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بوشسوأرب يشسرف على توقيع
ألتفاق ألنهائي

خطفة الموت...
مجمع إايميتال
بقلم :ألسسيدة أمينة دباشص يسصترجع كليا رأاسصمال
ثلث شصركات مملوكة
من أارسصيلور ميتال

لق - -دأر أن ت - -وأرى أل- -ث- -رى
شس - -اءت أ أ
ألطفلة «نهال» وألمرأسسلة «أمال» في
ن -فسص أل -ي -وم ،ألسس -اب -ع م -ن شس -ه-ر أوت،
لج -رأم ذي
وق- -د ك -ان -ت -ا ضس -ح -ي -ت -ي -ن إ
لول م-ت-ع-ل-ق ب-الخ-ت-ط-اف
وج-ه-ي-ن ،أ أ
وألثاني بإارهاب ألطرق.
ف -ي أل -وقت أل -ذي ت-ن-ع-م ف-ي-ه أل-ب-لد
لرهاب
ب-السس-ت-ق-رأر ج-رأء م-لحقة أ إ
أين ما كانت فلوله ومحاربته ،ظاهرة
لب-ري-اء غ-زي-رة
أخ -رى تسس -ي-ل دم-اء أ أ
هي حوأدث ألطرق ألتي تحصسد يوميا
أروأح أل-م-وأط-ن-ي-ن ح-ت-ى صسّنفنا ثالث
بلد في ألعالم .
ولية ألبليدة لوحدها سسجلت ما ل
يقل عن  1800حادث مرور من جانفي
 2016إألى غاية جويلية ألمنصسرم .
ه -ك -ذأ غ ّ-ي -ب أل -م -وت ع ّ-ن -ا صس -اح-ب-ة
ألب -تسس -ام-ة أل-دأئ-م-ة أل-بشس-وشس-ة أم-ال
م- -رأب- -ط- -ي ذأت ألسس- -ت- -ع -دأد أل -ج -دي
للقيام بعملها ألصسحفي من تحقيقات
وأسس -ت -ط -لع -ات وح-وأرأت وم-ب-ادرأت
شس -ت -ى م -ت -م -ي -زة ب -حسص صس -ح -ف-ي دون
أنتظار إأشسارة من مسسؤووليها.
فاجعة كبيرة حلّت بأاسسرة «ألشسعب»
وعائلتها وكافة زملئها في ألمهنة.
تنقلت من أقصسى ألحدود ألشسرقية،
من ولية قالمة ،لقضساء عطلة رفقة
عائلتها بأاقصسى ألحدود ألغربية ،كي
ت -ل -ف -ظ آأخ -ر أن-ف-اسس-ه-ا ب-ال-م-ت-ي-ج-ة ف-ي
ولي - -ة أل- -ب- -ل- -ي- -دة ،إأن- -ه قضس- -اء أل- -ل- -ه
وقدره.
ك- -ت- -ب- -ن- -ا ون- -ع- -ي- -د أل -ك -رة ،إأن ح -رب -ا
حقيقية ُتوِدي بالعشسرأت وألمئات من
لروأح ،فلبد من وضسع حّد لها في
أ أ
لج - - -رأءأت
لن أ إ
حّ- - - -ل شس - - -م - - -ول - - -ي ،أ
أل -ردع -ي -ة ل -وح -ده -ا ل ت -ك-ف-ي ،رغ-م
ضسرورتها.
آأف-ة أخ-رى ت-ح-اول ألسس-ت-ف-ح-ال رأح
ضسحيتها أطفال أبرياء يجب ألقضساء
عليها رأديكاليا ،أيّ ألقصساصص من كل
ن.
جا ٍ
م-ج-ت-م-ع-ن-ا بحاجة إألى أسستقرأر على
لصسعدة.
شستى أ أ
ب-ن-اء م-ج-ت-م-ع سس-ال-م وسس-ل-ي-م يبدأ من
هنا.
أل-رح-م-ة ل-روح-ي-كما «نهال» و»أمال»
وأسسكنكما ألله وأسسع جنانه ،وألصسبر
وألسسلوأن لذويكما ولنا جميعا.
لحقكما ألموت بعيدأ عن دياركما،
هذه مشسيئة ألله تعالى وقدره «وما
ت - -دري ن- -فسص م- -اذأ ت- -كسسب غ- -دًأ وم- -ا
تدري نفسص بأايّ أرضص تموت».
ودأعا ...ودأعا ...إأّنا لله وإأّنا إأليه
رأجعون.

سسيدأر ألحجار تتولى مهمة
تحقيق ألكتفاء ألذأتي
في مادة ألفولذ
صص 0٤
قامت بها مفارز للجيشص ألوطني ألشسعبي

حجز  ٠٣شصاحنات محملة بـ  ١٠٥طن من المواد الغذائية
لفرأد
إأرهابي يسسلم نفسسه وتدمير لغمين مضسادين ل أ

لتسسهيل إأجرأءأت دخول ألمسسافرين إألى ميناء ألجزأئر

فصصيلة مبحرة لألمن الوطني يثير ارتياح المسصافرين
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أسسرة «ألشسعب» تتقدمهم ألرئيسسة ألمديرة ألعامة
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اإلثنين  ٠٨أاوت  ٢٠١٦م
الموافق لـ  ٠٥ذي القعدة ١٤٣٧هـ

تاريخ مسشرح ا÷زائر ﬁور ندوة ثقافية
ت - -ن- -ظ- -م م- -دي- -ري- -ة ال- -نشس- -ر
ل- - -ل- - -م- - -وؤسسسس - -ة ال - -وط - -ن - -ي - -ة
ل Ó-تصس -ال ال -نشس -ر وا’إشس -ه-ار
ﬁاضس - - -رة و ن- - -ق- - -اشس ح- - -ول
م- -وضس -وع «ت -اري -خ اŸسس -رح ‘
ا÷زائ - - -ر» ،م- - -ن ت- - -نشس- - -ي- - -ط
اŸسس-رح-ي وال-ك-وم-ي-دي ع-ب-د ا◊م-ي-د راب-ي-ة ،و ذلك غدا
الثÓثاء  09اأوت  ،201٦ابتداء من السساعة  1٦ . 30زوا’،
Ãكتبة شسايب دزاير بشسارع باسستور بالعاصسمة.

جامعة صشيفية إلطارات
البوليسشاريو

02

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

1٧102

جامعة صشيفية Ÿسشتخدمي
قطاع التعليم العا‹

دار الدزاير تعّرف
بعادات قاŸة
تنظم دار الدزاير سسهرات
م- -ف- -ت- -وح- -ة ع -ل -ى ع -ادات و
ت -ق -ال-ي-د و’ي-ات ال-وط-ن ،و
خصسصست سس- - -ه - -رة ال - -ي - -وم،
لو’ية قاŸة ،وذلك ابتداء من السساعة 20 : 30
مسساء .

ت-ن-ظ-م سس-ف-ارة ا÷م-ه-وري-ة العربية
الصس -ح -راوي ال -دÁق -راط -ي-ة  ،ي-وم 09
اأوت اإ ¤غاية  22من الشسهر ا÷اري ،
ا÷ام-ع-ة الصس-ي-ف-ية لÓإطارات الصسحراوية
و جبهة البوليسساريو ‘ طبعتها السسابعة باسسم
الراحل الرئيسس ﬁمد عبد العزيز و –ت
شسعار الوفاء لعهد الشسهداء ،و ذلك بو’ية
ب- - -وم- - -رداسس اب - -ت - -داء م - -ن السس - -اع - -ة 10 : 00
صسباحا.

فرنسشية تششهر إاسشÓمها بالعاصشمة

ت- -ع- -ق- -د اŸن -ظ -م -ة ال -وط -ن -ي -ة
ينظم يوم السسبت اŸقبل  13اأوت ،منتدى
◊ماية الÌوة الفكرية غدا
الشسباب ا÷زائري وذلك احتفا’ Ãناسسبة
ال -ثÓ-ث-اء ،ل-ق-اء يضس-م اإط-ارات
اليوم العاŸي للشسباب اŸصسادف ليوم 12
اŸن-ظ-م-ة وال-ف-اع-ل Úو منتسسبي
اأوت من كل سسنة ،ويكون ا’حتفال
اŸشسروع ‘ اإطار دعم و–قيق اأهداف اŸنظمة ،وذلك
بقاعة السسينما ا’أبيار بالعاصسمة
على السساعة  09 . 00صسباحا ،بدار الثقافة وسسط مدينة
اب -ت-داء م-ن السس-اع-ة 10 : 00
باتنة.
صسباحا.

تك ـ ـ ـر Ëعائلة الششهيد تيفروين
Ãنت ـ ـ ـ ـدى الذاكـ ـ ـرة
تنظم جمعية مشسعل الشسهيد وجريدة اÛاهد
ب--ال--ت--نسس--ي--ق م--ع ب-ل-دي-ة ا÷زائ-ر ال-وسس-ط-ى ،غ-دا،
م---ن---ت---دى ال---ذاك---رة ت---خ--ل--ي--دا لشس--ه--داء ا’إع--دام
وت--ك--رÁا ل--ع--ائ--ل--ة الشس--ه--ي--د ﬁم--د ت--ي-ف-روي-ن ‘
ال--ذك-رى ’ ٦0إع--دام-ه ،ح-يث ي-نشس-ط-ه-ا اأسس-ات-ذة
ج--ام--ع--ي--ون ،ك--م--ا ت-ق-دم شس-ه-ادات ح-ول ال-ع-م-ل-ي-ة
الفدائية التي نفذها الشسهيد ‘ وسسط العاصسمة،
وذلك على السساعة العاشسرة صسباحا.

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
ا’قتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها ا’جتماعي 12٦ .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر
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التحرير

التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسس(021) 60.67.93 :

’دارة والمالية
ا إ

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)٦0.٧0.3٥:

(021) 60.70.40

لقاء إاطارات اŸنظمة الوطنية ◊ماية
الÌوة الفكرية

منتدى الششباب
ا÷زائري

اأع -ل -نت ال -رع -ي -ة ال-ف-رنسس-ي-ة اŸدع-وة «سس-ارة» ،اأول
اأمسس ،اإسسÓمها Ãسسجد البشس Òا’إبراهيمي بشسارع
الشس -ه -داء ب -ب -ل -دي -ة اŸدن -ي -ة و ن -ط -قت ب -الشس-ه-ادتÚ
بحضسور اإمام اŸسسجد ‘ اأجواء روحانية وسسط تكبÒ
اŸصسل.Ú

أامانة المديرية العامة

ت -ن-ظ-م ا’–ادي-ة ال-وط-ن-ي-ة
Ÿسس-ت-خ-دم-ي ق-ط-اع ال-ت-ع-ل-يم
العا‹ و البحث العلمي التابعة للنقابة الوطنية بدءا من
ال -غ -د  ،وع -ل-ى م-دار  0٧اأي-ام و ه-ذا ب-ا’إق-ام-ة ا÷ام-ع-ي-ة
ه-واري ب-وم-دي-ن ح-ال-ي-ا اŸع-ه-د ال-فÓحي سسابقا مسستغا،Â
ا÷ام- -ع- -ة الصس -ي -ف -ي -ة ،ح -يث سس -يشس -رف ع -ل -ى ا’ف -ت -ت -اح
الرسسمي لها بلقاسسم فلفول ا’أم Úالعام لنقابة السسناباب
و بحضسور ‡ثلي  48و’ية ،حيث خصسصست اأشسغالها هذه
اŸرة لتكوين ا’إطارات النقابية ل–Óادية با’إضسافة اإ¤
اأمور ذات طابع اجتماعي مهني .

موبيليسس و جمعية «نسشرين» ‘ لقاء األطفال اŸرضشى
دائ-م-ا وف-ي-ة ل-ق-ي-م-ه-ا ا÷وه-ري-ة اŸت-م-ث-لة ‘ التضسامن و اŸواطنة،
قامت موبيليسس يوم  0٦اأوت Ã ،201٦رافقة ا÷معية اÒÿية
«نسس- - -ري- - -ن» ‘ ،زي- - -ارة خصست ب- - -ه- - -ا ا’أط- - -ف- - -ال اŸرضس- - -ى و ذوي
ا’إحتياجات اÿاصسة لبلدية ا◊راشس.
وعليه ،وفقا لعملية دعم جديدة ،قامت موبيليسس Ãسساندة
ا÷م -ع-ي-ة اÒÿي-ة «نسس-ري-ن» اŸت-خصسصس-ة ‘ مسس-اع-دة ا’أط-ف-ال
اŸرضس- -ى ،و ذلك ب›Èة زي -ارة ل -ل -ت Ó-م -ي -ذ ذوي ا’إح -ت -ي -اج -ات
اÿاصسة Ÿدرسسة ا◊راشس و ا’أطفال اŸرضسى Ãسستشسفى حسسان
بادي لبلفور (ا◊راشس) .
هذه الزيارة التي خصست كذلك ا’أطفال اŸعوزين ،سسمحت
عشس-ي-ة ال-دخ-ول اŸدرسس-ي  ،201٦/201٧ب -ت-وزي-ع لصس-ال-ح م-ا ’
يقل عن  ٥0طفل و تلميذ ،اأدوات مدرسسية وهواتف نقالة.
من خÓل هذه العملية ،توؤكد مرة اأخرى موؤسسسسة موبيليسس عن قيمها التضسامنية و
الوطنية ،مÈزة سسعيها ‘ مرافقة ا◊ركة ا÷معوية ع Èالوطن لفائدة ﬂتلف
شسرائح اÛتمع.
Ÿزيد من اŸعلومات ندعوكم لزيارة موقعنا ا’إلكÎوŸ Êوبيليسس ع Èالفايسسبوك اأو
الصسفحة الرسسمية www.mobilis.dz

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

إلع ـÓناتكـم اتصشل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسش ـ ـم التجـ ـ ـاري :السشرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ مÓحظة:
اŸقـــا’ت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
و’ ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

’شسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 1شسارع باسستور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

وسسسسات التالية:الوسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

»æWh

ألثنين  0٨أوت  2016م
ألموأفق لـ  05ذي ألقعدة  1437هـ

Ãناسضبة العيد الوطني لبÓده

رئيسس ا÷مهورية يهنئ نظÒه اإليفواري
ليفواري ا◊سضن درامان
عّبر رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ،عن تهانيه ا◊ارة لنظÒه ا إ
واتارا ،وهذا ‘ برقية بعث له بها Ãناسضبة احتفال بÓده بعيدها الوطني ،أاكد له فيها حرصضه على
مواصضلة العمل معه على “ت Úالتعاون الثنائي خدمة Ÿصضلحة البلدين.
ج-اء ‘ ب-رق-ي-ة أل-رئ-يسس ب-وت-ف-ل-ي-قة
ق -ول -ه« :أإن أح -ت-ف-ال ج-م-ه-وري-ة ك-وت
ديفوأر بعيدها ألوطني سضانحة طيبة
أغتنمها لأتوجه أإليكم ،باسضم أ÷زأئر
شض-ع-ب-ا وح-ك-وم-ة و أصض-ال-ة ع-ن نفسضي،
ب -اأح -ر ت -ه -ان -ي -ن -ا مشض -ف -وع -ة ب -اأط-يب
“ن - -ي - -ات - -ي ل - -ك - -م Ãوف- -ور ألصض- -ح- -ة
وألسضعادة وبالرقي وألزدهار للشضعب
ألإيفوأري ألشضقيق».
و أضضاف رئيسس أ÷مهورية قائ:Ó
«ه - -ذأ ،و أغ - -ت - -ن - -م ه- -ذه أŸن- -اسض- -ب- -ة
ألسض -ع -ي -دة ،لأن ّ-و ه ب -ج -ودة أل -ل -ق -اءأت
وألتبادلت أŸثمرة ألتى دأرت بيننا
خÓل زيارتكم أإ ¤أ÷زأئر ،و أجدد
ل -ك -م أله -ت -م -ام أÿاصس أل-ذي أول-ي-ه
ل -ت-ع-زي-ز أل-تشض-اور ب Úأ÷زأئ-ر وك-وت
ديفوأر حول ما هو ﬁل أهتمامنا
أŸشضÎك م -ن أل -قضض -اي -ا ألإق -ل -ي -م-ي-ة
وألدولية».
وخ- -لصس أل- -رئ- -يسس ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة ‘
ب -رق-ي-ت-ه أإ ¤أل-ق-ول« :ك-م-ا أوؤك-د ل-ك-م
“ام عزمي على أ ّ
ل أّدخر أيّ جهد
م -ن أج -ل ت-دع-ي-م أل-ت-ط-ور ألإي-ج-اب-ي
أل- -ذي ي- -ط- -ب- -ع عÓ- -ق- -ات ألصض- -دأق- -ة
وألتضضامن وألتعاون ألتي Œمع بلدْينا
وك -ذأ ح-رصض-ي ع-ل-ى م-وأصض-ل-ة أل-ع-م-ل
ع -ل-ى “ت Úت-ع-اون-ن-ا أل-ث-ن-ائ-ي خ-دم-ة
Ÿصضلحة شضعبينا».

تصضنيف حملة الشضهادات ا÷امعية التطبيقية سضيتم بعد تعديل قوان Úتنفيذية

xاأكد وزير الأشضغال العمومية
وال-ن-ق-ل ب-وج-م-ع-ة ط-لعي ،اأمسس،
اأن- - -ه ل Áك- - -ن لأي م - -وؤسضسض - -ة اأو
اإدارة ع-م-وم-ي-ة ال-ع-م-ل Ãقتضضى
اŸرسض-وم ال-رئ-اسض-ي رق-م 266 -14
اŸعدل بتاريخ  14سضبتم2014 È
اŸع -دل واŸت -م -م ل -ل -م -رسض-وم رق-م
 304-07اŸت-ع-ل-ق ب-ح-املي شضهادة
ال - - - - -دراسض- - - - -ات ا÷ام- - - - -ع- - - - -ي- - - - -ة
ال -ت -ط -ب -ي -ق -ي-ة ،ال-ذي-ن ” اإع-ادة
تصضنيفهم ،مÈرا ذلك باسضتكمال
ت- - - -ع- - - -دي- - - -ل ب - - -عضس اŸراسض - - -ي - - -م
ال -ت -ن -ف -ي -ذي-ة اÙددة لÓ-أسضÓ-ك
اŸشضÎكة.

جÓل بوطي
 266أŸوؤرخ ‘ 2014 / 09 / 2٨
أŸت -ع -ل -ق ب -اإع -ادة تصض -ن -ي -ف ح-ام-ل-ي
ألشض- -ه- -ادة أ÷ام- -ع -ي -ة أل -ت -ط -ب -ي -ق -ي -ة
« ‘ »DEUAألتاأط « Òأ» ألصضنف
 11ع -ل -ى مسض -ت -وى ق -ط -اع ألأشض-غ-ال
أل -ع -م -وم -ي -ة م -ق -ب -ول ،ل -ع -دم ت -ع-دي-ل
أل - -ق - -وأن ÚأŸت - -ع - -ل- -ق- -ة ب- -الأسضÓ- -ك
أŸشضÎكة.
و أك- -د ط -ل -ع -ي ‘ رّد ه ع -ل -ى سض -وؤأل
ك -ت -اب -ي ل -ل -ن -ائب ع-ن ج-ب-ه-ة أل-ع-دأل-ة
وألتنمية ÿضضر بن خÓف ،أمسس ،أإن
هذأ أŸرسضوم ،بعد هذه ألتعديÓت،
ل Áكن تطبيقه أإل على ألإدأرأت
وأŸوؤسضسضات ألعمومية أŸذكورة ‘

أŸادة ألثانية من ألأمر رقم 03-06
أŸوؤرخ ‘  15جويلية  2006أŸتضضمن
ألقانون ألأسضاسضي للوظيفة ألعمومية.
و أوضضح أŸسضوؤول ألأول على قطاع
ألأشض- -غ- -ال أل- -ع- -م -وم -ي -ة وأل -ن -ق -ل ،أن
أŸرسض -وم أŸت -ع -ل -ق ب -ال -تصض -ن -ي -ف ،ل
Áكن تطبيقه على ألعمال ألتابعÚ
ل -ل -ق -ط -اع ألق-تصض-ادي ،أإذ ي-خضض-ع-ون
ل -ق -ان-ون أل-ع-م-ل وم-دون-ات أŸن-اصضب
أÿاصضة بكل موؤسضسضة ،مشضÒأ أإ ¤أن
هذأ أŸرسضوم لقي ترحيبا كبÒأ ‘
ق -ط -اع ألأشض -غ-ال أل-ع-م-وم-ي-ة ،ب-ي-د أن
ألعمل به  ⁄يتم بعد .كما ل Áكن
ي موؤسضسضة أو أإدأرة عمومية ألعمل
لأ ّ
باŸادة ألأو ¤من أŸرسضوم ،ما ⁄
ي-ت-م أإج-رأءأن أإث-ن-ان :أول-ه-م-ا ت-ع-دي-ل
أŸرسض-وم أل-ت-ن-ف-ي-ذي سض-اري أŸف-عول
 04-0٨أŸتضضمن ألقانون ألأسضاسضي
أÿاصس ب- - - -اŸوظ- - - -ف ÚأŸن- - - -ت- - - -مÚ
ل Ó-أسض Ó-ك أŸشضÎك-ة ‘ أŸوؤسضسض-ات
وألإدأرأت ألعمومية.
وق -ال ط -ل-ع-ي أن أŸرسض-وم ي-خضض-ع
للنقاشس على مسضتوى مصضالح ألأمانة
ألعامة للحكومة.
أم- -ا ألإج- -رأء أل- -ث- -ا Êف- -ي- -ت -ج -ل -ى،
ب -حسضب أل -وزي-ر ‘ ،ت-ع-دي-ل أل-ق-وأنÚ
ألأسضاسضية Ÿوظفي كل قطاع وهذه
ألأخÒة بدورها مرهونة باسضتكمال
أإج - -رأءأت أإمضض - -اء ونشض - -ر أŸرسض- -وم
ألتنفيذي أŸتضضمن تعديل أŸرسضوم
ألتنفيذي .0٨-04

بحسضب الناطق الرسضمي لوزارة اÿارجية:

–ديد هوية رعية جزائرية من ب Úالضضحايا
اأكد الناطق باسضم وزارة الشضوؤون
اÿارج- -ي- -ة ،اأمسس الأح- -د ،اأن- -ه ”
–دي-د ه-وي-ة رع-ي-ة ج-زائرية من
ب Úضض - -ح- -اي- -ا ا◊ري- -ق ال- -ذي شضّب ،
ل -ي -ل -ة ا÷م -ع -ة اإ ¤السض -بت ،ب-اأح-د
نوادي مدينة روان الفرنسضية.
أوضض -ح ألسض-ي-د ع-ب-د أل-ع-زي-ز ب-ن ع-ل-ي

17102

حجار من الشضلف وع Úالدفلى:

«إاصضÓح اÿدمات ا÷امعية واعتماد بنك معلومات رهان ا÷امعة ا÷زائرية»
وع -د وزي -ر ال -ت -ع -ل -ي -م ال-ع-ا‹ وال-ب-حث
ال -ع -ل -م -ي ال -ط -اه-ر ح-ج-ار ،ال-ط-ل-ب-ة ب-ف-ت-ح
ورشض -ة إاصض Ó-ح اÿدم-ات ا÷ام-ع-ي-ة ال-ت-ي
مازالت بعيدة عن دورها ا◊قيقي وفتح
ب- -نك م -ع -ل -وم -ات خ -اصس ب -ال -ط -الب ،ع -ل -ى
شض- -اك- -ل- -ة م- -ا ف- -ع- -ل- -ت- -ه وزارة ال- -داخ- -ل -ي -ة
وا÷م - -اع - -ات اÙل - -ي - -ة وإاع - -ط- -اء إاشض- -ارة
انطÓق البطولة ا÷امعية ‘ كرة القدم.

الششلف /ع Úالدفلى :و.ي .أاعرايبي

طلعي يؤوكد أان اŸرسضوم يخضضع للنقاشس على مسضتوى ا◊كومة:

قال طلعي ،أإنه رغم صضدور أŸرسضوم
أل-ذي ل-ق-ي ت-رح-ي-ب-ا وأسض-ع-ا ل-دى ق-طاع
ألأشض-غ-ال أل-ع-م-وم-ي-ة وقطاعات أخرى،
أإل أن- -ه ل Áك- -ن أل- -ع- -م- -ل ب -ه أإل ب -ع -د
أسض-ت-ك-م-ال ب-عضس ألإج-رأءأت أŸت-ع-ل-قة
بسض - -ل - -م أل- -روأتب وت- -ع- -دي- -ل أŸرسض- -وم
أل - -ت- -ن- -ف- -ي- -ذي رق- -م  04-0٨ألسضاري
أŸفعول ،أŸتضضمن ألقانون ألأسضاسضي
أÿاصس باŸوظف ÚأŸنتم ÚلÓأسضÓك
أŸشضÎك - - -ة ‘ أŸوؤسضسض- - -ات وألإدأرأت
ألعمومية.
ج -اء رّد وزي-ر ألأشض-غ-ال أل-ع-م-وم-ي-ة
وأل -ن -ق -ل ب-وج-م-ع-ة ط-ل-ع-ي ب-خصض-وصس
تاأخر تنفيذ أŸرسضوم ألرئاسضي / 14

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

ألعدد
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ألشضريف ‘ تصضريح لو أج ،أنه «حسضب
أŸع -ل -وم -ات أل -ت -ي أسض-ت-ق-ت-ه-ا مصض-ا◊ن-ا
أل -ق -نصض -ل -ي-ة ل-دى ألسض-ل-ط-ات أل-ف-رنسض-ي-ة
أıتصض - -ة– ” ،دي - -د ه - -وي - -ة رع - -ي- -ة
جزأئرية وهي ألآنسضة سضارة مسضعودي
أŸول - - -ودة ‘  20فÈأي- -ر  1997بروبي
ب
كانت من ب Úضضحايا أ◊ريق ألذي شض ّ

ل -ي -ل -ة أ÷م-ع-ة أإ ¤ألسض-بت ب-اأح-د ن-وأدي
ب أ◊ريق
مدينة روأن ألفرنسضية» .وشض ّ
‘ ق- -ب- -و ه- -ذأ أل- -ن -ادي ح Úك -ان ب -عضس
ألشض -ب-اب ي-ح-ت-ف-ل-ون ب-ع-ي-د م-يÓ-د ،ح-يث
أنتقلت ألنÒأن من ألشضموع و أتت على
ألسضقف ﬂلفة وفاة  13شضخصضا وجرح 6
أآخرين.

قال حجار على هامشس خرجته أŸيدأنية
لوليتي ألشضلف وع Úألدفلى ،للوقوف على
وأقع تسضجيل ألطلبة أ÷دد« ،إأن أعتماد بنك
أŸعلومات ،على شضاكلة ما قامت به وزأرة
ألدأخلية وأ÷ماعات أÙلية ،من شضأانه أن
يرفع عن ألطالب كثÒأ من أŸتاعب أثناء
ع -م -ل -ي-ة أل-تسض-ج-يÓ-ت أألول-وي-ة» أل-ت-ي وصض-لت
بجامعة ألشضلف إأ ¤حدود  7٨من أŸائة من
ج-م-لة  7400ط-الب ج-دي-د أل-ت-ح-ق-وأ بجامعة
حسض-ي-ب-ة ب-ن ب-وع-ل-ي ،ب-حسضب أل-ط-اه-ر حجار،
أل- -ذي وق- -ف ع- -ل- -ى ن -فسس أل -وتÒة ب -ج -ام -ع -ة
أ÷ي ‹Óبونعامة بخميسس مليانة ‘ ولية
ع Úألدفلى.
أما بخصضوصس ألتأاط Òألبيدأغوجي ،فقد
أع - -ط - -ى أل - -وزي - -ر ألصض Ó- -ح - -ي - -ات Ÿدي - -ري
أŸؤوسضسضت Úأ÷امعيت Úلضضمان ألتغطية ،ألن
مبدأ أŸنافسضة ب Úأ÷امعات ‘ أسضتقطاب
أألسضاتذة وألدكاترة يعود إأ ¤ذكاء أŸسضؤوول
ونباهته ،مشضÒأ أن نسضبة  52من أŸائة من
ألتأاط Òبجامعة حسضيبة بن بوعلي بالشضلف من
خ- -ارج أل- -ولي- -ة وه- -ذأ م- -ؤوشض -ر ،ب -حسضب ذأت
ألوزير ،على ما حققته هذه أŸؤوسضسضة من
تقدم بعد أحتÓلها أŸرتبة  13وطنيا بعد أن
كانت  ‘ 46ألسضنوأت أŸنصضرمة ،وهي نتائج
ح -ق-ق-ت-ه-ا ن-ت-ي-ج-ة أل-ب-ح-وث وإأ‚از أŸشض-اري-ع
وب -رأءة ألخÎأع وأل -درأسض -ات أل -ع-ل-م-ي-ة وه-ي
أŸقاييسس ألتي تعتمد ‘ مثل هذأ ألتصضنيف،
ي -ق -ول ح -ج -ار ،أل -ذي شض -دد ع -ل -ى أسض -ت -ث -م-ار
أŸك - -ت- -ب- -ات أ÷ام- -ع- -ي- -ة وت- -ط- -ب- -ي- -ق ن- -ظ- -ام
«أألسض- -ن- -ال- -دل» أÿاصس ب- -ب- -نك أŸع- -ل- -وم- -ات
ل- -ل- -ب- -اح- -ث ،ÚمشضÒأ إأ ¤خ- -ط- -وة وزأرت- -ه م -ع
ن -ظÒت-ه-ا ب-ق-ط-اع أل-ث-ق-اف-ة أل-ت-ي دخ-لت ح-ي-ز
أل -ع -م -ل وه -و م -ا م-ك-ن م-ن أل-وصض-ول أŸك-ت-ب-ة
ألعربية عن طريق أŸملكة ألعربية ألسضعودية
من خÓل شضبكتها أŸتعلقة بأازيد من 4500
م-ك-ت-ب-ة ع-رب-ي-ة ي-ج-ري ألتصض-ال ب-ه-ا بوأسضطة
ألباحث.Ú
من جانب آأخر شضدد وزير ألقطاع على فتح
ورشض -ة م -ع ك-ل أل-ف-اع-ل Úوأألسض-رة أ÷ام-ع-ي-ة،
تخصس قطاع أÿدمات أ÷امعية ألذي أنتقد

مردودها أ◊ا‹ ألذي مازأل بعيدأ عن دوره،
فانحصضار عملها ‘ أإليوأء وأإلطعام بعيدأ
ع-ن أألنشض-ط-ة أل-ث-ق-اف-ي-ة وأل-ري-اضض-ية وألعلمية
وأل- -ت- -ب- -ادلت وإأضض- -ف- -اء ج- -و م- -ن أل- -ت- -ن -افسس
وألنشضاط ،جعلها بدون روح ،لذأ فتح نقاشس
وأسضع وجريء وفعال مع هذه ألتشضكيÓت من
شضأانه منحها ألدور ألإيجابي وألفعال ‘ هذأ
أل -ق -ط -اع ،أل -ذي ي -ن-ت-ظ-ر م-ن أل-ط-الب ألشض-يء
أل -ك -ث ،Òي -ق -ول أل-وزي-ر ،أل-ذي ط-م-أان أل-ط-ل-ب-ة
أ÷ام-ع-ي Úب-إاع-ط-اء إأشض-ارة أن-طÓ-ق أل-ب-ط-ولة
ألوطنية ‘ كرة ألقدم بﬂ Úتلف أ÷امعات
لتنشضيط هذأ أ÷انب ،ألذي يختزن قدرأت
ه -ائ-ل-ة ب-إام-ك-ان-ه-ا ت-ق-د Ëأإلضض-اف-ة ل-ل-ري-اضض-ة
أ÷زأئرية.
ه -ذأ وك-ان أل-وزي-ر ،ع-ل-ى ه-امشس خ-رج-ت-ه،
تدشض Úمقرأت جامعية ومكتبة ،على غرأر
هيكله أ÷ميل بأاولد فارسس بالشضلف .فيما
أع - -ط- -ى إأشض- -ارة أن- -طÓ- -ق مشض- -روع أل- -ق- -طب
أ÷ام -ع -ي أ÷دي-د بـ 6آألف م-ق-ع-د Ãن-ط-قة
أ◊سضينية ،و 3500سضرير بذأت ألولية ،مطالبا
أŸصضالح أŸعنية أإلسضرأع بإاحدأث جسضر على
أل- -ط- -ري- -ق ألسض- -ي- -ار شض- -رق  -غ- -رب أÙاذي
للقطب أ÷امعي لتسضهيل تنقل ألطلبة.
ك -م -ا وق -ف ع-ل-ى ورشض-ة إأ‚از أل-ف م-ق-ع-د
ب -ي-دأغ-وج-ي ب-ال-ق-طب أ÷ام-ع-ي ◊سض-ي-ب-ة ب-ن
ب - -وع - -ل - -ي ب - -أاولد ف- -ارسس ،خ- -اصض- -ة Ãع- -ه- -د
ألتكنولوجيا ،باإلضضافة إأ ¤معاينته سضلسضلة من
أل -ع -م -ل -ي-ات أ÷اري-ة ك-ورشض-ات ت-ت-ع-ل-ق بـ6000
م-ق-ع-د ب-ي-دأغ-وجي و 4آألف سض-ري-ر وم-ك-ت-ب-ة
جامعية ومقر رئاسضة أ÷امعة بخميسس مليانة
بع Úألدفلى .وهي إأ‚ازأت من شضأانها تعزيز
قطاع ألتعليم ألعا‹ بالوليت ،Úبحسضب قول
ألوزير نفسضه.

بعد ترشضح أاك Ìمن  13مكتبا ‘ 2015

ا÷زائر –تضضن أاول مكتب إافريقي للمنظمة العاŸية للملكية الفكرية
ليام القليلة
–تضضن ا÷زائر ،خÓل ا أ
اŸق -ب -ل -ة ،أاول م -ك -تب خ -ارج-ي ل-ل-م-ن-ظ-م-ة
ال -ع -اŸي -ة ل -ل-م-ل-ك-ي-ة ال-ف-ك-ري-ة ‘ إاف-ري-ق-ي-ا،
ب- -حسضب م- -ا أاف- -اد ب- -ه ،أامسس ،ب- -ي- -ان ل -وزارة
الشض- -ؤوون اÿارج- -ي- -ة .وت- -ع- -ت ÈاŸن -ظ -م -ة
ال-ع-اŸي-ة ل-ل-م-ل-ك-ية الفكرية ،الكائن مقرها
ب-ج-ن-ي-ف (سض-ويسض-را) ،ه-ي-ئة ﬂتصضة تابعة
 ·ÓاŸتحدة والهيئة العاŸية للتعاون ‘
ل أ
›ال اŸل-ك-ي-ة ال-ف-ك-ري-ة تضض-م ‘ عضضويتها
 188ب -ل -د وتشض -رف ع-ل-ى ت-ط-ب-ي-ق ن-ح-و 24
معاهدة دولية.
أوضضح ذأت أŸصضدر ،أنه «بالنظر إأ ¤ألدور
أل -ه -ام ل -ه -ذه أŸك -اتب أÿارج -ي -ة ،ت-دع-و أل-دول
لفريقية ،منذ عدة سضنوأت ،إأ ¤فتح مكاتب
أإ
خارجية ‘ إأفريقيا باعتبارها ألقارة ألوحيدة
غ ÒأŸمثلة ‘ ألشضبكة أÿارجية للمنظمة».
وجاء ‘ بيان وزأرة ألشضؤوون أÿارجية ،أن
ه - -ذأ أŸسض- -ع- -ى «سض- -ج- -ل ك- -أاول- -وي- -ة ‘ أج- -ن- -دة
لف -ري -ق -ي -ة ب -ج -ن -ي-ف» ،مضض-ي-ف-ا أن
أÛم -وع -ة أ إ
«أ÷زأئ- -ر أضض- -ط- -ل- -عت ب- -دور ه- -ام ضض -م -ن ه -ذه
أÛم -وع -ة م -ن أج -ل ح -م -ل أ÷م -ع -ي -ة أل -ع -ام-ة
للمنظمة ألعاŸية للملكية ألفكرية ،أŸنعقدة ‘
 ،2015على أتخاذ قرأر كّرسس مشضروعية فتح
مكتب Úخارجي ‘ Úإأفريقيا» .وبعد أجتياز هذه
أŸرحلة كان لبد من خوضس أŸرحلة ألثانية
وأل -دع -وة إأ“ ¤رك -ز أح -د أŸك -ت-ب Úأÿارج-يÚ
با÷زأئر .لهذأ ألغرضس ،ترشضح أك Ìمن  13بلدأ
إأفريقيا ‘  2015من أجل أحتضضان هذه أŸكاتب
أÿارج- -ي- -ة ،ق- -ب -ل أن -ط Ó-ق م -رح -ل -ة مشض -اورأت
بالعاصضمة ألسضويسضرية .و” ألتوضضيح أن «ألبلد
أŸرشض -ح لح -تضض -ان م -ك-تب خ-ارج-ي ل-ل-م-ن-ظ-م-ة
ألعاŸية للملكية ألفكرية يجب أن يكون قادرأ
على ألمتثال إأ ¤عدد من ألشضروط ألتي –ددها
ل· أŸتحدة وألرأمية إأ ¤ضضمان ظروف عمل
أأ
ل‡ي- -ة أŸت -م -رك -زة ‘
لئ- -ق- -ة ل- -ل- -م- -ؤوسضسض- -ات أ أ
أÿارج».

لم -ر م -ن ج-ه-ة أخ-رى ،ب-ال-ظ-روف
وي -ت -ع -ل -ق أ أ
لم -ن -ي -ة وأŸنشض -آات ألج-ت-م-اع-ي-ة وألق-تصض-ادي-ة
أأ
ألÓ-زم-ة وإأم-ك-ان-ي-ة ت-وف Òظ-روف ع-م-ل مÓ-ئ-مة
ل -ع -م -ال أŸن-ظ-م-ة أل-ع-اŸي-ة ل-ل-م-ل-ك-ي-ة أل-ف-ك-ري-ة.
إأجمال ،هناك سضت دول إأفريقية (أ÷زأئر ومصضر
وكينيا وأŸغرب ونيجÒيا وتونسس) “كنت من
إأيدأع ملف ترشضح مطابق للشضروط ألتي حددتها
لجال أŸطلوبة .ونظرأ إأ¤
ل· أŸتحدة ‘ أ آ
أأ
غياب إأجماع حول شضروط أختيار بلدين من بÚ
لنتخاب
أÎŸشضح Úألسضتة ،تقرر أللجوء إأ ¤أ إ
من خÓل تقسضيم ألبلدأن ألسضتة إأ› ¤موعتÚ
ﬂتلفت Úهما شضمال إأفريقيا (أ÷زأئر ومصضر
وأŸغ -رب وت -ونسس) وإأف -ري -ق -ي -ا أل -وأق -ع -ة ج-ن-وب
ألصض-ح-رأء (ك-ي-ن-ي-ا ون-ي-جÒي-ا) .وع-قب ألنتخاب،
أل -ذي ج -رى ب-ت-اري-خ  4أوت  2016ب-ج-نيف” ،
لغ -ل -ب -ي -ة
لول ب -ا أ
أخ- -ت- -ي- -ار أ÷زأئ- -ر ‘ أل- -دور أ أ
لول .و–صض -لت
لح- -تضض- -ان أŸك -تب أÿارج -ي أ أ
أ÷زأئر على  29صضوتا مقابل  7أصضوأت لكل من
مصضر وأŸغرب وصضوت Úلتونسس ‘ .ح ” Úمنح
أŸكتب ألثا ÊلنيجÒيا على حسضاب كينيا.
وأشضار بيان وزأرة ألشضؤوون أÿارجية ،إأ ¤أن
لصض -وأت أل -ت -ي –صض-لت ع-ل-ي-ه-ا أ÷زأئ-ر،
ع -دد أ أ
بالرغم من وجود أربعة مÎشضح› ‘ Úموعة
شض- -م- -ال إأف -ري -ق -ي -ا م -ق -اب -ل مÎشض -ح Úأث -ن‘ Ú
›م -وع -ة إأف -ري -ق-ي-ا أل-وأق-ع-ة ج-ن-وب ألصض-ح-رأء،
تعكسس مدى مصضدأقية أ÷زأئر لدى أÛموعة
لف-ري-ق-ي-ة ب-ج-ن-ي-ف وأل-ث-ق-ة أل-تي وضضعها أعضضاء
أإ
أÛموعة ‘ أ÷زأئر».
وسضيكون هذأ أŸكتب أدأة لتجنيد ألسضتثمار
وﬁرك -ا ق -وي -ا ل -ل -ت-ن-م-ي-ة ألق-تصض-ادي-ة ‘ ›ا‹
ألب-ت-ك-ار وأŸل-ك-ي-ة أل-ف-ك-ري-ة .وسض-يسض-ع-ى «م-ك-ت-با
أ÷زأئ-ر أل-ع-اصض-م-ة وأب-وج-ا ،يضض-ي-ف أل-ب-ي-ان ،أإ¤
ترقية مصضالح ألقارة ‘ ›الت عمل أŸنظمة
أل -ع -اŸي -ة ل -ل-م-ل-ك-ي-ة أل-ف-ك-ري-ة» .ك-م-ا سض-يشض-كÓ-ن
لف-ري-ق-ي-ة ‘
ع-نصض-رأ ﬁف-زأ لن-دم-اج أل-ب-ل-دأن أ إ
ألقتصضاد ألعاŸي للمعرفة وألتنمية.

»æWh

ا’ثنين  0٨أاوت  2016م
الموافق لـ  0٥ذي القعدة  1437هـ

بوشسوارب يشسرف على توقيع ا’تفاق النهائي

›مع إاÁيتال يسشÎجع كليا رأاسشمال ثÓث ششركات ‡لؤكة من أارسشيلؤر ميتال
^ سسيدار ا◊جار تتو ¤مهمة –قيق ا’كتفاء الذاتي من مادة الفو’ذ
^ بعث نشســــــــــــــاط مركب ا◊جـــــــــار ‘ غضســـــــون  10أاسســـــــابيــــــع

وقع اÛمع العمومي ا÷زائري (اÁيتال) مع اÛمع الدو‹ للحديد و الصسلب (ارسسيلور ميتال) ،أامسس ،با÷زائر،
على ا’تفاق النهائي الذي يتضسمن –وي Óكليا للطرف ا÷زائري (أاي Ûمع اÁيتال) للحصسصس ا’جتماعية لكل
’نابيب ا÷زائر و كذا ارسسيلور ميتال تبسسة.
من شسركات ارسسيلور ميتال ا÷زائر و ارسسيلور ميتال للقنوات وا أ
” التوقيع على ا’تفاق من طرف الرئيسس
اŸدير العام Ûمع الصسناعات ا◊ديدية و
الفو’ذية (اÁيتال) أاحمد يزيد تواتي و ‡ثل
أارسسيلور ميتال رامشس خوتاري.
و بهذا ا’تفاق فإان ›مع اÁتال صسار
’ن و صساعدا كامل رأاسسمال هذه
Áتلك من ا آ
الشس -رك -ات ال -ثÓ-ث وال-ت-ي ك-انت ‡ل-وك-ة م-ن
طرف ارسسيلور ميتال بـ  49باŸائة بالنسسبة
’رسس-ي-ل-ور م-ي-ت-ال ا÷زائ-ر و ارسس-ي-ل-ور م-يتال
تبسسة وبنسسبة  70باŸائة بالنسسبة ’رسسيلور
’نابيب ا÷زائر.
ميتال للقنوات و ا أ
و Ãوجب ا’تفاق ” تغي Òأاسسماء هذه
اŸؤوسسسس -ات ح -يث صس -ارت أارسس -ي -ل -ور م-ي-ت-ال
ا÷زائر تسسمى سسيدار ا◊جار و أارسسيلور
’ن-اب-يب ا÷زائ-ر تسس-م-ى
م-ي-ت-ال ل-ل-ق-ن-وات و ا أ
سس-ي-دار ت-ي.أاسس.أاسس وأارسس-ي-ل-ور م-ي-ت-ال ت-بسسة
تسسمى مناجم حديد الشسرق.
وصس -رح وزي -ر الصس -ن -اع -ة واŸن -اج -م ع -ب-د
السسÓم بوشسوارب عقب مراسسم التوقيع قائÓ
«اليوم وفينا نهائيا با’لتزام الذي وقعناه ‘ ٥
أاك-ت-وب-ر  201٥و ال -ق -اضس -ي ب -اسسÎج-اع رأاسس
اŸال ال- -ذي ك -انت –وزه ارسس -ي -ل -ور م -ي -ت -ال
لصس -ال -ح ›م -ع ا◊ج-ار و’سس-ت-غÓ-ل م-ن-اج-م
’نابيب».
ا◊ديد بتبسسة و كذا للقنوات وا أ
وأاضس- -اف ب- -وشس- -وارب أان «ه -ذه الشس -رك -ات
ت -ع -ت Èال -ي -وم وط-ن-ي-ة “ام-ا» م-ؤوك-دا أان ه-ذه
العملية  ⁄ينجم عنها أاي مباد’ت مالية.
و يسس -م -ح ه -ذا ا’ت-ف-اق Ÿؤوسسسس-ة اÁي-ت-ال
«بالتحكم اŸطلق ‘ الشسركات الثÓث» ‡ا
سسيسسهل اتخاذ القرارات و تسسخ ÒاŸوارد
لضسمان ‚اح Œديد اŸعدات الصسناعية و
تشسغيلها ‘ أاحسسن الظروف حسسبما أاشسار
إاليه مدير اÁيتال تواتي.
«كما سسيضسمن هذا ا’تفاق أايضسا –قيق
ا’سستقرار ا’جتماعي على مسستوى الشسركات
الثÓث ع Èا◊فاظ على مناصسب الشسغل»
يضسيف اŸسسؤوول.
أاما رامشس فقد صسرح قائ« Óنحن راضسون
بخصسصس هذا ا’تفاق مع اÛمع العمومي
اÁي -ت -ال ال -ذي ت -رب -ط-ن-ا ب-ه عÓ-ق-ات ت-ع-اون
م -ث -ال -ي -ة» ،مضس -ي -ف -ا أان ا’ت -ف-اق-ي-ة «سس-ت-ف-ت-ح
ل -لشس -رك -ات ال -ث Ó-ث آاف -اق -ا ج -دي -دة ل-ت-ن-م-ي-ة
لنشساطاتها».

وع -ل -ق ب -وشس -وارب ق-ائ Ó-إان ه-ذا ا’ت-ف-اق
«مهم جدا» ‘ منظور ا◊كومة التي وضسعت
ت - -ط- -وي- -ر ال- -ت- -ع- -دي- -ن ‘ ق- -لب ب- -رن- -ا›ه- -ا
ا’قتصسادي.
فبفضسل «ا’سستقÓلية التامة» التي سسيتمتع
ب-ه-ا ›م-ع ا◊ج-ار سس-ي-ك-ون ب-إام-ك-ان-ه ت-نفيذ
ﬂطط تطوير نشساطاته «بشسكل أافضسل و Ãا
’نتاجية لÎتفع
يسسمح له Ãضساعفة قدراته ا إ
من مليون طن سسنويا إا 2,2 ¤مليون طن ‘
 »2019يقول الوزير.
وت-ع-ت-زم ا÷زائ-ر زي-ادة إان-ت-اج-ه-ا تدريجيا
من الفو’ذ لبلوغ  12إا 13 ¤مليون طن سسنويا
بحلول .2020
ويتوقع بوشسوارب تأام Úإانتاج  4مليون طن
سس -ن -وي -ا م -ن ط -رف ›م -ع ب Ó-رة (ج -ي -ج -ل)
’ضسافة إا3,٥ ¤
بالشسراكة مع القطري Úبا إ
مليون طن/السسنة من طرف ›مع توشسيا‹
(وه - -ران) بشس - -راك- -ة ت- -رك- -ي- -ة و  2,2مليون
طن/السسنة من طرف ا◊جار وقرابة 1,٥
م -ل-ي-ون ط-ن/السس-ن-ة م-ن ط-رف ›م-ع ح-داد
’ضس-اف-ة إا¤
Óشس-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة ب-ا إ
اÿاصس ل  -أ
ثÓثة ( )3مسستثمرين خواصس ﬁلي Úاآخرين.
وتقدر الفاتورة السسنوية لواردات ا÷زائر
من منتجات ا◊ديد والصسلب بنحو  7إا٨ ¤
م -ل -ي -ار دو’ر ‘ ح Úي -ن -ت -ظ-ر أان ي-تضس-اع-ف

اسستهÓك الفو’ذ مع آافاق  202٥مقارنة ب
.201٥
ولفت بوشسوارب ‘ تصسريح للصسحافة إا¤
أانه «يجب على عمال مركب ا◊جار أاخذ
’ن العديد من الفاعلÚ
جزء من اŸسسؤوولية أ
باتوا يتدخلون اليوم ‘ السسوق و ⁄يعد هذا
اŸركب ي- -ح- -ت- -ك- -ر اÛال م- -ث- -ل -م -ا ك -ان ‘
اŸاضسي».
’حد الصسحفي Úحول
و‘ رد على سسؤوال أ
إام -ك -ان-ي-ة ت-ق-ل-يصس ع-دد ع-م-ال ه-ذا اŸركب
أاجاب الوزير أانه « ‘ الوقت الذي نقوم فيه
ب-وضس-ع الشس-روط الضس-روري-ة Ÿضس-اع-ف-ة إانتاج
اŸصسنع ثÓث مرات ’ أاظن انه Áكننا القيام
بتقليصس عدد العمال».
وح -ول آاج -ال إاع -ادة ب -عث ال -نشس -اط ع -ل -ى
مسستوى مركب ا◊جار(عنابة) قيد التجديد
تابع بوشسوارب بأانه «ينبغي أان يتم هذا ‘
غضسون  10أاسسابيع على أابعد تقدير».
وحسسب الوزير «فقد عانى اÛمع من
ع- -دة خسس- -ائ- -ر وأاضس- -رار ك- -انت خ- -ف- -ي- -ة» ”
’مر الذي
اكتشسافها خÓل أاشسغال التجديد ا أ
Óنتاج.
عطل عودته ل إ
وح -رصس ال -وزي -ر ك -ذلك ع -ل-ى ال-ت-أاك-ي-د أان
ﬂطط تطوير ا◊جار غ‡ Òول من طرف
ميزانية الدولة لكن ع Èقروضس بنكية.

اعتماد عمال متعددي الؤظائف بالكناسس مطلع 2017

العامة والوكا’ت والوقوف على مدى Œسسيد
التعليمات» حاثا باŸناسسبة «على حسسن اسستغÓل
اŸرف -ق ال-ع-م-وم-ي وال-ت-ق-رب م-ن اŸؤوم-ن Úل-ه-م
اجتماعيا».
وتبقى اهتمامات مسسؤوو‹ الصسندوق الوطني
ل-ل-ت-أام-ي-ن-ات ا’ج-ت-م-اع-ي-ة للعمال اأ’جراء ترتكز

أاسس - -اسس - -ا حسسب ذات اŸسس - -ؤوول ع- -ل- -ى ضس- -رورة
«تبسسيط إاعداد اŸلفات اإ’دارية ونسسج عÓقة
ب ÚاŸؤوسسسسات واŸرافق العمومية واÛتمع
والتقرب أاك Ìوالتعرف على انشسغا’ت عمال
وعامÓت الصسندوق» .
وأاوضسح ذات اŸسسؤوول بأان «الطواب Òالطويلة
ال -ت -ي ع -ادة م -ا ك -انت ت -تشس -ك -ل داخ -ل فضس-اءات
الصسندوق على اŸسستوى الوطني غابت اليوم»
بفضسل «جهود وتفا Êإاطارات وعمال وعامÓت
الصس- -ن- -دوق ’سس- -ي- -م- -ا ب- -ع- -د دخ -ول اسس -ت -ع -م -ال
تكنولوجيات اإ’عÓم وا’تصسال» .
قبل ذلك اطلع اŸدير العام لذات الصسندوق
على عدة أاقسسام لفرع سسوق أاهراسس الذي يضسم
أاك Ìمن  1٨0أالف مؤومن اجتماعيا بالو’ية وله 6
فروع بعدد من دوائر الو’ية على مركز الدفع
وجناح اŸراقبة الطبية حيث دعا إا ¤ضسرورة
حسسن اسستقبال اŸواطن Úوضسمان راحة اŸؤومن
لهم اجتماعيا.

ارتفاع ﬁسسوسس ‘ حرائق الغابات بالبليدة

 100بؤؤرة حريق تلتهم  322.40هكتار
تسس- -ج- -ل ح- -رائ- -ق ال- -غ- -اب- -ات ب- -و’ي -ة
ال- -ب -ل -ي -دة خ Ó-ل ه -ذا اŸوسس -م ارت -ف -اع -ا
ﬁسس -وسس -ا م -ق -ارن -ة ب -ن -فسس ال -فÎة م -ن
السس-ن-ة اŸنصس-رم-ة حسس-ب-م-ا أاك-دته أامسس،
مصسادر من ﬁافظة الغابات للو’ية.
و اسستنادا لذات اŸصسدر فقد ” إاحصساء
منذ الفا— جوان اŸنصسرم تاريخ بداية حملة
مكافحة ا◊رائق و إا ¤غاية أاول أامسس السسبت

17102

بوضسياف ‘ حملة –سسيسس للصسحة ا÷وارية بسسطيف

على وسشائل اإلعÓم التعريف باإلمكانيات واŸرافق الصشحية اŸتؤفرة
أاك- -د ،ع- -ب- -د اŸالك ب- -وضس -ي -اف ،وزي -ر
الصسحة والسسكان وإاصسÓح اŸسستشسفيات،
أان ال-زي-ارات ال-رسس-م-ي-ة وال-فجائية التي
ي - -ق - -وم ب - -ه - -ا ل- -ل- -م- -ؤوسسسس- -ات الصس- -ح- -ي- -ة
وا’سستشسفائية تهدف اإ ¤الوقوف على
م- -دى احÎام وت -ط -ب -ي -ق ال -ت -وج -ي -ه -ات
وال- -ت- -ع- -ل- -ي- -م -ات اŸق -دم -ة م -ن ال -وزارة،
ومصسا◊ها اŸركزية ،واأن الوزارة تعمل
دون هوادة على إاعادة ا’عتبار لقطاع
الصسحة العمومية.

سسطيف :نور الدين بوطغان

حسسان هدام من سسوق أاهراسس:

كشس-ف اŸدي-ر ال-ع-ام ل-لصس-ن-دوق الوطني
’جراء
ل-ل-ت-أام-ي-ن-ات ا’ج-ت-ماعية للعمال ا أ
ت -ي -ج -ا Êحسس -ان ه -دام ،ب -ع -د ظ -ه-ر أامسس،
بسسوق أاهراسس ،على «الشسروع مطلع العام
 ‘ 2017اسسÎات -ي -ج -ي -ة اع -ت -م -اد ع -م -ال
متعددي الوظائف بذات الصسندوق» .
أاوضس -ح ذات اŸسس -ؤوول خ Ó-ل ت -نشس-ي-ط-ه ل-ق-اء
صسحفيا Ãقر وكالة الصسندوق لسسوق أاهراسس بأان
ه -ذه اإ’سسÎات -ي -ج -ي -ة ت -ه -دف إا« ¤ا’سس -ت -غ Ó-ل
اأ’‚ع واأ’م - -ث - -ل ل- -ل- -م- -وارد ال- -بشس- -ري- -ة ك- -ل ‘
تخصسصسه» .
وأاشس- -ار ه- -دام ‘ ذات السس- -ي- -اق إا ¤أاه- -م -ي -ة
«تكوين مسستخدمي القطاع ومرافقتهم لضسمان
اسس -ت -ق -ب -ال «أاحسس -ن» ل -ل -م -ؤوم -ن ل-ه-م اج-ت-م-اع-ي-ا
و–سس Úاÿدمة العمومية» .
وأاضس- -اف م- -دي -ر ع -ام ذات الصس -ن -دوق إا ¤أان
زيارته إا ¤فرع اŸؤوسسسسة بسسوق أاهراسس تندرج
أاسساسسا «‘ إاطار سسياسسة التقرب ب ÚاŸديرية

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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زهاء  100بؤورة حريق ع Èتراب الو’ية أاتت
‘ ›ملها على مسساحة  322.40هكتار من
اŸسس -اح-ات ال-غ-اب-ي-ة .وت-وزعت ه-ذه ا◊رائ-ق
التي مسست مناطق كل من بوعرفة و بوعينان و
البليدة  99هكتار من الغابات و  147هكتار
من اأ’حراشس و  64هكتار من اأ’دغال إا¤
جانب  14هكتار من البسسات.Ú
وب -اŸق -ارن -ة م -ع ن -فسس ال -فÎة م -ن السس -ن-ة

اŸنصسرمة فقد سسجل بÎاب الو’ية اŸعروفة
بكثافة غطائها النباتي  92بؤورة حريق أاتت
على  193هكتار من اŸسساحات الغابية.
ويعود أاسسباب هذا ا’رتفاع اÙسسوسس ‘
اŸسساحات اÙروقة إا ¤موجة ا◊ر التي
اجتاحت الو’ية طيلة شسهر جويلية الفارط
على غرار باقي و’يات الوطن الشسمالية إا¤
جانب أاسسباب مادية أاخرى.

قال الوزير بوضسياف ،على هامشس الزيارة
العملية والتفقدية التي قادته ،أامسس اأ’حد،
إا ¤ب- -عضس اŸؤوسسسس- -ات الصس- -ح- -ي- -ة ا÷واري -ة
Ãدينة سسطيف ،والتي أاشسرف خÓلها على
انطÓق ا◊ملة التحسسيسسية للصسحة ا÷وارية،
–ت شس -ع -ار /صس -ح -ت-ي ب-ج-واري /أان ع-م-ل-ي-ة
إاع -ادة ا’ع -ت -ب -ار ت -ت -ط -لب م -ن -ا Œن -ي-د ك-اف-ة
اإ’م -ك -ان -ي-ات اŸادي-ة وال-بشس-ري-ة ال-ت-ي ي-ت-وف-ر
عليها القطاع ،وأان قطاع الصسحة ‘ ا÷زائر
اليوم هو ‘ مرحلة ما فوق اÛهز ،أاي انه
ي -ت-وف-ر ع-ل-ى إام-ك-ان-ي-ات وŒه-ي-زات ضس-خ-م-ة،
وح -ت -ى م -ن ن -اح-ي-ة اŸنشس-آات ال-ق-اع-دي-ة Ãا
يكفي و أاك ،Ìو لهذا على ا÷ميع أان يثمن
اÛهودات اŸبذولة واسستغÓلها ‘ ما يجب
أان تسستغل فيه للنهوضس بالصسحة العمومية.
وأاكد بوضسياف ،أان الوزارة قررت أان تقوم
ابتداء من شسهر جويلية اŸاضسي وإا ¤أاجل
غﬁ Òدود ب - -ا’ت - -ف- -اق م- -ع وزي- -ر ا’تصس- -ال
Óذاعة ا÷زائرية ،بحمÓت
واŸدير العام ل إ
–سسيسسية لتقريب اŸرافق الصسحية ا÷وارية
م- -ن اŸواط- -ن Úل- -ت- -خ- -ف -ي -ف الضس -غ -ط ع -ل -ى
اŸؤوسسسسات ا’سستشسفائية العادية وا÷امعية،
م-ن خÓ-ل الشس-رح وال-ت-وع-ي-ة Ÿف-ه-وم الصس-ح-ة
ا÷واري- - -ة ،وإاخ - -راج ب - -عضس ال - -ت - -خصسصس - -ات
واÿدم -ات الصس -ح -ي -ة م-ن اŸسس-تشس-ف-ي-ات إا¤
ال- -ع- -ي- -ادات م- -ت- -ع- -ددة اÿدم- -ات ،و أان ه -ذه
اŸرحلة البيداغوجية Áكن القول أانها أاخذت
ح -ق -ه -ا ،وأان -ه ي -ت -ع Úع -ل -ي-ن-ا اآ’ن الشس-روع ‘
التنفيذ.
كما ذكر الوزير ‘ ،سسياق متصسل ،أان كل
و’ية تتوفر اليوم على إاذاعة ﬁلية تعمل على
إا‚اح ا◊م -ل-ة ال-ت-ي سس-تسس-ت-م-ر ،وسس-ت-مسس ك-ل
الو’يات ،بحضسور الوزير أاو إاطارات سسامية
من الوزارة ،أ’ن اإ’ذاعة فضساء إاعÓمي كبÒ
وكث Òا’سستخدام من طرف اŸواطن ،Úوعليه
ي- -ت- -ع Úع -ل -ى اإ’ع Ó-م بشس -ك -ل ع -ام أان ي -ط -ل
اŸواطن على اإ’مكانيات اŸتوفرة واŸرافق
اŸوجودة –ت تصسرفه ،وهذا ما تقوم به
اإ’ذاعة ،واعت Èالوزير و’ية سسطيف تتوفر
ع-ل-ى إام-ك-ان-ي-ات ه-ام-ة ل-ت-ك-ون ق-ط-با بامتياز،
وسس-ت-ك-ون م-رك-زا ج-ه-وي-ا ل-ل-ج-راح-ة ال-ق-ل-ب-ي-ة،
ولديها اليوم  ٨00طبيب ﬂتصس ‘ القطاع
العمومي لوحده ،وأان هناك قفزة نوعية ‘
›ال إا‚از اŸصسحات اÿاصسة بها ،ويتعÚ
اسستعمال هذه اإ’مكانيات بشسكل حسسن ،و هذا
من خÓل تعرف اŸواطن عليها .
واع- -ت Èب- -وضس- -ي- -اف ‘ ،ذات السس- -ي -اق ،أان
ا÷زائر تتوفر على إامكانيات كبÒة مقارنة

بدول ا÷وار ،و حتى أان بعضس الدول اأ’وروبية
 ⁄تتمكن من القضساء على ضسغط ا◊ا’ت
ا’سس-ت-ع-ج-ال-ي-ة ،وه-ذا م-ا ن-ع-م-ل ع-ل-ى ت-ف-ادي-ه
ب -ب Ó-دن -ا م -ن خÓ-ل ت-وف Òا’سس-ت-ع-ج-ا’ت ‘
م -ع -ظ -م اŸراف -ق الصس -ح -ي -ة ب -ت-وف Òاأ’ط-ب-اء
واإ’مكانيات الÓزمة.
ك -م -ا دع -ا ال -وزي -ر ،أاف -راد السس -لك ال -ط -ب-ي
التفا ‘ Êأاداء واجباتهم ،واحÎام مواقيت
ال -ع -م -ل ،أ’ن ال -وزارة ’ح -ظت خ -ل  ‘ Ó-ه-ذا
الصس - -دد‡ ،ا خ - -ل - -ق ضس - -غ- -ط- -ا ك- -بÒا ع- -ل- -ى
اŸسس -تشس -ف -ي -ات ،م-ؤوك-دا ان-ه سس-ي-ت-م بسس-ط-ي-ف
وغÒه - -ا إاخ - -راج ب- -عضس ال- -ف- -ح- -وصس- -ات م- -ن
اŸسس- -تشس -ف -ي -ات إا ¤اŸصس -ح -ات ال -ع -م -وم -ي -ة
اŸت- - -واج- - -دة ‘ اŸدن الصس- - -غÒة وال- - -ق - -رى
واأ’ح- -ي- -اء ل- -ت- -ق- -ريب الصس -ح -ة م -ن اŸواط -ن
وتخفيف الضسغط على اŸسستشسفيات .
وبخصسوصس امن اŸسستشسفيات ،أاكد وزير
ال- - -ق- - -ط- - -اع ،أان اÿل- - -ل ل- - -يسس ‘ مصس- - -ال- - -ح
ا’سستعجا’ت الطبية ،وإا‰ا ‘ تواجد كثÒ
من الناسس غ Òمرضسى متواجدين باŸصسلحة،
وأانه أاعطى تعليمات للمسسÒين للتعاقد ،عند
الضس-رورة ،م-ع شس-رك-ات أام-ن-ي-ة ل-ل-ح-ف-اظ ع-ل-ى
اأ’م- -ن داخ- -ل اŸؤوسسسس- -ات الصس- -ح- -ي- -ة ،وأان- -ه
يفÎضس أان ا◊راسس ’ يسسمحون إا’ للمرضسى
ب- -ال -دخ -ول إا ¤ا’سس -ت -ع -ج -ا’ت ،وق -د ’ح -ظ
ال -وزي -ر– ،سس -ن -ا ك -بÒا ‘ ه -ذا اÛال ل-دى
عديد الو’يات الكÈى ،مثل العاصسمة ووهران
وع- -ن- -اب- -ة و قسس -ن -ط -ي -ن -ة ،خ -اصس -ة Ÿا ال -ت -زم
اŸواط -ن -ون ب -ال-ت-وج-ه إا ¤ال-ع-ي-ادات م-ت-ع-ددة
اÿدمات بدل اŸؤوسسسسات ا’سستشسفائية.
ك- -م- -ا أاك- -د ب- -وضس -ي -اف ،ع -ل -ى أان -ه أاع -ط -ى
ل- -ل- -مسسÒي- -ن ت- -وج- -ي- -ه- -ات بضس -رورة السس -م -اح
Óع Ó-م -ي Úب -أاداء واج -ب -ات-ه-م ب-اŸؤوسسسس-ات
ل -إ
ا’سس -تشس -ف -ائ -ي -ة ،م -ع ضس -رورة احÎام ك -رام -ة
الناسس والتحلي باŸهنية.
يذكر ،أان اإ’ذاعة اÙلية وبالتنسسيق مع
مصسالح الصسحة بسسطيف ،نظمت ،أامسس ،يوما
م -ف -ت -وح -ا ل -ل -ت-حسس-يسس بضس-رورة ال-ذه-اب اإ¤
العيادات متعددة اÿدمات اŸنتشسرة ببلديات
الو’ية وأاحياء اŸدن الكÈى إ’جراء التحاليل
وال -ف -ح -وصس -ات ال-ط-ب-ي-ة اŸت-خصسصس-ة ،وح-ت-ى
حا’ت ا’سستعجا’ت البسسيطة واŸتوسسطة،
ل-ت-خ-ف-ي-ف الضس-غ-ط ع-ل-ى مسس-تشس-ف-يات الو’ية
واŸسستشسفى ا÷امعي بعاصسمة الو’ية.

توزيع  75عقد امتياز للمسستثمرين

مششاريع قيد التجسشيد إلقÓع اسشتثماري هام بسشكيكدة
اأشس- - - -رف ف- - - -وزي ب- - - -ن حسس Úوا‹
ال -و’ي -ة ع -ل-ى م-راسس-م ت-وزي-ع ع-ق-ود
ا’متياز لفائدة  75مسستثمر ‘ ›ال
الصس- -ن- -اع- -ة و السس -ي -اح -ة و الÎق -ي -ة
العقارية ،بينهم مسستثمرين اأجانب،
تشسجيع ا’سستثمار خارج اÙروقات
وسس-ع-ي-ا ل-دف-ع ع-ج-ل-ة التنمية و دعم
ا’قتصساد الوطني.
تاأتي هذه العملية للمجهودات اŸبذولة
للسسلطات الو’ئية ،حيث اأو ¤بن حسسÚ
اأهمية كبÒة سسيما و اأنه اŸلف اŸفتوح
ع -ل -ى اŸسس -ت -وى ال -وط-ن-ي وال-رائ-د و ج-اء
ب- -دي Ó- -ل- -ل- -م- -ح- -روق- -ات ال -ذي ت -راج -عت
اأسسعارها ‘ السسوق الدولية.
الو’ية احتضسنت مشساريع هامة كتلك
التي ‘ العطاسسة خصسوصسا التي انتهت
بها اأشسغال التهيئة ومن اŸنتظر اأن يشسرع
اŸسستثمرون ‘ Œسسيد مشساريعهم على
مسستواها ‘ جميع القطاعات ،و تقدر
مسساحتها ا’إجمالية ب 63هكتار واحدة
م- - - -ن ب 139 Úم-ن-ط-ق-ة ت-ق-در مسس-احتها
ا’إج-م-الية ب ٥000ه-ك-ت-ارا م-وزع-ة على

ع- -دة ق- -ط- -اع- -ات ح- -يث اق- -ت- -ط -ع ق -ط -اع
الصس -ن-اع-ة  ٥4م -ن-ط-ق-ة نشس-اط بسس-م-اح-ة
اإج-م-ال-ي-ة قدرها  1436ه-ك-ت-ارا م-نها 16
ق -ط -ع -ة مسس -ت -غ -ل-ة م-ع اقÎاح  26منطقة
ضسمن اآليات التعم ‘ Òح Úاقتطع قطاع
السس -ي-اح-ة  9م-ن-اط-ق ل-ل-ت-وسس-ع السس-ي-احي
Ãسس -اح -ة اإج-م-ال-ي-ة ق-دره-ا  2100هكتار
قابلة للتهيئة و من شساأن هذه القدرات
ج-لب اŸزي-د م-ن ا’سس-ت-ث-م-ارات ت-دع-ي-م-ا
لÓ- -ق- -تصس- -اد اÙل- -ي ،اأم- -ا ا’سس- -ت- -ث- -م -ار
ال-فÓ-ح-ي ف-ق-د اق-ت-ط-ع مسس-احة 163.179
هكتارا.
اأم -ا ا’سس -ت -ث -م -ار ال -ع-ق-اري ع-ن ط-ري-ق
الÎقية العقارية فقد ” اإيداع  206ملفا
ب -ع -دد سس -ك -ن-ات  312٨3سس-ك-ن-ا Ãسس-احة
اإجمالية تقدر ب  29٨هكتارا وبلغ عدد
اŸلفات اŸدروسسة ‘ هذا الشساأن 1٨٨
ملفا ،و “ت اŸصسادقة على  43ملفا ل 39
مرقي عقاري بعدد سسكنات  4903سسكنا و
” م- - - -ن - - -ح ا‚از  4٨43سس-ك-ن-ا ل-لمرقÚ
اÿواصس و 60سسكنا للوكالة العقارية.

سسكيكدة :خالد العيفة
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ا’ثنين  ٠٨أاوت  ٢٠١٦م
الموافق لـ  ٠٥ذي القعدة  ١٤٣٧هـ

لتسصهيل إأجرأءأت دخول أŸسصافرين أإ ¤ميناء أ÷زأئر

أسضتحدأث فصضيلة مبحرة لألمن ألوطني يث Òأرتياح أŸسضافرين
’ أكتظاظ و’ طوأب ’ Òمنتهية باŸوأنئ ’ ،أسصتياء و’ تذمر ‘ أوسصاط أŸغÎب Úأ÷زأئري Úألقادم Úمن أŸهجر
’م .أرتياح كب Òيظهر جليا على وجوههم رغم قضصائهم سصاعات
لقضصاء ألعطلة ألصصيفية مع ذويهم و‘ حضصن ألوطن أ أ
’جرأءأت Ãجرد وصصولهم
طويلة على م Ïألباخرة ألتي أقلتهم من ميناء مرسصيليا بفرنسصا ،فرحة مصصدرها تسصهيل أ إ
Óمن ألوطني ،تطبيقا لتعليمات
ومغادرة ميناء أ÷زأئر ‘ وقت قياسصي ،يعود ألفضصل فيه إأ ¤أسصتحدأث أŸديرية ألعامة ل أ
’و ¤من نوعها.
أŸدير ألعام أللوأء عبد ألغني هامل ،فصصيلة مبحرة لشصرطة أ◊دود وألتي تعد أ أ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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إأسضÎجاع حوأ‹  35مليار سضنتيم من ديون سضونلغاز لدى ألزبائن
أسصÎج - - -عت ،م - - -ؤوخ - - -رأ ،مصص - - -ال- - -ح
م- -ؤوسصسص- -ة ت- -وزي- -ع أل- -ك -ه -رب -اء وأل -غ -از
بو’ية باتنة ،منذ إأعÓنها قطع ألتيار
أل -ك -ه -رب -ائ -ي ع -ن أل-زب-ائ-ن ،ح-وأ‹ 35
م -ل -ي -ار سص -ن -ت -ي-م ك-انت مÎأك-م-ة ع-ل-ى
عاتق ألزبائن لسصنوأت طويلة رفضصوأ
تسص- - - - -دي- - - - -ده - - - -ا ،رغ - - - -م أ◊م Ó- - - -ت
أل-ت-حسص-يسص-ي-ة أل-ك-ثÒة أل-تي قامت بها
’ق-ن-اع-ه-م ب-أاه-م-ي-ة تسص-وي-ة
أŸؤوسصسص -ة إ
وضصعياتهم.
كشضفت مصضادر من الشضركة عن بقاء ما
يزيد عن  ٣٢مليار أاخرى  ⁄يتم –صضيلها
ب-ع-د ،بسض-بب ت-عّ-ن-ت ب-عضس ال-زب-ائ-ن وت-واج-د
عديد القضضايا اÿاصضة لدى العدالة التي ⁄
تفصضل بعد فيها.
وأاشضارت ذات اŸصضادر ،إا ¤أانها تعمل
بكل ما أاوتيت من إامكانات مادية وقانونية
’سضÎجاع ديونها وتغطية عجز اŸؤوسضسضة.
ه- -ذا وب- -اشض- -رت الشض- -رك- -ة ت- -وج- -ي -ه ع -دي -د
ال -ن -داءات Ÿسض -ؤوو‹ ا÷م -اع -ات اÙل -ي-ة،
خ-اصض-ة ال-ب-ل-دي-ة وب-اق-ي اŸراف-ق ال-ع-م-ومية
اأ’خ- -رى ،ودع- -وت- -ه- -ا إا ¤تسض- -دي -د ال -دي -ون

اÎŸاكمة لتسضتكمل اŸؤوسضسضة ذات الطابع
التجاري إا‚از مشضاريعها ا◊يوية اÿاصضة
بإايصضال الكهرباء والغاز لقرى ومشضاتي باتنة
والرفع من نسضبة تغطية الو’ية.
بخصضوصس طريقة إاجبار زبائن سضونلغاز
ع -ل -ى تسض -دي -د ال -دي -ون÷ ،أات الشض -رك-ة إا¤
إاشضعار الزبائن Ÿرات ،ثم مباشضرة عملية
قطع التموين ‘ حال رفضس الزبائن دفع ما
على عاتقهم ،يتم ذلك عن طريق Œنيد
مصض- -ال- -ح وأاع- -وان ﬂت- -ل- -ف ال -وك -ا’ت عÈ
مقاطعة معينة ،لتتفرغ بعد ا’نتهاء من هذه
اŸقاطعة إا ¤مقاطعة أاخرى ،على غرار
ﬂتلف البلديات خاصضة ا÷نوبية الغربية
ب -ال -و’ي -ة .ح -يث ت -ق -در ق-ي-م-ة ال-دي-ون عÈ
ب -ل -دي -ات دائ -رة ب-ري-ك-ة ل-وح-ده-ا  ١١مليار
سضنتيم ،بحسضب مصضالح سضونلغاز ،لتنخفضس
بعد عملية التهديد بقطع التموين.
نشض ‘ Òاأ’خ Òاأن القطاع تدعم مؤوخرا
بإا‚از ﬁ ٣٠طة منبع ،مكنت ‘ السضنتÚ
اأ’خÒت Úم - -ن ال - -قضض - -اء ع - -ل - -ى مشض - -اك- -ل
ا’نقطاعات اŸتكررة للكهرباء بباتنة.
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تيزي وزو:

تسضليم  600وحدة سضكنية «عدل  »1قبل نهاية ألسضنة
»æe É«°SGB :áª°UÉ©dG
 ⁄تعد عطلة الصضيف مقرونة باŸعاناة
و’ ب -ا’ن -ت -ظ -ار ب -ال -نسض-ب-ة أ’ب-ن-اء ا÷ال-ي-ة
ا÷زائرية ،إاذ تسضود أاجواء هادئة وŒري
اإ’جراءات ا÷مركية ‘ أاحسضن اأ’حوال،
ك -ون -ه -ا ت -ت -م ‘ وقت ق -ي -اسض -ي ي -ج -ن -ب-ه-م
وع-ائÓ-ت-ه-م ع-ن-اء ا’ن-ت-ظ-ار’ ،سض-ي-ما وأان
الكثÒين ‡ن يفضضلون القدوم بسضياراتهم
ي -ق-ط-ع-ون مسض-اف-ات ط-وي-ل-ة ل-ل-وصض-ول إا¤
عائÓتهم ‘ ﬂتلف الو’يات.
وك- -م- -ا ج- -رت ال- -ع -ادة ،تشض -ه -د ﬁط -ة
اŸسضافرين Ãيناء ا÷زائر حركية نشضطة
’سضتكمال اإ’جراءات بعيدا عن الفوضضى،
ه -ذا م -ا Ÿسض -ن -اه ل -دى ت -واج -دن -ا Ãي-ن-اء
ا÷زائ- -ر ح- -يث وق- -ف- -ن- -ا ع- -ل- -ى ﬂت -ل -ف
التسضهيÓت التي ” اتخاذها من طرف
ا÷ه- -ات ال- -وصض- -ي -ة ،خ -اصض -ة خ Ó-ل ه -ذه
الصض -ائ -ف -ة ال -ت -ي تسض -ج -ل ت -واف -د ا÷ال-ي-ة
ا÷زائرية على أارضس الوطن.
‘ هذا اإ’طار ” ،اتخاذ جملة من
اإ’ج- -راءات م- -ن ط- -رف مصض- -ال- -ح اأ’م- -ن
ل -تسض -ه -ي -ل ع-م-ل-ي-ة اسض-ت-ق-ب-ال اŸسض-اف-ري-ن
وا÷ال- -ي- -ة اŸق- -ي -م -ة ب -اÿارج ‘ أاحسض -ن
ال- -ظ -روف ،م -ن خ Ó-ل ت -دع -ي -م ال -ف -رق -ة
اŸك -ل -ف-ة Ãراق-ب-ة اŸسض-اف-ري-ن ب-ع-ن-اصض-ر
إاضض -اف -ي -ة ع -ل -ى مسض -ت -وى م -ي-ن-اء ا÷زائ-ر
لتسضريع عملية مراقبة الوثائق التي يتم
ختمها على مسضتوى الباخرة أاثناء فÎة
السض- -ف- -ر ،ح- -يث ” ت- -خصض -يصس شض -ب -اب -يك
ع -م -ل-ي-ات-ي-ة ج-دي-دة Ÿصض-ال-ح اأ’م-ن ع-ل-ى
مسض- -ت -وى ال -ب -اخ -رة ،فضض  Ó-ع -ن ت -دع -ي -م
ال-ط-اق-م ال-بشض-ري-اŸك-ل-ف Ãراقبة الوثائق
وال -ت -ف -ت -يشس وال -ف -رز ،إاضض -اف-ة إا ¤ت-ع-زي-ز
ا◊زام اأ’مني داخل الباخرة ،حيث تتم
كل عمليات اŸراقبة على مسضتواها ،ما
يعني خروج اŸسضافر مباشضرة مع وصضوله
اŸيناء.

‘ ه -ذا اŸق -ام ،أاك -د م -دي -ر الشض -رط-ة
ا◊دودية مراقب الشضرطة عبد ا◊ميد
ق - -وسض - -م ‘ ،تصض - -ري - -ح لـ «الشض - -عب» ،أان- -ه
وت -ط -ب-ي-ق-ا ل-ت-ع-ل-ي-م-ات ال-ل-واء ع-ب-د ال-غ-ن-ي
ه -ام -ل ” ،اسض -ت -ح -داث فصض -ي -ل-ة م-ب-ح-رة
لشض- -رط- -ة ا◊دود م- -ن خÓ- -ل ت -خصض -يصس
شض -ب -اك خ -اصس ع -ل -ى م Ïال -ب -اخ -رة ي -ت -م
خÓلها مراقبة جوازات السضفر وختمها
وبالتا‹ اسضتكمال كل اإ’جراءات ا’إدارية
اÿاصضة بالعبور على م Ïالباخرة ،ربحا
ل-وقت وب-ال-ت-ا‹ خ-روج اŸسض-اف-ر م-ب-اشضرة
بعد رسضو السضفينة.
يأاتي اسضتحداث هذه الفصضيلة «تطبيقا
Óم-ن الوطني
ل-ت-وج-ي-ه-ات اŸدي-ر ال-ع-ام ل -أ
ال-ل-واء ع-ب-د ال-غ-ن-ي ه-ام-ل ،قصض-د تسض-ه-ي-ل
اإ’ج- -راءات اإ’داري- -ة اÿاصض- -ة ب- -السض- -ف -ر
وتخفيف اأ’عباء على اŸسضافرين ،حيث
تعمل على تطبيق إاجراءات تسضهيل دخول
اŸسض- - -اف - -ري - -ن إا ¤ا÷زائ - -ر ع - -ل - -ى مÏ
ال -ب -اخ -رة’ ،سض -ي-م-ا م-ن-ه-م أاف-راد ا÷ال-ي-ة
ا÷زائرية اŸقيمة باÿارج.
وقد ” ‘ هذا اإ’طار التكفل بـ١٠٥9
مسضافر قدموا من ميناء مرسضيليا بفرنسضا
لقضضاء عطلة الصضيف با÷زائر ،من خÓل
تسض- -ه- -ي- -ل إاج -راءات دخ -ول -ه -م ع -ل -ى مÏ
ال -ب -اخ -رة ،ح -يث ت-ق-وم Ãراق-ب-ة ج-وازات
السض -ف -ر وال-ت-دق-ي-ق ف-ي-ه-ا ق-ب-ل وضض-ع خ-ت-م
الدخول عليها وهذا على م Ïالباخرة،
ح -يث أان ه-ذه ال-فصض-ي-ل-ة ،يضض-ي-ف ق-وسض-م،
ت -دع -مت ب -أاع -وان شض -رط-ة م-ؤوه-ل Úت-ق-وم
Ãراق -ب -ة وث-ائ-ق اŸسض-اف-ري-ن ب-اسض-ت-ع-م-ال
أاح -دث ال-وسض-ائ-ل واŸع-دات ل-رب-ح ال-وقت
وت -وف Òك -ل ظ -روف ال-راح-ة وا’سض-ت-ق-ب-ال
للمسضافرين.
كما أانه من مهام هذه الفصضيلة ،التي
اسضتحدثت ‘ إاطار سضعي القيادة العليا
Óم- -ن ال- -وط- -ن- -ي لÓ- -رت- -ق- -اء Ãسض -ت -وى
ل - -أ
اÿدم -ات وال-ق-ي-ام ب-اإ’ج-راءات ا’أم-ن-ي-ة،

على م Ïالباخرة Ãجرد رسضوها باŸيناء
بهدف تقليصس مدة اŸراقبة وربح الوقت.
وأاوضض- -ح ب -دوره رئ -يسس ف -رق -ة شض -رط -ة
ا◊دود Ãيناء ا÷زائر رشضيد بوعباشس،
أان هذه الفصضيلة تتشضكل من  ٣٦عنصضرا
من ذوي اÈÿة ‘ هذا اÛال ،وسضيتم
تعميمها على باقي موانئ الوطن بهدف
«تسض- -ه- -ي- -ل اإ’ج -راءات اÿاصض -ة ب -دخ -ول
اŸسضافرين وتعزيز اÿدمة العمومية.
وذك - -ر ن - -فسس اŸسض - -ؤوول ب- -اإ’ج- -راءات
اŸماثلة التي اتخذتها اŸديرية العامة
Óم -ن ال -وط -ن -ي وع ّ-م -م -ت-ه-ا ع-ل-ى ك-اف-ة
ل -أ
اŸوان- -ئ واŸط -ارات ،مشضÒا ع -ل -ى وج -ه
اÿصضوصس إا ¤إالغاء اسضتمارة اŸعلومات
ب - -ال- -نسض- -ب- -ة ل- -ل- -مسض- -اف- -ري- -ن ا÷زائ- -ريÚ
اŸغادرين أاو القادم Úإا ¤أارضس الوطن
ل- -تسض- -ه -ي -ل اإ’ج -راءات اإ’داري -ة اÿاصض -ة
بالسضفر.
من جهة أاخرى ،أافاد الرئيسس اŸدير
العام Ÿؤوسضسضة ميناء ا÷زائر عبد العزيز
ق - -راح ‘ ،تصض - -ري - -ح «ل - -لشض - -عب» ،أان ك- -ل
اإ’جراءات ” اتخاذها من أاجل تسضهيل
ال-ع-م-ل-ي-ة ،ح-يث تسض-ه-ر ÷ان وط-ن-ي-ة على
ت- -ق- -د Ëال- -تسض- -ه- -يÓ- -ت الضض -روري -ة –ت
إاشض- - -راف وزارة ال- - -ن - -ق - -ل خ Ó- -ل ال - -فÎة
الصضيفية .كما ” أايضضا ‘ ،إاطار تخفيف
أاع -ب -اء السض -ف -ر ،ت -خصض-يصس ‡رات ل-ذوي
ا’ح -ت-ي-اج-ات اÿاصض-ة وال-نسض-اء ا◊وام-ل
واŸسضن ،ÚمÈزا أانه ” أايضضا تخصضيصس
شضبابيك بالتأامينات لفائدة اŸسضافرين.
و‘ ظل جملة اإ’جراءات اŸتخذة من
طرف إادارة اŸيناء ’سضتقبال اŸسضافرين
وا÷الية اŸقيمة ‘ اÿارج ‘ أاحسضن
ال -ظ -روف ،أاب -دى ع -دي -د اŸسض -اف-ري-ن ‘
تصض -ري -ح لـ «الشض -عب» ارت-ي-اح-ه-م ل-ظ-روف
ا’سض-ت-ق-ب-ال و÷م-ل-ة اإ’ج-راءات اŸت-خذة
من طرف كل ا÷هات اÿاصضة وكذا إادراة
اŸيناء لتسضهيل عملية ا’سضتقبال.

بعد حادث أنحرأف عربة فارغة عن ألسصكة

إأسضتئناف نشضاط ترأموي وهرأن بكافة ألشضبكة
إاسضتأانف تراموي وهران نشضاطه بكافة
شض -ب -ك -ت-ه اŸم-ت-دة م-ن اÙط-ة ال-رئ-يسض-ة
ببلدة سضيدي معروف إا ¤بلدية السضانية،
بحسضب ما أاكده ،أامسس ،اŸكلف با’تصضال
بالنيابة لشضركة تسضي ÒالÎاموي «سضÎام».
أاشضار زناسضني الهواري لـ «وأاج» ،إا ¤أان
حركة تراموي وهران عادت إا› ¤راها

ال- -ط- -ب- -ي- -ع- -ي ،ي- -وم السض -بت ،ل -ت -خ -دم ك -ل
اÙطات من بلدة سضيدي معروف إا¤
بلدية السضانية.
ل -ل -ت -ذك ،Òف -ق -د سض -ج-لت ه-ذه ا◊رك-ة
اضض -ط -راب-ا ك-بÒا ن-ت-ي-ج-ة ان-ح-راف ع-رب-ة
فارغة عن السضكة ما بﬁ Úطتي «الفا—
نوفم »Èو»اأ’م Òعبد القادر» يوم الفا—

أاوت ا÷اري تسضبب ‘ خسضائر هامة.
وإاثر ا◊ادث جندت الشضركة ا÷زائرية
اŸكلفة بالصضيانة «سضيتال» ،كافة تقنييها
لتصضليح السضكة اŸتضضررة.
Œدر اإ’شض- -ارة إا ¤أان ال- -ع- -رب- -ة ال- -ت- -ي
ان- -ح- -رفت ،إاصض -ط -دمت ب -ث Ó-ث -ة أاع -م -دة
كهرباء وواجهات أاربعة Óﬁت Œارية.

أل -ت -زمت أŸدي -ري -ة أل -و’ئ -ي -ة ل-ل-وك-ال-ة
ألوطنية لتحسص Úوتطوير ألسصكن «عدل»
ل- -ت -ي -زي وزو ،أمسض ،ب -تسص -ل -ي -م حصص -ة 600
وح- -دة سص- -ك- -ن- -ي -ة م -ن أصص -ل  2000وحدة
مسص -ج -ل -ة ل -ف -ائ -دة أل-و’ي-ة ضص-م-ن ب-رن-ام-ج
 2002-2001ق-ب-ل ن-ه-اي-ة ألسص-ن-ة أ÷ارية،
بحسصب ما علم من مسصؤوو‹ ألقطاع.
ج -اء ال-ت-زام اŸدي-ر ال-و’ئ-ي ل-ه-ذه ال-ه-ي-ئ-ة،
خ Ó-ل ل -ق -اء م -ع ‡ث -ل -ي اŸسض -ج -ل ‘ Úه -ذا
الÈنامج ( )٢٠٠٢-٢٠٠١الذين نظموا ،أامسس،
وقفة احتجاجية أامام مقر اŸديرية للتنديد
بالتأاخر ا◊اصضل ‘ ورشضة اأ’شضغال اŸتواجدة
ع -ل -ى مسض -ت-وى ال-ق-طب ا◊ضض-ري وادي ف-ا‹،
غرب تيزي وزو.
كما سضيتم اسضتÓم ما تبقى من الÈنامج (أاي
 ١٤٠٠وحدة سضكنية) نهاية  ،٢٠١٧بحسضب ما
التزم به السضيد يخلف أامام أاعضضاء جمعية
اŸسضجل ‘ Úبرنامج «عدل» ٢٠٠٢ -٢٠٠١
الذين أابدوا «عدم رضضاهم بالرغم من اإ’رادة
القوية» التي تعهد بها اŸسضؤوولون القائمون

على الÈنامج.
‘ هذا الشضأان ،أاوضضح مراد لربا ،Êأاحد
‡ث -ل -ي اŸسض -ج -ل ،Úأان -ه «ك -ان ل -دي-ن-ا أام-ل ‘
اسضتÓم  ١٠٠٠وحدة سضكنية مع نهاية السضنة
ا÷اري- -ة ب- -دل  ٦٠٠ال -ت -ي صض -رح ب-ه-ا اŸدي-ر
ال- -و’ئ -ي Ÿؤوسضسض -ة –سض Úوت -ط -وي -ر السض -ك -ن
«ع -دل» ،خ -اصض -ة ب -ع -دم -ا ت -ع -ه -دت اŸؤوسضسض-ة
الÎك- -ي- -ة اŸك- -ل- -ف -ة ب -اإ’‚از ب -تسض -ري -ع وتÒة
اأ’شضغال وتدعيم الورشضة بـ ٨٥عام Óآاخر».
م -ن ج -ه -ت -ه أاق -ر م -دي -ر وك -ال -ة «ع-دل» ،أان
اأ’شضغال عرفت نوعا من التأاخر خÓل شضهر
رمضضان الفضضيل ،بعدما غادر العمال الورشضة،
حيث أاعطيت بعدها تعليمات صضارمة لتدعيم
الورشضة بالعدد الكا‘ من العمال واسضتدراك
التأاخر.
وكانت ا÷معية قد نصضبت ÷نة Ÿتابعة
أاشضغال إا‚از  ٢٠٠٠وحدة على مسضتوى وادي
فا‹ تتو ¤متابعة اŸشضروع وتضضمن تواصضÓ
دائما ب Úمسضؤوو‹ اŸديرية الو’ئية لوكالة
«عدل» واŸؤوسضسضة اŸكلفة باإ’‚از.

مديرية ألنقل بالعاصصمة تسصعى لفرضض أخÓقيات أŸهنة

عقوبات ضضد أك Ìمن  200مالك حافلة وسضيارة أجرة

أصص- -درت م- -دي -ري -ة أل -ن -ق -ل ل -و’ي -ة
أ÷زأئ-ر ،ج-وأن أل-ف-ارط ،ع-ق-وبات ضصد
 81م- -الك ح- -اف -ل -ة ل -ل -ن -ق -ل أ◊ضص -ري
وسص -ي-ارة أج-رة م-ق-اب-ل  ‘ 124ج-وي-لية
’سص- -ب- -اب ﬂت- -ل- -ف -ة ،ب -حسصب م -ا
وه- -ذأ أ
أفادت به حصصيلة للمديرية.
ف-رضضت ÷ن-ة ال-ع-ق-وب-ات اإ’داري-ة ال-ت-اب-عة
Ÿديرة النقل لو’ية ا÷زائر عقوبات ضضد
 ٢٠٥مالك حافلة للنقل ا◊ضضري وسضائقي
سضيارات اأ’جرة ،تبعا Ùاضضر الشضرطة التي
قامت بسضحب وثائق ا’سضتغÓل ،اسضتنادا إا¤
عضضو من اللجنة.
و ⁄تسضجل ‘ هذه ا◊صضيلة أاية شضكوى من
قبل مسضتعملي وسضائل النقل ،حتى وإان كانت
اıالفات “سس بأامن اŸسضافرين ،بحسضب
ذات ال -ه -ي -ئ -ة ،ال -ت -ي ع-ق-دت ثÓ-ث ج-لسض-ات،
اأ’سض- - -ب- - -وع اŸاضض- - -يŸ ،ع- - -ا÷ة ح - -وا‹ ٥٠
ﬁضضرا يخصس اıالفات اŸرتكبة من قبل
م -ال -ك -ي ال-ن-ق-ل ا◊ضض-ري وسض-ائ-ق-ي سض-ي-ارات
اأ’جرة.
وتطبق الهيئة عقوبات صضارمة ،منها وضضع
السضيارة ‘ ا◊شضر Ÿدة  ٣٠يوما ،بحسضب ما
ل- -وح- -ظ خÓ- -ل اج- -ت -م -اع -ه -ا ال -ذي خصضصس
لÓسضتماع للمعني Úالذين قدموا توضضيحات
حول هذه اıالفات.
وأاكد أاحد أاعضضاء الهيئة ،أان بعضس مسضÒي
ا◊افÓت وسضائقي اأ’جرة قاموا بإايداع طعون
ل Ó-سض-ت-ف-ادة م-ن ت-خ-ف-يضس م-ن ال-ع-ق-وب-ة ،ل-ك-ن
شضريطة تقد ËمÈرات كافية .ويتم ا’سضتماع
لهؤو’ء اŸعني Úمن طرف اللجنة التي تلعب

دورا بيداغوجيا من خÓل تذكÒهم «بأاهمية
احÎام أاخÓقيات مهنة النقل».
ك -م -ا ’ Áك -ن Ÿق -دم -ي خ -دم -ات ال -ن-ق-ل
العمومي ارتداء سضراويل قصضÒة و’ جÓبات
حتى ’ يتم إاصضدار عقوبات تعسضفية بحقهم.
‘ ح Úيتم توجيه إانذارات للبعضس اآ’خر
عندما يتعلق اأ’مر Ãطابقة الوثائق.
وتركز اللجنة حاليا على مكافحة ‡ارسضة
التوأامة وإانشضاء ﬁطات غ Òقانونية عندما
يقوم سضواق سضيارات اأ’جرة وا◊افÓت بنقل
اŸسضافرين من أاماكن غﬂ Òصضصضة لهذا
الغرضس.
و” تسض -ج -ي -ل ‘ وقت سض -اب -قﬂ ،ال -ف -ات
متعلقة بعدم اسضتعمال العداد وأاخرى متعلقة
بارتداء مÓبسس غ’ Òئقة وهي ﬂالفات
متكررة ،غ Òأانها ‘ تراجع بفضضل العقوبة
اŸقررة واŸتمثلة ‘ وضضع اŸركبة باÙشضر
Ÿدة  ٣٠يوما.
بخصضوصس سضواق سضيارات اأ’جرة الذين ’
يحÎمون اللباسس الÓئق ،ذكر أاعضضاء اللجنة
بأان وا‹ العاصضمة أاصضدر تعليمة Áنع من
خÓ- -ل -ه -ا اÓŸبسس ال -ري -اضض -ي -ة وال -ق -مصض -ان
ا◊ام- -ل- -ة ل- -رسض- -ائ- -ل إاشض- -ه -اري -ة والسض -راوي -ل
القصضÒة وحتى ا÷Óبات.
ك- -م- -ا أاب- -دى أاعضض -اء ال -ل -ج -ن -ة اŸم -ث -ل -ون
Ÿديريات النقل والتجارة واŸديرية العامة
Óم -ن ال -وط-ن-ي وا–اد ال-ن-اق-ل ،Úإاه-ت-م-ام-ا
ل -أ
خ -اصض -ا ب -أان -واع أاخ -رى م -ن اıال-ف-ات م-ث-ل
ال -ت -وق -ف ال -عشض -وائ-ي ،خ-اصض-ة ع-ل-ى ال-ط-ري-ق
السضريع.
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إنخفاضض فاتورة وإردإت إ◊بوب ‘ إلسسدإسسي إألول من 2016

06

كشسف وتدم Òلغم Úمضسادين لألفرإد وحجز  3شساحنات

لول من  2016مقارنة بنفسس
إنخفضست فاتورة وإردإت إ◊بوب (إلقمح وذرة وإلشسع )Òبحوإ‹  18باŸائة خلل إلسسدإسسي إ أ
إلفÎة من سسنة  ‘ ،2015ح Úسسجلت إلكميات إŸسستوردة إرتفاعا بنسسبة  8,7باŸائة حسسبما علمت وأإج لدى مصسالح إ÷مارك.

وب- -ال- -ت -ا‹ ف -ق -د ت -راج -عت ف -ات -ورة اسص -تÒاد
ا◊بوب إا 1,56 ¤مليار دولر خÓل السصداسصي
األول من  2016مقابل نحو  1,9مليار دولر
خÓل نفسش الفÎة من  17,76-( 2015باŸائة)
وف -ق -ا Ÿع -ط-ي-ات اŸرك-ز ال-وط-ن-ي ل-ل-م-ع-ل-وم-ات
والحصصائيات التابع للجمارك.
ب -اŸق -اب -ل ارت -ف -عت ال-ك-م-ي-ات اŸسص-ت-وردة
واسصتقرت عند  7,53مليون طن مقابل 6,93
م -ل -ي -ون ط -ن خ Ó-ل فÎت -ي اŸق -ارن -ة (8,6+
باŸائة).
وحسصب ن -وع -ي -ة ا◊ب -وب ت-راج-عت ف-ات-ورة
واردات القمح (الل Úو الصصلب) إا1,033 ¤
م -ل -ي -ار دولر م-ق-اب-ل  1,36م -ل -ي -ار دولر (-
 ‘ 24,12اŸائة) بكميات بلغت  4,61مليون
طن مقابل  4,38مليون طن ( 5,2+باŸائة).
وب -ال -نسص -ب -ة ل -ل -ق-م-ح ال-ل Úت-ق-لصصت ف-ات-ورة
الواردات إا 707 ¤مليون دولر مقابل 879,5

م- -ل- -ي- -ون دولر ( 16,62 -ب- -اŸائ- -ة) ‘ حÚ
ارتفعت الكميات اŸسصتوردة إا 3,62 ¤مليون
طن مقابل  3,41مليون طن ( 6,1+باŸائة).
وب- -خصص- -وصش ال- -ق- -م- -ح الصص -لب ان -خ -فضصت
الفاتورة أايضصا إا 326,34 ¤مليون دولر مقابل
 482,31مليون دولر ( 32,34باŸائة) لكن
بارتفاع ‘ الكميات اŸسصتوردة والتي بلغت
 990.004طن مقابل  970.042طن (2,06+
باŸائة).
وبالنسصبة للذرة فقد قدرت الواردات ب
 416,9م -ل -ي -ون دولر م-ق-اب-ل  437,7مليون
دولر ( 4,75 -ب -اŸائ -ة) ب-ك-م-ي-ة ب-ل-غت 2,3
م-ل-ي-ون ط-ن م-ق-اب-ل  2,13م-ل-ي-ون ط-ن خÓ-ل
فÎتي اŸقارنة ( 7,8+باŸائة).
وصصنع الشصع Òالسصتثناء بتسصجيله ارتفاعا
‘ الواردات والتي بلغت  111,55مليون دولر
مقابل  99,44مليون دولر( 12,2+باŸائة)

بلغت مسستوى عا‹ بسسبب درجات إ◊رإرة إلقصسوى

مديرية بولوغ Úتدعوإ إ ¤إسستهلك معتدل للكهرباء

ب -ك -م -ي -ة مسص-ت-وردة وصص-لت إا 620.734 ¤طن
مقابل  412.067طن ( 50,64+باŸائة).
وي- -فسص- -ر ان- -خ- -ف- -اضش ال- -ف- -ات- -ورة ال- -ع -ام -ة
ŸشصÎي -ات ل -ل -ح -ب -وب ‘ وقت ارت -ف -عت ف -ي-ه
ال -ك -م -ي -ات اŸسص -ت-وردة ب-ال-رك-ود اŸسص-ج-ل ‘
األسص-ع-ار ال-ع-اŸي-ة ل-ل-ح-ب-وب وال-ت-ي بدأات منذ
 2015بفضصل وفرة اıزونات واÙاصصيل
العاŸية ا÷يدة.
ول -وح -ظ أان -ه خ Ó-ل األشص -ه -ر األرب -ع -ة ()4
األو ¤م - - - -ن  2016سص -ج -لت أاسص -ع -ار واردات
ا◊بوب ا÷زائرية انخفاضصا ﬁسصوسصا343 :
دولر/ط -ن ب-ال-نسص-ب-ة ل-ل-ق-م-ح الصص-لب (28,2-
باŸائة) مقارنة بنفسش الفÎة من  2015و 200
دولر/ط-ن ل-ل-ق-م-ح ال-ل 22,5-( Úب-اŸائ-ة) و
 179دولر/طن للذرة ( 14-باŸائة).
و‘ تقريرها الشصهري األخ Òالذي نشصر
األسص - -ب- -وع اŸاضص- -ي أاك- -دت م- -ن- -ظ- -م- -ة األ·
Óغ- -ذي- -ة وال- -زراع -ة (ال -ف -او) أان
اŸت- -ح- -دة ل - -أ
مؤوشصرات أاسصعار ا◊بوب تراجعت Ãا ‘ ذلك
ال- -ق -م -ح بسص -بب وف -رة اıزون -ات ال -ع -اŸي -ة
وال- -ت -وق -ع -ات اإلي -ج -اب -ي -ة اŸت -ع -ل -ق -ة ب -وف -رة
الصصادرات ‘ منطقة البحر األسصود.
وأاشصارت الفاو إا ¤تسصجيل انخفاضش هام
‘ أاسص -ع -ار ال -ذرة بسص -بب ال -ظ-روف اŸن-اخ-ي-ة
اŸوات-ي-ة ‘ اŸن-اط-ق ال-رئ-يسص-ي-ة اŸن-ت-ج-ة ‘
ال -ولي -ات اŸت -ح -دة ال -ت -ي ت -ع -ت Èأاك Èم -ن-ت-ج
ومصصدر للذرة ‘ العا.⁄
للتذك Òفقد بلغت فاتورة واردات ا◊بوب
من طرف ا÷زائر ‘  2015ما قيمته 3,43
م -ل-ي-ار دولر (م-ق-اب-ل  3,54م -ل -ي-ار دولر ‘
 ) 2014بكميات مسصتوردة بلغت  13,67مليون
طن مقابل  12,3مليون طن ‘ .2014

إألمن إلوطني يحجز 3039
وحدة من إŸشسروبات
إلكحولية
‚حت الضص -ب -ط-ي-ة ال-قضص-ائ-ي-ة ب-أام-ن
ولي- -ة ت -ل -مسص -ان وسص -ع -ي -دة واŸسص -ي -ل -ة
مؤوخرا ،من حجز كمية من اŸشصروبات
ال -ك -ح -ول-ي-ة ت-ق-در بـ 3039وح- -دة م -ن
ﬂتلف األنواع ،كانت موجهة للتسصويق
ب-ط-رق غ Òق-ان-ون-ي-ة .ع -ل -ى إاث-ر ه-ذه
ال -ع -م -ل -ي -ات ” ت -وق-ي-ف  03أاشصخاصش
وح -ج -ز م-ب-ل-غ م-ا‹ ق-دره 000 819 1
دينار جزائري.

شسرطة إلبويرة –جز
 338500دينار جزإئري مزور

دعت م- -دي -ري -ة ت -وزي -ع إل -ك -ه -رب -اء
ببولوغ Úموإطني إلبلديات إلتابعÚ
لها إ ¤إلعتدإل ‘ إسستهلكهم لهذه
إلطاقة خاصسة خلل سساعات إلذروة
(18سسا22-سسا).
و‘ ه- - - -ذا الصص- - - -دد كشص - - -فت ه - - -ذه
اŸؤوسصسص -ة ‘ ب -ي -ان ل -ه -ا أان اسص -ت-هÓ-ك
الكهرباء بلغ «مسصتوى تاريخيا» بسصبب
درجات ا◊رارة القصصوى اŸسصجلة منذ
ي- -ول- -ي- -و اŸاضص- -ي ،مشصÒة إا ¤أان «ه -ذا
السصقف ا÷ديد من السصتهÓك حطم
لرقام القياسصية».
كل ا أ
وأاكد نفسش اŸصصدر أانه سصخر جميع
اŸوارد اŸت -اح -ة (ال -بشص -ري -ة واŸادي-ة)
لتغطية هذا الطلب «الذي يتطلب العمل
ب-ك-ل إام-ك-ان-ي-ات شص-ب-ك-ة ت-وزي-ع ال-كهرباء
ال-ت-ي تسص-ت-ج-يب ب-ف-ع-ال-ي-ة ل-زيادة الطلب
على الطاقة».
وتسصمح السصتثمارات التي “ت حتى
لن ‘ ›ال ت- -ع- -زي- -ز شص- -ب -ك -ة ت -وزي -ع
اآ
الكهرباء «بالتغطية الكاملة لهذا الطلب
اŸسصجل على الرغم من النمو القوي
له» يضصيف البيان.
وحسصب ال -ب -ي -ان ف -إان-ه :إاذا اسص-ت-م-رت
موجة ا◊ر كما أاعلن من قبل مصصالح
لرصص -اد ا÷وي -ة «ف-إان-ه Áك-ن تسص-ج-ي-ل
اأ
ليام
قوة قصصوى جديدة للطلب خÓل ا أ

اŸقبلة».
ل - -ذلك دعت اŸدي - -ري - -ة م - -واط- -ن- -ي
البلديات التابع Úلها إا« ¤العتدال ‘
السصتهÓك من أاجل مصصلحة ا÷ميع
خاصصة خÓل سصاعات الذروة (18سصا-
22سصا)».
وأاوضص- - -حت اŸؤوسصسص- - -ة أان- - -ه خÓ- - -ل
سص -اع-ات ال-ذروة ه-ذه «ي-ب-ل-غ اسص-ت-هÓ-ك
ال-ك-ه-رب-اء أاع-ل-ى مسص-ت-وي-ات-ه ع-ند Œمع
ال -ع -ائ Ó-ت ال -ت-ي تضص-يء ‘ وقت واح-د
لنارة ومكيفات الهواء وغÒها
وسصائل ا إ
لجهزة اŸنزلية».
من ا أ
من جهة أاخرى تعلم اŸديرية زبائنها
أان ف-رق الصص-ي-ان-ة ال-ت-اب-ع-ة ل-ه-ا مسص-خرة
 24/24سصاعة للتدخل ‘ حالة انقطاع
الكهرباء والتي Áكن التصصال بها عÈ
 3303من الهاتف الثابت.
ل-ل-ت-ذك Òأاع-ل-نت الشص-ركة ا÷زائرية
لسصبوع اŸاضصي عن
لنتاج الكهرباء ا أ
إ
وضص- -ع ق- -درة إان- -ت -اج إاضص -اف -ي -ة بـ 2.066
م - -ي - -غ - -اواط ح - -ي- -ز اÿدم- -ة لضص- -م- -ان
لم-دادات ب-ال-ط-اق-ة ال-ك-ه-ربائية خÓل
اإ
ذروة صصيف .2016
وق -الت الشص -رك -ة ‘ ه -ذا السص -ي-اق أان
 1.609م-ي-غ-اواط دخ-لت ب-ال-ف-عل ا◊يز
لتبلغ بذلك  78باŸائة من حجم إا‚از
هذا الÈنامج.

‚حت ق- -وات الشص- -رط- -ة ب -ال -ب -وي -رة
م -ؤوخ -را ،م-ن ت-ف-ك-يك شص-ب-ك-ة إاج-رام-ي-ة
ﬂتصصة ‘ التزوير واسصتعمال اŸزور،
م -ت -ك-ون-ة م-ن شص-خصص ،Úح-يث ح-ج-زت
مصص -ال -ح الشص -رط -ة  222ورق-ة ن-ق-دي-ة
م -زورة م -ن ف-ئ-ة  1000د.ج 58 ،ورقة
نقدية مزورة من فئة  2000دج و01
ورقة نقدية واحدة من فئة  500د ج،
بإاجما‹ مبلغ قدره  338500.00دينار
ج-زائ-ري ،ال-ت-ح-ق-ي-ق م-ف-توح من طرف
مصصالح الشصرطة لتوقيف باقي أافراد
الشصبكة اإلجرامية.

مصسالح إألمن إلوطني توقف 44
مشستبها ‘ قضسايا حيازة إıدرإت
شصنت قوات الشصرطة يومي  04و 06أاوت
 ،2016ع-م-ل-ي-ات م-داه-م-ة واسص-ع-ة ال-نطاق،
مسصت بعضش األحياء واألماكن اŸشصبوهة
ب -ال -ع -اصص -م -ة ،ح-يث أاسص-ف-رت ال-ع-م-ل-ي-ة ع-ن
توقيف  44شصخصش مشصتبه فيه ‘ قضصايا
حيازة اıدرات واألسصلحة البيضصاء.
هذه العمليات الحÎازية تأاتي تفعيÓ
ل -ل -م -خ -ط -ط اŸسص-ط-ر ب-ه-دف ت-ع-زي-ز أام-ن
اŸواطن واŸمتلكات ،الغرضش منها ا◊د
من كل أاشصكال اإلجرام ومنها العتداءات
ا÷سص- - - -دي- - - -ة والسص - - -رق - - -ات والŒار غÒ
اŸشصروع باıدرات.

ق.و

لرهاب،
/إلشسعب ‘ /إطار مكافحة إ إ
كشسفت ودمرت مفارز للجيشس إلوطني
إلشس- - - -ع- - - -ب- - - -ي ب- - - -ك - - -ل م - - -ن ج - - -ي - - -ج - - -ل
وسسكيكدة/ن.ع ،5.يوم  06أإوت ،2016
لفرإد وقنبلتÚ
لغم )02( Úمضسادين ل أ
( )02ت- -ق- -ل- -ي- -دي- -ت- -ي إلصس- -ن- -ع ،ف- -ي -م -ا ”
إسسÎج -اع ب -ن -دق -ي -ة صس -ي -د وك-م-ي-ة م-ن
إلذخÒة.
و‘ إاط - -ار ﬁارب - -ة ا÷رÁة اŸن- -ظ- -م- -ة،
أاوقف عناصصر الدرك الوطني ببسصكرة/ن.ع4.
شصخصص )02(Úبحوزتهما بندقيتي ( )02صصيد
وك -م -ي -ة م -ن ال-ذخÒة ،ف-ي-م-ا ضص-ب-طت م-ف-رزة
للجيشش الوطني الشصعبي بورقلة/ن.ع 4.تاجر
ﬂدرات على م Ïسصيارة نفعية ﬁملة بـ()90
كيلوغرام من الكيف اŸعالج.

أام- -ا ب- -ال- -وادي ،اعÎضش ع- -ن -اصص -ر ال -درك
الوطني مهربا على م Ïشصاحنة ﬁملة بـ()25
قنطارا من التبغ .كما أاحبط عناصصر حرسش
ا◊دود ﬁاولة تهريب ( )04دراجات نارية
و( )07دراجات هوائية و›موعة من قطع
الغيار على م Ïمركبت.)02(Ú
وب- -ك- -ل م -ن “Ôاسصت وع Úڤ -زام/ن.ع،6.
أاوقفت مفارز للجيشش الوطني الشصعبي أاربعة
( )04مهرب Úوحجزت سصيارت )02( Úرباعيتي
الدفع و( )03شصاحنات نصصف مقطورة ﬁملة
بـ( )105أاط- -ن- -ان م -ن اŸواد ال -غ -ذائ -ي -ة ك -انت
موجهة للتهريب.
ك -م -ا أاوق -ف ع-ن-اصص-ر ح-رسش ا◊دود ل-ب-اب
ال -عسص -ة ب -ولي-ة ت-ل-مسص-ان/ن.ع 2.سص- -ت -ة ()06
مهاجرين غ Òشصرعي Úمن جنسصية مغربية.

إرتفع عددهم إ ¤أإربعة ‘ أإقل من أإسسبوع

إرهابي يسسلم نفسسه للسسلطات إألمنية بتمÔإسست
س س - -ل - -م إإ ر ه - -ا ب - -ي ن - -ف س س - -ه  ،إأ م س س
إ لأ ح - -د  ،ل - -ل س س - -ل - -ط - -ا ت إ لأ م - -ن - -ي - -ة
ب -اإ ق -ل -ي -م إ ل -ن -ا ح -ي -ة إ ل -ع س س -ك -ر ي -ة
إ ل س س - - -ا د س س - - -ة ب - -ت - -م  Ôإ س س ت و ك - -ا ن
ب - - - -ح - - - -و ز ت - - -ه م س س - - -د س س ر ش س - - -ا ش س
و ذ خ  Òة  ،ب ح س س ب م ا إأ و ر د ه ب ي ا ن
لوزإرة إلدفاع إلوطني.
ج - -ا ء ‘ ا ل - -ب - -ي - -ا ن  ،اأن - -ه « ‘ اإ ط - -ا ر
م ك ا ف ح ة ا لإ ر ه ا ب و م و ا ص ص ل ة ل ل ج ه و د
ا ل - -ن -و ع -ي -ة ل -ق -و ا ت ا ÷ ي ش ش ا ل -و ط -ن -ي
ا ل ش ص - -ع - -ب - -ي و م ص ص - -ا ل - -ح ا لأ م - -ن  ،س ص - -ل - -م
اإ ر ه -ا ب -ي ن -ف س ص -ه ي -و م  0 7اأ و ت 2 0 1 6
ل -ل س ص -ل -ط -ا ت ا لأ م -ن -ي -ة ب -اإ ق -ل -ي -م ا ل -ن ا ح ي ة

ا ل -ع س ص -ك -ر ي -ة ا ل س ص -ا د س ص -ة و ك -ا ن ب -ح -و ز ت -ه
مسصدسش رشصاشش من نوع كÓشصنيكوف
و  ﬂز ن ذ خ  Òة ‡ ل - - - -و ء »  .و اأ ض ص - - - -ا ف
ا ل - - -ب - - -ي - - -ا ن  « ،ي - -ر ت - -ف - -ع ب - -ذ ل ك ع - -د د
ا لإ ر ه -ا ب -ي  Úا ل -ذ ي -ن س ص -ل -م -و ا اأ ن -ف س ص -ه -م
ل -ل س ص -ل -ط -ا ت ا ل -ع س ص -ك ر ي ة ب ج ن و ب ا ل ب  Óد
‘ ظ ر ف اأ ق ل م ن اأ س ص ب و ع اإ  ¤اأ ر ب ع ة
(  ) 0 4اإ ر ه ا ب ي  ، Úك ا ن ب ح و ز ت ه م ث  Óث ة
 0 3م س ص - -د س ص - -ا ت ر ش ص - -ا ش ص - -ة م -ن ن -و ع
ك  Ó-ش ص -ن -ي -ك -و ف و ب -ن -د ق-ي -ة ر ش ص -ا ش ص -ة م ن
ن - -و ع م - -ا س ش و ك - -م - -ي - -ة م - -ن ا ل - -ذ خ  Òة
و ج ه ا ز ي ا ت ص ص ا ل ع ن ط ر ي ق ا لأ ق م ا ر
الصصناعية.

خلف  360قتيل و 9158جريح

مرور إألمن إلوطني يسسجل  7793حادث مروري
كشس- - - -فت خ- - - -ل - - -ي - - -ة إلتصس - - -ال
وإلصس -ح -اف -ة ب -اŸدي -ري -ة إل -ع -ام -ة
للأمن إلوطني ،إأن مصسالح شسرطة
م- -رور إلأم- -ن إل- -وط- -ن -ي ،سس -ج -لت
خلل إلسسدإسسي إلأول من إلسسنة
إ÷اري- -ة 7793 ،ح -ادث م-روري
على مسستوى إŸناطق إ◊ضسرية،
ت-و‘ خ-لل-ها  360شس-خصس وجرح
 9158إآخرين.

مقارنة بالإحصصائيات اŸسصجلة خÓل
السص -داسص -ي الأول لسص-ن-ة  ،2015ي -ظ-ه-ر اأن
حصصيلة حوادث اŸرور عرفت انخفاضصا
ﬁسص- -وسص- -ا ،ح -يث ت -راج -ع ع -دد ح -وادث
اŸرور ب - -ف- -ارق ( )522-وع - -دد ا÷رح- -ى
بفارق ( ،) 755-كذلك عدد الوفيات فقد
انخفضش بفارق ( ،)51-ويرجع ذلك اإ¤
ا◊مÓت التوعوية والÈامج التحسصيسصية
التي تقوم بها مصصالح الأمن الوطني عÈ
مناطق الوطن.

وت- -ف -ي -د ال -دراسص -ات ال -ت -ي ق -امت ب -ه -ا
اŸصص -ال -ح اıتصص -ة ل Ó-أم -ن ال -وط-ن-ي اأن
سصبب وقوع هذه ا◊وادث يعود بالدرجة
الأو ¤اإ ¤العنصصر البشصري بنسصبة اأك Ìمن
 %98اإضص- - -اف- - -ة اإ ¤ال- - -ع- - -وام- - -ل الأخ - -رى
اŸرتبطة باŸركبة اÙيط.
بالنسصبة لÓإجراءات العملياتية اŸتخذة
م- -ن ق- -ب -ل مصص -ال -ح شص -رط -ة م -رور الأم -ن
ال- -وط- -ن- -ي ” ،تسص- -ج -ي -ل ‘ ن -فسش ال -فÎة
 37192ج- -ن- -ح- -ة م -رور وﬂ 9199الفة
ال -ت -نسص -ي -ق ،م -ع وضص-ع  19526م-رك-ب-ة ‘
اÙشصر ،كما ” تسصجيل اأيضصا 473250
غرامة جزافية مع سصحب  123414رخصصة
سصياقة.
‘ هذا الإطار ،تدعو اŸديرية العامة
لÓ-أم-ن ال-وط-ن-ي مسص-ت-ع-م-لي الطريق العام
ال- -ت- -ح- -ل- -ي Ãزي- -د م -ن ا◊ذر وال -ي -ق -ظ -ة
واحÎام ق- -ان- -ون اŸرور ،ح- -ف- -اظ- -ا ع -ل -ى
سصÓمة ا÷ميع.

مقتل عشسريني ‘ حادث مرور بالفرنان باŸدية
ل- -ق- -ي عشس -ري -ن -ي ،صس -ب -ي -ح -ة أإمسس،
حتفه ‘ حادث مروري وقع Ãنطقة
إل -ف -رن -ان ب -ال-ط-ري-ق إل-وط-ن-ي رق-م 01
ب-اŸدي-ة ،ن-ت-ي-ج-ة إصس-ط-دإم ب Úسسيارة
نفعية من نوع «تويوتا هيليكسس» مع
شساحنة صسينية صسغÒة من نوع قنوو.
وحسصب بيان Ÿصصالح ا◊ماية اŸدنية
ال - -ت - -ي ع - -اي - -نت ا◊ادث ف- -إان ع- -م- -ل- -ي- -ة
اإلصصطدام خلفت متوفيا ‘ ع ÚاŸكان
ه- -وي- -ت- -ه (ع /ق  28سص -ن-ة) و 03مصصابÚ

تÎاوح اأع -م -اره -م م -اب 22( Úسص-ن-ة و32
سصنة) لديهم إاصصابات متفاوتة اÿطورة،
حيث ” تقد Ëلهم اإلسصعافات الÓزمة
‘ ع ÚاŸك -ان ،ك -م -ا ن -ق -ل-وا ع-ل-ى ج-ن-اح
السص- - - -رع - - -ة اإ ¤اŸسص - - -تشص - - -ف - - -ى اŸدÊ
بالÈواقية ،فيما ” –ويل جثة اŸتو‘
إا ¤مصص- - -ل- - -ح- - -ة ح- - -ف- - -ظ ا÷ثث ب - -ذات
اŸسصتشصفى.

اŸدية :م.أام Úعباسس
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’سصعار و–ديات التنمية
’وبيب ‘ دوامة تهاوي ا أ
ا أ

تراجع سسعر الÈميل إا ¤أاقل من  40دو’را يهدد كافة البلدان
ترقب اŸنتدى العاŸي للطاقة با÷زائر للتوصصل إا ¤حل توافقي
’نتاج من
تتجه منظمة البلدان اŸصصدرة للبÎول ““أاوبيب““ إا ¤إاعادة بعث وتنشصيط ا◊وار ب Úأاعضصائها بشصأان السصعي إا ¤تقليصض ا إ
’سصعار التي تقف على درجة من اÿطورة ،ما يسصتدعي –ّركا جماعيا ◊ماية السصوق من ا’نهيار وما يÎتب عليه
أاجل عودة توازن ا أ
من تداعيات تهدد ا’قتصصاد العاŸي برّمته.

سسعيد بن عياد

ترشصح مصصادر إاعÓمية تتابع شصأان اŸنظمة ،أان
ي -ك -ؤن اŸن -ت -دى ال -ع-اŸي ل-ل-ط-اق-ة ال-ذي –تضص-ن-ه
ا÷زائر ‘ شصهر سصبتم ÈاŸقبلÃ ،شصاركة أاعضصاء
““أاوب -يب““ وال -ب -ل-دان اŸن-ت-ج-ة م-ن خ-ارج اŸن-ظ-م-ة،
مؤعدا حاسصما لؤضصع حجر اأ’سصاسش لبناء الثقة
اŸفقؤدة حتى تتمكن اŸنظمة التي دخلت ›ال
دوامة تهدد مركزها ‘ السصاحة من أاجل إايجاد حل
تؤافقي يكرسش Œميد اإ’نتاج ‘ مرحلة أاو ¤ورÃا
تقليصصه ‘ مرحلة ثانية.
وقبل ذلك يرتقب أان يط Òنؤرالدين بؤطرفة وزير
الطاقة ،إا ¤روسصيا حيث يتباحث ‘ مؤسصكؤ بشصأان
مسصأالة إاعادة ا’سصتقرار اŸفقؤد للسصؤق البÎولية
ضص -م -ن ت -ث -ب -يت م -ع -ادل -ة تشص -م -ل ك -اف -ة اŸن -ت -جÚ
واŸصص -دري -ن ،ت -رت -ك -ز ‘ ج -ؤه -ره -ا ع -ل-ى م-ع-ي-ار
اŸصصلحة اŸشصÎكةÃ ،ا يعيد انتعاشش ا’قتصصاد
العاŸي اŸثقل بأازمة أاثرت مباشصرة على النمؤ
العاŸيÃ ،ا ‘ ذلك داخل منطقة ““اليؤرو““ التي
فقدت أاحد أاعضصائها بإاعÓن بريطانيا انسصحابها
م- -ن اŸن- -ت- -ظ -م اأ’وروب -ي ’ع -ت -ب -ارات ذات ط -اب -ع
اقتصصادي وما‹ باأ’سصاسش.
وكان ‘ السصابق مسصعى لهذا الغرضش ،خاصصة على
مسصتؤى اجتماع الدوحة الذي باء ““بالفشصل““ ‘ ،ظل
اسص -ت -م -رار خ Ó-ف ع -م -ي -ق ب ÚاŸم -ل -ك -ة ال-ع-رب-ي-ة
السصعؤدية وا÷مهؤرية اإ’سصÓمية اإ’يرانية ،بحيث
“سصكت اأ’و ¤بضصرورة تخلي الثانية عن مطلب
الزيادة ‘ اإ’نتاج بعد رفع العقؤبات الدولية عن
طهران ،التي تعÎضش بدورها ،متم ّسصكة باسصÎجاع
سصقف إانتاجها إا ¤اŸسصتؤى الذي كان قبل تطبيق
العقؤبات الدولية اŸتعلقة باŸلف النؤوي اإ’يرا.Ê
وتشص Òمصصادر ،إا ¤أان إايران حققت ما تريده أاو
تكاد بإانتاجها حاليا ما يعادل  3,6مÓي Úبرميل
‘ اليؤم وهي تريد بلؤغ سصقف  4إا 4,2 ¤مÓيÚ
برميل ‘ اليؤم وهؤ ما يبدو أانها سصؤف تصصل إاليه

بنهاية سصبتم Èالداخل .وأاخذ اÓÿف أابعادا أادت
إا ¤ما يشصبه حالة انسصداد انعكسصت على اضصطراب
مؤؤشصرات اأ’سصؤاق البÎولية وتهاوي أاسصعار الÈميل،
ناهيك عن تصصدعات داخل منظمة ““أاوبيب““ ‡ا
زاد من تراجع تأاثÒها ‘ تطؤرات السصؤق البÎولية
التي فقدت كل ضصؤابطها و–ؤلت إا ¤فؤضصى ⁄
ي -ع -د ‡ك -ن -ا السص -ي -ط -رة ع -ل -ى دوال -ي -ب-ه-ا أاو ق-راءة
مؤؤشصراتها ‘ اŸنظؤر القريب واŸتؤسصط ،خاصصة
ب -دخ -ؤل مضص -ارب -ة إاع Ó-م -ي -ة زادت م -ن ضص -ب -اب -ي -ة
اŸشصهد.
وبالنظر ’حتدام أازمة أاسصعار النفط اŸنخفضصة،
مقارنة بكلفة اإ’نتاج ومتطلبات التنمية ،إا ¤درجة
أان الضصرر أاصصبح Áسش ا÷ميع أاو يتهدد من كانؤا
يعتقدون أانهم ‘ منأاى ،فإان اıرج يتطلب انتهاج
الطرف Úمسصارا أاك Ìإايجابية بالتخلي عن التعنت
سص -ؤاء ل -لسص-ع-ؤدي-ة ال-ت-ي ت-ع-ت-ق-د أان-ه-ا ب-إاغ-راق سص-ؤق
النفط سصؤف تغرق كذلك الشصركات اأ’مريكية التي
تنتج الغاز الصصخري الذي رفع من ﬂزونات أاكÈ
ب -ل-د مسص-ت-ه-لك ،أاو إ’ي-ران ب-ال-ت-زام ق-ؤاع-د ال-ت-بّصص-ر

وال- -تضص- -ام- -ن ك- -م- -ا ك- -انت ع- -ل- -ي- -ه وإادراج ا◊ق -ؤق
اŸشصروعة ‘ السصياق الزمني اŸتؤسصط والطؤيل.
باŸقابل ،فإانه ’ يعتقد بؤجؤد إامكانية بناء أارضصية
تؤافق بتلك السصهؤلة وبدون انخراط روسصيا التي
تعت Èأاك Èمنتج للنفط ‘ تنمية حؤار يفضصي إا¤
صصياغة اتفاقية Œد صصدى لدى كافة اأ’عضصاء ‘
““أاوب -يب““ وم-ن خ-ارج-ه-ا ،م-ن م-ن-ط-ل-ق أان السص-ف-ي-ن-ة
البÎولية –مل ا÷ميع و’ مصصلحة لطرف بهÓك
أاطراف أاخرى ومن ثمة طي وقائع اجتماع الدوحة
بفتح صصفحة جديدة تكتب ‘ ا÷زائر التي سصبق
لها أان بادرت ‘ فÎات سصابقة بإاطÓق مبادرة
ا◊ؤار اŸف -ت -ؤح ع -ل -ى أاسص -اسش م -ع -ي -ار اŸصص -ل-ح-ة
اŸشصÎكة لكافة اŸتدخل ،Úمن منتج Úومصصدرين
ومسص -ت -ه -ل -ك .Úوه -ؤ ن -فسش ال -ت -ؤج-ه ل-دى ف-ن-زويÓ-
اŸتضص -رر اأ’ول ب -ح -يث تضص -اع -ف أايضص -ا ج -ه-ؤده-ا
÷م- -ع اŸن- -ت- -ج ÚواŸصص- -دري- -ن م- -ن أاوب -يب وم -ن
خ -ارج -ه -ا ،خ-اصص-ة روسص-ي-ا ،ل-ل-ج-ل-ؤسش ح-ؤل ط-اول-ة
واحدة من أاجل النقاشش حؤل مسصار عؤدة التؤازن
لسصعر الÈميل ومنع تقهقره إا 40 ¤دو’را وأاقل،

صصدور العدد  1من ›لة ““اكتي كاكوبات““

‡ا يشص - - - -ك - - - -ل
حينها خطرا يداهم كافة البلدانÃ ،ا فيها تلك
التي “لك حاليا احتياطيا ضصخما بالعملة الصصعبة،
سصرعان ما ُيسصتنزف بفعل متطلبات التنمية التي
أاصصبحت أاك– Èديا لدى كافة البلدان ومن ثمة ’
يؤجد سصبيل أافضصل من خيار التؤافق على معدل
سصعر عادل ومنصصف لفÎة  3إا 5 ¤سصنؤات حتى
ي -ت -ع -اف -ى ا’ق-تصص-اد ال-ع-اŸي وم-ن-ه Áك-ن ت-ك-ريسش
ا’سصتقرار والرفع من النمؤ.
و‘ الؤقت الذي يتؤقع فيه خÈاء عؤدة انتعاشش
اأ’سص- -ؤاق ال- -بÎول- -ي -ة ‘  2017ب-ان-ت-عاشش اأ’سصعار
تدريجيا ،بحسصب الؤكالة الدولية للطاقة ،يراهن
على أان يكؤن تراجع ا’سصتثمار ‘ ا◊قؤل البÎولية
ب-ف-ع-ل ان-خ-ف-اضش اأ’سص-ع-ار ح-ال-ي-ا ح-اف-زا ’ن-ت-عاشش
اأ’سص-ع-ار ،م-ث-ل-م-ا ت-ت-ؤق-ع-ه ب-عضش كÈي-ات الشص-ركات
العاŸية .غ Òأان خÈاء آاخرين يؤؤكدون أان اأ’سصعار
–دد ‘ اŸسصتقبل وفقا لتطؤر معادلة العرضش
والطلب .فيما اعت Èالؤزير اأ’سصبق للطاقة عبد
اÛيد عطار ‘ ،تصصريح أاوردته مصصادر إاعÓمية،
أان اأ’مر يتؤقف على وتÒة ‰ؤ ا’قتصصاد العاŸي
الذي تأاثرت مؤؤشصراته مؤؤخرا بانسصحاب بريطانيا
من ا’–اد اأ’وروبي ،مضصيفا أان هناك عام Óآاخر
يتحكم ‘ اŸسصأالة ،يتمثل ‘ الؤضصع ا÷يؤسصياسصي
داخ -ل وخ -ارج ال -ب -ل -دان اŸن -ت -ج -ة ،خ -اصص -ة ل -ي-ب-ي-ا
والعراق ،فإان  ⁄يتغ Òالؤضصع هناك تبقى اأ’سصعار
عند معدل  50دو’را ،وإاذا تدهؤرت اأ’وضصاع سصؤف
يÎاجع إا 40 ¤دو’را ،بينما تؤقع أان يÎاوح السصعر
ب 40 Úو 50دو’را للÈميل إا ¤غاية نهاية السصنة
ا÷ارية .و’حظ ذات اÿب ،Òأانه كلما تعّدى السصعر
سصقف  50دو’را للÈميل بدو’ر ودو’رين يرتفع
إانتاج الغاز الصصخري (شصيسصت) ‘ أامريكا ليضصغط
على ميزان العرضش والطلب بزيادة كفة اأ’ول .علما
أان متؤسصط كلفة إانتاج نفط ““الشصيسصت““ تدور حؤل
 50دو’را.

بوابة إالكÎونية ‘ متناول اŸؤوسسسسات لتقد Ëالتصسريحات

’ول Ûل-ة ““ك-اك-وب-ات““ ال-تي
صص-در ال-ع-دد ا أ
ت - -ن - -ق - -ل أاح- -داث اŸؤوسصسص- -ة Ãا يÌي سص- -اح- -ة
’عÓم اŸؤوسصسصاتي ا÷واري.
ا إ

سسعيد .ب

يتضصمن هذا العدد ،الصصادر باللغة الفرنسصية فقط،
جملة مؤاضصيع تÌي اŸشصهد اإ’عÓمي اŸتخصصصش.
و“يز غÓفها بتناغم ب Úالصصؤرة والعنؤان الذي
يؤؤكد التزام فريق شصبابي ومؤؤهل ÿدمة مسصتعملي
الصصندوق.
ح -م -ل ه -ذا ال -ع -دد ك -ل -م -ة ل-ؤزي-ر ال-ع-م-ل وال-تشص-غ-ي-ل
والضصمان ا’جتماعي ﬁمد الغازي ،أاكد فيها خاصصة
ا◊رصش على إادخال تكنؤلؤجيات ا’تصصال ا◊ديثة
إا ¤ال-ه-ي-ئ-ات واŸؤؤسصسص-ات ال-ت-اب-ع-ة ل-ق-ط-اع-ه ضص-م-ن
الرؤوية ا’سصÎاتيجية الرامية لعصصرنة القطاع .مÈزا
انخراط ““كاكؤبات““ ‘ هذا اŸسصعى الذي يعزز الثقة
ب Úالهيئات واŸؤاطن Úطالبي خدماتها .وضصمن

هذا التؤجه ،سصجل الؤزير أان برنامج ““تصصريحات كم““
خ -دم -ة تسص-م-ح Ûم-ل اŸؤؤسصسص-ات ال-ت-اب-ع-ة ل-ق-ط-اع
البناء واأ’شصغال العمؤمية والري بتقد Ëتصصريحاتهم
ع Èالبؤابة اإ’لكÎونية ‡ا يرفع من درجة جؤدة
اÿدمات وكذا بلؤغ تسصي Òفعال.
ت- -تصص -در الصص -ف -ح -ات اأ’و ¤ل -ه -ذا ال -ع -دد م -ق -ا’ت
ل -ك -ف -اءات م -ن الصص -ن -دوق ،م-ث-ل اأ’دارة اإ’ك-لÎون-ي-ة
Ÿدير التنظيم وأانظمة اŸعلؤماتية وحؤار مع نائب
م -دي -ر ال -دراسص -ات وال -ت-ن-ظ-ي-م ح-ؤل م-رك-ز ا’تصص-ال
والتحديات الراهنة.
إا ¤ج- -انب م- -ؤضص- -ؤع اإ’دارة ال- -رق- -م- -ي- -ة ‘ خ -دم -ة
اŸؤاطنÁ ،كن مطالعة مؤاضصيع أاخرى عديدة ذات
أاهمية مثل ““تصصريحات كم““ الذي يشصرح تفاصصيل
الÈنامج اŸعلؤماتي (بؤابة إالكÎونية) الذي دخل
التشصغيل بداية جؤيلية  ،2016بحيث يسصمح بتقدË
التصصريحات عن العمال بؤاسصطة هاتف نقال دون
عناء التنقل إا ¤مقر الصصندوق الذي تأاسصسش Ãرسصؤم

ا’قتصساد الÈيطاÊ
ينكمشش بأاسسرع وتÒة
منذ 2009
قال خÈاء إان ا’قتصصاد الÈيطا Êينكمشش بأاسصرع وتÒة له منذ
اأ’زمة اŸالية ‘ Ã ،2009-2008ا يجعل خفضش بنك ا‚لÎا
اŸركزي لسصعر الفائدة ““أامرا مفروغا منه““.
‘ تقرير دوري لها نشصر مؤؤخرا ،قالت شصركة ““ماركت““ للبيانات اŸالية،
أان مؤؤشصراتها الشصهرية Ÿديري اŸشصÎيات لشصهر يؤليؤ ،أاظهرت تراجعا حادا ‘
نشصاط الشصركات مقارنة مع مسصتؤاه ‘ يؤنيؤ ،الذي صصؤت فيه الÈيطانيؤن لصصالح
اÿروج من ا’–اد اأ’وروبي وهؤ ما يتؤافق مع ما أاظهرته القراءة اأ’ولية Ÿؤؤشصر
مديري اŸشصÎيات التي نشصرت قبل أاسصبؤع.Ú
وقال كريسش وليامسصؤن ،كب ÒاÈÿاء ا’قتصصادي ‘ Úهذه اŸؤؤسصسصة الÈيطانية،
إان هذه اأ’رقام تشص Òإا ¤انكماشش ا’قتصصاد الÈيطا Êبنسصبة  0,4من اŸائة ‘
ثÓثة أاشصهر حتى سصبتم Èوهؤ معدل  ⁄تشصهده البÓد منذ مطلع  2009حÚ
خفضش بنك إا‚لÎا أاسصعار الفائدة آاخر مرة.
وكان خÈاء اقتصصاد قد قدروا أان احتما’ت ركؤد ا’قتصصاد تصصل إا 60 ¤من
اŸائة ‘ أاعقاب تصصؤيت بريطانيا لصصالح اÿروج من ا’–اد ‘ اسصتفتاء 23
جؤان.

...وانخفاضض النمو ا’قتصصادي ‘ دول منطقة اليورو

سصجل النمؤ ا’قتصصادي ‘ دول منطقة اليؤرو انخفاضصا بنسصبة  %0,3خÓل الربع
ال -ث -ا Êم -ن سص-ن-ة  ،2016ب -حسصب م -ا أاشص -ارت إال -ي -ه ت -ق -اري -ر م-ك-تب ““أاوروسص-ت-ات““
Óحصصائيات.
لإ
ففي إاسصبانيا مث ،Óبلغ اإ’نتاج  %0,7و‘ السصؤيد  %0,3وليتؤانيا  %0,1والؤضصع ‘
أاŸانيا وإايطاليا وفرنسصا ليسش أافضصلَ.
وترجع اأ’سصباب إا ¤خروج بريطانيا من ا’–اد اأ’وروبي ‘  23جؤان اŸاضصي
وارتفاع أاسصعار اŸؤاد اأ’ولية ،بحسصب اŸكتب .ويتؤقع خÈاء صصندوق النقد
الدو‹ والŸÈان اأ’وروبي ،أان يرتفع النمؤ ا’قتصصادي ‘ نهاية السصنة ا÷ارية
بنسصبة .%1,6

تنفيذي بتاريخ  4فيفري – 1997ت رقم .45/97
كما تعالج ›لة الصصندوق الؤطني للعطل اŸدفؤعة
والبطالة الناجمة عن سصؤء اأ’حؤال ا÷ؤية لقطاعات
ال-ب-ن-اء واأ’شص-غ-ال ال-ع-م-ؤم-ي-ة وال-ري ،التعؤيضصات عن
ا◊رارة الشصديدة وطرق ا’سصتفادة منها ،إا ¤جانب
عرضش ملف حؤل ا◊ق ‘ الراحة ،ليكؤن صصاحب
العمل والعامل على دراية بالتشصريع السصاري.
إا ¤ج-انب ت-خصص-يصش ح-ي-ز ل-ل-ت-ع-ري-ف ب-ال-ه-ي-ئ-ة ال-ت-ي
تأاسصسصت ‘  1997من حيث اŸهام والتطلعات وردت
دراسص- -ة ح- -ؤل دور رأاسش اŸال ال- -بشص- -ري ‘ ت- -رق -ي -ة
اŸسصؤؤولية ا’جتماعية وكذا تناول مسصأالة الطاقات
اŸتجددة ‘ قطاع البناء.
وأارفق العدد بصصؤرة مكّبرة عن جامع ا÷زائر ،أاكÈ
مسصجد بإافريقيا ،يجسصد اأ’صصالة والعصصرنة .إا¤
جانب تزويد قارئ اÛلة التي تصصدر كل سصداسصي
من العامÃ ،علؤمات متنؤعة تتعلق بعا ⁄البناء
واأ’شصغال العمؤمية والتكنؤلؤجيات ا÷ديدة.

’ ت- -ق- -تصص- -ر اŸؤوشص- -رات ع -ل -ى ›رد نشص -ر
أارقام إاحصصائية ومعطيات حسصابية ذات
الطابع ا’قتصصادي ا÷اف ،والتي غالبا ما
توضصع على الهامشض 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-واط-ن
واŸؤوسصسصة واŸتعامل واŸسصتثمر .انطÓقا
م -ن م -ع -رف -ة م -ؤوشص -ر ي -ت -ع -ل -ق ب -السص -ع -ر أاو
’ن - -ت- -اج أاو ال- -تسص- -وي- -ق أاو ا’سص- -ت- -هÓ- -ك
ا إ
وم-ع-ي-ار ا÷ودةÁ ،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 -وج
اŸؤوسصسص- -ة إا ¤ا أ
ا◊اج -ة ال -ي -وم إا ¤ا’ه -ت -م-ام Ãؤوشص-رات
السصوق بكافة جوانبه للتحكم ‘ مواردها
وم -واك -ب-ة ال-ت-غّ-ي-رات ،وم-ن ث-م-ة ح-م-اي-ة
قدرتها ‘ مواجهة متطلبات واحتياجات
ت- -ن -م -و و’ ت -ت -وق -ف ب -ح -ك -م ت -ط -ور ‰ط
اŸع -يشص -ة .ضص -م -ن ه -ذا ال -ت -وج -ه ت -ت-ن-اول
صص- -ف -ح -ة «م -ؤوشص -رات» ك -اف -ة اŸسص -ائ -ل م -ن
’رقام
خÓل تبسصيط اŸفاهيم وتشصريح ا أ
وت - -دق - -ي- -ق اŸواق- -ف ‘ ع- -ا ⁄ا’ق- -تصص- -اد
’عمال ،للمسصاهمة ‘
’سصواق واŸال وا أ
وا أ
ت - -وضص - -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
اŸؤوشص- -رات وحسص- -ن م -ع -ا÷ت -ه -ا
وتشص -ري -ح-ه-ا ب-إاشص-راك اÈÿاء
وأاهل ا’ختصصاصض.

من هو التاجر؟
جمال أوكيلي

ÓشصارةÁ ،كن إادراج اللغة العربية بتخصصيصش حيز
لإ
م Ó-ئ -م ل -ه -ا ل -كسصب م -زي -د م-ن اŸه-ت-م Úوال-ق-راء
ولتعميم الفائدة.

غرفة الفÓحة اÙلية تسسعى لتقريب الفÓح Úمن اŸصسّدرين
تسصعى غرفة الفÓحة بو’ية تيبازة ،منذ فÎة ،لتقريب وجهات النظر ب ÚالفÓح ÚاŸمارسص Úوشصركات التصصدير العاملة باŸنطقة،
’نتاج اÙلي’ ،سصيما وأاّن الو’ية اختÒت منذ  4سصنوات و’ية ‰وذجية ‘ ا’قتصصاد
من أاجل “ك ÚالفÓح Úمن التخّلصض من فائضض ا إ
’نتاج ﬁاصصيل فÓحية ذات جودة ونوعية عالية بوسصعها منافسصة تلك التي تنتج ‘ ﬂتلف دول العا.⁄
’خضصر‡ ،ا يؤوهلها إ
ا أ

تيبازة :عÓء ملزي
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فــي قفـصض ا’تهـام

’خضصر
فيما تصصّنف تيبازة و’ية ‰وذجية لÓقتصصاد ا أ

‘ ذات السصياق ،قال اأ’م Úالعام للغرفة
ال -ف Ó-ح -ي -ة ““ح -م -ي -د ب -رن-اوي““ ،إاّن ال-غ-رف-ة
نّ-ظ-مت ل-ق-اء رسص-م-ي-ا ب Úم-ن-ت-ج-ي ال-فراولة
وعدد من مؤؤسصسصات التصصدير على هامشش
ع-ي-د ال-ف-راول-ة واÿضص-ر وال-ف-ؤاك-ه اŸن-ظ-م
” التطّرق ا¤
مؤؤخرا Ãقر الغرفة ،بحيث ّ
ﬂتلف السصبل التي تتيح لهؤؤ’ء ربط صصÓت
ال-ت-ع-اون وال-ت-نسص-ي-ق ل-تسص-ه-يل عملية تصصدير
ه- -ذا اŸن- -ت- -ج ل- -ل -خ -ارج مسص -ت -ق -ب  Ó-وف -ق -ا
Ÿت-ط-ل-ب-ات اŸن-افسص-ة ،خ-اصص-ة م-ن-ها جانب
ا÷ؤدة وال -ن-ؤع-ي-ة ،ع-ل-ى أان تشص-ه-د م-راح-ل
’حقة تنظيم لقاءات أاخرى لباقي الفروع
الفÓحية اŸعنية بعملية التصصدير من أاجل
ام -تصص -اصش ف -ائضش اإ’ن -ت -اج اÙل -ي ،ع-ل-ى
غ -رار م -ا ه -ؤ ح -اصص -ل بشص-ع-ب-ة اÿضص-روات
والفؤاكه وشصعبة ا◊مضصيات وكذا الكروم.
وأاشصار اأ’م Úالعام للغرفة بهذا الشصأان ،إا¤
أاّن ا÷هؤد ’تزال قائمة بخصصؤصش التكفل
ب -ف -ائضش إان-ت-اج اÙاصص-ي-ل ال-زراع-ي-ة ال-ت-ي
حققت اكتفاء ذاتيا ﬁليا بهدف تشصجيع
الفÓح Úمن جهة ،وتنؤيع الصصادرات خارج
قطاع اÙروقات من جهة أاخرى ،مؤؤكدا
ضصرور أاّن تبقى اŸصصالح التقنية العمؤمية
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›ّندة طؤال السصنة Ÿرافقة الفÓح‘ Ú
Óنتاج وتذليل
احÎام اŸسصارات التقنية ل إ
الصصعاب اÙتملة وتؤطيد صصلتهم مباشصرة
باŸؤؤسصسصات اŸعنية بعملية التصصدير .وما
ي- -ب- -عث ع- -ل- -ى ال -ت -ف -اؤول ‘ ه -ذا اŸشص -روع
اŸسصتقبلي الهام ،يكمن ‘ اعتماد الؤ’ية
‰ؤذج- - -ي- - -ة ‘ ا’ق- - -تصص - -اد اأ’خضص - -ر ‡ا
سصيسصمح بإانتاج ﬁاصصيل أاقرب ما تكؤن
للمعاي ÒالعاŸية ‘ .هذا اإ’طار ،أاوضصحت
اŸسصتثمرة الفÓحية ‘ ›ال ا◊مضصيات
““خ -ل-ي-ل نصصÒة““ ،أاّن-ه-ا ت-ن-ت-ظ-ر بشص-غ-ف ك-بÒ
إاقبال شصركات التصصدير على طلب منتؤجها
ل -ت -ح -ؤي -ل -ه ل -ل -خ -ارج وف-ق-ا لسص-ي-اسص-ة ت-ن-ؤي-ع
الصصادرات اŸنتهجة حاليا ،غ Òأانّ ذلك ⁄
يحصصل ‘ الؤاقع إا ¤حّد السصاعة ،بالرغم
من كؤن اŸعنية تعت ‘ Èاأ’صصل مهندسصة
ف Ó-ح -ي -ة وت -ت -ق -ن جّ-ي-دا ت-ق-ن-ي-ات ال-ت-ن-م-ي-ة
ال -فÓ-ح-ي-ة ‘ ﬂت-ل-ف اÙاصص-ي-ل ،ب-ح-يث
أاشصارت ﬁدثتنا إا ¤أاّنها تؤ‹ عناية خاصصة
و‡ي -زة ل -ع -ام -ل ا’ق -تصص -اد اأ’خضص-ر ال-ذي
ي-ق-تضص-ي ال-ت-خ-ل-ي ت-دري-ج-ي-ا ع-ن اسص-ت-ع-م-ال
اŸؤاد ال -ك -ي -م -ي -ائ -ي -ة ‘ ت -رق -ي -ة اأ’راضص-ي
الفÓحية وتعؤيضصها Ãؤاد طبيعية أاخرى
ي-ت-م إان-ت-اج-ه-ا ﬁل-ي-ا وف-ق-ا Ÿشص-روع اللجنة
الؤ’ئية لÓقتصصاد اأ’خضصر اŸنشصأاة سصنة

 2013والتي اقÎحت إانشصاء عّدة مؤؤسصسصات
شصبانية تتكفل برسصكلة النفايات اŸتخلصش
م -ن -ه-ا م-ن اÿضص-ر وال-ف-ؤاك-ه ع-ل-ى مسص-ت-ؤى
سصؤق اÿضصر والفؤاكه با◊طاطبة لتحؤيلها
إا ¤أاسص -م -دة ط -ب -ي -ع-ي-ة ،ن-اه-يك ع-ن –ؤي-ل
ال -ن -ف -اي-ات ال-ب-ي-ؤل-ؤج-ي-ة ل-ل-دج-اج وﬂت-ل-ف
ا◊يؤانات اأ’ليفة اأ’خرى إا ¤أاسصمدة ذات
ن -ؤع -ي-ة ع-ال-ي-ة ،ب-ال-ت-ؤازي م-ع ال-ت-خ-ل-ي ع-ن
اسص-ت-ع-م-ال اأ’سص-م-دة ا’صص-ط-ن-اعية اŸضصّرة
ب-اŸن-ت-ج-ات ال-فÓ-ح-ي-ة وك-ذا عديد اأ’دوية
اأ’خرى التي تلحق بذات اŸنتجات ضصررا
بيؤلؤجيا غﬁ Òمؤد العؤاقب .كما أاشصارت
ﬁدث -ت -ن -ا أايضص-ا إا ¤ك-ؤن ع-دي-د ال-فÓ-حÚ
بالؤ’ية ملتزم ÚباحÎام رزنامة اسصتعمال
اأ’دوية’ ،سصيما حينما يتعلق اأ’مر بفÎة
ا÷ني وتلك التي تسصبقها بأايام معدودة.
وت-ب-ق-ى ه-ذه اŸع-ط-ي-ات اŸي-دان-ية منطلقا
ق -ؤي -ا Ÿؤؤشص-رات إاي-ج-اب-ي-ة ب-ؤسص-ع-ه-ا اŸرور
بسصÓسصة إا ¤مرحلة ما بعد البÎول عن
طريق تثم Úالقدرات الطبيعية واإ’نتاجية
ل -ل -م -ن -ط -ق-ة وذلك ب-ت-نسص-ي-ق ا÷ه-ؤد م-ا بÚ
جميع ا÷هات اŸعنية التي تبقى مطالبة
Óنتاج من جهة
باحÎام اŸسصارات التقنية ل إ
و–ضص ÒاŸنتج للتصصدير من جهة أاخرى
Ãراعاة كافة جؤانب التنافسصية.

نتسصاءل يوميا عن الوجوه التي تقابلنا ‘
اÓÙت ،ه -ل ه -م Œار م -ه -ن -ي -ون أام أاشص -خ-اصض
يضص -ي -ع -ون أاوق -ات -ه -م ‘ ال -ت -واصص -ل م -ع ال -ن -اسض
ويجيدون ف ّ
ن صصناعة الكÓم ‘ آان واحد من
أاجل الÎويج لسصلع معينة أاو ا◊ديث من أاجل
ا◊ديث فقط؟
ال -ك -ث Òم -ن ال -ن -اسض ي -ن -زع-ج-ون م-ن وج-ود
’ف- -راد ب -داخ -ل ال -فضص -اء
أاع- -داد ك- -بÒة م- -ن ا أ
ال -ت -ج -اري ’ ف -ائ -دة م -ن وق -وف -ه -م وع-ي-ون-ه-م
«“سصح» كل من هم أامامهم دون أاي إاحراج أاو
–فظ ‡ا يسصبب ا◊ذر لدى الزبون ،خاصصة
ال -ع-نصص-ر ال-نسص-وي ال-ذي ’ ي-ح-ت-م-ل م-ث-ل ت-لك
ا’سصتفزازات والنظرات غ ÒالÈيئة.
ل -ذلك ،ف -إان ك -ل م-ن هّب ودّب يّ-دع-ي ب-أان-ه
ت -اج -ر ،ه -ذا غ Òصص -ح -ي -ح ب -ت-ات-ا و›رد ّŒن
وافÎاء ع- -ل- -ى ال -واق -عŸ ،اذا؟ أاو’ أان ال -ل -ب -اسض
ال-ذي يشص-ت-غ-ل ب-ه ’ ّÁت بصص-ل-ة ل-ه-ذه اŸه-ن-ة،
هناك من يضصع لباسصا رياضصيا وشصورت وجينز
وغ Òذلك م -ن اŸه-ازل ال-ت-ي نÓ-ح-ظ-ه-ا ي-وم-ي-ا
ÓسصفÁ ’ ...كن إاطÓق صصفة التاجر على
ل أ
’نهم ’ يحÎمون القواعد اŸعمول
هؤو’ء ،أ
بها كالهيئة اÎÙمة شصك Óومضصمونا ،نقول
’مسض كان يضصع
هذا من باب أان تاجر ا◊ي با أ
““بلوزة““ زرقاء اللون تنزل ا ¤غاية ركبتيه،
يعمل بهدوء بعيدا عن هذا التهور ’ ،يÎك
أاي أاحد يقÎب من خلف اŸصصرف حتي كبار
السصن اŸقرب Úمنه يقفون ‘ زاوية يتبادلون
أاطراف ا◊ديث.
’م- -ر ‘ ك- -ل ه- -ذا ،ه -ن -اك م -ن
’ده- -ى وا أ
وا أ
يشصاهد مباريات كرة القدم ‘ اÙل التجاري،
رفقة ›موعة من ا◊ي ،تارك Úالزبون ‘
حالة نفسصية يرثى لها عندما يسصمع الهتافات
’م-ر
والصص -راخ بشص -ك -ل م-ق-رف ،ي-ح-ت-م ع-ل-ي-ه ا أ
مغادرة اŸكان فورا.
ك- -ل ه- -ذه اŸشص -اه -د ال -درام -ي -ة Œري أام -ام
أاع Úه-ؤو’ء ال-ذي-ن ي-ت-ح-دث-ون ب-اسص-م ال-ت-اجر
واŸسص - -ت- -ه- -لك ‘ شص- -ك- -ل ج- -م- -ع- -ي- -ات وا–ادات
وم -ن -ظ-م-ات ي-ن-اقشص-ون قضص-اي-ا أاك Èم-ن-ه-م غÒ
آابه Úبالواقع اليومي.

من مراسسيلنا

أإلثن 08 Úأوأت  2016م
ألموأفق لـ  05ذي ألقعدة  1437هـ

صسةدير
نواعاريصسةمباةلبسسدووينداقني
ق اها÷
‘ اكŸسسرابف ر
÷زحاائدر ت
ولينةق اصس

الطّرقات متدهورة ،ا’دارة منعدمة والهياكل الّرياضشية غائبة

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

ألعدد

أاخبـ ـ ـار الب ـليـ ـ ـدة :
❊  ١500دينار لصشهريج اŸياه
يعا Êسسكان حي سسيدي عيسسى ‘ قروأو وقريط
وأل - -وزري ب - -ب - -وف- -اريك وأل- -ع- -م- -ارأت أ÷دي- -دة
بالعفرون وبحي أ◊امول  ‘ 1أولد سسÓمة أ¤
ألشسرق ،وبقلب مدينة ألبليدة ،من عودة ألعطشس
وألتذبذب ‘ توزيع مياه ألشسرب ،أجÈت ألكثÒ
م-ن-ه-م ع-ل-ى أق-ت-ن-اء صس-ه-اري-ج ب-ي-ع أŸاء ب-اأسسعار
وصسلت أ ¤حدود ألـ  1500دينار.
وأفاد بعضس أŸتضسّررين من ألأزمة لـ ““ألشسعب““،
أّن أل -ب -عضس م -ن ت -لك ألأح -ي -اء ع -ان -ى م-ن أزم-ة
أن -ق -ط -اع وت -ذب-ذب شس-دي-دي-ن م-ن-ذ شس-ه-ر ج-وأن
أŸاضسي ،أي منذ ألأيام ألأو ¤من بدأية موسسم
أ◊رأرة وفصس- -ل ألصس- -ي- -ف ،و–دي- -دأ ‘ شس- -ه -ر
ألصسيام أŸنقضسي ،دفع بهم أ ¤رفع شسكاوى على

17102

09

أ÷زأئ- -ري- -ة ل- -ل- -م- -ي- -اه وت -ن -ظ -ي -م زي -ارأت ع -ل -ى
أŸسسوؤول ،Úولكن من دون فائدة أو أمل ‘ عودة
أŸياه أ ¤حنفياتهم ،و‘ كل مرة يطلب منهم
ألصس Èوألنتظار قلي Óأ ¤غاية تسسوية أŸشسكل.
و أمام هذأ ألوأقع أجÈوأ على جلب أŸاء من
أ÷Òأن ،ومن وحدأت أ◊ماية أŸدنية مثل ما
حصس -ل ب -ب -وف -اريك ،وأق -ت -ن -اء م -ي -اه أل -ق -ن -ي -ن-ات
أŸعدنية للشسرب ،فيما أضسطر ألبعضس ألآخر
ع -ل -ى شس -رأء ألصس-ه-اري-ج ب-اأسس-ع-ار شس-ب-ه خ-ي-ال-ي-ة،
أب- -ت- -زه- -م ف- -ي- -ه- -ا أصس- -ح- -اب ت- -لك ألصس- -ه- -اري -ج
وعرضسوها للبيع باأسسعار وصسلت أ ¤سسقف ألـ
 1500دينار.

❊ مقصسيون من قائمة  180مسسكن بع Úالرمانة غاضسبون

ي -ط-الب سس-ك-ان السس-وي-دان-ي-ة غ-رب
ال -ع -اصس -م -ة السس -ل -ط -ات اÙل -ي -ة ب-إادراج
مشس -اري-ع ت-ن-م-وي-ة ج-واري-ة ،ع-ل-ى غ-رار
إاعادة تهيئة طرقات ا◊ي التي تعرف
ن - -قصس - -ا ح - -ادا ‘ اŸراف - -ق الÎف - -ي- -ه- -ي- -ة
الثقافية اÿاصسة بشسباب ا◊ي.

العاصسمة :آاسسيا مني

عّدد سسكان حي ألسسويدأنية ‘ تصسريح لـ
““ألشسعب““ أŸشساكل ألتي يتخبّطون فيها منذ
عدة سسنوأت ،أهّمها أهÎأء ألطرقات ألتي
تتحول ‘ كل مرة تتسساقط فيها ألأمطار أإ¤
برك لÓأوحال وزوبعة لÓأتربة أŸتطايرة ‘
ب- -اق- -ي ألأي- -ام ،وأن- -ع- -دأم ألأرصس- -ف -ة وألإن -ارة
ألعمومية وأإشسارأت أŸرور ألتي كانت ألسسبب
‘ وقوع ألعديد من أ◊وأدث ،وكذأ نقصس
وسسائل ألنقل ،ناهيك عن ألنتشسار ألرهيب
للنفايات.
ول -ع -ل م -ن ب Úأه -م أŸشس -اك -ل أل -ت-ي ت-وؤرق

ح-ي-ات-ه-م أل-ي-وم-ي-ة حسسب تصس-ريحات ألسسكان،
ه -ي ن -قصس وسس -ائ -ل أل -ن -ق -ل أل -ت -ي تضس-ط-ره-م
ل Ó-ن -ت-ظ-ار لسس-اع-ات ط-وي-ل-ة م-تسس-ب-ب-ة ل-ه-م ‘
مشساكل كثÒة خاصسة ‘ ألتحاقهم Ãناصسب
عملهم ،ما يجعلهم ينتظرون أ◊افلة لسساعات
ما يتسسبّب ‘ أكتظاظ للموأطن Úينتج عنه
مشسادأت.
و أب -دى ع -دي -د أŸوأط -ن Úت -ذّم -ره-م م-ن
أ◊الة ألتي أآلت أإليها ألطرقات ،وألتي تتسسّبب
‘ أزدح- -ام ح- -رك -ة أŸرور م -ن ج -ه -ة وتشس ّ-و ه
أŸنظر أ÷ما‹ للحي من جهة أخرى ،فضسÓ
عن ألأعطاب ألتي تلحق باŸركبات.
وعرج ﬁدثينا للحديث عن حالة موقف
أ◊افÓت ألتي تشسهد بدورها حالة كارثية
لعدم صسÓحيتها ،فما تكاد تسسقط ألأمطار
ح- -ت- -ى يصس- -ب- -ح أŸك- -ان ك- -ل -ه ب -رك -ا م -ن أŸاء
وألأوحال يصسعب ألسس Òفيها أو حتى ألدخول
أإليها.
زي -ادة ع -ل -ى ذلك أل-ف-وضس-ى أل-ت-ي أصس-ب-حت

تعا Êمنها مرأفق ألسسيارأت ،وألتي أسستغلت
بطريقة عشسوأئية من بعضس ألطفيلي ،Úألذين
أصس -ب -ح -وأ ي -جÈون أل -ن -اسس ع -ل-ى دف-ع أث-م-ان
عالية ،وهذأ بسسبب أسستغÓلهم لظرف نقصس
وسسائل ألنقل أ÷ماعي وتدهور حالتها.
م-ن ج-ه-ة أخ-رى ،ت-ع-ا Êألسس-وي-دأن-ي-ة م-ن
نقصس أÓŸعب ألرياضسية أÿاصسة بالشسباب،
ألذين أصسبحوأ يسستعملون أحياء ألعمارأت أو
بعضس ألسساحات ألفارغة ‘ لعب كرة ألقدم
مث ،Óرغم أنها –توي على مناطق تصسلح
لإقامة وتشسييد مÓعب رياضسية جد رأئعة،
وكذأ نقصس أ◊دأئق وبعضس ألأماكن أÿاصسة
‘ Œمع أŸوأطن Úوأ÷لوسس فيها.
و‘ ظ -ل ج -م -ل -ة ه -ذه أŸشس-اك-ل ،ي-ط-الب
سسكان ألسسويدأنية ألسسلطات باأن تسسوي أدنى
هذه أŸشساكل رغم كÌتها وصسعوبة أإحصسائها،
وأإيجاد حلول سسريعة Ÿشساكلهم وخلق ألتنمية
تتماشسى وألعصسر أŸعاشس.

غلق  Óﬁ ٩0بغليزان

التج ـ ـ ـار يتÓعب ـ ـون بالفـ ـوات ـÒ
كشسفت مصسالح مديرية
التجارة لولية غليزان أانه
”
خÓل السسداسسي الولّ ،
غلق Œ Óﬁ ٩0اريا بسسبب
ع- - - - - - -دم احÎام شس - - - - - -روط
ال -ن-ظ-اف-ة وا◊ف-ظ او ع-دم
ال-ت-ق-ي-د ب-السس-جل التجاري،
ف- -ي- -م -ا ” –ري -ر أازي -د م -ن
ﬂ 1000الفة ضسد اصسحاب
هذه اÓÙت .واسستنادا ا¤
تصس-ري-ح-ات رئ-يسس مصس-لحة
ق - - - -م - - - -ع ال- - - -غشس ا◊ب- - - -يب
شس -ق -را ،Êف -ق -د ف-اقت ع-دد
ال- -ت- -دخÓ- -ت خÓ- -ل ن- -فسس
ال- - -فÎة  8آالف ” ،م - - - - -ن
خÓلها –رير ﬁ 3٩5ضسر
يحال على العدالة للفصسل
ف- -ي -ه ،وﬂ 404٩ال- -ف -ة ‘
ح ” Úاقتطاع  103عينة
قصس-د اخضس-اع-ه-ا ل-ل-ت-ح-ال-يل
اÈıية ،فيما قدرت كمية
اÙج - -وزات بـ ٢0٢1 . ٩٢8
ك -ل -غ م -ن م-واد غ Òصس-ا◊ة
لÓ-سس-ت-هÓ-ك ف-اقت ق-ي-م-تها
اŸال - -ي- -ة  1163000مليون
دج.

و‘ شس- - -ق ع- - -دم أحÎأم شس- - -روط
أل- -ن- -ظ- -اف- -ة ”ّ ،أل- -غ- -ل -ق ألدأري لـ 4
Óﬁت ،أم- - -ا ‘ ›ال أŸم - -ارسس - -ة
أل- -ت- -ج- -اري- -ة وأŸن- -افسس -ة ف -ق -د ب -ل -غ
عدد ألتدخÓت  ‘ ،9657ح Úسسجل
ﬂ 389ال-ف-ة و–ري-رﬁ 671ضسر،
ف-ي-م-ا ب-ل-غت ع-دم أل-ف-وت-رة ب-اك Ìم-ن
 516م -ل -ي-ون دج .أم-ا أل-غ-ل-ق ألدأري
ف -ق -د مسس Œ Óﬁ 86اري -ا بسس -بب
غ -ي -اب ألسس -ج -ل أل -ت -ج -اري و◊م-اي-ة
أŸسس -ت -ه -لك م -ن خ -ط -ر أل-تسس-م-م-ات
ألغذأئية لسسيما خÓل فصسل ألصسيف،
حيث يسسجل أرتفاع رهيب لدرجات
أ◊رأرة خصسصست ذأت أŸصسالح 22
ف -رق -ة Ÿع -اي -ن -ة وم -رأق -ب -ةأÓÙت
وأماكن ألبيع وكذأ  30فرقة ‘ ›ال
أŸم -ارسس-ات أل-ت-ج-اري-ة ت-نشس-ط ع-ل-ى
مسستوى  38بلدية.

دعت عائÓت  ⁄تسسفد من سسكن أجتماعي
با◊صسة ألسسكنية Ÿشسروع  100 + 80مسسكن
أج -ت -م -اع-ي أإي-ج-اري ‘ ح-ي ب-رج ألأم Òع-ب-د
ألقادر بع Úألرمانة غرب مقر ألبليدة ،أإ¤
ف -ت -ح –ق -ي -ق ح -ول ط-ري-ق-ة أل-ت-وزي-ع وأإقصس-اء
عائÓت توفرت فيها شسروط ألسستفادة دون
وجه حق.
و أوضسحت بعضس من تلك ألعائÓت أŸقصسية
أن ع -م -ل -ي -ة أل -ت -وزي -ع شس -اب -ت -ه -ا ب -عضس ألأم-ور
أŸشسبوهة تدعو أ ¤فتح –قيق مسستعجل،
خاصسة حول أمر ألتوزيع ‘ نهاية ألسسبوع من
ألشسهر أŸاضسي ،وعدم تعليق ألقائمة مثل ما
ه -و م-ت-ع-ارف ع-ل-ي-ه ،وج-ع-ل ألسس-ك-ن-ات ت-ن-درج

❊ مياه ال ّصسرف الصسحي يؤورق سسكان حي السسكندرية

أسس-ت-ع-ج-لت ع-ائÓ-ت ت-ق-ي-م ب-ح-ي ألسس-ك-ن-دري-ة
و–ديدأ على مقربة من خط ألسسكة أ◊ديدية
ب -وسس -ط م -دي-ن-ة أل-ب-ل-ي-دة ،أŸسس-ؤوول Úإلي-ج-اد ح-ل
لفيضسان مياه أÛاري ألقذرة وتسسربها أ ¤دأخل
مسساكنهم ألقريبة منها.
وأوضسح متضسّررون لـ ““ألشسعب““ ،أنهم بنوأ ما
يشسبه أ◊وأجز ألسسمنتية ألقصسÒة عند مدأخل
سسكناتهمŸ ،نع تسسرب أŸياه ألقذرة وحتى مياه
ألمطار أ ¤دأخل غرف مسساكنهم ألعتيقة ،وأّنهم

مازونة تدّعم بوحدة
ثانوية للحماية
دخ-لت أل-وح-دة أل-ث-ان-وي-ة ل-لحماية
أŸدنية Ÿازونة حيز أÿدمة لتغطي
ب -ذلك ب -ل -دي -ت -ي م -ازون -ة وأل -ق -ط -ار،
وت- -خ- -ف- -ف ألضس- -غ- -ط ع -ل -ى أل -وح -دة
أل -ث -ان -وي-ة لسس-ي-دي أﬁم-د ب-ن ع-ل-ي،
حيث ” تزويد هذه ألوحدة ب 40
ع -ون-ا م-ن-ه-م رئ-يسس وح-دة وسس-ي-ارت-ي
أسس -ع -اف وشس -اح -ن -ة أط-ف-اء وشس-اح-ن-ة
مضسخة خزأن.
وبهذأ تكون ألتغطية للوحدأت
ألثانوية للحماية أŸدنية ،قد بلغت
 60ب- -اŸائ- -ة ‘ ،أن- -ت- -ظ -ار ت -دشسÚ
وح -دأت ج -دي -دة ع -ل -ى غ -رأر وح-دة
سس -ي -دي خ -ط-اب ،وه-ذأ أسس-ت-ن-ادأ أ¤
تصس - - -ري - - -ح - - -ات رئ - - -يسس أل - - -وح- - -دة
أل- -رئ- -يسس- -ي- -ة ل- -ل- -ح- -م- -اي- -ة أŸدن- -ي- -ة

أل -رأئ -د ÿضس -ر م -رب -اح ،أألم-ر أل-ذي
سس -اه -م ‘ ت -رق-ي-ة أÿدم-ة أŸدن-ي-ة،
وأنتشسارها بشسكل موسسع على مسستوى
ألبلديات ألتابعة للولية.

اسشتفحال أازمة اŸياه
بحي الرق
ي -و أ ج -ه س س -ك -ا ن ح -ي أ ل -ر ق
ب -ع -ا ص س -م -ة أ ل -و ل ي -ة غ -ل -ي -ز أ ن أ ز م -ة
حادة ‘ ألتزود Ãياه ألشسرب مند
ت - -ا ر ي - -خ  1 9ج -و ي -ل -ي -ة أ  Ÿن ص س -ر م ،
ح س س ب م ا ج ا ء ‘ ر س س ا ل ة م و ّق ع ة
ب - -ا س س - -م › م - -و ع - -ة م -ن أ ل س س -ك -ا ن ،
و أ ل ت ي ب ع ث و أ ب ه ا أإ  ¤و أ ‹ أ ل و ل ي ة
ألسسيد درفوف حجري.
و أ ف - - - -ا د ق - - - -ا ط - - - -ن - - - -و أ ◊ ي أ ّن
أ◊نفيات ‘ منازلهم شسحت،
و ت - -و ق - -ف ت ع - -ن ض س -خ أ  Ÿا ء ‡ ا
أ د ى ب س س ك ا ن أ ◊ ي أإ  ¤أ ل س س ت ن ج ا د

‘ كل مرة يسستنجدون بعناصسر أ◊ماية أŸدنية
لضسخ تلك ألكميات أ ¤خارج مسساكنهم ،معÎفÚ
بأان حياتهم باتت جحيما وأّنهم يخشسون تعرضسهم
لصسابات مرضسية جرأء تلك أŸياه ألوسسخة ألناقلة
Óمرأضس ،ملتمسس Úمن أŸسسؤوول Úأن ينظروأ
ل أ
بعناية ‘ طلبهم وشسكاويهم أŸتكررة وينقذوهم
من كابوسس أصسبحوأ يخشسونه كلما فاضست مياه
شسبكة ألصسرف ألصسحي ،وعند كل غيث مطر.

البليدة :لينة ياسسمÚ

انقطاعات متكّررة للتيار الكهربائي بأاحياء بلعباسس

اŸـ ـواطنـ ـون قلقـ ـون واŸششـ ـك ـل ‘ أاشش ـغال ال ـ ـÎامـ ـوي
عّ-ب-ر ال-ع-دي-د م-ن سس-كان مدينة
سس-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس ع-ن م-دى ت-ذم-رهم
لن -ارة
واسس- -ت- -ي- -ائ -ه -م ج -راء غ -ي -اب ا إ
ال- -ع -م -وم -ي -ة ب -أاح -ي -اء ﬂت -ل -ف -ة م -ن
ع -اصس -م -ة ال -ولي -ة ،وه -ي ال -ظ-اه-رة
ال- -ت- -ي لح- -ظ اŸواط- -ن -ون ت -زاي -ده -ا
لخÒة ،حيث أابدى
لشسهر ا أ
خÓل ا أ
قاطنو حي اÓŸزم خÓدي اسستياءهم
Óن - -ارة
لن- - -ع- - -دام ال - -ك - -ل - -ي ل  - -إ
م- - -ن ا إ
العمومية ،وهو ما تسسّبب حسسبهم ‘
ارت - - - -ف- - - -اع م- - - -ع- - - -دلت السس- - - -رق- - - -ة
والعتداءات ‘ الفÎة الليلية بعد
اغ-ت-ن-ام ال-لصس-وصس ال-ف-رصس-ة ل-ت-ن-فيذ
لج-رام-ي-ة .ك-م-ا تسس-اءل
أاع -م -ال -ه-م ا إ
لسسباب التي
سسكان حي الريح عن ا أ
م-ن-عت السس-ل-ط-ات اÙل-ي-ة م-ن اإصسÓح
لن- - -ارة
لع - - -ط - - -اب ال - - -ت - - -ي مسست ا إ
ا أ
العمومية ،وتسسببت ‘ حدوث ظÓم
دامسس بشس -وارع ا◊ي .ه -ذا وي-واج-ه
ال -ت -ج -ار ب -أاح -ي -اء سس -ي-دي ا÷ي،‹Ó-
الروشسي وبوعزة الغربي ذات اŸشسكل
الذي دفعهم إا ¤غلق Óﬁتهم باكرا
Óعتداءات.
ﬂافة تعرضسهم ل إ

سسيدي بلعباسس :غ شسعدو

ب - -ا  Ÿس س - -وؤ و ل أ لأ و ل ع - -ن أ ل - -و ل ي - -ة
ق ص س - -د أ ل - -ت - -د خ - -ل ل - -د ى أ ÷ ه - -ا ت
أ ل - -و ص س - -ي - -ة و ح - -ل ه - -ذ أ أ  Ÿش س - -ك - -ل
ألعويصس.
و أ ش س - -ا ر ت أ ل - -ر س س - -ا ل - -ة أإ  ¤أّن
م ص س -ا ل -ح أ ÷ ز أ ئ -ر ي -ة ل -ل -م -ي -ا ه ق -د
ت د ّخ ل ت ي و م ي  2 0و  2 1م ن ش س ه ر
جويلية أŸاضسي ‘ عملية بحث
و ت - -ن - -ق - -ي ب ع - -ن أ  ÿل - -ل ل - -ك -ن د و ن
ج - -د و ى ‡ ا ز أ د م - -ن م -ع -ا ن -ا ت -ه -م
أ ل - -ي - -و م -ي -ة ‘ غ -ي -ا ب ه -د ه أ  Ÿا د ة
أ ◊ ي - - -و ي - - -ة  ،خ - -ا ص س - -ة و أ ّن أ  ÿل - -ل
أ◊اصسل حدث ‘ فصسل ألصسيف،
أ لأ م ر أ ل ذ ي أ ح د ث م ش س ا ك ل ك ب ، Ò
ع ل م ا أ ّن ه ي ك  Ìأ ل ط ل ب ع ل ى أ  Ÿا ء
مع أرتفاع درجة أ◊رأرة.
و ي - -ن -ا ش س -د س س -ك -ا ن أ ◊ ي و أ ‹
أ ل و ل ي ة ق ص س د أإ ي ج ا د ح ل ‘ أ ق ر ب
أ لآ ج ا ل ل ك ب ح ج م ا ح ه ذ أ أ  Ÿش س ك ل ،
أ ل ذ ي أ ّث ر ع ل ى ح ي ا ت ه م أ ل ي و م ي ة .

ضسمن صسيغة ألسسكن ألهشس ،ولكن ‘ حقيقة
ألم- - -ر ي- - -وؤك - -د م - -قصس - -ي - -ون لـ ““ألشس - -عب““ ،أّن
أŸسستفيدين هم من أصسحاب أإيدأع طلبات
للحصسول على سسكن أجتماعي ،كما أضسافوأ
باأنهم قرروأ ألعتصسام دأخل خيم وبيوت من
قصسب أمام ﬁيط عمارأت أŸشسروع ،و أنهم
لن يتحركوأ من مكانهم أإل مع أإيفاد ÷نة
–قق ‘ ألعملية باأكملها ،خاصسة وأإن من بÚ
أŸقصسي Úأبناء شسهدأء ومعاقون يعانون من
تخلف ذهني.
«ألشسعب““ حاولت أ◊صسول على توضسيحات من
رئيسس بلدية ع Úألرمانة ،لكن هذأ ألخÒ
كان ‘ عطلة ونائبه غائب عن مكتبه.

وم -ن ج -ه -ت -ه -م أّك -د ق -اط-ن-و أج-زأء م-ن ح-ي
ألسسوريكور وأÛمع أ÷امعي أّن أنعدأم ألإنارة
ألعمومية شسّل من –ركاتهم خاصسة خÓل ألفÎة
أŸسس -ائ-ي-ة ،وك-ذأ ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-مصس-ل Úوم-رت-ادي
أŸسس -تشس -ف-ي-ات وأ◊الت ألسس-ت-ع-ج-ال-ي-ة أل-ذي-ن
وجدوأ صسعوبات ‘ ألتنقل دأخل أحيائهم.
و‘ ردها عن هذأ ألنشسغال ،أّكدت مصسالح
ألبلدية باأن ألسسبب ألرئيسسي ‘ أŸشسكل يرجع
أسساسسا لأشسغال مشسروع ترأموأي ألتي تسسببت
‘ أعطاب با÷ملة ‘ شسبكة ألإنارة ألعمومية،
وكذأ تلف أجزأء من ألإنارة أŸوؤقتة ألتي ”
وضس-ع-ه-ا ‘ أن-ت-ظ-ار أسس-ت-ك-م-ال ألأشس-غ-ال بشس-كل
ن -ه -ائ -ي وأإع -ادة ألشس-ب-ك-ة لسس-اب-ق ع-ه-ده-ا .ه-ذأ
وتسسبّب خلل ‘ أŸولدأت بحي أÓŸزم خÓدي
‘ أع -ط -اب ب -اأع -م-دة ألإن-ارة تسس-ب-بت ‘ ظÓ-م
دأمسس ب- -ا◊ي ،وم- -ا زأد م- -ن صس -ع -وب -ة أل -وضس -ع
تزأمن أŸشسكل مع فÎة ألعطل ألصسيفية للعمال
وت-اأخ-ر أإسس-ت-يÓ-م أل-ت-ج-ه-ي-زأت أÿاصسة بتصسليح
ألأعطاب .أما با◊ي أ÷ديد بطريق بوشسبكة
ف-ي-عّ-د مشس-ك-ل سس-رق-ة أل-ك-وأب-ل أل-كهربائية سسببا
رئ - -يسس - -ي - -ا ‘ ألأع - -ط - -اب أل- -ت- -ي “سس ألإن- -ارة
أل- -ع- -م- -وم- -ي- -ة ،ح- -يث ” ‘ ه- -ذأ ألصس- -دد رف- -ع
شسكوى قضسائية ‘ أإنتظار أإيجاد حل نهائي
للمشسكل.

اŸسشتفيدون من حصشة  50مسشكنا عموميا
Ãرين يطالبون بششققهم
يشس -ت -ك -ي أŸسس -ت -ف -ي-دون م-ن حصس-ة  50مسسكنا
عموميا إأيجاريا ببلدية مرين جنوب سسيدي بلعباسس
من تأاخر أسستÓم وحدأتهم ألسسكنية ،بعد أزيد من
أربعة أشسهر تاريخ أسستÓمهم لقرأرأت أإلسستفادة،
حيث أّكد أŸسستفيدون إأنهاءهم لكافة أإلجرأءأت
ألقانونية أÿاصسة باإلسستفادة من سسكن إأجتماعي
ومن ذلك مسستحقات ألكرأء ،فضس Óعن تلقيهم
وع -ودأ ب -إاسس -ك -ان -ه -م ق-ب-ي-ل ألشس-ه-ر أل-فضس-ي-ل ،وه-ي
ألفرحة ألتي  ⁄تكتمل بعد تأاجيل عملية ألÎحيل
بسس -بب ع -دم أإلن -ت -ه-اء م-ن أشس-غ-ال أل-ت-ه-ي-ئ-ة ورب-ط
ألشسبكات ،حيث ل تزأل ألسسكنات أŸذكورة تفتقد
ل -ق -ن -وأت ألصس -رف ألصس -ح -ي ،أل -ت -ه -ي -ئ-ة أÿارج-ي-ة
وأإلنارة ألعمومية .أما عن ألشسبكات أ◊يوية فقد
” م -ؤوخ -رأ م -ب -اشس -رة أشس -غ -ال أل -رب-ط Ãادة أل-غ-از
أل-ط-ب-ي-ع-ي ،شس-ب-ك-ة أل-ك-ه-رب-اء وأŸاء ألشس-روب وه-ي
أألشس -غ -ال أل -ت -ي ج -اءت ب-ع-د رف-ع ع-دي-د ألشس-ك-اوي
وأŸطالب.
وحيال هذأ ألوضسع ،يناشسد أŸسستفيدون ألذين
ينتمي جلهم إأ ¤فئة أŸعوزين وﬁدودي ألدخل
مصسالح ديوأن ألÎقية وألتسسي Òألعقاري ،باإللتفات
إأ ¤م -ط -ال -ب -ه -م وأإلسس -رأع ‘ أسس-ت-ك-م-ال ع-م-ل-ي-ات
أل-ت-ه-ي-ئ-ة ل-ت-م-ك-ي-ن-ه-م م-ن أ◊صس-ول على شسققهم ‘
أقرب أآلجال أŸمكنة ،وŒنيبهم مصساريف ألكرأء
ألتي أثقلت كاهلهم.

‹hO

اإلثنين  0٨أاوت  ٢01٦م
الموافق لـ  0٥ذي القعدة 1437هـ

دعا إا ¤عدم ترك ليبيا تواجه العدو Ãفردها

السشراج :نعّول على قواتنا لطرد «داعشش» اإلرهابي من سشرت

’عÓمية لعملية «البنيان اŸرصسوصس» ،التي أاطلقتها حكومة الوفاق الليبية ’سستعادة مدينة سسرت
أاعلنت الغرفة ا إ
’خÒة
’ول ،بدء العد التناز‹ للمرحلة ا أ
’رهابي ‘ ،سساعة متأاخرة من مسساء أامسس ا أ
من قبضسة تنظيم «داعشس» ا إ
من العمليات العسسكرية ضسد بقايا التنظيم الدموي ‘ اŸدينة.

قالت الغرفة ‘ بيان لها إان هناك
اج-ت-م-اع-ات م-ك-ث-ف-ة ل-ق-ادة ال-عملية
اسس- -ت- -ع- -داداً ل- -ل- -م- -ع- -ارك «األخÒة
وا◊اسسمة لجتثاث» تنظيم داعشس
من اŸدينة الواقعة على بعد 4٥0
ك - -ي - -ل- -وم Îشس- -رق ط- -راب- -لسس ،دون
توضسيح معا ⁄اŸرحلة ومدتها.
وأاضسافت الغرفة أان «قوات الدعم
الدو‹ لعملية البنيان اŸرصسوصس
شسنت مسساء السسبت 4 ،غارات على
مواقع للتنظيم وسسط اŸدينة».
وأاسس- - -ف- - -رت ال- - -غ- - -ارات ـ ب- - -حسسب
اŸصسدر نفسسه ـ عن تدم Òموقع
ت-ت-م-رك-ز ب-ه ›م-وع-ة م-ن ع-ن-اصسر
«داعشس» والقناصسة قرب مصسرف
«ال- - - -وح- - - -دة» شس- - - -رق- - - -ي سس - - -رت،
واسستهدفت كذلك “ركزا لقناصسة
تابع Úللتنظيم ‘ ﬁيط قصسور
الضس -ي -اف-ة ،إاضس-اف-ة إا ¤ت-دم Òآال-ي-ة
مسسلحة ثقيلة شسرق حي الدولر،
والتي أادت إا ¤مقتل ›موعة من
عناصسر التنظيم.
و‘ سسياق متصسل ،نشسرت الغرفة
‘ سساعة متأاخرة من مسساء السسبت
صسورا تظهر جانبا من الدوريات
ال- -عسس- -ك- -ري- -ة ل- -ع- -م- -ل -ي -ة ال -ب -ن -ي -ان
اŸرصس- -وصس ال- -ت- -ي ت -ق -وم ب -ت -أامÚ
ال- -ودي -ان واŸن -اط -ق الصس -ح -راوي -ة
جنوب مدينة سسرت.
وسسيطر «داعشس» على مدينة سسرت
‘ ماي  ٢01٥قبل طرده أاخÒا من
عدد من اŸواقع ‘ اŸدينة.
وب -اŸن -اسس -ب-ة أاك-د رئ-يسس اÛلسس
ال -رئ -اسس -ي ال -ل -ي-ب-ي ،ف-اي-ز السس-راج،
أامسس «إان ليبيا تعول ‘ القضساء
ع- -ل- -ى ت- -ن- -ظ- -ي- -م «داعشس» ودح- -ره
بالدرجة األو ¤على قواتها التي
إاسستطاعت ‘ وقت قياسسي –قيق

ان- - - -تصس- - - -ارات ك- - - -بÒة و‚حت ‘
الضسغط على التنظيم ‘ مسساحة
صسغÒة وداخل أاماكن اسسÎاتيجية
ﬁددة ‘ مدينة سسرت.
وأاضساف السسراج ،أان هدف حكومة
ال- - -وف- - -اق م- - -ن ه- - -ذه ا◊رب ه- - -و
«القضساء على التنظيم الوافد على
ليبيا من اÿارج واجتثاثه» ،داعيا
إا ¤ضسرورة عدم ترك ليبيا تواجه
هذا العدو Ãفردها.

’مريكية لن
العمليات ا أ
تتجاوز سسرت
وأاوضسح أان العمليات األمريكية لن
تتجاوز سسرت وضسواحيها وسستتم ‘
إاط -ار زم -ن -ي ﬁدد ،مضس -ي-ف-ا أان-ه-ا
ج -اءت ب -ن-اء ع-ل-ى ط-لب م-ن غ-رف-ة

العمليات اÿاصسة با÷بهة بضسرورة
توجيه ضسربات جوية دقيقة قادرة
ع -ل -ى إاصس -اب -ة ال -ت -حصس -ي -ن-ات ال-ت-ي
ي -خ -ت -ب -ئ ف -ي -ه -ا ع -ن-اصس-ر «داعشس»
بهدف تقليل األضسرار وŒنب وقوع
أاع- -داد أاخ- -رى م- -ن الضس- -ح- -اي- -ا ‘
صسفوف القوات.
وع Èالسسراج عن أامله ‘ أان تتمكن
ل- -ي -ب -ي -ا م -ن دح -ر ه -ذا ال -ت -ن -ظ -ي -م
اإلرهابي وإانهاء وجوده على أارضسها
وب-ال-ت-ا‹ إان-ه-اء ح-ل-م-ه ب-ال-ت-م-دد ‘
دول ا÷وار التي تعلم جيدا ﬂاطر
وجود التنظيم ‘ بلدنا.

مقتل  13جنديا
وإاصسابة  ‘ 172جويلية
ل -ق-ي  13ج -ن-دي-ا ب-ق-وات ا÷يشس

ال -ل -ي -ب -ي مصس -رع -ه-م واأصس-يب 17٢
اآخرون ‘ اإشستباكات مع تنظيم ما
ي - -ع - -رف ب - -ال - -دول- -ة الإسس- -لم- -ي- -ة
«داعشس» Ãدي -ن -ة ب -ن -غ -ازى خ-لل
شسهر جويلية اŸاضسي.
وكشس - - - -ف مسس - - - -وؤول- - - -ة الإع- - - -لم
Ãسستشسفى ا÷لء ببنغازي فاديا
الÈغ- -ث- -ي ‘ ،تصس- -ري -ح صس -ح -ف -ي
صس - -ب - -اح اأمسس ،اإن اŸسس - -تشس - -ف - -ى
اسس-ت-ق-ب-ل خ-لل ج-وي-ل-ية اŸاضسي،
 13جثمانا ÷نود با÷يشس الليبي
و 17٢ج -ري-ح ج-راء الشس-ت-ب-اك-ات
ببنغازي.
هذا و“كنت الهندسسة العسسكرية
ب-ال-ك-ت-يبة  /30٢ال -ت -اب-ع-ة ل-ل-ج-يشس
الليبي من تفكيك عدد من الألغام
الأرضس- -ي- -ة وال- -ع- -ب -وات ال -ن -اسس -ف -ة
واŸتفجرات Ãحور غرب بنغازي
شسرق البلد.

اعتقال مسسلح Ãنجل بعد هجوم على شسرطيÚ

إاعتـ ـ ـ ـ ـداء «ششارلروا» ببلجيكـ ـ ـ ـ ـ ـا مرتبـ ـ ـ ـ ـ ـط بعم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل إاره ـ ـ ـ ـ ـ ـابي

أاعلنت ﬁطة التلفزيون
البلجيكية (‘.آار.تي) أامسس
’حد ،أان الشسرطة اعتقلت
ا أ
رج Óمسسلحا Ãنجل ‘
مدينة لييغ ‘ شسرق البÓد.

واعتقل اŸسسلح بعد يوم من إاصسابة
شس -رط -ي -ت ‘ Úه -ج -وم ن-ف-ذه رج-ل
ي-ح-م-ل م-ن-ج-ل ‘ م-دي-ن-ة شسارلروا
ب- -ج -ن -وب ال -ب -لد ق -ب -ل أان ت -ق -ت -ل -ه

الشس-رط-ة ب-ال-رصس-اصس .وق-ال رئيسس
الوزراء شسارل ميشسيل إان مهاجمة
الشس -رط -ي -ت Úع -م -ل إاره-اب-ي ف-ي-م-ا
يبدو.
وذك - - -رت ﬁط- - -ة (‘.آار.ت- - -ي) أان
شس- -رط- -ة ل -ي -ي -غ ت -ل -قت م -ك -اŸة ‘
السس- - -اع- - -ات األو ¤صس- - -ب- - -اح امسس
وفرضست على إاثرها طوقا أامنيا ‘
منطقة ثم اعتقلت الرجل .وأافادت
الشس -رط -ة أان اŸق -ب -وضس ع-ل-ي-ه م-ن

أاصس- -ل ت- -رك- -ي ،وإان- -ه  ⁄يسس -ت -خ -دم
اŸنجل الذي يحمله ،كما أانه ليسس
معروفا للشسرطة من قبل.
وأاطلق النار على مهاجم شسارلروا
الذي هاجم الشسرطيت Úخارج مقر
الشس -رط -ة ث -م ف -ارق ا◊ي-اة لح-ق-ا،
متأاثرا بإاصسابته.
وق -ت -ل م -ف-ج-رون  3٢شس -خصس -ا ‘
هجمات انتحارية Ãطار بروكسسل
وﬁط- - - -ة مÎو ‘ اŸدي- - - -ن- - - -ة ‘

عـ ـ ـ ـ ـ Èالعـ ـ ـ ـ ـا⁄

جنازة عسسكرية وشسعبية لزويل
@ القاهرة
ودعت مصس -ر أامسس ،ع -اŸه -ا ا◊ائ -ز
على جائزة نوبل ‘ الكيمياء أاحمد
زوي-ل ال-ب-ال-غ م-ن ال-عمر  70ع-اما ‘
ج-ن-ازة عسس-ك-ري-ة رسس-م-ي-ة ت-ق-دمها
ال -رئ -يسس ع -ب -د ال -ف -ت -اح السس-يسس-ي.
وك - -ان زوي - -ل ق - -د واف - -ت - -ه اŸن - -ي- -ة
الثÓثاء اŸاضسي بعد صسراع طويل
مع اŸرضس عن عمر يناهز  70عاما
‘ الو’يات اŸتحدة قبل أان ينقل
جثمانه Ÿصسر لدفنه وفقا لوصسيته.
وك- -ان ج- -ث- -م- -ان زوي- -ل وصس- -ل إا¤
ال - -ق - -اه- -رة السس- -بت م- -ن ال- -و’ي- -ات
’ق-ام-ة ا÷ن-ازة ودف-ن-ه ‘
اŸت-ح-دة إ
مصسر وفقا لوصسيته.

جوبا توافق على نشسر قوة إاقليمية
@ جوبا
أاب- - -دت دول- - -ة ج- - -ن- - -وب السس - -ودان
موافقتها على انتشسار قوة إاقليمية
على أاراضسيها بعد اŸعارك العنيفة
ال-ت-ي شس-ه-دت-ه-ا ال-ع-اصس-م-ة ج-وبا بÚ
قوات الرئيسس ،سسلفا ك ،Òوخصسمه
ن -ائب ال -رئ -يسس ري-اك مشس-ار وال-ت-ي
’شس -خ -اصس،
أاودت ب- -ح- -ي- -اة م- -ئ- -ات ا أ
وكادت تطيح باتفاق السسÓم الهشس
ب-ي-ن-ه-م-ا ،حسسب م-ا أاع-ل-ن-ت-ه ال-ه-ي-ئ-ة
ا◊كومية للتنمية ‘ شسرق أافريقيا
«إايغاد».
’من الدو‹ طلب
وكان ›لسس ا أ
قبل شسهر من الدول اÛاورة لدولة

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

ج-ن-وب السس-ودان زي-ادة مسس-اه-م-ت-ه-ا ‘ ق-وات
حفظ السسÓم الدولية ‘ هذا البلد والبالغ
عديدها حاليا  12أالف جندي.
«داعشس» يحرق  52شساباً ‘ كركوك
@ بغداد
أاك - -دت مصس - -ادر رسس - -م - -ي- -ة م- -ن ا◊وي- -ج- -ة
(كركوك) أان تنظيم داعشس الدموي أاعدم،
مسس- - - -اء السس - - -بت 52 ،شس- -ابً- -ا ح- -رق ً-ا بسس -بب
ﬁاول -ت -ه -م حضس ال -ع -ائ Ó-ت ع-ل-ى ال-ن-زوح.
’ره -اب -ي وسس -ط
ف- -ي- -م- -ا أاع- -دم ال- -ت -ن -ظ -ي -م ا إ
ا◊ويجة  4شسباب آاخرين رمياً بالرصساصس.
إا ¤ذلك شس - - -ن ح- - -وا‹  15ان-ت-حاريًا ،فجر
’ح- -د ،ه- -ج- -ومً- -ا ع- -ل- -ى ع- -ل -ى ق -ري -ة
أامسس ا أ
«أاج -ح -ل -ة» ب -ن -اح-ي-ة ال-ق-ي-ارة  60كيلومÎا
جنوب اŸوصسل مركز ﬁافظة نينوى (شسمال
البÓد).

برŸانات إافريقية مع تقرير اŸصسÒ
@ جوهانسسبورغ
ط -ال -بت السس-بت ال-ن-دوة السس-ن-وي-ة ل-رؤوسس-اء
’· اŸت- -ح- -دة
’ف - -ري - -ق - -ي - -ة ،ا أ
الŸÈان - -ات ا إ
بضسرورة –ديد موعد لتنظيم اسستفتاء ‘
الصس- -ح -راء ال -غ -رب -ي -ة ك -آاخ -ر مسس -ت -ع -م -رة ‘
إافريقيا ،من أاجل “ك Úالشسعب الصسحراوي
من حقه ‘ تقرير مصسÒه ،حسسب ما ورد ‘
البيان اÿتامي للندوة.
وشسارك رئيسس اÛلسس الوطني الصسحراوي
’مانة الوطنية السسيد خطري آادوه،
عضسو ا أ
‘ ه -ذه ال -دورة إا ¤ج -انب ع -دد م-ع-ت Èم-ن
رؤوسس- -اء الŸÈان- -ات والسس- -لك ال- -دب -ل -وم -اسس -ي

مارسس.
وكثÒون ‡ن شساركوا ‘ هجمات
باريسس التي أاوقعت  130قتيل ‘
نوفم Èانطلقوا من بلجيكا.
وب -روكسس -ل ال -ت -ي تضس -م م -ؤوسسسس-ات
ال–اد األوروب - -ي وم - -ق - -ر ح- -ل- -ف
شس -م -ال األط -لسس -ي ‘ ح -ال-ة ت-أاهب
عند  3درجات من ب 4 Úدرجات،
وهي ا◊د األقصسى –سسبا لتهديد
ﬁتمل ‘ البلد.

’فريقي.
اŸعتمد با’–اد ا إ
Óشس -ارة ،ف -ق -د ع -ق -دت ال-ن-دوة السس-ن-وي-ة
ل -إ
’ف-ري-ق-ي-ة يومي الرابع
ل-رؤوسس-اء الŸÈان-ات ا إ
واÿامسس أاوت ا÷اري Ãدي- - - - - - - - - - - -ن - - - - - - - - - - -ة
جوهانسسبورغ ا÷نوب إافريقية.
التايÓنديون يوافقون على الدسستور
@ بانكوك
أاظ -ه -رت ال -ن -ت -ائ -ج ال -ت -ي أاع -ل-ن-ت-ه-ا ال-ل-ج-ن-ة
ا’نتخابية بتايÓند بعد إاحصساء  ‘ 80اŸئة
’صس- -وات م- -واف- -ق- -ة ال- -ن- -اخ- -ب Úع- -ل -ى
م- -ن ا أ
ال- - -دسس- - -ت- - -ور ،ال- - -ذي ي- - -دع- - -م- - -ه ا÷يشس ‘
’حد.
ا’سستفتاء الذي أاجري أامسس ا أ
وÁهد ا’سستفتاء على الدسستور ’نتخابات
عامة سستجرى العام اŸقبل لكنها تتطلب من
ا◊ك - - -وم - - -ات اŸق- - -ب- - -ل- - -ة ا◊ك- - -م بشس- - -روط
العسسكري.Ú
’ّول مّرة
اعÎاف أ
@ القدسس
‘ أاول تصس-ري-ح-ات إاسس-رائ-ي-ل-ي-ة Œاه إاي-ران،
’سس -رائ -ي -ل -ي ،ي -وف -ال
أاك- -د وزي- -ر ال- -ط -اق -ة ا إ
شستاينتسس ،أامسس ،أان إايران –Îم ا’تفاق
’ن .واعÎف ال- -وزي- -ر ‘
ال - -ن - -ووي ح - -ت- -ى ا آ
’سسرائيلية أان
Óذاعة العامة ا إ
تصسريحات ل إ
ا’ت -ف -اق ال -ن -ووي «سس -يء ل -ك-ن-ه يشس-ك-ل أام-را
واقعا».
وت -أات -ي ه -ذه ال -تصس -ري -ح-ات ب-ع-دم-ا رفضست
’سس - -رائ - -ي - -ل- -ي- -ة ا÷م- -ع- -ة
وزارة ال - -دف - -اع ا إ
’مريكي باراك أاوباما
تصسريحات الرئيسس ا أ
ال -ت -ي داف -ع ف -ي -ه -ا ع -ن ا’ت -ف -اق ال -ن-ووي م-ع
إايران ،وقارنته با’تفاق اŸوقع مع النازيÚ
‘ م -ي -ون-ي-خ ال-ع-ام  1938وال -ذي شس-ك-ل رم-زا
’سستسسÓم القوى العظمى.
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أاحزاب اŸعارضسة جنبا إا ¤جنب مع أاردوغان

مليونية بإاسشطنبول ضشد النقÓب

’تراك إا¤
نزل مÓي Úا أ
شسوارع اسسطنبول أامسس
’حد ،بدعوة من
ا أ
الرئيسس الÎكي رجب
طيب أاردوغان ‘ Œمع
جاء ‘ ختام  3أاسسابيع من
التعبئة الشسعبية من
أاجل الدÁقراطية بعد
ﬁاولة ا’نقÓب التي
وقعت منتصسف الشسهر
اŸاضسي.

وب- -دأا ال -ت -ج -م -ع ال -ذي شس -ه -د
اق - - -ب - - -ال واسس - - -ع - - -ا و” –ت
إاج- -راءات أام- -ن- -ي -ة مشس ّ-ددة ‘
اسس-ط-ن-ب-ول ،اŸع-ق-ل السس-ياسسي
للرئيسس رجب طيب أاردوغان،
ون-ق-لت وق-ائ-ع-ه ع-ل-ى شس-اشسات
ع - -م - -لق - -ة ‘ اÙاف - -ظ- -ات
الÎكية الثمان.Ú
وحضس- - -ر ال - -رئ - -يسس أاردوغ - -ان
ورئ- - -يسس ال- - -وزراء ب - -ن ع - -ل - -ي
يلدير Ëوكبار قادة اŸعارضسة
ال -ت-ج-م-ع ‘ اسس-ط-ن-ب-ول ،ح-يث
رفع العلم الÎكي حصسرا ،و⁄
يسس- - -م- - -ح ب - -أاع - -لم األح - -زاب
السس- -ي -اسس -ي -ة ال -ت -ي ل -بت دع -وة
حزب العدالة والتنمية.
وي- - -فÎضس أان تشس- - -ك- - -ل ه- - -ذه
ال-ت-ظ-اه-رة خ-ا“ة التظاهرات
ال-ي-وم-ي-ة م-ن-ذ الن-ق-لب ال-ذي
قام به جزء من ا÷يشس وهز
السسلطات لسساعات.

وات -ه-مت أان-ق-رة ال-داع-ي-ة ف-ت-ح
ال- -ل- -ه غ- -ول- -ن ال -ذي ي -ق -ي -م ‘
ال- -ولي- -ات اŸت- -ح- -دة ب- -ت -دبÒ
اÙاولة النقلبية ،وتطالب
ا◊ك -وم -ة الÎك -ي -ة ،واشس-ن-ط-ن
بتسسليمه.
وكان رئيسس الدولة الÎكي دعا
م- - -ؤوي- - -دي- - -ه ا ¤ال- - -ن- - -زول ا¤
الشسوارع للتصسدي للنقلبي،Ú
م -ع -ت -م -دا ع -ل -ى الشس-عب ال-ذي
صس -دم ب -اÙاول -ة الن -ق-لب-ي-ة
اŸباغتة.
وأادى الن -ق -لب ال -ف -اشس -ل إا¤
مقتل  ٢73شسخصس وتلته حملة
تطه Òشسملت ا÷يشس والقضساء
وال -ت -ع -ل -ي -م والصس-ح-اف-ة ،وق-ال
أاردوغ- -ان إان- -ه- -ا ل- -يسست سس- -وى
البداية.
ودع- - - - - -ي ح - - - - -زب الشس - - - - -عب
ا÷م - - - -ه- - - -وري أاك Èأاح- - - -زاب

اŸع- -ارضس- -ة ،وح- -زب ال- -ع- -م -ل
ال-ق-وم-ي ال-ي-م-ي-ن-ي إا ¤ال-تجمع
الكب Òالذي  ⁄يدع إاليه حزب
الشس-ع-وب ال-دÁق-راطي اŸؤويد
لكراد.
ل أ
وقال الرئيسس الÎكي السسبت
ع Èال- -ت- -ل- -ف- -زي- -ون أان «Œم- -ع
ي -ن -ي -ك -اب -ي سس-ي-ع-زز وح-دت-ن-ا»،
م - -عÈا ع- -ن «سس- -روره ل- -وج- -ود
القادة السسياسسي »Úللمعارضسة.
وت- -ردد زع- -ي- -م ح -زب الشس -عب
ا÷م-ه-وري ك-م-ال ك-ي-ل-ي-تشس-دار
أاوغلو ‘ النضسمام إا ¤التجمع
‘ إاسس-ط-ن-ب-ول ،ل-ك-ن-ه ق-رر ب-عد
ذلك اŸشساركة فيه بعدما تلقى
«سس - - -ي - - -ل» م - - -ن اإلتصس - - -الت
ال-ه-ات-ف-ي-ة م-ن ق-ب-ل شس-خصسيات
بينها رئيسس الوزراء ،من أاجل
التعب Òعن الوحدة السسياسسية،
كما ذكرت صسحيفة حرييت.

إانفراج ‘ عملية ا◊وار اŸتعÌة بالسسودان

البشش Òيرحب بقبول اŸعارضشة «خريطة الطريق» اإلفريقية
رحب الرئيسس
السسودا Êعمر
البشس ،Òباسستجابة
اŸعارضسة ‡ثلة ‘
–الف قوى نداء
السسودان للتوقيع على
خريطة الطريق التي
قدمتها الوسساطة
ا’إفريقية للسسÓم ‘
السسودان ‘ مارسس
اŸاضسي ،وكانت
ا◊كومة قد وقعت
عليها من حينها.
ك- -م- -ا ج -دد ال -بشس Òال -ذي
كان يتحدث اأمام ا÷معية
العمومية لأحزاب ا◊وار
ال- - -وط- - -ن - -ي ‘ اÿرط - -وم
ال -ت -زام ح-ك-وم-ت-ه ب-ت-ن-ف-ي-ذ
جميع نتائج اأعمال موؤ“ر
ا◊وار الوطني.
وم -ن اŸن -ت -ظ -ر اأن ي -وق -ع
–ال - -ف ن - -داء السس - -ودان ـ
ال- - - -ذي يضس - - -م ا◊رك - - -ات
اŸسس- - - -ل- - - -ح - - -ة واأح - - -زاب
اŸع- -ارضس- -ة ال- -رئ- -يسس- -ي -ة ـ
خ -لل اج -ت -م -اع زع -م -ائ -ه
ب-ال-وسس-ي-ط الأف-ري-ق-ي ثابو
اأم -ب-ي-ك-ي ال-ي-وم الث-ن‘ Ú
العاصسمة الإثيوبية اأديسس
اأب - -اب - -ا ع - -ل - -ى خ - -ري - -ط- -ة
الطريق ،ما Áثل انفراجة
‘ عملية ا◊وار اŸتعÌة
ال -ت -ي دع -ا اإل -ي -ه -ا ال -بشسÒ

مطلع .٢014
وقال البشس ‘ Òاجتماعه
مسس -اء السس -بت ب -اÿرط-وم
مع روؤسساء الأحزاب التي
ق- -ب- -لت دع- -وت- -ه ل- -ل- -ح- -وار
«ن -رحب ب -اع -ت-زام اأح-زاب
اŸع -ارضس -ة ال-ت-وق-ي-ع ع-ل-ى
خريطة الطريق» ،واأضساف
«ت -رح -ي-ب-ن-ا Áت-د ل-ك-ل م-ن
يلتحق بركب ا◊وار ‘ اأي
م - -رح - -ل - -ة ك - -انت ،ح - -ت- -ى
وصسولنا للموؤ“ر العام ‘
ال - -ع - -اشس - -ر م - -ن اأك- -ت- -وب- -ر
اŸقبل» .واأوضسح البشسÒ
اأن ج- -لسس -ات ا◊وار ال -ت -ي
ان- - -ط - -ل - -قت ف - -ع - -ل - -ي - -ا ‘
اأكتوبراŸاضسي Ãعزل عن
فصس- - - -ائ- - - -ل اŸع - - -ارضس - - -ة
ال - -رئ- -يسس- -ي- -ة خ- -لصست اإ¤
ت-وصس-ي-ات ‘ م-ن-اخ صس-حي
 ⁄ي -ح -ج -ر ف-ي-ه ع-ل-ى راأي

اأحد .واأكد التزامه بتنفيذ
ما يخرج به اŸوؤ“ر العام
م- -ن ت- -وصس- -ي- -ات ،وراأى اأن
ﬂرج-ات ا◊وار سس-ت-ك-ون
ال -وث -ي -ق -ة ال -وط-ن-ي-ة ل-ب-ن-اء
مسستقبل البلد الدسستوري
والسس -ي -اسس -ي والق-تصس-ادي
والجتماعي.
وتتضسمن خريطة الطريق
ل -ع -م -ل -ي -ة سس -لم السس -ودان
اإج- -راءات ل- -وق- -ف اإط -لق
ال- - -ن- - -ار وال- - -ع- - -دائ - -ي - -ات،
والÎت- -ي- -ب- -ات الأم -ن -ي -ة ‘
م -ن -اط -ق ال -ن -زاع ب -اإق -ل -ي -م
دارف- -ور (غ- -رب- -ي ال -ب -لد)
وم -ن -ط -ق-ت-ي ال-ن-ي-ل الأزرق
(ج -ن -وب شس -رق) ،وج -ن -وب
كردفان (جنوب) ،واإيصسال
اŸسس- -اع- -دات الإنسس -ان -ي -ة
وا◊ل السس -ي-اسس-ي وا◊وار
الوطني.

ﬁمود عفيفي ‘ ،بيان له
اأن اÿطاب تضسمن الإشسارة
اإ ¤اأن الجتماع صسدر عنه
›موعة من القرارات التي
ناقشست العديد من القضسايا
السس- -ي- -اسس -ي -ة والق -تصس -ادي -ة
والجتماعية الهامة.
واأك- - -د اŸت- - -ح - -دث اأن - -ه ‘
م -ق -دم -ة ه-ذه ال-ق-رارات ”
م- -ن- -اقشس- -ة ث- -وابت اŸوق- -ف
ال- - -ع- - -رب - -ي ازاء ال - -قضس - -ي - -ة
الفلسسطينية ،وكذا الأوضساع
‘ ك -ل م -ن سس -وري -ا ول -ي -ب -ي -ا
واليمن ،ومواجهة التدخلت
الإي- - - -ران - - -ي - - -ة ‘ الشس - - -وؤون

ال -داخ -ل -ي-ة ل-ل-دول ال-ع-رب-ي-ة،
وسسبل صسيانة الأمن القومي
العربي ومكافحة الإرهاب.
واأضساف اŸتحدث الرسسمي
اأن توجيه هذا اÿطاب ياأتي
‘ اإط -ار «اله -ت -م-ام ال-ك-بÒ
ال- -ذي ي- -ول -ي -ه الأم Úال -ع -ام
ب - -ال - -ت - -واصس- -ل وال- -ت- -نسس- -ي- -ق
والتشساور مع اأم Úعام الأ·
اŸتحدة حول هذه القضسايا،
واأيضس - - -ا ح - - -ول اŸسس - - -ائ- - -ل
الأخ- - -رى ذات اله- - -ت- - -م - -ام
اŸشسÎك ب Úجامعة الدول
ال- -ع- -رب -ي -ة وم -ن -ظ -م -ة الأ·
اŸتحدة».

أاب ـ ـ ـ ـو الغيـ ـ ـ ـط يوج ـ ـ ـه خطابا لبان ك ـ ـي مـ ـ ـون
بق ـ ـ ـ ـ ـرارات القم ـ ـ ـة العربيـ ـ ـة بنـ ـواكششـ ـ ـوط

وج -ه الأم Úال -ع -ام ÷ام-ع-ة
ال -دول ال -ع-رب-ي-ة ،اأح-م-د اأب-و
ال -غ -ي -ط ،اأمسس ،خ-ط-اب-ا اإ¤
الأم Úالعام للأ· اŸتحدة،
ب- -ان ك- -ي م- -ون ،م- -رف- -ق ب- -ه
نسس - - - -خ- - - -ة م- - - -ن الإع- - - -لن
وال - -ق - -رارات الصس- -ادرة ع- -ن
الجتماع السسابع والعشسرين
Ûلسس ا÷ام -ع -ة ال -ع -رب -ي-ة
ع -ل -ى مسس -ت-وى ال-ق-م-ة ال-ذي
ع - - -ق - - -د ‘ ال - - -ع - - -اصس- - -م- - -ة
اŸوري -ت-ان-ي-ة ن-واكشس-وط ي-وم
 ٢٥ج-وي-ل-ي-ة اŸاضس-ي ،وقال
اŸت -ح -دث ال -رسس -م-ي ب-اسس-م
الأم Úالعام الوزير مفوضس

فقيدة الششعب أأم ـ ـ ـ ـال مرأبط ـ ـ ـي
لثنين  ٠٨أاوت  ٢٠١٦م الموافق لـ  ٠5ذي القعدة  ١٤٣٧هـ العدد ١٧١٠٢
ا إ

ودأع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
أأم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـال
قدرة فائقة
‘ تغطية األحداث

ال - -ف - -ق - -ي- -دة آام- -ال م- -راب- -ط- -ي ك- -انت م- -ن ب ÚاŸراسس- -لÚ
واŸراسسلت الذين وقع عليهم اإ’ختيار من أاجل اŸشساركة
‘ مسسابقة «الشسعب» عندما كلفنا باإ’شسراف عليها من قبل
اŸديرة العامة أانا والزميل حامد حمور  ⁄تÎدد أابدا ‘
اإ’لتحاق باÛموعة اŸوافق عليها ‘ ذلك اليوم.
جاءت باكرا ،ومسسرعة تنتظر بشسغف أاوراق اأ’سسئلة وكتابة
موضسوع ﬁلي عن الو’ية وترجمة نصض من الفرنسسية إا¤
العربية Ÿعرفة فقط مسستوى اŸمتحن ،آامال كانت خجولة،
م -ل-ت-زم-ة Ãك-ان-ه-ا ’ تÌث-ر ورسس-ائ-ل-ه-ا اŸشس-ف-رة م-ن خ-لل
سسكوتها وخطوط ﬁياها.
عندما وصسلنا إا ¤مرحلة الفرز اخÎناها بدون تردد بالرغم
من وجود أاسسماء أاخرى منافسسة لها من و’ية ڤاŸة كم كانت
الفرحة العارمة تبدو عليها عندما أاصسبحت مراسسلة عفوا
‡ثلة للجريدة ‘ و’ية من الو’يات الناشسئة ‘ ا÷زائر.
عند حديثنا معها توقفنا عند ملمح مراسسلة قادرة على
إاعطاء اإ’ضسافة اŸطلوبة وهذا ما ” بالفعل وما قالته لنا
«إاسسمحلي اأ’خ جمال وحامد أاريد الكتابة ‘ كل ما هو
إاجتماعي فقط»  ⁄نسستسسغ هذا الكلم وأابلغناها بأانها
م -راسس -ل-ة ÷ري-دة ت-ت-ك-ف-ل وت-ت-اب-ع ك-ل شس-ؤوون ال-و’ي-ة ول-يسض
اإ’جتماعيات فقط.
وه-ك-ذا ب-دأات مسسÒت-ه-ا اإ’ع-لم-ي-ة ،ب-ت-غ-ط-ي-ة كل نشساطات
و’ية ڤاŸة ،السسياسسية واأ’منية واإ’قتصسادية واإ’جتماعية
والثقافية ‡ا أاكسسبها Œربة فريدة سسمحت لها بأان تشسارك
بقوة ‘ اŸلفات اأ’سسبوعية ،عن طريق خاصسة اأ’حاديث
التي كانت تنشسر لها ‘ اŸلف Úالدبلوماسسي والثقا‘ كما ’
لقسسام اأ’خرى التي كانت –بذ
تتوانى ‘ إا‚از مواضسيع ل أ
مسساهمتها.
و’ يخلو عدد من أاعداد اليومية من مواضسيعها ‘ كل
صس -ف -ح -ات اأ’قسس -ام ب -أان -واع صس -ح -ف -ي -ة سس -واء ت -غ-ط-ي-ات أاو
إاسستجوابات أاو سس Òذاتية لشسخصسيات تاريخية أاو معاصسرة
و ⁄تيأاسض أابدا أاو تتقاعسض ‘ أاداء اŸهمة اŸكلفة بها.
هكذا كانت آامال ،ا÷د والكد ،و’ تعرف أاي شسيء آاخر ما
عدا العمل وأان يكون مضسمونه نوعيا يرضسى به مسسؤوولها
واضسعة نصسب عينيها دائما شسعار «مازلنا نتعلم» واÈÿة ’
تأاتي إا’ بالعمل اŸيدا Êوا◊ضسور ‘ خضسم ا◊دث لتحمل
اŸسسؤوولية كل اŸسسؤوولية دأابت على هذا اŸنهج اŸهني ‘
تنقلتها ع Èالبعضض من الو’يات لتجد نفسسها وجها لوجه
مع تلك الوضسعيات الصسعبة واŸعقدة ‘ آان واحد.
وبالرغم من ميولها إا ¤القضسايا اإ’جتماعية إا’ أانها سسعت
بكل ما أاوتيت من إارادة من أاجل اأ’خذ بنصسائح الزملء
لتكون متمكنة من نقل اأ’حداث اأ’خرى والكتابة ‘ مسسائل
كانت تنفر منها.
قرابة اÿمسض سسنوات مع هذا العنوان كشسفت عن قدرات
هائلة وكفاءات عالية ‘ هذه اŸهنة و ⁄تقل ‘ يوم من
اأ’يام «عييت» أاي تعبت أ’نها تدرك بأانها متاعب متواصسلة
’ تسستسسلم لها مهما كان اأ’مر.
وكانت تؤومن إاÁانا قاطعا بأان اŸقياسض الوحيد للنجاح ‘
هذه ا◊ياة هو العمل ثم العمل سسارت على هذا الدرب
العويصض إا ¤غاية انتقالها إا ¤جوار ربها تاركة وراءها كما
هائل من اأ’رشسيف يشسهد على تفانيها وإاخلصسها وحبها
Ÿا كانت تقوم به بكل قناعة ومسسؤوولية.

جمال أوكيلي
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صصدمة وسص ـط
األسص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة
اإلعÓمية
ا ¤اŸلتقى

آاه… توارينا عن الورى

روحك حاضصرة زميلتي وصصديقتي الغالية

آامال مرابطي التي التقيت بها أاول مرة منذ ثلث سسنوات ،كانت
مرحة ‘ أاول لقاء ب Úمراسسلي جريدة«الشسعب» وكأانها تعرف
ا÷ميع منذ زمن ،كانت تنّكت وتسسأالنا عن وجهة كل مراسسل.
إابنة قاŸة ،التي مثلت و’يتها ‘ اللباسض وا◊ياء والشسهامة،
أامال وعدتني يوما بأانها سستتناول طبق اŸشسوي بتيارت ،أامال
كانت –لم بزيارة عدة و’يات ،أامال رحلت و‘ أاحلمها على
شسفتيها… أامال مرابطي كانت تتابع كل شسيء عن ا÷زائر ،كانت
تكتب على صسفحتها على الفايسض بوك كل ما هو جديد حول
ا÷زائر من أاحداث.
ت-ف-اع-لت م-ع ال-قضس-ي-ت Úال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة والصس-ح-راوي-ة ،ك-ان –ب
ﬁمد علي كلي .كتبت عن اأ’فارقة ،وحادثتني عن قضسية
تركيا وكيف أانها تشسم رائحة غ Òرائحة ا’نقلب العسسكري⁄ .
أاسسأالها يومها عن أاي رائحة تتحدث وذهبت اإ’جابة معها.
اŸرحومة أامال مرابطي كانت –ب أان ترى نعمة الله على
عباده ،وكانت –ب اأ’لوان الزاهية رغم وشساحها اأ’سسود .من
سسمى احلم احلما كان يتنبأا بأان أاحلمها كبÒة ،عندما سسأالتها
لعلم ،قالت مازحة ’ أاخÈك اآ’ن
يومها عن سسر اختيارها ل إ
حتى ’ تنقل إاجابتي وتنسسبها إاليك ⁄ ..أاسستطع مواصسلة الكتابة
بسس-بب ت-أاث-ري ب-وف-اة زم-ي-ل-ت-ن-ا واخ-ت-ن-ا أام-ال ،ج-ف م-داد ق-ل-م-ي،
واسستبدل بالدموع.
وداعا أامال لن ننسساك ،غرسست فينا اأ’مل كنت مثابرة ،كنت
شسعلة إاعلمية ‘ طريقها إا ¤إانارة أاوŸبياد اإ’علم ..كانت
أامال تطمح أ’ن “ثل جريدة الشسعب خارج ا÷زائر ‘ أاي فرصسة
تتاح لها...
تعازينا القلبية إا ¤أافراد عائلة أامال جميعهم ..تعازينا إا ¤أاهل
و’ية قاŸة قاطبة.

عجز لسسا Êعن التعب Òلفراقك يا أامال كيف ’ و
نحن الذين تّغذينا مع بعضض سساعات فقط قبل
ا◊ادث ببني صساف فلم أاجد إا’ هاته الكلمات
أ’رثيك فيها و Ãا أارثيك ...بدمعٍ قد –جّر ‘
 ‘ Ïا◊ناجر أام يا ترى
اÙاجر أام بآاهاتٍ مُ َ
جثمانك الطاهر!!..؟؟
أارثيك بÎاب أاهيله على ُ
ت - - -واريت ع - - -ن ال - - -ورى –ت الÌى!!..وال - - -زواي- - -ا
تناديك!!..واأ’ماكن !!..وتناديك اŸناظر!!..أاعلم
بأانك  ⁄تعود تسستطيع Úسسماعنا!!..ولكنه صسدى
بوحٍ  !!..قد تردد ‘ كل خاطر !!..هاهو هول
الصس -دم -ة ق-د مّ-زق ج-دران صس-م-ت-ي !!..فتفقسست
أاحر‘ من فم قلمي ..تبوح ببكاءك اليوم وŒاهر
لماكن طعٌم !!..و ⁄يعد للنوم رائحة!!..
 ⁄يعد ل أ
وكل اأ’شسياء قد فقدت قيمتها !!..حتى اŸعا!!..Ê
 ⁄ت- -ع- -د –ت- -وي- -ه -ا ال -دف -ات -ر أاراك ‘ ك- - - - - - -ل
الوجوه..ترقبينا!!..
وأارى الوجوه فيك تنعى حزننا !!..أاحسض بوجودك
قربي.. !!..كعادتك !!..أانت مهما –دثت عنك
ياصسديقتي !!..أاكاد ’ أاحصسي فيك اŸآاثر !!..يتوه
الصسوت صسمتًا !!..وتنطمسض اآ’حرف وتضسيع!!..
والدموع تتوارى خجلً خلف نظارتي !!..وتنكسسر
اآ’هات على جدار ا◊زن  !!..وما لها بعد الله يا
صسديقتي ..من جابر !!..فنامي قريرة الع Úإا¤
ج -ن -ة اÿل -د وداع -ا أام -ال .....إان -ا ل -ل -ه و إان -ا إال -ي-ه
راجعون

رحلت عنا الصسحفية النشسيطة والبشسوشسة كما عهدناها آامال مرابطي،
مراسسلة ““الشسعب““ من قاŸة  ،كل أاسسرة ا÷ريدة ما تزال على وقع
الصسدمة ،لقد خطفك منا اŸوت يا آامالÁ ’ ،كن نسسيان ضسحكتك
التي عودتنا عليها والتي شساهدتها أامسض ‘ مصسلحة حفظ ا÷ثث ،من
منا ’ يحبك فكل من يتعرف إاليك يرتاح لك حقا كنت Ãثابة ملك
فوق اأ’رضض ،تسستقبل ا÷ميع بابتسسامة عريضسة تنم عن مشساعرك
الصسادقة اŒاه أاي شسخصض.
كانت نشسيطة كلما تطلب منها عمل تؤوديه ‘ ا◊ Úو‘ اليوم اŸوا‹
تتصسل بك وتقول لك ““لقد أا“مت مقا‹ سسأارسسله ‘ ◊ظات““ ،كتبت ‘
عدة مواضسيع ‘ التاريخ والسسياسسة و‘ الثقا‘ واÙلي و ⁄تبخل
علينا Ãقا’تها ،خاصسة الكتابة ‘ القضسية الفلسسطينية التي تدعمها
كثÒا ،كانت تبذل جهدا كبÒا لتوف ÒاŸادة اإ’علمية عن طريق
اتصسا’تها وعلقتها مع أاسساتذة وباحث Úدون أان تشستكي ،وتتنقل إا¤
عدة و’يات بإامكانياتها اÿاصسة إ’عداد روبورتاجات التي تكون منقذا
لنا ‘ حالة نقصض اŸادة اإ’علمية ،و’ عمري سسمعتها قالت ’
أاسستطيع القيام بهذا العمل أاو ذاك.
أات -ذك -ر آاخ -ر م -رة –دثت ف-ي-ه-ا م-ع-ه-ا ‘ ال-ع-اشس-ر م-ن شس-ه-ر ج-وي-ل-ي-ة
اŸنصسرم وبالتحديد على السساعة  13.48دقيقة ،ح Úطلبت مني أان
نتعاون ‘ إاعداد ربورتاج حول ا÷الية باŸهجر ،وقلت لها ح Úأاعود
من اإ’جازة سسنقوم به ،كما كانت ‘ العديد من اŸرات توجه ‹ دعوة
لزيارة منزل العائلة بڤاŸة ⁄ .أاكن أادري أان القدر سسيفرقك عنا إا¤
اأ’بد إانشساء الله إا ¤جنة الفردوسض اأ’على ،حقيقة هي فاجعة أاŸت بنا
‘ فقدانك يا آامال الغالية.
إا ¤حد كتابة هذه اأ’سسطر وأانا ’زالت –ت وقع الصسدمة و ⁄أاصسدق
أانك رحلت عنا إا ¤جوار ربك ،نسسأال الله العلي القدير أان يتغمدك
برحمته الواسسعة ويسسكنك فسسيح جنانه.

تيارت :عمارة.ع

ع“ Úوششنت :أم Úبلحية

سشهام بوعموششة
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فقيدة إلششعب أامال مرابطي

أإلثنين  ٠٨أوت  ٢٠١٦م ألموأفق لـ  ٠5ذي ألقعدة  ١٤٣٧هـ ألعدد ١٧١٠٢

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

آامال..

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

أإسشرة ““إلششعب““ تتقدمهم إلرئيسشة إŸديرة إلعامة

شصمعة أنطفأات
مبكّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرأ..

بقلم :أسسامة إأفرأح

ي-قضش-ي إŸرء ح-ي-ات-ه ‘ إل-ك-ت-اب-ة ،وي-حÎف صشّف
إل -ك -ل -م -ات وإ÷م -ل وإل -ف -ق -رإت وإŸق -ا’ت ،ووصش-ف
’ف-ك-ار ،ح-ت-ى ي-ك-اد
’رإء ون-ق-د إ أ
’ح -دإث ون -ق -ل إ آ
إ أ
يفعل ذلك بطريقة آإلية ..ولكن Ãجّرد أإن يتعلق
’م-ر ب-رح-ي-ل شش-خصس ع-زي-ز ،ت-ت-عّ-ط-ل لغة إلكÓم،
إ أ
وي -ف -ق -د إل -ك -اتب م-ل-ك-ة إل-ك-ت-اب-ة ،وي-طّ-وع-ه إ◊زن
وير–ل به إ ¤سشرإديب إلصشمت وإلعجز..
قبل أإّيام ،نزل كالصشاعقة خ Èإ◊ادث إŸروري
إل- -ذي أإدخ -ل زم -ي -ل -ت -ي أإم -ال م -رإب -ط -ي إŸسش -تشش -ف -ى
وأإخضش-ع-ه-ا ل-ع-م-ل-ي-ة ج-رإح-ي-ة مسش-ت-ع-ج-ل-ة ،ول-ك-نني
’م-ل ق-ائ-ما،
إسش-ت-ل-ه-مت م-ن إسش-م زم-ي-ل-ت-ي ،وأإب-ق-يت إ أ
وحافظت على بصشيصس من يق Úبأانها سشتخرج من
ﬁنتها سشاŸة معافاة.
ولكننا أإردنا ،وأإرإد إلله ،وكان ما أإرإد إلله وقّدر،
““وإلله يفعل ما يريد““..
أإمال إلتي عرفت ،باسشمة على إسشتحياء ،مقبلة
على إ◊ياةّﬁ ،بة للتعّلم ،حاملة لفضشول إيجابي،
’عÓمي ’ يكاد يخبو ،ششغوفة بعملها
وهاجسشها إ إ
’قÓ-م
وم -ه -ن -ت -ه-ا ،ح-ت-ى أإن-ه-ا Œاري ‘ شش-غ-ف-ه-ا أإŸع إ أ
’سش -م -اء إلصش -ح -ف -ي -ة ..م -ع -ط -اءة ’ ي -ع -رف
وأإك Èإ أ
ج - -وده - -ا إ◊دود ،وإن ه - -ي وع - -دت ف  Ó- -ت - -خ- -ل- -ف
إلوعود ..كÓمها طيب ،وقلبها أإطيب ،ترمي بدلوها
‘ عديد إلبحار ،وتغرف منها ما تي ّسشر من أإفكار..
ع-رف-ت-ه-ا مسش-اه-م-ة ‘ ج-م-ي-ع إلصش-ف-ح-ات ،ب Óكّد و’
تذّمر..
أإذكر أإنني طلبت منها مسشاهمة ‘ ملف ““إلششعب““
’يجاب كعادتها،
’سش-ب-وع-ي ،ف-ك-ان رّدها با إ
إل-ث-ق-ا‘ إ أ
’ط-رإء ،ف-رف-عت سشّ-م-اعة
وأإرسش-لت ع-م Ó-يسش-ت-ح-ق إ إ
إل -ه -ات -ف ،وك ّ-ل -م -ت -ه -ا وع ّ-ب -رت ل -ه -ا ع -ن تشش ّ-ك -رإت-ي
وإم-ت-ن-ا ،Êوشش-ج-ع-ت-ه-ا ع-ل-ى إŸضشّ-ي ُقُدما ..أإذكر رّدة
’ن :ششعرت بسشعادة تغمرها ،وفهمت
فعلها وكأانها إ آ
ح -ي -ن -ه -ا أإن ›ّرد إل -ع-رف-ان Ãج-ه-وده-ا ي-ك-ف-ي ل-ك-ي
ي-زي-ده-ا ع-زم-ا وث-ب-ات-ا وإصش-رإرإ ع-ل-ى إلتفوق ،وهي
سشمات إلصشحفي إ÷دير با’حÎإم.
 ⁄ت -ك-ن أإم-ال ت-ك-اد تضش-ي-ع وق-ت-ا ،وك-انت غ-زي-رة
إل -ك -ت -اب -ة ح -ت -ى أإ Êسش-أال-ت-ه-ا م-رة إن ك-ان ل-دي-ه-ا سشّ-ر
ت -خ -ف -ي -ه ،ف-أاج-ابت ب-أان-ه-ا –ّب م-ا ت-ف-ع-ل ،و’ ت-ه-وى
تضشييع إلوقت فيما ’ ينفع ..هل كان ذلك إحسشاسشا
دفينا بأانها لن تعّمر طوي ‘ Óهذإ إلعا ⁄إلهÓمي
إلفاÊ؟ رّبما ،ولكنها رحلت وعلى ثغرها إبتسشامة
مÓ-ئ-ك-ي-ة ،وك-أا Êب-ه-ا ت-وج-ه إل-ي-ن-ا رسشالة من إلعا⁄
إلسشرمدي ،تقول ’““ :تبكوإ و’ –زنوإ ،فقد نÌت
ب وأإنا فوق إلÌى ،و’ أإريد أإن أإرإكم تقطفونه
إ◊ ّ
حزنا وأإسشى وأإنا –ته““..
لقد ششاء إلعليّ إلقدير أإن أإتكّفل بتششذيب آإخر
ي أإن
حوإر تركته أإمال قبل أإن تغادرنا ،وُكتب عل ّ
أإكون من يكتب عبارة““ :حاورته :إلزميلة إلرإحلة
أإمال مرإبطي““ ..فعل ُ
ت ذلك و‘ إلقلب حرقة ،و‘
إ◊لق ُ
صشة ،ولك ّ
ن إŸهنة إلتي جمعت بيني وبÚ
غّ
زميلتي إلرإحلة عّلمتنا أإن ُنؤوِثر إلقارئ على أإنفسشنا
ولو كان بنا غمّ أإو َكَدر.
’على ‘
طوبى لك يا أإمال ..إلتحقتِ بالرفيق إ أ
جّ-ن-ة رضش-وإن ب-ح-ول إل-ل-ه ،وت-رك-ت-ن-ا ﬁزون Úعلى
فرإقك ،و’ نقول إ’ ما يرضشي إلله ..أإدعو إلرحمن
إل -رح -ي-م أإن ي-غ-ف-ر لكِ وي-رح-مِك وي-ع-اف-يِك وي-ع-ف-و
ك ،ويكرم نزلكِ ويوسشع مدخلكِ ويغسشل ِ
عن ِ
ك باŸاء
وإل -ث -ل -ج وإل َ-بَ-رد ،وي-ن-ق-يِك م-ن إÿط-اي-ا ك-م-ا ي-ن-ق-ى
’بيضس من إلدنسس ،وأإن يفسشح لكِ ‘ قÈكِ
إلثوب إ أ
وينّور لكِ فيه..
أإم-ال ..ق-د ت-ك-ون Úشش-م-ع-ة إن-ط-ف-أات م-بّكرإ جّدإ،
ولك ّ
ن نورها صشعبٌ أإن يؤوول إ ¤عدم ،كالنجم ‘
إلسش -م -اوإت إل -ع -ل -ى ،ي-ن-دث-ر وي-زول ،ول-ك-ن شش-ع-اع-ه
يبقى ينُ Òدجنة إلديجور ..لن أإقول ودإعا ..بل
أإقول :إ ¤إŸلتقى ‘ عوإ ⁄أإفضشل..

إختطفها إŸوت من ب Úأإحضشان أإسشرتها

ألزميلة آأمال مرأبطي عنوأن للقيم وأللتزأم
إختطف إرهاب إلطرق إلزميلة أإمال مرإبطي (مرإسشلة إلششعب من ڤاŸة) دون سشابق إنذإر من ب Úأإحضشان
أإسشرتها إŸفجوعة ،حينما كانت ترإفقها على م Ïسشيارة يقودها إلوإلد ‘ طريق إلعودة من عطلة –ولت ‘
◊ظة إ ¤مأا” .كما إنتزعها حادث إŸرور إلذي رإحت ضشحيته بالطريق إلسشيار على مسشتوى مدينة بوفاريك
’Áان
من أإسشرتها إŸهنية إلتي وقع على أإفرإدها خ Èوفاتها Ãسشتششفى إلبليدة كالصشاعقة يصشعب تصشديقه لو’ إ إ
بقضشاء إلله وقدره.

سسعيد بن عياد
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وريت ألÌى ÃقÈة ÿزأرة
بحضصور ‡ثلي أ÷ريدة
توفيت أمسس على ألسصاعة
 16:00بعد معاناة
 ⁄يتأاخر عمال جريدة ““إلششعب““ صشحافيون وتقنيون وعمال ،على رأإسشهم إلرئيسشة
إŸدي -رة إل -ع -ام -ة ل -ل -ج -ري -دة إلسش -ي -دة أإم -ي-ن-ة دب-اشس ،ع-ن إل-ت-ن-ق-ل إ ¤مصش-ل-ح-ة إ÷ثث
’خÒة على إلفقيدة آإمال
’لقاء إلنظرة إ أ
باŸسشتششفى إ÷امعي فرإنسس فانون بالبليدة إ
مرإبطي ،حيث وجدنا فور وصشولنا أإفرإد إ◊ماية إŸدنية وإقف Úإ ¤جانب عائلة
’ضشافة إ ¤مسشؤوو‹ إŸسشتششفى إلذين  ⁄يبخلوإ
إŸرحومة Ÿوإسشاتها ‘ مصشابها إ÷لل ،با إ
بتقد Ëكل إلدعم وإلتسشهيÓت لنقل جثمان إلفقيدة ‘ سشيارة إسشعاف تابعة للحماية
إ ¤مسشقط رأإسشها بقاŸة.

سس .بوعموشسة
تصسويرﬁ :مد أيت قاسسي

’عÓ-م ع-ل-ى مسش-ت-وى مصش-ل-ح-ة إ◊م-اي-ة
‘ ه -ذإ إلصش -دد ،ت-ق-رب-ن-ا م-ن ي-اسش ÚإŸك-ل-ف ب-ا إ
إŸدنية بالبليدة ،إلذي أإكد دق ناقوسس إÿطر بسشبب إ’رتفاع إلرهيب ◊وإدث إŸرور
بالو’ية خÓل هذإ إلششهر ،مقدما لنا حصشيلة إلنششاطات إلعملية لوحدإت إ◊ماية
إŸدنية بالو’ية ،إلتي سشجلت خÓل إلفÎة من  1جويلية إ 31 ¤جويلية إŸنصشرم 446
تدخل و 308حادث مرور ‘ ششهر وإحد ،خلفت  6قتلى و 445جريح.
وأإوضشح ياسش ‘ Úتصشريحه لـ ““إلششعب““ ،أإن هذإ إ’رتفاع إÙسشوسس ‘ حوإدث إŸرور
’فرإط ‘ إلسشرعة ،إلتجاوز إÿط ،Òعدم إحÎإم
نا œعن إعتبارإت عدة ،منها إ إ
إششارة إŸرور ،إسشتعمال إلهاتف إلنقال أإثناء إلسشياقة ،إرهاق إلسشائق ،Úخاصشة وأإن
إلبليدة هي منطقة عبور تكÃ Ìحاورها حركة إŸرور’ ،سشيما إلششاحنات ذإت إلوزن
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’سشبوعية أإو إليومية أإو إŸناطق إلصشناعية بالو’ية،
’سشوإق إ أ
إلثقيلة ‘ ،تنقلها نحو إ أ
’ضشا‘ للتناوب
’رهاق كب Òبسشبب قلة إلنوم ‘ غياب إلسشائق إ إ
حيث يتعرق إلسشوإق إ
على إلسشياقة‡ ،ا يوؤدي إ ¤فقدإن إلÎكيز وبالتا‹ إلتعرضس ◊وإدث.
’سشاسشية ‘ إرتفاع حوإدث
مؤوكدإ أإن إلعوإمل إلسشالف ذكرها هي من ب Úإلعناصشر إ أ
’رقام قال إنه ” تسشجيل بإاقليم و’ية إلبليدة
إŸرور ،خاصشة ‘ إلبليدة .وبلغة إ أ
خÓل إلفÎة إŸمتدة من  1جانفي  2016إ ¤غاية  31جويلية  1899 ،2016حادث
مرور ،خلفت  27قتي ‘ Óع ÚإŸكان و 1899جريح ،أإما إلفئات إلعمرية فتÎإوح دإئما
ما ب 19 Úإ 31 ¤سشنة.
‘ هذإ إلسشياق ،أإششار ‡ثل إ◊ماية إŸدنية بالبليدة ،إ ¤أإن وحدة
إ◊ماية إŸدنية لدإئرة بوفاريك تدخلت بتاريخ  4أإوت إ÷اري على
إلسش -اع-ة  6و 40دق -ي -ق -ة صش-ب-اح-ا ع-ل-ى إل-ط-ري-ق إلسش-ري-ع ب-وف-اريك -
إ÷زإئر إلعاصشمة ،من أإجل حادث مرور يتمثل ‘ إصشطدإم ما بÚ
’و ¤من نوع ““سشكودإ““ وإلثانية من نوع ““دإسشيا““
سشيارت Úسشياحيت Úإ أ
(سش -ي -ارة أإج -رة) بشش-اح-ن-ة م-ن ن-وع ““رون-و““ ك-انت م-ت-وق-ف-ة ع-ل-ى ح-اف-ة
إل -ط -ري -ق ،خ -ل -ف ع-ل-ى إث-ره-ا خ-مسس ضش-ح-اي-ا ،ب-ي-ن-ه-م إل-ف-ق-ي-دة آإم-ال
Óخ-ري-ن ،ح-يث ” إسش-ع-اف-ه-م وإجÓ-ؤوه-م إ ¤مسشتششفى
م-رإب-ط-ي ،وإصش-اب-ات ﬂت-ل-ف-ة ل -آ
’ضشرإر خفيفة.
بوفاريك ،كما تعرضشت إŸركبات إلثÓث أ
’فصشاح عن إسشمه ،إنه ”
من جهته ،قال مسشوؤول Ãسشتششفى فرإنسس فانون ،رفضس إ إ
إلتكفل إلطبي بالفقيدة إلتي تعرضشت ◊ادث مرور بششكل فوري ،حيث نقلت على
ج -ن -اح إلسش -رع -ة إ ¤مصش -ل -ح-ة إ’سش-ت-ع-ج-ا’ت Ãسش-تشش-ف-ى ف-رإنسس ف-ان-ون ،ب-ع-د إجÓ-ء

إ÷رحى من طرف وحدة إ◊ماية إŸدنية ،أإين قضشت يوم ‘ Úغيبوبة ،نظرإ ◊التها
ء بعد توقف قلبها لثÓث
إلصشحية إ◊رجة ،لتلفظ أإنفاسشها على إلسشاعة إلرإبعة مسشا ً
مرإت.

أصصدقاء ألرأحلة على ألفايسصبوك يوأسصون ““ألشصعب““
’ليم ،إلذي نزل على أإسشرة «إلششعب»
وششهد موقع إلفايسشبوك منذ تلقي خ Èإ◊ادث إ أ
’م-ال ب-الشش-ف-اء وع-ودت-ه-ا إ ¤أإسش-رت-ه-ا سش-اŸة،
ك -الصش -اع-ق-ة ،ب-ال-دع-وة أ
’ول إ ¤تقد Ëعبارإت إŸوإسشاة وإلتعازي
ليتحول مع ليلة أإمسس إ أ
لزمÓء إلفقيدة با÷ريدة ،دإع Úإلله أإن يتغمدها برحمته إلوإسشعة
ويسشكنها فسشيح جنانه ،حيث تفاجأا إلكث Òمنهم Ÿا وقع للرإحلة آإمال
إلتي أإثنوإ عليها بكل إلعبارإت وإتفقوإ كلهم على أإنها صشحافية نششطة
ومتخلقة ،عرفت بضشحكتها إلدإئمة ومثابرتها ‘ عملها دون كلل.
ووج-هت رئ-يسش-ة ج-م-ع-ي-ة إل-ط-ف-ول-ة إŸسش-ع-ف-ة وه-ي-ب-ة ت-ام-ر ت-ع-ازي-ه-ا
إÿالصش-ة ÷ري-دة ““إلشش-عب““ ‘ مصش-اب-ه-ا إ÷ل-ل ،م-عّ-ب-رة ع-ن صش-دم-ت-ها
إلكبÒة بسشماع خ Èوفاة مرإسشلة إ÷ريدة بقاŸة.
ن -فسس ع -ب -ارإت إŸوإسش -اة ق -دم -ه -ا ب -ول-ن-وإر ح-اج إل-ط-اه-ر رئ-يسس ج-م-ع-ي-ة إ–اد إل-ت-ج-ار
وإ◊رفي .Úكما ششهد موقع إلتوإصشل إ’جتماعي نششر صشور إلفقيدة على م Ïإلسشيارة
’Áانها وحبها
قبل وقوع إ◊ادث وهي –مل إلعلم Úإ÷زإئري وإلفلسشطيني ‘ يدها ،إ
إلششديد لفلسشط ،Úوكذإ صشور أإخرى لها ‘ عدة أإماكن.

 1899حـ ـ ـ ـ ـادث مـ ـ ـ ـ ـرور
بالبليـ ـدة م ـن  1جانف ـي
إأ 31 ¤جويلية 2016
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صصدمة وسصط أألسصرة أإلعÓمية بالبليدة لوفاة ألصصحافية ““ آأمال ““
ن-زل خ Èوف-اة إŸت-أال-ق-ة إل-زم-ي-ل-ة و إل-نشش-ط-ة
““أإمال مرإبطي““ إلصشحافية إŸرإسشلة بو’ية قاŸة،
ك -ال -دوإم -ة إل -ت -ي ت -عصش -ر إل-ق-لب و إل-ع-وإط-ف ،و
’عÓ-م-ي-ة ‘ إل-ب-ل-يدة مع خÈ
’سش-رة إ إ
ت-ف-اع-لت إ أ
وفاتها و كأان إ÷ميع على معرفة سشابقة معها،
إ ¤ح -د أإن إل -ك -ث Òم -ن إŸصش -دوم ⁄ Úيصش-دق-وإ
إ Èÿو ت - -أاث - -روإ أإÁا ت - -أاث- -ر ،و إلÓ- -فت أإن ه- -ذإ
إلتفاعل توسشع إ ¤نطاق إلكÎو Êوإسشع و عمال
و إطارإت إدإرية و أإطباء .

ألبليدة :لينة ياسسمÚ

 ⁄ي -ك -ن سس -ه  Ó-هضس -م خ Èوف -اة أل-زم-ي-ل-ة ““آأم-ال
م- -رأب- -ط- -ي““ ‘ ح- -ادث م- -روري أل- -ي -م بضس -وأح -ي
بوفاريك ،و رغم ألحتكاك ألبسسيط بها و بعد
أŸسسافة ،إأل أن ألرأحلة صساحبة ألوجه ألصسبوح و
أÓŸئكي ،أسستطاعت أن تكسسب ألقلوب و تثÒ
عاطفة خÒة نحوها ،رحيلها كان صسادما و موجعا
و ل يصسدق ،لكن أŸوت كما يقال حق و مر ‘
أل -وقت ن -فسس -ه  ،و م -رأرت -ه أل-ع-ل-ق-م-ي-ة ق-وي-ة ع-ل-ى

ألنفسش ،و قالت ““أمال عماري““ صسحافية مرأسسلة
بجريدة يومية أنها بكتها رغم أنها  ⁄تلتق بها
إأطÓقا ،و ما زأد ‘ حزنها أن ألكث Òمن ألناسش و
أŸعارف أعتقدوأ بأان ألضسحية كانت أنا ،و هو ما
زأد ‘ أŸي ،و تضسيف تعرفت عليها ع Èموأقع
ألتوأصسل ألجتماعي و  ⁄أسسمع عنها يوما كÓما
يسسيء لغÒها أو يسسيء إأليها ،كانت فع ÓمÓكا
إألكÎونيا  ،تبتسسم ‘ وجه أ÷ميع و يبعث فيمن
يتوأصسل معها ““ أألمل ““ ،فاسسمها مشستق باألسساسش

من ““ أألمل ““ ،رحمات ربي عليك ...
و يضسيف ““عمار مونقلة““ صسحا‘ Ãوقع إألكÎو،Ê
إأنها مهضسومة سسريعة ألتفاعل و ألتوأصسل خفيفة
أل -ظ -ل و بشس -وشس -ة و م -ت-وأضس-ع-ة و ع-ل-ى مﬁÓ-ه-ا
حشس -م -ة ع -ذري -ة  ،أل -ت -ع -رف إأل-ي-ه-ا ل ي-ح-ت-اج إأ¤
بروتوكول  ،يتذكر أن أول لقاء بينهما كان عملهما
أŸشسÎك ‘ موقع إألكÎو ،Êو مذ ذلك ألتاريخ و
هو يتوأصسل معها إألكÎونيا .
مدير مسستشسفى فرأنز فانون –ت وقع ألصسدمة

...
أعÎف معمر بودأ‹ مدير أŸركز ألسستشسفائي
فرأنز فانون لـ ““ ألشسعب““ ،أنه تأاثر أÁا تأاثر لسسماع
خ Èوفاة ألصسحافية ““ آأمال مرأبطي ““ رغم أنه ⁄
يكن يعرفها ،و أضساف بأانه تأاسسف للخ Èو حزن،
مثله مثل أطباء و ‡رضس Úيعملون باŸسستشسفى ،و
قال إأنه ‘ هذأ أŸصساب ل يسسعنا إأل ألتضسرع
للمو ¤عز و جل و ألدعاء لها  ،و يلهم أهلها ألصسÈ
أ÷ميل .
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مرابطي....
أمال أإلعÓم ألثقا‘
ألرحيل –ول هندسسي ‘ فضساء أŸكان ،وأŸوت أنتقال ‘ مسساحات ألزمن ،وأإلعÓمية
أمال مرأبطي من ألذين حققوأ ألتوأزن ب Úألتحول أŸكا Êوألنتقال ألزمنيÃ ،ا حققته
‘ سسنوأت قليلة من حضسور مكثف ‘ وجدأن ألقارئ ،وما أ‚زته من كثافة إأبدأع ‘
فضساءأت أŸشسهد أإلعÓمي ألثقا‘ ،ألذي يكون بقدومها من أعماق أ÷زأئر ،قد وشسح
مسسÒته ببصسمات متميزة لوأحدة من أللوأتي آأمّن بجدأرة ألثقافة أ÷زأئرية ،وحتمية
تÓزمها مع جودة ألفعل أإلعÓمي.
ÓعÓم ألثقا‘ ،وهي تودع أŸغفور لها ،بإاذن ألله ،ألزميلة أمال
إأن ألشسبكة أ÷زأئرية ل إ
مرأبطي ،بقلوب رأضسية بقضساء ألله ومطمئنة لقدره ،ترصسع بافتخار أعمال وإأبدأعات
أمال ،وŒعل منها أ‰وذجا متقدما لكل أإلعÓمي Úأليوم ومن يأاتون غدأ ،على مسسÒة
أÿدمة أإلعÓمية ألنوعية للثقافة أ÷زأئرية ،ول يسسع أŸكتب ألوطني وكافة إأطارأت
ÓعÓم ألثقا‘ ،إأل ألتقدم إأ ¤أسسرة ألفقيدة وإأ ¤ألزمÓء ‘ جريدة
ألشسبكة أ÷زأئرية ل إ
«ألشس -عب» أل -غ -رأء ،ب -أاخ -لصش أل -ت -ع -ازي وأصس -دق أŸوأسس-اة ،سس-ائ-ل Úأل-ل-ه ت-ع-ا ¤أن ي-ت-غ-م-د
أŸرحومة بوأسسع رحمته ،وأن يرزقهم جميل ألصس Èوعزأء ألسسلوأن.
إّنا لله وإّنا إليه رإجعون.

ألدكتور /بغدأد ﬁمد

كان للزميلة ألفقيدة آأمال مرأبطي وهي
‘ ريعان ألشسباب ل تفارقها ألبتسسامة
نشس - -اط دوؤوب ل ي - -ت- -وق- -ف م- -ن خÓ- -ل
حرصسها فقط على أ‚از أ◊د أألدنى
Ÿت -ط-ل-ب-ات م-ه-ن-ة أŸت-اعب ،إأ‰ا ك-انت
صس -اح -ب-ة م-ب-ادرة ‡زوج-ة ب-ج-رأة ،فÓ-
تÎك صس - -غÒة ول ك - -بÒة ل - -ت - -ع - -ا÷ه - -ا
إأع Ó- -م - -ي - -ا و‘ ك- -ل أل- -ظ- -روف ،سس- -وأء
بصس- -ي- -اغ- -ة خ Èأو أ‚از أسس -ت -ط Ó-ع أو
إأج -رأء م -ق -اب -ل -ة صس-ح-ف-ي-ة ت-خصش ك-اف-ة
م -ن -اح-ي أ◊ي-اة أÙل-ي-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى
ولية قاŸة وأŸناطق أÛاورة لها.
بل وأمتد نشساطها Ÿعا÷ة قضسايا دولية
إأقليمية وعاŸية منها باألخصش تطورأت
أألوضساع ‘ فلسسط Úوبالذأت ‘ قطاع
غزة ،وهي ألقضسية أألو ¤ألتي تعلقت
ب -ه -ا بشس-ك-ل ج-ع-ل-ه-ا ت-ت-ح-ول إأ ¤مسس-ال-ة
مصسÒية ترتبط بيومياتها أÁا أرتباط
قانعة منها بعدألة ألقضسية وتضسامنا مع
ألشسعب ألفلسسطيني ‘ موأجهة أإلرهاب
أ÷ه -ن -م -ي ألصس-ه-ي-و Êأع-ت-ب-ار م-ن-ه-ا أن
ألكلمة وصسدق معانيها أسسلوب للمقاومة
ضسد دأء ألنسسيان وفقدأن ألذأكرة ألذي
أصساب أألمة ألعربية وشسعوبها.
كانت ألرأحلة تتعلق بكل ما يقود إأ¤

أل -ن-ه-وضش ب-األم-ة أل-ع-رب-ي-ة وأإلسسÓ-م-ي-ة
خاصسة تنوير ألرأي ألعام ونشسر ثقافة
وقيم ألوحدة وأإلبدأع كمصسدر للطاقة
ألبشسرية ألتي تسسمح Ãوأجهة ألعوŸة
وت -دأع -ي -ات -ه -ا أŸدم -رة ك-م-ا ي-ج-ري ‘
ب -عضش أألوط-ان أل-ع-رب-ي-ة أŸم-زق-ة أل-ت-ي
أكتسسحها ““تسسونامي ألتخريب““ أŸسستمد
من نظرية ألفوضسى أÓÿقة(أŸدّمرة)
ألتي روجتها قوى ‘ أمريكا ل تÎك
›ال Ãا ‘ ذلك ح- - - -ق - - -وق أإلنسس - - -ان
أŸغ -ل -وط -ة إأل وتسس -ل -لت م -ن -ه إلح -دأث
ألفتنة بكافة أنوأعها من أجل –قيق
مشساريعها ألسستعمارية أ÷ديدة.
 ⁄تكن مرأبطي آأمال وهي مرتكزة على
م -ع -ا ⁄ورصس-ي-د وت-اري-خ م-ن-ط-ق-ة ق-اŸة
تسستمد منها قوتها أŸعنوية تÎدد ‘
أت- -خ- -اذ أŸوق- -ف دون خشس- -ي- -ة لئ- -م أو
أنتظار كلمة شسكر ،إأÁانا منها أن رأحة
Óنسس -ان ‘ زم -ن
ألضس- -م Òأفضس- -ل زأد ل  -إ
أل-ردة وألب-ت-زأز وأŸسس-اوم-ة ،ف-تجاوزت
ك -ل م -ا م -ن شس -ان -ه ت-ث-ب-ي-ط ع-زÁت-ه-ا أو
ألتشسويشش على قناعاتها لتكون أŸبادرة
‘ ألعمل عقيدتها أŸهنية ،فانخرطت
‘ ديناميكية ألكتابة ألصسحفية بشسكل
جعلها تنزع و‘ ظرف قياسسي أحÎأم
أل- -زمÓ- -ء ف- -ن- -الت أل -ت -ق -دي -ر وح -ظ -يت
بالعرفان.

““ألشصعب““ فقدت قلما شصابا
ينبضس حبا و وطنية
أمال مرأبطي  ⁄تكن ›رد مرأسسلة صسحفية شسغلها حبها لعملها عن متعة
أ◊ياة و ألعيشش ألرغيد ،فطيبة قلبها و طهارة روحها جعلتها تنفذ إأ ¤قلوب من
عرفها من ألزمÓء وأألصسدقاء ،كانت تبهر Êبدفاعها أŸسستميت عن ألقضسايا
أإلنسسانية و ألقومية ألعادلة من خÓل كتاباتها و إأطÓلتها ‘ ألقسسم ألسسياسسي
–اور كبار أÙلل Úألسسياسسي Úو أıتصس ‘ Úألقانون ألدو‹ ،لسسيما نضسالها
إأ ¤جانب ألقضسية ألفلسسطينية و رغبتها ألقوية ‘ تبليغ و معا÷ة أنشسغالت
موأطني قاŸة و باقي ألوليات أÛاورة  ،لذلك  ⁄تكن أمال مرأبطي ›رد
أسسم تقيده أ◊دود أإلقليمية Ÿسسقط رأسسه و تقوضسه أإلمكانيات ألبسسيطة
Óمل و ألطموح  ،رأفقت
فتمنعه من ألوصسول للمعلومة  ،كما كانت عنوأنا ل أ
إأرأدتها ألقوية خطوأتها ألعنيدة Ÿوأصسلة مسسÒتها أŸهنية صسوب ألنجاح ألذي
كان يلوح لها ‘ أألفق ملء أليدين لو ما أسستعجلت ألرحيل ،لكن ألقدر كان أقوى
منا جميعا ،ليقطع مسسÒتك ويحولها إأ ¤درب آأخر من Òبإاذن ألله.
يحتاج رحيلك أŸباغت أج Óغ Òمسسمى من ألوقت من أجل تقبل ألوضسع و
أإلقرأر بقدر ألله و قضسائه ،وفاتك كانت مؤوŸة و  ⁄تكن ›رد خ Èحزين
Óت به ألصسحف و تناقلته صسفحات موأقع ألتوأصسل ألجتماعي ،أبتلينا فيك
أمت أ
أمال و فقدت ألشسعب بفقدأنك قلما ‡يزأ ينبضش حبا و وطنية .

معسسكر :أم أ.Òÿسس

مرأبطة ببيت أŸقدسس!!!...
بقلم :إبرإهيم قارعلي
 ⁄أكن أعرف ألصسحفية ألشسهيدة آأمال مرأبطي
إأل من خÓل جدأر ألتوأصسل ألجتماعي ،فلقد
كنت أظنها فلسسطينية مرأبطة ببيت أŸقدسش أو
بأاكناف بيت أŸقدسش أو أنها فلسسطينية تكون قد
ولدت ‘ أ÷زأئر ،وكانت ‘ ألبدأية قد فاجأاتني
ح- -ي- -ن- -م- -ا رأحت ت- -ري- -د أن Œري م- -ع- -ي ح -وأرأ
بخصسوصش أŸعرضش أ÷زأئري ألدو‹ للكتاب،
ينشسر ضسمن أŸلف ألثقا‘ أألسسبوعي ‘ جريدة
«ألشسعب».
عندما تأاملت أألسسئلة شسعرت أن صساحبتها ألصسحفية آأمال على درأية كبÒة بالوأقع
أإلعÓمي وألثقا‘ وليسست من ألصسحفيات أو ألصسحفي ÚأŸبتدئ ÚوأŸبتدئات ،فلقد
كشسفت على درجة كبÒة من أŸهنية وألحÎأفية ألتي يفتقر إأليها كبار ألصسحفي‘ Ú
قاعات ألتحرير على ألرغم من أنها مرأسسلة صسحفية ،ولو أنني ‘ كل مرة ل أفرق بÚ
أŸرأسسل وألصسحفي بل إأن أŸرأسسل هو ألصسحفي أ◊قيقي !.
و‘ أŸرة ألثانية ،كانت ألصسحفية آأمال تعد ملفا حول ألكتابة ألسساخرة ‘ أ÷زأئر ،وألنها
قد كانت ملمة بالشسأان ألثقا‘ وأإلعÓمي وتÎصسد كل وأردة وكل شساردة ‘ ألسساحة
ألثقافية وأإلعÓمية ،فقد رأحت تطلب مني مدأخلتي ‘ هذأ أŸوضسوع لكي تسستع Úبها
‘ ملفها ألثقا‘ أألسسبوعي.
و‘ إأحدى أŸرأت ،رأحت تسستفسسر ‘ Êبعضش ألقضسايا أإلعÓنية وتطلب مني بعضش
ألتوضسيحات ذأت ألصسلة بالقانون ألعضسوي أŸتعلق باإلعÓم وكذلك ألقانون أŸتعلق
بالنشساط ألسسمعي ألبصسري باعتباري قد كنت مقرر ÷نة أإلعÓم وألثقافة باÛلسش
ألشس -ع -ب -ي أل -وط -ن -ي خ Ó-ل إأع -دأد ق -ان -ون أإلع Ó-م ،ح-يث ق-الت ‹ :إأن-ن-ي سس-وف أشس-ارك
باŸناسسبة ‘ أŸوضسوع على أث Òأموأج أإلذأعة ألوطنية ،ولذلك فإانني أريد أن أسستنÒ
وأسستأانسش ببعضش أآلرأء وأألفكار.
و‘ خضسم أ◊ديث عن ألوأقع أŸهني وألجتماعي أŸزري أألسسرة أإلعÓمية أذكر أنني
قد قلت لها :ما يؤوسسفني أختي آأمال ‘ ،ألعيد ألوطني للصسحافة أن أرى قوأئم لشسهدأء
أŸهنة قد شسطب منها زمÓء آأخرين كانوأ قد أسستشسهدأوأ من أجل أŸهنة !! ..هي  ⁄تقل
شسيئا ،يا إألهي  ⁄أكن أدري Ÿاذأ سسكتت و ⁄تتكلم ،هل ترأها كانت تدرك أنها سسوف
تلتحق بالقافلة وتكتب أسسمها ‘ قائمة ألشسهدأء ،شسهدأء مهنة أŸتاعب وأŸوت !!!.

ومن شسيمها كانت تقبل أإلصسغاء للرأي
أآلخ- - -ر و–Îم ﬁاوره- - -ا ف- - -ت- - -ط - -لب
أŸرأف -ق -ة ‘ أل -ت -ح -ل-ي-ل وأل-ت-وج-ي-ه وإأن
أختلفت أŸوأقف فتتقبل أÓŸحظات،
لكنها تبادر إأ ¤مناقشسة أألفكار و–ليل
وج -ه -ات أل -ن -ظ -ر ب -خصس -وصش أل -قضس -اي-ا
أل-كÈى أل-ت-ي تشس-غ-ل ألصس-ح-اف-ة أل-وطنية
وأل - -ع - -اŸي- -ة ،دون أن تسس- -ق- -ط أل- -ق- -ي- -م
وأŸب -ادئ وأل-ث-وأبت ،ف-ت-ع-دى ت-وأج-ده-ا
أÙل -ي ح -دود أ÷غ -رأف -ي -ا أإلق-ل-ي-م-ي-ة
لتتموقع ضسمن ألفضساء ألوطني وألعربي
ك - -ع - -نصس - -ر ف- -اع- -ل ل ي- -ق- -ب- -ل ألÎدد أو
ألنكسسار.
أذكر من خصسالها قبل أن تسسلم ألروح
إأ ¤ب-ارئ-ه-ا رأضس-ي-ة م-رضس-ي-ة ،أن-ه-ا ك-ل-ما
ك -انت ت -زور م -ق -ر أ÷ري -دة ت -ت-ن-ق-ل بÚ
أألقسس- -ام ل- -ت -ح -ي -ة أ÷م -ي -ع ب “ Ó-ي -ي -ز
تسس-ب-ق-ه-ا أب-تسس-ام-ت-ه-ا فتعطي لكل وأحد
حقه من ألتقدير وألحÎأم فنالت بذلك
وسسام ألزمالة أŸهنية أÿالصسة ،فكم هو
صسعب أن ينتزع أŸوت من أ◊ياة أناسسا
من هذه ألطينة أألصسيلة.
ع- -ل- -ى مسس- -ت- -وى أل- -قسس- -م ألق- -تصس- -ادي
سس- - -اه- - -مت ب - -ال - -ك - -ث Òم - -ن أŸق - -الت
وألسس -ت -ط Ó-ع -ات وأ◊وأرأت ت -ع-رضست
فيها ıتلف ألقضسايا وأŸلفات ألتي
تشسغل ألسساحة ألقتصسادية وألجتماعية
أÙلية بقاŸة وما جاورها ،كما كانت
تÈز أل -ك -ف -اءأت أÙل -ي -ة م -ن ألشس -ب-اب
أŸقاول وأصسحاب أألفكار وألبتكارأت
مفضسلة دوما ألدفاع عن أŸوأطن على
درج- -ة بسس- -اط- -ت -ه ح -ام -ل -ة ه -م -وم -ه ‘
م- -وأج -ه -ة أألسس -وأق وه -ي -م -ن -ة أل -ت -ج -ار
أن-طÓ-ق-ا م-ن أن م-ن-ح أل-ك-ل-م-ة ل-لموأطن
Ÿمارسسة حقه ‘ ألتعب Òحول يومياته
يعد ضسمانة لبناء موأطن ل Áكن ألنيل
م -ن ق -ي -م -ة إأخÓ-صس-ه ل-ل-وط-ن وأل-ت-زأم-ه
بالدفاع عنه.
ول ›ال هنا حيث ل رأد لقضساء ألله
سسوى أن نÎحم على روح ألفقيدة دأعÚ
ألله أن يتغمدها برحمته ويسسكنها فسسيح
ج -ن -ان -ه وأن ي -ل-ه-م ذوي-ه-ا ج-م-ي-ل ألصسÈ
وألسسلوأن.

صصعب
رحيلك
حبيبة غريب

كم هو صشعب للغاية أإن إكتب عنك عزيزتي
أإمال مرإبطي وأإنا أإعلم أإنه من إŸسشتحيل بعد
رح-ي-لك إŸف-اج-ئ ع-ن-ا وع-ن إ◊ي-اة ،أإن ن-ل-تقي
م -ن ج -دي -د ‘ إل -وإق-ع أإو ع-ل-ى إ’فÎإضش-ي م-ن
خÓل صشفحات ششبكات إلتوإصشل إ’جتماعي
’ن أإن أإع-ل-ق ع-ل-ى
ف -ل -م ي-ع-د م-ن إŸم-ك-ن ب-ع-د إ آ
م - -نشش- -ورإتك ،أإو أإن إسش- -ت- -م- -ع إ ¤صش- -وتك م- -ن
’طلب منك إŸششاركة ‘
جديد ع Èإلهاتف أ
إŸل- -ف- -ات إل- -ث- -ق -اف -ي -ة أإو إع -ادة صش -ي -اغ -ة أإح -د
م -ق -ا’تك ،أإو أإل -ب -ي ط -ل -بك إŸل -ح ل -ك-ي يصش-در
موضشوعك ‘ هذإ أإو ذإك من أإقسشام إلتحرير.
لقد رحلت فجأاة ،دون سشابق إنذإر ،مزعزعة
برحيلك نفوسس كل من عرفك و–دث إليك
وناقششك وخالفك إلرأإي ،وتعامل معك مهنيا
أإو إجتماعيا وحتى إفÎإضشيا ،رحلت تاركة
تلك إلدهششة إŸؤوŸة وإلفرإغ إ◊زين ورإءك،
وه -اه-م إ÷م-ي-ع م-ن أإح-ب-ة وزمÓ-ء وأإصش-دق-اء
إل -ف -ايسس ب -وك ،ي -ودع -ونك إل -ك -ل ب -ط -ري-ق-ت-ه
إÿاصشة وها هي صشورك وإبتسشامتك إلعذبة
إ÷ميلة تغزو وبقوة إلصشفحات وإلÈوفيÓت،
’مل
ك-ط-ري-ق-ة ل-ت-ودي-ع م-ن زرعت إل-بسشمة وإ أ
وح -رصشت ع -ل -ى إلصش -دإق -ة وإل -وف -اء ل -ع -م -ل -ه-ا
ولتعاملها مع إ÷ميع.
وأإنا أإتصشفح ما يكتب عنك وعن رحيلك ،بكل
أإسش- -ى و ح- -زن ،رج- -عت ب- -ي إل- -ذك -رى إ ¤ي -وم
إسش -تضش -ف -تك ‘ م -ن -ز‹ خ Ó-ل شش -ه-ر رمضش-ان و
كيف تعلمت –ضش Òطبق إ◊ريرة ،وإلصشدى
’ف -ط -ار ع -ل -ى
إل- -ذي ’ق- -ت- -ه صش- -ورة م- -ائ -دة إ إ
إلفايسشبوك وكل إلتعليقات إ÷ميلة إلتي تلت
ذلك ،كما إسشتذكرت إلوعد إلذي قطعته لك
بأان أإزورك بڤاŸة ح Úأإكون بعطلة وهاهي
إŸنية –ول دون أإن أإو‘ به.
ودإع-ا أإي-ت-ه-ا إل-روح إل-ط-ي-ب-ة وإل-ن-فسس إŸثابرة
ع- -ل- -ى إل- -ع- -م- -ل وإŸول- -ع- -ة ب- -ا◊ي -اة وإل -ت -ع -ل -م
وإ’سش - -ت - -كشش - -اف وإŸدإف - -ع - -ة ع - -ن إل - -قضش- -اي- -ا
’نسشانية إلعادلة ،رحمك إلله وأإلهم ذويك
إ إ
وكل من عرفك وأإحبك إلصش Èوإلسشلوإن.

–دث عن عششقها للعمل إلصشحفي حتى أإثناء قضشاء عطلتها

أإلعÓمي عبد أŸالك فÓحي ‘ جريدة ““ لو شصليف ““
دعوإتها ‹ بسشÓمة إلطريق ششملتني دونها

ودع -ت -ن -ا آإم -ال م -رإب -ط -ي ب -اب -تسش -ام -ت -ه -ا
إلعريضشة رغم صشفرة إŸوت و قوة إ◊ادث
إلذي قضشت فيه ،وأإبت عائلة ““إلششعب““ بكل
عمالها إ’ أإن يودعوها من مسشتششفى فرإنز
فانون بالبليدة حيث لفظت آإخر أإنفاسشها،
وإجتمعت عائلتها وكل من عرفها ‘ لقاء و
ودإع أإخ ،Òو ⁄يكن هذإ مقتصشرإ علينا
ف -ق -ط ح -يث إل -ت -ق -ي -ن-ا زم-ي-ل-ه-ا ع-ب-د إŸالك
ف Ó-ح -ي صش -ح -ف-ي ‘ ج-ري-دة ““ل-و شش-ي-ل-ي-ف““
إ÷ه -وي-ة إل-ن-اط-ق-ة ب-ال-ف-رنسش-ي-ة إل-ذي ب-دإ
متأاثرإ جدإ كيف ’ وهو من كان معها ‘
ن- -فسس م- -ك- -ان قضش- -اء ع- -ط- -ل -ت -ه -ا ‘ أإي -ام -ه -ا
’خÒة بشش- -اط- -ئ إل- -ع- -رب- -ي ب- -ن م- -ه- -ي -دي
إ أ
““بورسشي““ بالغزوإت و’ية تلمسشان.

سسعاد بوعبوشس
تصسوير :م.آأيت قاسسي

عبد أŸالك فÓحي ألذي –دث عن مهنية آأمال
و حبها للعمل ألصسحفي بالرغم من كونها مرأسسلة
إأل أنها ل تغفل عن أسستغÓل أي فرصسة Ÿمارسسة
مهنتها أŸفضسلة و حتى وهي ‘ عطلة فتجدها
Œمع أŸعلومات وتلتقط ألصسور –ضسÒأ لعمل
صسحفي ما .
و قال عبد أŸالك أن آأخر مرة –دث معها كانت
ع -ن-دم-ا ح-م-ل صس-ورة ل-ه ‘ صس-ف-ح-ة أل-ف-ايسس-ب-وك
أÿاصسة به أنه بورسسي  ،حيث كانت هي بعÚ
أŸكان قبيل سساعة من ألزمن  ،و أكد لها بأانه
بصسدد إأعدأد موأضسيع تتعلق با◊دود أŸغربية
أ÷زأئرية و عÓقة ألشسعب ،Úلتؤوكد بدورها أنه
م-وضس-وع ج-م-ي-ل و ي-ت-زأم-ن م-ع إأعÓ-ن ألسس-ل-ط-ات
لفتح أ◊دود ب Úألبلدين مقÎحة عمل حوأر معه
‘ هذأ أإلطار .
وأوضسح فÓحي أن نهم و شسغف آأمال بالعمل
ألصس -ح -ف -ي يسس -ي -ط-ر ع-ل-ي-ه-ا ح-ت-ى و ه-ي ت-قضس-ي
عطلتها مع عائلتها ،حيث –دثت عن إأجرأئها

لروبورتاج حول بني صساف باعتبار أنه و ألول مرة
ت -زور أل -غ-رب أ÷زأئ-ري  ،ن-ظ-رأ ل-ت-غ-ي Òأل-وج-ه-ة
أŸعتادة لهم من جيجل أو سسكيكدة إأ ¤ألغرب
بعد موأفقة مديرة ألتخييم Ãؤوسسسسة سسوناطرأك
على ذلك  ،ما جعلها ‘ سسعادة كبÒة ل توصسف،
وهو ما أثر فيه جدأ ،خاصسة و أنها تكلمت عن
ك- -ت- -اب- -ة م- -وأضس- -ي- -ع ح- -ول ألسس -ي -اح -ة ‘ أل -غ -رب
أ÷زأئري.
و أخ -ت -ت -م ف Ó-ح-ي ‘ شس-ه-ادت-ه أŸق-تضس-ب-ة ح-ول
ألرأحلة و فقيدة جريدة ““ألشسعب““ أن آأخر كلمة
قالتها له ““روح عبد أŸالك خويا ...طريق
ألسسÓمة ““ ،لأنه وصسل قبلها إأ ¤ألشسلف و دعها
هي وعائلتها وأوصساها أن ل يسسÒوأ ‘ ألليل
فاÿطر كب ،Òفردت أنها سستبيت عند أقاربها
بالعاصسمة و من ثم سسيذهبون مباشسرة إأ ¤ڤاŸة ،
و  ⁄يكن يعلم أن ألقضساء و ألقدر كانا يفرشسان
ط -ري -ق -ا آأخ -ر آلم -ال ..ط-ري-ق إأ ¤أل-دأر أل-ب-اق-ي-ة
بجوأر ربها فيما شسملته سسÓمة ألطريق دونها...
رحمها ألله.
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أأمال مرأبطي

صسفحتـــــــــها بالفايـــــــــسس بـــــــــوك تتحـــــــــول إالـــــــــى بيـــــــــت عـــــــــزاء

إاجمـاع علـ ـى مهنيتهـ ـا ومناصصرتهـ ـا أ’سص ـ ـرى فلسصطـ ـÚ
عبد ا◊كيم اسصابع ““صصحا‘ يومية النصصر““
ببالغ ا◊زن والأسسى تلقينا نباأ وفاة مراسسلة جريدة
الشسعب من ولية قاŸة ،الصسحفية اأمال مرابطي،
عن عمر يناهز  33سسنة ،وذلك ‘ حادث مرور بولية
البليدة ،عندما كانت ‘ طريق العودة من الغرب
ا÷زائري رفقة اأفراد عائلتها نحو مسسقط راأسسها
بقاŸة ،وعلى اإثر هذا اŸصساب ا÷لل اأتقدم باسسمي
اÿاصص وباسسم زمÓئي ‘ جريدة النصسر ،بتعازينا
اÿالصسة لعائلة الفقيدة سسائل Úالله عز وجل اأن
يتغمدها برحمته الواسسعة واأن يرزق اأهلها جزيل
الصس Èوالسسلوان اإنا لله واإنا اإليه راجعون.

يومية اŸواطن:
اأمال ‘ ذمة الله
ت -ل -ق -ي -ن-ا ب-ب-ال-غ الأسس-ى وا◊زن الشس-دي-دي-ن ن-ب-اأ وف-اة
ال-زم-ي-ل-ة الصس-ح-ف-ي-ة اآم-ال م-راب-ط-ي م-راسسلة جريدة
الشس -عب ب-ولي-ة ق-اŸة .ف-رح-م ال-ل-ه ال-ف-ق-ي-دة ب-واسس-ع
رحمته واألهم ذويها جميل الصس Èوالسسلوان اإنا لله
واإنا اإليه راجعون كما نعزي كل الزمÓء بجريدة
الشسعب على اإثر هذا اŸصساب ا÷لل داع Úالعلي
ال-ق-دي-ر اأن يسس-ك-ن-ه-ا فسس-ي-ح ج-ن-ان-ه ب-ج-وار ال-ن-ب-ي-ئÚ
والصسديق Úوحسسن اأولئك رفيقا.
 ......رحلت اأمال وكلها عزم واإرادة لعمل اإعÓمي
ج -واري واحÎا‘  ........رح -لت اأم -ال اŸت -مسس -ك-ة
بغصسن الزيتون ومنديل فلسسط Úوالعلم ا÷زائري.

زب Òفاضسل صسحا‘””كا.بي.سسي””

رحمك الله يا جزائسصطينية

ع-رف-تك ع-ل-ى ال-ف-ايسس-ب-وك زم-ي-ل-ة وم-ث-اب-رة وج-معنا
معهد التصسال بجامعة عنابة قبله .وح Úزرت قاŸة
‘ اآخ -ر م -رة ‘ اإط -ار مشس -ارك -ت -ي ‘ م -ل -ت-ق-ى ح-ول
السس -م -ع -ي ال -بصس -ري ب -ا÷ام -ع-ة صس-ح-ف-ي-ة م-ت-م-رسس-ة
وجادة ...وحبك لفلسسط Úا◊بيبة يحمسسنا  ..واليوم
نفجع فيك يا اآمال مرابطي بعد سساعات طويلة من
القلق عليك ‘ مسستشسفى البليدة.. .اإنا لله واإنا اإليه
راجعون

اب-راه-ي-م غ-م-ري م-راسس-ل ي-وم-ية
””ا””Èÿ

وداعا اأمال...

ت-ل-ق-ي-ن-ا ب-ب-ال-غ الأسس-ى ،م-ق-ت-ب-ل ه-ذه ال-ل-ي-ل-ة ،نباأ وفاة
ال-زم-ي-ل-ة وال-ب-نت الصس-ح-ف-ي-ة اأم-ال م-راب-طي مراسسلة
الشسعب من ولية قاŸة ،التي قضست Ãسستشسفى فرنز
ف -ان -ون اإث -ر اإصس -اب -ة ب -ل -ي -غ -ة ‘ ح-ادث م-رور خ-طÒ
تعرضست له رفقة عائلتهاŸ ،ا كانوا ‘ طريق العودة
من العطلة ،صسباح اÿميسص اŸاضسي ...ما عسسانا
ن-ق-ول ‘ عّ-ز ال-ف-ج-ي-ع-ة ال-ت-ي ذك-رت-ن-ا ف-واج-عنا؟؟ ما
عسسانا نقول والنباأ صسدمة ،برغم اإÁاننا بالقضساء .
ب- -نت خ- -ل- -وق وصس -ح -ف -ي -ة م -واظ -ب -ة ›ت -ه -دة ﬁب -ة
Ÿهنتها...
الله اأك ،، Èالله اأك ،،Èالله اأك ( Èاإنا لله واإنا اإليه
راجعون)...
وداع -ا ““اأم -ال““ ي -ا م-ن ك-نت ت-ن-ادي-ن-ن-ي اإب-راه-ي-م اأبت
...وداع -ا اأي-ت-ه-ا ال-ب-نت اÿل-وق اÎÙم-ة ال-بشس-وشس-ة
...من يحييني ح Úاأفتح الفايسص ويسستطلع اأحوا‹
واأحوال العائلة ؟؟
وداعا ابنتي ...يا من وقفت اإ ¤جانب عائلتي حÚ
فاجعة الراحل ابني ““زكريا““ قبل ثÓث سسنوات و‘
عز اأغسسطسص الذي رحلت فيه اأنت اأيضسا ،لتلتحقي
بزكريا...
وداع- -ا اأم- -ال ،،وداع- -ا اأم -ال ،،وداع -ا اأي -ت -ه -ا ال -ب -نت
العزيزة الغالية التي ترحل عّنا ‘ صسيف ““يجرح من
القلب اأعماقه““ ،غÒاأّننا ل‰لك اإل الرضسى بقضساء
الله عّز وجّل  ،والّدعاء لك بالنعيم ‘ ا÷ّنة...نسساأل
ال -ل -ه اأن ي -ث ّ-ب-تك ع-ن-دك السس-وؤال ي-ا اب-ن-ت-ي  ،وي-ج-ع-ل
مثواك النعيم ‘ الفردوسص..ولأهلك جميل الصسÈ
والسسلوان ..
«ك -ل م -ن ع -ل -ي -ه -ا ف -ان وي-ب-ق-ى وج-ه رّب-ك ذو ا÷Óل
والإكرام““.

اآمال بÒوك

اإعÓمية باإذاعة باريسس
قصسمت ‹ ظهري واأنا ‘ غربتي يا صسديقة كنت
ت-ق-ول Úاإنك ق-وي-ة Ãا ف-ي-ه ال-ك-ف-اي-ة ل-ك-نك خ-ذل-ت-ني
اأمولة.
من سسيشساكسص ويناقشص ويعارضسني جنو Êبكل اأدب
واحÎام ودب -ل -وم -اسس -ي -ة رح -لت “ام-ا م-ث-ل-م-ا ف-ع-ل-وا
جميعا من غ Òوداع  ⁄تكو Êقوية اأمام اŸوت
هزمك كما هزم اأحبة خانوا العهد برحيلهم رحلت
تاركة ‘ القلب وجعا واأŸا يا رفيقة.
من سسÒفع الكوفية معي من جديد وداعا يا بنت
بÓدي الأصسيلة وداعا يا صسديقة الشسعب الفلسسطيني
وداعا يا صسديقة وداعا يا غالية  ،،،لروحك السسÓم
يا رفيقة.

لك ‘ قلبي شسوق كب Òوأانت بيننا فمابالك اآلن.

الواسسعة وأان يلهم أاهلها الصس Èوالسسلوان وأان يثبتها
عند السسؤوال..أام Úيا رب العا.. ÚŸإانا لله وإانا إاليه
راجعون..

بÓل ذياب أابو اÿطاب (فلسسط)Ú

شصكرا على وقوفك إا ¤جانب اأ’سصرى
الفلسصطيني.Ú

نظÒة عتيق
عاشسقة فلسسط Úالصسحفية أامال مرابطي ‘ ذمة الله
ب -ع -د ح -ادث م -رور م -روع ،،ع ّ-وضس -ه-ا ي-ا ك-ر Ëب-ا÷ ّن-ة
والفردوسص األعلى وثبتها عند السسؤوال ،،،رحمك الله يا
آام-ال ال-ط-ي-ب-ة بسس-راب-ي-ل رح-م-ت-ه ال-واسس-ع-ة وأالهم ذويك
وﬁبيك الصس Èوالسسلوان.

وداعآا أامال وأانا انتظر رجوعك إا ¤بيتك لكي نكمل
حديثنا حول دراسستك لكتاب عن معاناة األسسرى ‘
فلسسط.Úألننا مؤومنون بقضساء الله وقدره ل ‰لك إال
أان أات -ق -دم ب -اسس -م -ي وب -اسس -م ع -ائ -ل -ت-ي ب-أاح-ر ال-ت-ع-ازي
واŸواسس- -ى ل- -ذوي وع- -ائ- -ل- -ة األخت اŸرح -وم -ة أام -ال
مرابطي مراسسلة جريدة الشسعب ا÷زائرية التي كان
ل-ه-ا دور ك-ب Òب-تضس-ام-ن-ه-ا م-ع م-ع-رك-ة األم-ع-اء اÿاوي-ة
ومناصسرة قضسية األسسرى الفلسسطينيÚ
أامال والله إان الع Úبكت والقلب يحزن على روحك
الطاهره اللهم ارحمها فوق األرضص و–ت األرضص ويوم
العرضص عليك اللهم انزل نورا من نورك عليها.
إانا لله وإانا إاليه راجعون

الزميل نقة ﬁمد مراد

الزميل تيتوح جديد

أامال مرابطي ‘ ذمة الله

تلقيت ببالغ األسسى وا◊زن الشسديدين نبأا وفاة الزميلة
الصسحفية أامال مرابطي مراسسلة جريدة الشسعب بولية
قاŸة .
فرحم الله الفقيدة بواسسع رحمته واألهم ذويها جميل
الصس Èوالسسلوان كما نعزي كل الزمÓء بجريدة الشسعب
على إاثر هذا اŸصساب ا÷لل داع Úالعلي القدير أان
يسسكنها فسسيح جناته بجوار النبيئ Úوالصسديق Úوحسسن
أاولئك رفيقا.
رحلت أامال وكلها عزم وإارادة لعمل إاعÓمي جواري
واحÎا‘ رح- -لت أام -ال اŸت -مسس -ك -ة ب -غصس -ن ال -زي -ت -ون
ومنديل فلسسط Úوالعلم ا÷زائري كيف ننسساك وقد
كنت نعم الصسديقة الوفية حيث عرفتها ‘ ‘ 2011
األسس -ب -وع ال -ث -ق -ا‘ ل -ولي -ة ق -اŸة ب-ولي-ة أادرار وك-انت
اŸرحومة حينها لديها صسحفة إالكÎونية بعنوان اŸنار
تنشسر كل ما يعني بالشسأان اÙلي بقاŸة.
رحلت اŸرحومة أامال و‘ قلبها حرقة على اإلعÓم
السس -م -ع -ي ال-بصس-ري ألن-ه-ا  ⁄ت-ت-ح ل-ه-ا ال-ف-رصس-ة إلب-راز
قدراتها ‘ هذا اÛال.
رح -لت أام -ال وق -د ك -انت م -ن ب Úاألق Ó-م اإلع Ó-م -ي-ة
البارزة على صسحيفة الشسعب فكانت تكتب بدون كلل ول
ملل دخلنا معا جريدة الشسعب وتتلمذنا ‘ عميدة
الصسحف ا÷زائرية.
رح- -لت أام -ال وك -انت ت -ط -م -ح أان ت -رى ف -لسس -ط Úح -رة
مسستقلة عاصسمتها القدسص الشسريف.
فكتبت أامال على صسفحات ا÷ريدة للوطن لفلسسطÚ
للثقافة وكل اÛالت ....

اإ’عÓمي الطيب سصعد الله
رحمة الله على الزميلة مرابطي أامال إانا لله وإانا إاليه
راجعون الزميلة توفيت بعد إاجرائها عملية جراحية
عقب حادث مرور أاليم وقع ببوفاريك بالبليدة اللهم
تغمدها برحمتك أانت أارحم الراحم.Ú

سصلمى بوتام
اللهم إانها عبدك وابن أامتك ﬁتاجة إا ¤رحمتك وأانت
غني عن عذابها إان كانت ﬁسسنة فزدها ‘ إاحسسانها
وإان كانت مسسيئة فتجاوز عنها اللهم آام Úتخذلني
عبارات وداعك صسديقتي يا رب يرحمك إان شساء الله

الزميلة نادية العياطي:

وترحل ‘ Úصصمت الفاجعة يا أامال ....
عدت من اŸسستشسفى ليصسدمني رحيلك األبدي نحو
عاŸك اآلخر أابيت بنشساطك وحيويتك إاّل أان تودعي
الوطن مقبلة عليه من الشسرق نحو الغرب ا÷زائري ‘
رح -ل -ة سس-ي-اح-ي-ة ق-ادتك إا ¤آاخ-ر ن-ق-ط-ة ع-ل-ى الشس-ط-ر
ا÷زائ- -ري م -ع ا◊دود اŸغ -رب الشس -ق -ي -ق ..ل -ت -ع -ودي
وتصس- -دمك األق- -دار وسس- -ط- -ا  ‘..ال -وسس -ط ا÷زائ -ري
ووسسط عمرك ووسسط عائلتك ووسسط ﬁبيك ..ونحن
ج -م -ي -ع -ا نÎقب اسس -ت -ف -اق-تك بصس Èوتضس-رع ل-ل-ه ال-ذي
رحمك برجوع النّفسص لبارئها مطمئنة إان شساء الله.
تأاكدت صسباحا Ÿا كلمت أاختك وعرفت من أاخيك ما
ت- -ع- -رضست إال -ي -ه ...أادركت إاحسس -اسس -ا أاّن -ك ل -ن ت -ع -ودي
...وأانبته منذ سسويعات فقط أان يعلم أامك با◊قيقة
 Óعينيها برؤويتك للمرة األخÒة...ولو
حتى تراك و“ أ
كّل األجهزة واألنابيب حوتك ‘ صسمت لصسمت بركان
النزيف الداخلي اÿامد الذي خطفك منا .حتى ل
تصسدم أامك مرت..Úو تقوى أامام فاجعة الفراق الذي
كان ظاهرا.
اللهم ارحم أامتك أامال واغفر لها وتقبلها قبول حسسنا
واجعل قÈها روضسة من رياضص ا÷نة.

نزيه برمضسان

وداعا آامال

وأانا أادخل اŸسستشسفى كان أاملي أان أاسسمع خ Èخروجك
من العناية اŸركزة ولكن مشسيئة الله وقضسائه أارادت أان
تكون ◊ظة وداعك ،ألننا مؤومنون بقضساء الله وقدره ل
‰لك إال أان نعزي أانفسسنا وعائلة أاختنا الراحلة الغالية
آامال مرابطي أاشسقاؤوها ﬁمد وبÓل والوالد الكرË
وكل عائلة مرابطي ب Íسسميح وكل العائلة اإلعÓمية
بقاŸة وعلى اŸسستوى الوطني ،إان لفقدانك يا آامال
Ùزون -ون ول -ك -ن -ن-ا ل ‰لك إال ال-دع-اء لك ب-ال-رح-م-ة
واŸغفرة والثبات وشسهادة أاننا عرفنا فيك اŸؤومنة
الصسادقة وصساحبة األخÓق العالية والطيبة والتواضسع،
رحمك الله وأاسسكنك جنة اÿلد إا ¤جنب والدتك ومن
–ب ،Úإانا لله وإانا إاليه راجعون.

سصا‹ مازوري
رحماك يارب بقلبي وقلب ذويها فجعت فيك ياغالية،
ي -اوج -ه ا÷ن -ة ،ك -نت أاصس -ل -ي وأاتضس -رع ‘ ال -دع-اء لك،
اتصسلت ألطمئن مرة أاخرى عليك وإاذا با÷واب :أامال
تعيشسي إانت.
إانا لله وإانا اليه راجعون

صصفحة ا÷زائر صصحافة
هل  -حقا  -ما سسمعت ..هل  -حقا -ما قرأات ..؟هل
ح - - -ان رح - - -ي - - -لك..؟!..ه- - -ل ه- - -ذا ه- - -و ال- - -ت- - -وق- - -يت
اŸن -اسسب..؟!..ن -ع -م ..ه -و ك -ذلك..ه -ك-ذ قّ-در اÿال-ق
الباريء اŸصسور ..رحلت يا صساحبة القلم الشسجاع
..رحلت يا ناصسرة قضسية األمة ،قضسية فلسسط..Ú
ك -م ت -ط -ف -لت ع -ل -ى ح -روفك ألع -رف ا◊ك -اي-ة وأاصس-ل
ا◊ك -اي -ة ،ت -ع-ل-م-ن-ا م-نك ك-ي-ف ت-رسس-م Úال-بسس-م-ة ع-ل-ى
 ÓاŸكان ..من بابك دخلنا كل حي
الوجوه والعتمة “ أ
من أاحياء فلسسط..Úعرفنا أان ‘ فلسسط Úقرية تسسمى
““ النبي صسالح ““..حيث الصسغÒة تقف ‘ وجه اÙتل
اŸعتدي  ..عرفنا أان من بني جلدتنا قوما من آال “يم
وآال الÈغ- -وث- -ي ..و..و ..و ..ول زلت أاح -ت -ف -ظ ب -ح -زم
األسسئلة ..لتكتمل اللوحة..ولكن كل شسموعنا ‘ مهب
الريح ..ل نقول إال ما يرضسي ربنا ..لله ما أاعطى ولله
ما أاخذ فلنصس Èولنحتسسب  ““..إانا لله وإانا إاليه راجعون
““..
اللهم اغفر لها وارحمها ..إانك أانت الغفار الرحيم..

الزميل عزالدين رتاب
وصس -ل -ن -ي خ Èوف -اة األخت الصس -ح-ف-ي-ة اŸت-أال-ق-ة أام-ال
مرابطي كالصساعقة ،غادرتنا فراشسة جريدة الشسعب
بدون رجعة ،كانت لدينا ذكريات جميلة وخالدة سستبقى
‘ أارشسيف جريدة الشسعب ،إانا لله وإانا إاليه راجعون،
ال -ل -ه -م اسس -ك -ن -ه-ا فسس-ي-ح ج-ن-انك وت-غ-م-ده-ا ب-رح-م-تك
الواسسعة ،ننادي ÷ميع من عرف اŸغفورة لها الدعاء
لها بالرحمة والثواب واŸغفرة ،وداعا يا أامال فكل
قلوبنا تذرف دموع فراقك  ....فصسÈا جمي Óلعائلة
مرابطي على هذه الفاجعة ،و لكل أاهلنا Ãدينة قاŸة
....

سصهيلة باركو
الله أاك..Èول حول ول قوة ال بالله..نزل علي خÈ
وف-اة ال-زم-ي-ل-ة والصس-دي-ق-ة اإلعÓ-م-ي-ة““ أام-ال مرابطي““
صسحفية جريدة الشسعب كالصساعقة بعد حادث اŸرور
األليم الذي تعرضست له بحيث أادخلها ‘ غيبوبة Ÿدة
ي -وم..Úف -نسس -أال ال -ل -ه ال -ع-ظ-ي-م أان ي-رح-م-ه-ا ب-رح-م-ت-ه

ببالغ ا◊زن واألسسى تلقينا نبأا وفاة األخت الفاضسلة
أامال مرابطي الصسحفية واإلعÓمية مراسسلة جريدة
الشسعب من ولية قاŸة إاثر حادث مرور تعرضست له
رفقة عائلتها بالطريق السسريع بولية البليدة وهم ‘
طريق عودتهم من الغرب ا÷زائري.
وعلى إاثر هذا اŸصساب ا÷لل نتقدم لعائلتها ولكل
األسس -رة اإلع Ó-م -ي -ة ع -ام -ة وج -ري -دة الشس -عب خ -اصس -ة
بتعازينا اÿالصسة سسائل ÚاŸو ¤عز وجل أان يتغمد
الفقيدة برحمته الواسسعة اللهم اغسسلها باŸاء والثلج
البارد ونقها من اÿطايا كما ينقى الثوب األبيضص من
الدنسص وأابدلها أاه ÓخÒا من أاهلها ودارا خÒا من
دارها وجÒانا خÒا من جÒانها.
اللهم وسسع مدخلها و نقلها من ضسيق اللحود إا ¤جنات
اÿلود واجعل قÈها روضسة من رياضص ا÷نة اللهم
أالهم ذويها الصس Èوالسسلوان اللهم ل –رمنا أاجرها ول
تفتنا بعدها وأاغفر لنا ولها.
إانا لله وإانا إاليه راجعون
ل- -ل- -ت -ذك Òف -إان اŸرح -وم -ة ك -انت ع -اشس -ق -ة ل -ل -قضس -ي -ة
الفلسسطينية واتخذت منها رسسالة حياتها القصسÒة كما
كانت ل تÎك أاي فرصسة لتغطي نشساطات ﬂتلفة من
ولية جيجل كلما تزورها ألن أاصسولها من هذه الولية.
’صسل ”””
”””” الله يرحمك يا أاصسيلة يا ابنة ا أ

آامال بن عرفة
اليوم أامال ترحل عنا ولرÃا كنّا لحقيها ‘ الغد فإان
ك -تب ع -ل-ى ج-دار صس-ف-ح-ت-ي خ Èرح-ي-ل-ي أارج-و م-ن-ك-م
مسساﬁتي إان أاخطأات ‘ حق أاحدكم ،باألمسص كانت
بيننا واليوم نبكي رحيلها هذه هي ا◊ياة اللهم ارحمها
وارحمنا واغفرلها ولنا وثبتها عند السسؤوال واجعلها من
اŸبشسرين با÷نة إان شساء الله.

اإ’عÓمي توفيق بوجرادة
ببالغ ا◊زن وا سسى تلقينا نبأا وفاة أاختنا أامال مرابطي
صسحفية بجريدة الشسعب والتي تعرضست ◊ادث مرور
خط Òبالطريق السسريع شسرق غرب وبهذه اŸناسسبة
األليمة أاتقدم بتعازينا اÿالصسة لعائلة الفقيدة وأان
يلهمهم الله الصس Èوالسسلوان.
أاشسهد أامام الله أان الفقيدة خلوقة ومثابرة ومتدينة
وع -ف -ي -ف -ة وم-ت-ق-ن-ة ل-ع-م-ل-ه-ا واب-نت أاصس-ل رح-م-ه-ا ال-ل-ه
وأاسسكنها فسسيح جناته.
إانا لله وإانا إاليه راجعون

منال “يمي:
حبيبتي وأاختي آامال ،الكلمات تخونني وتهرب مني فلم
أاعتقد يوما أا Êسسأاكتب لك حزنا لرحيلك ولكني فجعت
 Óالفيسص وكتب عليها
عندما اسستيقظت بصسورتك “ أ
اŸرحومة ،اعتقدت أانه كابوسص أل Êقبل النوم دخلت
على صسفحتك لعلني أاجد كلمة تطمئنني عليك بعد
فشسلي بالتصسال بأاخيك ،أاختي  ⁄توجد الكلمات التي
تسستطيع أان تصسفك فأانت ا÷زائرية الفلسسطينية ،من
كرسست حياتها وقلمها لفلسسطŸ ،Úاذا رحلتي باكرا
فما زال هناك الكث Òمن األحÓم ،فأانت  ⁄تزوري
اŸسس -ج -د األقصس -ى و ⁄تصس -ل -ي ب-ه ،و ⁄ت-زوري ال-ن-ب-ي
صسالح و ⁄تأاخذي حفنة من ترابها من مكان اسستشسهاد
رشسدي ومصسطفى ،و ⁄تشساركي ‘ مسسÒات عوفر
تضس -ام -ن -ا م -ع األسس -رى ،وه -ن -اك أاسس-رى مضس-رب-ون ع-ن
الطعام ينتظرون أان تكتبي عنهم وتنشسري قضسيتهم،
وما زال هناك الكث Òمن األكÓت الفلسسطينية التي
ت- -عشس- -ق -ي -ن -ه -ا ألع -ل -مك إاي -اه -ا واŸزي -د م -ن األك Ó-ت
ا÷زائرية لتعلميني ،وما زال هناك الكث Òالكث Òمن
الضسحكات التي تنتظر سسأاناديك أامولتي كما كنت دائما
–ب Úأان أافعل  ،هل تذكرين ‘ آاخر اعتقال ‹ عندما
اتصسلت واخÈتني بكم خوفك علي وسسأالتني هل سسأاتا⁄
إاذا ‘ يوم غبت؟ أاخÈتك يومها بأا Êلن أافعل فكيف
سسأاتا ⁄على شسخصص  ⁄أاره وضسحكنا ،أاختي لقد كذبت
ع -ل -يك ك -م ت -ؤو ⁄خسس -ارتك ،شس -و غ -ي -ابك ب -وج-ع أام-ول
سسأاشستاقك أاختي وأاشستاق لكلماتك وكتاباتك ولكن ل
‰لك غ Òالرضسى بقضساء الله وقدره ونقول ا◊مد لله
على ما كتب وإانا لله وإانا إاليه راجعون فمكانك با÷نة
إان شساء الله أاجمل وتعازينا ا◊ارة لعائلتك وأاهلك وربنا
يصسÈهم على مصسيبتهم ويربط على قلوبهم ،وتعازينا
للجزائر التي فقدت اليوم إانسسانة من خÒة أابنائها
وق-ل-م-ا م-ن أاصس-دق أاقÓ-م-ه-ا ،وت-ع-ازي-ن-ا ل-ف-لسسط Úالتي
خسسرت ابنة ومناضسلة كرسست حياتها وقلمها لنصسرة
أابنائها وأاسسراها وشسهدائها.

حتى ’
تتحول
النعمة إا¤
نقمة

Áثل مقطع الطريق السسيار
بوفاريك -البليدة نقطة
سسوداء ’ –تمل مزيدا من
ا’نتظار للتكفل با◊ركة
على مسستواه Ãا يوفر
للمركبات الصسغÒة التي
–مل أاسسرا وتنقل أاطفا’
’من
آامن Úقلي Óمن ا أ
والسسÓمة أامام تهور
الشساحنات وطغيان سسائقيها
غ ÒآابهÃ Úن حولهم
’رواح وتدمّر
فتزهق ا أ
اŸمتلكات..
’ وأالف ’’ ،أولئك
اŸتهورين الذين Áتطون
آا’ت اŸوت فيصسولون
ويجولون ع Èالطرق ‘
مشساهد تعكسس نزعة
احتقار غÒهم ،فيتحولون
من بشسر على ا’أرضس إا¤
قتلة على م Ïالشساحنة أاو
ا◊افلة..
كم من ضسحية سسقطت بتلك
اŸنطقة التي ما أان يصسلها
اŸرء حتى يكتسسيه اÿوف
وتهتز فريسسته لهول ما يراه
من Œاوز خط Òومناورات
خطÒة وسسرعة فائقة ’
تÎك ›ا’ لسسيارة
يقودها صساحبها بأامن
واطمئنان ،فيتحول كل
ذلك فجأاة إا ¤فاجعة (كما
حصسل لسسيارة الزميلة آامال
مرابطي) تخلف أاحزانا
ومآاسس فيما ’ يصسيب
صساحب الشساحنة أاذى ’أنه
ﬁصسن وسسط فو’ذ ’ يتأاثر
Ãركبة هشسة كالدبابة أامام
فيل.
’ يبدو أان سسلسسلة حوادث
الطرق بتلك اŸنطقة
تتوقف إاذا  ⁄تبادر ا÷هات
اŸكلفة بتام Úالطريق
ومراقبة حركة اŸرور
باتخاذ إاجراءات صسارمة
ضسد سسائقي الشساحنات
خاصسة اŸقطورة ونصسف
اŸقطورة الذين يتجاوزون
السسرعة اŸسسموحة و’
يلتزمون بقواعد السسياقة
ا’آمنة ويسسÒون ‘ كل
’Œاهات.
’ Áكن تفسس Òما يجري
على طرقنا و’ Áكن قبول
اسستمرار وضسع –ول إا¤
كارثة تسستهدف ا’أرواح
’حزان ‘ ظرف ’
ونشسر ا أ
يوجد ما يÈر تعك Òصسفوه،
‘ ظل –قيق اÛتمع
Ÿكاسسب Œسسد ترقية
مسستوى ا◊ياة وتنمية
جانب الرفاهية فيه ،مثلما
تعكسسه جودة ا◊ظÒة
الوطنية للسسيارات وتعبيد
شسبكة الطرق ،ف Óيعقل أان
تتحول النعمة إا ¤نقمة
بسسبب أاشسخاصس يتÓعبون
بأارواح البشسر Áارسسون
بوعي او بدون وعي شسكل
’رهاب.
آاخر من ا إ
إان أاول ا◊ل أان يتم إاخراج
الدخÓء على السسياقة من
اŸشسهد برصسدهم وتعقبهم
وسسحب رخصسة السسياقة
منهم قبل أان يتسسببوا ‘
حوادث ‡يتة ،ولتكن
البداية من البليدة
بوفاريك تعبÒا عن إادراك
اÿطر ومن ثمة توجيه
رسسالة لكافة اıالفÚ
للسسياقة السسليمة بأان
القانون باŸرصساد
وبالصسرامة الكافية لقطع
دابر آافة حوادث اŸرور.
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إلشصاعر إلصصحرإوي إبرإهيم غا‹ بشصر لـ «إلشصعب»:

لن نرضشى بغ Òالبوليسشاريو ‡ث ..Óوالوحدة الوطنية Œمعنا
لدبية إ÷زإئرية
بإامكان إلصصحرإوي Úإلسصتفادة من إلتجربة إ أ
إŸثقفون إلصصحرإويون يرون ‘ إلرئيسض إلرإحل قدوة ‘ إلنضصال

ليصصال إلدعم لوطنه وحمل رسصالة شصعب إلسصاقية إ◊مرإء ووإدي إلذهب
شصاعر أإبدع بقصصائده إلوطنية وإ◊ماسصية إ
لم Úإلعام للمكتب إ÷امعي
ونضصاله إŸسصتميت من أإجل حقه إلشصرعي ‘ تقرير إŸصص ...Òإنه إبرإهيم غا‹ َبشّصر ،إ أ
للطلبة إلصصحرإوي Úإلدإرسص Úبجامعة  08ماي  ،1945إلذي يفصصح ‘ حوإر مع «إلشصعب» عن موهبته إلشصعرية إلتي
لرضض إلصصحرإء إلغربية.
ب إلوطن وعشصقه للحرية و أ
تتغذى من ح ّ

حاورته :أامال مرابطي

إلشص- - -عب :ب - -دإي - -ة ،م - -اذإ ع - -ن
تسصميتك بـ «إلرئيسض إبرإهيم
غا‹»؟
إب- -رإه -ي -م غ -ا‹ َب ّ-شص ْ-ر :عند
ا◊ديث عن تسسميتي باسسم الرئيسس
ا◊ا‹ للصسحراء الغربية أاقول ،ولَد
إابراهيم غا‹ َبشّسْر ‘  27فيفري
 ‘ 1991دائ-رة ت-ف-اري-ت-ي ال-واق-ع-ة
باألراضسي الصسحراوية اÙررة من
ا÷م -ه -وري -ة ال-ع-رب-ي-ة الصس-ح-راوي-ة
الدÁقراطية .وبالنظر إا ¤تاريخ
ال -ولدةُ‚ ،د أان -ه ي -رت -ب ُ-ط ب-ح-دث
ع- - -ظ- - -ي- - -م م- - -ن ت- - -اري - -خ الشس - -عب
الصس- -ح- -راوي اŸن- -اضس- -ل ،أال وه- -و
ت -اري -خ اإلع Ó-ن ع -ن ق -ي -ام ال-دول-ة
الصسحراوية اŸصسادف لـ 27فيفري
 ،1976وُي -ع t-د إاب-راه-ي-م غ-ا‹ اإلب-ن
األصسغر ألبيه والذي ينتمي لعائلة
مناضسلة تتكون من ثÓث ( )3إاخوة
وثÓثة ( )3أاخوات ،وكانت والدتي
امرأاة مناضسلة ‘ صسفوف ا÷بهة
الشسعبية لتحرير السساقية ا◊مراء
ووادي ال- -ذهب (ال- -ب- -ول- -يسس- -اري- -و)،
وكانت تتقلد منصسب رئيسسة ÷نة
ال -قضس -اء ‘ ال-دائ-رة ا◊َك-وم-ي-ة ‘
ﬂي -م ولي -ة ال -ع -ي -ون ب-اıي-م-ات
الصس- -ح- -راوي- -ة ب -ت -ن -دوف .وشس -اءت
األق- -دار أان ت- -ت- -زام- -ن ولدت- -ي م -ع
ال -ذك -رى ال -ع -اشس-رة إلعÓ-ن ال-دول-ة
الصس -ح -راوي -ة ،وه -و م -ا حّ-ت-م ع-ل-ى
الوالدة أان تذهب للمناطق اÙررة
والتي تبعد مئات الكيلومÎات عن
اıي - - - -م- - - -ات وذلك م- - - -ن أاج- - - -ل
اŸشس -ارك-ة ‘ ال-ف-ع-ال-ي-ات اıل-دة
للذكرى ،ألن من عادة البوليسساريو
أان –يي هذه األحداث التاريخية
‘ اŸن - -اط - -ق اÙررة م - -ن أاج- -ل
ال -ت -أاك -ي -د ل -ل -م-ج-ت-م-ع ال-دو‹ ع-ل-ى
سس -ي -ادت-ه-ا الشس-رع-ي-ة ع-ل-ى اإلق-ل-ي-م
اŸت -ن -ازع ع -ل -ي-ه م-ن ط-رف ا÷ارة
(ال -ع -دو) اŸغ-رب .وب-ع-د ﬁاولت
عديدة من طرف األهل والعائلة
إلقناعها بالعدول عن قرار السسفر
وع -دم اıاط -رة ب -ح-ي-اة ج-ن-ي-ن-ه-ا
ب
الذي مازال ‘ بطنها ،كان ح t
ا÷بهة الشسعبية والواجب الوطني
أاق- -وى وحّ- -ت- -م ع- -ل- -ي- -ه- -ا ال- -ذه- -اب
واŸشساركة ‘ الحتفالت الرسسمية
ل -ل -ذك -رى ال-ع-اشس-رة إلعÓ-ن ال-دول-ة
الصس- -ح- -راوي -ة .وب -ال -ف -ع -ل شس -اركت
الوالدة ‘ الحتفالت وكان حينها
األم Úا◊ا‹ ل- - -ل- - -ب- - -ول - -يسس - -اري - -و
وال - - -رئ - - -يسس ا÷دي - - -د ل- - -ل- - -دول- - -ة
الصس-ح-راوي-ة السس-ي-د إاب-راه-ي-م غا‹
وزيًرا للدفاع ‘ عهد سسلفه الراحل
ﬁم - -د ع - -ب- -د ال- -ع- -زي- -ز .وشس- -اءت
الصسدف أان تضسع األمُ إابنها مطلع
ي - - -وم  27ف -ي -ف -ري  1991تاريخ
الذكرى ،وتيّمنا منها بوزير الدفاع
آان -ذاك وح -ب ً-ا ‘ م -ق -ات -ل -ي ج -يشس
التحرير الشسعبي ،أاطلقت اسسم وزير
ال-دف-اع إاب-راه-ي-م غ-ا‹ ع-ل-ى اب-نها،
ول -ق -يْت ه -ذه اŸب -ادرة اسس-ت-حسس-ان
ق -وات ا÷يشس الشس -ع-ب-ي Ãن ف-ي-ه-م
وزي- -ر ال- -دف- -اع وأاق -ام -وا اح -ت -ف -ال
ل -ل -م -ول -ود ا÷دي -د ،ن-ظ-را أله-م-ي-ة
التاريخ واŸكان وحتى اإلسسم.

كصسحراوي ،Úوأان الوحدة الوطنية
والهدف اŸشسÎك هو ما يجمعنا،
وأاننا على درب شسهدائنا سسائرون
وأانّ ما مات عليه رئيسسنا وقائدنا
سسنعيشس نحن من أاجله حتى ‰وت.

^ ك- - -ي- - -ف ك - -انت مسصÒت - -ك - -م
إلتعليمية؟
^^ التحقت باŸدرسسة البتدائية
‘ سس u- -ن السس - -اب - -ع - -ة م - -ن ع- -م- -ري
Ãخ-ي-م-ات الÓ-ج-ئ Úالصس-حراويÚ
ب-ت-ن-دوف .ب-ع-ده-ا أاك-ملت مشسواري
ال -ت -ع -ل-ي-م-ي (اŸت-وسس-ط وال-ث-ان-وي)
ب -ا÷زائ -ر الشس -ق -ي-ق-ة ،م-ت-ن-ق Ó-بÚ
Óشس-ارة ،ف-إان
م -دن -ه -ا ا÷م -ي -ل -ة .ل  -إ
ا÷زائر أاخذت على عاتقها توفÒ
›انية التعليم للطلبة الصسحراويÚ
و‘ شستى اŸراحل التعليمية .و‘
هذه الفÎة تكّون وجدان إابراهيم
غ- -ا‹ السس- -ي- -اسس -ي وانضس -م -مت إا¤
م- -ن- -اضس- -ل- -ي وم- -ن- -اضس Ó-ت ج -ب -ه -ة
ال- -ب- -ول- -يسس- -اري- -و ،وك -نت أانشس -ط ‘
الÈامج الصسيفية التي كان ينظمها
اإل–اد العام للطلبة الصسحراوي.Ú
أاّم -ا ‘ اŸرح-ل-ة ا÷ام-ع-ي-ة ،ف-ب-ع-د
–صس -ل -ي ع -ل-ى شس-ه-ادة ال-ب-ك-ال-وري-ا
ب- -ت -ق -دي -ر ج ّ-ي -د ‘ شس -ع -ب -ة تسس -يÒ
واقتصساد ،كان توجّهي إا ¤مدينة
ق- - - - -اŸة ‘ الشس - - - -رق ا÷زائ - - - -ري
وب-ال-ت-ح-دي-د جامعة  8م -اي 1945
Ÿزاولة الدراسسة ا÷امعية.
^ أإنتم كطلبة تؤودون رسصالة
وهي إلتعريف بقضصيتكم أإينما
وج- - -د” ول- - -ك- - -م مشص- - -ارك - -ات
لدب- -ي
ث- -ق- -اف- -ي- -ة ‘ إل- -ع- -م- -ل إ أ
بجامعة قاŸة ،كيف إسصتقبلتم
وف-اة إل-رئ-يسض وأإن-ت-م ب-ع-ي-دون
لهل؟
عن إلديار وإ أ
^^ ت -ع -ت Èوف -اة الشس -ه -ي -د ال-ب-ط-ل
ﬁم -د ع -ب -د ال -ع-زي-ز خسس-ارة ل-كu-ل
الطلبة الصسحراوي ‘ Úاıيمات
و‘ اŸناطق اÙتلة و‘ إاسسبانيا

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

و‘ ا÷زائر و‘ كامل بقاع العا،⁄
وذلك ب -ح -ك -م ت -واج -د ال -ط -ل -ب-ة ‘
ع -دي -د ب -ل -دان ال -ع-ا ،⁄لسس-ي-م-ا ‘
ا÷زائ-ر ،ألن-ن-ا ك-ف-ئ-ة م-ث-قفة نعتÈ
ال- -راح- -ل ق- -دوة ‘ ال -نضس -ال ،وه -و
ال-ذي ت-دّرج ‘ األط-وار ال-ت-ع-ل-ي-م-ية
حتى وصسل إا ¤ا÷امعة وهو شساٌب
ب .لكن sواقع شسعبه
يافع يدرسس الط ْ
آان- -ذاك وال -ذي ك -ان لي -زال ي -ع -اÊ
وط -أاة السس -ت-ع-م-ار اإلسس-ب-اَ Êج-ع-لُ-ه
ي -غ-ادر م-درج-ات ا÷ام-ع-ة وي-رم-ي
البذلة البيضساء ويسستبدلها بالبذلة
العسسكرية ،وُيشسهُر بندقيته ‘ وجه
اŸسستعِمر اإلسسبا .Êولذلك فقط
سسقط علينا نبأا وفاة الراحل شسيخ
اÛاه -دي -ن ﬁم -د ع -ب-د ال-ع-زي-ز
كالصساعقة ليزيدنا حزنا وأاŸاً على
ما نحن عليه من تقرب وبعد عن
األه -ل واألح -ب -اب ،ل -ك-ن-ن-ا م-ع ذلك
ن- -ؤوم- -ن ب- -قضس- -اء ال -ل -ه وق -دره ،وأاّن
األعمار بيد اللّه ،وأاّن ما أاصسابنا ‘
 Òلنا حتى
فقدان الراحل هو خ ٌ
وإان ظ ّ-ن-ن-ا ال-ع-كسس .وب-ن-فسس درج-ة
هذا اإلÁان الروحي ،نؤومن كذلك
ب-ع-دال-ة قضس-ي-ت-ن-ا وأاّن ال-راح-ل مات
وهو على الدرب يواصسل ما بدأاه
أاسسÓ- -ف- -ه م- -ن مشس- -وار ال- -ت- -ح -ري -ر
والسس - -ت- -قÓ- -ل م- -ن أام- -ث- -ال ال- -و‹
مصسطفى السسيد واÙفوظ اعلي
بيبا واÿليل سسيد اﬁمد ...مات
الراحل و ⁄يÎك منÈا ‘ العا⁄
إال وط- -رق- -ه وه- -و ي- -ردد ك- -ل- -م- -ت- -ه
الشس- -هÒة «ل وج- -ود ول مسس -ت -ق -ب -ل
ل- -لصس- -ح- -راوي Úإال ع- -ل- -ى أارضس -ه -م
ا÷م -ه -وري -ة ال-ع-رب-ي-ة الصس-ح-راوي-ة
الدÁقراطية» .لذلك نعلنها بصسوت
مرتفع ومن على مقاعد الدراسسة،
أاننا لن نرضسى بغ Òا÷بهة الشسعبية
(ال- - -ب- - -ول- - -يسس - -اري - -و) ‡ث  Ó- -ل - -ن - -ا

من إنتاج إ÷معية إلثقافية للفنون إلدرإمية صصرخة إلركح بتمÔإسصت

موندروم «ريق الششيطان» يتّوج بأاحسشن إاخراج و دور نسشائي باŸغرب

تّوج العمل اŸسسرحي «موندروم» (ريق الشسيطان) للجمعية الثقافية للفنون الدرامية صسرخة الركح بتمÔاسست،
بجائزة أاحسسن إاخراج و أاحسسن دور نسسائي ،هذا خÓل اŸهرجان الدو‹ للمسسرح بإاقليم سسيدي قاسسم بدولة
اŸغرب ،الذي جرت فعالياته ،نهاية الشسهر اŸنصسرم ،والذي عرف مشساركة  05دول و هي (ا÷زائر ،اŸغرب،
فرنسسا ،تونسس،السسعودية ).
إافتك موندروم (ريق الشسيطان) للكاتب فالح ا◊سس Úعبد الله ،جائزة أاحسسن إاخراج للمخرج اŸبدع (عبد
القادر عزوز) ،و جائزة أاحسسن دور نسسائي للممثلة اŸتأالقة (وهيبة باعلي) ،من خÓل اإلبداع ‘ عرضس نصسه
على خشسبة اŸسسرح ،والذي يتناول فكرة الشستعال الذاتي من جراء ما يحدث ويدور حولنا من خÓل عبثية
األمور ‘ ،قالبها اŸنطقي ،والذي يتجلى ‘ حياتنا اليومية وواقعنا اÙلي والعربي.
ا÷دير بالذكر أان موندروم (ريق الشسيطان) –صسل أايضسا على  10جوائز وطنية و دولية كان أاخرها جائزة
أاحسسن أاداء نسسائي و جائزة أاحسسن سسينوغرافيا ،خÓل مشساركته ‘ اŸهرجان الدو‹ البقعة للمسسرح بدولة
السسودان للسسنة اŸنصسرمة.

“Ôاسست :بن حود ﬁمد الصسالح

^ ك- -ي- -ف ت- -قّ- -ي- -م- -ون إ◊رك -ة
لدب - - - -ي- - - -ة إلصص- - - -ح- - - -رإوي- - - -ة
إ أ
وإ÷زإئرية؟
^^ الصس -ح -راء ال -غ -رب -ي -ة وب -ح-ك-م
ال-ظ-روف السس-ي-اسس-ي-ة ال-ت-ي ت-عيشسها
والنزاع اŸسستمر بينها وب Úا÷ارة
اŸغ -رب ⁄ ،تشس -ه -د ح -رك -ة أادب -ي -ة
ك -بÒة ،ألن السس-ل-ط-ة السس-ي-اسس-ي-ة ‘
هذا البلد اŸسسَتْعَمر ظلت ول تزال
تركز على كيفية إانهاء هذا النزاع
اŸسستمر لعقود وذلك عن طريق
حّ- -ل ع -ادل يضس -م -ن ل -لصس -ح -راويÚ
ال -رج -وع ألرضس -ه -م وذوي -ه -م .ل -ك -ن
نسستطيع القول إاّن هناك مبادرات
م - - -ن ط - - -رف وزارة ال - - -ث - - -ق- - -اف- - -ة
الصسحراوية تتمثل ‘ ترجمة بعضس
ال -ك -تب األج-ن-ب-ي-ة وﬁاول-ة ت-دوي-ن
ت-راث وت-اري-خ ال-ق-ب-ائ-ل الصسحراوية
ب-ح-ك-م الÎك-ي-ب-ة ال-ق-ب-ل-ي-ة ل-لمجتمع
الصسحراوي .كما أانه يوجد اهتمام
واسس -ع ب -الشس-ع-ر اÙل-ي م-ن ط-رف
شس- -ري- -ح- -ة واسس- -ع -ة م -ن اŸث -ق -فÚ
الصسحراوي.Ú
وب- -ال- -نسس -ب -ة ل -ل -ح -رك -ة األدب -ي -ة ‘
ت تعليمي
ا÷زائر وبحكم أانني تلقي ُ
‘ ا÷زائ- -ر ،أاظ- -ن أاّن ل- -دّي ب -عضس
اŸعلومات عن النهضسة األدبية ‘
ا÷زائر والتي هي ‡تدة لفÎات
زمنية طويلة ،على عكسس نظÒتها
الصسحراوية ،ولها ارتباط با◊ركة
األدب - - -ي- - -ة ب- - -اŸغ- - -رب واŸشس- - -رق
العربي ،Úوهي مسستمدة من الÎاث
ال - -ع - -رب - -ي واإلسس Ó- -م - -ي اŸل - -ي- -ئ
ب - -ال - -ب - -ط- -ولت واإل‚ازات ع- -ل- -ى
الصسعيدين الثقا‘ والسسياسسي .لقد
بدأات ا◊ركة األدبية ‘ ا÷زائر
مثل غÒها بإاحياء أامهات الكتب
والسستفادة منها ،إا ¤جانب حركة
ال -ط-ب-اع-ة وال-نشس-ر والن-ف-ت-اح ع-ل-ى
الثقافات األخرى ،ومن ب Úروادها
نذكر األم Òعبد القادر والعÓمة
اب -ن ب -اديسس .ك -م -ا ل ن-نسس-ى ال-دور
البارز ÷معيه العلماء اŸسسلم‘ Ú
ال -ع -ه -د السس -ت -ع -م -اري .وب-ال-نسس-ب-ة
ل- -ل- -عÓ- -ق- -ة ب Úال- -ط- -رف Úف- -ه -م -ا
يشسÎك - -ان ‘ ال - -ت- -اري- -خ ال- -ع- -رب- -ي
واإلسسÓ- - - - - - -م - - - - - -ي اŸشسÎك ،و‘
اع - -ت - -ق - -ادي تسس - -ت- -ط- -ي- -ع ال- -دول- -ة
الصسحراوية ا◊ديثة السستفادة من
األشس -واط ال -ت -ي ق -ط -ع -ت -ه-ا ال-دول-ة
ا÷زائ- -ري- -ة ل- -ل- -ن- -ه -وضس ب -ا◊رك -ة
األدبية.
^ ك-ي-ف وج-د” م-دي-ن-ة ق-اŸة
وم- -ا إل- -ذي أإع- -ج- -ب- -ك- -م ف- -ي- -ه- -ا
بالضصبط؟
^^ أاول نحن من عشساق اŸطبخ
ا÷زائري ،ألنه من ب ÚاŸطابخ
ال -ع-رب-ي-ة واŸغ-ارب-ي-ة ال-ت-ي ت-تصس-ف
بالتمُيز ‘ األكÓت ،ل سسيما هنا
‘ الشس - - -رق ا÷زائ - - -ري .م- - -ن بÚ
األطباق الرمضسانية التي اسستهوتنا
كلنا ولقت اإلجماع بيننا هي طبق
الشسربة ا÷زائرية والتي تسسمى هنا
(ب -ا◊ري-رة) ،ف-ه-ي وج-ب-ة م-ت-داول-ة
Ãدينة قاŸة ول تكاد تخلو مائدة
إاف- -ط- -ار م- -ن- -ه- -ا .وم- -ن ب Úك- -ذلك
الوجبات التي أاعجبتنا ‚د طبق
ال -ب-وراك ا÷زائ-ري ا÷م-ي-ل ال-ذي
يصسنع هنا بطريقة رائعة ولذيذة.
ك- - -ذلك اÿب- - -ز ا÷زائ- - -ري ال - -ذي
يسس -م -ون -ه اصس -طÓ-ح-ا (ب-ال-كسس-رة).
وع -ل -ى ال -ع -م -وم أاع -ج -ب -ن -ا ال -ط-ب-خ
ا÷زائري وما علينا إال أان نأاخذ
معنا بعضس اŸقادير لكي ‚ربها
عندنا ‘ الصسحراء الغربية ،كما ل
ننسسى ما وجدناه من تعامل طيب
من ناسس قاŸة.

مÓحظة :إ◊وإر أإجري قبل
وفاة إلزميلة أإمال مرإبطي
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إختيار نصصوصض إلشصاعرة زهرة بوسصك ‘ Úعمل ثقا‘ إنسصاÊ

أانطولوجي ـ ـ ـا عاŸي ـ ـ ـ ـة للششعر ا◊ديث
بعنوان «عـ ـ ـزف عـ ـ ـ ـ ـلى أاوت ـ ـ ـار الغي ـ ـ ـاب»،
لوروبية للسصÓم بهولندإ
إŸشصروع من إ‚از إŸؤوسصسصة إلعربية إ أ

إعتÈت إلكاتبة
لعÓمية
وإلشصاعرة وإ إ
إ÷زإئرية ،زهرة
بوسصك ،Úإلتي ” إختيار
ثÓثة من نصصوصصها
لدبية ضصمن إنطولوجيا
إ أ
عاŸية للشصعر إ◊ديث
عنوإنها« :عزف على
أإوتار إلغياب» ،هذه
إÿطوة إ÷ديدة ‘
لدبيÃ ،ثابة
مسصارها إ أ
نفسض جديد ومسصؤوولية
لدبي
أإكŒ Èاه إلنصض إ أ
وŒاه “ثيل إ÷زإئر ‘
إÙافل إلدولية.

حبيبة غريب

أاك- - -دت زه- - -رة ب- - -وسس- - -ك‘ Ú
تصس - -ري - -ح لـ «الشس - -عب» ،ب - -ع- -د
اإلعÓن عن اختيار ›موعة
من نصسوصسها ‘ النطولوجيا
ال- - -ت- - -ي أا‚زت - -ه - -ا اŸؤوسسسس - -ة
ال- -ع- -رب -ي -ة األوروب -ي -ة ل -لسس Ó-م
بهولندا بالتنسسيق مع اŸعهد
اإلفريقي ببلجيكا ،أان «مشسوار
اإلنسس -ان ط -وي -ل ،وك -ل خ -ط-وة
جديدة هي إاضسافة له و–فيزا
له للمضسي قدما ،مشسÒة أانها
تسس-ع-ى دوم-ا وت-تشس-رف ل-ت-م-ث-ل
ن -فسس -ه-ا وك-ذا ا÷زائ-ر أاحسس-ن
“ث -ي -ل ،ك -م -ا أاك -دت أان ال-نصس
ا÷زائ -ري دائ -م -ا م -ا ي -ف-رضس
نفسسه ‘ كل مكان وزمان».
كما أاوضسحت زهرة بوسسكÚ
أان ه -ذه الن -ط -ول -وج -ي -ا ال -ت-ي
–م- -ل ع- -ن -وان« :ع -زف ع -ل -ى
أاوتار الغياب» هي من إاعداد
وتقد Ëالدكتور الهادي عجب
ال -دور وال -دك -ت -ورة م -اج-دولÚ
الرفاعي وقد صسدرت مؤوخرا
ع- -ن دار شس- -ه- -رزاد ‘ ع -م -ان،
مضسيفة أان من ب Úالنصسوصس
التي اختÒت لها ،نصس أاكذوبة
نيسسان» ونصس ل سساعة إال اآلن
ي - - -ا ب- - -ل- - -د» ،ونصس «حب م- - -ن
ل -ي -زوكسس ،»Úإا ¤ج-انب ب-عضس
النصسوصس األخرى من ديوانها
«اصسداءات من زمن الدهشسة».
‘ إاشسارة لها أان النطولوجيا
ه -ذه ت -ع -تŒ« Èرب -ة إاب-داع-ي-ة
ف -ري -دة م -ن ن -وع -ه -ا ،ل -ك -ون-ه-ا

اهتمت
ب -ال -نصس اإلنسس-ا Êخ-ارج إاط-ار
ال -ع -رق وا÷نسس -ي -ة ،وغ Òذلك
وه- -ذا م -ا ت -ف -رضس -ه ال -ع -وŸة،
أافصس- -حت ال- -ك- -ات- -ب -ة ع -ل -ى أان
ال -نصس -وصس اıت -ارة ت-رج-مت
إا ¤عدة لغات».
من ب Úاألسسماء اŸشساركة ‘
هذا اŸشسهد الثقا‘ النسسا،Ê
ذك- -رت ال -روائ -ي -ة ك -وك -ب -ة م -ن
األدباء من ﬂتلف ا÷نسسيات
من بينهم األديب األرد ÊأاÁن
درواشس- -ة ،الشس- -اع- -ر اŸغ- -رب -ي
ﬁم- -د ك- -ن- -وف م- -ن أاŸان- -ي -ا،
الشس- -اع- -ر وال- -ك- -اتب ال- -روائ -ي
اŸغ- -رب- -ي اح- -م -د حضس -راوي،
الشس- -اع- -ر وال- -ك- -اتب ال- -روائ -ي
ال-روسس-ي ال-ي-كسس-ان-در شس-ي-فتشس
ال- -رئ- -يسس اŸم- -ث- -ل ل -ل -ث -ق -اف -ة
الروسسية ‘ اÿارج ،الشساعرة
والقاصسة السسودانية النمسساوية
ال -دك-ت-ورة اشس-راق-ة مصس-ط-ف-ى،
نائبة رئيسس القلم النمسساوي،
الشس- - -اع- - -رة الÎك - -ي - -ة ن - -ركسس
سس - -اه ،Úالشس- -اع- -ر األوك- -راÊ
ج - -ورج اي - -ري - -ف - -ال ،الشس- -اع- -ر
ال-ن-ي-جÒي ت-اد اب-ادي-ول رئ-يسس
ا–اد ك -ت -اب ن-ي-جÒي-ا ورئ-يسس
ن - -ادي ال - -ق - -ل - -م ال - -ن- -ي- -جÒي،
والشس-اع-رة وال-ك-ات-بة البلجيكية
سس- - -ن- - -درا م- - -يسس ،والشس - -اع - -ر
والكاتب اŸسسرحي الكامÒوÊ
ب -ل -ي -ز ك -اب -ت -و ف -ات-و ،وال-ك-ات-ب-ة
البلجيكية أاناليز فÒبيكا نائبة
رئ -يسس ن-ادي ال-ق-ل-م ال-ف-ل-م-ا،Ê

والشس- -اع- -ر ال- -ع- -راق- -ي م -ه -يب
ال -ريشس -ا Êوالشس-اع-ر السس-وداÊ
ال-دك-ت-ور ال-ه-ادي ع-جب ال-دور
رئ - -يسس اŸع - -ه- -د اإلف- -ري- -ق- -ي
ال-دو‹ ل-لسسÓ-م ،وك-ذا ال-ك-ات-بة
السس-وري-ة م-اج-دول Úال-رف-اعي
رئ- -يسس- -ة اŸؤوسسسس- -ة ال- -ع -رب -ي -ة
األوروبية للسسÓم ،هذا على أان
ي -ع-ل-ن ع-ن م-ك-ان وزم-ان ح-ف-ل
التوقيع قريبًا.
عن جديد الروائية والشساعرة،
التي تعمل صسحافية باإلذاعة
ا÷زائرية ،بسسكيكدة– ،دثت
زه -رة ع -ن ك-ت-اب-ه-ا ا÷دي-د ‘
›ال ع- - - -ل - - -م ال - - -ن - - -فسس ،اأي
اختصساصسها التكويني بعنوان «
حديث القظبان» الذي يتناول
« الصسدمة النفسسية عند اŸرأاة
القاتلة والذي من اŸقرر أان
يصس -در ‘ األسس -اب -ي -ع ال-ق-ادم-ة
ب -األردن ،ك -م -ا أان ل-ه-ا ا÷دي-د
أايضسا ‘ ›ال القصسة والشسعر،
‘ طور النشسر أايضسا».
للشساعرة زهرة بوسسك Úعدة
أاع - -م - -ال صس - -ادرة ‘ الشس - -ع - -ر
والقصسة من بينها «الزهرة أاو
السس - - -ك »Úو» ك- - -ي ل ت- - -غ- - -يب
الشسمسس» و» إافضساءات من زمن
ال - - - -دهشس- - - -ة» و»مسس- - - -اف- - - -ات
اÓŸئكة» ،كما هي حائزة على
ال-ع-دي-د م-ن ا÷وائ-ز ال-وط-ن-ي-ة
وال-ع-رب-ي-ة ،م-ن-ه-ا ج-ائ-زة سسعاد
الصسباح بالكويت وجائزة ناجي
نعمان ‘ لبنان وجائزة القلم
ا◊ر Ãصسر.

‘ جو ديني روحا Êو فلكلوري

“ ـ ـ ـ ـÔاسشت –ـ ـ ـ ـ ـ ـيي وع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدة الـ ـ ـو‹
الصشالـ ـ ـح م ـ ـ ـو’ي عبـ ـ ـد الل ـ ـه الرق ـ ـاÊ

ع -اشست م-ن-ط-ق-ة ت-ازروك 270
ك- -ل -م شس -رق ع -اصس -م -ة ال -ولي -ة
“Ôاسست ،ن - -ه - -اي- -ة األسس- -ب- -وع
اŸنصس -رم وع -ل -ى م -دى ي -وم-ي
اÿميسس وا÷معة ،وعدة الو‹
الصس- -ال- -ح م- -ولي ع- -ب- -د ال- -ل- -ه
ال- -رق- -ا Êب- -ن م- -ولي ◊سس- -ن،
الذي عرف بورعه و خدمته
للدين اإلسسÓمي ،التي شسهدت
توافد عدد كب Òمن الزوار من
ﬂتلف وليات الوطن ‘ ،جو
دي- -ن- -ي و روح -اÁ Êت -زج ف -ي -ه
با÷انب الثقا‘ الفلكلوري.
تتميز وعدة مولي عبد الله
اŸتواصسلة على مدى  33سسنة ،
باألجواء الروحية الدينية ،أاين
ت-ع-ق-د ح-ل-ق-ات ال-ذك-ر والقرآان

ال- -ك -ر Ëواألدع -ي -ة ،وال -ت -ذكÒ
Ãناقب أاولياء الله الصسا◊ Úو
اإلقتداء بهم ‘ إاصسÓح ذات
ال -ب ،Úو إاب -راز صس -ور ال-ت-ك-اف-ل
الجتماعي ب Úالناسس خاصسة
‘ اسستقبال اŸقبل Úللمنطقة،
أاين يتم تقد Ëاألكل و الشسرب
للزوار على مدى أايام الوعدة،
و Áتزج فيها ا÷انب الثقا‘
ال -ف -ل -ك -ل -وري ب -ت -ن -وع ال -ط-ب-وع
اÙل- -ي- -ة ال -ت -ي تشس -ت -ه -ر ب -ه -ا
اŸنطقة ،حيث تقام ما يعرف
بـ (إايلوقان) و هو عرضس لفرقة
ا÷مال ،أاين يكتظ واد تازروك
بالزوار يسستمتعون فيه بعروضس
تقدمها فرقة راكبي ا÷مال.
ك - -م- -ا ي- -ت- -م إاح- -ي- -اء سس- -ه- -رات

ف -ل -ك -ل -وري -ة ت -ق-دم ف-ي-ه-ا ف-رق
(ال -ب -ارود) و (ال -ط -ب -ل) أاج -م -ل
ال - -ف - -ن- -ون اÙل- -ي- -ة ،إلم- -ت- -اع
الزائرين .
‘ صسباح بوم ا÷معة يشسهد
ضس -ري -ح ال -و‹ الصس -ال-ح م-ولي
عبد الله رقا Êتوافد الزائرين
لقراءة الفا–ة و الدعاء Ÿا
فيه ا ÒÿللبÓد والعباد.
جدير بالذكر أان الو‹ مولي
عبد الله الرقا Êوافته اŸنية
ي -وم  05ج-وي-لية  ، 1982و‘
سسنة  1983أاقيمت أاول وعدة
ل - -ل- -ت- -ذكÃ Òن- -اقب و خصس- -ال
الو‹.

“Ôاسست :بن حود ﬁمد الصسالح
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لوŸبية 2016
للعاب ا أ
ا أ

خماسسي عربي يدخل اŸنافسسة على ذهبية ا÷يدو
لثن ،Úعلى موعد مع منافسسة خمسسة لعب Úعرب على لقب
سستكون منافسسات ا÷يدو ‘ وزن  73كلغو اليوم ا أ
لوŸبية ‘ ريو دي جانÒو.
للعاب ا أ
الوزن ،ضسمن دورة ا أ
‘ الوقت الذي جاءت القرعة
متوازنة للبعضض ⁄ ،ترحم البعضض
اآ’خ -ر ،ح -يث وضس -عت اإ’م-ارات-ي
فيكتور سسكفورتوف ‘ ،مواجهة
اليمني زياد عبد الكر Ëماطر،
فيما يلعب السسوري ﬁمد قاسسم
م -ع ال-ك-وري ا÷ن-وب-ي تشس-ان-غ-رË
ان ،والقطري مراد الزموري مع
ال -ب -ل -ج -ي-ك-ي دي-رك ف-ان ت-يشس-ي-ل،
واŸصسري ﬁمد ﬁي الدين مع
اŸن -غ -و‹ أاودب -اي -ار غ -ان -ب -ات-ارو،
وي Ó- -ق - -ي السس - -ل - -وف - -ي - -ن- -ي روك
دراكسس - - -ي - - -تشض ‘ ال - - -دور اأ’ول،
واأ’Ÿا Êإاي - -غ - -ور ف- -ان- -دت- -ك- -ه أاو
ال -ه -اي -ي -ت -ي ج -وسس -وي ديÈي -ز ‘
ال -ث -ا ‘ ،Êح -ال ت -أاه -ل-ه ب-ال-ط-ب-ع
وبالتا‹ يÓقي اŸصسري ‘ ربع
النهائي.
وكانت قرعة منافسسات وزن فوق
 100كلغ أاسسفرت عن مواجهة بÚ
اŸصس -ري إاسس Ó-م الشس-ه-اب-ي ،وأاور
سساسسون ‘ ،الدور اأ’ول ،ا÷معة
اŸقبل.
وت -ب -دأا ال -ك -ويت مشس -واره -ا –ت
ال -ع-ل-م اأ’وŸب-ي ع-ن-دم-ا ي-خ-وضض
ال- - -رام- - -ي- - -ان خ- - -ال - -د اŸضس - -ف،
وعبدالرحمن الفيحان منافسسات
ا◊فرة اأ’وŸبية.
وتشس- -ارك ال- -ك- -ويت –ت ال -ع -ل -م
اأ’وŸب -ي؛ بسس -بب ق -رار اإ’ي-ق-اف
اŸتخذ بحق الرياضسة الكويتية،
م- -ن- -ذ أاك -ت -وب -ر  ،2015ل -ت -ع -ارضض
ال -ق -وان ÚاÙل -ي -ة م-ع اŸواث-ي-ق
والقوان Úالرياضسية الدولية.
وÁث-ل ال-ك-ويت ث-م-ان-ي-ة رياضسيÚ

‘ الÈازيل ‘ الرماية واŸبارزة
والسسباحة ،مقابل  11رياضسًيا ‘
لندن  ،2012خاضض  7منهم غمار
دورة بك.2008 Ú
والرياضسيون الثمانية ،هم الرماة
ف-ه-ي-د ال-دي-ح-ا ،Êوسس-ع-ود ح-ب-يب
ال -ك -ن -دري ،وع-ب-دال-ل-ه ال-ط-رق-ي،
وع-ب-دال-رح-م-ن ال-ف-ي-ح-ان ،وخالد
اŸضسف ،وحمد العفاسسي و’عب
اŸب -ارزة ع -ب -د ال -ع-زي-ز الشس-ط-ي،
والسسباح عباسض القلي.
وتشس - -ه - -د م - -ن - -افسس - -ات ا◊ف- -رة
اأ’وŸب - - -ي - - -ة أاي ًضس- - -ا ،مشس- - -ارك- - -ة
اŸصس- -ري Úأاح- -م- -د ق -م -ر وع -ب -د
العزيز ﬁيلبه ،واŸغربي ﬁمد
رماح.
وت -ب -دو م -ه-م-ة ا÷زائ-ري شس-ف-ي-ق

بوعود ،واŸصسري حمادة طÓل
صس -ع -ب -ة ‘ م -ق -ارع -ة ك -ب -ار رم-اة
بندقية الهواء اŸضسغوط 10م.
وتشس- -ه -د م -ن -افسس -ات اÓŸك -م -ة،
دخ- -ول ثÓ- -ث- -ة ع- -رب اŸن -افسس -ة
بينهما إاثنان ‘ وزن  91كلغ هما
ال -ت -ونسس -ي حسس -ان الشس -ق -ط -ام-ي،
الذي سسيÓقي اإ’يطا‹ كليمنتي
روسس - - -و ،وا÷زائ - - -ري شس - - -ع- - -يب
بولودينات الذي سسيلتقي مع بيار
ك-ي-ن-ي-دي م-ن م-وريشس-ي-وسض ،ف-ي-ما
ي -خ -وضض اŸصس -ري ول -ي -د ﬁم -د
ال - - - - -دور اأ’ول ل - - - - -وزن  69كلغ
Ãواجهة الÈيطا Êجوشض كيلي.
وت- -خ -وضض ال -رب -اع -ة اإ’م -ارات -ي -ة
ع-ائشس-ة ال-ب-ل-وشس-ي م-نافسسات وزن
 58كلغ.

متهم بتسسريب مواعيد اختبارات اŸنشسطات

وتعد البلوشسي ،واحدة ب Úأاربع
رياضسيات إاماراتيات يشساركن ‘
اأ’لعاب ،إا ¤جانب السسباحة ندى
البدواوي والعداءت Úبيلنه بيلتحم
وع -ل-ي-اء سس-ع-ي-د ،وه-ذا ال-ع-دد ه-و
اأ’ك Èم- - - -ن - - -ذ أان ب - - -دأات اŸرأاة
اإ’م -ارات -ي -ة ت-ع-رف ط-ري-ق-ه-ا إا¤
اأ’لعاب اأ’وŸبية الصسيفية.
Óم- -ارات أان شس- -ه- -دت
وسس- -ب- -ق ل - -إ
مشس -ارك -ة نسس -ائ-ي-ة ،أ’ول م-رة‘ ،
أاوŸبياد بك ،2008 Úع Èالشسيخة
ميثاء بنت ﬁمد بن راشسد آال
م -ك -ت-وم ‘ ال-ك-ارات-ي-ه ،والشس-ي-خ-ة
لطيفة آال مكتوم ‘ الفروسسية ،ثم
ح -اف -ظت ع -ل -ى ن -فسض ال -ع-دد ‘
لندن ع Èبيلتحم وخديجة ﬁمد
(رفع اأ’ثقال).

إاخضسـ ـ ـ ـاع مـ ـ ـ ـدرب منتخ ـ ـ ـب كيني ـ ـ ـ ـا أللعـ ـ ـ ـاب القـ ـ ـ ـوى للتحقي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق

ذكرت صسحيفة صسنداي
تاÁز الÈيطانية ،أامسس
لحد ،أان اŸسسؤوول عن
ا أ
أالعاب القوى الكينية
مايكل روتيتشس،
للعاب
اسسُتدعي من ا أ
لوŸبية اŸقامة ‘ ريو
ا أ
دي جانÒو بعد اتهامه
بطلب رشسوة مقابل إاعطاء
معلومات قبل فحوصس
الكشسف عن اŸنشسطات.

ويشسكل التحقيق الذي قامت به
صس- -ح- -ي- -ف -ة ت -اÁز وال -ت -ل -ف -زي -ون
اأ’Ÿا( Êإاي- - - -ه آار دي) ضس - - -رب - - -ة
جديدة أ’لعاب القوى الكينية التي
ت -ع -رضست م -ن-ذ أاشس-ه-ر ’ت-ه-ام-ات
عدة ‘ موضسوع اŸنشسطات.
ووق- -ع روت- -ي- -تشض ‘ ال -ف -خ ال -ذي
نصسبه له الصسحافيان اللذان قدما
نفسسيهما على أانهما مدرب ووكيل
أاعمال لÓعب ،Úفقدمهما بدوره
إا ¤اثن Úمن العامل› ‘ Úال
مكافحة اŸنشسطات ‘ كينيا.

و” تصسوير روتيتشض عندما طلب
 10آا’ف ج -ن-ي-ه ( 12أال-ف ي-ورو)
مقابل إاخطار اŸدرب بفحوصض
وشسيكة للكشسف عن اŸنشسطات.
ونشس -ر الصس -ح -ا‘ ‘ ال -ت-ل-ف-زي-ون
اأ’Ÿا Êه- -اي -و شس -ي -ب -ي -لت ،ع -ل -ى
صس-ف-ح-ت-ه ‘ ت-وي ،Îب-ي-ان-ا صس-ادرا
ع -ن ال -ق -وى ال -ك -ي -ن -ي -ة ،ي-ؤوك-د أان
روت -ي -تشض اسس ُ-ت -دع-ي م-ن ري-و دي
جانÒو «لكي تسستطيع (السسلطات
الكينية) التحقيق أاك Ìحول دوره

‘ هذه القصسة» ،مشسÒا إا ¤أان
البيان يوضسح أان اŸلف قد ُيسسّلم
للشسرطة.
وق -دم روت -ي-تشض الصس-ح-اف-ي Úإا¤
إاث -ن Úم-ن ال-ع-ام-ل ‘ Úم-ك-اف-ح-ة
اŸنشس -ط -ات ’ ت -وج-د ح-ت-ى اآ’ن
شس-ك-وك ح-ول-ه-م-ا ،واقÎح ال-ل-ق-اء
ع-ل-ي-ه-م-ا ج-وزي-ف م-وا‚ي ،أاح-د
ث Ó-ث -ة خÈاء أاوق-ف-وا ق-ب-ل أاشس-ه-ر
بعد –قيق أاول قامت به نفسض
الصسحيفة والتلفزيون.

أاغلى لعب ‘ تاريخ كرة القدم

وقال موا‚ي الذي قبل أان يقدم
م- -ادة ا’ي- -ب- -و ل- -ل- -م -درب ووك -ي -ل
اأ’عمال «اŸزيف« ،»Úأانه يحب
اŸال .إاذا ك- -نت ت- -ع- -رف ن -ق -ط -ة
ضسعف الشسخصض ،من السسهل جدا
أان تعمل معه».
وشس- -رح روت- -ي- -تشض Ùادث -ي -ه م -ا
ي- -ت- -وجب ع- -م- -ل- -ه ك- -ي ي- -ت- -ج- -نب
ال - -ري- -اضس- -ي- -ون ال- -رق- -اب- -ة ع- -ل- -ى
اŸنشسطات ،ثم أاثار مباشسرة ‘
م - -وع - -د آاخ- -ر اŸوضس- -وع اŸا‹،
واعدا ً بإاخطار موينجي قبل 12
سس- -اع -ة ع -ل -ى اأ’ق -ل م -ن م -وع -د
الفحوصض ومقدما بعضض النصسائح
للتمّلصض من الرقابة.
وتهرب عدة رياضسي Úكيني Úمن
فحوصض الكشسف عن اŸنشسطات
‘ اأ’شسهر اأ’خÒة ،و ⁄تعتمد
ا◊ك - -وم - -ة إا’ اأ’سس - -ب- -وع ا◊ا‹
تشس -ري -ع -ا Ÿك -اف -ح-ة اŸنشس-ط-ات
يسس-م-ح ب-خ-روج ك-ي-ن-ي-ا م-ن ق-ائ-مة
الدول اıالفة للقوان ،Úبحسسب
الوكالة العاŸية.

مانشسسس Îيونايتد يعلن اليوم عن تعاقده مع بوغبا مقابل  110مليون يورو

ذكرت صسحيفة (’ غازيتا ديلو
سسبورت) اإ’يطالية ،أامسض اأ’حد،
أان ’عب يوفنتوسض ،الفرنسسي بول
ب -وغ -ب -ا ،ي -ج -ري ح -ال -ي-ا ال-ف-حصض
ÓعÓن
الطبي ‘ إا‚لÎا “هيًدا ل إ
ع -ن ت -ع -اق -ده ،ال -ي-وم ،رسس-مً-ي-ا م-ع
ن- - -ادي م- - -انشسسس Îي- - -ون- - -اي- - -ت - -د.
وصسل ’عب الوسسط ،الذي قضسى
عطلة امتدت لعدة أاسسابيع ،عقب
مشس- -ارك- -ت- -ه ‘ ك- -أاسض أا· أاوروب- -ا
«ي - - - -ورو  »2016م - - -ع اŸن- - -ت- - -خب
الفرنسسي ،أامسض اأ’ول السسبت ،إا¤
مانشسسس Îإ’جراء الكشسف الطبي
ق -ب-ل انضس-م-ام-ه لـ «م-ان ي-ون-اي-ت-د»
ب -ق -ي -ادة م -درب -ه ا÷دي -د ج -وزي-ه
مورينيو ‘ ،صسفقة تقدر قيمتها
ب-ن-ح-و  110م Ó-ي Úي -ورو ،وف ً -ق-ا
ل- - - - -ن- - - - -فسض الصس- - - - -ح - - - -ي - - - -ف - - - -ة.
وكان بوغبا ( 23عاما) قد وصسل

إا ¤ي- -وف- -ن -ت -وسض ‘ صس -ي -ف 2012
قادما من مانشسسس Îيونايتد دون
م -ق -اب -ل ( ⁄ي -دف -ع ن -ادي السس-ي-دة
العجوز حينها سسوى مليون يورو
ل -لشس -ي -اط Úا◊م -ر ن -ظ Òت -أاه-ي-ل
الÓعب) ،لكنه اآ’ن على وشسك أان

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

يصسبح أاغلى صسفقة ‘ تاريخ كرة
القدم.
وينتظر أان يتم اإ’عÓن رسسمًيا،
صس-ب-اح ال-ي-وم ،ع-ن ان-ت-ق-ال ال-دو‹
الفرنسسي لصسفوف اŸان يونايتد،
وف- -ق- -ا ل -لصس -ح -ي -ف -ة اإ’ي -ط -ال -ي -ة.

وهكذا سسيكون بوغبا رابع صسفقة
يÈمها اŸان يو للموسسم ا÷ديد،
ب - - - -ع - - - -د السس - - - -وي - - - -دي ز’ت - - - -ان
إابراهيموفيتشض واأ’رميني هÔيك
ﬂي - -ت - -اري- -ان واإ’ي- -ف- -واري إاريك
بايلي.

اسستعدادا للموسسم ا÷ديد

وفـ ـ ـاق سسطي ـ ـف يف ـ ـوز عل ـ ـى ‚ ـ ـم اŸتلوي ال ـتونسسي
تغلب وفاق سسطيف ا÷زائري لكرة القدم على ‚م
اŸتلوي التونسسي بنتيجة ( ‘ )0-1لقاء ودي جمعهما،
مسساء السسبتÃ ،لعب اŸنزه ،اسستعدادا ’نطÓق بطولتي
البلدين للموسسم الكروي ا÷ديد (.)2017 -2016
سسيخوضض الوفاق السسطايفي مباراة ودية أاخرى ،يوم
الثÓثاء القادمÃ ،لعب الشساذ‹ زويتان بتونسض ،ضسد
الÎج-ي ال-ري-اضس-ي ال-ت-ونسس-ي ال-ذي ي-حضس-ر ل-رب-ع ن-هائي
كأاسض تونسض لكرة القدم للموسسم  2016 -2015اŸقرر

ليوم  16أاوت بسسوسسة ضسد النجم السساحلي.
باŸقابل يلتقي فريق النجم اŸتلوي يوم الثÓثاء Ãلعب
اŸنزه مباراة ودية –ضسÒية لربع نهائي كأاسض تونسض
بفريق مولودية ا÷زائر الذي بدوره يتواجد ‘ مرحلة
إاعداداية ’نطÓق البطولة ا÷زائرية للمحÎف اأ’ول
لكرة القدم.
ويلعب ‚م اŸتلوي لقاءه ◊سساب كأاسض تونسض أامام
النادي اإ’فريقي.

العدد
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اإلسسبا Êنادال يصسنع ا◊دث ‘ القرية األوŸبية

يعت Èرافائيل نادال النجم
اŸفضسل لدى اŸعجب Úاأينما
توجه خÓل جولته
للمشساركة ‘ اŸنافسسات
العاŸية لرياضسة التنسس،
ويبدو اأنه اأيضسا ﬁط
اإعجاب كب Òمن اأقرانه
اŸشسارك ‘ ÚاأوŸبياد -
 2016بريو دي
جانÒو.
كشس- -ف ’عب ال- -غ- -ول- -ف
م -ارت -ن ك -ا ،ÒÁال-ف-ائ-ز
Ÿرت Úب -ب -ط -ول -ة كÈى
اأن ن- - - - -ادال اأشس - - - -ب - - - -ه
Ãغ - -ن - -اط- -يسض ج- -ذب
ل -ل-ري-اضس-ي Úا’آخ-ري-ن
‘ ال -ق -ري -ة ا’أوŸب -ي -ة
بريو.
ون -ق -لت خ-دم-ة ا’أخ-ب-ار
ا’أوŸب - -ي - -ة ،السس - -بت ،ع- -ن
ك- -ا ÒÁق- -ول- -ه« :ل -ق -د راأي -ت -ه
با’أمسض
ولكنه اسستطاع اأن ياأكل رغم
وج- -ود ال- -ك- -ث Òم- -ن ال- -ن- -اسض
ي - - -ري- - -دون ت- - -ب- - -ادل ا◊ديث
والتقاط الصسور معه».
واأضساف ،اإنه «ملهم جدا من
خÓ-ل ال-ط-ري-ق-ة ال-ت-ي ي-تصس-رف
ب -ه -ا كشس -خصض ،ك-م-ا اأن-ه م-ت-ف-ان
جدا .اأود اأن اأقابله لبضسع دقائق

واأن يكون ‹ حديث معه حول
الرياضسة».
ويعت Èالفائز ببطولتي دورة
الو’يات اŸتحدة اŸفتوحة
لعام  2014ودورة
ا÷م- -ع- -ي- -ة ا’أم- -ري- -ك -ي -ة
ل Ó- -ع - -ب - -ي ال- -غ- -ول- -ف
اÎÙف Úل - - -ع- - -ام
 2010م- - - - -ن بÚ
اŸرشسح Úا’أوفر
ح - -ظ - -ا ‘ م - -ن- -افسس- -ات
الغولف للرجال التي سستنطلق
‘  11اأوت ا÷اري.
ف -ي-م-ا سس-ي-ل-عب ن-ادال ،ال-ذي ح-م-ل ال-ع-ل-م
ا’إسس -ب -ا Êخ Ó-ل م -راسس-م اف-ت-ت-اح دورة
ا’ألعاب
ا’أوŸبية ،التي جرت يوم ا÷معة،
ل - -ل - -م - -رة ا’أو ¤م- -ن- -ذ اأك Ìم- -ن
شسهرين ‘ ريو بعد تعافيه
من اإصسابة ‘ اŸعصسم.
بداأ نادال البالغ من العمر
 30ع -ام -ا مشس -ارك -ت -ه ‘
منافسسات الفردي ،اأمسض،
ضسد ا’أرجنتيني فيديريكو
دي -ل-ب-وي-ن-و ،ك-م-ا سس-ي-ل-عب ‘
منافسسات الزوجي اإ ¤جانب
م -ارك ل -وب-ي-ز .اأم-ا م-ن-افسس-ات
الزوجي اıتلط فسسيلعب
اإ ¤ج -انب غ -ارب -ي -ن -ي
موغوروزا.

خزار مدرب شسبيبة بجاية لـ «الشسعب»:

«نسسعى لسستغÓل تربصص تونسص لتحقيق انطÓقة موفقة»

وصسلت تشسكيلة شسبيبة
بجاية ،أامسس ،العاصسمة
لجراء
التونسسية إ
لعدادي الذي
الÎبصس ا إ
انطلق وفق القرار
لدارة التي
لخ Òا إ
ا أ
تسسعى للرمي بثقلها من
أاجل –قيق الصسعود إا¤
لول.
حظÒة القسسم ا أ

بجاية :بن النوي توهامي

بالرغم من صسعوبة اŸهمة،
إا’ أان الطاقم الفني سسيعمل
على شسحن بطاريات ’عبيه
م- -ن خÓ- -ل ت -ك -ث -ي -ف ح -ج -م
ت-دري-ب-ات الÓ-ع-ب Úم-ن أاج-ل
ال -ق -ي -ام ب -ع -م -ل-ي-ة –ضس‘ Ò
اŸسستوى.
‘ هذا الصسدد ،أاكد اŸدرب
ال -ه -ادي خ -زار ،لـ «الشس -عب»،
«قمنا برفع حجم التدريبات
شسيئا فشسيئا ‘ أاجواء رائعة
للغاية وذلك ‘ إاطار مواصسلة

الÈنامج التحضسÒي –سسبا
ل- -ل -م -وسس -م ال -ك -روي ا÷دي -د
( ،)2017 / 2016ال - - -ذي
سس -ي -ن -ط -ل -ق ي -وم  9سسبتمÈ
اŸقبل ،حيث سستضسم الفÎة
اŸمتدة ما ب 6 Úو 20أاوت
ا÷اري Ãركز ع Úالدراهم
بتونسض 5 ،لقاءات ودية أايام 9
و 12و 15و 18و 20أاوت
ا÷اري ،أامام كل من شسباب
ب -ات -ن -ة أاه-ل-ي الÈج ،ج-م-ع-ي-ة
الشس -ل-ف ،شس-ب-اب ع Úف-ك-رون
وا–اد البليدة.
ون - -ه - -دف م - -ن خÓ- -ل ه- -ذه
ال - - -ت- - -حضسÒات ،إا ¤خ- - -ل- - -ق
ا’نسسجام ب Úعناصسر الفريق
ع - -ل - -ى مسس - -ت - -وى اÿط - -وط
الثÓثة ،باإ’ضسافة إا ¤ضسبط
أام -ور ال -تشس -ك -ي -ل-ة اأ’سس-اسس-ي-ة
وضسمان ا÷اهزية ،من خÓل
إاجراء حصست Úتدريبيت‘ Ú
اليوم».
هذا ويضسم التعداد البجاوي
بعثة متكونة من  36عضسوا،

بينهم ’ 26عبا ،وكذا رئيسض
الوفد عبد العزيز ماماصض.
وي -أات-ي ت-ربصض ت-ونسض ب-ع-دم-ا
أاجرى الفريق تربصسا مغلقا
Ãرك- -ز اŸدرسس -ة ال -وط -ن -ي -ة
ل-ل-ري-اضس-ات اأ’وŸب-ي-ة «الباز»
Ãدي- -ن- -ة سس- -ط- -ي- -ف ،وال- -ذي
اخ-ت-ت-م-ت-ه ال-تشسكيلة البجاوية
بهزÁة ( ‘ ،)0 - 2مباراتها
ال -ودي-ة أام-ام ف-ري-ق م-ول-ودي-ة
وهران.

خÓل تربصسه ا÷اري بسسطيف

سسريع غليزان يÓقي اليوم وديا شسبيبة سسكيكدة

يجري ،اليوم ،فريق سسريع غليزان مباراة وّدية باŸرّكب الرياضسي الباز
بسسطيف ،أامام فريق شسبيبة سسكيكدة ،من الرابطة اÎÙفة الثانية لكرة القدم ـ
موبيليسس ،وهي رابع مواجهة وّدية للسسريع هذه الصسائفة ‘ إاطار اسستعداداته
لو ¤لكرة القدم ـ موبيليسس التي
للموسسم الكروي ا÷ديد للرابطة اÎÙفة ا أ
تنطلق ‘  19أاوت ا÷اري.

غليزان :ع .عبد الرحيم

و–ذو ’عبي السسريع رغبة
ك- -بÒة ‘ –ق- -ي -ق ال -ف -وز ‘
اŸب - -اراة ال - -ت - -ي Œم - -ع- -ه- -م
بالفريق السسكيكدي ،يؤوّكدون
م -ن خ Ó-ل-ه أاّن أاداء ف-ري-ق-ه-م
– ّسس -ن ك -ثًÒا ب -اŸق-ارن-ة م-ع
ال- -وج- -ه ال- -ذي ظ- -ه- -ر ب- -ه ‘
اŸب- -اري- -ات ال -وّدي -ة ال -ث Ó-ث
السسابقة .ويطمح الفريق اإ¤
ا◊فاظ على نظافة شسباكه
والسس - - -ع - - -ي إا ¤تسس - - -ج- - -ي- - -ل
اأ’هداف وإانهاء اللّقاء بفوز،
سس -ي -ك-ون ل-ه وق-ع-ه اإ’ي-ج-اب-ي
على التعداد والطاقم الفّني
بقيادة التونسسي معّز بوعّكاز
ومن ورائهم جموع اأ’نصسار
ال -ذي -ن ي -أام -ل-ون ‘ أان ت-ك-ون
ا’ن -طÓ-ق-ة ا◊ق-ي-ق-ي-ة ال-ي-وم

للخضسراء من بوابة الشسبيبة.
م -ع -ل -وم أاّن «ال -راب -ي -د» د ّشس-ن
وّدياته بلقاء وداد بوفاريك،
الذي انتهى بخسسارة الفريق

بـ ،1 - 4ث -م ت -ع -ادل ب-ه-دف
لهدف أامام ‚م مقرة ،قبل
أان ي -ت -ع -ادل أام -ام أاه-ل-ي ب-رج
بوعريريج من دون أاهداف.

á°VÉjQ

اإلثنين  08أاوت  2016م
الموافق لـ  05ذي القعدة 1437هـ

يدخÓن أŸنافسسة أليوم ‘ أÓŸكمة وألرماية

بولودينات وبوعود يتطلعان لتحقيق مشساركة مشسرفة ‘ األلعاب األوŸبية
لوŸبية  2016ألتي
للعاب أ أ
تتوأصسل فعاليات أ أ
Œري Ãدينة ريو دي جانÒو ألÈأزيلية،
حيث يدخل ،أليوم ،أÓŸكم شسعيب بولودينات
لمر ينطبق على شسفيق
أŸنافسسة ،ونفسس أ أ
بوعود ‘ منافسسة ألرمي بالبندقية.

»°ù«ªM QÉªY

يتطلع اÓŸكم ا÷زائري ششعيب بولودينات
إا– ¤قيق الهدف اŸنششود والتأاهل إا ¤الربع
النهائي من خÓل فوزه اليوم على منافسشه
كينيدي سشان بيار من جزر موريسس والذي ل
Áلك خÈة كبÒة على هذا اŸسشتوى.
وي -ت -واج -د ب -ول -ودي -ن -ات ‘ رواق ج -ي-د ل-ب-ل-وغ
األدوار اŸق -ب -ل -ة ،ب -ال -ن -ظ -ر إا ¤ال -ت-حضشÒات
اŸكثفة التي قام بها رفقة زمÓئه اÓŸكم،Ú
ح -يث ك -ان واضش -ح -ا أان ال–ادي -ة ا÷زائ-ري-ة
للمÓكمة عازمة على تششريف الراية الوطنية
‘ األوŸبياد ،ومن أاجل هذا قامت بتهيئة
ك- -اف- -ة ال- -ظ -روف ل -ل -م Ó-ك -م Úخ Ó-ل ال -فÎة
اŸاضش -ي -ة م -ن أاج -ل ضش -م-ان ال-ت-حضش Òا÷ي-د
ودخول اŸنافسشة بقوة.
وبالنظر لقيمة ومسشتوى اÓŸكم Úا◊الي،Ú
Áكن القول إان حظوظ ا÷زائر ‘ نيل إاحدى
اŸيداليات يبقى أامرا متاحا ،بالنظر إا ¤سشّن
اÓŸك -م Úومسش -ت -واه -م اŸم-ي-ز ،دون نسش-ي-ان
ال-ن-ت-ائ-ج ا÷ي-دة ال-ت-ي ح-ق-ق-وه-ا خÓ-ل الفÎة
اŸاضشية.
وك- -ان ب- -ول- -ودي- -ن- -ات ق -د شش -ارك ‘ األل -ع -اب

األوŸبية  2012التي جرت بلندن وكان قاب
قوسش Úأاو أادنى من –قيق اإل‚از والعودة
Ãيدالية ،لول عامل نقصس اÈÿة الذي خانه
خÓل اŸنافسشة وجعله يعود بخفي حن.Ú
ويدرك بولودينات أان أاوŸبياد ريو دي جانÒو
فرصشته األخÒة من أاجل اŸنافسشة على نيل
ميدالية ذهبية ،لهذا من اŸنتظر أان يرمي
بثقله خÓل منازلة اليوم لضشمان التأاهل ثم
ان-ت-ظ-ار م-ع-رف-ة خصش-م-ه خÓ-ل ال-دور اŸق-بل
الذي سشيكون أاك Ìصشعوبة من الذي قبله.
من جهته يسشعى ششفيق بوعود إا ¤البقاء ‘

دائرة اŸنافسشة رغم صشعوبتها ،حيث يدخل
اليوم السشباق ‘ رياضشة الرماية ،اختصشاصس
ب -ن -دق -ي -ة ال -ه -واء اŸضش-غ-وط 10مÃ ،ا أان- - - - -ه
يششارك ،ألول مرة ‘ ،هذا اŸوعد الكب.Ò
وÁلك ب- -وع- -ود اŸؤوهÓ- -ت ال -ت -ي تسش -م -ح ل -ه
باجتياز الدور األول على األقلÃ ،ا أانه نال
لقب بطل إافريقيا خÓل اŸنافسشة التي جرت
ب-ال-ع-اصش-م-ة اŸصش-ري-ة ال-ق-اه-رة ،شش-هر جانفي
اŸاضشي ،وهو ما يجعله ‘ رواق جيد من أاجل
تفادي اإلقصشاء اŸبكر.

ﬂل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـو‘ :سسأارمـ ـ ـ ـ ـ ـي بك ـ ـ ـ ـ ـ ـل ثقلـ ـ ـ ـ ـ ـي للف ـ ـ ـ ـ ـ ـوز Ãيداليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

سشَيحسِشب له ا÷ميع أالف حسشاب،
ولو أانه منذ تلك الفÎة قد ‚ح
‘ كسشب مزيد من اÈÿة التي
تسشمح له بالتطلع لتحقيق هدفه
على األراضشي الÈازيلية ،على حد
قوله.
وق -ب -ل أاي -ام ق -ل -ي -ل -ة ع-ن ان-طÓ-ق
منافسشات أالعاب القوى ⁄ ،يحسشم
ﬂلو‘ بعد ‘ الختصشاصس الذي
سشيششارك فيه ،باعتبار أانه مسشجل
م- - -ن ط- - -رف ال–اد ا÷زائ- - -ري
أللعاب القوى ‘ سشباقي  800و
 1500م.Î
ومن اÙتمل جدا أان يتم
اتخاذ القرار النهائي
‘ ه- -ذا الشش -أان،
ال-ثÓ-ث-اء أاو
األربعاء
القادم،Ú
ب- - -حسشب م- - -ا

أافاد به العداء نفسشه ،مضشيفا أانه
بانتظار وصشول مدربه
ال- -ف- -رنسش- -ي إا ¤ري -و ل -ل -حسش -م ‘
اŸوضشوع .علما وأانه ششارك هذا
اŸوسش- -م ‘ سش- -ب- -اق -ات  800مÎ
واŸيل أاك Ìمنها لـ 1500م.Î
وتابع يقول« :أانا مسشتعد ÿوضس
غ -م -ار اخ -تصش -اصش-ي  800و1500
م .Îت -رت -ي-ب-ي ال-ع-اŸي وت-وق-ي-ت-ي
يسش - -م - -ح - -ان ‹ ب - -ال- -ت- -ن- -افسس ‘
الخ -تصش -اصش Úول -ك -ن ال -فصش-ل ‘
األم -ر سش -ي -ت -م ب -ع -د ال -تشش -اور م -ع
م- -درب- -ي ،ال -ذي سش -أا–دث إال -ي -ه،
ال- -ثÓ- -ث- -اء أاو األرب- -ع- -اء .ل دخ- -ل
ل–Ó- - - -اد ا÷زائ- - - -ري ‘ ه- - - -ذه
ال - -قضش - -ي - -ة ،ح- -يث سش- -ي- -ن- -حصش- -ر
اختصشاصشه على سشحب إاسشمي من
ق - -ائ - -م - -ة اŸت - -ن- -افسش ‘ Úأاح- -د
السش -ب -اق Úع -ن -دم-ا أات-خ-ذ ق-راري
النهائي».

وأاج- - - -رى ﬂل- - - -و‘ أاول حصش- - - -ة
تدريبية له مسشاء السشبت ،أاي بعد
سشاعات من وصشوله إا ¤ريو دي
جانÒو رفقة مدلكه اŸغربي.
وأاوضش- -ح ب- -خصش- -وصس –ضشÒات- -ه
ل- -ه- -ذا اŸوع- -د« :اسش- -ت- -ع -دادات -ي
انتهت ،وما سشأاركز عليه ‘ الفÎة
اŸق- -ب- -ل- -ة ه- -و السشÎج- -اع ق- -ب -ل
الدخول ‘ اŸنافسشة الرسشمية».
وأاب-دى ال-ب-ط-ل األوŸب-ي ارت-ي-احه
الششديد للظروف التي أاجرى فيها
اسش -ت -ع -دادات -ه ل -ل -م -وع-د ال-ع-اŸي
ال -ك -ب Òب -ق -ي -ادة م -درب -ه ف -ي -ل -يب
دوبون ،مذكرا بأانه أاقام تربصشÚ
لثÓثة
أاسشابيع لكل منهما Ãنطقة فون
روم-و ب-ف-رنسش-ا ،ت-خ-ل-ل-ه-م-ا ت-ربصس
آاخ -ر ل -عشش -رة أاي -ام ع -ل -ى مسش-ت-وى
سش -ط -ح ال -ب -ح -ر م-ع اŸشش-ارك-ة ‘
دورة دولية.
وواصشل« :كل ششيء جرى وفق ما
كان مسشطرا له .ششاركت ‘ سشباق
 800م ،Îو‘ اŸي- - -ل ،ف - -ي - -م - -ا
اق- -تصش -رت مشش -ارك -ت -ي ‘ سش -ب -اق
 1500م Îع -ل -ى Œم -ع م -ون -اك-و
فقط .أاششعر أا Êجاهز للمنافسشة
واŸه - - -م أان أاك - - -ون ك - - -ذلك ي- - -وم
ا◊سشم».
و‘ األخ ،Òنّوه ﬂلو‘ بالعÓقة
ال -ت -ي ت-رب-ط-ه Ãدرب-ه ال-ف-رنسش-ي،
مادحا العمل الذي يقوم به منذ
أان أاصشبح يتدرب –ت إاششرافه.
وقال ‘ هذا الششأان‚« :حت ‘
إاحراز نتائج جّيدة معه .عÓقتي
مع فيليب أاك Ìمن عÓقة رياضشي
Ãدربه».

ل يحظى بثقة مدرب ألريال زيدأن

ميـ ـ ـÓن ينوي التعاقد مع اإلسسبا Êإايسسك ـو

لسسبانية،
أكدت يومية «أسس» أ إ
م إأ ¤قائمة
زمسس ،أن ميÓن أنضس ّ
أŸهتم Úبالتعاقد مع إأيسسكو
آألركون ،صسانع ألعاب ريال مدريد،
ألذي أصسبح على قائمة ألبيع.
فششل صشاحب  24عاًما ‘ ا◊صشول على مركٍز
أاسشاسشي ‘ تششكيلة اŸدرب زين الدين زيدان
وعلى ما يبدو فإان عليه البحث عن ناٍد آاخر هذا
الصشيف.
ويحظى الدو‹ اإلسشبا Êباهتمام عدٍد من األندية
اإل‚ل-ي-زي-ة ،باإلضشافة
إا ¤ي-وف-ن-ت-وسس ب-طل
إاي - -ط - -ال - -ي - -ا .ل- -ك- -ن

Ÿقربة من النادي اŸلكي وضشعت الفريق
الصشحيفة ا ُ
اإليطا‹ كوجهة ﬁتملة.
ول يبدو ا◊ديث عن انتقال الÓعب ŸيÓن سشهً‘ Ó
الوقت ا◊ا‹ ،فاألمر يعتمد على قدرة الروسشينÒي
Ÿهاجم كارلوسس باكا لتوف Òالسشيولة.
على بيع ا ُ
‘ ال -وقت ن -فسش -ه ،ي -ن -ت -ظ -ر أادري -ان -و غ -ال -ي-ا Êن-ائب
ال- -رئ -يسس– ،وي -ل  15م -ل -ي -ون ي-ورو ،ال-دف-ع-ة األو¤
Ÿخصشصشة لدعم النادي هذا
من  100مليون يورو ا ُ
اŸوسشم ،بناءً على اتفاق البيع Ûموعة اŸسشتثمرين
الصشيني.Ú
وارتبط ميÓن بالتعاقد مع عدد من الÓعب Úبعد
إا“ام صشفقة البيع ،أابرزهم أاكسشيل فيتسشل لعب خط
وسشط زينيت وخوان كوادرادو جناح تششيلسشي.

17102

بورقيق يخرج من منافسسة أ÷مباز
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إاخفاق رقيقي ومنصسوري ‘ سسباق الدراجات الهوائية

فشسل ألدرأجان أ÷زأئريان
يوسسف رقيقي وعبد ألرحمن
منصسوري ‘ –قيق نتيجة
إأيجابية خÓل مشساركتهما ‘
لوŸبية أ÷ارية
للعاب أ أ
أ أ
وقائعها Ãدينة ريو دي
جانÒو ألÈأزيلية ،حيث
سسيكون عليهما أنتظار
ألسسباق أŸقبل من أجل
ألتعويضس.

»°ù«ªM QÉªY

 ⁄يحسسم ‘ ألختصساصس ألذي سسيشسارك فيه

لوŸبي
أبدى ألبطل أ أ
أ÷زأئري ‘ سسباق 1500م
خÓل طبعة لندن ،2012
توفيق ﬂلو‘ ،عزمه على
إأهدأء أ÷زأئر ميدألية
جديدة ‘ أّم ألرياضسات ،بعد
وصسوله إأ ¤ريو دي جانÒو
للعاب
ألتي –تضسن أ أ
لوŸبية .2016
أ أ
صشرح ﬂلو‘ قائ« :Óأانا هنا ‘
ريو دي جانÒو من أاجل هدف
واحد هو التنافسس على ميدالية.
وعلى غرار كل اŸششارك ‘ Úهذه
اŸن -افسش -ة ف -ق -د حّضش -رت ج -ي -دا
وق - - -مت Ãج - - -ه- - -ودات جّ- - -ب- - -ارة
وتضشحيات كبÒة من أاجل أان أاكون
جاهزا لهذا اŸوعد ،ولكني أاعلم
أان ل ششيء مضشمون مسشبقا».
واعÎف إابن مدينة سشوق اهراسس
بصش -ع -وب-ة ال-ره-ان ‘ ظ-ل ت-واج-د
م -تسش -اب -ق Úم -ن ال -ط -راز ال-ع-ا‹،
م -ع -رب -ا ع -ن أام -ل -ه ‘ أان ي -حسش -م
الصشراع لصشا◊ه ،رغم أان الضشغط
سشيكون كبÒا عليه.
وإاذا كان ﬂلو‘ قد
حقق اŸفاجأاة ‘
أال - - - -ع - - - -اب 2012
بلندن ،فإانه يرى
ب- - - - - -أان األم- - - - - -ور
سش -ت -ك -ون ﬂت -ل-ف-ة
“اما هذه اŸرة،
حيث

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

العدد

عاد الفوز ‘ السشباق الذي
جرى على مسشافة  237كلم
للدراج البلجيكي غريغ فان
أافرÁايت ،حيث  ⁄يسشتطع
ك -ل م -ن رق -ي -ق -ي وم-نصش-وري
›اراة النسشق الذي فرضشه
الدراجون ،ليفشش– ‘ Óقيق
نتيجة إايجابية.
وبالنظر إا ¤اŸسشتوى الكبÒ
ال -ذي ع -رف -ه السش-ب-اق “وق-ع
رقيقي ومنصشوري مع كوكبة
اŸؤوخ -رة .ع -ل -م -ا أان ال -ف-ارق
ال- -ذي ك -ان ي -فصش -ل -ه -م -ا ع -ن
كوكبة اŸقدمة قدر بنصشف
سش-اع-ة ك-ام-ل-ة وه-ي م-دة م-ن
اŸسش-ت-ح-ي-ل ت-دارك-ها ،خاصشة
أان أاصشحاب كوكبة اŸقدمة
م- - -ن ال - -دراج ÚاŸع - -روفÚ
على اŸسشتوى الدو‹.
وك - - -ان ال - - -دراج ا÷زائ - - -ري

ي -وسش -ف رق -ي -ق -ي ق-د أاك-د ‘
تصش - -ري - -ح ل- -ه ق- -ب- -ل السش- -ف- -ر
ل - -ل - -مشش - -ارك - -ة ‘ األل - -ع - -اب
األوŸب- -ي- -ة ،أان- -ه يسش- -ت- -ه -دف
التموقع ‘ رتبة تقل أاو ُتعادل
اŸركز  ‘ 40أاوŸبياد ريو
دي جانÒو الÈازيلية.
وأاوضشح رقيقي ،أانه ‘ حال
“كنه من بلوغ هذا الهدف
فسش -ي -ك -ون ق -د ح -ق -ق إا‚ازا
(حدثا غ Òمسشبوق) ‘ تاريخ
مشش- -ارك- -ة ري- -اضش- -ة «اŸل -ك -ة
الصش - - -غÒة» ا÷زائ - - -ري- - -ة ‘
األوŸبياد.
وكان رقيقي ( 26سشنة) رفقة
مواطنه وزميله عبد الرحمان
منصشوري ( 21سشنة) اŸمثلÚ
الوحيدين لرياضشة الدراجات
ا÷زائ -ري -ة ‘ أاوŸب -ي -اد ري-و
 .2016علما أان األول ُيمارسس
ه - -ذه ال- -ري- -اضش- -ة م- -ع ن- -ادي
دÁونسش - -ي - -ون دات- -ا ا÷ن- -وب

اإلف -ري -ق -ي وي -رت -دي ال -ث -اÊ
واألخ Òزي ن- -ادي الشش- -ارق -ة
اإلماراتي.
وسش- -ي- -ك- -ون ع- -ل- -ى رق- -ي- -ق- -ي
ومنصشوري النتظار إا ¤غاية
ي -وم األرب-ع-اء ال-ذي سش-ي-ع-رف
مششاركتهما ‘ السشباق ضشد
ال -وقت م -ن أاج -ل ال -ت -ع -ويضس
واح -ت Ó-ل م -رت -ب -ة مشش -رف -ة.
ع- -ل- -م- -ا أان اŸن- -افسش -ة ع -ل -ى
إاح -دى اŸي -دال -ي -ات ‘ ه-ذه
اŸنافسشة يعد أامرا صشعبا إان
 ⁄ن -ق -ل مسش -ت -ح-ي ‘ ،Ó-ظ-ل
ال- -ف- -ارق ال- -ك- -ب Òم- -ن ح- -يث
اŸسشتوى.
م- -ن ج- -ه- -ت- -ه أاقصش -ي ،أامسس،
ﬁم-د ع-ب-د ا÷ل-ي-ل ب-ورق-يق
من منافسشات ا÷مباز الفني
Óل -ع-اب األوŸب-ي-ة ،ب-ع-د أان
ل -أ
ح- -ل ‘ اŸرك- -ز  48ب-ع-د أان
جمع  78.499نقطة  ⁄تكن
كافية له Ÿواصشلة اŸغامرة.

يطمح لنيل لقب ألهدأف

سس ـ ـ ـودا Êيوق ـ ـع هدف ـ ـه الثا ‘ Êالبطولة
الكرواتي ـ ـ ـ ـة للموسس ـ ـ ـم ا÷ديـ ـ ـ ـد

سسجل ألدو‹ أ÷زأئري
ألعربي هÓل سسودأÊ
هدفه ألثا ‘ Êبطولة
كروأتيا للموسسم
أ÷ديد ،خÓل فوز
فريقه دينامو زغرب
على ميدأن سسيبال
بثنائية نظيفة ،مسساء
ألسسبت ،برسسم أ÷ولة
ألرأبعة.
ك - -ان سش - -ودا Êمسش- -ج- -ل أاول
ه - -دف ‘ ه - -ذا ال- -ل- -ق- -اء ‘
ال-دق-يقة  ،18وال- -ث- -ا Êل -ه ‘
ال - -ب- -ط- -ول- -ة م- -ن إاج- -م- -ا‹ 6
ت -وق -ي -ع -ات أامضش -اه -ا ف -ري -ق
ال -ع -اصش -م -ة ال -ك-روات-ي-ة ب-ط-ل
اŸوسشم الفارط.
وششارك سشودا Êأاسشاسشيا ‘
ه -ذه اŸب -اراة وخ-اضس ك-ام-ل
أاطوارها .كما “كن من رفع
غ -ل-ت-ه إا 3 ¤أاه -داف ‘ ك -ل
Óندية
اŸنافسشات الرسشمية ل أ
اÿاصش -ة ب -اŸوسش -م ال -ك -روي

ا÷ديد ،بعدما كان قد افتتح
ع- - - -داده ‘ اŸب - - -اراة األو¤
ل- - -زم Ó- -ئ - -ه ب - -رسش - -م األدوار
ال -ت -م-ه-ي-دي-ة ل-راب-ط-ة أاب-ط-ال
أاوروب - -ا ال - -ت- -ي لي- -زال- -ون ‘
سشباقها.
ويتموقع دينامو زغرب ثالثا
برصشيد  7نقاط ،متخلفا عن
ال -رائ -د ري -ج -ي-ك-ا ب-ن-ق-ط-ت،Ú

وال -وصش -ي -ف سشÓ-ف-ن ب-ن-ق-ط-ة
واح- -دة .ل- -ك- -ن ه -ذا ال -ن -ادي
األخ Òأاجرى  4لقاءات.
وت-تسش-اب-ق ‘ ب-ط-ول-ة ك-رواتيا
 10ف- -رق ،ح- -يث يسش- -ي -ط -ر
دينامو زغرب على فعالياتها،
ذلك أانه أاحرز اللقب للنسشخ
 11األخÒة ،من ›موع 18
تتويجا افتكه ◊د اآلن.

بعدما تعاقد ألبايرن معهما

أانشسيلوتي يشسيد بإامكانات الثنائي هوملز وسسانشسيز

قدم نادي بايرن ميونخ
لŸا Êلكرة ألقدم
أ أ
لŸا Êماتسس
أŸدأفع أ أ
هوملز ولعب ألوسسط
ألÈتغا‹ ريناتو
ÓعÓم وأكد
سسانشسيز ل إ
على أن أنضسمامهما
للفريق «خطوة غاية ‘
لهمية» بالنسسبة
أ أ
للنادي ألبافاري.
ق -ال اŸدي -ر ال-ف-ن-ي ل-ل-ف-ري-ق
األŸا Êكارلو أانششيلوتي أاثناء
ت -ق -د Ëال Ó-ع -ب ‘ Úم-ؤو“ر
صشحفي« :أاششعر بسشعادة بالغة
ب - -وج - -ود ه- -ذي- -ن الÓ- -ع- -بÚ
الرائع Úمعنا ...وأارى
أان ال- -ت- -ع- -اق- -د م- -ع ه- -وم -ل -ز
وسش- -انشش- -ي- -ز خ- -ط -وة م -ه -م -ة
بالنسشبة لنا وأانا سشعيد جدا
ب-ه-ذا» .وأاب-رز ه-وم-ل-ز (27
عاما) ،أان «بايرن يعت Èمن
أافضشل ثÓثة فرق ‘ العا.⁄
وعندما تسشتطيع الفوز بثÓث

بطولت كل عام –صشل على
حافز كب.»Ò
من جانبه ،قال سشانششيز (18
عاما) الذي توج مؤوخرا مع
م- -ن -ت -خب ب Ó-ده ب -ك -أاسس أا·
أاوروب - -ا ‘ ف- -رنسش- -ا« ،إان- -ن- -ي
سش-ع-ي-د ل-ل-غ-اي-ة بوجودي هنا.
سشأاعمل بكل جهد ألدخل فى
ق -ائ -م -ة ال -ف -ري -ق م -ع أافضش -ل
الÓعب.»Ú
ون - -ف- -ى رئ- -يسس ›لسس إادارة
النادي البافاري كارل هاينز
روم -ي -ن-ي-غ-ه ،م-ا ت-ردد ع-ن أان

البايرن دفع  38مليون يورو
م- -ق- -اب- -ل ان- -ت- -ق- -ال ه- -وم- -ل -ز
لصشفوفه .وقال« :لقد سشمعت
هذا
الرقم أاك Ìمن مرة بالفعل،
ه -ذا اŸب -ل -غ م -رت-ف-ع ل-ل-غ-اي-ة
وغ Òصش- -ح- -ي- -ح .دخ- -ل- -ن -ا ‘
مناقششات مع أانششيلوتي حول
ضشم لعب Úجدد منذ فÈاير
اŸاضش -ي وات -ف -ق -ن -ا ع -ل -ى أان
م - -اتسس ه - -و ال Ó- -عب ال- -ذي
ن-ري-ده .ون-ع-ت-ق-د أان-ه م-ناسشب
ألسشلوب الفريق».

فالك فال اÒÿ

áæ«eGC.ê : OGóYGE

koutoufcom@gmail.com
أإ’ثنين  08أأوت  201٦م

ا◊مل

خرجت ألعروسصة ‘ يـدها
وردة أ÷وهر وأŸرجان حتى
لوذنيها
حتى بقاو مدهوشص Úفيها بصصح غ Òأللي
يعرف قيمتها أللي يـديها
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ألموأفق  05ذي ألقعدة  1437هـ
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تويقة ‘ وسصط أ◊ديقة باشض
نشصوف زهري كي Œيبو ذيك
ألوريقة

لرجنت Úمنذ
رجل يعيشش داخل كهف فى ا أ
 40عاماً

ا÷وزاء
نشصالله فا◊Óل غ Òأأنا ‹
بيك نضصفر وربي علينا يسصهل و يتمم
و يقدر و نعيشصوأ فرحان Úطول ألزمان حتى
للخر متسصام Úكيف ألنجوم وألقمر يا زينة
ألشصفر

السسرطان
يعيشض بدرو لوكا؛ صصاحب ألتسصعة وألسصبع Úعامًا
بدون مياه جارية أأو كهرباء ‘ كهفه ألعا‹ على جبل
’رجنت Úمنذ  40عامًا،
‘ و’ية توكومان شصما‹ أ أ
حسصب وكالة ““أأسصوشصيتد برسض““ .وعندما يشصعر با÷وع
يلتقط بندقيته ويذهب للصصيد أأو ينزل أ÷بل ‘ رحلة
يقطعها ‘  3سصاعات إأ ¤بلدة سصان بدرو دي كا’’و
ألقريبة ،وهناك جدول صصغ Òهو مصصدره ألرئيسض
للمياه .يعيشض معه ‘ ألكهف  11ديكًا ومعزتان تتجول
‘ أ÷بال ،إأذ يوقظه صصياح ألديكة نحو ألسصاعة 03:00
كل صصباح ويبدأأ يومه بإاضصرأم ألنÒأن.
بات لوكا أأسصطورة ‘ سصان بدرو دي كو’’و ،وهي
بلدة غالبًا ما يعطيه سصكانها ألطعام وأŸؤون ،ويشصÎي
ألشص--م--وع وأÿمÒة وأل--ذرة ،ك--م--ا أأن--ه ي--ت--ل--ق--ى م--ع-اشض
شص-ي-خ-وخ-ة ي-ق-در ب-ن-حو  100إأ 200 ¤دو’ر أأم-ري-كي
شصهريًا من أ◊كومة .وÁتلك ألرجل جهازأ ً تكنولوجيًا
وحيدأ ً ،وهو جهاز رأديو يعمل بالبطارية ،لكنه يوأجه
’شصارة ضصعيفة
’ن أ إ
صصعوبة ‘ ألتنقل ب ÚأÙطات؛ أ
‘ أ÷بال

ومضســــــــــة
^نه عندما صُسِنعت أاول الكمÒات ‘ العا ،⁄كان
ع-ل-يك ا÷ل-وسش لـ 8سس-اع-ات م-ت-واصس-لة حتى تتمكن
الكامÒا من تصسويرك.
لنسسان تكون لديه نزعة للغشش واÿداع
^أان ا إ
والسس-رق-ة وال-ك-ذب إاذا أاصس-ب-حت ع-دد سس-اع-ات ن-وم-ه
أاقل من اŸعتاد..

أأتعرف مامعنى أأن تكون طيبا؟ هي أأن –مل
هموم الدنيا ومع ذلك تبتسسم ،هي أأن تكون
ﬁتاجا ومع ذلك تعطي ألطيبة ،هي أأن تتعرضض
لظلم كب Òوعندما تأاتيك ألفرصصة لتنتقم تعفو
لن قلبك أاطهر
وتصسفح أ

حك ـ ـ ـم وأامثـ ـ ـال
امرأاة تششتكي زوجها فسشأالها ضشابط
الششرطة ما اسشم زوجك ؟ قالت :أاوله
أاخت اÿاله وآاخره زوج ا÷دة .فما
اسشم زوجها؟

^عندما يخّونوك فكأانهم قطعوا ذراعيك،
تسس -ت -ط -ي -ع مسس -اﬁت -ه -م و ل -ك -نك ل تسس-ت-ط-ي-ع

للعبــرة
رسصب
أأحد ألطÓب ‘ مادة ألتعب ،Òوهذأ
أأمر غ Òأعتيادي أأن يرسصب طالب
‘ م-ادة سص-ه-ل-ة ك-ال-ت-ع-ب ،Òوع-ن-دم-ا
سُصئل أŸدرسض عن سصبب رسصوبه ‘
أŸادة قال :وألله يا أخوأن ،ألطالب
’ يركز كل مرة نعطيه يكتب عن
موضصوع يخرج عن أŸوضصوع.
قالوأ له :أأعطنا عينات من موأضصيع
ألتعب Òألتي كتبها  ..فقال أŸدرسض
على سصبيل أŸثال :طلبنا منه مرة
ك -ت -اب -ة م -وضص -وع ع-ن فصص-ل أل-رب-ي-ع
فكتب ألطالب أآ’تي«:فصصل ألربيع
من أأجمل ألفصصول ‘ ألسصنة ،تكÌ
ف -ي -ه أŸرأع-ي أÿضص-رأء ‡ا ي-ت-ي-ح
للجمل أن يشصبع من تلك أŸرأعي،
وأ÷م- -ل ح -ي -وأن ب -ري يصص Èع -ل -ى
أ÷وع وأل -ع -طشض أأي-ام-ا ،ويسص-ت-ط-ي-ع
أŸشص -ي ع -ل -ى أل -رم -ل ب-ك-ل سص-ه-ول-ة
ويسص -ر .ي -رب -ي أل -ب -دو أ÷م -ل ،ف-ه-و
سصفينة ألصصحرأء  ،فينقل متاعهم
ويسص- -اع- -ده- -م ع- -ل- -ى ألÎح -ال م -ن
منطقة ’خرى  ..وأ÷مل حيوأن
أأليف … إألخ.
ويسص- -ت -م -ر أل -ط -الب ‘ أل -ت -غ -زل ‘
أ÷مل ،وينسصى أŸوضصوع ألرئيسصي
..

لسسد
ا أ
حمامي يا حمام ألطاير ‘
ألع‹Ó؛ روح لبÓد ألهند جيبلي حمزة
أ÷وهر ألغا‹؛ روح للغرب جيبلي حبيبي
حمزة كسصبي ورأأسض ما‹

العذراء
’لة يا’لة يا كحلة لعيون وين
ما نكون نرسصلك مرسصول .إأذأ
رحت لبحر نرسصلك عوأمة وإأذأ رحت لسصما
نرسصلك حمامة ..وأأنت يا ألشصابة نديك غÒ
أأنا

اŸيزان

^م - -ن ا أ
لدب أان ل تسس - -أال أاح - -دًا ع - -ن شس- -يء
يخفيه عنك .فإان  ⁄يكن ظاهرا لك فهو غالبا
ل يخصسك.

قصسة

قعدتنا زينة ...فيها ◊باب
وألنسصاب ...وألÈأ Êيقعد زأه
قدأم ألباب ...ليلتنا مÈوكة
سصعيدة..فريدة ...ما ليها عنيدة  ‹...يطلب
بوقالة نعطولو وحيدة

ب اِ÷مال ما قتل !!
ومن ُح u

ف -ق -ال أŸدرسص -ون :ق -د ي -ك -ون
قرب موضصوع ألربيع من أ÷مل
وأرت-ب-اط-ه ب-ال-رع-ي ه-و أل-ذي ج-ع-ل
أل- -ط- -الب ي- -خ- -رج ع- -ن أŸوضص -وع..
فقال أŸدرسض ’ :خذوأ على سصبيل
أŸثال هذأ أŸوضصوع ألذي طلبنا
من ألطالب أن يكتب عنه أكتب عن
ألصص -ن -اع -ات وأل -ت -ق -ن-ي-ة ‘ أل-ي-اب-ان
..ف -ك -تب أل -ط -الب أآ’ت -ي““ :تشص-ت-ه-ر
أل -ي -اب -ان ب -ال -ع-دي-د م-ن ألصص-ن-اع-ات
وم -ن -ه -ا ألسص -ي -ارأت ،ل -ك-ن أل-ب-دو ‘
ت-ن-قÓ-ت-ه-م ي-ع-ت-م-دون ع-ل-ى أ÷مل،
وأ÷م- -ل ح -ي -وأن ب -ري يصص Èع -ل -ى
أ÷وع وأل -ع -طشض أأي-ام-ا ،ويسص-ت-ط-ي-ع
أŸشص -ي ع -ل -ى أل -رم -ل ب-ك-ل سص-ه-ول-ة
ويسص -ر .وي -رب-ي أل-ب-دو أ÷م-ل ،ف-ه-و
سص-ف-ي-ن-ة ألصص-ح-رأء ،ف-ي-ن-قل متاعهم
ويسص- -اع- -ده- -م ع- -ل- -ى ألÎح -ال م -ن
منطقة أ’خرى  ..وأ÷مل حيوأن
أأليف ،قال أŸدرسصون هل هناك
م -وضص -وع آأخ -ر ف -ق -ال أŸدرسض ك -ل
م -وضص -وع ي -ب -دأأ ف -ي-ه ل-نصص-ف سص-ط-ر
ينتهي بصصفحات عن أ÷مل  .وهذأ
موضصوع بعيد جدأ عن أ÷مل ..
أكتب موضصوعا عن أ◊اسصب أآ’‹
وف- -وأئ- -ده ف- -ك- -تب أل -ط -الب أآ’ت -ي:
أ◊اسصب أآ’‹ جهاز مفيد يك‘ Ì
أŸدن و’ ي- -وج -د ع -ن -د أل -ب -دو أ’ن
أل- -ب- -دو ل- -دي- -ه -م (أ÷م -ل) وأ÷م -ل
ح - -ي - -وأن ب - -ري يصص Èع- -ل- -ى أ÷وع
وأل-ع-طشض أأي-ام-ا ،ويسص-ت-ط-يع أŸشصي

على
أل -رم-ل ب-ك-ل سص-ه-ول-ة ويسص-ر .وي-رب-ي
ألبدو أ÷مل ،فهو سصفينة ألصصحرأء،
ف-ي-ن-ق-ل م-ت-اع-ه-م ويسص-اع-ده-م ع-لى
ألÎح- -ال م- -ن م -ن -ط -ق -ة أ’خ -رى ..
وأ÷مل حيوأن أأليف.
عندما علم ألطالب بأانه رسصب ‘
مادة ألتعب Òتقدم بشصكوى يتظلم
ف -ي -ه -ا ل-وزي-ر أل-ت-ع-ل-ي-م ،وف-ي-م-ا ي-ل-ي
خ -ط-اب ألشص-ك-وى :سص -ع -ادة وزي-ر
ألÎب- - - - -ي- - - - -ة وأل- - - - -ت- - - - -ع- - - - -ل - - - -ي - - - -م
ألسصÓم عليكم ورحمة ألله وبركاته
أأق-دم Ÿع-ال-ي-ك-م ت-ظ-ل-م-ي هذأ وفيه
أشص -ت-ك-ي م-درسض م-ادة أل-ت-ع-ب Òأ’Ê
صصÈت عليه صص Èأ÷مل ،وأ÷مل
ح - -ي - -وأن ب - -ري يصص Èع- -ل- -ى أ÷وع
وأل-ع-طشض أأي-ام-ا ،ويسص-ت-ط-يع أŸشصي

على
أل -رم-ل ب-ك-ل سص-ه-ول-ة ويسص-ر .وي-رب-ي
ألبدو أ÷مل ،فهو سصفينة ألصصحرأء،
ف-ي-ن-ق-ل م-ت-اع-ه-م ويسص-اع-ده-م ع-لى
ألÎح- -ال م- -ن م -ن -ط -ق -ة أ’خ -رى ..
وأ÷م -ل ح-ي-وأن أأل-ي-ف ،وك-م-ا ي-ع-ل-م
سصعادتكم أن أ÷مل يسصتمد طاقته
من سصنامه ألذي يخزن فيه ألكثÒ
م- -ن ألشص -ح -وم ،أأم -ا ع -ي -ن -ي أ÷م -ل
ففيها طبقة مزدوجة –مي ألعينÚ
من ألرماأل وألعوأصصف.
آأمل من سصعادتكم ألنظر ‘ تظلمي
هذأ وظلم أŸدرسض ‹ مثلما ُ
ظلم
أ÷مل ‘ عصصرنا هذأ بأاكل كبدته
‘ أل- -ف- -ط- -ور ‘ ج -م -ي -ع أل -وزأرأت
وأل -دوأئ -ر أ◊ك -وم -ي -ة.ول -ك -م م -ن -ي
خالصض ألشصكر وألعرفان

حل العدد السسابق:
^ الذهب

ابـتـسسـم
مشص -ى ب -خ -ي -ل وأب -ن-ه م-ع ج-ن-ازة
وكانت أمرأأة تنوح وتصصرخ إأ ¤أأين
ي- -ذه- -ب- -ون بك إأ ¤ب -يت ’ ف -رأشض ف -ي -ه ،و’
غطاء ،و’ خبز و’ ماء!؟
فقال أبن ألبخيل أ’بيه :هل سصيذهبون به
إأ ¤بيتنا؟
لولŸ :اذأ أأنت حزين
البخيل ا أ
هكذأ؟
البخيل الثا :Êأ’ن ثمن ألبنزين أرتفع
كثÒأ!
لول :ها ،ها ،لقد أشصÎيت
البخيل ا أ
سصيارة إأذأ؟
البخيل الثا .. ’ :ÊأشصÎيت و’عة!

بسصم ألله بديت وعلى ألنبي
صصليت عيطت يا خالقي يا مو’يا
حتى يكملي وأشض نويت

العقرب
لفيت فرأشصي لف لف ودقيتي
بابي دقة دقة مصصباحي ضصاوي عمر ’
يطفى

القوسس
وينك ياغزأ‹ وينك ياعزأ‹
عود‹ وأشصفق على حا‹ غيابك
عذأب وشصوقك نار وأ◊ياة بÓبيك
ما–‹Ó

ا÷دي
يا مو’ت ألقلب لكب Òربي
يعطيك و يوسصع عليك ماعندك ’
ذهب و’ حرير وأنتي دÁا زأهيا وربي
مسصهلك مادريت وأشض من حيلة نديرباشض
نكون مثلك

الدلو

زهري ‘ كاسض كل ليلة بيها و
ناسض كي نشصوف ‘ منامي ما
يضصياق بها حا‹ كي نشصوفها ألصصباح قلبي
يرتاح و كي نشصوفها كل يوم ما نعيشض مهموم

ا◊وت
جزت على جنية ،قالت ‹
وأشض –وسصي يا ولية  ،قلت لها مانى
نحّوسض ’ على ما و’ على جاه ،نحوسض على
من ضصيّعت يو‹ ‹

áMGÎ°SG

اإ’ثنين  ٠٨أاوت ٢٠١٦
الموافق لـ  ٠٥ذي القعدة  ١٤٣٧هـ

متاهـــــة
األرقــــام

عاصشمة
افريقية
يصشافح

للتخيÒ
بحر

اللغز:
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الكلمـــــــات:

ال -ف-ت-اح-ة ،ال-ف-ت-اح ،ال-ف-ت-اشش ،ال-ف-ن-اق ،ال-ف-ت-افت،
ال-ف-ت-اق ،ال-ف-ال-ق-ة ،ال-فالعة ،الفالك ،الفتحة ،الفتق،
ال -ف -ت -ل -ة ،ال -ف -ت -وح -ات،ال-ف-ت-ي-ت-ة ،ال-ف-ج-أاة ،ال-ف-ج-ال،
الفجج ،الفجور ،الفجمة ،الفتانة ،الفحالة ،الفحة،
فحج ،فحم.

اخت Èمعلوماتك
Ÿن يعود الفضسل ‘ اخÎاع
لط- -ع -م -ة اŸع -ل -ب -ة م -ن بÚ
ا أ
الشسخصسيات التالية؟
أا  -ا’سشكندر اŸقدوÊ
ب  -نابليون بونابرت
ج  -أادلف هتلر
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أاول ششهيد
انتفاضشة
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آالة
موسشيقية

ﬂرجة سسينمائية جزائرية
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والدة

` 4 `` 3 ` 2

ف

ل

ا

ل

جمع
رمل

نعم
باأ’جنبية

` 5

ت

ف

ة

أا

ششعوب
والد
حب

دق
نصشف زدان
والدة

الحل  /كلمات متقاطعة

أاف-ق-ي-ا ) ١ :ع -ي -ون ◊ب -ارةÁ ،ي-ن-ة،
ششويخ ،د.د ،رسشو ،احب ،زد ،‹ ،يسشم،
ل -ي -ل ،ف -اط -م -ة ح -ل -ي -ل-و ،ري ،دم ،صش-لب،
باسشل ،يا،م.م ،رفيق ،باب ،دل ،يرسشل،
احمد بن عيسشى.
عموديا ) ١ :مصشطفى بديعÁ ،دح،
 ،⁄وي ،الطرب ،دم ،ن .ن .ن ،Ë ،قلد،
لة ،دية ،بي ،ششح ،حسشر ،اف ،بور ،مل،
سشر،اسشيا ،يدل ،ي .يو ،رخو ،ملل ،سشرب
 ،ليو ،اسشاي ،سشبيل ،لبان.
الحل متاهة ا أ
لرقام

+١٢٤ + ١٢٦ + ١٢٧ + ١٣٢ + ١٢ + ٢٤
٥٦٨ = ١٢٣
الحل  /تسسل وتثقف

ج  /الغرضض من وراء ذلك هو
““ا◊فاظ على البيئة““
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ثلثا
عليشش
صشال
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غطاء
العصشفور
ضشغد
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دولة
أامريكية
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الششقيف
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الطقسش

` 11
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ششاسشعة

ششهر
ميلدي
عز

ا

للتخيÒ

نعم باأ’جنبية

أامريكية

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

ة

جÈ

غطاء ا÷سشد

الكلمــات السسريــة

ل

بسشط

عاصشمة

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

ل

للجزم

متششابهان
رب
سشاخن

نعم
باأ’جنبية

السسينما
قليل
سسوميات
حسسن زراري

مطربة
جزائرية

تام

مرضش
معدي
لفظ هاتفي

سس -ر ب-اŒاه ا أ
لسس-ه-م
م - -ب- -ت- -دئ- -ا ب- -ا◊رف سسÚ
(سش) ح- - - -ت- - - -ى تصس- - - -ل ا¤
ح - -رف ت - -اء (ت) ل - -ت - -ج- -د
الكلمة اŸفقودة.

ف ت

669

‡ثلة
مسشرحية
وسشينمائية

صشور ـ م ـ

دردشسة
لسسهم
اأ

ا

١٧١٠٢

رقــــــــــم

منام

لشسارة –توي
هذه ا إ
على دوائر مرقمة من ١إا¤
 ٨و‘ نفسش 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
‡ثلة من رواد مسسرح
قسسنطينة ا÷هوي.

ل

العدد

‡ثل
سشينمائي
جزائري با’ذاعة
الوطنية

لعبــــة الحـــروف

ف ت

¬aôY º«gGôHGE :OGóYGE

الكلمــــات السسهميـــة

ننطلق من الدائرة
السسوداء ‘ أاعلى
الشسبكة لنصسل إا¤
الدائرة السسوداء
لخرى ،شسرط أان Œمع
ا أ
‘ النهاية  ٤٤٣نقطة
وأال “ر ‘ رقم واحد
إال مرة واحدة.

كلمة
السسر:

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أافقيا
 ) ٢ ) ١روائي مصشري ،اديب

م بروهانديا
ع
 ) ١عتيق ـ م ـ ،

جزائري
 ) ٣رقد ـ م ـ
 ) ٣اسشم علم مذكر ـ م ـ  ،عمر ـ م ـ
 ) ٥حششرة ذات سشتة أارجل ،ظرف
مكان ـ م ـ
 ) ٦ثلثا دين ،اقعد ـ م ـ
 ) ٧فنان تونسشي
ـ
 ) ٨جمع مدينة
 ) ٨يضشيء ،سشيل
ﬂ ) 9رج سشينمائي جزائري
 ) 9قد ،عاصشمة افريقية
 ) ١٠طول ،سشئم
لردن ،عتيقة
 ) ١٠ينتسشب ل أ
 ) ١١ششاعر جزائري قادم ـ م ـ
 ) ١١عكسش  ،ÚÁللنفي.

 ) ٢وحل ـ م ـ
 ) ٣الد· مبعÌة ،ضشع
 ) ٤نهاية ـ م ـ ،يصشافح ـ م ـ ،يرششد
 ) ٥اأنظف ،مدينة عراقية ـ م ـ
 ) ٦صشغ Òـ م ـ ،سشقط ،ثلثا يدوم،
 ) ٧ثلثا عمر ،بلدية بو’ية تيبازة ـ م

الفجر٠٤.٢٠...............:
مواقيت الظهر١٢.٥٣...............:
الصشÓة العصشر١٦.٤٠...............:
المغرب١٩.٤٩..............:
العششـاء٢١.٢٠................:

á«îjQÉàdG IôµØªdG
^ ٠٨أاوت  :١٩٥٦أاسشسشت جبهة التحرير الوطني اأول
م -درسش-ة ل-ل-م-واصشÓ-ت السش-ل-ك-ي-ة والÓ-سش-ل-ك-ي-ة
على ا◊دود ا÷زائرية اŸغربية.
^  ٠٨اأوت  :١٩٥٨ضشغط سشتة عششر نائبا اأمريكيا
بالكو‚رسس على بلدهم للتدخل لدى فرنسشا ◊ملها
على التفاوضس مع ا÷زائري.Ú

الطقسس اŸنتظر اليوم و الغد

عنابة
عنابة

 23°ا÷زائر
 20°ا÷زائر
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الإثن ٠٥ Úذو القعدة  ١٤٣٧هـ اŸوافق لـ  ٠٨أاوت ٢٠١٦م

مؤوسصسص ـ ـات رسصميـ ـ ـة تع ـ ـزي «الشصـعب»
وتع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدد مناقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب الفقي ـ ـ ـ ـ ـ ـدة
ليام على قاعة التحرير بيومية «الششعب» وهي تودع أاحد أاعمدتها
Á ⁄ر يوم أامسس ،كسشائر ا أ
وأاقÓمها البارزين على السشاحة الإعÓمية ،رغم أانها ودعت ‘ كث Òمن اŸناسشبات عددا ‡ن مروا على
لمر يختلف حينما تعلق بواحدة من حملوا هموم الفقراء واŸواطن Úمن إاحدى
أام ا÷رائد ،لكن ا أ
أاعرق وليات الششرق ا÷زائري ،وبهذا اŸصشاب ا÷لل  ⁄تتوقف برقيات التعازي من جهات رسشمية
ومدنية وحتى دبلوماسشية.

جÓل بوطي

بدوي يعزي
بقلب مؤومن بقضشاء الله وقدره ،بلغني نبأا وفاة اŸغفور
ل -ه-ا آام-ال م-راب-ط-ي ط-يب ال-ل-ه ث-راه-ا ،وإاث-ر ه-ذا اŸصش-اب
لع Ó-م -ي -ة
لسش -رة ا إ
ا÷ل- -ل ،أات- -ق- -دم إا ¤ك- -اف- -ة أاف- -راد ا أ
وج -ري -دة «الشش -عب» ،وإا ¤ع -ائ -ل -ت -ه-ا ال-ك-رÁة ب-أاخ-لصس
عبارات التعازي واŸواسشاة راجيا من اŸو ¤عز وجل أان
يسش -ك -ن ال -ف-ق-ي-دة فسش-ي-ح ج-ن-ان-ه ،وأان ي-ل-ه-م-ك-م ج-م-ي-ل
الصش Èوالسشلوان.
«إانا لله وإانا إاليه راجعون».

سشفارة دولة فلسشطÚ
بهذا اŸصصاب ا÷لل تقدم سصفارة دولة فلسصط Úبا÷زائر ،باسصم
سصعادة السصف ،Òلؤوي عيسصى ،بأاسصمى عبارات اŸواسصاة قائل «بقلب
مؤومن وخاشصع بقضصاء الله وقدره ،تلقينا واألخوة العامل ‘ Úالسصفارة نبأا
وفاة اŸغفور لها الصصحفية بيومية «الشصعب» طيب الله ثراها ،وبهذه
لسص-رة الكرÁة
اŸن-اسص-ب-ة األل-ي-م-ة ن-ت-ق-دم وك-ادر السص-ف-ارة ل-ك-م ول -أ
بأاخلصس التعازي وأاصصدق اŸواسصاة ،سصائل ÚاŸو ¤تعا ¤أان
يتغمد روح الفقيدة بواسصع رحمته ،وأان يسصكنها فسصيح جنانه،
ويلهمهم وذويها وكل الصصحفي Úواإلداري Úوعمال جريدة
«الشصعب» جميل الصص Èوالسصلوان».

الهبÒي يعزي
 ⁄تفوت اŸديرية العامة للحماية اŸدنية اŸناسصبة األليمة ،التي أاŸت
بأاسصرة الفقيدة قبل أاصصدقائها ومن عرفها من بعيد أاو قريب ،حيث
أابرقت معزية باسصم اŸدير العام للحماية اŸدنية العقيد مصصطفى
الهبÒي وكافة اإلطارات والعامل ‘ Úسصلك ا◊ماية اŸدنية بأاخلصس
التعازي إا ¤األسصرة اإلعلمية ،وكافة مسصتخدمي يومية «الشصعب» على
إاثر هذا اŸصصاب ا÷لل.
وت -ط -رق ب -ي -ان ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة إا ¤م-ن-اقب ال-ف-ق-ي-دة أام-ال م-راب-ط-ي
الصصحفية النشصيطة ،سصائل ÚاŸو ¤عز وجل أان يتغمدها برحمته الواسصعة ويسصكنها فسصيح جنانه ويلهم
ذويها الصص Èوالسصلوان واحتسصاب األمر لله تبارك وتعا.¤

سشلطة ضشبط السشمعي البصشري

من جهتها تقدمت سصلطة ضصبط السصمعي البصصري بتعازيها القلبية باسصم
رئيسصها ،زواوي بن حمادي ،وأاعضصاء السصلطة قائل «تلقينا ببالغ ا◊زن
واألسصى نبأا وفاة اŸغفور لها بإاذنه تعا ¤مراسصلة جريدة «الشصعب»
الصصحفية أامال مرابطي ،وإانه Ÿصصاب جلل ل يسصعنا إال أان ندعو ألهلها
الصص Èوالسصلوان».

الصشندوق الوطني للعمال للتأامنيات
الجتماعية
ب-دوره ق-دم اŸدي-ر ال-ع-ام ل-لصص-ن-دوق ال-وط-ن-ي ل-ل-ت-أام-ي-ن-ات الجتماعية
للعمال األجراء ،تيجا Êحسصان هدام ،باسصم كافة إاطارات اŸؤوسصسصة
أاسصمى عبارات التعازي وعميق اŸواسصاة ،ول يسصعني ‘ هذا اŸصصاب
ا÷لل إال أان أاتقدم لكم بخالصس التعازي ،سصائل اŸو ¤عز وجل أان
يتغمد الفقيدة برحمته الواسصعة وينعم عليها Ãغفرته وأان يلهم ذويها
الصص Èوالسصلوان.

رئيسس بلدية ا÷زائر الوسشطى
من جهته ،ع Èعبد ا◊كيم بطاشس ،رئيسس بلدية ا÷زائر الوسصطى عن
بالغ ا◊زن واألسصى وبقلوب مؤومنة بقضصاء الله وقدره« ،تلقينا نبأا وفاة
األخت أامال مرابطي ،مراسصلة بحريدة «الشصعب» ،على إاثر اŸصصاب
ا÷لل يتقدم السصيد بطاشس عبد ا◊كيم رئيسس بلدية ا÷زائر الوسصطى،
أاصصالة عن نفسصه ونيابة عن كل أاعضصاء اÛلسس الشصعبي البلدي بأاحر
التعازي وأاصصدق اŸواسصاة لعائلة الفقيدة ،طالبا من الله عز وجل أان
يتغمد روح اŸرحومة ‘ واسصع جنانه وأان يلهم ذويها الصص Èوالسصلوان»
إانا لله وإانا إاليه راجعون
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اعـ ـ ـ ـ ـذرينا ..أام ـ ـ ـ ـ ـال

^

نورالدين لعراجي

‘ الوقت الذي كنت بصشدد –رير مقا‹ بششأان زميلتنا الفقيدة
أام -ال م -راب -ط-ي ك-ي ت-ق-اوم إاصش-اب-ت-ه-ا وت-ع-ود إال-ي-ن-ا ب-ا ‘ ..Òÿت-لك
اللحظات ا◊رجة كانت ابنة ڤاŸة تصشنع طريقا أازليا جديدا لها ⁄
نأالفه فيها أابدا ،فلم تكن تلك الطفلة التي تسشكنها ،ششمعة تضشوي ما
لضشاءة أافلت إا ¤ح Úغفلة ‘ تلك اللحظة
حولها بل أان تلك ا إ
العصشيبة ،التي كنت أاعانق فيها حروف مقا‹ اŸعنون بـ»أامال..
كو Êبخ Òوعودي إالينا با ،»Òÿكانت حجرششاتها تتصشاعد إا¤
ع -ل -ي ،Úف-ل-م ت-ب-ق ال-ك-ل-م-ات وح-ده-ا م-ن تصش-ن-ع وح-ي السش-م-اء ،ول
للسشن تنطق بالكÓم والبوح.
ا أ
‘ تلك الدقائق القريبة من البليدة ،كانت دقات قلبها تتوارى عن
لبد ⁄ ،يعد ‘ مقدورها الصشمود واŸقاومة ⁄ ..يكن
لع Úإا ¤ا أ
ا أ
‘ وسشعها التتششبث با◊ياة وهي الÈعمة التي مازال طلعها حاŸا
بالنضشج والعطاء.
لحد ،نعيد
‘ تلك اللحظات ونحن نطوي أاوراق جريدة عدد ا أ
ق -راءة م -ا تضش -م -ن -ت -ه ،ك-نت ق-د ط-ل-بت م-ن ال-زمÓ-ء وال-ت-ق-ن-ي Úأان
ي -خصشصش -وا ‘ ق -ل -وب -ه -م ث -وا Êو ⁄ل دق -ائ -ق ي-دع-ون ل-ه-ا ب-الشش-ف-اء
لثناء كانت رغبة
والعودة إا ¤أاحضشاننا سشاŸة غا‰ة ‘ ..هذه ا أ
أامال مرابطي تضشع خارطة طريق أازلية بينها وب Úا◊ياة الدنيا.
تسشقط ورقة عمرها ‘ عمق متيجة اŸعطاءة ،لتودعنا وهي ‘
كامل النبوغ وا◊يوية ،وقد وضشعنا أاخر اللمسشات للعدد وإارسشاله
إا ¤اŸطابع ..حتى ينزل علينا خ Èالوفاة كالصشاعقة ليتغ Òكل
شش - -يء ‘ ث- -وان م- -ع- -دودات .السش- -اع- -ة ك- -انت تشش Òإا ¤ال- -ع- -اشش- -رة
والنصشف ،حينها الكل غادر ا÷ريدة.
لمن صشالح
و ⁄يتبق ‘ التحرير سشوى العبد الضشعيف وعو Êا أ
لجد نفسشي ‘ صشراع مع ليل بحجم التعب الذي لحقني
وعاششور ،أ
بعد يوم كامل با÷ريدة .كان التعب ل يششبه إال جب Óبحجم طور
لرادة ك -انت أاك Èع -ن -دم-ا ب-دأات ‘ ت-رت-يب التصش-الت م-ع
ول -ك -ن ا إ
الزمÓء والتقني Úوالعمال والسشائق Úمباششرة بعد تأاكدي اÈÿ
من ششقيقها الذي هاتفته قبل مغادرتي ا÷ريدة.
لنك
لبدية ..كو Êبخ Òأايضشا أ
إا ¤مقامك الزكي حيث نومتك ا أ
سش -ت -ظ -ل Úح-ي-ة ب-ي-ن-ن-ا ك-ل-م-ا ذك-ر اسش-م ف-لسش-ط Úوڤ-اŸة والصش-ح-راء
الغربية.
أاعذرينا أامال إان قصشرنا ‘ حقك...
لعمار تفنى ،وخيالك سشيبقى يرفرف
أاعذرينا إان الع Úتدمع وا أ
لبد.
إا ¤ا أ

Echaab.nour2013@gmail.com

بحضشور جمع غف Òمن اŸواطنÚ

تشصييع جنازة الطفلة نهال سصي ﬁنـ ـد
Ãق ـ ـ ـÈة ع ـ ـ ـ Úالبيضصـ ـ ـ ـاء بوه ـ ـ ـران

” تششييع جنازة الطفلة نهال سشي
ﬁند ،أامسسÃ ،قÈة ع Úالبيضشاء
بوهران بحضشور جمع غف Òرافق
لخ.Ò
جثمناها إا ¤مثواه ا أ
وان-ط-ل-ق اŸوكب ا÷ن-ائ-زي اŸه-يب
‘ حدود  ١١:٠٠صصباحا من اŸنزل
العائلي للفقيدة الكائن بحي «األمÒ
خ -ال -د» (ال -ك -م -ي -ل سص-اب-ق-ا) ‘ اŒاه
اŸقÈة وكله أاسصى و لوعة.
لشصارة فقد اسصتقبل جثمان الطفلة
لإ
نهال مسصاء أاول أامسس السصبت Ãنزلها
العائلي بوهران أاين أاقيم مأا” قبل
الدفن .و كان قد سصلم لذويها بعد
ظ- -ه -ر أامسس م -ن ط -رف السص -ل -ط -ات
اŸع -ن -ي-ة ب-ت-ي-زي وزو وسص-ط ج-و م-ن
ا◊زن واأل.⁄
وقد شصهد منزل عائلة سصي ﬁند
ب- -وه- -ران م- -ن -ذ ي -وم السص -بت ت -واف -د
اŸئات من اŸواطن Úلتقد Ëالعزاء
وم- -واسص- -اة أاه- -ل ال -ط -ف -ل -ة ن -ه -ال ‘
ﬁنتهم الصصعبة.
ل -ل -ت -ذك Òف -ق-د ك-انت ال-ط-ف-ل-ة ن-ه-ال

فقدت منذ  2١جويلية الفارط من
أامام منزل عائلتها بقرية أايت عبد
ال-وه-اب ب-ب-ل-دي-ة أايت ت-ودرت ال-ت-ابعة
ل -دائ -رة واسص -ي -ف وأان-ه م-ب-اشص-رة ب-ع-د
إاي -داع أاول -ي -ائ -ه -ا شص -ك -وى ” ت-ف-ع-ي-ل
ﬂطط وطني للبحث عنها وتسصخÒ
وسصائل مادية وبشصرية هامة.
لدل-ة
ي -ذك -ر أان اŸع -ه -د ال -وط -ن -ي ل  -أ
ا÷نائية وعلم اإلجرام لبوشصاوي كان
قد أاكد اÿميسس الفارط أان األعضصاء
التي ع Ìعليها Ãكان الفاجعة تعود
ل -ل -ط-ف-ل-ة ن-ه-ال سص-ي ﬁن-د صص-اح-ب-ة
األربعة ربيعا.

الصصحفي السصابق لوكالة األنباء ا÷زائرية
عب ـ ـد الرحمـ ـ ـ ـان طباخـ ـ ـي ‘ ذمـ ـ ـة الل ـ ـه

ت -و‘ ب -ع -د ظ -ه -ر أامسس األح-دÃ ،سص-تشص-ف-ى «ÿضص-ر ب-وزي-دي» بÈج ب-وع-ري-ري-ج،
الصصحفي اŸتقاعد لوكالة األنباء ا÷زائرية (وأاج) عبد الرحمان طباخي ،عن عمر
ناهز  65سصنة وذلك إاثر مرضس عضصال ،حسصبما علم لدى أاقربائه.
وقد التحق الراحل طباخي بوكالة األنباء ا÷زائرية ‘ جوان  ١978واشصتغل بعديد
أاقسصامها با÷زائر العاصصمة وكمراسصل لـ»وأاج» بوليتي كل من سصوق أاهراسس وبرج
بوعريريج قبل أان يحال على التقاعد سصنة . 2٠١2
وكان الفقيد الراحل جد قريب من مصصادر األخبار وﬁبوب من طرف أاصصدقائه
سصواء من حيث مهنيته أاوالتزامه بأاداء مهامه اإلعلمية .كما كان Áتاز بكفاءة مهنية
عالية وبالتزام شصديد وÃواكبة دائمة ÷ميع األنشصطة حسصب عدد من اإلعلمي.Ú
وسصيوارى الفقيد عبد الرحمان طباخي  -الذي خلف وراءه  4أابناء وأارملة  -الÌى
بعد صصلة الظهر اليوم الثنÃ ÚقÈة «سصيدي بتقة» بÈج بوعريريج.
وبهذه اŸناسصبة األليمة يتقدم اŸدير العام وكافة صصحفيي وعمال «وأاج» بتعازيهم
ا◊ارة لعائلة الفقيد وأاقربائه.

