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يشس -رف وزي-ر ا’تصس-ال ح-م-ي-د ڤ-ري-ن ،غ-دا،
ب -و’ي -ة ب -وم -رداسس ،ع -ل -ى ن -دوة ت -ك-وي-ن-ي-ة،
تندرج ‘ إاطار سسلسسلة الندوات الهادفة إا¤
’عÓم وحقه ‘ اŸعلومة
تعريف اŸواطن با إ
اŸوثوقة.
ال -ن -دوة ال-ت-ي ي-ح-تضس-ن-ه-ا م-ق-ر اÛلسس الشس-ع-ب-ي ال-و’ئ-ي ب-ب-وم-رداسس،
ب-حضس-ور ال-وزي-ر ح-م-ي-د ڤ-ري-ن ،سس-ي-نشس-ط-ه-ا م-دي-ر ي-وم-ية «’تريب،»Ú
حسسان بشس Òشسريف– ،ت عنوان «الصسحافة ا÷زائرية التعددية،
’خÓقي».
قصسة ميÓد :من مرحلة الفوضسى إا ¤اŸآال ا أ

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

1٧335

تصشويب

وقع خطاأ ‘ موضسوع الطبعة  18للصسالون الدو‹ للسسياحة وا’أسسفار الصسادر يوم
اÿم- -يسس صس  2ب -ج -ري-دة «الشس-عب» ،ح-يث ك-تب اأن ال-ت-ظ-اه-رة Œري –ت اإشس-راف
رئيسس ا÷مهورية والصسحيح اأنها تنظم –ت الرعاية السسامية له.
فمعذرة.

عيسشى يفتتح اŸلتقى الثا Êحول
اÿطاب الديني

يشس - - - - - - -رف وزي - - - - - - -ر
الشس - -ؤوون ال - -دي- -ن- -ي- -ة
’وق- - - - -اف ﬁم - - - -د
وا أ
ع -يسس-ى ،ال-ي-وم ،ع-ل-ى
اف- - -ت - -ت - -اح اŸل - -ت - -ق - -ى
ال- - - - -دو‹ ال- - - - -ث- - - - -اÊ
ل -ل -خ -ط-اب ال-دي-ن-ي ‘
’عÓم –ت
وسسائط ا إ
شس -ع -ار «اŸضس -ام ...Úوال-ه-وي-ة» ،وذلك ب-ج-ام-ع-ة
ع - -ب - -د ا◊م - -ي - -د ب - -ن ب - -اديسس اÿروب - -ة و’ي- -ة
مسستغا.Â

اللقاء اŸوسشع ÷ 158مع
الششهادات

ي- -ن- -ظ -م اŸت -ح -ف
ال-وط-ني للمجاهد
ب- -ال- -ت- -نسس- -ي- -ق م- -ع
مديريات
اÛاهدين
واŸتاحف
ا÷هوية ،يوم 15
م -اي ا÷اري ،ال-ل-ق-اء ا÷م-اع-ي اŸوسس-ع 158
حول موضسوع «اÿوف من تقلد اŸسسؤوولية
وا’لتزام بأادائها بإاخÓصس من ب Úالعوامل
’سس -اسس -ي -ة ‘ ‚اح ال -ث -ورة ال -ت -ح -ري -ري -ة»،
ا أ
وذلك Ãق- -ر اŸت- -ح -ف ،اب -ت -داء م -ن السس -اع -ة
 14:00بعد الزوال.

بن حمو ينششط Œمعا ششعبيا
بتلمسشان

بن غÈيت تعطي إاششارة
انطÓق ا÷امعة اŸوضشوعاتية

تشس- -رف وزي -رة
الÎبية
ال-وط-نية نورية
ب- - - - - - - - -ن غÈيت،
ال - -ي - -وم ،رف- -ق- -ة
سسفÒ
ا÷مهورية
التونسسية
ب -ا÷زائ-ر ووا‹
ت- -ي- -ب- -ازة ،ع -ل -ى
إاع- - - -ط- - - -اء إاشس- - - -ارة ان - - -ط Ó- - -ق ا÷ام - - -ع - - -ة
اŸوضس - -وع - -ات - -ي - -ة ح - -ول إاع- -داد اıت- -ارات
’دبية اŸدرسسية اŸغاربية ،وذلك بثانوية
ا أ
الشس -ه-ي-د ﬁم-د ط-ا‹ ،اب-ت-داء م-ن السس-اع-ة
 10:00صسباحا.

حنون تسشتعرضس تقريرها
الفتتاحي

’مينة
تسس-تعرضس ا أ
ال - - - -ع - - - -ام - - - -ة ◊زب
العمال لويزة حنون
ال-تقرير ا’فتتاحي
ل- - -ل- - -ح- - -زب ،وذلك
ب- -اŸق- -ر ال- -وط -ن -ي
ببلفور
ا◊راشس،
ابتداء من السساعة  10:00صسباحا.

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

’دارة والمالية
ا إ

ميهوبي يفتتح
ندوة اÈÿاء

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)٦0.٧0.35:

(021) 60.70.40

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

يوم دراسشي حـ ـ ـ ـول زواج األقـ ـ ـ ـارب
والوقاية من األمراضس الوراثية

تنظم اÛلة الطبية «التشسخيصس» يوما دراسسيا ،حول زواج
’م- - -راضس
’ق- - -ارب وال- - -وق- - -اي- - -ة م- - -ن ا أ
ا أ
ال -وراث -ي -ة ،ال-ي-وم ،ع-ل-ى مسس-ت-وى
اŸك -ت -ب -ة ال -وط -ن -ي -ة ال -ق-اع-ة
ال -زرق -اء ا◊ام-ة ،اب-ت-داء
م - - -ن السس - - -اع- - -ة 09:00
صسباحا.

ي ش س - - - - - - -ر ف و ز ي - - - - - - -ر
ال -ث -ق -اف -ة ع-زال-دي-ن
ميهوبي ،اليوم ،على
اف - - - -ت - - - -ت - - - -اح ن- - - -دوة
ا  È ÿا ء ح - - - - - - - - - - - - - -و ل
م- -وضس- -وع «صس- -ن- -اع -ة
اŸع - -رف- -ة ودوره- -ا ‘
خ- -دم- -ة ال- -ت- -ن- -م- -ي- -ة
اŸسس- -ت- -دام -ة» ،وذلك
ب -اŸك -ت -ب -ة ال -وط-ن-ي-ة
ا÷زائ -ري -ة ا◊ام-ة،
اب -ت -داء م -ن السس-اع-ة
 09 : 00صسباحا.

ملتقى حول
القرائية ب Úالوسشائل
التقليدية وا◊ديثة

–ت رعاية وزير الثقافة عز الدين
م -ي-ه-وب-ي ،ت-ن-ظ-م ال-راب-ط-ة ا÷زائ-ري-ة
للفكر والثقافة ،اليوم ‘ ،إاطار اŸلتقى
ال-وط-ن-ي ال-ث-ا Êبعنوان «ال-قرائية بÚ
ال -وسس -ائ -ل ال -ت -ق -ل -ي-دي-ة وا◊دي-ث-ة»،
’و ‘ ¤اŸوضسوع،
الندوة الوطنية ا أ
وذلك اب - - -ت - - -داء م - - -ن السس - - -اع - - -ة
ال- - -واح- - -دة وال- - -نصس - -ف زوا’،
ب- -قصس- -ر ال- -ث- -ق -اف -ة م -ف -دي
زكريا.
يتناول موضسوع منتدى اÙور
ال -ي -وم -ي ،ال -ي -وم ،م -وضس-وع ره-ان-ات
’زمة
الŸÈان ا÷ديد ‘ ظل ا أ
اŸال- - - - - -ي- - - - - -ة ،وذلك ب - - - - -دار
الصسحافة طاهر جاووت،
اب- -ت- -داء م- -ن السس- -اع- -ة
 10:30صسباحا.
’سسÓمية
تنظم الكشسافة ا إ
ا÷زائ - -ري - -ة ،ال- -ي- -وم،
ال -ورشس -ة ال -وط-ن-ي-ة
’و ¤ل - - -رادي - - -و
ا أ
ال-كشس-ف-ي-ة ،على
السس-اعة 10:00
ت-ن-ظ-م ح-دي-ق-ة ال-ت-جارب «ا◊امة» ،يوم
صسباحا،
 20م - -اي ا÷اري ،نشس - -اط - -ا –سس - -يسس - -ي- -ا
باŸركز
Óط -ف -ال وال -زوار
وإاعÓ- -م- -ي- -ا م- -وج -ه -ا ل  -أ
ا÷هوي
بأاهمية التنوع البيولوجي بالتنسسيق
للرياضسيات
م - -ع وزارة الÎب- -ي- -ة ال- -وط- -ن- -ي- -ة،
’وŸبية بو’ية
ا أ
وذلك اب -ت -داء م -ن السس -اع-ة
بسسكرة.
 10:00صسباحا.

رهانات
الŸÈان
ا÷ديد
موضشوع منتدى
اÙور اليومي

الورششة الوطنية
األو ¤لراديو الكششفية

ي-ن-ظ-م ن-ادي ال-ط-اق-ة ÷م-ع-ي-ة م-ه-ن-دسس-ي الدولة للمعهد
ا÷زائ -ري ل -ل -بÎول م -ن -ت -داه ال -راب -ع ،ب -اŸدرسس -ة ال -ع-ل-ي-ا
للتجارة بالقليعة ،ويتناول روؤية وعناصسر ‚اح التحول
ال- - -ط- - -اق - -وي ‘ ا÷زائ - -رÃ ،شس - -ارك - -ة خÈاء ‘ الشس - -وؤون
الطاقوية ،يناقشسون ‘ ورشسات مواضسيع تتعلق بجدوى
ن-ظ-ام ط-اق-وي ج-دي-د ،مضس-م-ون وه-ن-دسسة اŸزج الطاقوي
وكذا شسروط التنفيذ العملي للنظام الطاقوي ا÷ديد.

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

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

يشس - - - - - -رف وزي - - - - - -ر
ت- -ن -ظ -م وزارة الصس -ح -ة والسس -ك -ان وإاصس Ó-ح الصس- -ح- -ة والسس- -ك -ان
اŸسس -تشس -ف -ي-ات ،غ-دا ،م-ائ-دة مسس-ت-دي-رة ح-ول وإاصسÓح
موضسوع «مكانة اقتصساد الصسحة واŸعلومات اŸسس -تشس -ف -ي-ات ع-ب-د
اŸالك ب- - -وضس- - -ي - -اف،
اÿاصس -ة ب -اŸريضس ‘ إاسسÎات -ي -ج-ي-ة ات-خ-اذ
ع-ل-ى اف-تتاح الطبعة
ال - -ق- -رار ،وذلك ع- -ل- -ى مسس- -ت- -وى اŸرك- -ز
 18ل-ل-م-نتدى الدو‹
ال -دو‹ ل-ل-م-ؤو“رات ع-ب-د ال-ل-ط-ي-ف
للصسيدلة ،يوم ا’ثنÚ
رح -ال ،ع -ل -ى السس -اع-ة 09:00
 15ماي ا÷اري ،وذلك باŸركز الدو‹ للمؤو“رات
صسباحا.
عبد اللطيف رحال ،على السساعة  08:45صسباحا.

«نادي الطاقة» ينظم منتداه الرابع

ينشسط رئيسس
حزب الكرامة
ﬁم- - - - -د ب- - - - -ن
ح -م -و ،ال -ي-وم،
Œم-ع-ا شس-عبيا،
بو’ية
تلمسسان،
وذلك ب -ق -اع-ة
اÙاضس- -رات ‘ ف- -ن- -دق زي- -ري م -دي -ن -ة
ال -غ -زوات ،اب -ت -داء م-ن السس-اع-ة 10:30
صسباحا.

التحرير

مكانة
اقتصشاد الصشحة ‘
إاسشÎاتيجية اتخاذ القرار

بوضشياف يفتتح اŸنتدى الدو‹
للصشيدلة

اليوم العاŸي
للتنوع البيولوجي

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
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السضبت  13ماي  2017م
الموافق لـ  17شضعبان  1438هـ

‘ أحتفالية بذكرى  8ماي 1945

تكري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم رئي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسس ا÷مهوري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
” ،أمسس ،تكر Ëرئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقةÃ ،ناسسبة ذكرى ›ازر  8ماي  ،1945أسستلم
لم Úألعام ◊زب جبهة ألتحرير ألوطني جمال ولد عباسس.
ألتكر Ëنيابة عنه أ أ

áÑW É«fƒ°U

القطاعات لسضيما الÎبية والتعليم.
كما حمل سضÓقجي فرنسضا مسضؤوولية
ا÷رائم ضضد اإلنسضانية التي ارتكبت
‘ حق الشضعب ا÷زائري ،موضضحا
أان ا◊كومة ا÷ديدة التي سضيعينها
الرئيسس الفرنسضي ا÷ديد اÁانويل

ماكرون مطالبة بالعÎاف بها نظرا
◊اجتها لبناء وخلق عÓقات متينة
–ق -ق ال -رب-ح ل-ل-ب-ل-دي-ن خ-اصض-ة ع-ل-ى
الصضعيد القتصضادي.
وكشضف عن ملف يتضضمن  10أاجزاء
يتم اŸطالبة فيه بضضرورة اسضÎجاع

مرسسوم رئاسسي صسدر ‘ أ÷ريدة ألرسسمية

ا÷زائر ◊قوقها من أاموال وجماجم
الشض -ه-داء ا÷زائ-ري ÚاÙف-وظ-ة ‘
اŸتحف الفرنسضي ،باإلضضافة إا80 ¤
أالف طن من األرشضيف الذي أاخذته
فرنسضا قبل الثورة التحريرية ،مشضÒا
إا ¤أان مظاهرات  8ماي ” 1945
التحضض Òلها مسضبقا وكانت معركة
وطنية عرفت صضعوبات كثÒة بسضبب
ربط التصضالت أانذاك بﬂ Úتلف
ال- -ولي- -ات واŸن- -اط- -ق ل- -ل- -خ -روج ‘
مسضÒة سض-ل-م-ي-ة شض-ارك ف-ي-ه-ا ا÷م-يع
و ⁄تقع اÛازر ‘ سضطيف فقط
وإا‰ا ك- -انت ع- -ل- -ى مسض- -ت- -وى ك- -ام- -ل
وليات الوطن.
ك-م-ا أاج-م-ع اÛاه-دون اŸك-رم-ون ع-لى
الدور الذي لعبته مظاهرات  8ماي 1945
كونها مهدت الطريق لثورة نوفم Èالتي
شضارك فيها جميع اŸناضضل Úا÷زائريÚ
رج - -ال ونسض- -اء ال- -ذي- -ن  ⁄يسض- -تسض- -ل- -م- -وا
لتهديدات السضتعمار الفرنسضي بل قدموا
تضض -ح -ي -ات ج -ب -ارة م-ن أاج-ل السض-ت-قÓ-ل
والتحرر غ Òمبال Úبرصضاصضات ا÷يشس
الفرنسضي.
وب -اŸن-اسض-ب-ة ق-امت ج-م-ع-ي-ة  8ماي
 1945بالتنسضيق مع مؤوسضسضة نوميديا
ايفانت بتكر Ëكل من رئيسس أاركان
ا÷يشس ال-وط-ن-ي أاح-م-د ق-اي-د صض-ال-ح
واألم Úالعام ◊زب جبهة التحرير
ال -وط -ن -ي ج -م -ال ول -د ع -ب -اسس وك -ذا
اÛاهد الذي كان من ب ÚاÙكوم
ع -ل -ي -ه -م ب -اإلع -دام صض-ال-ح ق-وج-ي-ل،
باإلضضافة إا› ¤اهدين آاخرين.

ا÷زائر تنضسم إا ¤معاهدة بك Úبشسأان األداء السسمعي البصسري

أنضسمت أ÷زأئر إأ ¤معاهدة
لدأء ألسس - -م - -ع - -ي
ب - -ك Úبشس - -أان أ أ
أل-بصس-ري أŸع-ت-م-دة سس-نة ، 2012
حسسب م- - -ا تضس- - -م- - -ن- - -ه أŸرسس- - -وم
أل- - -رئ - -اسس - -ي ألصس - -ادر ‘ أل - -ع - -دد
لخ Òللجريدة ألرسسمية.
أ أ
أاوضض -ح اŸرسض -وم أان ا÷زائ -ر ت -نضض-م
إا ¤م- - -ع- - -اه - -دة ب - -ك Úبشض - -أان األداء
السضمعي البصضري اŸعتمدة ‘ بكÚ

ب-ت-اري-خ  24ي-ون-ي-و  2012والبيانات
اŸت - - -ف - - -ق ع - - -ل - - -ي - - -ه - - -ا ‘ اŸؤو“ر
الدبلوماسضي الذي اعتمد اŸعاهدة.
وت -ه-دف ه-ذه اŸع-اه-دة إا““ ¤ت-ن-م-ي-ة
ح - -م - -اي - -ة ح - -ق- -وق ف- -ن- -ا Êاألداء ‘
السضمعي البصضري وا◊فاظ على هذه
ا◊ق -وق ب -ط -ري -ق -ة ت -ك-ف-ل أاك Èق-در
‡كن من الفعالية والتسضاق““.
ك- -م- -ا ت- -رم- -ي ه- -ذه الت- -ف- -اق- -ي -ة إا¤

““اÙافظة على التوازن ب Úحقوق
ف -ن -ا Êاألداء ‘ السض -م -ع -ي ال -بصض-ري
واŸصض-ل-ح-ة ال-ع-ام-ة للجمهور لسضيما
‘ ›ال ال -ت -ع-ل-ي-م وال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي
والنفاذ إا ¤اŸعلومات““.
‘ ذات الشضأان ،أابرزت التفاقية التي
جاءت ‘  30مادة ا◊قوق اŸعنوية
واŸادي- -ة ل- -ف -ن -ا Êاألداء ‘ السض -م -ع -ي
ال -بصض -ري ،سض -ي -م -ا م -ا ت-ع-ل-ق ب-ا◊ق ‘

ولد قدور يسستقبل غريتشسن وأثينسس

ال -نسض -خ وال -ت -وزي -ع وال-ت-أاج Òوك-ذا ح-ق
اإلذاعة أاو النقل إا ¤ا÷مهور.
ك - -م - -ا أاشض- -ار نصس اŸع- -اه- -دة إا ¤أان
األط - -راف اŸت - -ع - -اق- -دة “ن- -ح ل- -ه- -ا
ا◊م - -اي- -ة Ãوجب ه- -ذه اŸع- -اه- -دة
لفنا Êاألداء ‘ السضمعي البصضري من
مواطني سضائر األطراف اŸتعاقدة،
إا ¤جانب –ديد مدة هذه ا◊ماية
بخمسض Úسضنة على األقل.

””مارسسـ ـ ـ ـك أاويـ ـ ـ ـل”” تريـ ـ ـ ـد تقويـ ـ ـ ـة شسراكته ـ ـ ـ ـ ـا م ـ ـ ـ ـ ـع سسوناط ـ ـ ـ ـ ـراك

أسس-ت-ق-ب-ل أل-رئ-يسس أŸدي-ر أل-ع-ام لسسوناطرأك
ع-ب-د أŸوم-ن ول-د ق-دور ،ب-ا÷زأئ-ر ،ن-ظÒت-ه
من ألشسركة ألبÎولية ألد‰اركية ““مارسسك
أويل““ غريتشسن وأثينسس ،ألتي أعربت عن
أم -ل -ه -ا ‘ ت -ع -زي -ز ألشس -رأك -ة م-ع سس-ون-اط-رأك
مÈزة أه- -م- -ي- -ة أ÷زأئ- -ر ‘ أسسÎأت- -ي- -ج- -ي- -ة
تطوير ““مارسسك أويل““ حسسبما علم من بيان
لسسوناطرأك.
ت -ط -رق ال -ط -رف-ان خÓ-ل ه-ذا ال-ل-ق-اء إا ¤مشض-اري-ع
الشض -راك -ة ا÷اري -ة ب-ا÷زائ-ر وآاف-اق السض-ت-ث-م-ار ‘
›ال اسضتكشضاف وإانتاج البÎول با÷زائر.
واسضتحضضر ولد قدور وواثينسس طبيعة العÓقات بÚ
سضوناطراك و«مارسضك أاويل““ بهدف تعزيز تعاون
رابح للطرف.Ú
وأاكدت واثينسس باŸناسضبة على أان ““ا÷زائر بلد
م -ه -م ‘ إاسضÎات -ي -ج -ي -ة ت -ط-ور م-ارسضك أاوي-ل ع-ل-ى
الصضعيد الدو‹““.
وأاعربت الرئيسضة اŸديرة العامة ل ـ ““مارسضك أاويل““
ع -ن ““إارادة شض -رك -ت -ه -ا السض-ت-ث-م-ار أاك ‘ Ìا÷زائ-ر
وتعزيز شضراكتها مع سضوناطراك““ يضضيف البيان.
م -ن ج -ان -ب -ه ،ق -ال ول-د ق-دور أان-ه م-ن-ف-ت-ح ع-ل-ى ك-ل
العروضس الهادفة للعمل على توطيد العÓقات بÚ
الشضركت Úكما أاشضار إا ¤أانه بالنسضبة لسضوناطراك
““ف -الشض -راك -ة سض-تسض-اه-م بشض-ك-ل إاي-ج-اب-ي ‘ ت-ط-وي-ر
الصض -ن -اع -ة ال -وط -ن -ي -ة م-ن اÙروق-ات ع-ن ط-ري-ق
العتماد على اÈÿة األجنبية ‘ –سض Úوتطوير
اŸسضارات الصضناعية والكفاءة التكنولوجية““.
يذكر أان شضركة ““مارسضك أاويل““ تنشضط منذ عدة
سضنوات با÷زائر ‘ ›ال اسضتكشضاف النفط والغاز
وذلك ع Èعدة حقول تقع ‘ حوضس برك.Ú
و” التوقيع ‘ أاكتوبر  2016على مذكرة تفاهم
ت -خصس ال -ت -ع -اون ال -ث-ن-ائ-ي ب› Úم-ع سض-ون-اط-راك
و«مارسضك““ تهدف إا ¤وضضع شضراكة قوية ترتكز
على ترسضيخ اإلطار اÓŸئم للبحث وŒسضيد فرصس
جديدة للتعاون ب Úالشضركت ‘ Úمشضاريع جديدة ‘
›ال السضتكشضاف النفطي والغازي.
وتسض -ع -ى سض -ون -اط -راك دائ-م-ا إلي-ج-اد أاحسض-ن سض-ب-ل
ووسض -ائ -ل ل -ت -ط -وي -ر وت-ن-وي-ع الشض-راك-ة ع-مÃ Ó-ب-دأا
““راب- -ح-راب- -ح““ م- -ع ا◊رصس ع- -ل- -ى ضض- -م- -ان أارب- -اح

السضتثمار و–سض Úاألسضعار باإلضضافة إا ¤تطبيق
Óعمال.
تكنولوجيات حديثة وأانواع جديدة ل أ

وكان وزير الطاقة نور الدين بوطرفة قد اسضتقبل
واثينسس يوم الثÓثاء اŸاضضي .

يقدم تكوينا متوأصس ÓللمسستخدمÚ
ألعسسكري ÚوأŸدني ‘ Úأ÷يشس

معهد للدراسسات العليا ‘ األمن الوطني
تضض -م -ن ال -ع -دد األخ Òم -ن ا÷ري -دة ال -رسض -م -ي -ة م -رسض -وم -ا رئ -اسض-ي-ا ي-قضض-ي
باسضتحداث معهد للدراسضات العليا ‘ األمن الوطني و–ديد مهامه وسضÒه،
وهو مؤوسضسضة تكوين عسضكرية مسضتقلة ملحقة برئاسضة ا÷مهورية.
وذكر اŸرسضوم الرئاسضي رقم  145-17اŸؤورخ ‘  19أافريل  ، 2017اŸنشضور ‘
العدد  26من ا÷ريدة الرسضمية ،أانه ““يحدث معهد للدراسضات العليا ‘ األمن
الوطني ،وهو مؤوسضسضة عمومية ذات طابع إاداري يتمتع بالشضخصضية اŸعنوية
والسضتقÓل اŸا‹ ،كما أانه مؤوسضسضة تكوين عسضكرية مسضتقلة يخضضع إا ¤جميع
األحكام القانونية األسضاسضية والتنظيمية اŸطبقة على اŸؤوسضسضات اŸماثلة““.
وأاف -اد اŸرسض-وم أان ه-ذا اŸع-ه-د ““ي-ل-ح-ق ب-رئ-اسض-ة ا÷م-ه-وري-ة ب-ح-يث ي-ك-ل-ف
اŸسضتشضار لدى رئيسس ا÷مهورية الذي يدعى  /اŸنسضق /بتوجيه اŸعهد
والسضهر على سضÒه ا◊سضن ‘ ،حÁ Úارسس الوصضاية البيداغوجية على هذا
اŸعهد ‘ ›ال التكوين العا‹ كل من وزير التعليم العا‹ والبحث العلمي
ووزير الدفاع الوطني““.
وفيما يخصس مهام اŸعهد ،فتتمثل ‘ ““ضضمان التكوين ا÷امعي للدرجتÚ

17335

جدد من روما إأ◊اح أ÷زأئر على تعاون دو‹ أوسسع

ب ـن صسالـ ـح :مكافحـ ـة اإلرهـ ـاب تك ـ ـون ‘ إاط ـ ـار
اسسÎاتيجي ـ ـ ـة األ· اŸتحـ ـ ـدة

تزايد التهديدات األمنية ‘ حوضس اŸتوسسط تسستدعي مواجهة مشسÎكة

لنشســاء هيئــة وطنيــة للحفــاظ علــى ألذأكــرة
^ دعــوة إ

أاك -د األم Úال -ع -ام ÷ب -ه -ة ال -ت-ح-ري-ر
ال -وط -ن -ي ج -م -ال ول -د ع -ب -اسس ع -ل -ى
ه - -امشس ا◊ف- -ل ال- -ت- -ك- -رÁي ،ال- -ذي
نظمته جمعية  8ماي  1945بقصضر
الثقافة مفدي زكرياء ،أان ›ازر 8
ماي بالرغم من كونها مأاسضاة حقيقية
وقعت ‘ حق اŸناضضل Úا÷زائريÚ
خÓل خروجهم ‘ مظاهرات سضلمية
تدعو إا ¤التمسضك بالسضيادة الوطنية
ضضد السضتعمار الفرنسضي الغاشضم إال
أان-ه-ا الشض-رارة ال-ت-ي أاضض-اءت ال-ط-ري-ق
نحو ثورة نوفم.1954 È
وأاشضار ولد عباسس ‘ ذات السضياق إا¤
أان ا÷زائ -ر سض -تسض -ت -م -ر ‘ م -ط -ال-ب-ة
ف -رنسض -ا ب -اسضÎج -اع عشض -رات اآللف
من األرشضيف الذي يتواجد حاليا ‘
اŸدن ال- -ف- -رنسض -ي -ة ،م -وضض -ح -ا أان -ه -ا
رفضضت تسض-ل-ي-م-ه ل-ل-ج-زائ-ر ن-ظ-را Ÿا
ي -تضض -م -ن-ه م-ن أاسض-رار ت-ث-بت ا÷رائ-م
ال -بشض -ع -ة ال -ت -ي ارت-ك-ب-ه-ا السض-ت-ع-م-ار
الفرنسضي إابان الثورة وقبلها.
من جهته طالب رئيسس جمعية  8ماي
 1945عبد ا◊ميد سضÓقجي بضضرورة
إانشض-اء ه-ي-ئ-ة وط-ن-ي-ة مسض-ت-ق-ل-ة ت-اب-ع-ة
ل -رئ-اسض-ة ا÷م-ه-وري-ة ل-ل-ح-ف-اظ ع-ل-ى
الذاكرة ،مشضÒا إا ¤أاهميتها بالنسضبة
ألبناء وجيل اŸسضتقبل لÓطÓع على
التاريخ ا◊قيقي لبلدهم ،حيث من
اŸف- -روضس أان تشض- -ارك ‘ ت- -أاسض- -يسس
ه- -ذه ال- -ل- -ج- -ن- -ة ال- -وط- -ن- -ي -ة ج -م -ي -ع

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لمة ،عبد ألقادر بن
جدد رئيسس ›لسس أ أ
ليطالية
صس-ال-ح ،أمسس أ÷م-ع-ة ،ب-ال-ع-اصس-مة أ إ
روم- -ا ،إأ◊اح أ÷زأئ- -ر ع- -ل- -ى ضس- -رورة إأرسس -اء
لرهاب
قوأعد تعاون أوسسع ‘ ›ال مكافحة أ إ
 ·ÓأŸتحدة
لسسÎأتيجية ألعاŸية ل أ
‘ إأطار أ إ
لقليمية وأ÷هوية من منطلق أن
لليات أ إ
وأ آ
لم -ن شس -رط أسس -اسس -ي ل -ت -ح -ق -ي -ق ألسس -ت-ق-رأر
أ أ
وتكريسس ألتنمية.
أاوضضح بيان Ûلسس األمة أان بن صضالح شضدد أامام
القمة الرابعة لرؤوسضاء برŸانات ا÷معية الŸÈانية
ل–Óاد من أاجل اŸتوسضط على أان الغايات التي
تصض -ب -و إا– ¤ق-ي-ق-ه-ا دول اŸن-ط-ق-ة ““ت-ب-ق-ى صض-ع-ب-ة
التحقيق ما  ⁄نضضمن لها أاجواء الثقة وما  ⁄نوفر
لها مناخها اŸسضاعد والذي يأاتي التعاون ‘ اÛال
األمني ‘ مقدمته““ ،غ Òأانه و ““من حسضن ا◊ظ،
فإان تزايد اإلحسضاسس بخطورة التهديدات األمنية ‘
ال -فضض -اء األورواŸت -وسض -ط -ي أاصض -ب -ح يشض -ك -ل ق -ن-اع-ة
مشضÎكة من شضأانها الدفع بالتنسضيق والتعاون ا÷اد
ب Úضضفتي فضضائنا اŸتوسضطي ‘ هذا اÛال إا¤
أاعلى مسضتوياته وصضول إا ¤اسضتئصضال اإلرهاب الذي
يعد بالواقع مسضؤوولية مشضÎكة نتولها جميعا““.
وأاوضضح بن صضالح بأان –ليله هذا نابع من التجربة
التي مرت بها ا÷زائر ‘ ›ال مكافحة اإلرهاب
و«ﬁاربتها لها لوحدها وبقدراتها الذاتية وبكل ما
دفعته من ثمن باهظ بشضريا وماديا““.
على صضعيد آاخر ،تطرق رئيسس ›لسس األمة إا ¤هذا
ال -ل -ق -اء ال -ذي ي -ج -م -ع رؤوسض -اء الŸÈان -ات ال-وط-ن-ي-ة
للجمعية الŸÈانية ل–Óاد من أاجل اŸتوسضط للمرة
الرابعة من أاجل البحث ‘ كيفية –قيق أاهداف
ال–اد م- -ن أاج- -ل اŸت -وسض -ط وا◊وار ح -ول آاف -اق -ه
اŸسض-ت-ق-ب-ل-ي-ة Ãا ي-خ-دم ت-ط-ل-ع-ات شض-عوب اŸنطقة،
بحيث تنظم هذه الطبعة –ت شضعار التشضغيل ““النمو
الشض- -ام- -ل وال- -ت- -ن- -م- -ي- -ة اŸسض- -ت- -دام -ة ‘ اŸن -ط -ق -ة
األوروم -ت -وسض -ط-ي-ة““ ،وه-و اÙور ال-ذي ““ي-ل-خصس ‘
ال -واق-ع واح-دا م-ن أاه-م انشض-غ-الت شض-ع-وب-ن-ا““ ،ي-ق-ول
السضيد بن صضالح.
وإازاء الظرف ا◊ا‹ اŸتميز ب«تزايد التحديات
وت-ع-دد ال-ره-ان-ات وت-ك-اث-ر ت-داع-ي-اتها على اŸنطقة
اŸت- -وسض- -ط- -ي- -ة““ ،ي- -ت -ع Úحسضب السض -ي -د ب -ن صض -ال -ح
““مضض -اع -ف -ة ا÷ه -د اŸشضÎك ل -ت -ح -ق -ي-ق ت-ط-ل-ع-ات
شض -ع -وب -ه -ا إا ¤م -زي-د م-ن األم-ن السض-ل-م والسض-ت-ق-رار
و–ق -ي -ق ال -ت -ن -م-ي-ة اŸت-وازن-ة وال-ع-ادل-ة ب Úضض-ف-ت-ي
فضضائنا اŸتوسضطي““.
ومن هذا اŸنطلق ،و‘ إاطار –قيق اŸصضالح العليا
للشضعوب ،ذكر بن صضالح بالنتخابات الŸÈانية التي
أاجرتها ا÷زائر مؤوخرا ““بنجاح““ ،جددت Ãوجبها
تشضكيلة غرفتها الŸÈانية األو ،¤حيث أاكد بأان هذه
السضتحقاقات التي جرت ““‘ ظل أاجواء دÁقراطية
شضفافة““ وبحضضور مراقب Úدولي““ ،Úترجمت بوضضوح
واق -ع اŸم -ارسض -ة ال -دÁق -راط -ي -ة ‘ بÓ-دن-ا وأاك-دت
ح- -ق- -ي- -ق- -ة السض- -ت- -ق- -رار السض- -ي -اسض -ي واŸؤوسضسض -ات -ي
والجتماعي والقتصضادي فيها““.
وت -ك -م -ن أاه -م -ي -ة ه -ذه الن-ت-خ-اب-ات ،يضض-ي-ف رئ-يسس
›لسس األمة ‘ ،كونها أاول اسضتحقاق انتخابي يأاتي
بعد التعديل الدسضتوري ا÷ديد الذي ““جسضد مزيدا
من اŸكاسضب الدÁقراطية للجزائري› ‘ Úال
ت -وسض -ي-ع فضض-اء ا◊ري-ات واŸم-ارسض-ة ال-دÁق-راط-ي-ة
وا◊وكمة““.
أاما فيما يتعلق Ãوضضوع هذا الجتماع اŸتوسضطي،
ف- -ق- -د اع -ت Èالسض -ي -د ب -ن صض -ال -ح ه -ذا اÙور أاح -د
التحديات الراهنة التي تفرضس نفسضها على اŸنطقة
ككل ،حيث تعت Èا÷زائر مسضأالة التنمية اŸسضتدامة
ب-ك-ل م-ا ي-تصض-ل ب-ه-ا م-ن م-ت-ط-ل-ب-ات ال-ن-م-و والتشضغيل
و–سض Úاألوضض- -اع الج- -ت- -م- -اع -ي -ة ““مسض -ائ -ل –ت -ل
الصض- -دارة ‘ ن- -ط- -اق ت -رت -يب أاول -وي -ات سض -ي -اسض -ت -ه -ا
الوطنية““ ،كما تصضنف أايضضا ضضمن أاولوياتها ““وفق ما
ي -ت -ط -اب -ق م -ع ال-ت-زام-ات-ه-ا ال-دول-ي-ة سض-واء م-ا ي-تصض-ل
بأاهداف األلفية للتنمية أاو ما يتصضل بأاهداف التنمية
اŸسضتدامة““.
واسضتنادا إا ¤ذلك ،انتهجت ا÷زائر سضياسضة تنموية
““طموحة““ ترجمتها ‘ سضلسضلة من التداب ،Òعلى
غرار ““اعتمادها سضياسضات تنموية جريئة جسضدتها ‘

الثانية والثالثة ‘ األمن الوطني و‘ الدراسضات اإلسضÎاتيجية والعÓقات
الدولية ،كما Áكن أان يقدم تكوينا متواصض Óمؤوه Óويخصضصس هذا التكوين
ل -ف -ائ -دة اŸسض -ت-خ-دم Úال-عسض-ك-ري ÚواŸدن-ي ‘ Úا÷يشس ال-وط-ن-ي الشض-ع-ب-ي
وأاعوان الدولة““.
من جهة أاخرىÁ ،كن اŸعهد حسضب اŸادة  7من اŸرسضوم من ““تنظيم
دورات دولية للدراسضات العليا ‘ األمن الوطني ‘ مواضضيع ذات عÓقة
Ãجال اختصضاصضه لفائدة مÎبصض Úأاحرار يتم اختيارهم من ضضمن اإلطارات
السضامية اŸدنية والعسضكرية الوطنية واألجنبية إا ¤جانب ضضمانه تكوينات
م-ت-خصضصض-ة وم-ل-ت-ق-ي-ات وأاي-ام-ا دراسض-ي-ة ل-ف-ائ-دة اŸسض-تخدم Úواإلطارات ‘
›ال اختصضاصضه““.
كما يسضاهم ‘ ““تطوير البحث العلمي ‘ ›ال األمن الوطني ويقوم بجميع
األشضغال والدراسضات والندوات واŸلتقيات واÙاضضرات والنشضاطات التي تندرج
ضضمن هذا اإلطار ويقدم مسضاعداته للهيئات العسضكرية واŸدنية التي يرتبط
نشضاطها بالدراسضات والبحوث ‘ ›ال السضÎاتيجية والعÓقات الدولية““.
ويشضرف على تسضي ÒاŸعهد مدير عام يعÃ Úوجب مرسضوم رئاسضي بناء على
اقÎاح من اŸنسضق وتنهى مهامه حسضب األشضكال نفسضها ،ويسضاعده كل من
مدير التعليم والتكوين اŸتواصضل ومدير البحث ومدير منظومات اإلعÓم
والعÓقات اÿارجية ومدير الشضؤوون البيداغوجية وأام Úعام اŸعهد ومدير
اŸكتبة وبنك اŸعلومات.

ﬂططاتها التنموية““ و« تبنيها إلجراءات و–فيزات
فعالة ‘ العديد من ›الت التنمية غايتها تشضجيع
األنشضطة اإلنتاجية وتوسضيع البنى التحتية““ ،كما أانه
وع -ل -ى ال -رغ -م م -ن ال-ظ-روف الق-تصض-ادي-ة الصض-ع-ب-ة
الناجمة عن تراجع أاسضعار النفط فقد ““حافظت
ا÷زائ -ر ع -ل -ى ن -ه -ج -ه-ا ال-ت-ن-م-وي وال-ذي م-ن شض-أان-ه
اإلسضهام ‘ إانعاشس عديد القطاعات اŸنتجة على
غرار الفÓحة والصضناعة والسضياحة وكذلك التنمية
الجتماعية““ ،يتابع بن صضالح.
كما أاشضار ‘ ذات اŸنحى ،إا ¤أان ا÷زائر اهتمت
أايضض -ا Ãعضض -ل -ة الشض -غ-ل وم-ك-اف-ح-ة ال-ب-ط-ال-ة ب-ح-يث
خفضضتها إا ¤نسضبة  9باŸائة ،فضض Óعن إاعطائها
الشضباب ““عناية خاصضة من أاجل إادماجهم ‘ ا◊ياة
العملية وبقصضد –صضينهم ضضد التأاث““ ÒاÙتمل““
للتيارات اŸتطرفة““ ،وذلك من خÓل وضضعها لعدة
آاليات من شضأانها تشضجيع الندماج اŸهني للشضباب
ك-الصض-ن-دوق ال-وط-ن-ي ل-ل-ت-أام Úع-ن ال-ب-ط-ال-ة وال-وكالة
الوطنية لدعم تشضغيل الشضباب.
وعلى غرار ›الت التعاون األخرى– ،تاج برامج
التشضغيل والنمو والتنمية اŸسضتدامة التي تعد ““أاولوية
ومسض -ؤوول-ي-ة ت-ت-وله-ا ح-ك-وم-ات-ن-ا ال-وط-ن-ي-ة ب-ال-درج-ة
األو ““¤إا ¤مرافقة ودعم شضركاء ا÷زائر ‘ الضضفة
اŸقابلة ،حيث تعد هذه اŸيادين ““‘ حال توفرها،
عوامل معززة للسضلم والسضتقرار ليسس فقط لبلدان
جنوب اŸتوسضط وشضرقه وإا‰ا لكافة دول اŸنطقة““،
يتابع اŸتدخل.
من هذا اŸنطلق ،حيا بن صضالح إادراج ا÷معية
الŸÈان- -ي- -ة ل -ه -ذا اŸوضض -وع ‘ ج -دول أاع -م -ال -ه -ا،
واخ-ت-ي-اره ك-ع-ن-وان لج-ت-م-اع-ه-ا ،مضض-ي-ف-ا ب-أان-ه م-لف
““ي -دع -ون -ا إا ¤ت -ك -ث-ي-ف ح-وارن-ا وصض-ول إا ¤ت-ع-م-ي-ق
ال- -ت -ع -اون م -ا ب Úدول ضض -ف -ت -ي اŸت -وسض -ط وت -ن -وي -ع
›الته““ ،ليعرب عن اأمله ‘ أان يتوج هذا اللقاء
بتوصضيات تكون ‘ مسضتوى تطلعات شضعوب اŸنطقة.
على صضعيد مغاير ،نقل بن صضالح دعوة ا÷زائر إا¤
ت-ك-ث-ي-ف ا÷ه-ود م-ن أاج-ل إاي-ج-اد ا◊ل-ول السض-ي-اسض-ية
Óزمات التي تعرفها عدة بلدان متوسضطية وأاخرى
ل أ
غ Òبعيدة عن اŸنطقة ،كسضوريا واليمن وليبيا ““حتى
تتوقف الفتنة الدموية فيها““.
كما وجه باŸناسضبة نداء إا ¤ا÷معية اŸتوسضطية
م -ن أاج -ل ““ب -ذل م -زي -د م-ن ا÷ه-د وال-دع-م ل-ت-م-كÚ
الشضعب الفلسضطيني من نيل حقوقه اŸشضروعة ‘
تأاسضيسس دولته اŸسضتقلة عاصضمتها القدسس الشضريف
وإايقاف سضياسضة السضتيطان التي ل تزال إاسضرائيل
“ارسضها ‘ األراضضي اÙتلة““.

 ..ويتحادث بروما مع رئيسسي الŸÈان
األوروبي و›لسس الشسيوخ اإليطا‹
–ادث رئيسس ›لسس األمة عبد القادر بن صضالح،
أامسس ،بروما ،مع كل من رئيسس الŸÈان األوروبي
أان-ط-ون-ي-و ت-اج-ا Êورئ-يسس ›لسس الشض-ي-وخ الي-ط-ا‹
بييÎو غراسضو ،حيث شضكل هذان اللقاءان فرصضة
لتبادل وجهات النظر حول سضبل الرتقاء بالعÓقات
الŸÈان -ي -ة ب Úال -ط -رف Úوم -ن-اقشض-ة ال-قضض-اي-ا ذات
الهتمام اŸشضÎك.
وأاوضضح بيان Ûلسس األمة أان السضيد بن صضالح أاجرى
على هامشس أاشضغال القمة الرابعة لرؤوسضاء برŸانات
ا÷م -ع -ي -ة الŸÈان -ي -ة ل –Ó-اد م-ن أاج-ل اŸت-وسض-ط
ﬁادث- -ات م- -ع رئ- -يسس الŸÈان األوروب- -ي سض -م -حت
ب«اسضتعراضس العÓقات الثنائية ب ÚالŸÈان Úوسضبل
ال -رق -ي ب -ه -ا إا ¤مسض -ت -وي -ات أافضض -ل ،ك -م-ا ” ت-ب-ادل
وجهات النظر حول اŸسضائل اإلقليمية والدولية ذات
الهتمام اŸشضÎك““.
وقد أاجمع الطرفان ‘ هذا اإلطار على ““ضضرورة
مواصضلة التنسضيق على مسضتوى اÙافل الŸÈانية
وال -ت -ك -ث -ي -ف م -ن ت -ب -ادل ال -وف-ود واÈÿات ،يضض-ي-ف
اŸصضدر ذاته.
من جهة أاخرى– ،ادث رئيسس ›لسس األمة مع
رئ - -يسس ›لسس الشض- -ي- -وخ اإلي- -ط- -ا‹ ،ح- -يث ت- -ب- -ادل
ا÷انبان وجهات النظر حول““ إامكانيات الرفع من
مسضتوى التعاون والتنسضيق ب ÚبرŸا Êالبلدين وكذا
ح- -ول ع- -دي- -د ال- -قضض- -اي -ا ذات اله -ت -م -ام اŸشضÎك
وال- - -ت- - -ح - -دي - -ات ال - -ت - -ي ت - -واج - -ه دول اŸن - -ط - -ق - -ة
األورومتوسضطية““.
وباŸناسضبة ،هنأا بييÎو غراسضو ا÷زائر ب«‚اح““
النتخابات التشضريعية األخÒة ،والتي ““فتحت آافاقا
أامام تعزيز وترسضيخ البناء الدÁقراطي وا◊ريات ‘
ا÷زائر““ ،كما قال.
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وصشف ألتجاوزأت باŸعزولة و’ “سس Ãصشدأقية ألتششريعيات

لوح :النيابة تواصشل –قيقاتها حول  3٨إاخطارا رفعتها هيئة اŸراقبة
–ريات حول ما حدث Ãكاتب تصشويت و” اسشتدعاء اŸعنيÚ
كشش- - -ف وزي- - -ر أل - -ع - -دل
’خ -ت -ام أل -ط -يب
ح- -اف -ظ أ أ
ل - -وح ،أن أل - -ت- -ح- -ق- -ي- -ق- -ات
’خ-ط-ارأت
ج-اري-ة ح-ول أ إ
أل-ت-ي ت-ل-ق-ت-ها ألهيئة ألعليا
Ÿرأقبة أ’نتخابات خÓل
أ’ن-ت-خ-اب-ات أل-تشش-ري-عية،
وأل -ت-ي ب-ل-غت  38إأخطارأ،
وأصش -ف -ا أل -ت -ج -اوزأت أل-ت-ي
سش- - -ج - -لت خ Ó- -ل أ’قÎأع
«ب- - - -اŸع- - - -زول- - - -ة و’ “سس
Ãصش-دأق-ي-ة أ’ن-ت-خابات»،
‘ ح Úدع- - -ا إأ– ¤ق - -ي - -ق
ت -وأزن تشش -ري -ع -ي يضش -م -ن
“ت- -ع أل -ن -ائب ب -ا◊صش -ان -ة
وع-دم ت-ق-ي-ي-د صشÓ-ح-يات
ألقضشاء.

جÓل بوطي

أث -ار ل-وح م-ل-ف أل-ت-ج-اوزأت
أل - -ت - -ي سض - -ج - -لت خ - -لل ي- -وم
أن - -ت - -خ- -اب أعضض- -اء أل- -غ- -رف- -ة
ألسض - -ف - -ل - -ى ،وأصض - -ف - -ا إأي- -اه- -ا
ب -اŸع -زول -ة ك -م-ا أن-ه-ا «ل-يسضت
ب- - - - - - - - - - - - - - - - -اÿطÒة و’ “سس
Ãصض-دأق-ي-ة أ’ن-تخابات» ،لكن
حسضب رأي- -ه ف- -إان «أأ’ه -م م -ن
ذلك ه- -ي أإ’خ- -ط- -ارأت أل -ت -ي
تلقاها ألنوأب ألعامون من قبل
ألهيئة ألعليا أŸسضتقلة Ÿرأقبة
أ’نتخابات وألتي بلغ عددها
 38إأخطارأ ” فتح –قيقات
بخصضوصضها».
–دث ل- - - - - - -وح ‘ ن - - - - - -دوة
صضحفية ،عقدها ،أول أمسس،
Ãقر ألوزأرة بالعاصضمة ،حول
دور أل- - - - - - -قضض - - - - - -اء خ - - - - - -لل
أل -تشض -ري -ع -ي -ات ،ع -ن م -ق -اط-ع
أل -ف -ي -دي -و أل -ت-ي أن-تشض-رت عÈ
م-وأق-ع أل-ت-وأصض-ل أ’ج-ت-م-اع-ي
وأل-ق-ن-وأت أل-ت-ل-ف-زي-ون-ي-ة وألتي
ت -رصض -د وق -وع Œاوزأت ع -ل -ى
غرأر ما حدث بأاحد مكاتب
أل- -تصض -ويت ب -ك -ل م -ن ألشض -ل -ف
وألبويرة ،حيث أكد أن ألنيابة
أıتصضة شضرعت ‘ –رياتها
و” أسضتدعاء أŸعني ‘ Úظل
ألشضفافية ألكاملة.
وشض- -دد وزي -ر أل -ع -دل ع -ل -ى

ضض - -رورة م - -رأج - -ع- -ة مسض- -أال- -ة
أ◊صضانة ألŸÈانية ،من خلل
فتح نقاشس يسضمح بالتوصضل إأ¤
توأزن تشضريعي يضضمن للنائب
ألتمتع با◊صضانة وعدم تقييد
صضلحيات ألقضضاء ‘ ألنظر
‘ ألتجاوزأت ألتي قد –صضل
‘ هذأ أÛال.
و‘ هذأ أإ’طار أكد لوح أنه
’ بد من ألتوصضل إأ ¤توأزن ‘
أل -تشض -ري-ع-ي-ات ي-ت-ح-ق-ق ضض-م-ن
ن-ق-اشس م-ف-ت-وح ،وت-ك-من ألغاية
منه ألتوصضل إأ ¤ضضمان “تع
أل -ن-ائب ب-ا◊صض-ان-ة ألŸÈان-ي-ة
م -ع ع -دم ت -ق -ي -ي-د صض-لح-ي-ات
أل - - -قضض - - -اء ‘ ه - - -ذأ أÛال،
مشضÒأ إأ ¤أن ذلك يعزز سضلطة
أل -قضض -اء وي -ح -ق -ق أل-ت-وأزن ‘
ألعمل ألنيابي ‘ نفسس ألوقت.
وحسضب أŸسضؤوول ألثا‘ Ê
ج- -ه -از أل -قضض -اء ،ف -م -ن ح -يث
أŸب -دأ أل -ه-دف م-ن أ◊صض-ان-ة
ه -و “ك Úأل -ن-ائب م-ن أل-ع-م-ل
Ãنأاى عن أي ضضغط أو تأاثÒ
ق - - - -د Áسس Ãه - - - -م - - - -ت - - - -ه أو
صض- -لح- -ي- -ات- -ه ،غ Òأن وج -ود
بعضس أ◊ا’ت ألتي ” فيها

تسض-ج-ي-ل Œاوزأت ،ب-اإ’ضض-اف-ة
إأ ¤ع- -دم ح- -رم- -ان أل- -ق- -ان -ون
ل-ل-م-ت-اب-ع قضض-ائ-ي-ا م-ن ألÎشضح
ل- -ع- -ه- -دة ن- -ي- -اب- -ي -ة ،وب -ال -ت -ا‹
أسض -ت -ف -ادت -ه م -ن أ◊صض -ان-ة ‘
حال فوزه Ãقعد ‘ ألŸÈان
هي كلها مسضائل تقتضضي فتح
ه -ذأ أل-ن-وع م-ن أل-ن-ق-اشس ع-ل-ى
غرأر ما هو موجود ‘ بعضس
دول ألعا ⁄ألتي وجدت أ◊ل
لهذه أإ’شضكا’ت.
إأجرأء رفع أ◊صضانة عن
‡ث - -ل - -ي ألشض - -عب حسضب ل- -وح
م- -نصض- -وصس ع -ل -ي -ه ف -ع -ل -ي -ا ‘
أل- -ق- -ان- -ون ،غ Òأن إأج- -رأءأت -ه
ت-ب-ق-ى ط-وي-ل-ة وم-ع-ق-دة –ت-اج
إأ ¤أŸزي - - -د م - - -ن أل- - -ن- - -اقشس
وألدرأسضة ،موضضحا أن ألقانون
وأضض - -ح إأزأء أل - -ن- -وأب أل- -ذي- -ن
ي- -ت- -اب- -ع -ون قضض -ائ -ي -ا ‘ ،حÚ
فازوأ Ãقاعد ‘ ألŸÈان.
ف- - - -ت - - -حت وزأرة أل - - -ع - - -دل
–قيقات وأسضعة ‘ ألدعاوى
أل-ت-ي رف-ع-ت-ه-ا ب-عضس أأ’ح-زأب
ألسض -ي -اسض -ي -ة أŸشض-ارك-ة ،ح-يث
أك- - -د ح - -اف - -ظ أأ’خ - -ت - -ام «أن
أل -ع -دأل-ة سض-ت-أاخ-ذ ›رأه-ا ‘

هذأ ألسضياق» ‘ ،هذأ ألشضأان
ذكر بعدد ألطعون ألتي تلقتها
أÙاك -م أإ’دأري -ة ب -خصض-وصس
م- -ل- -ف- -ات ألÎشض -ح وذلك ق -ب -ل
أن-ط-لق أ◊م-ل-ة أ’ن-ت-خ-اب-ي-ة،
حيث بلغ عددها  363طعنا،
” قبول  70منها ،وبالتا‹ ”
إأل - -غ - -اء ق- -رأر أإ’دأرة وق- -ب- -ول
ألÎشضح فيما رفضس  239طعنا
ن- -ت- -ي- -ج- -ة ع -دم أسض -ت -ي -ف -اءه -ا
للشضروط ألقانونية.
وذك- -ر ل -وح ‘ ه -ذأ ألصض -دد
أنه وبصضفة عامة فإان ألشضكاوى
أŸق-دم-ة أم-ام أل-ن-ي-اب-ة ألعامة
يتم ألنظر فيها و‘ حال ثبوت
توفرها على ألطابع أ÷زأئي
فإانها تأاخذ ›رأها ألقانوÊ
ب- -غضس أل- -ن- -ظ -ر ع -ن ‡ارسض -ة
أÎŸشضح Úحقهم ‘ ألطعن
وأل- - -ت- - -ظ- - -ل - -م أم - -ام أÛلسس
ألدسضتوري أıول له درأسضة
أل- -ط- -ع- -ون وإأع- -لن أل- -ن -ت -ائ -ج
ألنهائية للنتخابات.
ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق بÎأج-ع نسض-بة
أŸشض- -ارك -ة ‘ أل -تشض -ري -ع -ي -ات
أعت Èبأان هذه ألنسضبة تختلف
حسضب أŸوأع - - - - - - - - - - -ي- - - - - - - - - - -د
أ’نتخابية،وبخصضوصس
أنخفاضس نسضبة “ثيل أŸرأة
‘ أل- -غ- -رف- -ة ألسض- -ف- -ل- -ى ب- -ع -د
أل-تشض-ري-ع-ي-ات ،أرج-ع ل-وح ذلك
إأ ¤وج - - - - - -ود  39ق -ائ -م -ة ⁄
ت -ت -حصض -ل سض -وى ع -ل -ى م -ق-ع-د
وأح - - -د ع - - -اد إأ ¤م - - -تصض - - -در
أل - -ق - -ائ - -م - -ة‡ ،ا ق- -لصس م- -ن
حظوظ ألنسضاء أللوأتي توجد
أسضماؤوهن ‘ بقية ألÎتيب.
و‘ مقابل ذلك أكد وثمن
ح- -اف- -ظ أأ’خ- -ت -ام أ÷و أل -ذي
ج - -رت ف - -ي - -ه أ’ن - -ت - -خ- -اب- -ات
ألتشضريعية  ،مؤوكدأ «أنها تعد
خ- -ط- -وة ج- -دي- -دة ت- -ق -ط -ع -ه -ا
أ÷زأئ- - - - - -ر ‘ مسض - - - - -اره - - - - -ا
ألدÁقرأطي» ،و «مؤوشضرأ على
أسض - -ت - -ق - -رأره - -ا ألسض - -ي - -اسض - -ي
وأ’ج -ت -م-اع-ي خ-اصض-ة ‘ ظ-ل
أل-ظ-روف أإ’ق-ل-ي-مية أÙيطة
ب- -ه- -ا» ،مشض- -ي -دأ ب -الشض -ف -اف -ي -ة
وألنزأهة ألتي رأفقتها.

’غلبية  ⁄تعد ﬁصشورة ‘ حزب وأحد
أ أ

الطبقة السشياسشية تÎقب تششكيلة ا÷هاز التنفيذي
‘ أل -وقت أل -ذي يÎقب ف -ي -ه أل -ن -وأب
أل - -ذي - -ن رسش - -م أÛلسس أل - -دسش - -ت - -وري ‘
’ولية من ألنتائج ،عضشويتهم
أ÷ولة أ أ
’عÓ-ن
‘ أÛلسس ألشش -ع -ب -ي أل -وط -ن-ي ،أ إ
ع- -ن أل- -ن -ت -ائ -ج أل -ن -ه -ائ -ي -ة ب -ع -د درأسش -ة
أل -ط -ع -ون ه -ذأ أ’ث-ن ،Úت-ت-وج-ه أن-ظ-ار
أل -ط -ب -ق -ة ألسش -ي -اسش -ي -ة وأه -ت -م -ام -ه-ا إأ¤
تششكيلة أ◊كومة ،ألتي تتم على ضشوء
دسش- -ت -ور  ،2016وي- - -رت - -قب أن تسش - -ج - -ل
’ح -زأب أŸشش -ك-ل-ة
أل -ت -ح -اق وزرأء ع -ن أ أ
Óغلبية ألŸÈانية.
ل أ

فريال بوششوية
أه-ت-م-ام أل-ط-ب-ق-ة ألسض-ي-اسض-ي-ة وح-رصضها
على ألتوأجد با÷هاز ألتنفيذي ،حتى قبل
ترسضيم نتائج أ’نتخابات ألتشضريعية ألتي
ج - -رت أل - -رأب- -ع م- -اي أ÷اري م- -ن ق- -ب- -ل
أÛلسس أل- -دسض- -ت- -وري ،وك -ذأ أل -ت -نصض -يب
ألرسضمي لنوأب ألغرفة ألسضفلى أŸرتقب
ب -ع -د أي-ام ق-لئ-ل ،أم-ر م-ن-ط-ق-ي ي-أات-ي ‘
سضياق ألتعديلت ألتي ” إأدخالها على
أسضمى ألوثائق ،وأصضبحت نافذة قبل سضنة
كاملة ،كما أن أ’هتمام مÈر كون أأ’غلبية
أل -ت -ي أف-رزت-ه-ا تشض-ري-ع-ي-ات  2017ليسضت
مÎكزة ‘ يد تشضكيلة سضياسضية وأحدة.

ف- -ع- -كسس أل- -ط- -ب- -ع- -ات ألسض- -اب- -ق- -ة م- -ن
أ’سض-ت-ح-ق-اق-ات أل-تشض-ري-ع-ي-ة ،ح-زب جبهة
أل -ت -ح -ري -ر أل -وط -ن -ي  ⁄ي -ع-د ي-ح-وز ع-ل-ى
أأ’غلبية ،أ’ن عدد أŸقاعد ألتي أفتكها
 ⁄ي -ت-ج-اوز  164م -ق-ع-دأ ،غ Òأن زم-ي-ل-ه
ومنافسضه ‡ثل ‘ حزب ألتجمع ألوطني
أل -دÁق -رأط -ي“ ،ك -ن م -ن إأح -رأز ت -ق -دم
ب-اف-ت-كاكه  100م -ق -ع-د ،م-ا ح-اف-ظ ع-ل-ى
أأ’غلبية..
وت -ع -ززت أأ’غ -ل -ب-ي-ة ب-اف-ت-ك-اك أح-زأب
أخ -رى ﬁسض -وب -ة ع -ل-ى أŸوأ’ة ،وي-ت-ع-ل-ق
أأ’مر بتجمع أمل أ÷زأئر ـ تاج ،وأ◊ركة
ألشض -ع -ب -ي-ة أ÷زأئ-ري-ة ،رف-ع ع-دد م-ق-اع-د
أأ’غلبية إأ 296 ¤مقعد ،دو‰ا أحتسضاب
 33مقعدأ –صضلت عليها حركة ›تمع
ألسض -ل -م ،أل-ت-ي ج-اءت ‘ أŸرت-ب-ة أل-ث-ال-ث-ة،
وأل -ت -ي أك -دت ع -ل -ى لسض -ان رئ -يسض-ه-ا ع-ب-د
أل - -رزأق م - -ق - -ري ،أن أ◊سض - -م ‘ خ - -ي- -ار
أŸشضاركة ‘ أ◊كومة ›ددأ من عدمه،
تفصضل فيه أعلى هيئة ‘ أ◊زب ‡ثلة ‘
›لسس ألشضورى.
وتكتسضي تشضكيلة أ◊كومة أهمية بالغة
–سضبا للمرحلة أŸقبلة ،ذلك أن أحكام
أل- -دسض- -ت -ور أ÷دي -دة ت -ل -زم أل -وزي -ر أأ’ول
ب- -ع- -رضس ﬂط -ط ع -م -ل أ◊ك -وم -ة أم -ام

‡ث-ل-ي ألشض-عب ب-ق-ب-ة ألŸÈان ل-ل-م-وأف-ق-ة
عليه ،وفق ما تنصس عليه أŸادة  ،80فيما
تنصس أŸادة أŸوألية أي  81على تقدË
ألوزير أأ’ول أسضتقالة أ◊كومة ‘ حالة
ع-دم م-وأف-ق-ة أÛلسس ألشض-ع-ب-ي أل-وط-ني
على أıطط.
من هذأ أŸنطلق ،فإان أختيار وزرأء
من أأ’غلبية ألŸÈانية ضضروري لضضمان
ق-اع-دة ب-رŸان-ي-ة ،وأنسض-ج-ام وت-ك-ام-ل بÚ
أل -ع -م -ل أ◊ك -وم-ي وألŸÈاÃ Êا يضض-م-ن
أسض- -ت- -م -رأر وأسض -ت -ق -رأر ع -م -ل أل -ه -ي -ئ -تÚ
ألتنفيذية وألتشضريعية.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تخرج دفعة اÓŸزم Úاأ’وائل للششرطة
 441مÓزم لتعزيز اأ’من الوطني

«ألششعب» أششرف وزير ألدأخلية وأ÷ماعات أÙلية نورألدين بدوي رفقة أللوأء
Óم-ن أل-وط-ن-ي ،ي-وم أÿم-يسس ،ع-ل-ى ح-ف-ل ت-خ-رج
ع-ب-د أل-غ-ن-ي ه-ام-ل أŸدي-ر أل-ع-ام ل -أ
’وأئل للششرطة أŸتكونة من  441مÓزم أول
ألدفعة أ◊ادية عششرة للمÓزم Úأ أ
Óمن ألوطني بالصشومعة « عبد أÛيد بوزبيد».
للششرطة ،باŸدرسشة ألتطبيقية ل أ

عرف أ◊فل حضضور أعضضاء من ›لسس
أأ’م -ة وزرأء أل -ع -م -ل وأل -تشض -غ -ي-ل وألضض-م-ان
أإ’ج -ت -م -اع -ي ،ألصض -ح -ة وألسض -ك-ان وإأصض-لح
أŸسض -تشض -ف -ي -ات ،أل -ث -ق -اف-ة وألسض-ي-دة وزي-رة
ألÎب- -ي- -ة أل- -وط -ن -ي -ة إأ ¤ج -انب ألسض -ل -ط -ات
أÙل -ي-ة وأل-عسض-ك-ري-ة ب-و’ي-ة أل-ب-ل-ي-دة ع-ل-ى
رأسض -ه -م وأ‹ أل -و’ي -ة ،أعضض -اء م -ن أأ’سض-رة
أل- -ث- -وري- -ة ،ف- -اع- -ل Úم -ن أÛت -م -ع أŸدÊ
وﬂتلف وسضائل أإ’علم.
ك- -م- -ا حضض- -ر ه- -ذأ أ◊ف- -ل ب- -رأع- -م م- -ن
أŸدرسض- -ة أ’ب- -ت -دأئ -ي -ة ،أل -ذي -ن أب -وأ إأ’ أن
يشض -ارك-وأ أف-رأد أل-دف-ع-ة ف-رح-ة ت-خ-رج-ه-م،
وهي بادرة تعد أأ’و ¤من نوعها.
إأسضتُهل أ◊فل بتفتيشس ألدفعة أŸتخرجة
م- -ن ط -رف وزي -ر أل -دأخ -ل -ي -ة وأ÷م -اع -ات
أÙلية نور ألدين بدوي ألتي سضميت باسضم
شض- -ه- -ي- -د أل- -وأجب أل- -وط- -ن -ي أŸلزم أأ’ول
للشضرطة مدور رأبح ،ألذي سضقط ‘ سضاحة
ألشض -رف ب -ت -اري-خ  1992 /11/11بالبليدة،
تلتها مباشضرة كلمة مدير أŸدرسضة ألذي
قدم فيها عرضضا وأفيا عن تربصس ألدفعة
أŸتخرجة.
كما نّوه مدير أŸدرسضة ‘ كلمته بالعناية
أل -ت -ي ي -ول-ي-ه-ا وزي-ر أل-دأخ-ل-ي-ة وأ÷م-اع-ات

أÙلية Ÿصضالح ألشضرطة من خلل دعمها
ماديا ومعنويا ،بغية أ’رتقاء بها إأ ¤مصضاف
ألشضرطة أŸتطورة ،مشضيدأ ‘ ألسضياق ذأته
لم-ن
ب -ج-ه-ود أل-ل-وأء ه-ام-ل أŸدي-ر أل-ع-ام ل -أ
ألوطني ‘ سضبيل أ’رتقاء ألظروف أŸهنية
وأ’جتماعية Ÿنتسضبي أأ’من ألوطني ،إأ¤
ج -انب أل -ع -م -ل ع -ل -ى ت -ط -وي -ر أŸن -ظ -وم -ة
أل -ت -ك -وي -ن -ي -ة ،دأع -ي -ا ب -اŸن -اسض-ب-ة ،أل-ط-ل-ب-ة
أŸت -خ-رج Úإأ ¤ضض-رورة أ’ل-ت-زأم ب-ت-ط-ب-ي-ق
ألقانون ،وأحÎأم حقوق أإ’نسضان وألسضهر
على أمن أŸوأطن وحماية أŸمتلكات أثناء
تأادية مهامهم.
وأخ -ت -ت -م ح -ف -ل أل -ت -خ -رج ب -اسض -ت -ع -رأضس
تشض- -ك- -ي- -لت ل- -ل- -ن- -ظ- -ام أŸن- -ظ -م ‘ ›ال
أل-ت-ق-ن-ي-ات أŸه-ن-ي-ة ل-ل-ت-دخ-ل ك-انت ق-مة ‘
أل-ت-ح-ك-م وأ’حÎأف-ي-ة وأ’ل-ت-زأم“ ،ث-لت ‘
عروضس –اكي ألوأقع وحا’ت من أŸمكن
أن توأجه رجل ألشضرطة أثناء أدأئه Ÿهامه
أليومية ،كما ” فيها تقليد ألرتب وتسضليم
ألشض -ه -ادأت ل -ل-م-ت-ف-وق ،Úوتسض-ل-ي-م وأسض-ت-لم
ألعلم ما ب Úألدفعت ÚأŸتخرجة وأŸوألية،
كما ” أيضضا تكر Ëعائلة شضهيد ألوأجب
ألوطني أŸرحوم مدور رأبح.

تتضشمن أزيد من  25ألف مسشتفيد ع Èألوطن

هامل يششرف بسشطيف على تسشليم اأوامر دفع
سشكنات «عدل» Ÿنتسشبي سشلك اأ’من
Óم-ن أل-وط-ن-ي
أشش -رف أŸدي -ر أل -ع -ام ل -أ
أل - -ل - -وأء ع - -ب - -د أل - -غ - -ن- -ي ه- -ام- -ل ،أمسس،
بسش-ط-ي-ف ،ع-ل-ى تسش-ل-ي-م عينة من أوأمر
ألدفع لسشكنات «عدل» من أصشل 1.948
مسشتفيد على مسشتوى ششرق ألبÓد.
وجرت مرأسضم تسضليم أوأمر ألدفع Ãقر
ف -رق -ة أل -ت -دخ -ل ألسض-ري-ع ل-لشض-رط-ة Ãدي-ن-ة
سضطيف بحضضور سضلطات ألو’ية وإأطارأت
باأ’من ألوطني.
لمن ألوطني
وقد شضدد أŸدير ألعام ل أ
لدى معاينته ‘ مسضتهل ألزيارة ورشضة بناء
مدرسضة ألشضرطة بسضطيف أŸشضروع ألذي
تطلب “ويل بقيمة  2مليار و  407مليون
د.ج على ضضرورة تسضريع وتÒة أإ’‚از.
وأشضاد أيضضا لدى تدشضينه Ÿقر أأ’من
أ◊ضض- -ري  14بسض -ط-ي-ف Ãج-ه-ودأت أم-ن
و’ي-ة سض-ط-ي-ف ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ال-ت-وأصض-ل مع
أÛتمع على غرأر أسضتعمال لغة أإ’شضارة،
م- -ذك- -رأ ‘ ه- -ذأ ألسض- -ي- -اق ب -إاج -رأء دورأت
ت -ك -وي -ن -ي -ة ‘ ›ال ل -غ -ة أإ’شض -ارة وأل -ل -غ -ة
أأ’م-ازي-غ-ي-ة ل-ف-ائ-دة ع-دي-د أع-وأن ألشض-رط-ة
أŸكلف Úبا’سضتقبال على مسضتوى هياكل

نتائج تششريعيات :2017

أأ’من ألوطني.
من جهته ،أفاد أŸفتشس أ÷هوي لشضرطة
ألشضرق مرأقب ألشضرطة مصضطفى بن عيني
‘ كلمة ألقاها على هامشس تسضليم عينات
أوأم -ر أل -دف -ع لسض -ك -ن -ات «ع -دل» ب -أان ه -ذه
أل-ع-م-ل-ي-ة شضملت  331مسض-ت-خدما ومتعاقدأ
وذوي أ◊ق -وق م -ن سض -لك ألشض -رط -ة ب -و’ي-ة
سضطيف و 658بأامن و’ية برج بوعريريج
و 543بالنسضبة أ’من و’ية بجاية و 416بو’ية
جيجل.
وذك- -ر ذأت أŸسض- -ؤوول أن تسض -ل -ي -م أوأم -ر
أل -دف -ع أÿاصض -ة بسض -ك -ن-ات «ع-دل» ل-ف-ائ-دة
منتسضبي أأ’من ألوطني شضمل منذ سضنة 2015
إأ ¤غ -اي -ة أل -ي -وم  44و’ي- - -ة ومسس 18.678
منتسضبا لسضلك أأ’من ألوطني وذلك من أصضل
ب -رن-ام-ج ي-تضض-م-ن  25.534مسض-ت-ف-يدأ على
أŸسضتوى ألوطني.
لم -ن
لشض- -ارة حضض -ر أŸدي -ر أل -ع -ام ل  -أ
ل - -إ
ألوطني Ãلعب  8ماي  1945بسضطيف مبارأة
نهائي كأاسس أ÷زأئر سضيدأت (كÈيات) بÚ
ف -ري -ق -ي ج -م -ع -ي-ة أأ’م-ن أل-وط-ن-ي وف-ت-ي-ات
أÿروب.

جبهة القوى ا’ششÎاكية تودع  13طعنا لدى اÛلسس الدسشتوري
أعلنت جبهة ألقوى أ’ششÎأكية،
أن- -ه- -ا ق -امت ب -إاي -دأع  13ط-ع-ن-ا ل-دى
أÛلسس أل-دسش-ت-وري ت-ت-ع-ل-ق بالنتائج
أÙصشل عليها ‘ تششريعيات  4ماي،
حسشب م- - -ا أف- - -اد ب- - -ه ب- - -ي- - -ان ل- - -ه - -ذه
ألتششكيلة ألسشياسشية.
أوضضح نفسس أŸصضدر أن هذه ألطعون

تخصس  12دأئرة أنتخابية على أŸسضتوى
أل -وط -ن -ي إأ ¤ج -انب إأي -دأع ط -ع -ن ي -خصس
أ÷الية أ÷زأئرية أŸقيمة باÿارج وذلك
على مسضتوى أŸنطقة أ’نتخابية ألرأبعة.
وذكرت جبهة ألقوى أ’شضÎأكية أنها
أرفقت طعونها أŸودعة لدى أÛلسس
أل-دسض-ت-وري بـ«ك-اف-ة أل-وث-ائ-ق وأ’ثباتات

أŸادي -ة أل -ت-ي ت-ؤوك-د أح-ق-ي-ت-ه-ا Ãق-اع-د
نيابية ‘ هذه ألدوأئر أ’نتخابية».
لشضارة فإان جبهة ألقوى أ’شضÎأكية
ل إ
–صضلت على  14مقعدأ وفق ألنتائج
أŸؤوق-ت-ة ل-لن-ت-خ-اب-ات أل-تشض-ري-ع-ي-ة ألتي
أعلن عنها أÛلسس ألدسضتوري أ’ثنÚ
أŸنصضرم.

info@ech-chaab..com
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السصبت  13ماي  ٢01٧م
الموافق لـ  1٧شصعبان  143٨هـ

اتفاقيات مع مؤوسشسشات ناششئة
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يدخل السشوق ا÷زائرية نهاية الششهر بـ  57900د.ج

«أوبو أ÷زأئر» تعرضض آأخر أبتكارأت ألهاتف أÙمول

^زوخ :مرأفقـ ـ ـ ـ ـ ـة ألششبـ ـ ـ ـ ـ ـاب فـ ـ ـ ـ ـ ـي Œسشيـ ـ ـ ـ ـ ـد أŸششاريـ ـ ـ ـ ـ ـع
أابرمت ولية ا÷زائر ،أاول أامسس ،عدة اتفاقيات مع مؤوسشسشات ناششئة منها ““اكواسشايف““اŸتخصشصشة ‘ وضشع أانظمة كاششفة
لضشافة إا ¤اŸؤوسشسشة ا÷زائرية للمياه سشيال.
لعÓم با إ
Ãحطات التصشفية ومؤوسشسشات ﬂصشصشة ‘ تكنولوجيا التصشال وا إ
تدخل هذه التفاقيات ‘ إاطار اıطط الرامي إا ¤تطوير مدينة ا÷زائر والرتقاء بها إا ¤مصشاف اŸدن اŸتطورة.

سشارة بوسشنة
وا‹ العاصصمة عبد القادر زوخ،
خÓل إاشصرافه على حفل توقيع
هذه ا’تفاقيات أاكد حرصصه على
توف ÒاŸناخ اÓŸئم لعمل مثل
هذه اŸؤوسصسصات ،داعيا ا÷هات
اŸعنية إا ¤تسصهيل مهمة الشصباب
ا÷امعي لتنفيد وŒسصيد أافكاره
م- -ي- -دان- -ي- -ا وت -ط -وي -ره -ا ÿدم -ة
الوطن.
ك- -م -ا حث زوخ الشص -ب -اب خ -رج -ي
ا÷ام- -ع -ات ع -ل -ى ال -ع -م -ل ÿل -ق
مؤوسصسصاتهم ‘ أاقرب اآ’جال من
أاجل دعم اıطط ا’سصÎاتيجي
لو’ية ا÷زائر الرامي إا ¤تطوير
العاصصمة.
وأاك- - -د زوخ السص- - -ع- - -ي إا ¤خ - -ل - -ق
فضص -اءات ع -م -ل م Ó-ئ -م-ة ل-ه-ؤو’ء
الشص- -ب- -اب ’ح -تضص -ان م -واه -ب -ه -م
““ح-اضص-ن-ات اŸؤوسصسص-ات ال-ناشصئة““
ب -غ -رضس م -راف -ق -ة م -ؤوسصسص -ات -ه -م
ال -ن -اشص -ئ -ة وم -ده-ا ب-اإ’م-ك-ان-ي-ات
الÓ-زم-ة ل-ت-ط-وي-ره-ا ل-تدخل حيز
اإ’نتاج ‘ أاقرب اآ’جال ،مشصÒا
إا ¤أان ا’تفاقيات التي أابرمتها
م -ؤوسصسص -ات ال -و’ي-ة وم-دي-ري-ات-ه-ا
سص -ت -م -ك -ن الشص -ب -اب م -ن ت -ط -وي-ر

أاف-ك-اره-م ل-ت-ح-وي-ل ال-ع-اصصمة إا¤
م-دي-ن-ة ذك-ي-ة ،مضص-ي-ف-ا أان-ه سص-ي-تم
منحهم تسصهيÓت كثÒة لتحقيق
مشص -اري -ع -ه -م ع -ل -ى أارضس ال -واق-ع
كتوف ÒاÓÙت والقروضس من
طرف البنك العاŸي.
من جانبها أاكدت فتيحة سصليماÊ

اŸكلفة باŸشصاريع إاطÓق أازيد
م -ن  60مشص-روع-ا خÓ-ل اأ’شص-هر
ال -ق -ادم -ة ك -م -رح -ل -ة أاو ¤وك-ل-ه-ا
مشصاريع تدخل ‘ إاطار –سصÚ
وجه العاصصمة و–سص Úاÿدمات
اŸق-دم-ة ل-ل-م-واط-ن ،Úم-ن خÓل
التطبيقات الذكية التي سصتسصمح

اليــــــــوم العاŸـــــــــي للممرضشــــــة

بالتسصي Òالذكي Ÿدينة ا÷زائر
العاصصمة.
ا’تفاقية اأ’و ¤التي ” إابرامها
ج -م -عت ب ““ Úسص -ي -ال““ وم -ؤوسصسص-ة
اك- -واسص- -اي- -ف ال- -ن- -اشص- -ئ -ة سص -ي -ت -م
Ãوج -ب -ه -ا ت -زوي -د ﬁط-ات ضص-خ
اŸي - - -اه اÿاصص - - -ة ب- - -اŸؤوسصسص- - -ة
ا÷زائرية للمياه بأانظمة كاشصفة
ل-ل-ح-ف-اظ ع-ل-ى ال-ب-ي-ئ-ة عن طريق
جهاز يعمل على مراقبة نوعية
مياه الصصرف.
و“حورت ا’تفاقية الثانية التي
ج -م -عت ب Úم-ؤوسصسص-ت Úن-اشص-ئ-تÚ
““ك.ب.م““وم - -ؤوسصسص - -ة ““اف - -ي - -ن- -د““
ل -ت -ك-ن-ول-وج-ي-ا اإ’عÓ-م وا’تصص-ال
حول البحث عن حلول من خÓل
أارضصية معلوماتية لتحسص Úالنظام
الصصحي بو’ية ا÷زائر.
وهذا ما عملت به مؤوسصسصة افنيد
ال -ت -ي أاط -ل -قت م-وق-ع-ا إال-كÎون-ي-ا
يضص- -م ع -ن -اوي -ن وأاسص -م -اء وأارق -ام
ه - -وات - -ف اأ’ط - -ب - -اء Ãخ - -ت- -ل- -ف
ا’ختصصاصصات وهذا بغرضس أاخذ
م- -واع -ي -د ع Èشص -ب -ك -ة اأ’نÎنت،
ب -اإ’ضص -اف-ة إا ¤ات-ف-اق-ي-ات أاخ-رى
ك- -ل- -ه -ا ت -دخ -ل ‘ إاط -ار ت -ط -وي -ر
اÿدمات Ãدينة ا÷زائر.

أأب ـ ـ ـوأب مفتوح ـ ـ ـة عل ـ ـ ـى مهن ـ ـ ـة ألتمري ـ ـ ـضض بششرشش ـ ـ ـال
لبواب اŸفتوحة على مهنة التمريضس والتي أاقدمت على تنظيمها
ششهدت السشاحة العمومية بششرششال ،أامسس ،تظاهرة ا أ
لول مّرة اŸؤوسشسشة العمومية السشتششفائية لسشيدي غيÓسس على مدار يوم Úتزامنا وموعد اليوم العاŸي للممرضشة اŸصشادف
أ
للثا Êعششر من ششهر ماي من كل سشنة.هذا ما توقفت عنده ““الششعب““ بع ÚاŸكان.

عرضشت ““اوبو ا÷زائر““ آاخر
ابتكارات هاتفها النقال ““اف3.
بليسس““ اŸتضشمن خدمات راقية ‘
الصشوت والصشورة توصشلت إاليها
التكنولوجيا ا◊ديثة بعد Œارب
واختبار بغرضس فرضس الوجود ‘
ﬁيط رقمي سشريع التطور يقرب
اŸسشافات ا÷غرافية ويحول العا⁄
الفسشيح إا ¤قرية ششفافة.

فنيدسس بن بلة

جاء هذا ‘ عرضس للهاتف نظم بفندق
’عÓم
سصوفيتال سصهرة اÿميسس لوسصائل ا إ
‘ م-ق-دم-ت-ه-ا ““الشص-عب““ أاظ-ه-ر م-ن خÓ-ل-ه
مسص-ؤوول-و ال-عÓ-م-ة ال-ت-ج-اري-ة اŸم-ي-زة دقة
ال -تصص -م-ي-م وق-وة ال-تسص-ج-ي-ل
وال- -ت- -ق -اط صص -ور ‘ غ -اي -ة
الشص -ف -اف -ي -ة وال -وضص -وح م-ن
مسص -ت -ع-م-ل-ي-ه-ا دون ا◊اج-ة
إا ¤طرف ثالث مثلما جرى
مع الهواتف اأ’خرى.
والسص- - -بب ت- - -وف- - -ر ا÷ه - -از
ال- -ع- -ج -يب ع -ل -ى ك -امÒتÚ
تسص- -اع- -دان ح- -ام -ل -ه ع -ل -ى
اسص- - -ت- - -غÓ- - -ل أاي خ- - -دم - -ة
اتصص -ال -ي -ة وال -ت-ق-اط صص-ورة
غ -اي -ة ‘ ال -دق -ة ت -زي -ده إاغ -راء ووظ -ي -ف -ة
اتصصالية.
أاوبو ““أاف  3بليسس““ الذي يشصرع ‘ تسصويقه
ن -ه -اي -ة الشص -ه -ر ا÷اري ع 41 Èو’ي -ة ‘
’قاليم
انتظار تعميمه على ما تبقى من ا أ
بسصعر 5٧٩00د.ج هو آاخر صصيحة ‘ عا⁄
سص -م -ارت ف -ون ال-ذي ي-ف-اج-ئ-ن-ا ب Ó-ت-وق-ف
ب-اب-ت-ك-ارات ’ ح-دود ل-ه-ا .وي-ف-رضس ع-ل-ينا
التكيف مع صصÒورتها ‘ اÿارطة الرقمية
ال - -ت - -ي ’ ت - -عÎف ب - -ا◊دود ع- -دا ح- -دود
النوعية وا÷ودة.
هذا ما ذكر به ﬁمد رضصا معم ÒاŸدير

Óذه-ان ال-ت-ط-ور
ال-ع-ام اŸسص-اع-د م-ع-ي-دا ل -أ
العجيب الذي بلغه أاوبو ا÷زائر وسصباقه
ضص -د السص -اع -ة ’ح-تÓ-ل ال-ري-ادة ﬁاف-ظ-ا
’ف -ي-د Ÿسص-ت-ع-م-ل-ي
’ج -ود وا أ
دوم -ا ع -ل -ى ا أ
سصمارت فون اŸتهافت Úعلى هذا ا÷هاز
الذي يعد بحق مكتبا متنق.Ó
أاوبو ا÷زائر رفعت النقاب عن ،3f plus
’خ Òمن سصلسصلة خب Òالسصيلفي.
النموذج ا أ
›هز بأاحدث كامÒا مزدوجة من بينها
كامÒا خاصصة بالسصيلفي ا÷ماعي ’لتقاط
’و ¤من نوعها ‘ هذه
صصور جماعية ،ا أ
الصص -ن-اع-ة ،ي-ط-رح ل-ل-تسص-وي-ق ب-أام-ان حسصب
عادل بن حسص ÒاŸدير التجاري قائ““ Óإان
’مامية اŸزدوجة
ا÷هاز مزود بالكامÒا ا أ
صص -م -مت ب -دق-ة ع-ال-ي-ة م-ن
أاجل تلبية الطلب اŸتزايد
م -ن ط -رف اŸسص -ت -خ -دمÚ
ع -ل -ى خ -اصص -ي -ة السص -ي -ل -ف-ي
ول -ت-وف-ر ل-ه-م صص-ور م-ث-ال-ي-ة
.ك -م -ا ” ت -ط-وي-ر ال-ك-امÒا
اÿلفية مع شصركة ““سصو““Ê
ب - - -ج - - -ه - - -از اسص- - -تشص- - -ع- - -ار
 398IMXمن أاجل صصور
ذات جودة عالية خالية من
الشصوائب““.
ي- - -ع - -د ‰وذج ““أاف 3بليسس““
منتوجا راقيا ،متينا ،آامنا و رائعا مصصمما
ل -ت -ل-ب-ي-ة م-ط-الب دق-ي-ق-ة ‘ ع-ا ⁄صص-ن-اع-ة
الهاتف النقال.
ا’بتكار ’ يتوقف عند هذا ا◊د ،إاذ ”
إاضص -اف -ة ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات م-ب-ت-ك-رة أاخ-رى ‘
هاتف Ÿ 3f plusسصاعدة اŸسصتخدمÚ
’لتقاط صصور رائعة ،وذلك بفضصل برنامج
’وبو يزين بـ  4.0الذي يضصع –ت
رائد أ
تصص -رف اŸسص -ت-خ-دم Úوسص-ائ-ل ال-ت-ج-م-ي-ل
اıت -ل -ف -ة تسص -م -ح ب -ا◊صص-ول ع-ل-ى صص-ور
’ثار اıتارة.
تعكسس بدقة ا آ

«أف  3بليسض””
›هز بكامÒتÚ
’لتقاط أدق
ألصشـ ـ ـ ـ ـور

التعاون ‘ ›ا‹ اŸوارد اŸائية والهيدروجيولوجي

إأتفاقية إأطار للتعاون ب Úجامعة ألبويرة
وأŸركز أ÷امعي بتمÔأسشت

ششرششال :عÓء ملزي
ع - -ن ه - -ذه اŸب - -ادرة ق - -ال أاح - -د
أاعمدة هيئة التنظيم مصصطفى بن
داي -ج أاّن اŸب -ادرة ج-اءت ع-ف-وي-ة
م -ن ‡رضص -ي مسص -تشص-ف-ى سص-ي-دي
غ-يÓ-سس وّ” ت-ن-ظ-ي-م-ها بالتنسصيق
م- -ع مصص- -ال- -ح م -دي -ري -ة الصص -ح -ة
والسص - -ك - -ان ل - -ل - -و’ي - -ة واÛلسس
الشصعبي لبلدية شصرشصال وتهدف
ب- -ال -درج -ة اأ’و ¤إا ¤ال -ت -ع -ري -ف
Ãه- - -ن - -ة ال - -ت - -م - -ريضس وشص - -روط
ا’ل -ت-ح-اق ب-ه-ا م-ع إاب-راز ﬂت-ل-ف
اÿدم- -ات ال- -ت- -ي ي- -ت- -ك- -ف- -ل ب -ه -ا
اŸمرضس ‘ مسصاره اŸهني.
ضص ّ-م -ت ال -ت-ظ-اه-رة عّ-دة أاج-ن-ح-ة
م -ن -حت م -ع -ظ -م -ه -ا ل-ل-ج-م-ع-ي-ات
وال-ه-ي-ئ-ات ال-ع-م-وم-ي-ة ذات الصصلة
ك-مصص-ال-ح ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة م-ثÓ
وال -ت-ي قّ-دمت “اري-ن ت-ط-ب-ي-ق-ي-ة
ت- -ع- -ن- -ى ب- -ال- -وق- -اي- -ة واإ’سص- -ع -اف
ıت -ل -ف ا◊ا’ت اŸسص -ت -عصص-ي-ة
ق-ب-ل إايصص-ال-ه-ا ل-ل-مصص-الح الصصحية

إاضصافة إا ¤تنظيم حملة تكوين
مصصغرة حول اإ’سصعافات اأ’ولية
م-ع اسص-ت-غÓ-ل ال-ف-رصصة لتحسصيسس
وت -وع -ي -ة اŸواط -ن Úب -اŸظ -اه-ر
السص- -ل- -ب -ي -ة ال -ت -ي ت -راف -ق م -وسص -م
ا’صصطياف حسصب ما أاّكده الرائد
ح -ك -ي -م ب -راه -ي-م-ي رئ-يسس وح-دة
شصرشصال للحماية اŸدنية.
وكان اŸركز الو’ئي ◊قن الدم
قد جّهز حافلة متخصصصصة للتÈع
ب -ال -دم ب -ع ÚاŸك -ان ب -ال -ت -نسص-ي-ق
وا÷م- -ع- -ي- -ة ال- -و’ئ- -ي -ة اŸدع -وة
““م - -ف- -ات- -ي- -ح ا ““Òÿوال- -ت- -ي ق- -ال
رئ-يسص-ه-ا ع-ب-د ال-ق-ادر شص-اشص-و ب-أاّن
ا÷م -ع -ي -ة شص -رعت م -ن -ذ فÎة ‘
حملة و’ئية واسصعة للتÈع بالدم
ب-ال-ت-نسص-ي-ق واŸرك-ز ال-و’ئي للدم
وه -ي ا◊م -ل -ة ال -ت-ي شص-ه-دت ي-وم
أامسس ﬁط- -ت- -ه- -ا ال- -راب -ع -ة وم -ن
اŸرتقب أان –ط رحالها يوم 16
م -اي ا÷اري ب -ب -ل -دي -ة ب -ورك-ي-ك-ة
وذلك عقب اŸرور بعّدة ﬁطات
أاخرى بكل من بوسصماعيل وأاحمر

الع ÚواŸركز ا÷امعي لتيبازة.
ك -م -ا شص -اركت ا÷م -ع-ي-ة ال-و’ئ-ي-ة
Ÿرضص -ى السص -ك -ري ب -ت -وزي-ع عّ-دة
م - -ط - -وي - -ات م - -ع ت - -ق - -د Ëعّ- -دة
شص -روح-ات ح-ول تصص-رف م-رضص-ى
السص - -ك - -ري م - -ع شص - -ه - -ر رمضص- -ان
اŸبارك و’سصيما اŸسصن Úمنهم
ب - -ح- -يث أاّك- -د ع- -ل- -ى ذلك رئ- -يسس
ا÷معية عبد القادر طايل الذي
أاشصار أايضصا إا ¤أاّن النشصاط يبقى
متواصص Óعلى مدار السصنة إا’ أانّ
الÎك -ي -ز ه -ذه اأ’ي -ام ي-ع-ن-ى ع-ل-ى
وج -ه اÿصص-وصس بشص-ه-ر رمضص-ان،
وغ Òب -ع -ي -د ع -ن ج -ن -اح ج-م-ع-ي-ة
م -رضص -ى السص -ك -ري شص -ه -د ج -ن -اح
جمعية اأ’مل للوقاية من سصرطان
الثدي إاقبا’ ملحوظا من طرف
ال -نسص -اء ال -راغ -ب -ات ‘ اك -تشص -اف
أاسص-ب-اب وط-رق ال-عÓ-ج اŸع-ت-م-دة
لهذا اŸرضس اÿبيث.
وع - -ل - -ى ه - -امشس ال - -ت - -ظ - -اه- -رة
خ ّصصصصت اأجنحة اأخرى للكشصف
اŸب -ك-ر ع-ن السص-ك-ري والضص-غ-ط

ال -دم -وي م -ع ت -وج -ي -ه اŸع-ن-يÚ
ب -ا’إصص -اب -ة ل -ل -وج -ه -ة الصص -ح -ي-ة
اÙل -ي -ة Ÿزاول -ة ال -عÓ-ج وه-ي
ا’أج-ن-ح-ة ال-ت-ي اسص-ت-ق-طبت منذ
السص - -اع - -ات ا’أو ¤ل - -ي - -وم اأمسس
اأع - - -دادا ك - - -بÒة م- - -ن سص- - -ك- - -ان
اŸن-ط-ق-ة وم-ا ج-اوره-ا ب-ال-ن-ظر
اإ ¤كونها جاءت عفوية و›انية
وت -ه-دف ا÷ه-ات اŸن-ظ-م-ة م-ن
ورائ- -ه -ا اإ– ¤سص -يسس اŸواط -ن
ب- - -خ - -ط - -ورة ا’إصص - -اب - -ة ب - -ه - -ذه
ا’أم - - -راضس اŸزم - - -ن - - -ة وع- - -دم
معا÷تها منذ الوهلة ا’أو.¤
وم- - -ن اŸرت- - -قب أان ت- - -خ- - -ت - -ت - -م
ال- -ت- -ظ- -اه -رة ال -ي -وم ب -ت -ك -ر15 Ë
‡رضصا ﬁا’ على التقاعد كانوا
ي- -نشص- -ط- -ون ب -ال -ق -ط -اع الصص -ح -ي
لشصرشصال خÓل عقود خلت من
الزمن بحيث تأاتي هذه اŸبادرة
عرفانا Ÿهنة التمريضس واعÎافا
ب-اÿدم-ة ا÷ل-ي-ل-ة ال-ت-ي ي-ق-دم-ه-ا
اŸم- - - - - - -رضس ‘ اŸؤوسصسص- - - - - - -ات
الصصحية.

أابرم اŸركز ا÷امعي ا◊اج موسشى
لهقار ،رفقة
أاق أاخاموخ بعاصشمة ا أ
جامعة أاكلي ﬁند أاو◊اج بالبويرة،
لسشبوع اŸنصشرم ،إاتفاقية إاطار
نهاية ا أ
للتعاون يسشعى من خÓلها اŸتعاقدون
إا ¤تطوير البحث والتعليم
والتكوين ،وكذا نششر اŸعرفة
والثقافة ،من خÓل اŸلتقيات،
ليام الدراسشية والندوات العلمية.
وا أ

“Ôاسشت :بن حود ﬁمد الصشالح

كشص -ف م -دي-ر ج-ام-ع-ة أاك-ل-ي ﬁن-د او◊اج،
الÈوفسص -ور زي -رق م -وسص -ى ،خ Ó-ل م -راسص -م
ال-ت-وق-ي-ع ،أان اإ’ت-ف-اق-ي-ة ت-ن-درج ضص-م-ن إاطار
ال -ت -ب -ادل ال -ع -ل -م -ي ب Úا’أسص -ات-ذة وت-غ-ط-ي-ة
النقائصس التي تتخلل عملهم ،بإاقامة دورات
ت- -ك- -وي -ن -ي -ة ‘ شص -ت -ى اÛا’ت ،ل -ت -ط -وي -ر
ال -ت -حصص-ي-ل ال-ع-ل-م-ي وال-ث-ق-ا‘ ب Úال-ط-ل-ب-ة،
م- -ؤوك -دا أان ت -ك -ريسس ال -ت -حصص -ي -ل ال -ع -ل -م -ي
وال- -ب- -ي- -داغ -وج -ي ي -ح -ت -م ضص -رورة إان -ف -ت -اح
ا÷امعات على بعضصها داخليا قبل اÿارج.
‘ ن- -فسس السص- -ي -اق ،أاضص -اف م -دي -ر اŸرك -ز
الدكتور عبد الغني شصوشصة ،أان مثل هذه

اإ’تفاقيات الهدف منها هو تبادل اÈÿات
والزيارات ب Úاأ’سصاتذة واŸعاهد خاصصة
منها التي تشصهد نقصس ‘ التأاط Òوالتكوين،
م -ؤوك-دا أان اإ’ت-ف-اق-ي-ة سص-ت-ع-زز الشص-راك-ة بÚ
عاصصمة ا’هقار والبويرة ‘ البحث العلمي.
Óتفاقية اŸتضصمنة  5مواد
كإانطÓقة أاولية ل إ
تنظمها و–كم كيفية التعامل Ãوجبها بÚ
اŸتعاقدين ،والتي يسصتمر العمل بها على
م-دى أارب-ع سص-ن-وات ق-اب-ل-ة ل-ل-ت-ج-دي-د“ ،سس
البحث العلمي وتبادل اÈÿات ‘ ›ا‹
اŸوارد اŸائية والهيدروجيولوجي ،والعلوم
ال - -ت - -ق - -ن - -ي - -ة ،إا ¤أان تشص - -م- -ل ك- -ل الشص- -عب
واإ’خ- -تصص- -اصص- -اتÃ ،ا ‘ ذلك السص- -ي- -اح- -ة
مسصتقب.Ó
وعلى هامشس توقيع اإ’تفاقية ،أاكد رؤوسصاء
اأ’قسصام باŸركز ا÷امعي بعاصصمة ا’هقار
ع -ل -ى أاه-م-ي-ة ه-ذه اإ’ت-ف-اق-ي-ة ،ال-ت-ي ت-رب-ط
شص -م -ال ال -وط -ن ب-ج-ن-وب-ه ،خ-اصص-ة ‘ ›ال
ال -ب-حث ال-ع-ل-م-ي وال-ت-أاط‡ ،Òا يسص-اه-م ‘
تطويره بعاصصمة اأ’هقار ،ما يؤوهل اŸركز
ا÷امعي إا ¤اإ’رتقاء Ÿصصاف ا÷امعات
الوطنية مسصتقب.Ó

»æWh

السسبت  13ماي  2017م
الموافق لـ  17شسعبان  1438هـ

أاكد من بلعباسض مواصسلة ا÷هود للحد من ا’نقطاعات

قيتو :Êتوجيه  ٪ 53من الطاقة غ ÒاŸسضتغلة
لÓسضتثمار الصضناعي والفÓحي

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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مديـ ـ ـ ـر الÎبي ـ ـ ـة بعنابـ ـ ـة:أاك ـ ـ Ìم ـ ـن  15أال ـ ـف
مÎشض ـ ـ ـ ـ ـح لشضهـ ـ ـ ـ ـادة البكالوي ـ ـ ـ ـ ـا
أازيد من  21أالف مÎشسح ’متحانات اŸتوسسط وا’بتدائي

كشسف مدير الÎبية لو’ية عنابة أاحمد
’جراءات لضسمان السسÒ
عياشسي عن اتخاذ ا إ
ا◊سسن ’متحانات نهاية السسنة ،فيما
يخصض شسهادة البكالوريا ،التعليم اŸتوسسط
وشسهادة التعليم ا’بتدائي ،مؤوكدا على
التنسسيق ب Úا÷هات اŸعنية.

عنابة :هدى بوعطيح

كشسف الرئيسض اŸدير العام
لشسركة توزيع الكهرباء والغاز
مصسطفى قيتو ،Êعن توجيه
 53باŸائة من الطاقة غÒ
اŸسستغلة بو’ية سسيدي بلعباسض
Óسستثمار الصسناعي
ل إ
والفÓحي ،وهي الطاقة
اŸتبقية كمخزون من الطاقة
اŸسستغلة واŸقدرة ب 47باŸائة.

سسيدي بلعباسس :غ.شسعدو

أاك- -د ق- -ي- -ت- -و Êمسس -اع -ي السس -ل -ط -ات
ال -وصس -ي -ة م -ن أاج -ل ﬁارب -ة ظ-اه-رة
اإ’ن-ق-ط-اع-ات ال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة اŸت-كررة
ع 48 Èو’ية وهو التحدي والرهان
الذي ترفعه شسركة من خÓل إانشساء
م-راك-ز ال-ت-وزي-ع وال-ت-خ-زي-ن وال-ت-غذية

بالطاقة الكهربائية ناهيك عن الرفع
م -ن ع -دد اÙو’ت ،ك -م -ا إاسس -ت -ب-ع-د
بشس -ك -ل نسس -ب -ي اإ’ن -ق -ط-اع-ات خÓ-ل
اأ’شس -ه -ر ال -ق -ادم -ة ب -اسس -ت -ث -ن -اء ت -لك
اŸت-ع-ل-ق-ة ب-الصس-ي-ان-ة م-ذكرا بضسرورة
ت -وع -ي -ة اŸواط -ن ب -أاه -م -ي -ة ت-رشس-ي-د
إاسستهÓك الكهرباء.
وخÓل زيارته لو’ية سسيدي بلعباسض
قام اŸدير العام لسسونلغاز بإاطÓق
ع-دي-د ال-ع-م-ل-ي-ات ال-ت-ن-م-وي-ة اÿاصسة
ب -إايصس -ال شس -ب -ك-ة ال-غ-از ح-يث أاشس-رف
ببلدية سسيدي دحو الزاير على ربط
أازي -د م -ن  1010ع-ائ-ل-ة ب-هذا اŸورد
الطاقوي ،وهي العملية التي تندرج
‘ إاطار الÈنامج القطاعي -2010
 ‘ 2014شسطره الثاÃ Êبلغ ما‹
فاق  44مليار دج وبشسبكة نقل تقدر

ب  11,23ك-ل-م ،ال-ع-م-ل-ية اŸذكورة
ك-ل-فت م-ب-ل-غ  43م-ل-ي-ون دج ب-ال-نسسبة
للمنزل الواحد حسسب ما صسرح به
م-دي-ر شس-رك-ة ت-وزي-ع ال-ك-ه-رباء والغاز
بسسيدي بلعباسض بوخموشسة الذي أاكد
أان مبلغ مسساهمة اŸواطن ‘ هذه
العملية التنموية حدد ب  10آا’ف دج
ع -ل-ى أان ت-دف-ع ه-ذه ال-ق-ي-م-ة اŸال-ي-ة
على  3أاقسساط وهو اإ’جراء الذي من
شسأانه تسسهيل اŸهمة على مواطني
ه-ذه ال-ب-ل-دي-ة ال-ن-ائ-ي-ة ال-ذي-ن يصس-نف
جلهم من فئة ﬁدودي الدخل .و‘
عملية ‡اثلة شسهدتها بلدية حاسسي
زه-ان-ة إاسس-ت-ف-اد السس-ك-ان م-ن مشس-روع
تنموي ‘ ›ال الربط Ãادة الغاز
ال -ط -ب-ي-ع-ي ب-ع-د إايصس-ال  1650عائلة
باŸورد الطاقوي Ãبلغ قدر ب 50

مليون دج.
و وق -ف اŸدي -ر ال -ع -ام ع-ل-ى مشس-روع
ه -ام ب -ب -ل -دي -ة سس-ي-دي ع-ل-ي ب-وسس-دي
ي -ت -م -ث -ل ‘ م -رك -ز ت -وزي -ع وت -خ -زي-ن
ال-ط-اق-ة ال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة ب-ق-درة طاقوية
ت-ق-در ب 220إا 420 ¤ك-ي-لو فولط،
وهو اŸركز الذي يÎبع على مسساحة
تقدر ب  15هكتارا والذي من شسأانه
أان ي - -زود سست و’ي - -ات م- -ن ال- -غ- -رب
ا÷زائري بالطاقة الكهربائية وتأامÚ
تغذيتها بهذا اŸورد الطاقوي الهام
وي -ت -ع -ل -ق اأ’م -ر ب -و’ي -ات ت -ل -مسس-ان،
م- -عسس- -ك- -ر ،دائ -رة ب -ن -ي صس -اف ب -عÚ
“وشس -نت ،سس -ع -ي-دة ،وه-ران وسس-ي-دي
ب -ل -ع -ب -اسض فضس  Ó-ع -ن ت -غ -ذي-ة ال-ب-ل-د
اÛاور اŸغ- -رب ب- -ال- -ك- -ه -رب -اء ع -ن
طريق خط Úكهربائي.Ú

’سسÓم السسمحاء و ⁄شسمل أاتباع الطريقة
تدعو إا ¤تعليم قيم ا إ

التظاهرة الدينية ““الشضعبانية““ للزاوية العريقة تتواصضل بوهران

انطلقت أامسض ا÷معة بعاصسمة الغرب
ا÷زائري ،وهران تظاهرة ““الشسعبانية““ التي
دأابت على تنظيمها الزاوية العلوية با◊ي
العريق اŸدينة ا÷ديدة Ãشساركة نخبة
مشسايخ العلوية البلقايدية من ﬂتلف
مناطق العا.⁄هذا ما رصسدته ““الشسعب““ بعÚ
اŸكان.
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ت-ب-ق-ى ال-دع-وة م-ف-ت-وح-ة ÷م-ي-ع م-ري-دي وﬁب-ي
الطريقة العلوية للمشساركة ‘ هذا ا◊دث السسنوي
الذي أالفناه مرادفا آ’خر جمعة من الشسهر الهجري
شس- -ع- -ب- -ان ،حسسب اŸنشس- -د ﬁم- -د ع- -ظ -م -ة .وق -د
ربط اŸنشسد سسبب تغي Òموعده خÓل هذه الدورة
إا ¤ما بعد  15شسعبان ،ليتزامن مع أاربعينية سسيّدي
ا◊اج ح -م -وشض م -ق ّ-دم ال -زاوي -ة ال -عÓ-وّي-ة Ãدي-ن-ة
وهران.
كما قال عظمة ‘ تصسريح صسحفي إان الهدف من

هذه التظاهرة الدينية التي سسجّلت ‘  2016أاكÌ
م- - - -ن  1000مشس - -ارك - -ة ““ه- -و ت- -ع- -زي- -ز ا÷ان- -بÚ
الروحي واإ’Áا ÊواŸعر‘ واأ’خÓقي وسسط
ﬁبي الطريقة العÓوية ،للرفع من عزÁتهم ‘
أاداء الشسعائر الدينية ‘ هذه اأ’يام اŸباركة من
شسهر شسعبان““.
ان-ط-ل-قت ال-ت-ظ-اه-رة الشس-ع-ب-ان-ي-ة أامسض بعد صسÓة
اŸغ- -رب ب- -تÓ- -وة سس- -ورة ال- -واق- -ع- -ة ب- -ال- -ط -ري -ق -ة
ال - - - -ع- - - -ل- - - -وي- - - -ةŸ ،ا وضس- - - -ع ال- - - -ل- - - -ه ف- - - -ي- - - -ه- - - -ا
م - -ن ال - -روح- -ان- -ي- -ة واأ’سس- -رار ،وم- -ن ف- -وائ- -ده- -ا
العظيمة كÌة ا’سستغفار والصسÓة على النبي عليه
الصسÓ- -ة والسسÓ- -م وا◊م- -د والشس- -ك -ر وغÒه -ا م -ن
اأ’دع -ي -ة ال -ت -ي Œلب ال-رزق وت-زي-د ا Òÿال-ع-م-ي-م
وتباركه.
اسستمع ا◊ضسور بعدها إا ¤أاحلى كÓم فى حب الله
ع -ز وج -ل وم-ن-اج-اة ال-لشس-ي-خ ال-ع-ل-وي ال-ت-ي أاع-ق-بت
صسÓة (اŸشسيشسية) لقطب اأ’قطاب عبد السسÓم بن
مشس -يشض اŸغ -رب -ي ،وه -و م -ن ال -ع -ل -م-اء ال-ع-ارف،Ú

بفضسل يقظة السسكان

والزهاد الورع ،Úوكبار اŸتصسوفة اŸتحقق.Ú
حاول هذا اŸلتقى إابراز د’’ت وأابعاد العناية بفن
اŸدي - -ج والسس - -م - -اع أاو م - -ا ي - -ع- -رف ب- -اأ’ن- -اشس- -ي- -د
والتي أاضسفت جوا من السسكينة والطمأانينة التي
صس- -ن- -ع- -ت -ه -ا ال -ك -ل -م -ات اıت -ارة ب -دق -ة واŸع -اÊ
اŸؤوث- - -رة م- - -ن ا◊ك- - -م واŸواع - -ظ وال - -رسس - -ائ - -ل
التي تدعو إا ¤طاعة الله وتنفر من معصسيته
تعا ¤وتعدي حدوده.
ويتواصسل هذا ا◊دث الديني الذي أاقامه أ’ول مّرة
الشس -ي -خ ا◊اج اŸه -دي ب -ه -دف  ⁄شس -م -ل ‡ث -ل -ي
الطريقة العلوية ،وسسط مطالب بتعميم الزوايا التي
ت - - - - - - -ع - - - - - - -ت Èع - - - - - - -ن - - - - - - -د ال - - - - - - -ع - - - - - - -ل- - - - - - -ويÚ
ال- -درق- -وي Úم- -درسس -ة ل -ل -ع -ب -ادة وت -دريسض ال -ع -ل -وم
اإ’سسÓ- -م- -ي- -ة السس- -ن- -ي- -ة ،ن- -اه- -يك ع- -ن وظ -ائ -ف -ه -ا
الفكرية والÎبوية ومهامها التكوينية وا’جتماعية،
م -ع ال-ع-ل-م أان م-ري-دي وﬁب-ي ال-ط-ري-ق-ة ال-عÓ-وي-ة
يعتكفون طيلة الشسهر الفضسيل بعد صسÓة الÎاويح
من أاجل التفرغ للتعبد وقراءة القرأان والدعاء.

إافشضال ﬁاولة اختطاف تلميذة بحي بÓنت ÒالوهراÊ

“كن سسكان حي الصسنوبر «بÓنت »Òسسابقا بوهران ،من اإفشسال ﬁاولة اختطاف تلميذة تدرسض ‘ الصسف
اÿامسض اإبتدائي Ãدرسسة اأبي حامد الغزا‹ ،الكائن مقرها بالقرب من غابة كثيفة توؤدي اإ ¤جبل «سسانتا
كروز» ،وهذا على السساعة  11 : 00صسباحا.
ع -ل -ي -ه ب -ا◊ج -ارة ،ق-ب-ل أان ي-ف-ر ه-ارب-ا رف-ق-ة السسنة اÿامسسة للتعليم اإ’بتدائي.
وأامام هذه ا◊ادثة اÿطÒة ،سسارعت مصسالح
رفيقيه ،نحو وجهة ›هولة.
حسسب رواي - -ة شس - -ه - -ود ع - -ي- -ان ،ف- -ق- -د ح- -اول وج- -اء ‘ ن- -فسض ال- -رواي- -ة ،أاّن ا÷ا Êتسسّ- -ب- -ب اأ’من ا◊ضسري السسابع لسسيدي الهواري لفتح
شسخصض ﬂتفي اÓŸمح يرتدي جلبابا –ويل للضسحية ‘ جروح وخدوشض جراء إامسساكه –قيق معمق ‘ ا◊ادثة Ÿعرفة مÓبسساتها
الفتاة اŸشسار إاليها سسابقا بالقوة إا ¤سسيارة ب-ذراع-ه-ا اأ’Áن وجّ-ره-ا ب-ال-قّ-وة ،م-تسس-ب-با ‘ فيما طالب أاولياء التÓميذ بتعزيز التغطية
سسياحية كان على متنها شسخصسان آاخران لكنها صس -دم -ة ن -فسس -ي -ة وعصس -ب -ي -ة ك -بÒة ل-ل-ت-ل-م-ي-ذة اأ’منية بالقرب من اŸؤوسسسسات الÎبوية عامة
قاومته بقوة ،ما جعل السسكان واŸارة ينهالون وزمÓ-ئ-ه-ا ال-ذي-ن ك-ان-وا م-ن-ه-مك Úبإامتحانات ‘ ظل تنامي اإ’جرام Ãختلف أاشسكاله.
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Áسض بلديات غرب العاصسمة

اضضطراب ‘ توزيع اŸاء الشضروب من  15إا 18 ¤ماي
سستشسهد عملية التزويد باŸاء الشسروب ‘ بعضض بلديات غرب العاصسمة اضسطرابا ،من  15إا 18 ¤مايو ا÷اري ،على السساعة
الثالثة صسباحا ،حسسبما أافاد به يوم ا÷معة بيان لشسركة اŸياه والتطهÒللجزائر (سسيال).

سس- -ي- -تسس- -بب ه- -ذا ا’ن- -ق -ط -اع
اسستنادا اإ ¤ذات اŸصسدر ‘
«اضسطراب كب »Òعلى مسستوى
بلديات سسيدي راشسد (ا÷هة
العليا) و «انقطاع تام» للتزويد
ب- -اŸاء الشس- -روب ب- -ب- -ل- -دي- -ات
ال- -ق -ل -ي -ع -ة وف -وك -ة وال -دواودة

والشس- -ع- -ي- -ب- -ة وب- -واسس -م -اع -ي -ل
وخميسستي بو’ية تيبازة.
كما Áكن اأن توؤثر اضسطرابات
اأخ -رى ع -ل-ى ع-م-ل-ي-ة ال-ت-زوي-د
ب - -اŸاء الشس - -روب ب - -ك - -ل م- -ن
م -ع -اŸة وسس -ط -اوا‹ وزرال-دة
وع Úالبنيان يضسيف البيان.

واأضسافت شسركة سسيال اأن هذا
ا’ضس- -ط- -راب ي- -اأت -ي ‘ اإط -ار
التحضسŸ Òوسسم ا’صسطياف
 ،2017بحيث بر›ت شسركة
مياه تيبازة اŸكلفة باسستغÓل
ﬁط -ة –ل -ي -ة م -ي -اه ال -ب -ح -ر
بفوكة التوقيف التام للمصسنع

ب - - -غ - - -رضض اإج- - -راء اأشس- - -غ- - -ال
الصسيانة.
وت- -ط- -م- -ئ -ن سس -ي -ال زب -ائ -ن -ه -ا
ب - -ال - -ب - -ل- -دي- -ات اŸع- -ن- -ي- -ة اأن
اسس -ت -ئ -ن -اف ع -م -ل -ي-ة ال-ت-زوي-د
باŸاء الشسروب سسيتم تدريجيا
خÓل يوم اÿميسض.

أافاد عياشسي لدى تنشسيطه ندوة صسحفية أاول أامسض
Ãقر اŸديرية ،عن تنصسيب ÷نة يÎأاسسها الوا‹
ي -وسس-ف شس-رف-ة ،أاسس-ن-دت ل-ه-ا م-ه-م-ة ات-خ-اذ ج-م-ي-ع
الÎتيبات واإ’جراءات فيما يخصض النقل ،اإ’طعام
واإ’يواء ’سسيما للمÓحظ Úالقادم Úمن خارج
عنابة.
ك- -م- -ا أاشس- -ار ‘ سس- -ي -اق ح -دي -ث -ه إا ¤ات -خ -اذ أايضس -ا
اإ’ج -راءات ال Ó-زم -ة ل -ت -أام Úم-راك-ز ا’م-ت-ح-ان-ات
وحفظ اŸواضسيع منذ وصسولها إا ¤مديرية الÎبية
وإا ¤غ-اي-ة تسس-ل-ي-م-ه-ا ال-ن-ه-ائ-ي Ÿراك-ز ال-تصس-ح-ي-ح،
مؤوكدا على التنسسيق ب ÚأاكادÁية الÎبية واŸصسالح
اıتصسة كاأ’من والدرك الوطني.Ú
وب -ل -غ -ة اأ’رق -ام كشس -ف أاح -م -د ع -ي -اشس -ي ع-ن ع-دد
اÎŸشس -ح’ Úج -ت -ي -از شس-ه-ادة ال-ت-ع-ل-ي-م ا’ب-ت-دائ-ي
واŸق -در ع -دده -م بـ 12077م -ت-م-درسض ‘ غ-ي-اب
اÎŸشسح Úاأ’حرار ،و 04ذو إاعاقة حركية و05
بصسرية ،يتوزعون على  221مركز يتوفر على 1977
حارسض.
‘ ح Úسسجلت و’ية عنابة  9695مÎشسح لشسهادة
التعليم اŸتوسسط ،من بينهم  9372متمدرسض و323
أاحرار ،يتوزعون على  39مركز يحرسسهم 2228
حارسض ،وفيما يخصض شسهادة البكالوريا يلتحق بـ58
مركز من  11إا 15 ¤جوان اŸقبل  15452مÎشسح،
منهم  9027متمدرسض و 6425أاحرار 05 ،ذو إاعاقة
حركية و 11بصسرية ،يحرسسهم  3902حارسض.
وحسسب أاح -م -د ع -ي -اشس -ي سس -ج -لت م -ؤوسسسس-ة إاع-ادة
ال-ت-أاه-ي-ل ب-البو 157 ÊمÎشس-ح لشس-ه-ادة ال-ب-كالوريا
و 214لشسهادة التعليم اŸتوسسط ‘ ،ح Úسسجلت
م -ؤوسسسس -ة إاع -ادة ال-ت-أاه-ي-ل ب-ب-وزع-رورة  69مÎشسح
لشس-ه-ادة ال-ب-ك-ال-وريا و 93مÎشس-ح لشس-ه-ادة ال-ت-ع-ليم
اŸتوسسط.
من جهة أاخرى وفيما يتعلق بتوظيف اأ’سساتذة أاكد
م-دي-ر الÎب-ي-ة ع-ل-ى اسس-ت-غÓ-ل ال-ق-وائم ا’حتياطية
ب -و’ي -ة ع -ن -اب-ة ،ب-ع-د –ري-ر اŸن-اصسب إام-ا بسس-بب
التقاعد أاو ا’سستقالة أاو الوفاة ..مشسÒا إا ¤التحاق
اŸوظفÃ Úناصسب عملهم مع الدخول ا’جتماعي
اŸق -ب -ل ،ب -ع -د ال -ت-ح-اق-ه-م Ãراك-ز ال-ت-ك-وي-ن شس-ه-ر
جويلية ،وقال بأان ذلك سسيسساعد على تغطية العجز

اإ’داري بعد –رير اŸناصسب.

اسضتغـ ـ ـÓل القوائ ـ ـ ـم ا’حتياطيـ ـ ـة
مـ ـ ـع الدخ ـ ـ ـول ا’جتماع ـ ـ ـي
وفيما يخصض مسسابقات التوظيف اÿارجية ـ حسسب
مدير الÎبية ـ فإان و’ية عنابة تتوفر على 126
م -نصسب م -ف -ت -وح أ’سس -ت -اذ ت -ع-ل-ي-م ث-ان-وي ،ح-يث ”
اسس-ت-قبال  949م- -ل- -ف ‘ ،ح Úأان ع -دد اŸل -ف -ات
اŸؤوكدة إا ¤غاية  10ماي اŸاضسي  251مشسارك،
أاما أاسستاذ التعليم اŸتوسسط فيتوفر على  69منصسب
مفتوح ،و” اسستقبال  1502ملف ،إا ¤جانب 05
مناصسب مفتوحة للمقتصسد أاين ” اسستقبال 140
ملف ،و 06مناصسب مفتوحة لنائب مقتصسد ،حيث
” اسستقبال  59ملف 17 ،منصسب Ÿشسرف تربية
مقابل  149مشسارك ،أاما منصسب مسستشسار توجيه
ف -ق -د سس-ج-لت ال-و’ي-ة  32مشس -ارك ،و 10مناصسب
Ÿلحق رئيسسي للمخ Èبـ 19مشسارك.
أاما عن اسستغÓل القوائم ا’حتياطية أابرز أاحمد
عياشسي أانه من ›موع  816منصسب ” تسسجيل 424
م -ل-ف م-ؤوشس-ر و ‘ 392ان-ت-ظ-ار ال-ت-ك-وي-ن ل-لدخول
اŸدرسس - -ي  2017ـ  ،2018و‘ ›ال ال- -ت- -ع- -ل -ي -م
اŸتوسسط  443منصسب منها  212ملف مؤوشسر و231
‘ انتظار التكوين شسهر جويلية ،أاما التعليم الثانوي
فيتوفر على  133منصسب  110ملف مؤوشسر و‘ 23
انتظار الدخول ا’جتماعي اŸقبل.
و‘ إاطار اأ’رضسية الوطنية كشسف مدير الÎبية عن
اسستقبال  50موظفا من خارج عنابة ‘ ﬂتلف
التخصسصسات ‘ ،ح Úانتقل ـ حسسب اŸتحدث ـ 18
موظفا من مدينة عنابة إا ¤و’يات أاخرى لسسد
العجز اإ’داري لدى مؤوسسسساتها الÎبوية.

–ضسÒا ’متحانات اŸدارسض ا’بتدائية بالشسلف

كل الÎتيبات ’سضتقبال أاك Ìمن  23أالف تلميذ

ضسبطت إادارة قطاع الÎبية بو’ية
الشسلف كل الÎتيبات التنظيمية والوسسائل
اللوجيسستيكية والتأاط Òالبيداغوجي
’سستقبال أازيد من  23الف تلميذ ضسمن
إ
’بتدائية
’متحانات النهائية للمدارسض ا إ
ا إ
’ضسرابات
بعد موسسم ناجح خال من كل ا إ
وهي مؤوشسرات مسساعدة لتحقيق نسسب
مرتفعة حسسب العامل Úبالقطاع والشسركاء
’جتماعي.Ú
ا إ

الشسلف /و.ي .أاعرايبي
بحسسب اŸعطيات التي بحوزتنا والتي أاكدها مدير
القطاع عبد القادر هداج فإان مسسار جني الثمار
للتÓميذ واأ’ولياء وبالدرجة اأ’و ¤لوزارة القطاع
التي عملت على إا‚اح اŸوسسم الدراسسي من خÓل
اإ’جراءات العملية والتعليمات التي ” تطبيقها
م -ي -دان -ي-ا م-ن إادارة ال-ق-ط-اع ب-الشس-ل-ف ،ق-د أاف-رزت
اسس-ت-ع-داد  23400ت-ل-م-ي-ذ إ’ج-راء إام-ت-ح-ان ن-ه-اي-ة

التعليم اإ’بتدائي منهم 12من ذوي اإ’حتياجات
اÿاصسة وبعد موسسم عاد ونشسيط بنا œأابنائنا يقول
ذات اŸسسؤوول الو’ئي الذي أاثنى على ›هودات
ال -وا‹ ووق -وف -ه إا ¤ج -انب ال -ق -ط-اع ح-رصس-ا ع-ل-ى
–سس Úظروف التمدرسض والهياكل البيداغوجية
واإ’م -ك -ان -ي -ات ال -ت -ي ق -دم -ه-ا ل-ل-م-ن-ظ-م-ة الÎب-وي-ة
وإاطاراتها وعمالها.
ه -ذه ال -ع-م-ل-ي-ة وضس-عت ال-ق-ط-اع ‘ أاري-ح-ي-ة ،ح-يث
خصسصض  451مركزا إ’جراء اإ’متحانات مع مركز
للتصسحيح .كما وضسعت ذات اŸديرية 1600حارسض
إاحتياط –سسبا أ’ي طارئ ‘ ظاهرة الغيابات التي
قد تسسجل حسسب ذات اŸسسؤوول.
وم -ن ج -انب آاخ -ر أاك -د رئ -يسض ال -ف-ي-درال-ي-ة أ’ول-ي-اء
التÓميذ دحما Êأان مرافقة التÓميذ ‘ اŸناسسبة
سس -ت-ك-ون م-ي-دان-ي-ة م-ع إاج-راء ع-م-ل-ي-ات –سس-يسس-ي-ة
ون -فسس -ي -ة ب Úصس -ف -وف ال -ت Ó-م -ي -ذ إ’ج -ت -ي -از ه -ذا
اإ’م -ت -ح -ان ال -ذي وضس -عت ل -ه اإ’دارة وال -و’ي -ة ك-ل
الشس- -روط إ’ج -راءه ‘ ظ -روف حسس -ن -ة ي -ق -ول ذات
الرئيسض.

’دارية
ﬂتصسة ‘ تزوير الوثائق ا إ

تفكيك شضبكة إاجرامية خطÒة بوهران

’من ا◊ضسري Ã 24دينة
“كنت مصسالح ا أ
وهران ،بالتنسسيق مع فرقة التدخل
اÿاصسة Ãكافحة ﬂتلف أاشسكال ا÷رÁة
اŸنظمة من توقيف  4أاشسخاصض ،ينتمون
إا ¤شسبكة اجرامية خطÒة ﬂتصسة
’دارية ،فيما تÎاوح
‘ تزوير الوثائق ا إ
معد’ت أاعمارهم ما ب 35 Úسسنة ،من
ضسمنهم مسسبوقان قضسائيا ﬁل  3أاوامر
بالقبضض لكل منهما.

براهمية مسسعودة

ذكرت مصسادر ““الشسعب““ من اŸديرية الو’ئية
Óم -ن ال-وط-ن-ي ،أاّن اŸت-ه-م-ﬂ 4Úت-صس‘ Ú-
ل -أ
’داري-ة ،م-ث-ل رخصض
ت -زوي -ر ج -م -ي -ع ال -وث -ائ -ق ا إ
السس -ي -اق -ة وال -ب -ط -اق -ات ال -رم -ادي -ة ل -ل-م-رك-ب-ات
’ج -ت -م -اع -ي وشس -ه -ادات
وشس- -ه -ادات الضس -م -ان ا إ
’ع-ف-اءات الضس-ري-ب-ي-ة وع-ق-ود اŸل-ك-ية وبطاقة
اإ
Óجانب وشسهادات التكوين التي كانت
’قامة ل أ
اإ

ت- -وج- -ه ل- -ل- -راغ -ب ‘ Úا◊صس -ول ع -ل -ى ق -روضض
““أاونسساج““.
كما أاشسار اŸصسدر ذاته إا ¤أان عملية التوقيف
ال -ن -وع -ي -ة ه -ذه ج -اءت ع-قب –ري-ات م-وسس-ع-ة
و–قيقات إانتهت بتوقيف ا÷ناة وحجز ثÓثة
ط -اب -ع -ات م -ت -ط-ورة ،وثÓ-ث-ة أاج-ه-زة إاعÓ-م اأ‹
ومبلغ ما‹ قدره مائة وواحد وسسبعون مليون
سس -ن -ت -ي -م ون -ح-و م-ائ-ة م-ل-ف ك-ان ﬁل ل-ل-ت-زوي-ر
’سستعمال اŸزور.
وا إ
ع- -قب ت- -وق- -ي- -ف- -ه- -م ” ع -رضس -ه -م ع -ل -ى وك -ي -ل
ا÷مهورية اıتصض إاقليميا الذي أامر بدوره
ب - -إاي - -داع - -ه - -م ره - -ن ا◊بسض اŸؤوقت ل - -غ - -اي - -ة
ﬁاكمتهم وحسسب نفسض اŸعطيات ،فقد “ت
عمليات ا◊جز اŸنجزة Ãنازل ﬂتلفة عÈ
مناطق ﬂتلفة بوهران وغÒها من اأ’ماكن
ال -ع -م -وم -ي -ة ،ح -يث ك -انت ال -عصس -اب-ة اÎÙف-ة
تصسطاد ضسحاياه الضسحايا وزبائنها ،على رأاسسها
اŸقاهي واŸطاعم.

»æWh

ألسشبت  13ماي  2017م
ألموأفق لـ  17ششعبان  1438هـ

خÈأء ألفÓحة ‘ لقاء
Ãركز ألبحث ألعلمي

دعوة إل‚از قطب ا◊مضسيات
بالشسلف بشسراكة فرنسسية
ششدد خÈأء ألقطاع ألفÓحي ‘ لقاء وطني أحتضشنه مركز
أل-ب-حث أل-ع-ل-م-ي ب-ج-ام-ع-ة حسش-ي-ب-ة ب-ن ب-وعلي بالششلف ،على
ضش -رورة أ‚از ق -طب ل -ل -ح -مضش-ي-ات ب-ال-ن-ظ-ر إأ ¤أل-ره-ان-ات
ألقتصشادية ألتي تفرضشها أŸرحلة وتتطلب إأنعاشس ششعبة
أ◊مضشيات ‘ أ÷زأئر.
حسشب أŸتدخل ‘ Úأششغال أŸلتقى ،فإان إأعادة إأنعاشس
ألششعبة تفرضشه ألتحديات أإلقتصشادية ومناخ أإلسشتثمار ألذي
ع -اد ب -ق -وة ل -ل -ق -ط-اع أل-فÓ-ح-ي ضش-م-ن أآلل-ي-ات وأإلج-رأءأت
ألتنظيمية ألتي أتخذتها أ◊كومة مؤوخرأ لتحريك أŸنظومة
أإلقتصشادية ‘ هذأ ألقطاع كبديل عن أÙروقات.
Óششجار أŸثمرة
و أوضشح أŸدير ألعام للمعهد ألوطني ل أ
وألكروم ﬁمود منديل ،أن أŸؤوششرأت أ◊الية من إأمكانيات
و–ف -ي -زأت وآأل -ي -ات ق-ان-ون-ي-ة ” وضش-ع-ه-ا ل-ف-ائ-دة أألنشش-ط-ة
ألفÓحية ذأت ألطابع أإلقتصشادي أŸنعشس للÌوة وأإلنتاج
أصش -ب -حت مشش -ج -ع -ة ل -ل -غ -اي -ة ،ب -فضش-ل ع-م-ل-ي-ات أل-ت-حسش-يسس
وأللقاءأت ألعلمية وألتسشهيÓت أŸمنوحة للنششطاء باŸيدأن.
ي-ع-د ه-ذأ م-ؤوشش-ر إأي-ج-اب-ي ‘ ن-ظ-ر أل-دك-ت-ورة م-ل-ي-ك-ة م-زيان
مسش-ؤوول-ة ك-ل-ي-ة ع-ل-وم أل-ط-ب-ي-ع-ة وأ◊ي-اة ب-ج-ام-ع-ة حسش-يبة بن
بوعلي ألتي أكدت ل ““ألششعب““ ،أن ألورششات ألثÓث ألتي ”
أعتمادها كخلية تفك Òومناقششة وبحث “حورت حول ورششة
ألتحويل وأإلنتاج وألتسشويق أÿاصس Ãنتوج أ◊مضشيات ألتي
يسشعى ألباحثون إأنعاشس ألششعبة و–قيق ألصشدأرة Ÿنتوج
أ◊مضش- -ي- -ات ‘ أ÷زأئ- -ر م- -ن خÓ- -ل إأنشش -اء ه -ذأ أل -ق -طب
أŸدعوم من مركز ألبحث ألعلمي با÷امعة.
وبحسشب ألدكتورة فان هذأ أŸششروع ألذي وضشعت له كل
أإلمكانيات ألبششرية ألعلمية تتطلع إأليه ألوليات 12من خÓل
هذأ أŸلتقى ألذي حضشره ﬂتصشون وناششطون.
أما بخصشوصس إأنششاء هذأ ألقطب ألذي أختÒت بلدية أولد
فارسس لتنفيذه وŒسشيده ،أكد لنا رئيسس ألغرفة ألفÓحية
عبد ألقادر حجوطي إأن وضشع خارطة طريق لتحقيق هذأ
أإل‚از أسشتفادة ألغرفة من مسشاهمة مالية منحتها فرنسشا
إل‚از هذأ ألقطب إلنتاج مليون ششتلة للحمضشيات سشنويا
ذأت جولة عالية مع مرأفقته Ãركز بحث للحوأمضس بدأخل
جامعة ألششلف قصشد أسشتفادة قطاع أ◊وأمضس من ألبحث
ألعلمي لتطوير ألششعبة يقول ﬁدثنا.

الشسلف :و.ي .أاعرايبي

حملة أ◊صشاد وألدرسش تنطلق Ãعسشكر

توقعات إانتاج ا◊بوب تÎاجع
بنحو ٪ 31
ششرع فÓحو معسشكر ‘ حملة أ◊صشاد للموسشم ألفÓحي
أ÷اري وسشط تذمر ششديد وﬂاوف من ترأجع نسشبة إأنتاج
أ◊بوب بسشبب قلة ألتسشاقط وموجة أ÷فاف ألتي ضشربت
أŸنطقة خÓل ألششهرين أŸاضشي Úوألتي تعد ألفÎة أألنسشب
Ÿرحلة ألنمو وأإلسشبال حيث تعتمد مردودية أإلنتاج ﬁليا
على تسشاقط أألمطار ،و‘ ألوقت ألذي تعتمد فيه مسشاحات
ل تقل عن  9ألف هكتار على تقنيات ألسشقي أ◊ديث لتوفÒ
ألكمية ألكافية من مياه ألسشقي ألتكميلي ،عمدت أغلبية
أل-فÓ-ح Úب-اŸن-ط-ق-ة أل-ذي-ن ي-ع-ت-م-دون ع-ل-ى أŸغ-ي-اث-ي-ة إأ¤
Óبقار
–ويل إأنتاجهم ألفÓحي من أ◊بوب إأ ¤أعÓف ل أ
وأŸوأششي.
أمام هذأ ألوضشع يلح ألفÓحون بولية معسشكر على مطلب
رف -ع أل-ت-ج-م-ي-د ع-ن رخصس ح-ف-ر أآلب-ار وت-ذل-ي-ل ألصش-ع-وب-ات
أإلدأري -ة أÿاصش -ة ب -إاج -رأءأت أ◊صش -ول ع -ل -ى رخصس ح -ف -ر
أألبار ،إأ ¤جانب تعميم ألسشتفادة من مششاريع أÙيطات
أŸسشقية وتوسشيع ششبكات ألسشقي ألفÓحي ضشمن مششاريع
أÙيطات ألكÈى إأ ¤أألرأضشي ألفÓحية ألتي  ⁄تششملها
ألدرأسشات ألتقنية لهذه أŸششاريع على غرأر تلك أŸتاخمة
لسشهل غريسس ألذي جرت تهيأاته وألتعجيل بتسشليم مششروع
تهيئة ﬁيط هÈة باعتبار أن منطقة أÙمدية هي أألكÌ
تضشررأ هذأ أŸوسشم من ششح مياه أألمطار ألتي أثرت على
م -ن -ت -وج أ◊ب -وب أم -ام ت-رأج-ع ب-ن-ح-و  60ب -اŸائ -ة م-ن ه-ذأ
أŸنتوج.
و ُذكرت أŸصشالح ألفÓحية Ãعسشكر أن أŸسشاحة أŸزروعة
Ãختلف أنوأع أ◊بوب للموسشم أ◊ا‹  2017-2016تقدر بـ
 144ألف هكتار منها أزيد عن  30ألف هكتار قمح و 42ألف
هكتار قمح ل Úو 64ألف هكتار ششع ،Òكما تصشل أŸسشاحة
أŸزروعة ““ خرطان““ إأ 7 ¤ألف هكتار ،بينما تتباين أرقام
أŸصش -ال -ح أل -فÓ-ح-ي-ة Ãعسش-ك-ر أÿاصش-ة ب-ت-وق-ع-ات –صش-ي-ل
أإلنتاج من أنوأع أ◊بوب وتسشتقر عند ترأجع بنسشبة 31
باŸئة من إأجما‹ أإلنتاج مقارنة باŸسشاحة أŸزروعة ألتي
يتوقع أن تششملها حملة أ◊صشاد وأŸقدرة بـ  107هكتار فقط
م -ن -ه -ا أي م -ا ي -ع-ادل  75ب -اŸائ -ة م-ن أŸسش-اح-ة أŸزروع-ة
با◊بوب.
وأششار نفسس ألتقرير أنه يتوقع أن تقدر كمية أإلنتاج أÙلي
من أ◊بوب أك Ìبقليل عن مليون قنطار وهي كمية إأنتاج
ب -ع -ي -دة ع-ن أل-ت-ط-ل-ع-ات خ-اصش-ة ‘ ›ال أإلن-ت-اج أل-فÓ-ح-ي
للزرأعات أإلسشÎأتيجية كما تظل هذه ألنسشبة كمية ““ متوقعة
““ ومرششحة للزيادة أو ألنقصشان حسشب ظروف حملة أ◊صشاد
أل -ت -ي أن -ط -ل -قت م -ب-ك-رأ ‘ ب-عضس أŸن-اط-ق أل-ن-ائ-ي-ة –سش-ب-ا
للظروف أŸناخية أ◊ارة وŒنبا لتزأمنها مع ششهر ألصشيام.
و ‘ سشياق ذلك تسشتعد أ÷هات ألوصشية على قطاع ألفÓحة
Ãعسشكر Ÿوسشم أ◊صشاد باتخاذ أإلجرأءأت ألÓزمة وتوفÒ
كل ألظروف أللوجيسشتية وألتنظيمية لضشمان ألسش Òأ◊سشن
◊ملة أ◊صشاد وجمع أÙصشول من ألفÓحﬂ ،Úصشصشة
بذلك نحو  261آألة حصشاد و 9913آألة للحشس إأضشافة إأ¤
ألعتاد ألÓزم لنقل أÙصشول إأ ¤نقاط ألتجميع وألتخزين.

معسسكر :أام ا.Òÿسس

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

–ت إأششرأف قائد ألناحية ألعسشكرية أÿامسشة أللوأء عثامنية

تسسمي ـ ـ ـ ـة مدرسسـ ـ ـ ـة أاشسبـ ـ ـ ـال األمـ ـ ـ ـة ببجاي ـ ـ ـ ـة
باسس ـم الشسهيـ ـد ‘‘ب ـ ـوردوز عب ـ ـد الّرحمـ ـان‘‘
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أبوأب مفتوحة على ألدرك
ألوطني ببششـار

Œارب السسÓح األخضسر ‘ ﬁاربة
ا÷رÁة –ت الضسوء

أششرف أللّوأء عمار عثامنية قائد ألناحية ألعسشكرية أÿامسشة يوم أÿميسش على مرأسشم تسشمية مدرسشة
لمة ببجاية باسشم ألششهيد ““بوردوز عبد ألّرحمان““ ،وذلك بحضشور ضشباط سشام ،Úألسشلطات
أششبال أ أ
لسشرة ألثورية .جاءت هذه أŸبادرة ألتي تزأمنت مع ألذكرى ألـÛ 72ازر  8ماي
ألولئية ،و‡ثل Úعن أ أ
 ،1945تنفيذأ للÈنامج أŸسشطر مـن طرف قيادة أ÷يشش ألوطني ألششعبي ،وأŸتعلق بتسشمية بعضش هياكل
ووحدأت أ÷يشش ،بأاسشماء ششهدأء ألثورة ألتحريرية أŸباركة ألذين وهبوأ أروأحهم قربانا لتحرير
ألوطن.هذأ ما توقفت عنده ““ألششعب““ بع ÚأŸكان.

” ب -اŸن -اسش -ب -ة ت -ك -ر Ëع -ائ -ل -ة ألشش-ه-ي-د
وألتذك Òبتضشحياته من خÓل أسشتعرأضس
مسشÒته ألنضشالية ،وإأبرأز أهمّ ﬁطات
ألكفاح ضشّد أÙتل ألفرنسشي خÓل ثورة
أّول نوفم1954 Èأÿالدة.
ولد ألششهيد بوردوز عبد ألّرحمان14 ‘ ،
جانفي 1928بقرية “تاقنيت إأغيل“ ببلدية
ب -ن -ي م -ع -وشس ولي -ة ب-ج-اي-ة ،ت-ع-ل-م ألّ-ل-غ-ة
أل- -ع- -رب- -ي- -ة وح- -ف- -ظ أل -ق -رآأن أل -ك -ر‘ Ë
ألكتاتيب ،ثمّ تنقل إأ ¤جامعة ألزيتونة
Ÿوأصش -ل -ة ت -ع -ل -ي-م-ه ،وع-ن-د ع-ودت-ه ع-م-ل
أسش -ت -اذأ ب -اŸدرسش -ة أŸت -وأج -دة ب-ق-ري-ت-ه
وقرية عجيسشة.
ألتحق ألششهيد بصشفوف جيشس ألتحرير
ألوطني ،باŸنطقة أألو ¤للولية ألثالثة
برتبة مÓزم سشنة  ،1956و” Œنيده من

ط -رف أل -ع -ق -ي -د ع -مÒوشس وك-ان م-ك-ل-ف-ا
بششؤوون أألوقاف ،ششارك مع إأخوأنه ‘
عّ- -دة م- -ع -ارّك إأ ¤أن سش -ق -ط ‘ م -ي -دأن
ألششرف سشنةÃ 1959نطقة جعافرة بÈج
بوعريريج.

وفاة عامل Úوجرح  4آأخرين
‘ أنفجار باŸيناء

لقي ،أمسس ،ششخصشان حتفهما وأصشيب 4
آأخ- -رون ‘ ،أن- -ف- -ج- -ار وق- -ع ب- -اŸؤوسشسش -ة
ألوطنية لتصشليح ألبوأخر Ãيناء بجاية.
وبحسشب مصشدر مسشؤوول لـ«ألششعب““ ،فإان
ألنفجار ،وقع أثناء بباخرة قيام ألعمال
بعملية صشيانة باخرة ،حيث خلف هذأ
أ◊ادث أألليم وفاة عامل Úيبلغان من

ألعمر  29و 30سشنة ينحدرأن من بلدية
“زريث ،وإأصش- - -اب- - -ة  4آأخ -ري-ن ب-ج-روح
متفاوتة أÿطورة.
وقد تدخل عناصشر أ◊ماية أŸدنية فور
إأخ - - -ط - - -اره - - -م ب- - -ا◊ادث ،و” –وي- - -ل
ألضش -ح -ي -ت Úإأ ¤مصش -ل -ح -ة ح-ف-ظ أ÷ثث
ب -اŸرك -ز ألسش -تشش-ف-ائ-ي أ÷ام-ع-ي خ-ل-ي-ل
عمرأن ،كما ” إأسشعاف أ÷رحى ونقلهم
إأ ¤أŸسشتششفى.
وبحسشب نفسس أŸصشدر فقد ” تسشجيل
خسشائر مادية  ⁄يتم إأحصشاؤوها بعد ،وقد
أعلنت حالة طوأرئ باŸيناء و” تطويق
أŸكان بالتنسشيق مع أ÷هات أŸعنية ،إأ¤
أن ” ألتحكم بسشرعة ‘ هذأ أ◊ريق،
ك- -م- -ا ف -ت -ح –ق -ي -ق ح -ول ه -ذه أ◊ادث -ة
Ÿعرفة حيثياتها ومÓبسشاتها.

أيام –سشيسشية حول مسشحة عنق ألرحم Ãسشتششفى دلسش

أازيـ ـ ـ ـد م ـ ـ ـن  200امـ ـ ـرأاة ق ـ ـمن بعمليـ ـ ـة الكشسـ ـ ـف اŸبك ـ ـ ـر

أششرف وأ‹ بششار توفيق دزيري ،أول أمسس ،على إأعطاء
إأشش -ارة أن -ط Ó-ق ف -ع-ال-ي-ات أألب-وأب أŸف-ت-وح-ة ع-ل-ى أل-درك
ألوطني ،بدأر ألثقافة ألششهيد قاضشي ،بحضشور ألسشلطات
أŸدنية وألعسشكرية وأÛتمع أŸد.Ê
و” خÓل حفل ألفتتاح توزيع ششهادأت ششرفية على بعضس
ألسشائق Úألذين  ⁄يرتكبوأ أي حادث مرور كتششجيع على
ألسش- -ي -اق -ة أŸم -ي -زة وت -وزي -ع ك -رسش -ي م -ت -ح -رك -ة ع -ل -ى ذوي
ألحتياجات أÿاصشة من طرف قيادة ألدرك ألوطني ويتم
خ Ó-ل أألب -وأب ع-رضس ﬂت-ل-ف أل-نشش-اط-ات أل-ت-ي ي-ق-وم ب-ه-ا
ألدرك ألوطني ،وألوسشائل أŸسشتعملة فيها.
وتهدف ألعملية إأ ¤تعريف أŸوأطنÃ Úهام ألدرك ألوطني
أŸتمثلة ‘ ألسشهر على أمنهم وتوف Òأ◊ماية لهم ،كما أن
أل- -ه- -دف م- -ن -ه -ا ك -ذلك ت -ع -ري -ف أ÷م -ه -ور ب -أاه -م إأ‚ازأت
أŸؤوسشسشة ،من خÓل عرضس ıتلف ألوسشائل من Œهيزأت
ت -ق -ن-ي-ة وإأب-رأز م-دى ج-اه-زي-ة وق-درة ع-ن-اصش-ر أل-درك ع-ل-ى
أل -ت -ك -ي -ف م-ع ك-ل أ◊وأدث ،وم-وأج-ه-ة ﬂت-ل-ف أل-وضش-ع-ي-ات
خ-اصش-ة ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق Ãك-اف-ح-ة أ÷رÁة أŸن-ظ-مة وألتطور
أإليجابي ألهام ألذي يعيششه من خÓل موأكبته للتقنيات
ألعلمية وألتكنولوجيا أ◊ديثة ،وألتعريف Ãختلف أŸهام
ألتي يقوم بها رجال ألدرك وألوسشائل أŸسشتخدمة.
مع ألعلم تأاسشسس ألدرك ألوطني Ãوجب أألمر رقم 19 -62
أŸؤورخ ‘  23أوت 1962بكونه جزءأ ل يتجزأ من أ÷يشس
يسش-ه-ر ع-ل-ى ألسش-ل-م أل-ع-م-وم-ي وت-ط-ب-ي-ق أل-ق-وأن Úوأألنظمة،
وÃوجب أألمر ألسشابق ألذكر ” ،تأاسشيسس سشÓح ألدرك
ألوطني لسشيما أŸادة ألثانية منه ،ألتي تنصس على تنظيم
قيادأت مكيفة حسشب أألقاليم ألكÈى أإلدأرية ،منها قوأت
ألدرك ألولئية ،وقوأت ألدرك ألوطني أŸتنقلة ،ومدأرسس
تكوينية للضشباط وصشف ألضشباط.
وصشدر آأخر تعديل يتضشمن تنظيم ألدرك ألوطنيÃ ،وجب
أŸرسش- -وم رق- -م /19 -88ر.ج أ- - - - -Ÿؤورخ ‘  02م- -اي 1988
أŸتضشمن مهام وتنظيم ألدرك ألوطني ،حيث ” إأحدأث
هيئات جديدة وتغي ‘ Òبعضس ألتسشميات لبعضس ألهياكل.
ع -رفت ب -ذلك م -ؤوسشسش -ة أل -درك ق -ف -زة ن -وع-ي-ة ع-ل-ى ج-م-ي-ع
أŸسشتويات ‘ ›ال حفظ ألنظام ألعام وحرأسشة أ◊دود
وتأام Úألوطن وأŸوأطن ومكافحة أ÷رÁة ،بكل أنوأعها
وأششكالها Ãا فيها أ÷رÁة أإللكÎونية.

خÓل دورية بقرية أليوميات با◊روشش

درك سسكيكدة يتلف ﬁاصسيل
مسسقية باŸياه القذرة

لي -ام أل -ت -حسش -يسش -ي -ة ح -ول
ل -ق -يت أ أ
مسش- -ح- -ة ع- -ن- -ق أل- -رح- -م ل- -دى أŸرأة
Ãسش- -تشش- -ف- -ى ﬁم -د ب -ودأود ب -دلسش
Ÿدة أسش -ب-وع Ãن-اسش-ب-ة أل-ي-وم أل-ع-اŸي
ل -ل -ق -اب -ل -ة ،إأق -ب -ال ك -بÒأ م -ن ط-رف
ألنسشاء قدرها مدير أŸؤوسشسشة أسشعد
علي بحوأ‹  200أمرأة تقدمن من
أج -ل أل -كشش -ف أŸب-ك-ر ع-ن أل-فÒوسش
أل -ذي ق-د ي-ت-ط-ور لح-ق-ا إأ ¤م-رضش
ألسش -رط -ان وي-ف-تك سش-ن-وي-ا ب-عشش-رأت
ألنسشاء.

بومرداسس :ز /كمال

أŸبادرة ألطبية لقيت أسشتحسشانا كبÒأ
ل- -دى سش- -ك- -ان أŸن- -ط- -ق- -ة وف -ئ -ة أل -نسش -اء
ب -اÿصش -وصس أل -ل -وأت-ي أق-ت-ن-ع-ن ‘ أل-فÎة
أألخÒة ب - -أاه - -م - -ي - -ة م - -ث - -ل ه- -ذه أألي- -ام
ألتحسشيسشية للوقاية من بعضس أألمرأضس
أÿطÒة كسش -رط -ان أل -ث -دي ب -اÿصش -وصس

أل- -ذي ي -زدأد أن -تشش -ارأ ،أألم -ر أل -ذي أدى
ب -ال -ق -ائ -م Úع -ل-ى ق-ط-اع ألصش-ح-ة إأ ¤دق
ناقوسس أÿطر وألتحرك Ãعية عدد من
أ÷معيات أıتصشة على غرأر جمعية
م -ك -اف-ح-ة دأء ألسش-رط-ان ل-ب-وم-ردأسس م-ن
أج -ل أسش -ت -ب-اق أل-ك-ارث-ة وﬁاول-ة إأشش-رأك
أŸع- -ن- -ي Úوإأق- -ن -اع -ه -م ب -أاه -م -ي -ة إأج -رأء
أل - -ف - -حصس أŸب - -ك - -ر ل - -ب- -عضس أإلم- -رأضس
أÿطÒة أل -ت -ي ت-ه-دد ألصش-ح-ة أل-ع-م-وم-ي-ة
Ÿع -ا÷ت -ه -ا ‘ وق -ت -ه -ا ق -ب -ل أن ت -ت-فشش-ى
وتتوسشع ‘ جسشم أŸصشاب ،وباÿصشوصس
‘ ب- -عضس أŸن -اط -ق أÙاف -ظ -ة وأخ -رى
Óقبال على
يغيب عنها أ÷انب ألتوعوي ل إ
مثل هذه أ◊مÓت.
يششار كذلك أ ¤أن أŸؤوسشسشة ألسشتششفائية
ألعمومية ﬁمد بودأود عمدت ‘ أŸدة
أألخÒة بالتنسشيق مع ألششركاء إأ ¤تسشطÒ
ب - -رن - -ام - -ج خ - -اصس ل- -ت- -ك- -ث- -ي- -ف أ◊مÓ- -ت
أل -ت -حسش-يسش-ي-ة وإأح-ي-اء ﬂت-ل-ف أŸن-اسش-ب-ات

ألوطنية وألعاŸية ‘ ﬁاولة لنششر ثقافة
صشحية ب ÚأŸوأطن Úوحثهم على ألتقرب
م-ن أŸصش-ال-ح إلج-رأء أل-ف-ح-وصش-ات أل-ط-ب-ية
باسشتغÓل مثل هذه أŸناسشبات.
وذك - -ر مصش - -در لـ““ألشش - -عب““ أن أŸؤوسشسش- -ة
ت-ت-ك-ف-ل ب-ت-ك-ال-ي-ف أل-ت-ح-ال-ي-ل أل-ط-بية عÈ
أıابر ألصشحية بالولية.
ك- -م- -ا ع- -رفت ق- -ف- -زة ن- -وع -ي -ة ‘ ›ال
أل - - -ه - - -ي- - -اك- - -ل وأŸرأف- - -ق ألصش- - -ح- - -ي- - -ة
وألتخصشصشات ألطبية وكذأ ألأخصشائيÚ
أسشتجابة لنششغالت أŸوأطن Úبهدف
تخفيف ألضشغط ألرهيب ألذي يعيششه
حاليا ،حيث يرتقب فتح مركز جديد
للتحاليل ألطبية وأآخر لتصشفية ألدم وهو
م -ا أسش -ت -حسش -ن -ه ألسش -ك -ان أل -ذي -ن ك-ان-وأ
ي -ك-اب-دون ع-ن-اء أل-ت-ن-ق-ل ل-ل-مسش-تشش-ف-ي-ات
أÛاورة ‘ أنتظار مششاريع مسشتقبلية
م -ن شش-اأن-ه-ا ألإرت-ق-اء ب-ه-ذأ أŸسش-تشش-ف-ى
نحو خدمات أفضشل.

أق-دمت أل-ف-رق-ة أإلق-ل-ي-م-ي-ة ل-ل-درك أل-وط-ني با◊روشس على
إأتÓف ﬁاصشيل فÓحية مسشقية باŸياه ألقذرة وجاء ذلك،
أث -ن-اء ق-ي-ام أف-رأد أل-ف-رق-ة ب-دوري-ة ب-ق-ري-ة أل-ي-وم-ي-ات ،ح-يث
ششاهدوأ قطعة أرضس مزروعة Ãحصشول ألبطاطا ،يتم سشقيها
بالرشس أÙوري ورأئحة كريهة تنبعث من مياه ألسشقي ،على
ألفور قاموأ بتتبع مصشدر أŸياه عند وصشولهم إأليه ،ششاهدوأ
فÓح Úبالقرب من ﬁرك وقود ““مضشخة ألسشقي““ ألتي Áتد
منها أنبوب سشقي ” وضشعه ‘ ألوأدي أÙاذي لها وألذي
يحتوي على مياه قذرة ذأت لون أسشود ،حيث أتضشح أن
ألفÓح ÚأŸذكورين يقومون بسشقي حقل من ألبطاطا تبلغ
مسشاحته  03هكتار وآأخر من ألبسشباسس تبلغ مسشاحته ربع
ه -ك -ت -ارÃ ،ي -اه أل -وأدي أل -ق -ذرة ب -ن -اء ع-ل-ى أوأم-ر صش-اح-ب-ي
ألقطعت ÚألفÓحيت.Ú
ليتم على ألفور أخذ عينات من تلك أŸياه ألقذرة من قبل
ع-ن-اصش-ر أل-درك ،وإأرسش-ال-ه-ا ل-ل-ت-ح-ل-ي-ل ع-ل-ى مسش-ت-وى أÈı
أŸركزي ألزرأمنة (بلدية سشكيكدة) ،حيث أظهرت نتائج
ألتحليل Ãعيار  DBO5أن أŸياه جد ملوثة وغ Òصشا◊ة
للسشقي ،ليتم على إأثرها تششكيل ÷نة مكونة من ‡ثل مكتب
ألنظافة لبلدية أ◊روشس و‡ثلي أŸصشالح ألفÓحية ،مصشالح
ألصشحة ومديرية أŸوأرد أŸائية ،أين ” ألتنقل إأ ¤أ◊قلÚ
أŸذكورين ،وإأتÓف أÙصشول Úبوأسشطة جرأفة.

سسكيكدة :خالد العيفة

السشبت  13ماي  2017م
الموافق لـ  17ششعبان  1438هـ

من مراسسلينا

 151أالف تلميذ خضصعوا لفحوصصات طبية بسصيدي بلعباسص

لم ـ ـراضض مزمنـ ـ ـة
اكتششـ ـ ـاف حالت أ

’عÓم التابعة Ÿديرية الصصحة بو’ية سصيدي بلعباسص إاصصابة  13559تلميذا Ãشصاكل صصحية عضصوية،
كشصفت خلية ا إ
’ول من السصنة ا÷ارية
نفسصية وسصلوكية من جملة أازيد من  151أالف تلميذا خضصعوا لفحوصصات طبية خÓل الثÓثي ا أ
.2017

سشيدي بلعباسس :غ.ششعدو

أاسش -ف -ر نشش -اط وح -دات ال-كشش-ف الصش-ح-ي
ال-م-درسش-ي ال-ب-ال-غ ع-دده-ا  42والمنتششرة
عبر مختلف بلديات الو’ية عن فحصض
 151756ت -ل -م -ي -ذ ت -ب -ي-ن أان  8538منهم
مصش -اب -ون ب -قصش -ر ال -ن -ظ -ر ومشش -اك -ل ف -ي
الرؤوية 205 ،تلميذ بداء السشكري و724
ت -ل -م -ي -ذ آاخ -ر ب -م -رضض ال -رب -و وم -خ -ت-ل-ف
المششاكل التنفسشية فضشل عن إاصشابة 169
تلميذ بمرضض الصشرع .هذا وكششفت ذات
ال -وح -دات ع -ن إاصش -اب -ة ع -دي-د ال-ت-لم-ي-ذ
بمششاكل نفسشية وإاضشطرابات سشلوكية قدر
عددهم ب 383تلميذ ،ناهيك عن 1839
ت -ل -م -ي -ذ ي -ع-ان-ون صش-ع-وب-ات ف-ي ال-دراسش-ة
و 1701آاخرين يعانون من مششاكل التبول
اللإارادي.
بإاجراء مقارنة بنفسض الفترة خلل سشنة
 2016ت -م تسش -ج -ي-ل إان-خ-ف-اضض ف-ي ب-عضض
اأ’م -راضض ك -ح -ا’ت قصش -ر ال -ن -ظ -ر ال -ت-ي
أاح-صش-ت  9752ح-ال-ة ،صش-ع-وبات الدراسشة
ب ،3197ح - - -ا’ت ال- - -ت- - -ب- - -ول ال- - -لإارادي
ب ،2466وإاضشطرابات في السشلوك ب 315
حالة ،في حين تم سشجيل إارتفاع في عدد
من اأ’مراضض كالسشكري ب 33حالة بعد أان
ت- -م تسش -ج -ي -ل  172ح -ال -ة خ -لل السش -ن-ة
ال-م-اضش-ي-ة ،وإارت-ف-اع أايضش-ا ف-ي ال-مصش-اب-ين
بمرضض الربو بمائة إاصشابة بعد إاحصشاء
 624حالة السشنة الماضشية ،كما تم إاحصشاء
إارت -ف -اع ف -ي ع -دد ح -ا’ت م -رضض الصش-رع
بثماني حا’ت مقارنة بنفسض الفترة من
العام الماضشي.
م- -ن ج- -ه- -ت- -ه- -ا أاخ -ذت وح -دات ال -كشش -ف
الصش-ح-ي ال-م-درسش-ي ع-ل-ى ع-ات-ق-ه-ا م-ه-مة
م-ت-اب-ع-ة ال-ح-ا’ت ال-م-رضش-ية للتلميذ من
خ -لل ت -وج-ي-ه-ه-م إال-ى ال-مصش-ال-ح ال-ط-ب-ي-ة
ال-م-خ-تصش-ة ل-م-واصش-ل-ة ال-ع-لج م-ع م-ت-اب-عة
ال- -ح- -ال- -ة بشش -ك -ل دوري م -ن ق -ب -ل أاط -ب -اء
الوحدات هذه اأ’خيرة التي تضشم مختلف
اأ’خصش -ائ -ي-ي-ن م-ن أاط-ب-اء ع-ام-ي-ن ،أاط-ب-اء
أاسشنان ،مختصشين نفسشانيين ،وممرضشين.
ف -ي ذات السش -ي -اق ،ك -انت ل -ج -ن -ة الصش -ح-ة

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

وال -ن -ظ -اف -ة وح -م -اي -ة ال -ب-ي-ئ-ة ب-ال-م-ج-لسض
الششعبي الو’ئي لسشيدي بلعباسض قد رفعت
ت-ق-ري-را ح-ول وح-دات ال-كشش-ف وال-متابعة
المنتششرة عبر إاقليم الو’ية  ،أاين طالبت
ب -إاع -ادة رسش -م خ -ارط -ة ج -دي -دة ل -لصش-ح-ة
المدرسشية من خلل تقريب الوحدات من
ال-م-ت-م-درسش-ي-ن وإاسش-تحداث أاخرى جديدة
ب -ع -د أان تضش -اع -ف ع-دد ال-ت-لم-ي-ذ خ-لل
السشنوات اأ’خيرة .وقد إاقترحت اللجنة
ف- -ي ت- -ق- -ري- -ره- -ا ث- -لث وح- -دات ا’ول -ى
ب- -ال- -م- -ن- -اط- -ق ال -ج -ن -وب -ي -ة ك -ت -لغ ورأاسض
ال -م-اء،وال-ث-ان-ي-ة ب-ال-م-ن-ط-ق-ة ال-غ-رب-ي-ة ل-ب-ن
باديسض فضشل عن منطقة سشفيزف ششرقا
في خطوة لتسشهيل تنقل تلمذة المناطق
النائية إالى الوحدات المذكورة وإاعفائهم
م-ن ال-ت-ن-ق-ل إال-ى ع-اصش-م-ة ال-و’ي-ة ’إج-راء
ال -ف -ح -وصش-ات ال-م-ت-خصشصش-ة ك-م-ا ط-ال-بت
أايضشا اأ’خذ بعين اإ’عتبار عمل أاعضشاء
الخليا الجوارية كمسشاعدين إاجتماعيين
ل-ل-ت-ك-ف-ل ب-ال-ت-لم-يذ ومرافقتهم ،حيث أان
ال-م-ت-اب-ع-ة ال-ط-ب-ي-ة للتلميذ تتطلب إادراج
المسشاعدة اإ’جتماعية التي توكل لها مهام
ت -ح-وي-ل ال-ت-ل-م-ي-ذ م-ن ال-ط-ب-يب ال-ع-ام إال-ى
الطبيب المتخصشصض بعد إاعلم ولي أامره،
مع ضشمان تكفلها بكل اإ’جراءات اإ’دارية
في حال تطلب اأ’مر عمليات جراحية.
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اŸبادرة اسصتحسصنها أاولياء التÓميذ
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أام ـ ـن بجاي ـ ـة يراف ـق الطلب ـة اŸقبل ـ ـ Úعلى المتحانات
سصطرت مصصالح أامن
و’ية بجاية ،برنا›ا ثريا
يتضصمن تقد Ëدروسص
توعوية و–سصيسصية من
طرف إاطارات وأاخصصائيÚ
نفسصاني ÚتابعŸ Úصصالح
أامن الو’ية– ،ت شصعار
«من أاجل امتحانات بدون
ضصغوط نفسصية ،وهذا
بالتنسصيق مع مديرية
الÎبية للو’ية ،لفائدة
الطلبة اŸقبل Úعلى اجتياز
امتحانات نهاية السصنة،
قصصد “كينهم من التغلب
على ا◊ا’ت النفسصية التي
تنتابهم.

بجاية :بن النوي توهامي

ك -م -ا إاق -ت -رحت ال -ل -ج-ن-ة أايضش-ا إانشش-اء دور
مرضض السشكري في النواحي اأ’ربع من
الو’ية ،وهي الدور التي تعد مكان لقاء
ل-ل-ت-لم-ي-ذ ال-م-رضش-ى م-ن أاج-ل اإ’ح-ت-كاك
واإ’نصشات إالى بعضشهم البعضض ،كما تعد
مؤوسشسشة للتعليم العلجي ،يمكن للتلميذ
أان ي-ت-ل-ق-ى ف-ي-ه-ا ال-ط-رق السش-ل-ي-م-ة ل-لعلج
وال-ت-ح-ال-ي-ل ال-م-خ-ب-رية ومختلف النصشائح
واإ’رششادات .فضشل عن إاسشتحداث دار
للربو كون المرضض يعتبر من اأ’مراضض
اأ’كثر إانتششارا لدى اأ’طفال كما أان نسشبة
 ٪80م -ن ع -لج ه -ذا ال -م -رضض ت-ك-ون ع-ن
طريق التدريب التربوي والبسشيكولوجي.
هذا وحمل التقرير أايضشا ضشرورة توسشعة
عيادة داود يوسشف لطب اأ’طفال والتي لم
لطفال المحولين
تعد تتسشع للعدد الكبير ل أ
إالى الفحوصشات المتخصشصشة في أامراضض
طب اأ’ط- -ف- -ال ،طب ال- -ع- -ي- -ون ،ج- -راح -ة
اأ’سشنان وطب الجهاز التنفسشي وجراحة
اأ’طفال ما خلق ضشغطا كبيرا على العيادة
التي ضشاق بهم مقرها الصشغير وهو ما
إاسشتدعى التفكير في إانششاء عيادة أاخرى
تشش-م-ل ك-ل ال-ت-خصشصش-ات وتسش-ت-ق-بل العدد
الكبير للتلميذ المرضشى.

العدد

حيث سشيتم بحسشب مصشدر
مسش-وؤول ،ت-ن-ظ-ي-م ج-لسش-ات
اسش- - -ت- - -رخ- - -اء وح - -وارات،
تتضشمن نصشائح واإرششادات
فـي كيفية تفادي الضشغط
النفسشي ،القلق وا’رتباك
اأث - -ن - -اء ف - -ت - -رة اج - -ت - -ي- -از
ا’م -ت -ح -ان-ات ،ب-ا’إضش-اف-ة
اإل- -ى ت- -ق- -دي- -م شش- -روح -ات
للتلميذ ،حول دور ومهام
رج -ال الشش -رط -ة ب -م -راك-ز
ا’م -ت -ح -ان -ات ف-ي ت-وف-ي-ر
ا’أم- -ن وال- -ح -م -اي -ة ل -ه -م،
والذي من ششاأنه توفير كل
الششروط المناسشبة ’إجراء

ا’م- -ت- -ح- -ان ف- -ي ظ- -روف
مريحة وملئمة.
ال -م -ب-ادرة ال-ت-ي ب-اشش-رت-ه-ا
مصش - -ال - -ح اأم - -ن ال- -و’ي- -ة،
ب -ت -ن-ظ-ي-م حصشصض اإذاع-ي-ة
ع- - - -ل- - - -ى اأم- - - -واج اإذاع - - -ة
الصشومام الجهوية ببجاية،
وال -ت-ي سش-ت-ت-واصش-ل ب-ه-دف
تعميمها لتمسض اأكبر عدد
م -م -ك -ن م -ن ه -ذه ال -ف-ئ-ة،
اإضش - -اف - -ة اإل - -ى ت - -ن- -ظ- -ي- -م
خ- - -رج- - -ات م- - -ي- - -دان - -ي - -ة
ل -ل -م -وؤسشسش -ات ال -ت -رب -وي-ة،
’قت اسشتحسشانا كبيرا من
قبل ا’أسشرة التربوية وكذا
اأولياء التلميذ.
وم- -ن ج- -ه- -ت- -ه- -ا ضش -ب -طت
م -دي -ري -ة ال -ت -رب-ي-ة ل-و’ي-ة
ب-ج-اي-ة ،ق-وائ-م-ه-ا النهائية

ل- -ل -م -ت -رشش -ح -ي -ن ا’أح -رار
والنظاميين المقبلين على
هذا الموعد الهام ،حيث
تم تسشخير كل ا’إمكانيات
المادية والبششرية ’إنجاح
الموعد الهام والمصشيري
ف -ي ال -مسش -ي -رة ال-دراسش-ي-ة
للتلميذ ،مع التركيز اأكثر
ع- -ل- -ى ال -ج -انب ال -ن -فسش -ي
ال-ذي ي-ق-وم ب-ه م-خ-تصش-ون
ل -مسش -اع -دة ال-م-م-ت-ح-ن-ي-ن،
ع -ل-ى اإج-راء ا’م-ت-ح-ان-ات
ف-ي ظ-روف ه-ادئ-ة ب-ع-ي-دا
ع -ن اأي ضش -غ -وط -ات ،وق-د
ب -ل -غ ع -دد ال -م -ت -رشش -ح-ي-ن
49508مترششح ومترششحة
لجميع ا’أطوار.

بعدما خصصصصت له 400مليار سصنتيم بالشصلف

السشكان يسشتعجلون تسشليم مششروع Œديد ششبكة اŸاء

اŸؤوسصسصات الشصبانية باŸدية

ششبك ـ ـة األنÎنـ ـ ـت ‘ خدمـ ـ ـة النششـ ـ ـاط الجتماع ـ ـ ـي

كشش- -ف ح- -م- -زة غ- -رب- -ي م- -دي- -ر دي -وان
م -ؤوسشسش -ات الشش -ب -اب ب -و’ي -ة ال -م-دي-ة ،أان
م -ؤوسشسش-ت-ه الشش-ب-ان-ي-ة ت-ول-ي أاه-م-ي-ة ك-ب-ي-رة
لعلم الجواري تماششيا ومهمتها التي
ل إ
ت- -دخ- -ل ضش- -م -ن اإ’تصش -ال اإ’ي -ج -اب -ي م -ع
مختلف ششرائح السشكان ،موضشحا في هذا
الصش -دد أان-ه ف-ي-م-ا ي-ت-م ال-ت-ف-ك-ي-ر ف-ي ب-عث
المطويات والنششريات التي دأاب ديوانه
على اعدادها للششباب والمهتمين بمجال
ال-ع-ن-اي-ة ال-ن-فسش-ي-ة والصش-ح-ي-ة وال-ت-وج-يهية
لمختلف الفئات العمرية منذ سشنوات من
خ -لل ال -ت -ف-ك-ي-ر ف-ي سش-ب-ل اي-ج-اد ال-دع-م
ال -م -ال -ي ل -ه -ا ف -ي اط -ار ال -ت-ع-اون م-ا ب-ي-ن
ال -م-ؤوسشسش-ات ،ت-ق-وم  78م-ؤوسشسش-ة شش-بانية
ب -ال -ت -واصش -ل م-ع ه-ذه ال-ف-ئ-ات ع-ن ط-ري-ق
الفايسشبوك بقصشد ابراز أاهم النششاطات
واإ’علنات التي يبحث عنها المواطنون،
كما يضشطلع ديوان مؤوسشسشات الششباب عن
ط- -ري- -ق آال- -ي- -ة ال- -ت- -واصش- -ل اإ’ج- -ت -م -اع -ي
«الفايسشبوك « لتقييم أاعمال وأانششطة هذه
ال -م -ؤوسشسش -ات واق -ت-راح ال-ح-ل-ول واأ’ف-ك-ار
الخادمة لفئة الششباب والمجتمع كتششجيع
ال -ع -م -ل ال -ت -ط -وع -ي وال -خ -ي -ري ،ت-ف-ج-ي-ر
ال-ق-درات اإ’ب-داع-ي-ة ،وم-ح-ارب-ة م-خ-ت-لف
اآ’ف-ات اإ’ج-ت-م-اع-ي-ة ال-ت-ي ت-ف-تك ب-ال-ف-رد
والسشاكنة.
ي -ؤوك -د ا’ع -لم -ي ع -م -ر ه-ارون ف-ي ه-ذا
المقام أانه ’ يختلف اثنان في أان ا’علم
اإ’ل -ك -ت-رون-ي ق-د أاضش-ح-ى واق-ع-ا ’ ي-م-ك-ن
ن-ك-ران-ه وح-ق-ي-ق-ة ’ نسش-ت-ط-ي-ع ت-ج-اه-ل-ها،

يسصتعجل سصكان بلدية الشصلف مركز بوسصط اŸدينة انهاء انشصغال ا‚از
شصبكة اŸاء الشصروب ا÷ديدة قبل حلول موسصم ا◊ر الشصديدة ضصمن الÈنامج
النهائي اÿاصص بربط بلديات الو’ية Ãحطة تصصفية ومعا÷ة مياء البحر
Ãاينيسص.

الششلف /و.ي .أاعرايبي

بحيث حول الميديا التقليدية إالى أاروقة
ال - -م- -ت- -اح- -ف ،إاذ حسش- -ب- -ه صش- -ار ا’ع- -لم
ال-ح-ديث ي-ط-ل-ق ع-ل-ي-ه ال-م-راق-بون تسشمية
صشحافة المواطن أاو السشلطة الخامسشة،
م-ع-ت-ب-را أان و’ي-ة ال-م-دي-ة ل-يسشت اسش-ت-ث-ناء
وشش-ب-اب-ه-ا خ-ل-ق ل-ن-فسش-ه م-ت-نفسشات خاصشة
حاول من خللها التعبير عن نفسشه بعد أان
أاغ -ل -قت ف -ي وج -ه -ه ال-م-ي-دي-ا ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة
ال- -م- -رئ- -ي- -ة ال -مسش -م -وع -ة أاو ال -م -ك -ت -وب -ة،
واسش-ت-ب-دل-ه-ا بصش-فحات فايسشبوكية سشريعة
التفاعل على غرار موقع «مدية باششن»
و«المدية .»26
و أاكد اأ’كاديمي هارون أان هذا التوجه

ج -ع -ل الشش -ب -اب ال -ل -م -دان -ي ي -ت -ح -ول إال-ى
صشحفيين متنقلين راصشدين لكل اأ’خبار
واأ’حداث ومفيدين للمجتمع المدني ،و’
يمكن انكار الجهد ا’علمي الذي يقوم
ب -ه ال -ج -م -ي -ع م -ن أاج-ل اع-لم السش-ائ-ق-ي-ن
بمختلف الحوادث على الطريق الوطني
رقم واحد على مسشتوى مقطع ششفة الذي
ي -ع -د شش -ري -ان ال -م -دي -ة وال -ق -لب ال -ن-ابضض
للجزائر والرابط بين ششمالها وجنوبها من
خلل حصشة تمهل على سشبيل المثال ’
الحصشر.

اŸدية:م.أام Úعباسس

ب-حسشب م-ح-دث-ي-ن-ا من
سش -ك -ان ال -م -ن -ط-ق-ة ف-اإن
وت -ي -رة ا’أشش-غ-ال ’زالت
ب- - -ط - -ي - -ئ - -ة ف - -ي ب - -عضض
محاورها جراء عمليات
ال- -ح- -ف- -روال- -ردم ،ح -يث
ي-ق-ت-رح ه-وؤ’ء مضش-اعفة
ال - -ج - -ه - -ود ب - -اإع- -ت- -م- -اد
ف -ري -ق -ي-ن ل-ل-ع-م-ل ن-ه-ارا
ول- - -ي- - -ل م- - -ا دامت ك - -ل
الظروف متوفرة خاصشة
ا’إنارة والوضشع ا’أمني
ال-م-ري-ح م-ن ج-ه-ة .ك-م-ا
تسش- - -م- - -ح ال- - -ع- - -م - -ل - -ي - -ة
بمضشاعفة اليد العاملة
خ - -اصش- -ة ون- -ح- -ن ع- -ل- -ى
مقربة من ششهر رمضشان
ال- -م- -ع- -ظ- -م اأي- -ن ي -ك -ث -ر
الطلب على هذه المادة
الضش -روري -ة خ -اصش -ة ف-ي
فصشل الصشيف.

هذا ويعد ذات المششروع
الضش -خ -م ال -ذي ت -ه -ربت
م- -ن- -ه ع- -دة اإدارات ف -ي
وقت سشابق ’إنجازه ،قد
اأدخ - -ل ال - -ف- -رح- -ة ل- -دى
سش -ك -ان ال -ن-اح-ي-ة ال-ذي-ن
ناششدوا الجهات المعنية
ا’إسش - -راع ف- -ي تسش- -ل- -ي- -م
ال - - -مشش- - -روع ت- - -ف- - -ادي- - -ا
ل -ل -م -ت -اعب ال -ت-ي ي-ن-ج-ر
عنها هذا التاأخير.
وحسشب ال - - - -مصش - - - -ال- - - -ح
ال-م-ع-ن-ي-ة ب-مديرية الري
ف - -اإن ال - -مشش- -روع ال- -ذي
رصشدت له الدولة 400
مليار سشنتم ’إنجاز كل
ت-ج-ه-ي-زات-ه من المنتظر
اأن يسش - -ل - -م ف - -ي وق - -ت - -ه
ال- -م- -ح -دد حسشب دف -ت -ر
الششروط القانوني.
ي- -ذك- -ر اأن ت- -ج- -دي- -د
الشش - -ب - -ك - -ة ج - -اء ب - -ع - -د
تسش-ج-ي-ل ح-ا’ت اإه-تراء

ف -ي الشش -ب -ك -ة ال -ق-دي-م-ة
ال -ت -ي ل -م ت -ع -د صش-ال-ح-ة
ل -لضش -غ-ط ال-مسش-ج-ل م-ن
ح-يث ال-ك-م-ي-ات ال-ه-ائلة
ال -ت-ي تصش-ل م-ن م-ح-ط-ة
المعالجة وكثافة الطلب
المسشجل بفعل ا’إنفجار
السش-ك-ان-ي ال-ذي ع-رف-ت-ه
المنطقة.
م -ن ن -اح -ي -ة اأخ -رى ،م-ا
ت - -زال م - -داشش- -ر اأخ- -رى
ره- -ي- -ن- -ة ه- -ذا ال- -ن -قصض
ال -مسش -ج-ل م-م-ا ي-ت-ط-لب
برمجة مششاريع لتدارك
ال- - -ن- - -قصض ال- - -مسش - -ج - -ل
ب-ال-م-ق-ارنة مع السشنوات
المنصشرمة يششير سشكان
ه -ذه ال -ق-رى ه-و ال-ح-ال
ب- - -واد ال- - -فضش - -ة وب - -ن - -ي
راششد.
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جددت مطلبها بتطبيق تقرير اŸصسÒ

البوليسساريو تدعو اأ’· اŸتحدة لتجسسيد قرارات الشسرعية الدولية

ج -ددت ج -ب -ه -ة ال-ب-ول-يسس-اري-و الÎح-يب
’خ ÒاŸتعلق
’من الدو‹ ا أ
بقرار ›لسس ا أ
ب -ال -قضس -ي -ة الصس -ح -راوي -ة وال -ذي أاك -د ع -ل -ى
’سس- - - - - - -راع ‘ “ك Úالشس - - - - - -عب
ضس- - - - - - -رورة ا إ
الصس- -ح- -راوي م- -ن ‡ارسس -ة ح -ق -ه ‘ ت -ق -ري -ر
اŸصس Òوضس -رورة ا’حÎام ال -ك -ام -ل ’ت-ف-اق
وق-ف إاطÓ-ق ال-ن-ار وا’ت-ف-اق-ي-ات العسسكرية
اŸتصس- -ل- -ة ب -ه وإارج -اع مسس -ار اŸف -اوضس -ات إا¤
سس-ك-ت-ه ودعت ا’· اŸت-ح-دة ا ¤ال-ت-ع-ج-ي-ل
بوضسع القرار حيز التنفيذ .
أاك-دت ج-ب-ه-ة ال-ب-ول-يسس-اري-و ‘ اج-ت-م-اع اŸك-تب
الدائم أ’مانتها الوطنية أاول أامسس ،برئاسسة الرئيسس
الصسحراوي اأ’م Úالعام للجبهة إابراهيم غا‹ أان
ا’سسراع بوضسع القرار حيز التنفيذ سسيضسع أايضسا
«ح-دا لسس-ي-اسس-ات ال-ع-رق-ل-ة وال-تصس-ع-ي-د وا’سس-تفزاز
اŸغ -رب -ي-ة» ،م-ع-رب-ة ع-ن اسس-ت-ع-داده-ا ل-ل-ت-ع-اون م-ع
اأ’م Úالعام ا’‡ي ومبعوثه الشسخصسي من أاجل
تنفيذ مقتضسيات خطة التسسوية اأ’‡ية اإ’فريقية
لسسنة  1991التي وقعها طرفا النزاع وصسادق عليها
›لسس اأ’من الدو‹ الرامية إا ¤تنظيم اسستفتاء
ح -ر ع -ادل ون -زي -ه Áك -ن الشس -عب الصس -ح-راوي م-ن
‡ارسس -ة ح -ق -ه غ Òال -ق -اب -ل ل -ل -تصس-رف ‘ ت-ق-ري-ر
اŸصس Òوا’سس- -ت- -قÓ- -ل ع- -ل- -ى غ -رار ك -ل الشس -ع -وب
والبلدان اŸسستعمرة طبقا Ÿيثاق وقرارات اأ’·
اŸتحدة.
وذكرت وكالة ا’نباء الصسحراوية ان ا’جتماع
تناول آاخر تطورات القضسية الصسحراوية خاصسة بعد
ق- -رار ›لسس اأ’م- -ن ال- -دو‹ اأ’خ Òوان- -ت- -ف- -اضس- -ة
ا’سستقÓل وملف الÌوات الطبيعية الصسحراوية.
ووجه اŸكتب من جانب آاخر –ية Ÿعتقلي
اكد Ëإايزيك الذين قال انهم يواجهون «بشسجاعة
وث -ب -ات أاط -وارا ج-دي-دة م-ن اÙاك-م-ات الصس-وري-ة
الظاŸة» ،كما أاشساد بالهبة الصسحراوية التضسامنية
وال -دول -ي -ة Ÿسس -ان -دة ه -ؤو’ء اŸع -ت -ق -ل Úوك -ذا ك -ل
اŸع -ت -ق -ل Úالسس-ي-اسس-ي Úالصس-ح-راوي ‘ Úالسس-ج-ون
اŸغربية.
و‘ ه-ذا ا’ط-ار ج-ددت ال-ب-ول-يسس-اري-و م-ط-ال-ب-ة
اأ’· اŸتحدة باتخاذ اÿطوات العاجلة لوضسع حد
لÓ-ن-ت-ه-اك-ات اŸسس-ت-م-رة ل-ل-ق-ان-ون ال-دو‹ والقانون
الدو‹ اإ’نسسا Êمن طرف دولة ا’حتÓل اŸغربي
«التي تخطط عﬁ Èاكمة مدنية صسورية ÷رÁة
إاصسدار أاحكام جائرة وقاسسية ‘ حق معتقلي اكدË
إايزيك بعد تلك التي أاصسدرتها ‘ حقهم اÙكمة
العسسكرية».
ورح- -بت ج- -ب- -ه- -ة ال -ب -ول -يسس -اري -و ب ـ «اÿط -وات
واŸب-ادرات ال-ت-ي ي-ت-م ال-ق-ي-ام ب-ه-ا ع-ل-ى مسس-ت-وي-ات
ﬂتلفة Ÿواجهة عمليات النهب
ال -ت -ي ت -ت -ع -رضس ل -ه -ا الÌوات

 Èال
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ال -ط -ب -ي-ع-ي-ة الصس-ح-راوي-ة وال-تصس-دي لسس-ي-اسس-ة دول-ة
ا’حتÓل اŸغربي ‘ توريط شسركات أاجنبية ‘
هذا العمل غ Òالقانو Êوغ Òاأ’خÓقي».
و‘ هذا السسياق ،ذكرت ا÷بهة بعديد القرارات
ذات الصسلة وخاصسة قرار ﬁكمة العدل اأ’وروبية
لشسهر ديسسم 2016 Èوالذي أاكد بشسكل قاطع أان
الصس -ح -راء ال -غ-رب-ي-ة واŸم-ل-ك-ة اŸغ-رب-ي-ة اإق-ل-ي-م-ان
منفصسÓن وأانه بالتا‹ ’ Áكن اسستغÓل ثروات
الصسحراء الغربية ‘ إاطار اتفاق مع دولة ا’حتÓل
اŸغ -رب -ي وأان ه -ذا ا’سس -ت -غ Ó-ل Áك -ن أان ي -ت-م إا’
Ãوافقة الشسعب الصسحراوي ع‡ Èثله الشسرعي
والوحيد جبهة البوليسساريو.
وط -الب اŸك -تب ب -اŸن -اسس -ب-ة ا’–اد اأ’وروب-ي
التقيد الكامل بهذا القرار وا’متناع عن أاية ﬁاولة
للتحريف أاوا’لتفاف على مقتضسياتهﬁ ،ذرا من
أان م -ث -ل ذلك ال -ت -وج -ه «سس-ي-ك-ون ان-ت-ه-اك-ا ف-اضس-ح-ا
للقانون الدو‹ عامة ولقيم ومبادئ ا’–اد بشسكل
خاصس» .

انسسحاب شسركة «غلينكور» السسويسسرية
من الصسحراء الغربية
رح -بت ال -ه -ي-ئ-ة الصس-ح-راوي-ة ل-ل-بÎول واŸع-ادن
بقرار شسركة «غلينكور» السسويسسرية ا’نسسحاب من
مشساريع التنقيب عن البÎول والغاز ‘ الصسحراء
الغربية التي ورطها فيها ا’حتÓل اŸغربي.
واعت Èرئيسس الهيئة الصسحراوية غا‹ الزبÒ
انسسحاب «غلينكور» السسويسسرية «دلي Óعلى فشسل
ال-دع-اي-ة اŸغ-رب-ي-ة ‘ تضس-ل-ي-ل الشس-رك-ات اأ’ج-ن-بية
وت- -ن- -ام -ي ال -وع -ي ب Úالشس -رك -ات واŸسس -ت -ث -م -ري -ن
واŸسساهم Úبحقائق النزاع ‘ الصسحراء الغربية
وخ -اصس -ة ال -ط -ب -ي -ع -ة ال Ó-أاخ Ó-ق -ي -ة والÓ-ق-ان-ون-ي-ة
لÓسستثمار ‘ منطقة خاضسعة لÓحتÓل «.
وأاشسار باŸناسسبة ا ¤قرار اÙكمة اأ’وروبية
الصسادر ‘  21ديسسم 2016 Èوالذي اوضسح بصسورة
ج -ل -ي -ة وأاك-د بشس-ك-ل ق-اط-ع ب-أان الصس-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة
واŸملكة اŸغربية إاقليمان منفصسÓن وأانه بالتا‹
’ Áكن اسستغÓل ثروات الصسحراء الغربية ‘ إاطار
ات- -ف- -اق م- -ع دول- -ة ا’ح- -تÓ- -ل اŸغ- -رب- -ي وأان ه -ذا
ا’سستغÓل ’ Áكن أان يتم إا’ Ãوافقة الشسعب
الصسحراوي ع‡ Èثله الشسرعي والوحيد جبهة
البوليسساريو.
ودعت ال -ه -ي -ئ -ة الصس-ح-راوي-ة ل-ل-بÎول واŸع-ادن
الشس - -رك - -ات واŸؤوسسسس - -ات ال - -ت - -ي ’زالت تشس - -ارك
ا’ح -ت Ó-ل اŸغ -رب -ي ‘ ن -هب الÌوات ال -ط -ب -ي-ع-ي-ة
ل- -لصس- -ح- -راء ال- -غ- -رب- -ي- -ة م- -ن خÓ- -ل ا’سس -تÒاد أاو
ا’سستثمار أاو التمويل إا ¤التوقف الفوري عن ذلك.
وق -الت وسس -ائ -ل ا’عÓ-م السس-ويسس-ري-ة ان شس-رك-ة

السسودان يعلن حكومة وفاق جديدة

@ اÿرط-وم :أاع -ل-ن ال-ن-ائب ا’ول ل-ل-رئ-يسس السس-ودا،Ê
رئيسس ›لسس الوزراء بكري حسسن صسالح تشسكيل حكومة وفاق
وطني جديدة تتأالف من واحد وثÓث Úوزيرا واثن Úواربع Úوزير دولة.
وقال حسسن صسالح ،ان ا◊كومة جاءت معÈة عن توصسيات ا◊وار الوطني
الذي دعا اليه الرئيسس عمر البشس ‘ Òجانفي ◊ 2014ل أازمات السسودان
ا’قتصسادية وإانهاء ا◊رب ‘ اقاليم دارفور وجنوب كردفان والنيل ا’زرق.
وأاوضسح أان «أاولويات ا◊كومة تنفيذ وثيقة ﬂرجات ا◊وار اŸتمثلة ‘
زيادة ا’نتاج وا’هتمام Ãعاشس الناسس و–قيق السسÓم».

حزب الله يبدأا بسسحب قواته
@ عرسسال :سسحب حزب الله اللبنا Êعناصسره من عدة نقاط عسسكرية
على حدود لبنان الشسرقية مع سسوريا ،من بينها الزبدا Êومضسايا وسسرغايا،
وفق ما أاعلن اأ’م Úالعام للحزب حسسن نصسر الله داعيا عناصسره ‘ جرود
عرسسال إا ¤ا’نسسحاب أايضسا ،مؤوكدا أان اŸنطقة أاصسبحت آامنة.
وقال حسسن نصسر الله ،إان ا÷ماعة فككت عدة نقاط عسسكرية لها على
ح -دود ل -ب -ن -ان الشس-رق-ي-ة م-ع سس-وري-ا وإان ه-ذه اŸن-ط-ق-ة ب-اتت «اآ’ن مسس-ؤوول-ي-ة
الدولة» ،حيث ’ داعي لوجود حزب الله هناك ،كما دعا عناصسره اŸتبق‘ Ú
منطقة جرود عرسسال ا◊دودية لÓنسسحاب.

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

«غلينكور» اعلنت انسسحابها من منطقة اغوينيت
وتعتزم ا’نسسحاب ‘ ا’يام اŸقبلة من منطقة
بوجدور اÙتلة.

اÛلسس الرئاسسي ◊كومة
الوفاق الوطني:

لن نسسمح باŸسساسس بأامن طرابلسس
أاصسدر اÛلسس الرئاسسي ◊كومة الوفاق
‘ ل -ي -ب -ي -ا ب -ي -ان ً-ا ي -ح -ذر م-ن ﬁاول-ة إادخ-ال
ال -ع -اصس -م -ة ‘ دوام -ة ج -دي -دة م -ن ال-ع-ن-ف،
م-ؤوك-دًا أان-ه ’ رج-ع-ة ع-ن ال-وف-اق وال-ت-واف-ق
ب Úالليبي.Ú
قال اÛلسس ،إان «هناك من يحاول إاجهاضس
مسس-اع-ي السس-ل-م وا’سس-ت-ق-رار ل-ي-تسس-ن-ى ل-هم –قيق
مصس -ال -ح خ -اصس -ة ي -ع -ج -زون ع -ن –ق -ي -ق-ه-ا ب-دون
الفوضسى وإاشسهار السسÓح».
وأاصس -در اÛلسس ال -رئ -اسس -ي ◊ك -وم -ة ال -وف-اق
الوطني البيان ،أاول أامسس ،كرد على انتشسار بعضس
اŸل -يشس -ي -ات اŸسس -ل -ح -ة ب -ب-عضس أاح-ي-اء ال-ع-اصس-م-ة
ط- -راب- -لسس ،وح- -ذر م- -ن م- -غ- -ب- -ة ال- -ع- -بث ب- -اأ’م- -ن
وا’سستقرار.
وشس-دد ال-ب-ي-ان «‚دد –ذي-رن-ا ب-أان-ن-ا سس-ن-واج-ه
ال -ع-اب-ث Úب-أام-ن ال-ع-اصس-م-ة وك-ل م-ن ي-ح-اول ت-روي-ع
اŸواط -ن Úب -ح-زم ول-ن ت-ت-ه-اون م-ؤوسسسس-ات ال-دول-ة
اأ’م- -ن- -ي- -ة ‘ ردع- -ه -م وأاداء واج -ب -ه -ا ‘ ح -م -اي -ة
اŸواطن.»Ú
وذك- -ر اÛلسس ال- -رئ- -اسس- -ي ◊ك- -وم- -ة ال -وف -اق
الوطني بأانه « يحاول  ⁄الشسمل وتوحيد الصسف
إ’رسساء اأ’من و–قيق ا’سستقرار للوطن دون إاراقة
اŸزي -د م -ن ال -دم-اء» ،م-ؤوك-دا ج-اه-زي-ت-ه ال-ت-ام-ة «
ل- -وق- -ف ك- -ل اŸم- -ارسس -ات اŸارق -ة اÿارج -ة ع -ن
القانون».
وت -اب -ع ذات اŸصس -در ب -أان -ه» مسس -ؤوول ع -ن أام -ن
وسسÓ- - -م - -ة ال - -وط - -ن ،و’ ي - -ف - -رق ب ÚاŸواط - -نÚ
واŸناطق والقبائل بل يعتز بهم جميعا وسسيحمي
مصسا◊هم جميعا على قدر واحد من اŸسساواة».
وشس- -دد اÛلسس أان- -ه «’ رج- -ع- -ة ع- -ن ال- -وف -اق
والتوافق ب Úالليبي Úوتعهد بأانه سسيواجه «العابثÚ
ول -ن يÎاج -ع ع -ن م -ه -م-ت-ه ‘ ال-ت-م-ه-ي-د لÓ-ن-ت-ق-ال
السس- -ل- -م- -ي إا ¤دول- -ة م- -دن -ي -ة دÁق -راط -ي -ة ،دول -ة
اŸؤوسسسسات والقانون».
ويأاتي بيان اÛلسس الرئاسسي ◊كومة الوفاق
ال - -وط- -ن- -ي ‘ ،ظ- -رف يسس- -ت- -م ب- -تسس- -ري- -ع ا÷ه- -ود
الدبلوماسسية التي تقودها دول ا÷وار واÛموعة
الدولية من أاجل إاقناع كل اأ’طراف الليبية إا¤
ا÷لوسس لطاولة ا◊وار و–قيق التوافق على حل
سسياسسي شسامل.

العدد

17335

’ليزيه
مراسسم تسسليم السسلطة غدا بقصسر ا إ
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ماكرون إا ¤أاŸانيا ا’ثن ‘ Úأاول زيارة رسسمية
ي-تسس-ل-م ال-رئ-يسس ال-ف-رنسس-ي اŸن-ت-خب إام-انويل
م-اك-رون ،غ-دا ،السس-ل-ط-ة رسس-م-ي-ا ،خ-ل-ف-ا للرئيسس
اŸن-ت-ه-ي-ة ع-ه-دت-ه ف-رانسس-وا ه-و’ن-د ،الذي تعهد
ب -ب -ذل ك -ل اŸسس -ت -ط -اع ل -ي -ت -م ا’ن -ت -ق -ال بشس-ك-ل
«بسسيط وواضسح وودي» كما قال.
وباŸناسسبة ،أاوضسح الرئيسس ا’شسÎاكي ‘ حديث
جانبي مع صسحافي Úأامسس ا’ول «أاريد لبلدي النجاح،
وأا“نى النجاح إ’Áانويل ماكرون ‘ التفويضس الذي
حصسل عليه».
وردا على سسؤوال بشسأان مشساعره إازاء تسسليم مفاتيح
اإ’ليزيه لوزير اقتصساده السسابق ،أاكد هو’ند أانه سسيبذل
«ك -ل اŸسس -ت -ط -اع ل -ي -ج -ري ذلك بشس-ك-ل بسس-ي-ط وواضس-ح
وودي».
وتابع «أانا ’ أاسسلم السسلطة Ÿعارضس سسياسسي ،وهذا
‘ النهاية أاك Ìسسهولة».
ك -ذلك أاك -د ال -رئ -يسس اŸن -ت -ه -ي -ة و’ي -ت-ه أان «ج-م-ي-ع
اŸعلومات ،وبينها اأ’ك Ìحسساسسية ،سستسسلم Ÿاكرون
ليتمكن من مباشسرة العمل فور تسسلمه التفويضس مني».
وه- -و’ن -د ال -ذي سس -ي -مضس -ي إاج -ازة ب -ع -د م -غ -ادرت -ه
اإ’ل -ي -زي-ه ’ ،ي-ن-وي م-غ-ادرة ال-ع-م-ل السس-ي-اسس-ي ،ل-ك-ن-ه ⁄
يفصسح عما إاذا كان سسيسسعى ’حقا إا ¤مناصسب أاخرى
واكتفى بالقول «‘ ا◊ياة ’ Áكن ا÷زم بأاي شسيء،
فكل شسيء رهن بالظروف».
م -ن ن -اح-ي-ة ث-ان-ي-ة وغ-داة تسس-ل-م-ه السس-ل-ط-ة ،سس-ي-زور
م -اك -رون ا’ث -ن ÚأاŸان-ي-ا وي-ل-ت-ق-ي مسس-تشس-ارت-ه-ا أان-غ-يÓ-
مÒكل ،التي اعتÈت انتخابه رئيسسا لفرنسسا انتصسارا
أ’وروبا قوية وموحدة.
واعتاد الرؤوسساء الفرنسسيون أان تكون أاول زيارة لهم
إا ¤أاŸانيا.

«ا÷مهورية إا ¤اأ’مام « تقدم ’ئحتها
للتشسريعيات
ت -أات -ي ه -ذه ال -زي -ارة اأ’و ¤إا ¤اÿارج ،ب -ي -ن-م-ا ب-دأا
ا’سس -ت -ع -داد ا÷دي ل -ل -تشس -ري -ع -ي-ات م-ن ق-ب-ل اأ’ح-زاب
الفرنسسية ،حيث قدمت حركة الرئيسس الفرنسسي ا÷ديد
(ا÷م -ه -وري -ة إا ¤اأ’م-ام) اÿم-يسس ق-ائ-م-ة م-رشس-ح-ي-ه-ا

لÓنتخابات التشسريعية التي Œرى يومي  11و 18جوان
اŸق -ب -ل ،وغ -ال -ب-ي-ة أاعضس-اء ه-ذه ال-ق-ائ-م-ة م-ن Ûت-م-ع
اŸد ،Êونصسفهم نسساء ،رافضسة ترشسيح رئيسس ا◊كومة
لسسابق إاÁانويل فالسس.
و‘ السسياق ،كشسف اأ’م Úالعام ◊ركة «ا÷مهورية
إا ¤اأ’مام» ريشسار فÒان خÓل مؤو“ر صسحا‘ اÿميسس
‘ ب-اريسس ع-ن ’ئ-ح-ة م-رشس-ح-ي م-اك-رون لÓ-ن-ت-خ-اب-ات
ال-تشس-ري-ع-ية تضسم  428م-رشس-ح-ا :أاك Ìم-ن نصس-ف-ه-م م-ن
اÛت -م -ع اŸد Êوب -دون أاي خÈة سس -ي -اسس-ي-ة ،نصس-ف-ه-م
نسس -اء ،و’ ي -وج -د ع -ل -ي -ه -ا اسس-م رئ-يسس ال-وزراء السس-اب-ق
ا’شسÎاكي مانويل فالسس.
وقال فÒان إان « %52من اŸرشسح Úمن اÛتمع
اŸد ÊوÁ ⁄ارسسوا أاي مهام ‘ منصسب منتخب و’ اأي
مهام سسياسسية».

’ مكان لفالسس
من جانب آاخر قال فÒان إان فالسس الذي يريد
“ثيل الغالبية الرئاسسية ’ يسستو‘ معاي ÒالÎشسح على
ل- -وائ- -ح ا◊رك- -ة أ’ن- -ه «سس- -ب- -ق أان شس- -غ -ل ث Ó-ث و’ي -ات
برŸانية».
وتدارك «لكن لن نقدم مرشسحا ضسده أ’نه ‘ وقت
نعمل فيه على جمع اأ’طراف ،نعت Èأانه يجب عدم
إاغÓق الباب أامام رئيسس وزراء سسابق».
وا’ن-ت-خ-اب-ات ال-تشس-ري-ع-ي-ة سس-ت-ك-ون ح-اسسمة بالنسسبة
Ÿاك -رون ال -ب-ال-غ م-ن ال-ع-م-ر  39ع-ام-ا وع-ل-ي-ه أان ي-ق-ن-ع
الفرنسسي Úبأانه يسستحق ا◊صسول على اأ’غلبية ليتمكن
من ا◊كم وإادخال اإ’صسÓحات التي وعد بها ‘ بلد
منقسسم يحتاج فيه لتأاييد شسخصسيات منبثقة من اليمÚ
ومن اليسسار اŸعتدل.

’رهاب
حققت تقدما ملموسسا ‘ مكافحة ا إ

ا’–اد اأ’وروبي يشسيد بقوات اأ’من التونسسية
’وروبي عن ارتياحه نتيجة
ع Èا’–اد ا أ
’م-ن-ي ‘ ت-ونسس،
ال -ت -حسس -ن اŸل -ح -وظ ل-ل-وضس-ع ا أ
’م -ن» ،وأاك -د أاه -م -ي -ة
ب- -فضس- -ل ج- -ه- -ود ق- -وات ا أ
حصس -ول ت -ونسس ع -ل -ى دع -م خ -ارج -ي م-ن أاج-ل
’من ‘ مواجهة –ديات
تعزيز قدرات قوات ا أ
’سسلحة.
’رهاب ونشساطات تهريب ا أ
ا إ
وأاوضس- -ح ‘ ال- -ب- -ي -ان اŸشسÎك ،ال -ذي أاصس -دره
ا÷ان - -ب- -ان ع- -قب اج- -ت- -م- -اع ›لسس الشس- -راك- -ة ‘
بروكسسل ،أان «اسستقرار الوضسع اأ’مني سسيمكن من
اسستئناف النشساط ا’قتصسادي ،خاصسة ‘ ›ال
السسياحة».
وأاعربت تونسس من ناحيتها عن ارتياحها إازاء
«تغي Òبعضس الدول اأ’وروبية توجيهاتها اŸتعلقة
بالسسياحة ‘ تونسس» حيث ’ تزال بعضس الدول،
مثل بريطانيا وأاŸانيا ،تنصسح رعاياها بعدم التوجه
لقضساء العطلة هناك.

تقدم ملموسس ‘ مكافحة اإ’رهاب

ويسستنتج تقرير أاصسدرته اŸفوضسية اأ’وروبية
حول العÓقات ب Úا’–اد اأ’وروبي وتونسس ‘
أاف -ري-ل  ،2017أان «السس -ل -ط -ات اأ’م -ن -ي-ة ال-ت-ونسس-ي-ة
أاح -رزت ن -ت -ائ -ج ع -م -ل -ي -ة م -ل -م -وسس -ة ‘ م-ك-اف-ح-ة
اإ’ره -اب .ووق -ع ال-رئ-يسس ال-ت-ونسس-ي ال-ب-اج-ي ق-اي-د
السسبسسي «ا’سسÎاتيجية الوطنية Ÿكافحة التطرف
واإ’رهاب» ‘  7نوفم 2016 Èوتشسمل أاربعة ﬁاور
هي :الوقاية ،ا◊ماية ،اÓŸحقة والرد».
و–تل مسسأالة إادارة ا◊دود اأ’ولوية بالنسسبة
ل -لسس -ل -ط -ات ،وأاك -د ال -ت-ق-ري-ر اأ’وروب-ي أان ا÷ه-ات
اŸعنية ‘ تونسس «بصسدد إاعداد اسسÎاتيجية وطنية
لتأام Úا◊دود» .وعلى رغم تدهور الوضسع اأ’مني
‘ ليبيا فإان «السسلطات التونسسية نفذت العديد من

العمليات ‘ نطاق خطة مكافحة تهريب اأ’سسلحة»
ع Èا◊دود.
وت -تضس -اع -ف ال -ت -ح -دي-ات اأ’م-ن-ي-ة ‘ اŸن-اط-ق
ا◊دودي -ة –سس -ب -ا «ل -ع -ودة اŸق -ات -ل Úاإ’ره-اب-يÚ
التونسسي Úمن مناطق التوتر».
و‘ السسياق تقيم تونسس تعاونا أامنيا مع عدد من
ال -دول ال -غ -رب -ي -ة ‘ م -ق -دم-ه-ا ال-و’ي-ات اŸت-ح-دة
وف -رنسس -ا وإاي -ط -ال -ي -ا واأŸان -ي -ا ،إاضس -اف-ة إا ¤ت-ب-ادل
اŸعلومات والتنسسيق اأ’مني مع الدول العربية ‘
مقدمها ا÷زائر .ويشسمل التعاون ›ا’ت عدة
منها تبادل اŸعلومات حول نشساطات اŸنظمات
اإ’رهابية وحركة تنقل دموييها ،التدريب ،تبادل
اÈÿات والتجهيز.
وي - -دع - -م ا’–اد اأ’وروب- -ي ت- -ونسس ‘ ج- -ه- -ود
مكافحة اإ’رهاب والوقاية من التطرف من خÓل
دعم القدرات الوطنية ‘ ›ا’ت حماية ا◊دود
وال -ت -ح-ق-ي-ق-ات اŸي-دان-ي-ة وم-ق-اضس-اة اŸت-ه-م‘ Ú
قضس -اي -ا اإ’ره -اب ‘ ن -ط -اق احÎام دول-ة ال-ق-ان-ون
وحقوق أاإ’نسسان.
ويتو ¤حلف شسمال اأ’طلسسي من ناحيته تقدË
اŸسس -اع -دات ال -ت -ق -ن -ي -ة ل -ت -ع -زي -ز ق-درات ال-ق-وات
التونسسية على مكافحة اإ’رهاب ،وذكر حلف الناتو
‘ بيان أاصسدره عقب اجتماع اأ’م Úالعام» ينسس
سس -ت -ول -ت -نÈغ» ووزي -ر اÿارج-ي-ة ال-ت-ونسس-ي خ-م-يسس
ا÷هيناوي ‘ اأ’سسبوع اŸاضسي ‘ بروكسسل أان
ا÷انب« Úبحثا الشسراكة القوية ب Úحلف الناتو
وتونسس ،وأان ا÷انب Úاتفقا حول أاهمية ا◊وار
السس -ي-اسس-ي اŸن-ت-ظ-م وال-ت-ع-اون اŸل-م-وسس» ،وي-ق-وم
خÈاء ا◊لف «بتدريب القوات اÿاصسة التونسسية
ويسس -اع -د السس -ل -ط -ات ع -ل -ى ج -ه-از ا’سس-ت-خ-ب-ارات
اŸركزي».

بوادر مفاوضسات مع اأ’سسرى

ﬁاولة انفصسال جنوبية

@ الضسفة  :أاكد رئيسس هيئة شسؤوون اأ’سسرى واÙررين الفلسسطينية عيسسى
قراقع ،أامسس ،على وجود بوادر لبدء مفاوضسات ب Úقادة إاضسراب (ا◊رية
وال-ك-رام-ة) ال-ذي ي-خ-وضسه  1600أاسس Òف -لسس -ط-ي-ن-ي م-ن-ذ  27ي-وم-ا وسسلطات
ا’حتÓل اإ’سسرائيلي.
ونقلت الوكالة قول قراقع إان «هناك مبادرة من إادارة السسجون اإ’سسرائيلية
لتجميع قيادة اŸضسرب Úعن الطعام Ÿناقشسة مطالب اأ’سسرى ومن الواضسح
أانهم يسسعون Ùاولة الشسروع ‘ مفاوضسات دون مشساركة قائد اإ’ضسراب
اŸناضسل مروان الÈغوثي لكن اأ’سسرى متمسسكون بوجوده على رأاسس أاية
مفاوضسات أاو نقاشسات من هذا القبيل».

@ ع-دن :رفضست ا◊ك-وم-ة ال-ي-م-ن-ي-ة ،أامسس ،إاق-دام شس-خصس-ي-ات ق-ب-ل-ي-ة
وعسسكرية وسسياسسية بارزة على تشسكيل ›لسس جديد يسسعى ’نفصسال جنوب
اليمن قائلة إان هذه خطوة من شسأانها تعميق ا’نقسسامات وخدمة مصسالح
ا◊وثي.Ú
وك -ان ع -ي -دروسس ال -زب -ي -دي ﬁاف -ظ ع -دن السس-اب-ق ق-د أاع-ل-ن اÿم-يسس أان
اÛلسس ا÷ديد سسيشسكل «قيادة سسياسسية جنوبية عليا تسسمى هيئة رئاسسة
اÛلسس ا’نتقا‹ ا÷نوبي» –ت رئاسسته تكون مهمتها إادارة ا÷نوب و“ثيله.

تسسليح اأ’كراد يقلق تركيا
@ أانقرة :قال الرئيسس الÎكي رجب طيب أاردوغان ،أامسس ،إان التسسليح
اأ’مÒكي للوحدات الكردية السسورية يتعارضس مع طبيعة عÓقات إاسسطنبول مع
واشسنطن ،مشسÒا إا ¤أان زيارته للو’يات اŸتحدة سستكون Ãثابة ميÓد جديد
لهذه العÓقات.
وبيّن أاردوغان أان اأ’سسلحة التي سستقدمها الو’يات اŸتحدة إا ¤وحدات
حماية الشسعب الكردية هي أاسسلحة ثقيلة وليسست عادية.

›موعة  7تتجنب اŸواضسيع اŸثÒة للجدل
@ باري :فضسل وزراء مالية ›موعة السسبع الذين يشساركون ‘ اجتماع
ينتهي اليوم ‘ باري (جنوب شسرق ايطاليا) Œنب اŸواضسيع اŸثÒة للجدل
كالتجارة الدولية بهدف الوصسول إا ¤تفاهم أاك Èحول مسسائل ا’من ا’لكÎوÊ
ومكافحة “ويل ا’رهاب.
وعليه  ⁄تدرج مسسأالة التبادل ا◊ر أاوا◊مائية على جدول أاعمال وزراء
الدول السسبع اأ’ك Ìثراء ‘ العا( ⁄الو’يات اŸتحدة واليابان وأاŸانيا وفرنسسا
وبريطانيا وإايطاليا وكندا) ،وهي سسابقة منذ انتخاب الرئيسس ا’مÒكي دونالد
ترامب.

الرياضسي
اشســراف :حـــامــد حمــــور
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رسسالةباكو

عقب تأاّهله اŸسستحق
لنصسف النّهائي

اŸنتخب األوŸبي يظهر
بطموحإت كبÒة ‘ أالعإب
الّتضصإمن األسصÓمي

العميد يبدأا رحلة دور اÛموعات لكأاسش الكاف من جنوب افريقيا

تركيز كب Òعلى التأإلق
والعودة إا ¤الواجهة القإرية
كلمة العدد

مواسصة ..
ا◊ل األمثل

ﬁمد هشسام نقاشش :

جإهز ألخذ
مكإ ‘ Êأاي
منصصب هجومي
يريده اŸدرب

ÿضسر بلومي:

اŸولودية
فريق وكبÒ
وبإإمكإنه
الّذهإب بعيدا

اسستطاع اŸدرب مواسسة
أان يقدم الكث Òللمولودية
ال-ع-اصس-م-ي-ة م-ن-ذ وصس-وله
خÓل هذا اŸوسسم ،كونه
أابقى العميد ينافسس على
ك -ل أال -ق -اب اŸن -افسس -ات
ال - -ت - -ي يشس - -ارك ف - -ي- -ه- -ا
وبحظوظ كبÒة للوصسول
إا ¤األه -داف اّŸسس-ط-رة
 ..وذلك ب - -فضس- -ل اÈÿة
اŸع -تÈة ال-ت-ي اك-تسس-ب-ه-ا
^ حامد حمور
وك- -ذا رؤوي- -ت -ه ال -دق -ي -ق -ة
Óمور التقنية والصسرامة ‘ تسسي ÒاÛموعة.
ل أ
ف -ب -ال -رغ-م م-ن «الضس-غ-ط» ال-ك-ب ÒاŸوج-ود ‘ ال-ف-ري-ق،
باعتباره عميد األندية ا÷زائرية ويتابعه األلف من
األنصسار ‘ كل خرجاته والذين ينتظرون نتائج كبÒة ‘
كل مرة  ..إال أان مواسسة بحنكته يسس ‘ Òرواق سسمح
ل Ó-ع -ب -ي -ه ي -ل -ع -ب -ون بضس -غ -ط أاق-ل ،ك-ون ال-ن-ت-ائ-ج ج-ي-دة
ومشسجعة.
فاŸسسار اŸوفق للعميد ‘ اŸنافسسة الفريقية أاعطى
ثقة للتشسكيلة التي أاصسبحت تقدم مسستوى معت ،Èاألمر
الذي أاراح األنصسار الذين ينتظرون الكث Òمن زمÓء
شساوشسي ويرون اŸسستقبل بتفاؤول كب.. Ò
كما أان مواسسة أاعاد بعضس الÓعب Úإا ¤مسستواهم بعد
أان مروا بفÎات صسعبة للغاية ‘ مشسوارهم أامثال عواج،
درارجة ،سسقار ،بفضسل الطريقة الفريدة من نوعها التي
يطبقها ‘ تسسي Òالفريق من الناحية الفنية..
وطمأان مدرب اŸولودية ا÷ميع ‘ الفريق ،األمر الذي
جعل عمر غريب إا ¤التعجيل ‘ Œديد الثقة فيه
–سسبا للموسسم القادم من أاجل إاعطاء اسستقرار أاكÌ
للتشسكيلة التي تنتظرها عدة مواعيد حاسسمة ‘ هذه
األيام على عدة جبهات.
ومن جهة أاخرى ،فإانه ‘ حالة تأاهل اŸولودية إا¤
ال -دور رب -ع ال -ن-ه-ائ-ي ل-ك-أاسس ال-ك-اف سس-وف ل-ن يسس-ت-ف-ي-د
الفريق من راحة كبÒة وعليه وضسع الÎتيبات الضسرورية
لتحضس Òبقية اŸسسار ‘ فÎة وجيزة‡ ..ا يعني أان
م -واصس -ل -ة م-واسس-ة م-ه-م-ت-ه سس-ت-ك-ون م-ن ضس-م-ن أاول-وي-ات
مسسÒي العميد ‘ ظّل النجاح اŸعت Èالذي طبع مسسار
Óسسف
الفريق وكذا البحث عن السستقرار الفني الذي ل أ
Óن-دي-ة
الشس -دي -د ي -ع -د م -ن ضس -م -ن ال-ن-ق-اط السس-ل-ب-ي-ة ل -أ
ا÷زائرية التي «اسستهلكت» هذا اŸوسسم رقما قياسسيا
م- -ن اŸدرب Úدون ال- -وصس- -ول إا ¤األه- -داف ال- -ت- -ق -ن -ي -ة
اŸرجوة.
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عقب تأاّهله اŸسشتحق لنصشف النّهائي

العميد يبدأا رحلة دؤر اÛموعات لكأاسس الكاف من جنوب افريقيا

تسش -ت -ه -ل م -ول -ودي-ة ا÷زائ-ر دؤر
اÛم-وع-ات ل-ك-أاسس ال-كونفدرالية
الفريقية لكرة القدم ‘ اŸباراة
لؤ ¤اŸق - -ررة غ - -دا أام - -ام ن- -ادي
ا أ
بÓ- -ت- -ي- -ن- -ي- -وم سش- -ت -ارسس ا÷ن -وب
اف-ري-ق-ي ب-ط-م-وح-ات كبÒة ،كون
ه - -ذه اŸن - -افسش- -ة ت- -ع- -ت Èم- -ن بÚ
له-داف ال-رئ-يسش-ي-ة للعميد هذا
ا أ
اŸوسشم.

كل الÎتيبات وفرت لتنقل الفريق ‘
ظ - -روف ج- -ي- -دة Ÿدي- -ن- -ة روسض- -ت- -نÈغ
بجنوب افريقيا –سضبا للمباراة اأ’و¤
للمولودية ‘ هذا الدور الذي بلغته
أ’ول مرة ،بعد تعÌات سضابقة ‘ هذه
اŸن- -افسض- -ة ..وب- -ال -ت -ا‹ ،ف -إان أاشض -ب -ال
مواسضة الذين حّققوا نتائج كبÒة على
اŸسض- - -ت- - -وى ال - -ق - -اري ه - -ذا اŸوسض - -م
سضيحاولون السض Òعلى نفسض اŸنوال
لكسضب تأاشضÒة التأاهل إا ¤الدور ربع
النهائي الذي سضيفتح لهم أافاقا واسضعة
للمنافسضة على اللقب.
جمهور اŸولودية ينتظر الكث Òمن
’ع-ب-ي-ه م-ن أاج-ل إاع-ادة ال-ذك-ري-ات
ا÷م--ي--ل--ة ال--ت--ي ي--ح--ت--ف--ظ ب--ه-ا ‘
اŸن-افسض-ة ا’ف-ري-ق-ي-ة ،ك-ون العميد
’ول الذي
يعد الفريق ا÷زائري ا أ
توج باللقب القاري عام ‘ ١9٧6
Óن--دي-ة ال-ب-ط-ل-ة
ك--أاسض اف--ري--ق--ي--ا ل --أ
عندما فاز ‘ النهائي على حسضاب
حافيا كوناكري الغيني.

عودة الذكريأت ا÷ميلة
ألصشحأب الزي األخضشر
واألحمر

الكل يحتفظ بالصضور ا÷ميلة لÓعبي
اŸولودية العاصضمية أانذاك ،على غرار
بÎو ،Êباشضي ،بن شضيخ ،بوسضري ،زنÒ
 ..الذين قاموا ÃسضÒة ناجحة على كل
اŸسض -ت-وي-ات ب-ت-ق-د Ëع-روضض ج-م-ي-ل-ة
أامام أاندية افريقية عريقة.
لذلك ،يسضعى مسضÒو العميد إا ¤إاعادة
هذه الذكريات بتحقيق مسضار موفق ‘
اŸنافسضة القارية هذا اŸوسضم ،بحكم
ت- -وف- -ر ك- -ل ال- -ظ- -روف ال- -ت- -ي تسض- -م- -ح

ÿضشر بلومي:

«اŸولودية فريق كبÒ
وبإأمكأنه الّذهأب بعيدا»

أاّكد الدو‹ ا÷زائري ÿضضر بلومي
‘ تصضريح خاصض ÷ريدة «الشضعب» أاّن
مولودية ا÷زائر “لك حظوظا كبÒة
من أاجل التأالق ضضمن منافسضة كأاسض
ال-ك-ون-ف-ي-درال-ي-ة اإ’فريقية ‘ اŸوسضم
ا◊ا‹ ب-ال-ن-ظ-ر إا ¤اإ’م-ك-ان-ي-ات ال-تي
يتمتّع بها الÓعب ÚاŸوجودين ضضمن
اÛموعة ‘ قوله« :مولودية ا÷زائر
“لك حظوظا كبÒة من أاجل التأالق
ضض -م -ن مسض -اب -ق -ة ك-أاسض ال-ك-اف خÓ-ل
اŸوسضم ا◊ا‹ ،خاصضة أاّنهم برهنوا
على ذلك خÓل ا÷و’ت اŸاضضية».
عّبر بلومي عن تفاؤوله الكب Òلنجاح
ال- -ع- -م- -ي- -د ‘ ه- -ذه اŸهّ- -م- -ة ق- -ائ :Ó-
«’حظنا اŸسضتوى العا‹ الذي ظهر
به العميد خÓل اŸباريات التي لعبها
ضض-م-ن اŸن-افسض-ة ال-ق-اري-ة م-ن-ذ ب-داي-ة
اŸوسض - - -م ا÷دي- - -د ،شض- - -رف ال- - -ك- - -رة

اŸنتخب األوŸبي يظهر بطموحأت كبÒة
‘ أالعأب الّتضشأمن اإلسشÓمي

تركيز كب Òعلى التألق والعودة إا ¤الواجهة القأرية

ﬁمد هششام نقاشس لـ «الششعب» :

جأهز ألخذ مكأ ‘ Êأاي منصشب هجومي يريده اŸدرب

ال ّسشرعة ميزة مهّمة

حاؤره ﬁ :مد فوزي بقاصس

بالوصضول إا ¤نتائج كبÒة من خÓل
اŸسضتوى اŸمتاز للمولودية التي تلعب
دور اÛم - -وع - -ات ل - -ك- -أاسض ال- -ك- -اف،
وت -ن -افسض ب -ق -وة ع -ل -ى ل -قب ال -ب -ط-ول-ة
ال -وط -ن -ي -ة وم -ت -أاه-ل-ة إا ¤ال-دور نصض-ف
النهائي لكأاسض ا÷مهورية.
هذا النجاح أاعطى ثقة كبÒة للطاقم
الفني من أاجل تقد Ëالتشضكيلة اŸثلى
ال-ت-ي تسض-م-ح ل-ل-ف-ري-ق –ق-ي-ق اأ’ل-ق-اب
ال -ت -ي ي-ن-افسض م-ن أاج-ل-ه-ا ،خ-اصض-ة وأان
اŸواع -ي -د ال -ق -اري-ة Ãل-عب  ٥جويلية
أاع -ادت ل-ل-م-ول-ودي-ة ب-ري-ق-ه-ا ‘ دي-ك-ور
‡يّز ،وهو اأ’مر الذي شضحن بطريات
الÓ-ع-ب Úال-ذي-ن ي-ت-واج-دون ح-ال-ي-ا ‘
ظروف فنية وبدنية ‡تازة.
اŸهمة غدا لن تكون سضهلة ،بالنظر
إا ¤مسضتوى الكرة ‘ جنوب افريقيا
ذلك أان لقب الطبعة اŸاضضية لرابطة
اأ’ن - -دي - -ة ا’ف - -ري- -ق- -ي- -ة ع- -اد ل- -ن- -ادي
سضانداونسض ا÷نوب افريقي  ..وهذا
ما رّكز عليه الطاقم الفني للمولودية
الذي أاعطى تعليمات لÓعب Úمن أاجل
الÎك -ي-ز بشض-ك-ل ج-ي-د م-ن أاج-ل ال-ع-ودة

بنتيجة ايجابية من روسضتنÈغ ،بالرغم
م- -ن أان م- -واسض- -ة أاك -د أان -ه ل -يسض ل -دي -ه
معلومات دقيقة عن منافسض اŸولودية
‘ ه- - - - - - -ذه اŸب - - - - - -اراة اأ’و ‘ ¤دور
اÛموعات لكأاسض الكاف.

العتمأد على العنأصشر
ا◊أضشرة ذهنيأ وبدنيأ

وبدون شضك ،فإان اŸنافسضة التي Œري
على شضكل بطولة سضوف تكون البداية
خÓلها جد مهمة لبقية اŸشضوار ،ففي
حالة العودة بنتيجة مرضضية ،فإان ذلك
سضÒف - -ع م - -ن م - -ع- -ن- -وي- -ات الÓ- -ع- -بÚ
Ÿواصض -ل -ة ال -ع -م -ل ،إا ¤ج -انب ت -رق-ي-ة
حظوظ الفريق للوصضول إا ¤أاهدافه.
والشضيء الذي سضيعطي قوة للمولودية
ه -و وج -ود ال -ع -دي -د م -ن ال Ó-ع -ب‘ Ú
التشضكيلة لديهم اÈÿة الكافية التي
Œعلهم ينافسضون بقوة غدا ‘ جنوب
اف -ري -ق -ي -ا ،أام -ث -ال شض -اوشض -ي ،ق -راوي،
حشضود ،عواج ،بدبودة الذين سضبق لهم
اŸشض - -ارك - -ة ‘ ع- -دة م- -ن- -اسض- -ب- -ات ‘
ال-ك-ؤووسض ال-ق-اري-ة ..ول-ن ي-ت-أاث-ر الفريق

ب -غ -ي -اب ب -عضض ال -ع -ن -اصض -ر خ -اصض -ة ‘
ال -ه -ج -وم وه -م ع -ل -ى ال -ت -وا‹ ب-وقشض،
سض- -وق -ر وزرداب  ..ف -اŸدرب م -واسض -ة
سضيعتمد على خيارات أاخرى قد تسضمح
للفريق تقد Ëمسضتوى كب Òبوجود كل
من قورمي ونقاشض.
ف -ف -ي ه -ذه اÿرج -ة اأ’و ¤سض -ي-فضض-ل
مواسضة رسضم خطة تعتمد على تكثيف
الÓ- -ع- -ب ‘ Úال -دف -اع وال -وسض -ط ،دون
اŸغامرة بشضكل كب ‘ Òالهجوم من
أاجل تفادي مفاجأاة غ Òسضارة ‘ أاول
ل -ق -اء ل -دور اÛم -وع-ات ..أاي-ن ي-ك-ون
–قيق التعادل أاو العودة بالفوز ‘ أاول
ا’هتمامات.
ومن أاجل –فيز الفريق قدم غريب
أاشضياء جّد مهمة قبل سضفر التشضكيلة
إا ¤جنوب افريقيا من خÓل تأاكيده
على Œديد الثقة ‘ اŸدرب مواسضة
ال -ذي سض -وف يشض -رف ع -ل -ى ال -ع -ارضض-ة
ال -ف -ن -ي -ة اŸوسض-م ال-ق-ادم ،ب-ع-د ال-ع-م-ل
الكب Òالذي يقوم به ‘ اŸولودية التي
“كنت من العودة بقوة و تلعب على ٣
جبهات.

آاراء حول مباراة العميد أامام بÓتينيوم سشتارسس

ا÷زائ -ري -ة ك -م-ا ي-ن-ب-غ-ي ،وه-ذا م-ا ⁄
نشض -اه -ده م -ن -ذ زم -ن ط -وي-ل م-ا ج-ع-ل
ال -ن -ادي ي -ت-أاه-ل إا ¤دور اÛم-وع-ات
للمرة اأ’و ‘ ¤تاريخه بكل جدارة
واسض -ت -ح-ق-اق ،وكّ-ل-ن-ا أام-ل ‘ أان ي-ق-ول
ال Ó-ع -ب Úك-ل-م-ت-ه-م وي-ح-ق-ق-ون ن-ت-ائ-ج
إاي-ج-اب-ي-ة تسض-م-ح ل-ه-م ب-ال-ذه-اب بعيدا
وŸا ’ الوصضول إا ¤الّنهائي».
وأاضض- -اف ﬁدث- -ن- -ا ‘ ذات السض- -ي -اق:
«ي -جب أان ي -رّك -ز ال-ط-اق-م ال-ف-ن-ي وك-ل
اŸسضÒين على رأاسض اŸولودية على
اŸنافسضة القارية Ãا أانهم ‘ وضضعية
سضانحة للعب على اللقب من خÓل
ال-ت-ف-رغ ل-ه-ا بشض-ك-ل ك-ب Òع-ل-ى حسض-اب
البطولة اÙلية أ’ن الفرصضة ’ تأاتي
‘ كل مرة حتى ’ يشضعر الÓعبون
ب- -اإ’ره- -اق بسض- -بب ت- -ع- -دد ا÷ب -ه -ات،
خاصضة أاّننا نعرف ال ّ
ظروف اŸوجودة
‘ إاف -ري -ق -ي -ا ،ول-ه-ذا ف-إاّن ا’سضÎج-اع
ع -ام -ل م -ه-م ..ك-ل-ن-ا ن-ت-م-ن-ى ال-ت-وف-ي-ق
للمولودية ‘ هذه اŸهّمة أ’ّنها فريق
كب Òوله تاريخ».

لم Úعودية
ﬁمد ا أ

«أا“ّنى حظّأ موّفقأ للمولودية
هذا اŸوسشم»

م - -ن ج - -ه - -ت - -ه ’عب ف- -ري- -ق شض- -ب- -اب
قسضنطينة ﬁمد اأ’م Úعودية كشضف
÷ريدة «الشضعب» أاّنه متفائل كثÒا من
أاج - -ل ت - -أال - -ق م - -ول- -ودي- -ة ا÷زائ- -ر ‘

اŸن -افسض -ة ال -ق -اري-ة ‘ ق-ول-ه« :أا“ن-ى
حّ
ظا موّفقا للمولودية ضضمن منافسضة
كأاسض الكونفيدرالية اأ’فريقية للموسضم
ا÷اري رغم أان اŸهّمة صضعبة لكنها
ل -يسضت مسض -ت -ح -ي -ل -ة ‘ ن -فسض ال -وقت،
وب -إام -ك -ان ال -ع -م -ي -د ال -ذه -اب ب -ع -ي-دا
و–قيق نتائج إايجابية ومشضرفة أ’نه
Áثل الكرة ا÷زائرية ،وعليه تشضريف
اأ’ل- -وان ال- -وط- -ن -ي -ة وÁلك ›م -وع -ة
متماسضكة بدليل اأ’داء الذي شضاهدناه
خÓل اŸواجهات اŸاضضية».
وتطّرق عودية إا ¤سضوء ال›Èة الذي
سضيؤوّثر على اأ’داء ‘ قوله« :هناك
أام -ور إاي -ج-اب-ي-ة ب-إام-ك-ان-ه-ا أان تسض-اع-د
اÛم -وع -ة ‘ ه -ذه اŸواج -ه -ة ع-ل-ى
غرار اŸعنويات العالية اŸوجودة لدى
الÓعب ،Úإاضضافة إا ¤اŸسضتوى العا‹
ال -ذي ي -ت -م ّ-ت -ع -ون ب -ه ب -اŸق -ارن -ة م -ع
منافسضيهم ،خاصضة عندما يلعبون ‘
ال -دي -ار وأام-ام ج-م-ه-وره-م ال-غ-ن-ي ع-ن
ال -ت -ع -ري-ف ال-ذي سض-يسض-ان-د اŸول-ودي-ة
حتى النهاية ولكن على اÛموعة أان
تعمل على –قيق نتائج إايجابية من

خارج الديار أايضضا».
وواصض - - -ل ال - - -دو‹ السض- - -اب- - -ق ‘ ذات
السضياق ‘« :ح Úهناك نقطة سضلبية
ت -ك -م -ن ‘ سض -وء ال›Èة ال -ت-ي ت-ع-اÊ
م -ن -ه -ا ك -ل ال -ف -رق ‘ اŸوسض-م ا◊ا‹
بسض- -بب ت- -وق- -ف اŸن- -افسض- -ة ل- -ق- -راب- -ة
شضهرين ،وهذا ما سضيؤوثر على مسضتوى
اأ’ن- -دي- -ة م- -ن دون شضك أ’ن ال- -ف- -ري -ق
أاصضبح يلعب على عدة جبهات البطولة
والكأاسض ﬁليا ،إاضضافة إا ¤اŸسضابقة
القارية ،وهذا ما سضيؤوثّر من دون شضك
على مسضتوى الÓعب Úولكن اŸسضيّرين
م -ط -ال -ب Úب-إاي-ج-اد ا◊ل-ول م-ن خÓ-ل
الÎكيز على جبهة واحد حتى ’ تتأاثّر
اÛم- -وع -ة م -ن ال -ن -اح -ي -ة ال -ب -دن -ي -ة
وي- -ح -اف -ظ -ون ع -ل -ى ت -رك -ز ال Ó-ع -بÚ
لتحقيق نتائج إايجابية قاريا وتشضرف
الكرة ا÷زائرية».

ﬁمد زكريني:

تفأدي الحتجأج على قرارات ا◊كم

أام- -ا ا◊ك- -م ال- -دو‹ السض- -اب -ق ﬁم -د
زك -ري -ن -ي ،ط -الب ع -ن -اصض-ر اŸول-ودي-ة
بتفادي الÔفزة وعدم ا’حتجاج على
قرارات ا◊كم الكيني الذي سضيدير
ال -ل -ق -اء ‘ ق -ول -ه« :م-ول-ودي-ة ا÷زائ-ر
“لك حظوظا كبÒة من أاجل التأاهل
Óدوار اأ’و ¤م- -ن م- -ن- -افسض- -ة ك -أاسض
ل - -أ
ال-ك-ون-ف-ي-درال-ي-ة اأ’ف-ري-ق-ية بعد اأ’داء
ال - -رائ- -ع ال- -ذي ق- -دم- -ه الÓ- -ع- -ب‘ Ú

و‘ تصضريحه صضباح أامسض أاكد عمر
غريب أان الفريق يتواجد ‘ ظروف
جيدة بجنوب افريقيا أاين وصضل إا¤
الفندق على السضاعة الواحدة والنصضف
من صضباح يوم ا÷معة.
وم-ف-ت-اح ال-ن-ج-اح سض-وف ي-ك-ون بالنسضبة
للعميد ‘ هذه اŸرحلة حسضن تسضيÒ
ك -ل اŸواع -ي -د ال -ت -ي ت-ن-ت-ظ-ره ‘ فÎة
وج- -ي- -زة  ..وه- -و اأ’م- -ر ال- -ذي ي- -ك- -ون
اŸدرب مواسضة قد خطط له بشضكل
م -وف-ق ،ب-ال-ن-ظ-ر ل-ل-ت-ع-داد الÌي ال-ذي
كسضبه هذا اŸوسضم والذي يعتمد على
’عب Úذوي خÈة إا ¤جانب إاعطاء
ال-ث-ق-ة ل-ع-ن-اصض-ر شض-اب-ة لديها امكانيات
كبÒة على غرار شضريف الوزا ،Êشضيتة،
منصضوري ،شضّعال الذين يعتÈون Ãثابة
مسضتقبل الفريق.
Óشض- -ارة ،ف- -إان ن- -ادي بÓ- -ت- -ي -ن -ي -وم
ول - -إ
سضتارسض يحتل حاليا اŸركز الـ ‘ ١١
ال-ب-ط-ول-ة ب-ج-ن-وب اف-ري-ق-يا ،حيث عاد
بالتعادل اأ’بيضض ‘ آاخر مباراة له
” إانشضاء نادي
أامام ماريتزبورغ  ..و ّ
بÓتينيوم سضتارسض عام .١99١

ال -ل -ق -اءات اŸاضض -ي -ة ،م -ا سض -م -ح ل -ه-م
بالتأاهل أاول مرة لدور اÛموعات،
وه -م ‘ ال -ط -ري-ق الصض-ح-ي-ح م-ن أاج-ل
إاضضافة إا‚از جديد للنادي وا÷زائر
بعدما فعلوها ‘ السضابق عندما فازوا
Óندية البطلة ،وكلّنا
بكأاسض أافريقيا ل أ
أامل ‘ تكرار السضيناريو خÓل اŸوسضم
ا◊ا‹» .وأاضض -اف زك -ري-ن-ي ق-ائ:Ó-
«ع -ل -ى الÓ-ع-ب ÚالÎك-ي-ز ع-ل-ى ال-ل-عب
فوق اŸيدان وترك كل اأ’مور اأ’خرى
جانبا أ’ّننا نعرف الكواليسض التي قد
–دث ع - -ن - -دم- -ا ت- -ت- -ن- -ق- -ل ال- -ن- -وادي
ا÷زائ- -ري -ة إا ¤أاف -ري -ق -ي -ا م -ن خ Ó-ل
ضضمان العودة بنتيجة إايجابية من دون
أاي حسضابات للحفاظ على معنوياتهم
اŸرتفعة حتى ’ يضضيّعون طاقتهم ‘
أامور ’ دخل لها باŸقابلة ،ولهذا على
عناصضر العميد أان تتفادى ا◊ديث مع
ا◊ك -م أاو ا’ح -ت -ج -اج ع -ل -ى ق -رارات -ه
ل - -ت - -ف - -ادي الÔف- -زة وا◊ف- -اظ ع- -ل- -ى
تركيزهم أ’ّنهم ’ يسضتطيعون تغي Òأاي
شض -يء ع -ن -دم -ا ي -ع -ل -ن ا◊ك -م ع -ن أاي
قرار».
جمعتها :نبيلة بوقرين

الششعب  :أاؤل كيف كانت الرحلة ؟
ﬁمد هششام نقاشس  :رحلة شضاقة ومتعبة
لكنها كانت هادئة ،غالبية الÓعب Úخلدوا
للنوم ‘ الطائرة ،وبعدها دامت الرحلة برا
من مطار جوهانسضÈغ إا ¤الفندق Ãدينة
«روسض -ت-وم-ب-ورغ» أ’زي-د م-ن سض-اع-ت ،Úوصض-ل-ن-ا
ال-ف-ن-دق ‘ ح-دود السض-اع-ة ال-واح-دة صض-ب-اح-ا
ا÷ميع اآ’ن ‘ غرفته واأ’مور ا÷دية سضتبدأا
صضبيحة ا÷معة«امسض» ،سضيمكننا التدرب ‘
حصضت Úعلى اŸلعب الذي سضيحتضضن اللقاء،
وسضنحاول خÓلها أاخذ معاŸنا ‘ اŸلعب
والتأاقلم معه ،لندخل دور اÛموعات بقوة
ونعود من هنا على اأ’قل بنقطة ثمينة تسضمح
لنا من دخول اŸنافسضة اإ’فريقية جيدا ،كي
ن-ب-ل-غ ه-دف-ن-ا ع-ن-د ن-ه-اي-ة ال-ب-ط-ول-ة اŸصضغرة
ب-اق-ت-ط-اع أاح-د ال-ت-أاشضÒت ÚاŸؤوه-ل-ت Úل-ب-ل-وغ
الدور ربع النهائي من اŸنافسضة ومواصضلة
اŸشضوار.
اب -ت -ع-دت ع-ن اŸن-افسش-ة ل-ق-راب-ة الشش-ه-ر
لصشابة ،أاؤل نريد أان نطمئن
بسشبب ا إ
لنصش - -ار ،ه - -ل أانت ج - -اه - -ز م - -ن أاج- -ل
ا أ
خوضس مباراة بÓتينيوم سشتارسس ؟
@@ ب -ط -ب -ي -ع-ة ا◊ال ،ع-ودت-ي إا ¤اŸن-افسض-ة
الرسضمية تأاخرت بسضبب تخوف الطاقم الطبي
والفني من أان تعاود Êاإ’صضابة ‘ أاي ◊ظة
لذا أاخذت كامل وقتي حتى تشضفى إاصضابتي
نهائيا ،أاجريت برنامج إاعادة التأاهيل بطريقة
جيدة وتدربت ◊وا‹ ثÓثة أاسضابيع ‘ قاعة
تقوية العضضÓت ،ومنفردا ‘ اŸلعب أ’كون
ج -اه -زا ي-وم أاع-ود إا ¤ال-ت-دري-ب-ات ،ان-د›ت
اأ’سض -ب -وع اŸاضض-ي م-ع اÛم-وع-ة وإاصض-اب-ت-ي
أاصض- -ب- -حت م- -ن اŸاضض- -ي اآ’ن ،وأان- -ا ج- -اه- -ز
ÿوضض مباراة بÓتينيوم سضتارسض من ا÷انب
البد ،Êاآ’ن على اŸدرب أان يرى إان سضأاكون
حاضضرا ‘ التشضكيلة اأ’سضاسضية أام ’ وأانا –ت
تصض -رف ال -ط -اق -م ال -ف -ن -ي ‘ اŸنصضب ال -ذي
يريده ‘ اÿط الهجومي ،وسضأاتقبل أاي قرار
يتخذه.
لنك تعي بأان
تتحدث بهذه الطريقة أ
الفريق يعا Êمن نقصس ‘ خط الهجوم
؟
@@ صض -ح -ي -ح ،اإ’صض -اب -ات ب -اتت ت Ó-ح -ق -ن -ي
وزمÓ- -ئ- -ي م- -ع ن- -ه -اي -ة اŸوسض -م وخصض -وصض -ا
اŸهاجم ‘ ÚالفÎة ا◊الية ،فبعد اسضÎجاع
ثنائي ﬁور الدفاع «عزي» و»دمو» والظهÒ
اأ’يسضر «بدبودة» ،أاصضبت أانا وبعدي «سضوقار»
و»بوقشض» ثم «زرداب» مؤوخرا الذي انتهى
م -وسض -م -ه م -ب-ك-را ،وف-ق-دان-ه ‘ ال-وقت ال-ذي
اسضتعاد مسضتواه و“كن من فرضض نفسضه ‘
ال-تشض-ك-ي-ل-ة اأ’سض-اسض-ي-ة ب-تسضجيله لعدة أاهداف
حاسضمة وتقدÁه لكرات حاسضمة للفريق ‘
كل اŸباريات التي خاضضها ونتأاسضف لتضضييعه
‘ هذا الوقت أ’ن حضضوره كان ليكون مثمرا
خاصضة أانه Áلك خÈة كبÒة ‘ اŸباريات
ال-ك-بÒة ال-ت-ي ت-ن-ت-ظ-رن-ا ‘ ا÷و’ت اŸق-ب-ل-ة
على الصضعيدين اÙلي والقاري ،ما يحدث
ل -ن -ا ‘ اآ’ون -ة اأ’خÒة ي -ع -د ف -رصض -ة ÷م -ي-ع
الÓ-ع-ب Úل-ك-ي ي-أاخ-ذوا ف-رصض-ت-ه-م وم-ك-انتهم

لؤŸب -ي
أاصش- -ب- -حت ط- -م -وح -ات اŸن -ت -خب ا أ
ك- - -بÒة ‘ –ق- - -ي- - -ق إا‚از م - -ه - -م خ Ó- -ل
مشش -ارك-ت-ه ‘ أال-ع-اب ال-تضش-ام-ن السشÓ-م-ي
ا÷ارية ؤقائعها بالعاصشمة الذربيجانية
باكو بعد أان تأاهل إا ¤نصشف النهائي عقب
فوزه على ششقيقه الفلسشطيني.
عمار حميسشي
مبعوث «الششعب» إا ¤باكو
ل - -عب اŸن- -ت- -خب اأ’وŸب- -ي م- -واج- -ه- -ة ن- -ظÒه
الفلسضطيني بذكاء كب Òإاداركا منه أان اŸنافسض
Áلك امكانيات جيدة ويسضتطيع تشضكيل خطورة
كبÒة عليه ،وهو ما جعل اŸدرب عامر شضفيق
يطالب ’عبيه باللعب بحذر طيلة اŸباراة.
واسضتطاع زمÓء ا◊ارسض رحما Êتقد Ëمباراة
‘ اŸسضتوى أامام نظÒه الفلسضطيني ‘ ملعب
ازاد ب-ب-اك-و ،وحّ-ق-ق-وا ا’ن-تصض-ار ب-فضض-ل اŸت-أاّلق
ا’ ‹ÓŸعب نادي بارادو الذي اسضتطاع فرضض
نفسضه بقوة خÓل اŸنافسضة.
وسض -ي -ك -ون ع -ل -ى اŸن -ت -خب م -واصض -ل-ة اŸسضÒة
الناجحة من أاجل –قيق ا’‚ازات بباكو ‘
ظل اŸسضتوى اŸميز الذي قدمه الفريق ◊د
ا’ن ،حيث وضضع نفسضه من اŸرشضح Úلتحقيق
نتائج افضضل ‘ الفÎة اŸقبلة.

ع -ن-د ؤصش-ول ف-ري-ق م-ول-ودي-ة ا÷زائ-ر
إا ¤ج- -ن- -وب إاف- -ري -ق -ي -ا –سش -ب -ا ÿوضس
لؤ ¤من دؤر
العميد Ÿباراة ا÷ولة ا أ
اÛموعات من منافسشة كأاسس الكاف عن
اÛم-وع-ة ال-ث-ان-ي-ة ،ج-م-ع-ن-ا حديث مع
مهاجم الفريق «ﬁمد هششام نقاشس» ،
أاكد لنا فيها بأان الفريق تنقل إا ¤بÓد
م- -ان -دي  Ó-م -ن أاج -ل ال -ع -ودة ب -ن -ت -ي -ج -ة
ايجابية تسشمح لفريقه من دخول غمار
ه -ذا ال -دؤر ج -ي -دا ،ل-ل-ع-ودة Ãع-ن-وي-ات
مرتفعة ؤمواصشلة التأالق ﬁليا ؤقاريا
لهداف التي ” تسشطريها ،
لبلوغ كل ا أ
لم- -ور
ك - -م - -ا –دث ع- -ن ال- -ك- -ث Òم- -ن ا أ
تقرؤؤؤنها ‘ هذا ا◊وار اŸطول :

حامد حمور

يتميّز اŸنتخب اأ’وŸبي ا◊ا‹ اŸشضارك ‘
اأ’لعاب اأ’وŸبية بالسضرعة الكبÒة ‘ اللعب،
وه- -و م- -ا ي- -ربك اŸن- -افسض Úك -ثÒا وي -دف -ع -ه -م
‡ا
’رتكاب اأ’خطاء خاصضة ‘ ﬁور الدفاع ّ
يسضمح للمهاجم Úبالتسضجيل.
وكان اŸدرب عامر شضفيق يشضّدد على ’عبيه
ب -ع -دم ا’ح -ت-ف-اظ ب-ال-ك-رة وال-ل-عب السض-ري-ع م-ن
خÓل التمريرات القصضÒة التي أاتت بالنجاح،
وهو ما انعكسض على مسضتوى اŸنتخب خاصضة
خÓل مواجهة فلسضط.Ú
من جهة أاخرى ’ يعتمد اŸنتخب كثÒا على
طريقة ا’حتفاظ بالكرة وهو أامر مقصضود من
اأ’سض -اسض -ي -ة ويشض-ارك-وا ‘ م-ب-اري-ات ال-ف-ري-ق،
وهذا ما فكر فيه رئيسض الفريق قبل بداية
اŸوسض- -م Ÿا ك- -ان ا÷م- -ي -ع ي -ق -ول ب -أان -ه م -ن
اŸسضتحيل أان يضضم الفريق أاسضماء ثقيلة مثل
التي ” انتدابها ‘ الصضائفة اŸاضضية دون أان
–دث مشضاكل ب ÚالÓعب ،Úاآ’ن أاصضبحنا
ن-ت-م-ن-ى أان ي-ك-ون ل-دي-ن-ا ع-ل-ى اأ’ق-ل تشض-ك-ي-ل-ة
أاسض -اسض -ي -ة ب -ثÓ-ث-ة ’ع-ب Úب-د’ء ك-ي ن-خ-وضض
مبارياتنا براحة بعدما أاصضبحنا نلعب على
ثÓثة جبهات ،وأاهم شضيء ‘ فريقنا هو أاننا
‰لك ›موعة متماسضكة وهو سضر تأالقنا هذا
اŸوسض -م ‘ ال -ب -ط -ول -ة وال -ك -أاسض واŸن -افسض -ة
اإ’ف -ري -ق -ي -ة رغ -م ت -ذب-ذب ال-ن-ت-ائ-ج م-ن فÎة
أ’خرى.
كÌة الغيابات ..أال تظن أانها سشتؤوثر
عليكم أامام بÓتينيوم سشتارسس ؟
@@ كنا نود لو نلعب مبارياتنا بتعداد مكتمل
وي-ك-ون ل-ل-ط-اق-م ال-ف-ن-ي خ-ي-ارات م-تعددة من
أاجل تكوين تشضكيلته اأ’سضاسضية بكل راحة،
لكن أاصضبحنا متعودين على هذه الوضضعية ‘
اآ’ون- -ة اأ’خÒة ،وق- -لت لك م -ن -ذ ق -ل -ي -ل سض -ر
‚اح -ن -ا ه -و أان -ن-ا ‰لك ›م-وع-ة م-ت-ك-ام-ل-ة
وغياب ’عب أاو ’عب Úعن التعداد لن يؤوثر
ع- -ل -ي -ن -ا أ’ن ال -ذي ي -ع -وضض اآ’خ -ر ي -ك -ون ‘
اŸسض -ت -وى وي -ق-دم م-ا ع-ل-ي-ه ل-تشض-ري-ف ع-ق-ده
وأالوان النادي و‘ هذا اللقاء نحن ملزمون
بتشضريف أالوان ا÷زائر ،أ’ننا ‡ثل ا÷زائر
ال -وح -ي -د ‘ م -ن -افسض -ة ك -أاسض ال -ك-ون-ف-درال-ي-ة
اإ’فريقية لكرة القدم ،كما قلت لك بأان كÌة
اإ’صض -اب -ات أات -احت ال-ف-رصض-ة ل-ل-ذي-ن ك-ان-وا ’
يلعبون كثÒا منذ انطÓق اŸوسضم من أاجل
ف -رضض أان -فسض -ه -م ،ع -ل -ى غ -رار ك-ل م-ن ع-واج
وزرداب وقورمي ومنصضوري ،جمعو Êوشضيتة،
وشضريف الوزا Êالذي بات قطعة أاسضاسضية ‘
الفريق وغيابه بات مقلقا.
أام -ام ب Ó-ت -ي -ن-ي-وم اأ’ه-م ه-و أان-ن-ا اسضÎج-ع-ن-ا
خمسضة ’عب ÚثÓثة من اŸصضاب Úويتعلق
اأ’مر بشضريف الوزا Êوشضيتة وأانا ،ومعاقبÚ
‘ م- -ب- -اراة ال- -ب -ط -ول -ة اŸاضض -ي -ة أام -ام دف -اع
تاجنانت ويتعلق اأ’مر بالثنائي عواج وقاسضم
م-ه-دي ،وسض-ن-دخ-ل ال-ل-ق-اء ب-تشض-ك-ي-ل-ة متوازنة
عموما وهو ما سضيجعلنا نقف الند للند أامام
منافسض ‚هله ولدينا فكرة بسضيطة عنه من
مشضاهدتنا لبعضض من مبارياته ولقطات من
مواجهاته الرسضمية  ،ما نعرف عنه هو أانه
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ف -ري -ق م-ت-ع-ود ع-ل-ى خ-وضض غ-م-ار اŸن-افسض-ة
اإ’فريقية ‘ السضنوات اأ’خÒة لكنه فريق
غ Òم-ت-ع-ود ع-ل-ى ال-ت-ت-وي-ج-ات ،ول-ك-ن ه-ذا ’
يجعل منه فريقا سضهل اŸنال كما يتوقعه
البعضض أ’ن البطولة ا÷نوب إافريقية أاقوى
بكث Òمن بطولتنا وهو ما يجعل منه منافسضا
يجب أان نحسضب له أالف حسضاب ،اŸهم أاننا
تنقلنا إا ¤جنوب إافريقيا لنعود منها بفوز أاو
تعادل وسضنضضحي للعودة بنتيجة ايجابية‘ ،
مثل هذه اŸنافسضات اأ’هم هو أان ’ نخسضر
اللقاء اأ’ول ونفوز بكامل اŸواجهات داخل
الديار ونعود على اأ’قل بفوز وحيد من تنقل
كي نضضمن التأاهل ونلعب دون ضضغط.
ما Áكنني أان أاقوله هو أان غالبية الÓعبÚ
Áل -ك -ون خÈة إاف -ري-ق-ي-ة واسض-ع-ة  ،وال-ذي-ن ’
Áل- -ك- -ون خÈة ق- -اري- -ة م- -ث- -ل- -ي وم- -نصض- -وري
واآ’خرين تعودوا على اأ’جواء اإ’فريقية من
خÓل اللقاءات السضتة التي خضضناها ‘ بداية
اŸنافسضة.
أاهدافنا حاليا بلغناها كلها وا◊مد لله،
Ÿا أامضضيت عقدي مع اŸولودية سضطرت
لنا أاهداف بالعب من أاجل ا◊فاظ على
لقب كأاسض ا÷مهورية ونحن متأاهلون إا¤
نصض -ف ال-ن-ه-ائ-ي و‘ ال-ب-ط-ول-ة ط-ال-بت م-ن-ا
’ق-ل
’دارة ال -ل -عب ب -ق -وة وضض -م -ان ع-ل-ى ا أ
اإ
’بطال
مركز ثا ÊاŸؤوهل Ÿنافسضة رابطة ا أ
’ف -ري -ق-ي-ة اŸوسض-م اŸق-ب-ل ون-ح-ن ن-ح-ت-ل
اإ
وصضافة الÎتيب وحظوظنا ’ زالت قائمة
للفوز باللقب.
كما طلب منا التأاهل إا ¤دور اÛموعات
من اŸنافسضة اإ’فريقية وحققنا ذلك ،واآ’ن
حددنا هدفا جديدا مع رئيسض النادي ببلوغ
ال -دور رب -ع ال-ن-ه-ائ-ي م-ن اŸن-افسض-ة ال-ق-اري-ة،
وذلك لن Áر إا’ بالعودة من هناك بالنتيجة
اي -ج -اب -ي -ة ،ل -نسض -ع -د أانصض -ارن -ا ون-ع-ي-ده-م إا¤
اŸدرجات بعدما غضضبوا منا كثÒا ح Úكنا
‰ر بفÎة فراغ ،ولكي نواصضل سضلسضلة نتائجنا
ا’يجابية دون هزÁة ،وهو ما سضيسضمح لنا
ب -ال -ع -ودة Ãع -ن-وي-ات ج-د م-رت-ف-ع-ة Ÿواصض-ل-ة
مسضÒتنا الناجحة ‘ اآ’ونة اأ’خÒة ،لبلوغ كل
أاه-داف-ن-ا م-ع ن-ه-اي-ة اŸوسض-م ،وال-ت-ت-وي-ج ع-لى
اأ’قل بلقب واحد ومواصضلة اŸغامرة القارية
وŸا ’ حصضد التاج القاري للفريق لندخل
تاريخ النادي ونكتب اسضمنا بأاحرف من ذهب
مثلما فعله جيل .١9٧6

اŸدرب شضفيق ،الذي يدرك أان ا’نسضجام غائب
ب Úال Ó-ع -ب‡ّ Úا ح ّ-ت -م ع -ل-ي-ه ا’ع-ت-م-اد ع-ل-ى
الهجمات اŸرتدة.

رحمأ...Êالسشد اŸنيع

صضنع حارسض مرمى اŸنتخب الوطني شضمسض
الدين رحما Êا◊دث بفضضل اŸسضتوى اŸميز
ال -ذي ي-ق-دم-ه م-ع زمÓ-ئ-ه ‘ ال-ع-اب ال-تضض-ام-ن
ا’سض Ó-م -ي ا÷اري -ة وق -ائ -ع -ه-ا ب-ب-اك-و ع-اصض-م-ة
أاذربيجان .وسضاهم رحما ‘ Êالنتائج ا’يجابية
التي حّققها اŸنتخب اأ’وŸبي بفضضل رزانته
الكبÒة و احÎام زمÓئه الÓعب Úله Ãا أانه
ا’ك Èسض ّ-ن -ا ،وه -و م -ا صض -ن -ع ال -ف -ارق ‘ م-رات
عديدة خاصضة خÓل مواجهة فلسضط.Ú
ويبدو أاّن اŸدرب عامر شضفيق كان ّﬁقا ‘
ق- -راره بضض- -م ا◊ارسض رح- -م -ا Êإا ¤اŸن -ت -خب
وم -ن-ح-ه شض-ارة ال-ق-ي-ادة ب-ال-ن-ظ-ر إا ¤ام-ك-ان-ي-ات-ه
وخÈته مع فريقه مولودية بجاية التي وصضل
معها إا ¤نهائي كأاسض «الكاف».
وسض -ي -ك -ون رح -م -ا Êم -ط -ال -ب -ا ب -ا◊ف -اظ ع-ل-ى
اŸسضتوى الذي يقدمه ‘ الوقت الراهن من
أاجل قيادة اŸنتخب لتحقيق اأ’فضضل Ãا أانه

عّبر عن تفاؤؤله بنجاح هذا ا÷يل من ال ّ
ÓعبÚ

من العناصضر التي يراهن عليها كثÒا ‘ أالعاب
التضضامن ا’سضÓمي.

ا...‹ÓŸمسشتقبل الكرة ا÷زائرية

قّدم الÓعب فريد ا ‹ÓŸمهاجم اŸنتخب
اأ’وŸب- -ي ون- -ادي ب- -ارادو ن- -فسض- -ه ب -ق -وة خ Ó-ل
مشض-ارك-ت-ه ‘ ال-ع-اب ال-تضض-ام-ن ا’سضÓ-م-ي ب-ع-د
اŸسضتوى اŸميز الذي قّدمه رغم صضغر سضنه
ونقصض خÈته.
وك -ان ا÷م -ي -ع ي -ره-ن خÓ-ل أال-ع-اب ب-اك-و ع-ل-ى
اŸه -اج -م ال -ط -يب م -زي -ا Êل -لÈوز Ãا أان-ه Áر
بفÎة جيدة حاليا لكن ا ‹ÓŸكان له رأاي آاخر
خ Ó-ل مشض -ارك-ت-ه م-ع اŸن-ت-خب ا’وŸب-ي ح-يث
ظهر Ãسضتوى ‡يز.
وÁت- - -از الÓ- - -عب بسض - -رع - -ة ك - -بÒة ب - -ال - -ك - -رة
واŸراوغات القاتلة ،وهو ما ظهر خÓل هدفه
ا’ول ‘ مرمى تركيا بعد أان راوغ عدة ’عبÚ
قبل أان يسضدد الكرة ليسضكنها ‘ الشضباك ،وهو
ما صضنع ا◊دث.
وي- -ت- -طّ- -ل- -ع اŸ ‹ÓŸواصض- -ل- -ة ال- -ت- -أال -ق خ Ó-ل
اŸواجهة ا’خÒة أامام سضلطنة عمان ومواجهة
نصضف النهائي.

عأمر ششفيق  :نسشعى لتحقيق األفضشل»

لؤŸب-ي
أاّك -د ع -ام-ر شش-ف-ي-ق م-درب اŸن-ت-خب ا أ
خÓ-ل ال-ن-دؤة الصش-ح-ف-ي-ة ال-ت-ي ع-قدها أاؤل
أامسس أان ال -ت -أاه-ل إا ¤نصش-ف ن-ه-ائ-ي مسش-اب-ق-ة
لسشÓمي باكو
للعاب التضشامن ا إ
كرة القدم أ
ك-ان مسش-ت-ح-ق-ا ب-ع-د اÛه-ودات ال-كبÒة التي
بذلها الÓعبون.
وع- -اد ال- -ت -ق -ن -ي ا÷زائ -ري ل -ل -ح -ديث ع -ن ه -دف
اŸنتخب خÓل هذه اŸنافسضة حيث أاكد أان الهدف
ال- -رئ -يسض -ي ه -و اك -تسض -اب اÈÿة Ãا أان ال Ó-ع -بÚ
ا◊الي Úصضغار ‘ السضن ،والهدف هو تصضفيات
اأ’لعاب ا’أاوŸبية .2020
واعÎف شضفيق أان اŸنتخب ا◊ا‹ ورغم تأاهله
ا ¤نصضف نهائي دورة باكو إا’ أان هناك الكث Òمن
العمل الذي ينتظره من أاجل ا’رتقاء ا ¤مسضتوى
أاعلى من ا◊ا‹ واللعب بطموحات أاك.È
وصض -ف ع -ام-ر شض-ف-ي-ق ال-ت-أاه-ل إا ¤نصض-ف ال-ن-ه-ائ-ي
ب -اŸسض -ت -ح -ق ،ح -يث ق -ال« :ل -ق -د ت -أاه-ل-ن-ا ب-ج-دارة
واسضتحقاق ،وهذا بعد اÛهودات الكبÒة التي
بذلها الÓعبون خÓل الفÎة اŸاضضية سضواء ‘
ا÷زائر أاو هنا باكو ،وهو اأ’مر الذي ليسض هّينا
كما يعتقد البعضض ،فهذا التأاهل جاء ثمرة عمل
قمنا به خÓل الفÎة اŸاضضية».
وأاكد اŸدرب ا÷زائري أان هذا التأاهل سضيمنح
الÓعب Úدفعة كبÒة قائ« :Óهذا التأاهل سضيكون له
ان-ع-ك-اسض-ات ك-بÒة ع-ل-ى م-ع-ن-وي-ات الÓ-عب ÚخÓل
الفÎة اŸقبلة ،ويزيد ثقتهم بإامكانياتهم وهو ما
سضينعكسض إايجابا على اŸسضتوى العام للتشضكيلة».

«دفأع اŸنتخب يحتأج للتطور»

 ⁄يكن اŸدرب عامر شضفيق راضضيا على اŸسضتوى
الذي قدمه الدفاع ،حيث قال« :صضحيح أان الدفاع
ظهر Ãسضتوى جيد لكن مازال الكث Òأامامه من
أاجل التطور أاك ÌخÓل الفÎة اŸقبلة من أاجل
–قيق نتائج أافضضل».
وعاد شضفيق Ÿباراة فلسضط ،Úحيث قال« :خÓل
م-واج-ه-ة ف-لسض-ط Úك-ن-ا أاق-رب ل-ل-ت-ع-ادل ق-ب-ل نهاية
اŸباراة بسضبب تراجع اŸدافع Úا ¤اÿلف ،وهو
ما شضّكل هوة ب Úالدفاع والوسضط ‡ا كاد يكلفنا
غاليا».
وسض -ي -ك -ون ال -دف -اع م -ط -الب مسض -ت -ق-ب Ó-ب-ال-ظ-ه-ور
Ãسض - -ت - -وى أافضض - -ل ح - -يث ق- -ال شض- -ف- -ي- -ق ‘ ه- -ذا
اÿصضوصض« :على الدفاع تقد Ëمسضتوى أافضضل ‘

اŸباريات اŸقبلة خاصضة من جانب التمركز الذي
يعد من العوامل اŸهمة من أاجل النجاح».

«ل أاسشتطيع –ضش Òمنتخب ‘ ششهر»

عاد عامر شضفيق إا ¤عملية التحضض ،Òحيث قال:
«م-ن ا’ي-ج-اب-ي-ات أاّن-ن-ا اسض-ت-ف-دن-ا ك-ثÒا م-ن ع-م-لية
التحضض Òرغم أان فÎة شضهر تبقى غ Òكافية من
أاج -ل –ضض ÒاŸن -ت -خب ل -ي -ك -ون ج-اه-زا م-ن أاج-ل
خوضض غمار العاب التضضامن ا’سضÓمي».
من جهة أاخرى أاكد شضفيق أان الهدف اأ’سضاسضي هو
اكتسضاب اÈÿة حيث قال
«اك -تسض -اب اÈÿة ه-دف-ن-ا خÓ-ل أال-ع-اب ال-تضض-ام-ن
ا’سض Ó-م -ي ،ف -ه -ذه أاول Œرب-ة ج-م-اع-ي-ة لÓ-ع-بÚ
يخوضضونها مع بعضض ،وهو ما سضينعكسض ايجابا
ع-ل-ى مسض-ت-واه-م و ي-ج-ع-ل-ه-م ي-ك-تسض-ب-ون اŸزيد من
اÈÿة ‘ اŸسضتقبل».
عّبر اŸدرب عامر شضفيق عن ثقته وتفاؤوله بنجاح
هذا ا÷يل ،حيث قال« :هناك العديد من الÓعبÚ
اŸوهوب ‘ ÚاŸنتخب اأ’وŸبي ،وهو ما يجعلنا
ن-ت-ف-اءل Ãسض-ت-ق-ب-ل-ه خ-اصض-ة أان-ه م-ق-ب-ل ع-ل-ى عديد
ا÷ب -ه -ات ،وال -ت-ي ي-ب-ق-ى أاه-م-ه-ا حسضب رأاي-ي وه-و
تصضفيات اأ’لعاب اأ’وŸبية».
وسضيكون على هذه اÛموعة الشضابة إاثبات علو
كعبها ،حيث قال شضفيق ‘ هذا اÿصضوصض« :هذه
اÛموعة الشضابة من ال ّ
Óعب Úمطالبة بالتأاكيد
خÓ- -ل اŸب- -اري- -ات اŸق- -ب- -ل- -ة أ’ل -ع -اب ال -تضض -ام -ن
ا’سضÓمي».
عمار حميسشي

ليواء ؤغياب
مششاكل ‘ ا إ
لطعام ؤالّنقل
ا إ

ظروف عمل صشعبة
للبعثة اإلعÓمية
ا÷زائرية ‘ بأكو

ت-ع-ا Êال-ب-ع-ث-ة العÓ-م-ية ا÷زائرية
اŸك -ل -ف -ة ب -ت -غ -ط -ي -ة أال -ع-اب الّ-ت-ضش-ام-ن
السش Ó-م-ي ب-ب-اك-و م-ن  12إا 22 ¤ماي
لمرين بسشبب ظرؤف العمل
ا÷اري ا أ
الصش-ع-ب-ة اŸت-م-ث-ل-ة ‘ مشش-اك-ل الي-واء،
النقل ؤالطعام.
عمار حميسشي
تفاجأات البعثة ا’عÓمية اŸكلفة بتغطية
ال -ع -اب ال -تضض -ام -ن ا’سضÓ-م-ي ب-الصض-ع-وب-ات
الكبÒة التي تعÎضض طريقها ،واŸتمثلة ‘
مشضاكل ا’يواء وا’طعام ،إاضضافة إا ¤غياب
النقل وهو ما أاثّر سضلبا على عملها.
وك -انت ال -ب -داي -ة صض -ب -ي -ح -ة اÿم -يسض ع -ن-د
الوصضول إا ¤باكو بعد رحلة شضاقة دامت 9
سض -اع-ات ك-ام-ل-ة م-ن ا÷زائ-ر ال-ع-اصض-م-ة إا¤
ب -اك-و م-رورا ب-أاسض-ط-ن-ب-ول (ت-رك-ي-ا) ل-ن-ت-ف-اج-أا
ب -غ -ي -اب م -رشض -د ي -ق-ودن-ا إا ¤ال-ف-ن-دق ال-ذي
يفÎضض أان نقيم فيه .واضضطررنا مكرهÚ
ل -ك -راء وسض -ي -ل -ة ن -ق -ل م -ن أاج-ل ال-ت-وج-ه إا¤
الفندق بأاموالنا اÿاصضة لتكون اŸفاجاة ‘
ال-ف-ن-دق ب-ع-د أان أاع-ل-م-ن-ا ع-ام-ل ا’سض-ت-ق-ب-ال
ب -غ -ي -اب اسض -م-اء ب-عضض الصض-ح-ف-ي Úوت-واج-د
أاسض -م -اء آاخ -ري -ن ب -ف -ن-دق آاخ-ر .وّ” ت-قسض-ي-م
الصض -ح-ف-ي Úا÷زائ-ري Úع-ل-ى ثÓ-ث ف-ن-ادق
وه -و إاج -راء غ Òم -ع -م -ول ب -ه م -ع ال-ب-ع-ث-ات
ا’عÓ-م-ي-ة ا’خ-رى ال-ت-ي ي-ت-م Œم-ي-ع-ه-ا ‘
فندق واحد من أاجل تسضهيل عملية تنقلها.
وكانت اŸفاجأاة الثانية ‘ وجود غرفتÚ
ﬁجوزت Úفقط لسضت أافراد أاي ثÓث ‘
كل واحدة ،وهو ما شضّكل صضدمة للبعضض Ãا
أان الغرف اŸوجودة هي غرف صضغÒة و’
تسض -ت -وعب ثÓ-ث-ة أاف-راد دف-ع-ة واح-دة ’أن-ه-ا
غرف فردية .أاما اŸفاجأاة الثالثة فكانت ‘
غياب ا’طعام على مسضتوى الفندق ،وهو ما
ح ّ-ت -م ع -ل -ي-ن-ا ال-ل-ج-وء إا ¤اŸط-اع-م وت-كّ-ب-د
خسضائر مالية ،إاضضافية دون نسضيان غياب
النقل من الفندق إا ¤اأ’ماكن التي Œري
بها اŸنافسضات الرياضضية.
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إ–اد إلعاصصمة  – 3أإهلي طرإبلسس إلليبي 0

أأبناء سسوسسطارة يدخلون دور أÛموعات بامتياز
حقق إ–اد إلعاصصمة فوزإ عريضصا على
ضص-ي-ف-ه أإه-ل-ي ط-رإب-لسس إل-ل-ي-بي بثÓثية
ن -ظ-ي-ف-ة ‘ إل-ل-ق-اء إل-ذي ج-م-ع-ه-م-ا ع-ل-ى
لوŸبي
أإرضصية ميدإن ملعب  5جويلية إ أ
لو ¤من مباريات دور
‘ إطار إ÷ولة إ أ
لبطال
إÛموعات من منافسصة رإبطة إ أ
لف - -ري - -ق - -ي- -ة ل- -ك- -رة إل- -ق- -دم ◊سص- -اب
إ إ
إÛم -وع-ة إل-ث-ان-ي-ة ،وب-ه-ذإ إل-ف-وز دخ-ل
أإشص -ب -ال إŸدرب إل -ب -ل -ج -ي-ك-ي «ب-ول ب-وت»
ب -ق-وة وأإع-رب-وإ ع-ن ن-وإي-اه-م ‘ إق-ت-ط-اع
ورقة إلتأاهل إ ¤إلدور ربع إلنهائي منذ
إلبدإية.

ودأد بوفاريك ينزل إأ ¤قسسم ألهوأة

نزل فريق وداد بوفاريك إا ¤قسسم الهواة عقب انهزامه ،يوم أامسس ،أامام أامل بوسسعادة بنتيجة
 ‘ 0 –1اŸباراة التي تدخل ‘ إاطار ا÷ولة  30واألخÒة من الرابطة اÎÙفة الثانية
وبالتا‹ يرافق وداد بوفاريك كل من أامل األربعاء و جمعية اÿروب إا ¤القسسم السسفلي ‘ ..
ح Úصسعد كل من نادي بارادو ،ا–اد البليدة وا–اد بسسكرة إا ¤الرابطة اÎÙفة األو.¤

‘ ظل إهتمام باريسس سصان جرمان بخدماته

ليسس ÎيشسÎط  1٠٠مليون أورو لتسسريح ﬁرز
ينفذ ﬂالفة ناحية الرؤووسس شسافعي يفلت من
مصس -ي -دة ال -تسس-ل-ل وب-رأاسس-ي-ة إار“ائ-ي-ة ج-م-ي-ل-ة
يفتتح باب التسسجيل.
حاول الزوار العودة ‘ النتيجة حيث جاء الرد
سسريعا ‘ (د )36بعد هجمة سسريعة قادها
«سسالتو» الذي راوغ «مفتاح» و»بن يحيا» يسسدد
ك-رة ق-وي-ة و»زم-ام-وشس» ي-ب-ع-ده-ا إا ¤ال-رك-ن-ي-ة
بÈاع -ة ،و‘ ال -وقت ال -ذي ك -ان ي -ن -ت -ظ-ر ف-ي-ه
ا÷ميع نهاية اŸرحلة األو ¤و–ديدا ‘ (د
“ )1+ 45كن مهاجم اإل–اد «أاندريا» من
إاضس -اف -ة ال -ه-دف ال-ث-ا Êب-ع-د ع-م-ل ‡ت-از م-ن
«بورنان» الذي مرر بالكعب ناحية «مفتاح»
ع -ل -ى ا÷ه -ة ال -ي -م-ن-ى ،األخ Òي-وزع «أان-دري-ا»
برأاسسية جميلة يضسع الكرة ‘ الشسباك مضسيفا
الهدف الثا.Ê
‘ اŸرحلة الثانية انخفضس ر” اŸباراة كثÒا
واق -تصس -ر ال -ل -عب ع-ل-ى أاخ-ذ ورد دون تشس-ك-ي-ل
خطورة من ا÷انب ،Úوهو ما جعل لعبي
Óمر الواقع ،أامام رفقاء
األهلي يسستسسلمون ل أ

القائد اŸتأالق «مفتاح» الذين سسÒوا اŸباراة
بذكاء ،و ⁄نشساهد أاي ﬁاولة تسستحق الذكر
إا ¤غاية (د )80أاين نفذ «مفتاح» “اسس ناحية
«بلجي »‹Óالذي توغل وراوغ لعب Úقبل أان
يعيد الكرة للوراء ناحية «أاندريا» على الطائر
يوزع ناحية البديل «مزيان» برأاسسية إار“ائية
جميلة يضسعها ‘ الزاوية التسسع Úوا◊ارسس
«ﬁمد فتحي» يخرجها بصسعوبة إا ¤الركنية،
دقيقت Úبعد ذلك هجمة مرتدة سسريعة قادها
«بلجي »‹Óالذي راوغ مدافعا بجسسر قصسÒ
وم- -رر ن- -اح- -ي- -ة «أان -دري -ا» ه -ذا األخ Òي -راوغ
لعب Úويسستدرجهما قبل أان يقدم كرة رائعة
‘ عمق الدفاع الليبي البديل «درفلو» يتوغل
ويسسدد كرة تدخل الشسباك ،مسسج Óالهدف
الثالث بعد  5دقائق من دخوله وهي آاخر
ل -ق -ط-ة ‘ اŸب-اراة ،ل-ي-ع-ل-ن ا◊ك-م ع-ن ن-ه-اي-ة
–Óاد ‘ أاو¤
ال- -ل- -ق- -اء ب -ف -وز ك -ب Òوث -م Úل  -إ
مباريات دور اÛموعات من رابطة أابطال
إافريقيا.

غربي يتجنّب أ◊ديث عن حظوظ «أÿضسر» ‘ ألوقت أ◊ا‹
أاعضس-اء ال-ط-اق-م ال-ف-ن-ي ،وب-عد
هذا اللقاء Áكن التحدث عن
اŸوضسوع ونحّدد األهداف».
وي-ت-واج-د اŸن-ت-خب الوطني
لكرة اليد ألقل من  21سسنة
بباكو للمشساركة ‘ دورة أالعاب
ال-تضس-ام-ن السسÓ-م-ي ال-راب-ع-ة
التي –تضسنها أاذربيجان (11
–  22ماي .)2017
وق - -د ت - -أاّه - -ل اŸن - -ت- -خب
Óدوار نصس- - -ف
ا÷زائ - - -ري ل  - - -أ
ال -ن -ه -ائ -ي -ة ي -وم اÿم -يسس ب -فضس -ل ف -وزي -ن ‘
اÛموعة الو ¤أامام اذربيجان ()22 – 35

وباكسستان ( )24 – 47مقابل انهزام
أامام السسعودية (.)26 – 13
وأاضس- -اف راب- -ح غ- -رب -ي ق -ائ :Ó-
«سس -ن -ق -وم ب -ت -ق -ي -ي -م ع-ام لÎبصس-ي
سس -ل-وف-ي-ن-ي-ا ومشس-ارك-ت-ن-ا ‘ أال-ع-اب
التضسامن السسÓمي مباشسرة بعد
عودتنا إا ¤ا÷زائر .حاليا نحن
مركزين على دورة باكو».
Óشس -ارة ،أان م -ب-اري-ات م-ون-دي-ال
ل -إ
 2017ألقل من  21سسنة سستلعب
ب -ق -اع -ة ح -رشس -ة حسس -ان وال -ق-اع-ة
البيضساوية للمركب األوŸبي ﬁمد بوضسياف
(ا÷زائر).

شصباب بلوزدإد

ﬁمد أ◊اج بوحفصش :ديون ألنّادي بلغت  12 ، 5مليار سسنتيم
أاعرب ﬁمد ا◊اج بوحفصس ،رئيسس شسباب
ب- -ل- -وزداد (ال- -راب -ط -ة اÎÙف -ة األو ¤ل -ك -رة
القدم) عن اسستيائه من اŸشساكل اŸالية التي
يتخبط فيها الفريق ،والتي قال أانه ورثها عن
اŸكتب التنفيذي السسابق ،وذلك خÓل ندوة
صسحفية عقدها أامسس ا÷معة Ãقر النادي
باÿروبة – العاصسمة.
وق -ال ب -وح -فصس‘‘ :ع -ل -ى ا÷م -ي-ع أان ي-ع-ل-م أان
اŸشساكل التي يتخبط فيها شسباب بلوزداد هي
نتيجة طبيعية للديون الكبÒة التي ورثناها من
قبل اŸكتب التنفيذي السسابق .عندما توليت
منصسب الرئيسس وجدت نفسسي أامام ديون تقدر
بحوا‹  12مليار ونصسف سسنتيم‘‘.
وخ -ل -ف ب -وح -فصس ‘ م -نصسب رئ -اسس-ة شس-ب-اب
بلوزداد رضسا مالك ،الذي اسستقال ‘ ديسسمÈ
اŸنصسرم.
ون-ف-ى ال-رئ-يسس ا÷دي-د ل-لشس-ب-اب ك-ل األخ-ب-ار
ال -ت -ي ت -رّددت ع -ن ع-دم صس-رف-ه Ÿسس-ت-ح-ق-ات
الÓعب Úمنذ ›يئه ،وأاّكد بأاّنه سسّدد رواتب
خ-مسس-ة أاشس-ه-ر وسس-ي-ق-وم ب-تسس-دي-د رات-ب Úق-ب-ل
الدور نصسف النهائي من كأاسس ا÷زائر ،الذي
 ⁄يتم بعد –ديد تاريخه رسسميا.
وق- -ال ال- -رج- -ل األول ‘ ه -ذا الصس -دد‘‘ :ل -ق -د
سس -ددت خ -مسس -ة أاشس -ه-ر م-ن رواتب الÓ-ع-ب،Ú
أاربعة منها كانت دفعة واحدة ‘  19جانفي

تتويج أ÷معية ألرياضسية لألمن ألوطني
إلرإبطة إÎÙفة إلثانية

لقل من  ٢١سصنة
بعد عملية إلقرعة Ÿونديال كرة إليد أ

ام-ت-ن-ع م-درب اŸن-ت-خب ال-وط-ن-ي ل-ك-رة اليد
(ألقل من  21سسنة) رابح غربي عن ا◊ديث
‘ ال -وقت ا◊ا‹ ع -ن ح -ظ -وظ تشس-ك-ي-ل-ت-ه ‘
ن-ه-ائ-ي-ات م-ون-دي-ال  ،2017ال -ذي سس-ت-ح-تضس-ن-ه
ا÷زائر ‘ الفÎة من  18إا 30 ¤جويلية.
وقد أافرزت عملية القرعة للمنافسسة التي
جرت Ãقر ال–اد الدو‹ لكرة اليد ببال
(سسويسسرا) عن تواجد اŸنتخب ا÷زائري ‘
اÛموعة (الرابعة) صسحبة كرواتيا وإايسسلندا
والعربية السسعودية والرجنت ÚواŸغرب.
وقال اŸدرب الوطني« :صسراحة ل Áكنني
أان أا–دث ح - -ال - -ي- -ا ع- -ن ف- -رصس ا÷زائ- -ر ‘
اÛموعة الرابعة ،سسنعقد جلسسة عمل مع كل

Óناث
كأاسس إ÷زإئر لكرة إلقدم ل إ

Óمن الوطني بلقب كأاسس ا÷زائر لكرة القدم لÓناث
توج ،أامسس ،فريق ا÷معية الرياضسية ل أ
بعد فوزه على شسبيبة اÿروب بنتيجة  ‘ 1 – 3النهائي الذي جرى Ãلعب  8ماي  1945وسسجل
Óمن الوطني الÓعبات حداد و كفي و قسسري  ‘ ..ح Úسسجل
لفريق ا÷معية الرياضسية ل أ
لفريق اÿروب الÓعبة بن سسبسسي

ملعب  5جويليةﬁ :مد فوزي بقاصس
تصصويرﬁ :مد آإيت قاسصي
م -رح -ل -ة جسس ال -ن-بضس ك-انت ط-وي-ل-ة ،وب-داي-ة
اŸباراة كانت بطيئة من ا÷انب Úإا ¤غاية
(د )13أاين قام الدفاع الليبي بخطأا فادح ‘
منطقة العلميات« ،أاندريا» يجد نفسسه وجها
لوجه أامام اŸرمى ‘ وضسعية مناسسبة يسسدد
كرته والقائم األÁن يردها ،دقيقت Úبعد ذلك
«ب-ل-ج-ي »‹Ó-ي-ق-وم ب-ع-م-ل ف-ردي ‡ت-از ي-راوغ
ثÓثة مدافع Úويتعرضس لعرقلة يتحصسل على
ﬂالفة ،ينفذها «مفتاح» بطريقة ذكية وراء
ظهر اŸدافعŒ Úد «بن موسسى» على ا÷هة
ال -يسس -رى وح -ي -دا ي -ف-ت-ح ن-اح-ي-ة ال-رؤووسس «ب-ن
قابلية» يضسرب الكرة بقوة تصسطدم بالعارضسة
األفقية وتخرج للسست أامتار.
رد الزوار جاء سسريعا و‘ (د« )20بن يحيا»
يقوم بخطأا فادح أامام اŸهاجم الليبي اÿطÒ
«أان -يسس سس-ال-ت-و» ي-خ-ط-ف ال-ك-رة م-ن-ه وي-ت-وغ-ل
ن -اح -ي-ة اŸرم-ى يسس-دد و»زم-ام-وشس» ي-تصس-دى
للكرة بكل براعة ويخرجها إا ¤التماسس منقذا
ف- -ري- -ق- -ه م- -ن ه- -دف ﬁق- -ق( ‘ ،د« )23ب- -ن
موسسى» يفتح ‘ العمق كرته Œد «بن يحيا»
على ا÷هة اليمنى ،يروضس الكرة ويسسدد كرة
قوية “ر جانبية بقليل( ‘ ،د« )30بن موسسى»
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والشسهر اÿامسس بتاريخ  31أافريل ،وسسنقوم
ب -تسس -دي -د رات -ب Úأاو ث Ó-ث -ة ق -ب -ل ل-ق-اء نصس-ف
ال- -ن- -ه- -ائ- -ي م- -ن ك- -أاسس ا÷زائ- -ر أام- -ام إا–اد
ب -ل -ع -ب -اسس ،ح -ت -ى ي -ك-ون ذلك ح-اف-زا م-ع-ن-وي-ا
لÓعب.‘‘Ú
وأاّك - -د ب - -وح- -فصس أان إادارة ال- -ن- -ادي ت- -ق- -وم
Ãجهودات جبارة إلعادة تنظيم بيت الفريق
رغم الصسعوبات والعراقيل التي يتخبط فيها،
والدليل على ذلك مركزه ا◊ا‹ ‘ ترتيب
البطولة حيث يحتل الصسف التاسسع بعد أان
عانى كثÒا ‘ اŸؤوخرة خÓل الشسطر األول
من اŸنافسسة.
وعلّق عن ذلك‘‘ :تضسافر جهود اإلدارة حققت
نتائج إايجابية ،الكل يعلم أان الشسباب كان ‘

ذيل الÎتيب ‘ األشسهر األو ¤من اŸوسسم
ا÷اري ،واليوم نحن ‘ الوسسط وهذا ّﬁفز
للمواصسلة على نفسس الوتÒة و–قيق رسسميا
البقاء‘‘.
من جهة أاخرى ،أاّكد بوحفصس أانّ ناديه يهدف
للفوز ‘ لقاء كأاسس ا÷زائر الذي سسيجمعه
بالضسيف إا–اد بلعباسس ،والوصسول إا ¤النهائي
على أاقل تقدير وإاسسعاد ﬁبي النادي بعد
النكسسات اŸتتالية ‘ اŸوسسم ا÷اري‘‘.
وتابع‘‘ :اآلن نحن ‘ اŸربع الذهبي من كأاسس
ا÷زائر ،علينا مواصسلة التحضسÒات للفوز ‘
ل -ق -اء سس -ي-ك-ون ‘ غ-اي-ة الصس-ع-وب-ة أام-ام إا–اد
بلعباسس ،سسنحّفز الÓعب Úبطريقتنا اÿاصسة
للرمي بكل ثقلهم ‘ لقاء مصسÒي‘‘.
وعن بقية اŸشسوار ‘ البطولة ،أاّكد بوحفصس
أاّن إادارته تسسعى لضسمان البقاء ،وأان اللقاء
القادم أامام نصسر حسس Úداي اليوم سسيكون ‘
غ-اي-ة األه-م-ي-ة ألّن تسس-ج-ي-ل ن-ت-ي-ج-ة إاي-ج-اب-ي-ة
سس-ي-ب-ع-د ال-ف-ري-ق ع-ن م-ؤوخ-رة الÎت-يب ويرسسم
بقاءه ضسمن حظÒة الكبار‘‘.
واختتم رئيسس الشسباب الندوة متحّدثا عن
مشس -روع إاع -ادة ت -رم -ي -م م -ق-ر ال-ن-ادي وج-ع-ل-ه
منشسأاة كبÒة تتضسمن كل اŸعاي Òالرياضسية
ال-ت-ي تسس-م-ح ل-ك-ل ال-ف-ئ-ات ب-ال-ع-م-ل ‘ ظروف
مÓئمة.

أابدى نادي ليسس Îسسيتي اسستعداده لتسسريح
لع - -ب - -ه ا÷زائ - -ري ري - -اضس
ﬁرز خÓل فÎة التحويÓت
الصس- -ي- -ف -ي -ة اŸق -ب -ل -ة ،ول -ك -ن
بشس - -رط أان ي - -دف- -ع ال- -ن- -ادي
الراغب ‘ انتدابه مبلغ 100
م -ل -ي-ون أاورو ،وف-ق م-ا ذك-رت-ه
الصسحافة اÙلية .وقالت
صسحيفة «ديلي سستار» أانّ هذا
األمر قد يعرقل انتقال ﬁرز
ل -ن -اد آاخ-ر ‘ ،ظ-ل اله-ت-م-ام
اÿاصس ال- -ذي ي- -ول- -ي -ه ن -ادي
ب -اريسس سس -ان ج -رم-ان إل“ام
الصس-ف-ق-ة ،وال-ذي ق-د يضس-ط-ر
ل -ل -ت -ف -اوضس م -ن أاج -ل ت-خ-ف-يضس ه-ذا اŸب-ل-غ.

وانضسم ﬁرز من لوهافر الفرنسسي ‘ 2014
بصس -ف -ق -ة ب-ل-غت  500أال -ف ي -ورو
واسستطاع ا◊صسول على جائزة
أافضس - - -ل لعب ‘ ال - - -ب- - -ط- - -ول- - -ة
اإل‚ليزية موسسم 2016 – 2015
واألفضسل ‘ إافريقيا عام .2016
وذكر نفسس اŸصسدر أانّ باريسس
سسان جرمان حاول التعاقد مع
ﬁرز العام اŸاضسي Ãبلغ 35
م -ل -ي -ون ج -ن-ي-ه إاسسÎل-ي-ن-ي ،إال أان
ف- -ري -ق ‘‘ال -ث -ع -الب‘‘ رفضس وج -دد
عقد الÓعب ،فيما جّدد فريق
ال -ع -اصس -م -ة ال -ف -رنسس -ي -ة م -ؤوخ -را
عرضسه براتب أاسسبوعي يصسل إا¤
 100أالف جنيه إاسسÎليني.

نصصف مارإطون مدينة بجاية

ألكيني أبيشسو تيتوشش كيب جومي يفوز بالطبعة 12
أاشسرف أامسس ،الهادي ولد علي وزير الشسباب
وال -ري -اضس -ة ،ع -ل -ى الن -طÓ-ق ال-رسس-م-ي ل-نصس-ف
اŸاراطون الدو‹ ،الذي احتضسنته مدينة بجاية
‘ طبعته الـ ،12وذلك Ãشساركة أاك Ìمن 5700
عداء وعداءة ،من ا÷زائر و عدة دول أاجنبية
على غرار ،سسوسسرا ،إاسسبانيا ،إاثيوبيا ،إاريÎيا،
كينيا ،اŸغرب ،جنوب إافريقيا.
اŸرت -ب -ة األو ¤ع -ادت ل -ل -ع-داء ال-ك-ي-ن-ي ‘أاب-يشس-و
ت -ي -ت -وشس ك -يب ج -وم -ي‘ ،ب -ت -وق -يت ق -دره سس-اع-ة
دقيقتان و 46جزء باŸائةﬁ ،طما بذلك الرقم
ال -ق -ي -اسس -ي ‘ ال -دورة ،وال -ذي ك -ان م -ن نصس -يب
الثيوبي ‘بÒود ليما‘ بسساعة و3دقائق و  52جزء
باŸائة ،أاما اŸرتبة الثانية فكانت من نصسيب
ال- -ك -ي -ن -ي ‘ج -وزاف ك -يب روم -و‘ ،ف -ي -م -ا –صس -ل
اإلثيوبي ‘طول أاندرو‘ على اŸركز الثالث ،ولدى
اإلناث دخلت الكينية ‘طول بليتي أاندري‘ ‘
اŸرتبة األو ،¤بتوقيت قدره 1سساعة 11دقيقة

و38جزء باŸئة ،صساحب اŸرتبة األو‘ ¤أابيشسو
تيتوشس كيب جومي‘ ،ع Èعن سسعادته بهذا الفوز
الذي طاŸا انتظره ،والذي سسمح له با◊صسول
على ا÷ائزة اŸالية اŸقدرة بـ 600أالف دينار،
كما ثّمن التنظيم اÙكم الذي ميّز هذا السسباق
ال- -ذي ع- -رف م -ن -افسس -ة شس -دي -دة.ك -ر Ëع -دوان
مدير نادي أالعاب القوى Ÿشسعل بلدية بجاية،
ع Èع -ن ارت -ي -اح -ه ب-ال-ن-ت-ائ-ج اÙق-ق-ة ‘ ه-ذه
ال -دورة ،ال -ت -ي ع -رفت مشس -ارك-ة ق-ي-اسس-ي-ة ف-اقت
5700مشسارك.هذا وكان وزير الشسباب و الرياضسة
قد شسارك ،أاول أامسس اÿميسس ‘ ،النشساطات
التي نظمتها جمعية أاقبو ،تخليدا لروح السسباح
بن ديب وليد الذي وافته اŸنية Ãسسبح أاقبو ‘
شسهر مارسس الفارط ،وأاكد الوزير على ضسرورة
ال-ت-ح-ل-ي ب-اŸسس-ؤوول-ي-ة ،وات-خ-اذ ك-افة اإلجراءات
الÓزمة لتفادي مثل هذه األحداث األليمة.
بجاية :بن النوي توهامي

أإوروبا ليغ

أجاكسش أمسسÎدأم يتحّدى مانشسسس Îيونايتد ‘ ألّنهائي

تأاّهل أاجاكسس الهولندي لنهائي ‘‘أاوروبا ليغا‘‘
لكرة القدم رغم خسسارته أامام مضسيفه ليون
الفرنسسي  ‘ 3 – 1إاياب نصسف النهائي مسساء
اÿم- -يسس ،ل- -ي- -واج- -ه ي -وم  24م - -اي ا÷اري
م-انشس-يسس Îي-ون-اي-ت-د ال‚ل-ي-زي بسس-ت-وك-ه-و⁄
السسويدية .واسستفاد أاجاكسس من تغلبه على
ليون فى مباراة الذهاب (–  )1على أارضسه
ليصسعد للنهائي Ãجموع اŸبارات Úبنتيجة 5
–  .4وكان أاجاكسس هو البادئ بالتسسجيل على
م -ل -عب األضس -واء ‘ ل -ي -ون ع Èلع -ب -ه ك-اسسÈ
دوبلرج ‘ الدقيقة  ،27قبل أان يحرز الكسسندر
لكازيت هدف Úلليون ‘ الدقيقت 45 Úو46
م -ن رك -ل -ة ج -زاء .وأاح -رز ال -دو‹ ا÷زائ -ري

رشسيد غزال الهدف الثالث لليون ‘ الدقيقة
 ،81ولعب بعدها الضسيوف بعشسرة لعب Úبعد
طرد لعبه نيك فÒيجر بسسبب النذار الثاÊ
‘ الدقيقة .84
وكافح الفريق الفرنسسي ‘ الدقائق األخÒة
ل -تسس-ج-ي-ل ه-دف م-ن أاج-ل ال-ذه-اب ب-اŸب-اراة
للوقت الضسا‘ ولكنه  ⁄يتمكن ،لينتهي اللقاء
بتأاهل أاجاكسس الذي  ⁄ينشسط أاية مباراة
نهائية على الصسعيد األوروبي منذ .1996
ويبحث أاجاكسس عن التتويج بلقبه الثا‘ Ê
ال -ب -ط-ول-ة ،ب-ع-دم-ا ف-از ب-ه ‘ م-وسس-م – 1991
 1992ع -ن -دم -ا ك -انت ال -ب -ط-ول-ة ب-اسس-م ك-أاسس
ال–اد األوروبي.

ألسسبت  13ماي  2017م
ألموأفق لـ  17شسعبان  1438هـ

ثقافة

السشينمائي نبيل حاجي يحفظ وجه الثقافة الوطنية

القائمة النهائية اŸرشسحة لنيل جائزة النقاد السسنوية
«الششعب» ـ كششف مركز السشينما العربية
ع-ن ال-ق-ائ-م-ة ال-ن-ه-ائ-ي-ة ل-ل-م-رشش-ح Úلـج-وائز
النقاد السشنوية «»The Critics Awards
‘ ف -ئ -ات أافضش -ل ف -ي-ل-م ﬂرج م-ؤول-ف ‡ث-ل-ة
و‡ث -ل ،وه -ي اŸب -ادرة ال -ت -ي تضش-م ‘ ÷ن-ة
لجانب
–كيمها  24من أابرز النقاد العرب وا أ
ينتمون إا 15 ¤دولة بأانحاء العا ،⁄وهو ما
لول مرة ‘ تاريخ السشينما العربية،
يحدث أ
ف -ي -م -ا ي -ت -و ¤ال-ن-اق-د اŸصش-ري أاح-م-د شش-وق-ي
منصشب مدير ا÷وائز ،وع Èتصشويت أاعضشاء
ال- -ل- -ج- -ن- -ة سش- -ي- -ت -م اخ -ت -ي -ار أافضش -ل إا‚ازات
السش -ي -ن -م -ا ال -ع -رب-ي-ة سش-ن-ويً-ا ،وسش-ي-ت-م ت-وزي-ع
ا÷وائ-ز ضش-م-ن ال-دورة اŸق-ب-ل-ة م-ن م-هرجان
كان السشينمائي من  17إا 28 ¤ماي.

نورألدين لعرأجي

ويعّلق شسوقي على ألقائمة ألنهائية أŸرشسحة
للجوأئز «أأبرز ما أأفرزته أŸبادرة هو هذأ ألتفاعل

–صسل كأافضسل ‡ثل مناصسفة كل من ›د
مسس -ت -ورة م -ن ت -ونسض ع-ن ف-ي-ل-م «ن-ح-بك ه-ادي»
وأأح -م -د ط -اه -رم -ن أأ’ردن ع-ن ف-ي-ل-م «إأنشس-ال-ل-ه
أسستفدت» وهشسام فقيه من ألسسعودية عن فيلم
«بركة يقابل بركة «أأما عن دور أأفضسل ‡ثلة
ك- -انت م- -ن- -اصس -ف -ة ب Úك -ل م -ن أل -ث Ó-ث -ي سس -ارة
أ◊ناشسي من تونسض عن فيلم «جسسد غريب»

أل -وأضس -ح ب Úأل-ن-ق-اد أل-ع-رب وأأ’ج-انب أŸشس-اركÚ
ف- -ي -ه -ا ،وأأه -م م -ا Áك -ن م Ó-ح -ظ -ت -ه م -ن ق -ائ -م -ة
أŸرشسح Úهو هذأ ألتنوع ألكب ‘ Òأÿيارأت.
تسسعة أأفÓم وصسلت للمنافسسة ألنهائية من مصسر،
تونسض ،لبنان ،ألسسعودية وأأ’ردنÃ ،ا يعكسض حالة
ألÌأء ألتي عاشستها ألسسينما ألعربية خÓل ،2016
وأسستمرت خÓل ألعام أ◊ا‹» .وقد كان من بÚ
÷نة –كيم جوأئز ألنقاد ألسسنوية أŸصسري سسمÒ
فريد وألفلسسطيني بشسار إأبرأهيم أللذأن رح Óعن
ألعا ⁄هذأ ألعام قبل أأن يÎكا بصسمتهما ‘ أختيار
أأ’ع -م -ال وألسس -ي -ن-م-ائ-ي ÚأŸرشس-ح÷ Úوأئ-ز ه-ذأ
أل-ع-ام .وق-د وق-ع أ’خ-ت-ي-ار ع-ل-ى أل-ق-ائ-م-ة أل-ن-هائية
أŸرشسحة للجوأئز وفقًا Ÿعاي Òتضسمنت أأن تكون
أأ’فÓم قد ُعرضست أ’ول مرة دولياً ‘ مهرجانات
سسينمائية دولية خارج ألعا ⁄ألعربي خÓل عام
 ،2016وأأن تكون إأحدى جهات أإ’نتاج عربية «أأيًا
كانت نسسبة وشسكل مشساركتها بالفيلم» ،باإ’ضسافة
إأ ¤أأن تكون أأ’فÓم طويلة «روأئية أأو وثائقية».

جوائز سسنوية

وهبة علي من مصسر عن فيلم «أأخضسر يابسض»
وجوليا قصسار من لبنان ‘ فيلم ربيع».
أأما أأفضسل سسيناريو فكان مناصسفة لثÓثة أعمال
أأ’ول «أشستباك» من مصسر وألثا Êأأخضسر يابسض من
مصس -ر وأل -ث -الث «آأخ -ر وأح -د ف-ي-ن-ا» ت-ونسض ،ق-ط-ر،
أإ’مارأت ،لبنان أأما أأفضسل ﬂرج فعادت لكل من
ﬁمد حsمادﬁ ،مد دياب من مصسر وعÓء ألدين

سسليم من تونسض.
أأما جائزة أأفضسل فيلم فكان من حظ «أشستباك»
وهو مصسري ثم نحبك هادي من تونسض وفيلم آأخر
أيام أŸدينة شسرأكة ب Úمصسر وأإ’مارأت ،وتعّددت
لÎشسيح وأختيار جوأئز ألنقاد ألتي كان من بينها
أ÷زأئري نبيل حاجي وألبقية موزعة ب Úتسسعة
عشسر دولة عربية وغربية.

تواصسل ب Úا÷زائر وأاوروبا على أانغام الفردة والديوان
تتواصشل فعاليات الطبعة  18للمهرجان
لوروبي ،بكل من ا÷زائر العاصشمة
الثقا‘ ا أ
وولي -ة ب -ج -اي -ة ،ح -يث ج -م -ه -ور ق-اع-ة اب-ن
زيدون على موعد الليلة مع حفل موسشيقي
اسش -ب -ا Êم -ن ن -وع ال-ف-ولك م-ن ت-ق-د ËاŸغ-ن-ي
وال- -راقصس «خ- -اف- -ي Òدي -از إالسس أادوفÒاسس
دي سشاليسشÎي» ،من غاليسشيا وفرقته.

ملتقى دو‹ أاول حول «أابوليوسس اŸادوري» بسسوق اأهراسس

تنظم جامعة ﬁمد الششريف مسشاعدية
لول
بسش- - -وق أاه- - -راسس اŸل- - -ت- - -ق- - -ى ال- - -دو‹ ا أ
«أاب- -ول- -ي- -وسس اŸادوري :اك- -تشش- -اف وت -أاوي -ل»،
يومي  21و 22ماي ا÷اري .ويرمي اŸلتقى
إا ¤تسش -ل -ي -ط الضش -وء ع -ل -ى واح -دة م -ن أاه ّ-م
لنسشاŸ ،Êا أاسشهم
اÙطات ‘ تاريخ الفكر ا إ
به أابوليوسس ليسس ‘ تأاسشيسس جنسس الرواية
ف -حسشب ،ب -ل ‘ ﬂت-ل-ف الأف-ك-ار ال-ف-لسش-ف-ي-ة
والعلمية .ويضشاف هذا اŸلتقى إا ¤ا÷هود
اŸب-ذول-ة ل-ل-ت-ع-ري-ف ب-ك-ن-ز م-ن ك-ن-وز الÎاث
لنسشا.Ê
ا÷زائري وا إ

من أأجل ذلك ،أختار أŸلتقى إأشسكالية تتمحور
ح -ول Œرب -ة «أأب -ول-ي-وسض أŸادوري» ،م-ؤول-ف ك-ت-اب
«ألتحو’ت» أأو «أ◊مار ألذهبي» ألذي أأسسسض جنسض
أل- -ك- -ت- -اب- -ة أل- -روأئ- -ي- -ة ،إأ ¤ج- -انب ك- -ون -ه صس -احب
أإ’سس- -ه- -ام- -ات أأ’صس- -ي -ل -ة ‘ أÛا’ت أŸع -رف -ي -ة
أıت- -ل- -ف- -ة ،ح -يث ك -تب ‘ أل -ف -لسس -ف -ة وأأ’خ Ó-ق
وألعلوم ،مقدما إأضسافات معرفية مهمة ‘ ،ظلّ
خصسوصسيات أŸرحلة ألتاريخية ألتي عاشسها .وهي
Œرب -ة ك -ان ل -ه -ا ت -أاثÒه -ا ‘ ﬂت -ل -ف أÛا’ت،
باعتبارها إأحدى أأهم أÙطات ‘ تاريخ ألفكر
أإ’نسسا Êعامة وتاريخ ألشسمال أإ’فريقي خصسوصسا،
وذلك ب -ال -ن -ظ -ر إأ ¤أأه -م -ي-ة وع-م-ق آأث-ار أأب-ول-ي-وسض
ألفكرية وألفلسسفية وأأ’دبية وألعلمية.
كما يتطّرق أŸلتقى إأ ¤حدأثة أأبوليوسض ،فتأاثÒ
هذأ أأ’خŒ ‘ Òارب ألفكر وأأ’دب وألفلسسفة
أŸع- -اصس- -رة أأم- -ر ’ ي- -ن- -ك- -ر ،وح- -دأث- -ت -ه ت -ب -دو ‘
أسس- -ت- -حضس- -اره أŸسس -ت -م -ر ‘ أل -روأي -ة أŸع -اصس -رة،
وأأشسكال ألفن أأ’خرى ،من ألرسسم إأ ¤أŸوسسيقى
إأ ¤ألدرأما ..ناهيك عن ألÎجمات أŸتوأصسلة إأ¤
كث Òمن أللغات ،وألدرأسسات أأ’كادÁية ألتي ’
تكاد تنتهي عن أأعماله .ومن هنا تتجلى أأهمية
إأع- -ادة أك- -تشس- -اف أأب- -ول- -ي- -وسض وت- -أاوي- -ل -ه ‘ ،ضس -وء
تناقضسات أŸرحلة ألتاريخية ومتطلباتها.
وللملتقى ﬁاور نذكر منها ألوضسعية أ÷غرأفية
وألتاريخية لنوميديا ألرومانية ‘ حقبة أأبوليوسض،
وألتاريخ وألفضساء ألسسوسسيو ثقا‘ Ÿدينة «مادور»،

وح- -ي- -اة أأب- -ول- -ي- -وسض وأأع -م -ال -ه ومصس -ادر إأل -ه -ام -ه،
وأل- -ت -أاسس -يسض ل -ل -ج -نسض أل -روأئ -ي م -ن خ Ó-ل روأي -ة
«ألتحو’ت» أأو «أ◊مار ألذهبي» ،وكذأ وŒارب
ألÎجمة أŸتعلقة بهذه ألروأية ،إأ ¤جانب حضسور
«أأب -ول-ي-وسض» ‘ أل-روأي-ة وب-اق-ي أل-ف-ن-ون أŸع-اصس-رة
كالرسسم وأأ’وبرأ ،دون إأغفال نحور هام هو «ألكتابة
بلغة أآ’خر» ،ولعلها إأحدى أŸسسائل ألتي شسغلت
طوي ÓأŸهتم Úبا◊قل أأ’دبي أ÷زأئري.
للتذك Òفقد عاشض لوسسيوسض أأبوليوسض (أأفو’ي
باأ’مازيغية) ب 125 Úو 180ميÓدية ،وهو كاتب
وخطيب أأمازيغي نوميدي وفيلسسوف وعا ⁄طبيعي
وكاتب أأخÓقي وروأئي ومسسرحي وملحمي وشساعر
غنائي .ولد أأبوليوسض ‘ مدينة مادور ،ألتي تعرف
حاليا بـ»مدأوروشض» ‘ و’ية سسوق أأهرأسض شسرق
أ÷زأئر .كان يسسمي نفسسه ‘ ﬂطوطاته أأحيانا
«أأبوليوسض أŸادوري أأ’فÓطو.»Ê
وتعّد روأيته «ألتحtو’ت» أأو «أ◊مار ألذهبي»
باللغة ألÓتينية ألقدÁة ألروأية ألوحيدة بتلك أللغة
ألتي لها نسسخة ﬁفوظة بحالة سسليمة ،كما أأنها
أأق - -دم ن ّصض روأئ- -ي م- -ك- -ت- -وب ‘ ت- -اري- -خ أل- -روأي- -ة
أإ’نسسانية .وقد كتبها أأبوليوسض ‘  11جزًء ،تروي
مغامرأت ألشساب «لوسسيوسض» ،ألذي ُمسسخ حمارأ،
فصسار يتنsقل من مكان أإ ¤مكان ،وهو ُيمْعن ألنظر
‘ غ -ب -اء أل-بشس-ر وقسس-وت-ه-م ،ق-ب-ل أأن ت-ن-ج-ح أإ’ل-ه-ة
أŸصسرية إأيزيسض ‘ إأعادته إأ ¤هيئته ألبشسرية.

اسستحضسار أل›اد اŸقاومة الشسعبية بأاولد نايل

وألتبادل وألتدأخل ألثقا‘ ب Úألشسعب أ÷زأئري
وشسعوب أ’–اد أأ’وروبي».
و‘ تصس - -ري - -ح لـ»ألشس- -عب « ،عÈت أل- -ع- -ازف- -ة
ألفرنسسية تÒيز هانري عن سسعادتها Ÿشساركتها ‘
إأح -ي -اء أ◊ف -ل م-ع ف-رق-ة حسس-ن-ة أل-بشس-اري-ة وسس-ع-اد
عسس- -ل- -ة ،مشسÒة أأن ه- -ذه أأ’خÒة ق -د وج -هت ل -ه -ا
ألدعوة وكلمتها عن ألفرقة وعن إأصسدأرها ألقريب
Ûموعة من أأ’غا ،Êوأأشسارت إأ ¤أأن مشسكل أللغة
Á ⁄نعها من ألتوأصسل بقوة مع ألنسسوة أللوأتي
تقولن يحملنا طاقة فريدة من نوعها ،وتناغما ‘
أأ’دأء أ÷ماعي وأتقانا ‘ ألعزف وألغناء وألرقصض
ألفرضسي ،يسستحق أإ’عجاب ⁄ ،نتوأصسل ،أأضسافت
ق -ائ -ل -ة ب-ال-ك-ل-م-ات ،ل-ك-ن ك-انت أŸوسس-ي-ق-ى وسس-ي-ل-ة
لÎأبط وألتوأصسل بيني وبينهن وأعتÈها Œربة
رأئعة قد أأترث ‘ كثÒأ».
Óشسارة تتعامل تÒيز هانري مع ألعديد من
ل إ
كبار ألفنان ÚأŸعÎف بهم عاŸيا ونذكر تيوفيلو
شس -ان ،Îغ -وردن ه-ي-ن-درسس-ان ،ري-دو ب-اي-ون ،ب-رأيسض

وأسسي ،تاكفاريناسض ،إأÁا ،Êفيليب ’فيل وسسعاد
عسس -ل -ة .م -اسس -ب -ق ل -ه-ا أأن شس-ك-لت ف-رق-ة خ-م-اسس-ي-ة
«دجازيل».
للتذك ،Òفإان ألطبعة  18للمهرجان أأ’وروبي
ألذي أأصسبح جزًءأ ’ يتجزأأ من أŸشسهد ألثقا‘
أ÷زأئري ،تقدم ،حسسب سسف Òأ’–اد أأ’وروبي
«صسورة للثقافة أأ’وروبية ،وفرصسة حقيقية للتفاعل
ب Úألفنان Úأأ’وروبي Úوأ÷زأئري Úبغية Œسسيد
أ◊وأر ألثقا‘».
يشسمل ألÈنامج ألذي يتوأصسل إأ ¤غاية  24ماي
أ÷اري وŒري ف- -ع- -ال- -ي- -ات- -ه- -ا ب -ك -ل م -ن أ÷زأئ -ر
ألعاصسمة «وبجاية  15عرضسا موزعا ب Úأ◊فÓت
أŸوسس -ي -ق ّ-ي -ة أل -كÓ-سس-ي-ك-ي-ة»« ،أ÷از» ،وم-وسس-ي-ق-ى
«ألفولك» ،وكذأ «أŸسسرح» و»ألسسينما» ،إأضسافة إأ¤
تنظيم ملتقيات وورشسات موجهة للشسباب ،تتعلق
بالتصسميم وألكتابة ومعارضض فنية ،كما تشسارك فيه
 17دولة عضسو ‘ أإ’–اد أأ’وروبي.

لطول عمرا ‘ العا⁄
تعت Èا أ

حماية اıطوطات العربية باŸدية أاولوية ثقافية
ت-ت-واصش-ل ت-ف-اع-ل-ية جامعة يحيى فارسس
ب -اŸدي -ة م -ع ب -رن-ام-ج شش-ه-ر الÎث اŸم-ت-د إا¤
غ-اي-ة  18م-اي ا÷اري ،ب-ال-ت-ع-ري-ف النظري
لرث بنوعيه ،وقد
واŸيدا Êبأاهمية هذا ا إ
لسشبوع ‘ الكششف عن
Œلي ذلك بحر هذا ا أ
ﬁتوى اسشهامات البحث العلمي ‘ اÙافظة
على الÎاث من خÓل مذكرات تخرج طلبة
اŸاسش Îبجامعة اŸدية.

أأبزت أŸتدخلة خديجة ﬁالة حول «مسساهمة
ألبحث ألعلمي ‘ أÙافظة على هذأ ألÎأث»،
حيث أعتÈت أأن أıطوط ألعربي يعت Èمن
أأطول أıطوطات عمرأ ‘ ألعا ⁄وأأكÌها عددأ،
ف -ه -و أم -ت -دأد ب Úأ◊اضس-ر وأŸاضس-ي وأŸسس-ت-ق-ب-ل
وجسس- -ر ألصس- -دأق- -ة وأÙب -ة ع -ل -ى أم -ت -دأد أÿط
أ÷غرأ‘ ب Úأأبناء أأ’مة ألعربية وأإ’سسÓمية ،حيث
ي -ع -كسض ‘ ج -وه -ره ذأت -ي -ة أ◊ضس -ارة أإ’سس Ó-م -ي -ة
وخصسوصسيتها كما أأنه Áثل ‘ ألوقت نفسسه بالنسسبة
ل -ن -ا ع -نصس -ر ه -وي -ة وم-ق-وم أأسس-اسس-ي م-ن م-ق-وم-ات
ذأك -رت -ن -ا ،وم -رت -ك -ز م -ت Úل -ن -هضس -ت -ن-ا ‘ أ◊اضس-ر
وأŸسس -ت -ق -ب -ل .وحسس -ب -ه-ا إأÁان-ا ب-ال-دور أ◊ضس-اري

لتسشليط الضشوء على صشاحب أاول رواية ‘ التاريخ

‘ ندوة تاريخية بدار الثقافة «ابن رششد» با÷لفة

حبيبة غريب

أŸدية :م.أم Úعباسس

17335

أسسامة إأفرأح

لوروبي با÷زائر
اللّمة البششارية» ..تفتتح اŸهرجان الثقا‘ ا أ

كانت أ’نطÓقة ألرسسمية للمهرجان ألذي نظم
–ت شس- -ع- -ار «أأل- -وأن أأوروب- -ا» أل- -ت -ن -وع وأل -ت -دأخ -ل
ألثقا‘» ،أأمسسية أأ’ربعاء  10ماي بقاعة أبن زيدون
ب- -اف- -ت- -ت -اح م -ع -رضض «قصس -ة أŸوضس -ة وأل -دي -زأي -ن»
ألسس -وي -ديSwedish Fashion and« ،
 »Designوك- -ذأ أ◊ف- -ل أل -ف -ن -ي ألسس -اه -ر أل -ذي
نشسطته فرقة «ألّلمة ألبشسارية» بقيادة ألفنانة سسعاد
عسسلة ،ومشساركة عازفة آألة ألباسض ألفرنسسية ،تÒيز
هانري.
كان حف‡ Óيزأ نقل أ÷مهور ألذي تفاعل بقوة
إأ ¤م-ن-ط-ق-ة ألسس-اورة ب-ا÷ن-وب أ÷زأئ-ري أل-غ-رب-ي
بÌأء م-وسس-ي-ق-اه-ا وت-ن-وع ف-ن-ون-ه-ا وأي-قاهاتها ،ألتي
ترجمتها حسسنة ألبشسارية ورفيقاتها ‘ وصسÓت من
ألفردة ،ألديوأن ألهدرة ،أ÷باريات وألهول» ،بعضض
م -ن أل-رقصس-ات ألشس-ي-ق-ة ،أل-ت-ي شس-ارك ف-ي-ه-ا م-غ-لب
أ◊ضسور ،هذأ على وقع ﬂتلف أآ’’ت أŸوسسيقية
ك-ال-ب-ن-دي-ر وأل-ف-ردة ،وأل-درب-وك-ة وآأل-ة ألقمÈي ألتي
ت -ف-ن-نت ‘ أل-ع-زف ع-ل-ي-ه أل-ف-ن-ان-ة أل-ق-دي-رة حسس-ن-ة
ألبشسارية».
وقد حملت أللمة ألبشسارية رسسالة أŸهرجان
بامتياز كما ذكر ‘ بدأية أ◊فل سسف Òورئيسض
أل - -ب- -ع- -ث- -ة أأ’وروب- -ي- -ة «ج- -ون أأورورك ،ق- -ائ ،Ó- -إأن
«ألتظاهرة –مل شسعار ألتوأصسل وتوطيد ألروأبط
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وألتاريخي وألثقا‘ للمخطوط ‘ أأ’مة تهافتت
ألسسلطات إأ ¤إأبرأز جهود أŸفكرين وألعلماء ‘
شستى أÛا’ت إأ ¤إأنشساء مرأكز عديدة ◊فظ
Óجيال أألقادمة
هذأ ألÎأث وضسمان أسستمرأريته ل أ
ولقد كانت أŸكتبة ألوطنية أ÷زأئرية أأول مؤوسسسسة
وط- -ن -ي -ة خصسصست فضس -اء ◊ف -ظ وح -م -اي -ة ألÎأث
أıطوط دأئرة أıطوطات وألكتب ألنادرة».
أأوضس -حت أŸت -دخ -ل -ة ب -أان ألÎأث أıط -وط
با÷زأئر يشسكل حسسب دأرسستها كنزأ تاريخيا ’
يقدر بثمن ،ولكن مع مرور ألزمن قد تطرأأ عليه
عدة متغÒأت على مكوناته ،فيبدأأ بالتآاكل وتتدهور
ح- -ال- -ت- -ه ك -م -ا ه -و أ◊ال ب -ال -نسس -ب -ة ل -ل -ع -دي -د م -ن
أıطوطات ،وهذأ أأ’مر ألذي يسستدعي إأحدأث
ﬂاب -ر وم -رأك-ز ل-لصس-ي-ان-ة وم-ع-ا÷ة أıط-وط-ات

ب -ط -ري -ق -ت Úأأسس -اسس -ي-ت Úه-م-ا :أل-وق-اي-ة وأل-عÓ-ج،.
فالوقاية تضسيف « تتم من خÓل توف Òألشسروط
أŸثالية لضسمان سسÓمته ..أأما ألعÓج فهو ألÎميم
أل-ف-ن-ي أل-دق-ي-ق وف-ق م-ب-ادئ وأأسس-اسس-ي-ات وخطوأت
ت -ق -ن -ي -ة ت -ع -رف ب -اأ’ع -م -ال أÈıي -ة ل -دى خÈأء
ألÎميم» مشسÒة ‘ هذأ ألصسدد بأانها قامت بعرضض
ه - -ذه أأ’ع - -م - -ال أÈıي - -ة تشس- -خ- -يصض– ،ال- -ي- -ل
ميكروبيولوجية  -معا÷ة كيميائية -ترميم ...ألخ
أŸطبقة على ﬂطوطة نادرة لرسسالة ورقية ‘
ألنسسب ألشسريف وهي على شسكل لفافة يصسل طولها
أ170 ¤سسم.
أعتÈت ﬁالة أأن أıطوط ألعربي هو أأقدم
ﬂط -وط وأأط -ول -ه -ا ع -م-رأ ‘ أل-ع-ا ،⁄وأأن أل-ع-رب
عرفوأ صسناعة ألورق عن ألصسيني Úومن سسمرقند
ب -دأأت دن -ي -ا أل -ورق وم -ن ث -م أن-ت-ق-لت إأ ¤أأ’ن-دلسض
مرورأ بفاسض وقÒوأن ..ومن هنا أنتشسر إأ ¤كامل
أأوروب- -ا ..ك- -م- -ا أأن -ه ه -ذه أل -درأسس -ة أل -ت -ط -ب -ي -ق -ي -ة
ل- -ل- -م- -خ- -ط- -وط سس- -م- -حت ل- -ن- -ا م -ن أل -ت -ع -رف ب -أان
أıطوط يتأاثر بعدة عوأمل طبيعية ،بيولوجية،
كيميائية وذأتية ،وللحد من هذأ ألتلف وألتدهور
وجب على ألباحث Úحمايته وصسيانته من خÓل
م -ع -ا÷ت -ه وت -رم -ي -م -ه م -ن خ Ó-ل ط-ري-ق-ة ت-رم-ي-م
أıطوط بالطريقة أليدوية لكونها أأ’صسلح Ÿثل
هذه أأ’عمال أ◊سساسسة».

–تضشن دار الثقافة «ابن رششد» Ãدينة
ا÷ل- -ف- -ة صش- -ب- -ي -ح -ة ال -ي -وم السش -بت ال -ن -دوة
لو ¤حول «اŸقاومات الششعبية
التاريخية ا أ
‘ منطقة ا÷لفة منذ بداية الحتÓل إا¤
ب- -داي- -ات ا◊رك- -ة ال- -وط- -ن- -ي -ة» ،تضش ّ-م أارب -ع
ﬁاضشرات يتضشمنها ،إا ¤جانب ﬁاضشرات
كتابية أاخرى ،كتاب جماعي يصشدر لحقا.
وترمي هذه الندوة إا ¤تسشليط الضشوء على
مقاومة يرى اŸنظمون أانها  ⁄تنل نصشيبها
من ا◊ضشور ‘ اŸقررات الدراسشية.

أسسامة إأفرأح
يتضسمن برنامج ألندوة مدأخلة أ’سستاذ ألتاريخ
بجامعة أ÷لفة ،ألدكتور مصسطفى دأودي ،حول
«أŸقاومة ألشسعبية عند أأهل أ÷لفة ،عوأمل ألقيام
وأأسس -ب -اب أ’ن -تشس -ار ،وم -دأخ -ل-ة أأخ-رى م-ن ت-ق-دË
ب -ل -خضس -ر شس -و‹ ،ح-ر‘ أ◊ل-ي وأل-ب-احث وأ÷ام-ع
ل-لÎأث أÙل-ي ل-ل-م-ن-ط-ق-ة ،ح-ول صس-ن-اع-ة أل-ب-ارود
وأأ’سسلحة ببÓد أأو’د نايل خÓل ألفÎة ألعثمانية
وأ’حتÓل ألفرنسسي.
فيما يلقي أأ.عبد ألرحمان غربي مدأخلة عن
مسساهمة قبيلة أأو’د أأم أإ’خوة ‘ ﬂتلف مرأحل
أŸقاومة ألشسعبية وما تعرضست له من قمع على يد
ألسسلطة أ’سستعمارية ،أأما أأ.بن سسا ⁄أŸسسعود على
ألسسÒة أ÷ه - -ادي- -ة ل- -ل- -ح- -اج م- -وسس- -ى ب- -ن أ◊سس- -ن
ألدرقاوي أŸصسري ببÓد أأو’د نايل من  1831إأ¤
.1849
وتهدف هذه ألندوة ألتاريخية ،حسسب منظميها،

إأ ¤أŸسساهمة ‘ تدوين تاريخ أŸقاومة ألشسعبية
ببÓد أأو’د نايل ،وجمع أŸادة ألتاريخية من وثائق
وشس- -ه -ادأت شس -ف -ه -ي -ة ،وإأب -رأز ول -و ج -زء يسس Òم -ن
مسساهمة أأو’د نايل ‘ مقاومة أ’حتÓل ألفرنسسي.
إأ ¤جانب إأصسدأر كتاب جماعي يتضسمن أأعمال
ألندوة ألتاريخية مع توسسيعه ليشسمل أسستكتابات
أأخرى حول نفسض أŸوضسوع.
ويتسساءل منظمو ألندوة عن ألسسبب ورأء غياب
أŸق -اوم -ات أل -ت -ي شس -ه -دت -ه -ا ه -ذه أŸن -ط-ق-ة ع-ن
أŸق -ررأت أل -درأسس -ي -ة« ،رغ -م أأسس -ب -ق -ي -ت -ه-ا ع-كسض
أŸقاومات ألتي جاءت بعدها ونالت حظها من
ألÎوي- -ج وأ◊ضس- -ور ‘ أل- -رسس- -م- -ي- -ات وأŸق- -ررأت
ألدرأسسية».

تنطلق تزامنا وششهر الÎاث

األيام األو ¤للموسسيقى األندلسسية بالقليعة
تنطلق مسشاء اليوم بدار
ال -ث -ق -اف -ة ال -دك -ت -ور أاح -م-د
ع -روة ب -ال -ق-ل-ي-ع-ة ف-ع-ال-ي-ات
لي- - -ام
لو ¤أ
ال - - -ط- - -ب- - -ع- - -ة ا أ
لن - -دلسش - -ي - -ة
اŸوسش- - -ي - -ق - -ى ا أ
Ãشش -ارك -ة ج ّ-ل ا÷م -ع -ي -ات
اÙل -ي -ة اŸت -خصشصش-ة ‘ ه-ذا
ال-ن-م-ط ال-ف-ن-ي إاح-ي-اء لشش-هر
الÎاث الذي قلّت نششاطاته
هذه السشنة بفعل تزامنه مع
فÎة ا◊ملة النتخابية.
أأع- -دت م- -دي- -ري- -ة أل -ث -ق -اف -ة
بالو’ية بالتنسسيق مع إأدأرة دأر
ألثقافة برنا›ا ثريا Áتّد على
مدأر  3أأيام متتالية يتمّ خÓله
تقد Ëعروضض موسسيقية مطولة

تسس -اه -م ف-ي-ه-ا  4ج-م-ع-يات من
شسرشسال و 3جمعيات من ألقليعة
Ãع-ي-ة ج-م-ع-ي-ة ألسس-ل-ي-م-ان-ي-ة من
ح- -ج- -وط ،ب- -ح -يث ي -رت -قب ب -أان
تشسهد ألسسهرة أأ’و ¤مشساركة كل
م- -ن ج- -م- -ع- -ي- -ة أل -رأشس -دي -ة م -ن
شسرشسال وجمعية ألغرناطية من
أل-ق-ل-ي-ع-ة ع-ل-ى أأن –ي-ي ألسس-هرة
أل -ث-ان-ي-ة ثÓ-ث ج-م-ع-ي-ات تشس-م-ل
أŸنارة وألقيصسرية من شسرشسال
Ãع-ي-ة ج-م-ع-ي-ة ألسس-ل-ي-م-ان-ي-ة من
ح-ج-وط وت-خ-ت-ت-م أل-ت-ظ-اه-رة ‘
سس -ه -رت -ه -ا أل -ث -ال -ث -ة Ãسس -اه -م-ة
ج -م -ع -ي -ات نسس -ي -م ألصس-ب-اح م-ن
شس -رشس -ال وأل -بشس -ط -رزي -ة وأل-ف-ن
أأ’صسيل من ألقليعة.

وأ’نّ أŸوع -د ي -ع -ن-ى ب-إاح-ي-اء
ت- -ظ- -اه- -رة شس- -ه- -ر ألÎأث ف -ق -د
بر›ت إأدأرة دأر ألثقافة إألقاء
ﬁاضسرة متخصسصسة من طرف
ن-ائ-ي رئ-يسض ج-م-ع-ي-ة أل-غرناطية
ن- -ورأل -دي -ن ’ب -ري م -وضس -وع -ه -ا
أŸوشس - - - -ح - - - -ات وأأ’زج- - - -ال ‘
أŸوسس- -ي- -ق- -ى أأ’ن -دلسس -ي -ة وه -ي
أÙاضسرة ألتي يحتضسنها مقر
أل- -ن- -ادي أأ’دب- -ي وأل- -ف -ن -ي ل -دأر
أل- -ث- -ق- -اف- -ة ي -وم ألسس -بت أل -ق -ادم
ب- -ال -ت -وأزي م -ع إأق -ام -ة م -ع -رضض
ل -لصس -ور وأل-نشس-اط-ات أل-روت-ي-ن-ي-ة
للجمعيات أŸوسسيقية أŸشساركة
ببهو دأر ألثقافة.

تيبازة :عÓء ملزي

السشبت  1٣ماي  2017م
الموافق لـ  17ششعبان  14٣٨هـ
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اسصتلهم منها إايف سصان لوران ومشصاه Òالعا⁄

األزي ـ ـ ـ ـاء ا÷زائري ـ ـ ـ ـة “تـ ـ ـع حضسـ ـورها ‘ نـ ـ ـدوة دب ـ ـ ـي
^ جبة الفرڤا ،Êالكاراكو وا◊ايك ...تصصاميم خالدة
’مارات والواقعة بقلب مدينة دبي ،ندوة حول تأاثر
’و ¤من نوعها ‘ دولة ا إ
’زياء والتصصميم ا أ
اسصتضصافت كلية ا أ
’زياء ا÷زائرية .وعرضصت باŸناسصبة أازياء للمصصممة هندة عبد الصصمد التي قدمت أاحدث تصصاميم
العباية اÿليجية با أ
’كسصسصوارات الفرنسصية الراقية
’ضصافة إا ¤تناغم ا إ
العباءة والبشصت اÿليجي بتطريزات وŸسصات من الÎاث ا÷زائري ،با إ
Les Nerides.

مراسسلة خاصسة

قالت الÈوفيسشورة أابيÓششا سشينج،
رئيسس كلية اأ’زياء والتصشميم« :لقد
كان من دواعي سشروري أان أاسشتضشيف
‘ الكلية هذا ا◊دث الذي مكننا من
م -ع -رف -ة اŸزي -د ع -ن ت -اري -خ اأ’زي -اء
ا÷زائ-ري-ة ال-ت-ي ت-ل-ق-ي ب-ظÓ-ل-ه ع-لى
عراقتها وجمالها .ولقد كان فرصشة
رائعة لطÓبنا للتعرف عن كثب على
اأ’زي- -اء ا÷زائ- -ري -ة وت -أاثÒه -ا ع -ل -ى
ال -ع -ب -اءة اÿل -ي-ج-ي-ة وق-د اسش-ت-م-ت-ع-ن-ا
بعرضس اŸصشممة هند عبد الصشمد
وري- -ا سش -ن -ج -ن -ا Êم -ن ع Ó-م -ة Les
 Neridesالفرنسشية ،ونحن نتطلع
ا ¤اسشتضشافة اŸزيد من ا’حداث
من هذا النوع».
وخ Ó-ل ال -ن -دوة ،أاخ -ذن-ا
ع -رضس اŸه -ن -دسش -ة ه -دى
داسش- - -ة اŸت- - -خصشصش - -ة ‘
إاع- - - - - - -داد ب- - - - - - -ح - - - - - -وث
وﬁاضش -رات ع -ن الÎاث
ا÷زائ- - -ري ‘ ،رح- - -ل- - -ة
مشش - -وق - -ة ع Èال- -زم- -ن،
اسشتعرضشت من خÓلها
تاريخ اإ’رث ا÷زائري
العريق الذي يعود إا¤
 4000عام قبل اŸيÓد
أاي مع ظهور اأ’مازيغ
السش- -ك- -ان اأ’صش- -ل- -يÚ
لشش- -م- -ال أاف- -ري -ق -ي -ا.
ح - - - - -يث ك - - - - -ان- - - - -وا
يسش-ت-ع-م-ل-ون اأ’ل-وان
‘ حياتهم اليومية
اŸسش - -ت - -م - -دة م- -ن
ال-ط-ب-ي-ع-ة ،ك-ال-ل-ون
اأ’خضشر
العششبي،اأ’صشفر
م- - - -ن الشش- - - -مسس،
واأ’زرق م - - - - - - - - -ن
السش -م -اء ،ول -غ -اي -ة ال -ي-وم
هذه اأ’لوان متوراثة ولها أاثر على
اأ’زياء التقليدية.
وت -ق -ول اŸه -ن-دسش-ة ه-دى« :ط-ب-ع-ا
ت - -أاث- -رت اأ’زي- -اء ب- -ق- -دوم حضش- -ارات
م - -ت - -ن- -وع- -ة ت- -والت ع- -ل- -ى ا÷زائ- -ر،
ك-ا◊ضش-ارة ال-ف-ي-ن-ي-ق-ي-ة ،ال-ب-ي-زن-ط-ي-ة،
الÎكية والفرنسشية ،وهذا ما سشاهم
‘ تنوع اأ’زياء التي أاصشبحت تلهم
ك -ب -ار اŸصش -م -ي -م Úال -ع -ا ،ÚŸم-ثÓ-
اŸصش- - -م- - -م ال - -ف - -رنسش - -ي
ال - -ع- -اŸي أاي- -ف سش- -ان
ل - - -وران ،م - - -ول - - -ود ‘
مدينة وهران ( غرب
ال-ع-اصش-مة ا÷زائرية)،
اسشتوحى عدة تصشاميم
من الÎاث ا÷زائري،
أاهمها قطعة مسشتوحاة
م -ن ال-ك-اراك-و صش-م-م-ه-ا
لوالدته».
وك - - - -م- - - -ا أان ‚م- - - -ة
هوليوود كيم كردششيان،
ارت - -دت ق- -ب- -ل سش- -ن- -وات
ق- -ط- -ع- -ة م- -ن اب -داع -ات
اŸصش - -م - -م ال - -ف - -رنسش - -ي
العاŸي سشتيفان رو’ند،
مسش- -ت -وح -اة م -ن ا◊ايك،
وه -و ع -ب -ارة ع -ن ق -ط -ع-ة
ب- -يضش- -اء ت- -غ- -ط- -ي ك- -ام- -ل
جسش- -م -ه -ا ك -انت تضش -ع -ه -ا
النسشاء عند خروجهن من
اŸنزل.

وطبعا،
ظ - -ه - -رت ال - -ع- -دي- -د م- -ن دوراأ’زي- -اء
ا÷زائرية التي ‚حت ‘ حصشد عدة
جوائز عاŸية ،بينها دار عزي التي
تاسشسشت عام  ،1965وهي متخصشصشة
‘ اÿياطة والتطريز اليدوي للزي
التقليدي القسشنطيني ،جبة الفرقا،Ê
ولديها زبائن من ﬂتلف دول العا.⁄
م- -ن ج- -ه- -ت -ه -ا ت -ق -ول اإ’ع Ó-م -ي -ة

ا÷زائرية آامال باجي  « :لدينا
تراث عريق يجب ابرازه بطريقة
حضش- -اري- -ة ،وم- -ن ه -ن -ا ج -اءت -ن -ي
الفكرة ،والتي Œاوب معها نخبة
ا÷زائ - - -ري - - -ات اŸق- - -ي- - -م- - -ات ‘
اإ’مارات واللواتي يبحثن عن إابراز
ا÷زائر العريقة ،لدينا كل وسشائل
النجاح ،فلما ’ نسشتغلها».
تضش -ي -ف:ع -م-لت مصش-م-م-ة اأ’زي-اء
اŸت-م-ي-زة ه-ن-دة ع-ب-د الصش-م-د ،ع-ل-ى
ت -ق -د Ëع-رضس أازي-اء أاب-ه-ر ا◊ضش-ور،
ومن جهتها قدمت اŸهندسشة هدى
عرضشًا تاريخيا بثÓث لغات ،خاصشة
وأان ا◊ضشور كان من جنسشات ﬂتلفة
(اإ’م- -ارت ،اأ’ردن ،ل -ب -ن -ان ،ف -رنسش -ا،
وغÒه ،)...،ثم تواصشلت مع ششبكة من
اإ’عÓ- -م- -ي- -ات ا÷زائ -ري -ات ،وع -ل -ى
رأاسشهن اأ’سشتاذة واإ’عÓمية فتيحة
شش -واط م -ن ت -ل -ف -زون دب -ي وال -ت-ي ⁄
تتأاخر ‘ مسشاعدتنا لتوف Òتغطية
إاعÓمية ...،لدينا طاقات ومواهب
ج -زائ -ري -ة رائ -ع -ة –ت -اج إا ¤دع-م-ن-ا
خاصشة فيما يخصس توف Òالتغطية،
ون -ح -ن ف -خ -ورات ب-ه-ذه ال-ن-دوة ال-ت-ي
رفعن فيها الزي التقليدي ا÷زائري
وبالتا‹ بلدنا الرائعة».
واسشتمتع ا◊ضشور بالعرضس الذي
قدمته اŸصشممة هندة عبد الصشمد
Óزياء،
صشاحبة دار فرح عبايا ل أ

التي تتخذ من دبي مقراُ لها ،حيث
قدمت تصشاميم مزجت من خÓلها
ب Úالعباءة اÿليجية الراقية مع فن
ال-ت-ط-ري-ز اأ’م-ازي-غ-ي اŸسش-توحى من
حضش -ارة ا÷زائ -ر .فشش -اه-دن-ا ق-ط-عً-ا
فريدة و‡يزة مث Óاسشتخدمت عباية
ال- -بششت اŸسش- -ت- -وح- -اة م -ن الÈن -وسس
أاوال- -ك- -اب ،م- -ع ت- -ط- -ري- -زات ي- -دوي- -ة
م-ت-ن-وع-ة .أاو ال-ع-ب-اي-ة اŸطرزة بورود
ال- -ب- -اسش- -ت- -ي- -ل م- -ن وح- -ي ال- -ث- -ق- -اف- -ة
اأ’مازيغية.
و ق- - -د أاضش - -فت ›وه - -رات Les
Ÿ Nereidesسش -ة خ -اصش -ة ع-ل-ى
ال-ع-ب-اي-ة اÿل-ي-ج-ي-ة اأ’مازيغية بحيث
تتميزت القطع بأاسشلوب متفرد وقد
جمعت ب Úبريق اأ’حجار والزجاج
اŸصش- -ق -ول واأ’ل -وان ال -زاه -ي -ة ال -ت -ي
ت -واكب خ -ط -وط اŸوضش-ة ال-ف-رنسش-ي-ة
والعاŸية .وتتكون من خوا” وأاسشاور
مزينة بالزهور ومرصشعة باأ’حجار،
وأاسش- -اور ع- -ريضش- -ة ع- -ل -ي -ه -ا زخ -ارف
ون- -ق- -وشس م -ن اأ’زه -ار وال -ف -راشش -ات
تضشيف لتصشاميم اÛوهرات Ÿسشة
ناعمة وراقية.
تعت Èكلية اأ’زياء والتصشميم أاول
كلية متخصشصشة ‘ تدريسس تصشميم
اأ’زي- -اء وإادارة اأ’ع- -م- -ال اŸت -ع -ل -ق -ة
باأ’زياء والتصشميم ‘ اŸنطقة ،حيث
ح- -ازت ال- -ك- -ل- -ي- -ة ع- -ل -ى
الÎخ -يصس م -ن ه -ي-ئ-ة
ا’ع -ت -م -اد اأ’ك-ادÁي
التابعة لوزارة الÎبية
وال -ت -ع -ل -ي-م ال-ع-ا‹ ‘
دول- - - - - -ة اإ’م - - - - -ارات
ال -ع -رب -ي -ة اŸت -ح-دة،
وتعتمد الكلية نظام
السش-اع-ات ال-دراسشية
اأ’مريكي،وقد أاعلن
ع - - -ن ف - - -ت- - -ح ب- - -اب
ال-تسش-ج-ي-ل ل-ل-طÓب
ب- - -دءاً م - -ن شش - -ه - -ر
أاك- - - -ت- - - -وب - - -ر 2016
ل- -تشش- -رع ال- -ك- -ل- -ي- -ة
أاب -واب -ه -ا ‘ شش -ه -ر
فÈاي- - - - - - - -ر ،2017
وي-ق-ع م-ق-ر ال-ك-لية
‘ منطقة اÿليج
ال -ت -ج-اري ،وال-ت-ي
ت - - -ع ّ- - -د ال- - -ق- - -لب
ال -ن -ابضس Ÿدي -ن-ة
دبي.
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تراثنا ‘ طي النسسيان
فتيحة/ك
Ÿاذا فششلنا ‘ ابراز تراثنا الثقا‘ والتقليدي وايصشاله
ا ¤العاŸية على عكسس جÒاننا الذين نراهم يسشتميتون
من اجل ترك بصشمة باسشمهم ‘ العا ⁄اجمع ،هل هو
جهل باهمية اظهار ما يزخر به بلدنا من تقاليد وعادات
اسش- -ت- -ط- -اعت ان ت -ع -يشس ’’ف السش -نﬁ Úاف -ظ -ة ع -ل -ى
خصش -وصش -ي -ت -ه-ا رغ-م م-رور ال-ع-دي-د م-ن ا◊ضش-ارات ع-ل-ى
ا÷زائر.؟
هل تنقصشنا ا’رادة ‘ فعل ذلك اما اننا غ ÒواعÃ Úا
‰لكه من كنور حضشارية وثقافية ،ام اننا ’ نعرف ان
ا÷ذب السشياحي يحتاج ا ¤هذه اÿطوة من اجل –ويل
ا÷زائر ا ¤قبلة –ج اليها ﬂتلف جنسشيات العا⁄؟،
فاÓŸحظ اننا  ⁄نسشتطع حتى ا’ن وضشع ﬂطط ناجع
لتحقيق ذلك.
و ا’دهى وا’مر اننا ‰لك ارثا حضشاريا متنوعا وغنيا
وهو فسشيفسشاء لكل ا◊ضشارات العاŸية التي امتزجت
با’مازيغ وبثقافاتهم فمن ا’نسشان البدائي الذي ادهشس
برسشوماته ا◊جرية ‘ الطاسشيلي ’نها وا ¤اليوم لغز
يح Òالعلماء ،وصشو’ ا ¤ا’ثار التي تزخر بها ﬂتلف
مناطق الوطن من ﬂتلف ا◊قب التاريخية التي مرت
بها ا÷زائر ،و’ نسشى الÎاث الثقا‘ الذي اصشال لعاب
الكث Òمن الفنان Úالذين اصشبحوا يسشطون عليه جهارا
نهارا وينسشبونه ا ¤بلدهم ا’صشلي.
يفعلون ذلك دون حسشيب او رقيب وكاننا ›ردون من
حب ه -وي -ت -ن -ا ا÷زائ -ري-ة ا’م-ازي-غ-ي-ة الضش-ارب-ة ‘ ع-م-ق
التاريخ ،يتجراون على تاريخنا وتراثنا ’ننا كنا دائما
نتسشلح بالصشمت الذي ’ Áكن باي حالة من ا’حوال ان
يكون حكمة ،بل هو ’ مبا’ة وغياب صشريح للوعي عندما
باهمية ابراز تراثنا اŸادي و’ مادي وسشط تغّول العوŸة
وﬂتلف وسشائل التكنولوجيا ا◊ديثة.

ترافع لتعويضس ا’دوية بـ ٪ 100

ا÷معية ا÷زائرية للتضسامن مع
مرضسى التنفسش ‘ جمعية عامة
نقاشش مفتوح حول مشساكل الفئة Ãركز
 ١١ديسسم Èاليوم
‘ اطار احيائها لليوم العاŸي للربو اŸصصادف لـ07
ماي ،تقوم ا÷معية ا÷زائرية للتضصامن مع
مرضصى التنفسس اليوم باŸركز الثقا‘ 11ديسصمÈ
لبلدية ﬁمد بلوزداد بعقد جمعية عامة Ÿناقشصة
ﬂتلف اŸشصاكل التي يعيشصها مريضس الربو خاصصة
تلك اŸتعلقة بصصحته خاصصة ما يتعلق با’دوية
وتهيئة اÙيط من اجل تكفل افضصل بهم.

ل -ع -ل م -ن اه -م اŸشش-اك-ل
ال- -ت- -ي ي- -ع- -ان- -ي -ه -ا م -رضش -ى
ال-قصش-ور ال-ت-ن-فسش-ي اŸزم-ن
ع -دم ت -ع-ويضس ا’دوي-ة 100
باŸائة ،رغم انهم يششÎون
ال - -دواء ب - -وصش - -ف - -ة ت - -زي - -د
قسش - -م - -ت- -ه- -ا ع- -ن الـ 500دج
شش-ه-ري-ا ،ك-م-ا يشش-ك-ل غ-ي-اب
ال -ع-ت-اد الشش-ب-ه ال-ط-ب-ي ك-آال-ة
ا’وكسشج Úمششك Óحقيقيا
يؤورق حياة اŸرضشى خاصشة
اول- -ئك ال -ذي -ن ي -ت -ع -رضش -ون
’زم -ات بصش -ف -ة دائ -م -ة م -ا
يسش- -ل- -دع- -ي ت- -ن- -ق- -ل -ه -م ا¤
اŸسش- - -تشش- - -ف- - -ى م - -ن اج - -ل
اخضش - -اع - -ه - -م ا ¤ت - -ن- -فسس
اصش -ط -ن -اع -ي ي -ع-ط-ى ف-ي-ه-ا
اŸريضس جرعات اوكسشجÚ
لفتح الششعب الهوائية للرئة،
و ك- -ثÒا م -ا ي -ج -د اŸريضس

ن -فسش -ه سش -ج -ي -ن -ا ‘ م-ن-زل-ه
بسش- -بب ع -دم ق -درت -ه ع -ل -ى
صش-ع-ود سش ⁄Ó-ال-ع-م-ارة ’ن
شش- -ق- -ت- -ه ت- -ق -ع ‘ ال -ط -اب -ق
اÿامسس او السشادسس.
وي - -ذك - -ر ان ا÷م - -ع - -ي - -ة
ا÷زائ -ري -ة ل -ل -تضش -ام -ن م-ع
مرضشى التنفسس تاسشسشت ‘
 1994م -ن أاه -م أاه -داف -ه-ا
ال -تضش -ام -ن م -ع اأ’شش -خ-اصس
اŸصش -اب Úب -أام -رضس ال -رب -و
والقصشور التنفسشي اŸزمن
او ا◊اد ب - -الÎك- -ي- -ز ع- -ل- -ى
أاه-م-ي-ة –سش-يسش-ه-م ب-طبيعة
م- -رضش- -ه- -م ومسش- -اع- -دت -ه -م
ب- -ال- -ت- -ك- -ف- -ل ال- -ط -ب -ي ب -ه -م
ب - -اإ’ضش- -اف- -ة إا ¤ت- -ن- -ظ- -ي- -م
نشش- - -اط- - -ات ذات عÓ- - -ق- - -ة
بالبيئة والصشحة.

ق.م

السسبت  ١٣ماي  ٢٠١٧م

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

الموافق لـ  ١٧شسعبان  ١٤٣٨هـ

من لوأزم أ◊كم على أ’آخرين :

سصÓم ـ ـة القل ـ ـب والتج ـ ـرد م ـ ـن اله ـ ـوى

اإن محاولة تقويم اأي رجل من الرجال اأو
م-وؤsل-ف م-ن ال-م-وؤsل-ف-ات ب-م-ق-ررات سس-اب-قة
وخلفيات مبيتة تجعل ا’إنسسان يميل عن
ال -ح-ق م-ي Óً-واضسً-ح-ا ،ف-ه-و ’ ي-ن-ظ-ر اإل-ى
المرء بمجموع اأعماله ,بل يتغاضسى عن
ال- -م -ح -اسس -ن ,و’ ي -ق -ع ب -ي -ن ع -ي -ن -ي -ه اإ’
ال -ه -ف -وات ،ب -ل ق -د ي -ع -ط -ي -ه-ا اأك-ث-ر م-م-ا
تسس-ت-ح-ق م-ن ال-ن-ق-د وال-ت-ج-ري-ح .ل-ذا كان
التجرد في التقويم من ا’أسسباب المهمة
التي تجعل الحكم صسواًبا اأو قريبًا من
الصسواب .قال الله تعالىَ{ :يا أَtيَها ألِ s
ن
ذي َ
ن ِباْلِق ْسص ِ
ء
أ
د
أآَمُنوأ ُكوُنوأ َقsوأمِي َ
َ
ط شُصَه َ
ِلs-لِ-ه َوَلْ-و َعَ-ل-ى أَْنُ-ف-سِصُ-كْ-م أَِو ألَْ-وأِلَدْيِن
َوأ’أَْق َ-رِب-ي-نَ ِأإْن َيُ-كْ-ن َ
غِ-نّ-يً-ا أَْو َفِ-ق-ي-رًأ
َفالsل ُ
ن
ه أَْوَلى ِبِهَما َفَ Óتsتِبُعوأ أْلَهَوى أَ ْ
َتْع ِ
دُلوأ} .وكما يجب التجرد من هوى
العداوة والبغضساء في النقد فاإنه يجب
التجرد من هوى الحب في المدح .وكما
’ يجوز التحامل فاإنه ’ تجوز المحاباة.
ق -ال شس -ع -ب -ة‘‘ :ل-و ح-اب-يت اأحً-دا ل-ح-اب-يت
هشس -ام ب -ن حسس -ان ،ك -ان خ-ت-ن-ي ول-م ي-ك-ن
يحفظسس.
وسسئل علي بن المديني عن اأبيه فقال:
‘‘سسلوا غيري‘‘ .فاأعادوا فاأطرق ،ثم رفع
راأسس - - - -ه ف - - - -ق - - - -ال‘‘ :ه- - - -و ال- - - -دي- - - -نسس.
وكان اأبو داود السسجتسساني يكّذب ابنه.
وقال عبيد الله بن عمرو :قال لي زيد بن
اأب -ي اأنُ -يسس -ة ’‘‘ :ت -ك -تب ع -ن اأخ-ي؛ ف-اإن-ه
كذابسس.
وتدبروا اأيها ا’إخوة وصسية الله لنبيه داود
جَ-عْ-لَ-ناَك
ع -ل-ي-ه السسÓ-مَ{ :ي-ا َدأُوُد ِأإ sن-ا َ
َخ ِ-ل -ي َ-ف ً-ة ِف -ي أ َْ’أْرضضِ َف -اْح ُ-ك ْ-م َب ْ-يَ-ن
ض ِب- -اْلَ- -حu- -ق َو’ َت s-ت ِ-ب ِ-ع أْل َ-ه َ-وى
ألs- -ن- -اس ِ
َف ُ- -ي - -ضِص s- -ل َ- -ك َع ْ- -ن سَص ِ- -ب - -ي ِ- -ل ألs- -لِ- -ه}.
ف Óينبغي اأن تكون المحبة لشسخصس اأو
ال -ب -غضس -اء ل -ه داف ً-ع-ا اإل-ى اإه-م-ال ال-ع-دل:
م شَصَناآنُ َقْوٍم َعَلى أَ’s
{َو’ َي ْ
جِرَمsنُك ْ
دُلوأ أْع ِ
َتْع ِ
دُلوأ ُهَو أَْقَرُب ِللsتْقَوى}.
وال -ق -لب اإن ل -م يسس -ل -م م -ن ال -ت -اأث -ر ب-ه-ذه
العواطف القلبية فÓبد من الخطاأ في
التقويم.
قال شسيخ ا’إسسÓم ابن تيمية رحمه الله:
‘‘ومن المعلوم اأن مجرد نفور النافرين ،اأو
محبة الموافقين ’ ،يدل على صسحة قول
و’ فسساده ،اإ’ اإذا كان ذلك بهدى من
الله ,بل ا’سستد’ل بذلك اسستد’ل باتباع
ال -ه -وى ب -غ -ي-ر ه-دى م-ن ال-ل-ه؛ ف-اإن اّت-ب-اع
ا’إنسسان لما يهواه هو اأخذ القول والفعل
ال -ذي ي -ح -ب -ه ،ورّد ال -ق -ول وال-ف-ع-ل ال-ذي
ي- - -ب- - -غضس- - -ه ب Ó- - -ه- - -دى م- - -ن ال - -ل - -هسس.
وقال اأيضًسا رحمه الله‘‘ :وصساحب الهوى
يعميه الهوى ويصسمه ،ف Óيسستحضسر ما
ل -ل -ه ورسس -ول -ه ف -ي ذلك ،و’ ي -ط -ل -ب-ه ،و’
ي -رضس -ى ل-رضس-ا ال-ل-ه ورسس-ول-ه ،و’ ي-غضسب
لغضسب الله ورسسوله ،بل يرضسى اإذا حصسل
ما يرضساه بهواه ،ويغضسب اإذا حصسل ما
ي -غضسب ل -ه ب -ه -واه ،وي -ك-ون م-ع ذلك م-ع-ه
شسبهة دين :اأن الذي يرضسى له ويغضسب له
اأنه السسنة ،واأنه الحق ،وهو الدينسس.

اقصص ـ ـ ـد وج ـ ـه اللـ ـ ـه
والنصص ـ ـ ـح للمسصلم ـ ـÚ

وبهذا يتبين أان التجرد في القول والعمل
وسسÓمة المقصسد أاصسل مهم في تقويم
ال -رج -ال وأاع -م -ال -ه -م ،ح -ت -ى ل -و ك-ان رأاي
اإ’نسسان صسحيحًا ،لكنه لم يقصسد به وجه
الله تعالى ثم النصسح للمسسلمين؛ فإان عمله
م -ردود غ -ي -ر م -ق -ب -ول ،وه -و م -أازور غ -ي-ر
مأاجور إاذا لم يتجاوز عنه ربه؛ قال الله
ت-ع-الىَ{ :وَم-ا أُِمُ-روأ ِإأِ ’sلَ-يْ-عُ-بُ-دوأ ألs-لَه
ن ُح َ-ن َ-ف -اء َ}.
ُمْ- -خِ- -ل- -صِص- -يَ- -ن َل ُ -ه أل u-دي َ -
قال شسيخ اإ’سسÓم ابن تيمية‘‘ :وهكذا الرد
على أاهل البدع من الرافضسة وغيرهم ،إان
لم يقصسد منه بيان الحق وهدى الخلق
ورحمتهم واإ’حسسان إاليهم لم يكن عمله
حا ،وإاذا غلظ في ذم بدعة ومعصسية
صسال ً

كان
قصسده بيان ما فيها من الفسساد ليحذرها
العباد كما في نصسوصس الوعيد وغيرها.
وق- -د ي -ه -ج -ر ال -رج -ل ع -ق -وب ً-ة وت -ع -زي ً -زا
وال- -م- -قصس- -ود ب- -ذلك ردع -ه وردع أام -ث -ال -ه
للرحمة واإ’حسسان ’ للتشسفي وا’نتقام،
كما هجر النبي ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ
أاصسحابه الثÓثة الذين خلّفوا في غزوة
تبوكز.
فعلى اإ’نسسان المسسلم أان يفتشس في قلبه
ويطّهره من جميع آاثار الهوى قبل اأن يبدأا
في تقويم شسخصس من اأ’شسخاصس أاو كتاب
م- -ن ال- -ك- -تب؛ ل -ك -ي ي -ك -ون م -ت -ي -ن ال -رأاي
م- -نصسً - -ف -ا ,ب -ع -ي ً-دا ع -ن ال -ج -ور وال -ظ -ل -م
المذموم شسرًعا ،وذلك أان صساحب هذا
ال-ق-لب ال-ط-اه-ر السس-ل-ي-م م-ط-م-ئ-ن ال-ب-ال,
هادئ النفسس ,يحب الخير للناسس ,ويبذل
النصسح لهم ,وهذه هي صسفات أاصسحاب
رسسول الله ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ الذين
مدحهم الله عز وجل بقولهَ{ :وأsل ِ
ن
ذي َ
َم َ-ع ُ -
ح َ-م -اُء
ه أَشِص s-دأُء َع َ-ل -ى أْل ُ-ك s-ف -اِر ُر َ
م}.
َبْيَنُه ْ
ومثل هذا ُيلقى له القبول بين الناسس حتى
وه -و ي -رد ع -ل -ى اأ’خ-ط-اء وا’ن-ح-راف-ات؛
ف-إان-ه يصس-اح-ب-ه ف-ي ذلك شس-ع-ور ب-الشس-ف-ق-ة
وحب ال- -ه- -داي- -ة ل- -ل- -غ -ي -ر ’ م -ج -رد ال -رد
والخصسومة والجدال كما هو الحال في
ك -ث -ي -ر م -م -ن ي -تصس-دى ل-ل-م-خ-ال-ف-ي-ن ل-ه أاو
لشس- -ي- -خ- -ه؛ ح -يث إان اأ’م -ر يصس -ل ب -ه إال -ى
ا’ع -ت -داء ف -ي ك Ó-م -ه ل -م-ن ي-خ-ال-ف-ه ف-ي
الفروع التي يسسعها الخÓف ،فضس ًÓعن
اأ’صسول ’ ،لشسيء إا’ أ’نه خالفه أاو خالف
شسيخه وكفى.
’ تشس- -غ- -ل ق- -ل -بك ب -م -ا ي -ن -الك م -ن اأ’ذى
فبسسÓمة القلب إاخوة اإ’سسÓم يتم العدل
في جميع اأ’مور ،وصساحب القلب السسليم
’ يؤوذي المسسلمين ولو آاذوه ،و’ ينتقم
لنفسسه.
وقد ذكر اإ’مام ابن القيم رحمه الله في
مدارج السسالكين أاحد عشسر مشسهًدا فيما
يصسيب المسسلم من أاذى الخلق وجنايتهم
عليه ،نكتفي بمشسهد واحد؛ حيث يقول
رح -م-ه ال-ل-ه‘‘ :ال-مشس-ه-د السس-ادسس :مشس-ه-د
السسÓمة وبرد القلب ،وهذا مشسهد شسريف
جًدا لمن عرفه وذاق حÓوته ،وهو أان ’
يشسغل قلبه وسِسره بما ناله من اأ’ذى وطلب
الوصسول إالى درك ثأاره وشسفاء نفسسه ،بل
ي -ف ّ-رغ ق -ل -ب-ه م-ن ذلك ،وي-رى أان سسÓ-م-ت-ه
وبرده وخلّوه منه أانفع له وأالذ وأاطيب،
وأاع -ون ع -ل -ى مصس -ال -ح -ه؛ ف-إان ال-ق-لب إاذا
اشستغل بشسيء فاته ما هو أاهم عنده وخير
له منه ،فيكون بذلك مغبوًنا ،والرشسيد ’
ي -رضس -ى ب -ذلك وي -رى أان -ه م -ن تصس -رف -ات
السسفيه ،فأاين سسÓمة القلب من امتÓئه
ب -ال -غ ّ-ل وال -وسس -اوسس وإاع -م -ال ال-ف-ك-ر ف-ي

إادراك ا’نتقام.
و’بن تيمية رحمه الله رسسالة كتبها إالى
تÓمذته بدمشسق تبرز فيها هذه الصسفة
سسÓمة القلب بجÓء ،نذكر مقاطع منها:
يقول رحمه الله في رسسالته لتÓمذته:
‘‘وتعلمون من القواعد العظيمة التي هي
من جماع الدين تأاليف القلوب ،واجتماع
الكلمة ،وصسÓح ذات البين؛ فإان الله تعالى
جِميعاً
حْب ِ
يقولَ{ :وأْعَتصِصُموأ ِب َ
ل ألsلهِ َ
َو’ َتَ-فs-رُقوأ} ،وي - -ق- -ولَ{ :و’ َتُ-ك-وُنوأ
ن َتَفsرُقوأ َوأْخَتَلُفوأ مِ ْ
ن َبْعدِ َما
َكاsلذِي َ
ُ
ِ
ُ
ب
م أْلَبuيَنات َوأولَئ َ
م َعَذأ ٌ
ءُه ُ
ك َلُه ْ
َ
جا َ
َعِظيمٌ} ،وأامثال ذلك من النصسوصس التي
ت -أام-ر ب-ال-ج-م-اع-ة وا’ئ-تÓ-ف وت-ن-ه-ى ع-ن
الفرقة وا’ختÓف ،وأاهل هذا اأ’صسل هم
أاهل الجماعة ،كما أان الخارجين عنه هم
أاهل الفرقة.
إالى أان قال في الرسسالة نفسسها‘‘ :وأاول ما
أاب -دأا ب -ه م -ن ه -ذا اأ’صس-ل م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ي،
فتعلمون رضسي الله عنكم أاني ’ أاحب أان
يؤوذى أاحد من عموم المسسلمين فضس ً
 Óعن
أاصس- -ح- -اب- -ن- -ا بشس -يء أاصس -ل ’ ،ب -اط ً -ن -ا و’
ظاهًرا ،و’ عندي عتب على أاحد منهم
و’ لوم أاصسل ،بل لهم عندي من الكرامة
واإ’ج Ó-ل وال -م-ح-ب-ة وال-ت-ع-ظ-ي-م أاضس-ع-اف
أاضس -ع -اف م -ا ك -ان كw-ل ي-حسس-ب-ه ،و’ ي-خ-ل-و
الرجل إاما أان يكون مجتهًدا مصسيًبا أاو
مخطًئا أاو مذنبًا ،فاأ’ول مشسكور ،والثاني
مع أاجره على ا’جتهاد فمعفو عنه مغفور
ل-ه ،وال-ث-الث ف-ال-ل-ه ي-غ-ف-ر ل-ن-ا ول-ه ولسس-ائر
المؤومنين ،فنطوي بسساط الكÓم المخالف
لهذا اأ’صسل كقول القائل :فÓن ق ّصسر،
فÓن ما عمل ،فÓن أاوذي الشسيخ بسسببه،
فÓن كان سسبب هذه القضسية ،فإاني ’
أاسسامح من آاذاهم من هذا الباب و’ حول
و’ قوة إا’ بالله ،بل مثل هذا يعود على
قائله بالمÓم إا’ أان يكون له من حسسنة،
وممن يغفر الله له إان شساء الله ,وقد عفا
الله عما سسلفسس.
إالى أان قال رحمه الله في الرسسالة نفسسها:
‘‘ف Óأاحب أان ُينتصسر من أاحد بسسبب َكذِِبه
ي ،أاو ظُلِمه وعدوانه؛ فإاني أاحب الخير
عل ّ
ل -ك -ل ال -مسس-ل-م-ي-ن ،وأاري-د ل-ك-ل م-ؤوم-ن م-ن
ال -خ -ي-ر م-ا أاح-ب-ه ل-ن-فسس-ي ،وال-ذي-ن ك-ذب-وا
وظلموا في حلّ من جهتيسس.
انتهى كÓمه رحمه الله ،وهو كÓم عظيم
يسستشسعر قارئه فيه الصسدق وقمة التجرد
من الهوى ،وقّل من يكون كذلك ..وقد
قال اإ’مام ابن ناصسر الدين الدمشسقي:
‘‘هيهات هيهات! إان في مجال الكÓم في
ال -رج-ال ع-ق-ب-ات ،م-رت-ق-ي-ه-ا ع-ل-ى خ-ط-ر،
ى ’ منجى له من اإ’ثم و’
ومرتقيها هو ً
وزر ،فلو حاسسب نف َسسه الرامي أاخاه ما
السسبب الذي أاهاج ذلك؟ لتحقق أانه الهوى
الذي صساحبه هالك.

هام جدأ

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

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

أفضصل ألطرق لعمل ألصصدقة أ÷ارية
اتفق أاهل العلم على أان الدعاء وا’سستغفار
والصسدقة والحج تصسل للميت .أاما الدعاء
وا’سس -ت -غ-ف-ار ف-ل-ق-ول ال-ل-ه ت-ع-ال-ى« :وال-ذي-ن
ج-اؤووا م-ن ب-ع-ده-م ي-ق-ول-ون رب-ن-ا اغ-ف-ر ل-ن-ا
وإ’خ-وان-ن-ا ال-ذي-ن سس-ب-ق-ون-ا باإ’يمان» ،وقال
النبي ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ« :اسستغفروا
أ’خيكم واسسأالوا له التثبيت فإانه اآ’ن يسسأال»،
وقال صسلى الله عليه وسسلم« :إاذا صسليتم على
الميت فأاخلصسوا له الدعاء».
وأاما الصسدقة فقد ثبت في الصسحيحين عن
عائشسة أان رجً Óقال للنبي ـ صسلى الله عليه
وسسلم ـ إان أامي افتلتت نفسسها ولم توصسي
وأاظنها لو تكلمت تصسدقت أافلها أاجر إان
تصسدقت عليها فقال النبي ـ صسلى الله عليه
وسسلم ـ( :رواه البخاري ومسسلم) ،وثبت في
البخاري عن سسعد بن عبادة :أان أامه توفيت
وهو غائب فقال :يا رسسول الله إان أامي
ماتت وأانا غائب فهل ينفعها إان تصسدقت
عنها فقال :نعم ،فقال :أاشسهدك أان حائطي
ال -م-خ-راف صس-دق-ة ع-ن-ه-ا (رواه ال-ب-خ-اري).
وأاما الحج فقد قال ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ
لمن سسأالته عن الحج« :اأرأايت لو كان على
أامك دين أاكنت قاضسيته ،قالت :نعم قال:
ف-دي-ن أاح-ق ال-ل-ه ب-ال-قضس-اء» (رواه ال-ب-خ-اري
ومسسلم) .ومما سسبق تعلم أان الصسدقة عن
الميت تنفعه ويصسل إاليه ثوابها.
وقد روي حديث ضسعيف في الصسÓة عن
ال -م -يت ،وذك -ر اإ’م -ام مسس -ل -م ف -ي م -ق-دم-ة
صس -ح -ي -ح-ه ع-ن ع-ب-د ال-ل-ه ب-ن ال-م-ب-ارك أان-ه
ضس -ع -ف ه -ذا ال -ح -ديث ث -م ق -ال :ل -يسس ف -ي
الصسدقة (يعني عن الميت) اختÓف  .قال
النووي :قوله( :ليسس في الصسدقة اختÓف)
فمعناه
أان هذا الحديث ’ يحتج به ،ولكن من أاراد
بر والديه فليتصسدق عنهما ،فإان الصسدقة
تصسل إالى الميت وينتفع بها ب ÓخÓفٍ بين
ال - - -مسس - - -ل - - -م- - -ي- - -ن وه- - -ذا ه- - -و الصس- - -واب.
وأاما ما حكاه أاقضسى القضساة أابو الحسسن
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ال-م-اوردي ال-بصس-ري ال-ف-ق-ي-ه الشس-اف-ع-ي ف-ي
كتابه الحاوي عن بعضس أاصسحاب
الكÓم ،من أان الميت ’ يلحقه بعد موته
ثواب فهو مذهبٌ باطلٌ قطًعا وخطأا ٌ بيٌن
م-خ-الٌ-ف ل-نصس-وصس ال-ك-ت-اب والسس-نة وإاجماع
اأ’مة ف Óالتفات إاليه و’ تعريج عليه .
وأام -ا الصس Ó-ة والصس -وم ف -م -ذهب الشس-اف-ع-ي
وجماهير العلماء أانه ’ يصسل ثوابهما إالى
الميت ،إا’ إاذا كان الصسوم واجبًا على الميت
فقضساه عنه وليه أاو من أاذن له الولي ،فإان
فيه قولين للشسافعي أاشسهرهما عنه أانه ’
يصس-ح وأاصس-ح-ه-م-ا ع-ن-د م-ح-ق-ق-ي م-ت-أاخ-ري
أاصسحابه أانه يصسح.
وأاما قراءة القرآان فالمشسهور من مذهب
الشسافعي أانه ’ يصسل ثوابها إالى الميت وقال
ب-عضس أاصس-ح-اب-ه :يصس-ل ث-واب-ه-ا إال-ى ال-م-يت.
وذهب جماعات من العلماء إالى أانه يصسل
إالى الميت ثواب جميع العبادات من الصسÓة
والصسوم القراءة وغير ذلك ..ثم ذكر النووي
أان الدعاء والصسدقة والحج يصسل ثوابها إالى
الميت باإ’جماع.
وق-ال ف-ي ت-ح-ف-ة ال-م-ح-ت-اج« :وي-ن-ف-ع ال-ميت
صسدقة عنه ومنها وقف لمصسحف وغيره
وحفر بئر وغرسس شسجر منه في حياته اأو
م -ن غ -ي -ره ع -ن -ه ب -ع -د م -وت-ه» .وأام-ا أافضس-ل
ال -ط -رق ل-ن-ف-ع وال-دك ف-ع-ل-يك ب-اإ’ك-ث-ار م-ن
ال -دع -اء ل -ه ،ق -ال ال-ل-ه ت-ع-ال-ى{ :وق-ل رب
أرح-م-ه-م-ا ك-م-ا رب-ي-اني صصغيًرأ} وق- -ال
النبي ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ« :إاذا مات
اإ’نسسان انقطع عنه عمله إا’ من ثÓثةٍ إا’
من صسدقٍة جاريٍة أاو علم ٍ ينتفع به أاو ولدٍ
صس - - - - - - -ال ٍ - - - - - - -ح ي- - - - - - -دع- - - - - - -و ل- - - - - - -ه» رواه.
أاما بالنسسبة للصسدقة فمن أافضسل ما تبذل
فيه الصسدقات الجهاد في سسبيل الله وبناء
ال-مسس-اج-د ومسس-اع-دة ط-ل-ب-ة ال-ع-ل-م ب-طباعة
الكتب أاو إاعطائهم اأ’موال التي يحتاجون
إاليها.

اإلخÓصص ‘ العم ـ ـ ـل والعبـ ـ ـ ـادة
ق -ال ال-ل-ه ت-ع-ال-ىَ{ :وَم-ا أُِمُ-روأ ِأإ  ’sلَِ-ي ْ-ع ُ-بُدوأ
ه ُمخِْلصِصينَ لَ ُ
ن حَُنَفاء َوُيِقيُموأ
ه ألuدي َ
أللَ s
صص َ Óَ- -ة َوُي - -وؤْ ُت - -وأ أل s- -زَك - -اَة َوَذِلَ- -ك ِديُ - -ن
أل s
أْلَقuيَم ِ
ة} ،وقال رسسول الله ـ صسلى الله عليه
وسسلم ـَ« :خْيُر الtدَعاِء ُدَعاُء َيْوِم َعَرَفَةَ ،وَخْيُر َما
حَدُه
ُقْل ُ
ت اَأَنا َوالsنِبtيوَن ِمْن َقْبِلى َ’ :اإَِلَه اإِ ’sالsلُه َو ْ
حْمُد َوُهَو َعَلى ُكuل
َ’ شَسِري َ
ك َلُه َلُه المل ُ
ك َوَلُه اْل َ
يٍء َقِدير».
شَس ْ
الله تبارك وتعالى ’ يقبل عم ً
 Óاإ’ اإذا كان
خالصساً له ’ ،رياَء فيه و’ سُسْمَعة ،فمهما كان
العمل صسغيًرا فهو عند الله عظيم اإذا كان
خالصسًا لوجهه الكريم ،ومهما كان العمل كبيرا ً
ف -ه -و ع -ن -د ال -ل -ه ع-ز وج-ل ح-ق-ي-ر اإذا ل-م ي-ك-ن
خ -الصس ً-ا ل -ل -ه سس -ب -ح-ان-ه وت-ع-ال-ى {َفَ-م -ن َك -اَن
حا َو’
ل َعَم Óصَصالِ ً
جو لَِقاء َرuبهِ َفْلَيْعَم ْ
َيْر ُ
ك ِبِعَباَدِة َرuب ِ
ُيشْصِر ْ
حًدأ}.
ه أَ َ
ج -اءت ال -رسس -ا’ت السس-م-اوي-ة م-ن-ذ م-ب-عث اآدم
عليه السسÓم واإلى مبعث رسسولنا الكريم محمد
ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ’ ،إقرار «’ اإله اإ’ الله»
في النفوسس اإقرارا ً يقينيًا .ومعنى «’ اإله اإ’
الله» معنًى عظيم وجليل ،اأي ’ معبود بحق اإ’
الله ،فالذي اتخذ الله اإلهًا ينبغي اأن يدرك
ع -ظ -م -ة ه -ذا ا’إل -ه ي -ق -ي -ن ً-ا ،ف -اإذا اأدرك ه-ذه
العظمة عبده جل جÓله مخلصسًا له الدين.
ح ي ث ي ع ل م ح ق ا ل ع ل م ا أ ن ّ ا ’ أ مّ ة ل و ا ج ت م ع ت ع ل ى
اأن يضسروه بشسيء ’ يضسروه اإ’ بشسيء قد كتبه
الله عليه ،ولو اجتمعت على اأن ينفعوه بشسيء
’ ينفعوه اإ’ بشسيء قد كتبه الله له ،لذلك تراه
دائم الخشسوع لله عز وجل ،يرتجي باأي عمل
يعمله وجه الله عز وجل ،فهو سسبحانه وتعالى
وحده الذي يمده بالعون والمدد والسسند في
حياته ومعيشسته.
وهو وحده سسبحانه وتعالى الذي يجيره اإذا
األ -مت ب -ه مصس -ي -ب -ة م-ن مصس-ائب ال-ح-ي-اة ،وه-و
وحده سسبحانه الذي يرزقه ويعينه ،فمن اآمن
بهذه الحقائق العظيمة ما كان له اأن يتخذ
الرياء طريقًا له اأو النفاق مسسلكًا له في اأي
ع-م-ل م-ن اأج-ل اإرضس-اء ال-م-خ-ل-وق م-ه-م-ا ك-انت
مكانته.
ولنا في رسسول الله ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ
اأسس- -وة حسس- -ن- -ة ،ف- -ق- -د ك- -ان شس -دي -د ال -ع -ن -اي -ة
ب -ا’إخ Ó-صس ل -ل-ه ت-ع-ال-ى ،وك-ان دائَ-م ال-ت-وج-ي-ه
’أصس -ح -اب -ه ف -ي ه -ذا ا’أم -ر ال -ع -ظ -ي -م ،ف -ك-ان
يذكرهم باإخÓصس النيات لله عز وجل ،فعن
عمر بن الخطاب رضسي الله عنه اأن رسسول الله
ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ قال« :ا’أعمال بالنية،
َولُِكuل اْمِر ٍ
جَرُتُه اإلى
ئ َما َنَوىَ ،فَمْن َكاَن ْ
ت هِ ْ

جَرُتُه اإلى الsلهِ َوَرسُسولِهَِ ،وَمْن
الsلهِ َوَرسُسولِهَِ ،فِه ْ
ت ِه ْ-ج َ-رُت ُ-ه ِل ُ-د ْن َ-ي -ا ُي -صِس -ي ُ-ب َ-ه -ا ،اأ َ ِو اْم َ-ر اأ َةٍ
َك- -ا َن ْ -
جَر اِإَليهِ».
جَرُتُه اإلى َما َها َ
َيَتَزsو ُ
جَهاَ ،فِه ْ
وَع -ن اأب -ي ُه َ-ر ْي َ-ر َة رضس -ي ال-ل-ه ع-ن-ه ق-اَلَ :ق -اَل
َرسُسوُل الsلِه ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ« :اإِsن الsلَه َ’
َي ْ-ن ُ-ظ ُ-ر اإل-ى اأ َْجَ -سس -اِد ُكْ-م َوَ’ اإل-ى صُسَ-و ِر ُكْ-م َوَلِ-ك ْ-ن
َيْن ُ
ظُر اإلى ُقُلوِبُكْم» ،قال الله تعالىُ« :قْل اإِsن
صَس َ -
ِÓت -ي َوُن ُ -سس ِ-ك-ي َوَم-حَْ-ي-اَي َو َمَ-م -اِت -ي ِل-لِّ-ه َرuب
ت َواَأَنْا اَأsوُل
ك لَُه َوِبَذلِ َ
اْلَعاَلِميَن ’َ ،شَسِري َ
ك اأُمِْر ُ
َ
ِ
ي رضسى
المسسِلِمينَ» .وَعن اَأبي ُموسَسى ا’أشْسَعِر u
الله عنه َقاَلَ :قاَل اَأْعَراِب ِ
ي ـ صسلى الله
ي للsنِب u
w
جُل
جُل ُيَقاِتُل لِْلَمْغَنم َِ ،والsر ُ
عليه وسسلم ـ :الsر ُ
ُيَ -ق -اِتُ-ل ِل ُ-يْ-ذ َكَ-رَ ،وُيَ -ق-اِت ُ-ل ِل ُ-ي َ-رى َمَ -ك-اُنُ-ه ،مَ-نْ ِفي
سَسِبيِل الsلِه؟ َفَقاَل« :مَْن َقاَتَل ِلَتُكوَن َكِلَمُة الsلِه
ِ
ي اْلُعْلَيا َفْهَو ِفي سَسِبيِل الsلهِ».
ه َ
وَعِن ابِْن َعsباسسٍ رضسي الله عنهماَ ،عْن َرسُسوِل
الsلهِ صسلى الله عليه وسسلم ِفيَما َيرِوي َعْن َرuبهِ
ْ
ب ألح َسصنَاِت
ن أللَ s
َتَباَر َ
ك َوَتَعالَى َقاَلِ « :أإ s
ه َكتَ َ
ح َسصَن ٍ
َ
ْ
ة
ب
م
ه
ن
م
ف
،
ك
ن َذِل
م َبsي َ
َ
َ
ِ
َوأل sسصuيَئاِت ُث s
َ s
َ
َف -لَ ْ-م َي ْ-ع َ-مْ-لَ-ه-ا َكَ-ت َ-بَ-ه-ا ألs-لُ -
ه ِعْ-ن َ-دُه حَ َ -سصَ-ن ً-ة
م ِبَها َفَعِمَلَها َكَتَبَها ألsل ُ
ه َعsز
َكاِمَلًةَ ،و ِأإ ْ
ن َه s
ح َسصَناٍت أإلى سَصْبِعِمَئ ِ
ْ
ة
ر
ص
ش
ع
ه
ل ِعْنَد
ُ
َ
َ َ
َو َ
ج s
ضِصْ- -ع ٍ- -ف أإل -ى أَضْص َ-ع -اٍف َك ِ-ث -ي َ-رٍة َ ،و ِأإ ْ
ن َه -مs
ِب َ -سصu-يَ-ئٍ -
ة َفَ-ل -مْ َيْ-عَ-مْ-لَ-ه-ا َكَ-تَ-بَ-ه-ا ألs-لُ -
ه ِع ْ-ن َ-دُه
م ِبَها َفَعِمَلَها َكَتَبَها
ح َسصَنًة َكاِمَلًةَ ،و ِأإ ْ
ن َه s
َ
ألs- - - - - - -ل ُ - - - - - - -ه سَص u- - - - - - -ي َ- - - - - - -ئً- - - - - - -ة َو أِح َ- - - - - -دًة ».
فالنية الصسالحة َتْرَقى بصساحبها اإلى مراتب
ال -فÓ-ح وال-ن-ج-اة ،واإsن اأsي ع-مٍ -ل ي-ع-م-ل-ه ال-ع-ب-د
يبتغي به وجَه الله ُيِثيُبُه الله عليه وُيَفuرُج به
َكْرَبُه في الدنيا وا’آخرة.
و ن ج د ا أ ن ا ل ص س ح ا ب ة ر ض س ي ا ل ل هُ ع ن ه م ق د ع ر ف و ا
حقيقَة اإخÓصِس العبادة لله عز وجل ،فهذا
اأحدهم ياأتي رسسول الله صسلى الله عليه وسسلم
ي-ب-اي-ع-ه ع-ل-ى ال-ج-ه-اد ،وَي ُ-خ-و ُضس غ-م-ار اإح-دى
ال-غ-زوات راج-يً-ا م-رضس-اة ال-ل-ه واإعÓ-ء ك-ل-م-ت-ه،
وعند انقضساء المعركة َيْقسِسُم له رسسوُل الله
نصس -يَ-بُ-ه م-ن ال-غ-ن-ائ-م ،ف-ي-ق-وُل ه-ذا الصس-ح-اب-ي
الجليل :ما َعَلى هذا بايعتُك يا رسسول الله؟
اإنما بايعتك على سَسْهم ٍ يدخل من ههنا ويخرج
من ههنا ،ويشسير اإلى حلقومه! وفي المعركة
التالية ُوِجَد هذا الصسحابي شسهيدا ً بسسهم على
نحو ما اأراد.
كل عبد اإذا اسستشسعر عظمة الله في قلبه فاإن
ال -ل -ه ت -ع -ال -ى ي -ق-رب-ه اإل-ي-ه وي-ج-ع-ل-ه م-ع ع-ب-اده
المخلصسين المقربين الذين اأنعم عليهم ِمَن
ء
ن وألشtصَ- -هَ- -د أ ِ
أل - -نِ- -sب - -ي- -uي- -ن َوألuصصu- -ديِ- -ق - -يَ - -
ك َرِفيًقا.
ح ُسص َ
صصالِِحي َ
ن أُولَِئ َ
ن َو َ
وأل s
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متاهـــــة
األرقــــام
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الكلمــــات السسهميـــة
الطموح
حقد ـ م ـ
’ يداع

جوهر

ننظف

لعبــــة الحـــروف
هذه الإشصارة –توي
على دوائر مرقمة من ١اإ٨ ¤
و‘ نفسض الوقت على
حروف ﬂتلفة بحيث اأن
رمز الإشصارة يتكون من
›موعة اأرقام ترجمه
اإ ¤حروف ثم اجمع هذه
ا◊روف فتحصصل على
اسصم لÓعب سصابق
÷بهة التحرير الوطني.

دردشسة
لسسهم
اأ

الح ـ ـ ـ ــل

كلمة السسر
دردشسة الحروف
لعبة الحروف

يقدف

آالة طرب

رقم
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الكلمـــــــات:

قالمة ،قيامة ،قيادة ،قصصة ،قارون ،قارورة ،قرية ،قرمية،
قرضصة ،قصصر ،قصصاصصة ،قيمامة ،قمة ،قاعدة ،قصصد ،قرضض،
قرصض ،قضصية ،قطعة ،قطاع ،قدسض ،قاعد ،قائم ،قوارب ،قبعة،
قاموسض ،قاسصم ،قديمة ،قدير ،قريبا ،قصصيدة ،قسصيمة ،قبيلة،
قابلة ،قادم ،قف.
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اختبر معلوماتك
أاي مادة مصسنوعة من النقود والتي ليسست
من الورق بل صسنعت من المواد الزراعية
التالية:
أا  -الحلفة؟
ب  -القطن؟
ج  -المطاط؟
د  -الورق البردي؟

` 1

` 2

4 `` 3

` 5
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الحل  /كلمات متقاطعة

^ أافقيا:في ريح شسجرة مريم ،قسسنطينة،
ف -اسس ،ن.ن ،ي -ح -ل ،م -ي -ادة ،دال ،ي -ل -ي ،م.م،
أاورب- -ا ،ه- -ل ،أام- -ة ،رل ،ال- -ت- -ي ،سسب ،م -ح -ن،
العمل ،إاله ،ماي ،سسفينة ،سسيدي راشسد ،عسس.
^ عموديا :فيفري ،اللمسس ،أامي’ ،م،
ماي ،سسميرة سسعيد ،قي ،بل ،حسس ،البر،
اسسر ،ننشسد ،الم ،فا ،طنجة ،حشسيشس ،ري،
نيام ،ند ،مدينة ،ه.ه ،حماة ،هÓل ،الملل،
امسس.
الحل متاهة ا أ
لرقام

٣٥ + ٩٦ + ٨١ + ١٠٠ + ٢٦ + ٢٥ + ٤٥ + ٦٠
٤٨٠ = ٢٠ +
الحل  /تسصل وتثقف

العالم أالكسسندر
جراهام هو أاول من
اخترع الهاتف.
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رئيسس اللجنة المركزية
للتحكيم الجديد بالفاف

١

’عب دولي
جزائري
سسابق
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ة
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ر

رئيسس اتحاد
العاصسمة
رفقة

عبر
قادم
حاجز
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وطن
اسستمر

يشسارك
وجع ـ م ـ

`

شصطب الكلمات اŸدونة داخل اŸربعات ‘ جميع الŒاهات
مع اسصتعمال أاول وآاخر حرف للكلمة

مشسى
اشستاق ـ م ـ

` 4 `` 3 ` 2

الكلمــات السسريــة

متشسابهان

جواب

قعد ـ م ـ

اللغز:

الكلمات السسهمية

أاخفى

1

كوسسة مسسعود
قادرية
زفزاف جهيد
ربوح حداد

برق

حب

كاتب ـ م ـ

نصسف خنجر

سص-ر ب-اŒاه ا أ
لسص-هم
م-ب-ت-دئ-ا ب-ا◊رف أالف
(أا) ح------ت------ى تصص-----ل إا¤
حرف الÓم (ل) لتجد
الكلمة اŸفقودة.

رئيسس
الكاف
السسابق

للمسساحة

حرف جر
عمر

دولة
إافريقية

٨٢٣

للسسؤوال

قر

ثلثا ذرة

١٧٣٣٥

للنصسب ـ م ـ

أافك ـ م ـ
مدن
يلعب ـ م ـ

العدد

رقــــــــــم
رئيسس
مولودية
الجزائر

ننطلق من الدائرة
السصوداء ‘ أاعلى
الشصبكة لنصصل إا¤
الدائرة السصوداء
لخرى ،شصرط أان Œمع
ا أ
‘ النهاية  ٥٦٧نقطة
وأال “ر ‘ رقم واحد
إال مرة واحدة.

كلمة
السصر:

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

عموديا

 )١ج -نسس -ي -ة رئ -يسس ال-ك-اف ال-ج-دي-د ،م-دي-ن-ة
سسورية
 )٢سسئم ،دولة اإفريقية
 )٣رجاء ،مكان ديني يزار سسنويا ـ م ـ سسجين
 )٤للجواب ،وجهة نظر ـ م ـ للسسوؤال
 )٥دقيق ،قواعد
 )٦قادم ـ م ـ سسائل حيوي ـ م ـ حقن ـ م ـ
 )٧ثلثا فسسر ،ظرف مكان ،نمرح ـ م ـ
 )٨يسساأم ـ م ـ جز ،ثلثا اأحد
 )٩في العروق ،متشسابهان ،هد
 )١٠صسوت الماء ،يقنط ـ م ـ
 )١١رئيسس اللجنة المركزية للتحكيم

 )١شسعوب ـ م ـ من اأخطاء كرة القدم ـ م

ـ
 )٢يسساأم ـ م ـ كاتب ’ ،يداع ـ م ـ
 )٣عكسس بعد ـ م ـ منشسط
 )٤حرف مكرر ،عاصسمة اأمريكية ،انتفاخ ـ م ـ
 )٥قعد ـ م ـ عتيق
 )٦يروي ،عاصسمة اأوروبية
 )٧متشسابهة ،للنصسب
 )٨الشسهر الثالث ،ثلثا بدل ،حرف مكرر
 )٩عسس ،وليمة ـ م ـ قادم
 )١٠جمع كرم ـ م ـ وطني
 )١١احمي ،عضسو بالفاف

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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انسس -رسض ج -ار  Êف -اسس -ن ان -ك-م ك-ل اسض ن-السس-بث اغ-م-يسض ن-ت-م-ازي-غث..م-ا Êات-اف-م ÿب-ار
ن -ت -م-ورث-ن-ا اسض ووال-ن يÓ-ن نسس-ن-ي-ه-ن اق غ-ورن سس-ك-ل ،اشس-ن-ويث ،ام-زاب-يث ،اق-ب-اي-ل-يث ،اشس-اويث،
اتراقيث..الشسياي يÓن هيقيث"الشسعب" مانك اتيلي سسما او ازاث ان كل نوقراي..الهدف انغ نتا
اعذال نالشسي يÓن يÎاق اق جرنان "الشسعب"  ،واانتشسني نÎحب سساÿطواث انيغ لرياي Ê
قراين نوجرنان مانك اثنحسسن.

امـ ـ ـ ـرح ذثقشس ـون اذرر

أانف ذشسثو امذنن اتسسرحن سسوطسض
“رك - - -ن- - -تث ذق Úي- - -ع ام- - -ك- - -ن
اوكن اذمرحن اذغ ميغلد وذفل أانف
ن
ر
بسسثعف يك ذمرح ،أانف أاين أام ق
اذل - -ل - -ف اغ - -م - -ذن- -ن اقشسشض مشسشض
ا◊م- -ام ان- -د اتسس- -رح -ن اذزرن وذشس -ف -ن
اتسسرحن غر اثغلن يعل Úآاند يسسغ
اوكن اذكسسن أاكرم بط اثÔك Íامكن الن
وذف- -ل اوك- -ن اذسس- -ع- -دن اسس -ن ن -رح
سس-ل-عب ذنشس-رح ن-ث-ن ات-ولث انسسنت
اقذ يتسسرحن غر لشسضسضض البحر ذقلث
ن -غ اتسس -رح -ن اتسس -رب -عث ق -ل -م-زي-ن
اغ- -مشض ان- -د اسس- -ن- -ذن غ- -ف ثسس -مضض،
لع Íسسثكرن بذفلŸ ،عن أاين يطفن
اسس Úأان -ف اطسض اق -تسس -رح -ن غ-ر
الوله ذمرح ذثقشسشض اذرر ذلون انبذ
اث- - -قشس- - -ون اذرر أام ذو ن - -غ
نغ انتفسسث اذÿرف .
ذقنبذ.
ذون الون اند أانف اطسض انÎبيع اقمدكل
اتسس -رح -ن اسس -م -رح -ن  ،ي -ل ان -د اسس-غ-م-ن اطسض
ابسسن اتسسون يذسسن أاين القن أام ذي البسض نغ أاسسفر
اب -تشض ،اذي -وث ان -ت -غ -ن -تسض ان -د اتسس-ف-ن اسس-ث-ع-ف أام ام-ك-ن ان-د
اتسس- - -ل- - -ن أان- - -ف ذقسس- - -ن ثسسسس- - -م .اذب- - -ع- - -ذن غ- - -ف ل- - -ع- - -يضض
انتمذنن،امكن أانف اقذ يتسسرحن اسسمرحن يون وسض  ،وقذق
اتسس -رح -ن اسس -ن -ذن اذ◊ن اتسس -رب -ي -ع .ال -ن اق -ذ ي -تسس -ل -ن غ-ف
اثقشسشض اذرر امكن أانف اقذ ا◊ن سسقمكن غر ويضض.
اذغ أاين امشسعن ذثم القبيل اذيون Ãكن أام قرن ثمد اغلمن،
اذيوث انتمد اديزقن سسفل اتقشسشسث بذرر ا‚رجر غف لعل
 2000نامت سسفل البحر ،ذشسثو أانف اكن أامني اغلن ذغرسض،
مذقنبذ أانف اذيون Ãكن اديسسمدن ثصسمضض ،ذين يتسسجن
امذنن اذرولن سسقغمشض ذÙلن انبذ اديسسلن أام ذثمذنن نغ
ذثذرث.

اأسسزوماينت دريث واأطذهرناسسنت ذيسض

لعوايـ ـل انل ـ ـ ـوراسس امقران ا–تفالنت سسنصسفيث أانرمطان

أاب- - -ذونت ل- - -ع- - -واي- - -ل
ان -ل -وراسض ام -ق -ران -ات -وج-اذنت
ن -الÎاوي -ح واأذزورنت
اق-ع-دي-ن-ي-ور أان-رم-طان أاق Óهاذيلي
ل - - -ف - - -ام- - -ل- - -ي- - -اث اأنسض
اسسنياي ادقورن،خاطر التقاليد أانسسن
اأذاوي-ن اإي-ذسسنادريث
ض
ذال- -ع- -دثسس- -يÓ- -ن ا–م- -ل- -ن أاذق ل- -ب- -اس
اإمزيان بشسام اأذرارن
د
ن-ت-غ-اوسس-وي-ن ذي ام-زوي-ارويا ومن بع
قلي اإذي نينتيل.
ن
ال -نصس-ف-يث ان-رم-ط-ان بشس-ام اذم-ي-ز
اأ’نت ل - - - - - - - - -واي - - - - - - - - -ل
أاسض أاوناصسف انرمطان أايط .
اي - - - -ط - - - -ات - - - -اف- - - -نت ذي

ب-وه-ا ن-ت-غ-ي-اوسسوين اآق Óتيلينت
غ Òذي رم- -ط- -ي- -ان اأم ث -غ -راسست
غ Òاآي ن- -اصس- -ف ي- -ور اأث- -غ- -اوسس -ا
هحلى لباسض مني غتمفهامنت ٣
انيغ ٤انلعوايل اأذسسغنت اإيخف
واأسس -غ -رسس-نت واأث-ن-ف-ق واأث-ب-ط-ان
ج- - - -راثسس - - -ن بشس - - -ام اذك Îسس - - -ي
ث- -ق- -ديت ذي نصس- -اف اأن- -رم -ط -ان
سسÒت - - -و بشس - - -ام اذق - - -نت اÓÿث
ال- -ط- -ع- -ام سس- -كسس- -وم واأذع- -رضس -ن
لفاميلت انسسن ذقزقن انرمطان.
ثغاوسض ثيشست ثتيلي لباسض ذي
ال- -نصس- -ف- -يث اأن -رم -ط -ان ل -ع -واي -ل
اأنلوراسض اأمقران اتراقنت اأغلى

ال - -نصس - -ف - -يث ان- -رم- -ط- -ان
ال -ف -رصس -ة بشس-ام اأذط-ه-رنت
اإذريث اأنسسنت اإمزيان بتونت
اأوج -ذ سسسس -م -انت ق -ب-ل بشس-ام ذي
ال-نصس-ف-ي اذط-ه-رنت اإذريث واأيذ
اتفان ذقزقن اأنرمطان الفرصسة
بشس -ام اأذسس -زوم -ن اأدريث اأنسس -نت
اأول م- - - - -رة واأذق- - - - -نت ال- - - - -ف - - - -ال
سساŸنسسبياي.
ال- -ع -واي -داي اإق -مÒا اأق -ي -م -ن ذي
ث - - - - -م- - - - -ورث ان- - - - -روراسض رغ- - - - -م
ال - -ت- -ط- -وراث ث- -م- -ق- -ران Úاأق- -ل- -ى
ن- - - -ت - - -ع - - -اشض ذيسس - - -نت واÿا’ث
ن - -ت - -خ - -ام Úث- -م- -ق- -ران Úاإق- -مÒا
اأسس - - -ع Ó- - -م - - -ن ثسسÓ- - -ث Úاأنسس- - -ن
اذيسس -يسس-ثسس-نت ال-ت-ق-ال-ي-د بشس-ام
اأذ“تانتشض طول.

باتنة Ÿ :وشسي حمزة

ث- - - -م- - - -رث ث - - -دزي - - -رث

البويرة :ع نايت رمضسان

اغ Ó- - -ن ي Ó- - -دسض
ي -غ -لب ن -غ -رم -ان ام-راران
دك - - -ب - - -ار اسسشس - - -ن - - -ان ب- - -ل ”
ان -وغ Ó-ن ات-وغ ت-ع-م-ر اسس-م-دان
امازيغان ادقÓن غال تعشسÒت
نزناتة اتنشسر قاع “و انوداي
ن - -دزي- -ر ان- -ادرار دال- -ب- -يضض
دال- - -ن- - -ع- - -ام - -ة ادبشس - -ار
دتغردايت .

آاوال دونزروب:
@ آاسض هتشسذ اذرييسض
@ م- -اي Ó- -نشض اي- -ل- -ي- -ه -ن ذي
م -ط -اون هسس -ف-ظ-ذه-ن سس-ي
سسنانن
@ غ - - -ي - - -م ه- - -ق- - -ي- - -م- - -ذ
فتخشسبÚ
@ فÓ- - - - - - - - - - - - - - - -ن
ي -ت -م-درث آام
تافوكت ن
يّنار

اغـ ـ ـرم انباباسسع ـ ـد اك ـ ـبور تغـ ـ ـردايت

سسغرمان
اك- - - - - -ب- - - - - -ار ا’ن ÷واي- - - - - -ه
ن-ت-غ-ردايت اغ-رم ان-ب-اباسسعد
ادي- - - -وسض اب- - - -ري- - - -د غ- - - -ال ”
ن-ت-ج-م-وي-ن ن-ت-غ-ردايت اتوعمر
دف- - - - -ر اروال ا‰دان ن- - - - -وغ - - - -رم
نتغردايت غال ووريرو بعد اصسدام
نقن العدو فغزر انوغÓن يوسسد سستم
تغربيت.
مدان اول Úغال وورير ابنان دسض اقت اوغرم
دبزان يناضض فلسسوار دسض قاع التاو’ت نتمدورت انومان
ادون اسس -ح -ق -ان ب -اشض اددران ام -ار ا’ن ال -ع-دو ازي-ر غ-فسس-ان
سسايولوا “وا اولنجم باشض اديلي غال اوجانا فنجال نتوعري
انورير دالقوة اغرسسان.
اŸدة ن -وزي-ر ان-ال-ع-دو اوضس-ان ام-ق-ران-ان ددب-اب ن-ال-راي ب-اشض
ادسسشس -ن -ان ال -ع-دو ب-ل ي Ó-غ-رسس-ان ق-اع ال-ت-او’ت ن-ت-م-دورت

اد‚م - -ان اط - -ف - -ان دسس- -قسس- -ان
اب- -ي- -ن- -د ا ⁄اب -ي -ن -د دك -ن -اسض
اميسض اماسض نالزيت اسسلي
تبجناسض غال اوجانا د„
السسور يبدى اسسشسوفوت
ان -فضض ال -زيت سس -م -يسض
.ل -ع -دو اسس -وداي ي-رقب
ا’م انان بل مدنو يÓ
غ- - -رسس- - -ان ال - -ك - -ف - -اي - -ة
ن- - -ت - -م - -دورت ادŸع - -اشض
يجبذ امانسض لعدو ادول
سسمان اديوسض.
اداي انوورير ي Óدسض غال
ام - - -اروا اقت تÒسست تشس - - -ور
سس- -ال- -ت- -او’ت ادوزال ان- -ل- -ع- -دو
ات- - -وغÈان دسض ب- - -ع- - -د اح- - -رم - -ان
ام - -ق - -ران - -ان ان - -ت - -وات اب - -وي ن - -بسس - -ون
‰سسلمان انغ ايتلنسسان سسالقوة.
اغ -رم ي Ó-دسض ل-ث-ار ان-لسس-وار انضس-ان ف-اي-ول-و “و م-ع م-ن-اوت
التاو’ت يلزم فو سض ي Óاحرشض نالÎاث داŸديرية نضسلسض
ن-ال-و’ي-ة ن-ت-غ-ردايت ادح-اف-ظ-ان ف-وغ-رم ا’ن اتاتف تغرم
ن -غ -زر ان -وغ Ó-ن ام -ار ا’ن وسض ي -غسض امسس -اح ان -ق -اع ابسس-ون
انتوات اغزر انلمزاب.

تغردايت  :الشسيخ باعلي واعمر
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مواقيت
الصسÓة

لعدام ‘ حق
^  1٣ماي  :1٩4٥تنفيذ حكم ا إ
أارب -ع Úكشس -اف -ا م-ن ف-وج «ال-ن-ج-وم» ب-ق-اŸة
بسسبب مشساركتهم ‘ اŸظاهرات السسلمية.
^ 1٣ماي  :1٩٥٨إانقÓب ا÷Ôالت ‘ فرنسسا
وسسقوط ا÷مهورية الرابعة.

الطقــسش اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

السسبت  1٧شسعبان  14٣٨هـ اŸوافق لـ  1٣ماي  ٢01٧م
بحضسور وزراء وشسخصسيـات
وطنيـــــــــــــــــة وفنيــــــــة

الفجر04.01...............:
الظهر1٢.4٥...............:
العصسر16.٣4...............:
المغرب1٩.٥0..............:
العشسـاء٢1.٢٣................:
 23°ا÷زائر
 20°ا÷زائر
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 22°وهران
 22°وهران

الثمن  10دج

22°
24°

france prix 1

جثمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان اŸوسسيقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار زيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوارى ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÌى بالعالي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

«خــــÒه سسبـق» رددهـــا ا÷مــيع وإاجمـــاع علـــى إانسسانيتــــه النـــــادرة
شسيع ،ظهر أامسشÃ ،قÈة العالية
جثمان الفقيد عمر زيات ،الذي
وافته اŸنية صسبيحة اÿميسش
Ãسستشسفى بار Êبحسس Úداي
با÷زائر العاصسمة ،إاثر سسكتة
قلبية أاودت بحياته عن عمر ناهز
 60سسنة ،و‘ جو مهيب خيم عليه
لسسى نقل جثمانه إا¤
ا◊زن وا أ
مسسجد الدوزي بحي اŸوز
باÙمدية أاين أاقيمت على روحه
صسÓة ا÷نازة ومباشسرة إا ¤مقامه
لخ Òبالعالية ،أاين يرقد نومته
ا أ
لبدية.
ا أ

»LGô©d øjódG Qƒf
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حضص - -ر م - -راسص- -ي- -م ا÷ن- -أزة ك- -ل م- -ن وزي- -ري
الداخلية والثقأفة نور الدين بدوي وعز الدين
م-ي-ه-وب-ي إا ¤ج-أنب وزراء سص-أب-ق Úي-ت-ق-دم-هم
عبد القأدر وا‹ وشصخصصيأت وطنية سصأمية ‘
ال -دول -ة ورؤوسص -أء أاح -زاب وم -دي -رو م-ؤوسصسص-أت
ث -ق-أف-ي-ة ع-ل-ى غ-رار ب-ن ت-رك-ي م-دي-ر ال-دي-وان
ال-وط-ن-ي ل-ل-ث-ق-أف-ة وال-ف-ن-ون وسص-أمي بن الشصيخ
اŸدير العأم «أ’وندا «وأاحمد مأضصي رئيسس
ال-ن-ق-أب-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ن-أشص-ري ال-كتأب ،وإاطأرات
بوزارة الثقأفة وعدد كب Òمن ا’سصرة الفنية
وال- -ث- -ق -أف -ي -ة واإ’ع Ó-م -ي -ة‡ ،ث -ل Úوف -ن -أنÚ
وﬂرج Úومطرب Úشصبأب ومن كل اأ’عمأر

بأ÷زائر واŸهجر ،نأهيك عن جموع كبÒة
م- -ن اŸشص -ي -ع Úم -ن ا’ه -ل واأ’ق -أرب ال -ذي -ن
تنقلوا صصبيحة أامسس إا ¤العأصصمة لتوديع ا’بن
عمر إا ¤مثواه اأ’خ.Ò
اشصتغل الفقيد ‘ بداية مشصواره الفني أاسصتأذا
للÎبية الفنية Ãسصقط رأاسصه Ãدينة بريكة
وحأول رفقة ›موعة من الشصبأب الطأمح
التوجه إا ¤التأسصيسس والعمل على بنأء رؤوية
ف -ن -ي -ة عصص-ري-ة ب-أدوات م-وسص-ي-ق-ي-ة Œم-ع بÚ
التقليدي والعصصري ،مأ جعله يتخطى عتبة
اŸدينة ،فذاع صصيته ،ليؤوسصسس بعدهأ فرقة
م-وسص-ي-ق-ي-ة وي-ت-ج-ه م-ب-أشص-رة إا ¤ا’نخراط ‘
ع -أ ⁄ال -ت -وزي -ع اŸوسص -ي -ق -ي وا’شص-ت-غ-أل ع-ل-ى
اآ’’ت ا◊ديثة ،ثم ‰ت Œربته بعد انتقأله
إا ¤م -دي -ن -ة سص -ط-ي-ف ،م-أ زاد م-ن شص-ه-رت-ه ‘
اŸشصهد اŸوسصيقي إاشصرافه على اŸهرجأنأت

على إاثر عملية بحث و“شسيط

ا÷ي ـ ـشش يقضسـ ـي ع ـ ـلى  5إارهابي Úبع ـ ـ ـ Úالدفـ ـلى

لرهاب وعلى إاثر عملية بحث و“شسيط،
الشسعب ‘/إاطار مكافحة ا إ
قضست مفرزة للجيشش الوطني الشسعبي ،بعد ظهر أامسش ،على()04
أاربعة إارهابي ÚواسسÎجعت( )04أاربعة مسسدسسات رشساشسة من نوع
كÓشسنيكوف إاضسافة إا ¤كمية معتÈة من الذخÒة و أاغراضش
أاخرى Ãنطقة وادي الكــب Òبلدية العناب ،دائرة العبادية ولية
ع Úالدفلى/ن.ع.1
ت-أت-ي ه-ده ال-ع-م-ل-ي-ة ال-ن-وع-ية
مواصصلة للعملية التي ” على
إاث -ره -أ ال -قضص -أء ع -ل-ى إاره-أب-ي
وإاسصÎجأع  01مسصدسس رشصأشس
م-ن ن-وع كÓ-شص-ن-ي-ك-وف صص-بيحة
أامسس إاثر كم Úبنفسس اŸنطقة
لÎتفع ا◊صصيلة اŸؤوقتة إا05 ¤
إاره- -أب- -ي Úم- -قضص- -ي ع- -ل- -ي- -ه -م
وإاسصÎجأع  05أاسصلحة رشصأشصة
من نوع كÓشصنيكوف .العملية ’
تزال متواصصلة.
ه -ذه ال -ن-ت-أئ-ج اŸسص-ج-ل-ة ت-ؤوك-د
ج -ه -ود ق -وات ا÷يشس ال-وط-ن-ي
الشصعبي ‘ تعقب والبحث عن بقأيأ الفلول اإ’رهأبية والقضصأء على اÛرم Úع Èكأفة
ربوع الوطن.
تأتي هذه العملية ،اŸنفذة بعد يوم Úمن القضصأء على إارهأبي خط ÒبأŸيلية ،و’ية
جيجل /ن.ع ،5.لتؤوكد جهود قوات ا÷يشس الوطني الشصعبي ‘ تعقب والبحث عن بقأيأ
الفلول اإ’رهأبية والقضصأء على اÛرم Úع Èكأفة ربوع الوطن.
..يوقف Œار ﬂدرات ومهربÚ
من جهة أاخرى أاوقفت مفرزة للجيشس ببشصأر /ن.ع ،3.تأجري (ﬂ )02درات بحوزتهمأ
كمية كبÒة من الكيف اŸعألج تقدر بخمسصة ( )05قنأط ،Òفيمأ ضصبطت مفرزة أاخرى
بألتنسصيق مع عنأصصر الدرك الوطني وحراسس ا◊دود ثÓثة ( )03قنأط Òأاخرى بكل من
تلمسصأن وسصيدي بلعبأسس/ن.ع.2.
و‘ سصيأق متصصل ،حجزت مفأرز للجيشس الوطني الشصعبي بكل من برج بأجي ﬂتأر
وع Úقزام/ن.ع ،6.شصأحنتّﬁ Úملت Úبـ ( )1,7طنأ من اŸواد الغذائية وأادوات تنقيب
عن الذهب ،فيمأ أاحبطت مفأرز أاخرى بكل من سصوق أاهراسس ،تبسصة والطأرف/ن.ع5.
ﬁأو’ت تهريب ( )8866ل Îمن الوقود.
كمأ أاوقفت مفرزة للجيشس وعنأصصر من حراسس ا◊دود ( )42مهأجرا غ Òشصرعي من
جنسصيأت ﬂتلفة بكل من تلمسصأن/ن.ع 2.وإاليزي/ن.ع.4.
‘ إاطأر حمأية ا◊دود وﬁأربة التهريب وا÷رÁة اŸنظمة ،أاوقفت مفرزة للجيشس
وعنأصصر الدرك الوطني ،يوم  10مأي  2017ببني ونيف ،و’ية بشصأر/ن.ع ،3.تأجر
ﬂدرات م -ن ج -نسص -ي -ة م -غ-رب-ي-ة ب-ح-وزت-ه ك-م-ي-ة م-ن ال-ك-ي-ف اŸع-أل-ج ت-ق-در بـ ()34,5
كيلوغرام.
وبتمÔاسصت وع Úقزام/ن.ع ،6.أاوقفت مفأرز للجيشس تسصعة ( )09مهرب Úوحجزت
أاربع ( )04شصأحنأت ُمحملة بـ( )56,7طن من اŸواد الغذائية و( )600ل Îمن زيت
اÙركأت وأادوات تنقيب عن الذهب.
اخÒا أاوقفت مفأرز للجيشس الوطني الشصعبي وعنأصصر الدرك الوطني وحراسس ا◊دود
بكل من تلمسصأن وأادرار وغرداية واأ’غواط وورقلة )45( ،مهأجرا غ Òشصرعي من
جنسصيأت ﬂتلفة ،فيمأ ” إاحبأط ﬁأولتي هجرة غ Òشصرعية لـ ( )17شصخصصأ ،كأنوا
على م Ïقوارب مطأطية ،بكل من وهران وع Úتيموشصنت /ن.ع.2.

ال -كÈى ال-وط-ن-ي-ة وت-ن-ظ-ي-م-ه ع-دي-د ا◊فÓ-ت
ل - -ك - -ب- -أر ال- -ف- -ن- -أن ÚواŸط- -رب Úا÷زائ- -ريÚ
واأ’جأنب ،وأاصصبح شصريكأ حقيقيأ ‘ العديد
من التجمعأت الكÈى التي كأن يشصرف فيهأ
ع - -ل - -ى إاع - -داد وضص - -ب - -ط الصص - -وت واإ’ضص- -أءة
واŸيكسصأج وكأن له الفضصل ‘ إا‚أح الكثÒ
من Œمعأت رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز
ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة ‘ ال -ع -ه -دات السص -أب -ق -ة وك -ذلك
اŸه -رج -أن -أت ال -دول -ي -ة ع -ل -ى غ -رار ت-ي-م-ق-أد
وجميلة وغÒهأ مثل حصصصس أا◊أن وشصبأب.
اشستغل بصسمت غايته إاسسعاد ا÷مهور
وإادخال الفرحة
ع -م -ر زي -أت أاو ال -ف -ن -أن اأ’ك Ìحضص-ورا ب-أسص-م
ع -م-ر» سص-ون-و صص-أ‘» ت-رك بصص-م-ت-ه م-أث-ل-ة ‘
ا÷زائ- -ر ،ح -يث ت -ع -أم -ل م -ع ك -ب -أر ال -ف -ن -أنÚ
وم-ن-ح-ه-م ال-ظ-ه-ور وال-ت-م-ي-ز ﬁل-ي-أ وإاق-ل-ي-م-ي-أ
ودوليأ ،كيف ’ وهو أاشصهر من نأر على علم’ ،
يكأد يخلو من اسصمه أاي نشصأط موسصيقي كأن
‘ ا÷زائر.
أاجمعت العديد من الشصخصصيأت الفنية التي
اقÎبت م -ن -ه -أ «الشص -عب» ع -ل -ى ن -ب -ل وأاخ Ó-ق
الفقيد وسصÒته الطيبة ‘ اأ’وسصأط اإ’بداعية
والفنية على وجه اÿصصوصس ،خأصصة إانسصأنيته
التي فأقت ا◊دود ،فظل وفيأ لتلك البشصأشصة
على مÓمح وجهه وﬁيأه حتى ‘ ظروف
اسصتثنأئية ،حيث ’ تفأرقه ا’بتسصأمة والسصخأء
والكرم فوصصف بألطأئي ا÷زائري ،خصصأل
جميلة كأنت القأسصم اŸشصÎك ورددتهأ كل
اأ’لسصن و ⁄يختلف عليهأ أاي أاحد بفقدان

ا’سص -ت -أذ ع-م-ر زي-أت شص-م-ع-ة أاخ-رى ‘ سص-م-أء
الثقأفة الوطنية تنطفئ ويأفل ‚مهأ ⁄ ،يكن
ال -ظ -ه -ور ي -وم-أ ط-م-وح-ه ،ف-ظ-ل رج-ل اÿف-أء

بأمتيأز يشصتغل بصصمت هدفه النجأح وإادخأل
السص -ع -أدة ع -ل -ى ا÷م -ه -ور وإارضص -أء ال -ن -ف -وسس
البأحثة عن اŸتعة والفرجة.

ميهوبــــي معزيـــا عائلـــــة الراحــــــــل

فقـ ـ ـ ـدان الفنـ ـ ـ ـ ـان خسس ـ ـ ـ ـ ـارة للثقاف ـ ـ ـ ـة ا÷زائري ـ ـ ـ ـ ـ ـة
الشسعب  /أاشساد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي ،بخصسال الراحل الفنان والناشسط ‘
ا◊قل الفني عمر زيات اŸعروف ‘ الوسسط الفني ب«عمر سسونو صسا‘» الذي وافته
اŸنية إاثر أازمة صسحية.
لسسرة الفنية إان السساحة الفنية «تفقد برحيل
وقال الوزير معزيا عائلة الفقيد وا أ
لخÓق والتواضسع والدفاع
هذا الفنان موسسيقيا جادا ‘ عمله وﬁبا Ÿهنته يتميز با أ
عن الثقافة ا÷زائرية والسسعي لÓرتقاء بها.
Óسسرة الفنية ا÷زائرية.
وقال ميهوبي إان فقدان الفنان زيات يعد خسسارة كبÒة ل أ

«الشسعــــب» ترصســـد حفــل افتتــاح أالعـــاب التضســـامن بباكـــو

عـ ـروضش وأانغـ ـام موسسيقي ـة ت ـÈز التن ـ ـوع ا’سس ـÓمي
اÓŸكم وليد بيدا Êحمل علم ا÷زائر ‘ احتفالية مدوية

ر
سسال
ـ
ة
ب
ع- - - -رف ح - - -ف - - -ل اكـو

الف - -ت - -ت - -اح حضس - -ورا
ج-م-اهÒي-ا كبÒا غصست
لوŸبي
به جنبات اŸلعب ا أ
ح -ي -در ع -ل -ي -ي -ف ب -ب -اك-و و
هو ما زاد من جمالية هذا
ا◊ف- -ل خ- -اصس- -ة ت- -ف -اع -ل
ا÷م -ه -ور م -ع ال -ع-روضش
اŸق - -دم- -ة م- -ن ط- -رف
الفرق اŸشساركة .

مبعوثنا اÿاصش:
حميسســـــــــي عمـــــــار

@ Áي -ل الشص-عب ا’ذرب-ي-ج-أ Êك-ثÒا
للموسصيقى اأ’ورومتوسصطية و هومأ
دف -ع اŸن -ظ-م Úل-ل-ت-ع-أق-د م-ع ف-رق-ة
غ-ن-أء إاسص-ب-أن-ي-ة ق-أمت ب-ت-أدي-ة أافضصل
ا’غأ Êاÿأصصة بألفÓمنكو وسصط
ت -ف -أع -ل ك -ب Òم-ن ط-رف ا÷م-ه-ور
ال -ذي أاك -د ول -ع -ه ب -ه -ذا ال -ن-وع م-ن
اŸوسصيقى .
@  ⁄توؤثر الÈودة الشصديدة التي
ت-ع-رف-ه-أ ال-ع-أصص-م-ة ا’ذرب-ي-ج-أن-ي-ة
ب -أك -و ع -ل -ى ا◊ضص -ور ا÷م -أهÒي
خÓل حفل ا’فتتأح علمأ أان درجة
ا◊رارة خÓل ا◊فل  ⁄تتجأوز 5
درجأت مئوية .
@ يعد ملعب حيدر علييف ا’وŸبي
م- -ن أافضص- -ل اÓŸعب اŸوج- -ودة ‘
اŸنطقة علمأ أانه دشصن قبل ثÓث
سص -ن -وات ف -ق -ط ع -ن -دم -أ اح -تضص -نت
اذربيجأن اأ’لعأب ا’وروبية و Áيل
‘ شص -ك -ل -ه اÿأرج -ي Ÿل -عب ب -أي-رن
ميونيخ ا’Ÿأ. Ê
@ ق-أمت ال-ل-ج-ن-ة اŸن-ظ-م-ة بتمديد
عدد سصأعأت عمل وسصأئل النقل اإ¤
غ-أي-ة السص-أع-ة ال-ث-أن-ي-ة ب-ع-د منتصصف
ال- -ل- -ي- -ل و ه- -ذا م- -ن أاج- -ل السص- -م- -أح
ل -ل -ج-م-ه-ور ا◊أضص-ر ب-أ’ل-ت-ح-أق Ãر

سصكنأهم
ع- - -ل- - -م - -أ أان
وقت عملهأ ينتهي
‘ اأ’ي- -أم ال- -ع- -أدي- -ة ع -ل -ى
السصأعة الواحدة بعد منتصصف الليل .
@ سص-خ-رت ال-ل-ج-ن-ة اŸن-ظ-مة 6000
متطوع ‘ اŸلعب اأ’وŸبي من أاجل
إا‚أح حفل ا’فتتأح حيث  ⁄يجد

أاغلب
ا◊أضصرين
اي صصعوبة ‘ ايجأد
أامأكن جلوسصهم على اŸدرجأت .
@ رغم الظروف ا’أمنية ا÷يدة التي
ت -ع -رف -ه -أ اذرب -ي -ج-أن إا’ أان ال-ل-ج-ن-ة
اŸن -ظ -م-ة ارت-أت تسص-خ Òع-دد ك-بÒ

من أاعوان الشصرطة الذين انتشصروا
طيلة أامسس ‘ كل شصوارع العأصصمة
بأكو و‘ ﬁيط اŸلعب.
@ حمل اÓŸكم وليد بيدا Êعلم
ا÷زائ -ر خ Ó-ل ح -ف -ل ا’ف -ت-ت-أح
‚Óأزات ال-ت-ي
وه -ذا ن -ظ-را ل -إ
ح-ق-ق-ه-أ م-ق-أرنة بألريأضصيÚ
ا÷زائ -ري ÚاŸشص -أرك‘ Ú
أال- - - -ع- - - -أب ال- - - -تضص - - -أم - - -ن
ا’إسصÓمي.
@  ⁄ي -ع-أن ا’عÓ-م-ي-ون
اŸك-ل-ف-ون ب-ت-غ-ط-ية حفل
ا’فتتأح خÓل تواجدهم
ب -أŸل -عب ا’وŸب-ي ح-يث
وف -ر اŸن -ظ -م-ون ل-ه-م ك-ل
وسص -أئ -ل ال -راح -ة م -ن اأج-ل
تسص- -ه- -ي- -ل م -ه -م -ت -ه -م إا’ ان
ال -ع -أئ -ق ال-وح-ي-د ك-أن الÈودة
الشصديدة .
@ تتواجد ا÷ألية الÎكية بكÌة ‘
اذربيجأن بصصفة عأمة و بأكو بصصفة
خأصصة وهو مأ عكسس التفأعل الكبÒ
للحأضصرين بعد نطق كلمة تركيأ من
طرف مقدم حفل ا’فتتأح.
@ تفأعل ا÷مهور كثÒا مع مقدمة
ا◊فل و هذا نظرا لشصعبيتهأ الكبÒة
‘ اذرب - -ي - -ج - -أن و ي - -ت - -ع- -ل- -ق اأ’م- -ر
ب -ن -أت -أل -ي-أ سص-وك-وسصÓ-فسص-ك-أي-أ م-ل-ك-ة
جمأل اذربيجأن وأاوروبأ سصنة .2016

