عرفانا بمجهودأت ألجزأئر وإأنجاحها أشضغال ألمنتدى ألدولي

منح جائزة الصسيادلة الفارقة للرئيسش بوتفليقة

صص 0٣

لعمامرة في زيارة عمل
إألى وأشضنطن أليوم

مكافحة اإلرهاب
والجريمة
العابرة لأÓوطان

ISSN 1111-0449

صص 0٣

لربعاء  2١شضعبان  ١4٣8هـ أŸوأفق لـ  ١7ماي 20١7م
أ أ

ألعدد١7٣٣9:

ألثمن  ١0دج

للكÎوwww.ech-chaab.com Ê
أŸوقع أ إ

تبون يكشضف عن حصضيلة إأنجاز
ألمشضاريع ألسضكنية:
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ليام ألدرأسضية
خÓل إأشضرأفه على أفتتاح أ أ
لولى حول ألمرفق ألعام ،بدوي:
أ أ

 ١٦٤ ٨١٢وحدة
بكل الصسيغ جاهزة
للتوزيع

التأاكيد على عصسرنة اإلدارة
العمومية وتغيير الذهنيات

ألتسضليم بدأية من ألشضهر ألجاري
إألى غاية جوأن
صص 06

ألملتقى ألدولي للمذهب ألمالكي في طبعته :١٣

تحصسين الشسباب
وربطه بمرجعيته
وحمايته فكريا
ودينيا

صص05

ألحركة ألحتجاجية تسضببت في إألغاء أزيد من  50رحلة

عمال الصسيانة بالخطوط الجوية الجزائرية يسستأانفون العمل
صص 04

أعلنت من خÓلها ترشضحها
للتشضريعات ألفرنسضية

 $ي تغريدة «عيشسي»
وماسس
الدبل على تويتر تهز
عرشش المخزن

صص ١٣/١2/١١

صص 04

أختتام أشضغال ألدورة ألأولى «أفريبول»
بالجزأئر

خارطة طريق لتحقيق األمن
اإلفريقي المشسترك
صص04

á``ƒ`c`ÉH`dÉ°SQ
لسضÓمي
ألعاب ألتضضامـن أ إ

رصضيد ألجزأئر يرتفع إألى  25ميدألية

المÓكم أاسسامة مرجان يتأاهل
للنصسف النهائي
صص ١8

دعوة

بمناسضبة ألذكرى  6١لليوم ألوطني للطالب ،يسضتضضيف منتدى جريدة «ألشضعب» ،ألمجاهد و ألدبلوماسضي سضابقا صضالح بن ألقبي
لربعاء
و ألمجاهدة زوليخة بقدور ،في ندوة نقاشص بعنوأن  « :ألطلبة ألجزأئريون  ...من حرب ألتحرير إألى بناء ألدولة »  ،أليوم أ أ
 ١7ماي  ،20١7على ألسضاعة  ١١:00صضباحا ،بمقر جريدة ألشضعب  ،٣9شضارع ألشضهدأء ألجزأئر ألعاصضمة.
حضضوركم يشضرفنا

قرين يشضرف على ندوة تكوينية

األربعاء  ١٧ماي  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٢١ششعبان ١٤٣٨هـ

يشسرف وزير التصسال حميد قرين ،يوم  21ماي
ا÷اري ،على ندوة تكوينية حول «حق الصسورة :
مشس-اك-ل ال-ي-وم و –دي-ات ال-غ-د» ،و ال-ت-ي ي-نشس-طها
الÈوف- -يسس- -ور «ب- -رت- -ي- -ل ك- -وت- -ي ، »Òوذلك Ãق -ر
لعÓ-م بÍ
اŸدرسس -ة ال -ع -ل -ي -ا ل -لصس-ح-اف-ة وع-ل-وم ا إ
عكنون ،ابتداء من السساعة  09:00صسباحا.
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العدد

اختتام مشضروع «–دي القراءة العربي»

17339

منت ـ ـ ـدى جريـ ـ ـدة «الشضعب» يسضتضضيـ ـف ب ـ ـن القب ـ ـي وبق ـ ـ ـ ـدور

Ãناسسبة الذكرى  61لليوم الوطني للطالب يسستضسيف منتدى جريدة «الشسعب» ،اÛاهد و الدبلوماسسي
سسابقا صسالح بن القبي و اÛاهدة زوليخة بقدور ‘ ،ندوة نقاشس بعنوان  « :الطلبة ا÷زائريون  ...من
ح-رب ال-ت-ح-ري-ر إا ¤ب-ن-اء ال-دول-ة» ،ال-ي-وم ،ع-ل-ى السس-اعة  11:00صس-ب-اح-اÃ ،ق-ر ج-ري-دة الشسعب  ،39شس-ارع
الشسهداء ا÷زائر العاصسمة.

إاحياء الذكرى  61لليوم
الوطني للطالب بوهران

ﬁاضضرة حول «وضضعية
السضلم و اأ’من ‘ إافريقيا»

–ي- - -ي وزارة اÛاه- - -دي- - -ن ،غ- - -دا،
ال-ذك-رى  61ل-ل-ي-وم ال-وطني للطالب
– ،2017/1956ت شس- -ع -ار «ال -ط -الب
لمسس ،ف - -خ- -ر ال- -ي- -وم» ،م- -ن
‰ج - -د ا أ
ولي- -ة وه- -ران ،ال- -ت- -ي سس- -ت -ح -تضس -ن
مراسسمها الوطنية .

تطلق الشسبكة ا÷زائرية للدفاع عن حقوق الطفل،
ال- -ي- -وم ،ب- -رن -ا›ا ل -ل -ح -د م -ن ال -ع -ن -ف والسس -ت -غ Ó-ل
لط -ف -ال Ãخ -ت -ل -ف
والن- -ت- -ه- -اك- -ات اŸم- -ارسس -ة ضس -د ا أ
أاشس -ك -ال -ه -ا ،وذلك خ Ó-ل ح -ف -ل ي -ق -ام ب -ق-اع-ة سس-ي-ن-م-ا
ومسسرح الشسباب بشسارع العربي بن مهيدي ،ابتداء من
السساعة  09:00صسباحا.

لقاء رؤوسضاء اŸؤوسضسضات
شضركاء جامعة هواري بومدين

ا–اد الطلبة ا÷زائريÚ
ينظم حفÃ Óناسضبة 19ماي

ي -ن -ظ -م ال–اد ال -وط -ن-ي ل-ل-ط-ل-ب-ة
ا÷زائ-ري ،Úغ-دا ،ح-فÃ Ó-ن-اسس-ب-ة
ع -ي-د ال-ط-الب ،وذلك ب-ك-ل-ي-ة ع-ل-وم
لعÓ- -م والتصس- -ال ب Íع- -ك -ن -ون،
ا إ
على السساعة  14:00بعد الزوال .

الي ـ ـ ـ ـ ـوم العا Ÿـ ـ ـ ـ ـ ـي
للتنوع البيولوجـ ـ ـي

«قراءة ‘ كتاب» اليوم باŸركز
اإ’سضÓمي

ي- - -ن- - -ظ- - -م اŸرك - -ز
لسسÓمي،
ت-ن-ظ-م ح-دي-ق-ة ال-ت-ج-ارب «ا◊ام-ة» ،ي-وم  20ماي الثقا‘ ا إ
ا÷اري ،نشس- -اط- -ا –سس- -يسس- -ي- -ا و إاعÓ- -م- -ي- -ا م -وج -ه -ا اليوم ،لقاء قراءة
Óط -ف-ال و ال-زوار ب-أاه-م-ي-ة ال-ت-ن-وع ال-ب-ي-ول-وج-ي ‘ كتاب « معمري
ل -أ
لب -دي « ل -ل -ك -اتب
ا أ
ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع وزارة الÎب-ي-ة ال-وط-نية ،وذلك
واŸف- -ك- -ر وال -روائ -ي
ابتداء من السساعة 10:00
أام Úال - - -زاوي ،وذلك
صسباحا.
ع- -ل- -ى السس- -اع- -ة 10:30
صسباحا .

عزوق ضضيف
«سضجا’ت و معنى»

ي-ن-ظ-م م-ركز
تطوير
الطاقات
ي-ع-ق-د أاعضس-اء ا÷م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة ل-لمقاول Úا÷زائري،Ú
اŸتجددة،
يسس- -تضس- -ي -ف ب -رن -ام -ج اŸق -ه -ى
غدا،
ي - -وم  20م- -اي ا÷اري ،اج- -ت- -م- -اع -ا م -ع رؤوسس -اء اŸك -اتب
لدبي «سسجالت و معنى» الذي
ا أ
الصسالون
ال -ولئ -ي -ة ،وذلك ع -ل -ى السس-اع-ة  10:00صس-ب-اح-ا ،باŸقر
لذاع -ة ال -ث -ق -اف -ي -ة،
ت- -ن -ظ -م -ه ا إ
الوطني
ال -وط -ن -ي ب -ب -اب ال -زوار ،ح -يث سس -ي -ت -م دراسس -ة ﬂت-ل-ف
ال - -ي- -وم ،ع- -ل- -ى السس- -اع- -ة 10:00
Ÿنتجات
اŸسس-ائ-ل م-ن-ه-ا اŸشس-اري-ع اŸع-ل-ق-ة ل-ل-م-ؤوسسسسات ع ÈالÎاب
صس -ب -اح -ا ،ع -ب -د ال -ك-ر Ëع-زوق
البحث
الوطني ،والقÎاحات  11للجمعية التي ” قبولها من
لث-ار ب-ج-ام-ع-ة
م -دي -ر م -ع -ه-د ا آ
العلمي،
لول وال-ت-ي  ⁄ت-ط-ب-ق م-ن ق-ب-ل وزارت-ي
ط -رف ال -وزي -ر ا أ
ا÷زائ-ر ،ل-ل-ح-ديث ع-ن ع-دة
بقصسر
التشسغيل واŸالية ،وغÒها من القضسايا.
ﬁاور أاب -رزه -ا الÎاث وال -ت -ك -وي -ن ‘ م -ي -دان ع -ل -م
اŸعارضس
لليات
لثرية ‘ ا÷زائر وا آ
لثار ،اÿارطة ا أ
ا آ
«الصس -اف -كسس»Ã ،شس -ارك -ة أاك Ìم -ن  500ع-ارضس ،ح-يث
لث -ري -ة
ال- -ق- -ان- -ون -ي -ة ◊م -اي -ة اŸواق -ع ا أ
سسيسسلط الضسوء على أاهمية تثم Úمنتجات البحث العلمي
اŸصسنفة.
والتطوير التكنولوجي ‘ تطوير اقتصساد ا÷زائر ع Èنقل
ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات ن-ح-و اŸؤوسسسس-ات الصس-غ-رى واŸت-وسس-ط-ة ،باعتباره
–يي سسفارة دولة فلسسط Úبا÷زائر ،الذكرى  69للنكبة ،وذلك
لنسسب والبديل عن اقتصساد اÙروقات.
اÿيار ا أ
غ -دا ،ع -ل-ى السس-اع-ة  15:00ب -ع-د ال-زوالÃ ،ق-ر السس-ف-ارة ال-ك-ائ-ن

اجتماع أاعضضاء ا÷معية العامة للمقاول Úا÷زائريÚ

سضفارة دولة فلسضط– Úيي ذكرى النكبة

با◊ي الدبلوماسسي بدا‹ إابراهيم.

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي 126 .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê
التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسس(021) 60.67.93 :

لدارة والمالية
ا إ

التحالف من أاجل التجديد الطÓبي
يحتف ـ ـ ـ ـل بعي ـ ـد الطـ ـ ـالب

ت -ن -ظ -م اŸدي -ري -ة ال -ع-ام-ة
ل -لضس -رائب ،أاب-واب-ا م-ف-ت-وح-ة
ي-ن-ظ-م ال-ت-ح-ال-ف م-ن أاجل
،
من  21إا 25 ¤ماي ا÷اري
التجديد الطÓبي الوطني،
ا
ع -ل -ى مسس -ت -وى ك-ل ه-ي-ئ-ات-ه
ال-ي-ومﬁ ،اضس-رة ت-اري-خ-ية
ر
اÙل -ي -ة ومصس-ا◊ه-ا ‘ إاط-ا
Ãن-اسس-ب-ة ال-ذكرى  61لعيد
الطالب ،اŸصسادف لـ  19ماي
ت - -ن- -ف- -ي- -ذ اسسÎات- -ي- -ج- -ي- -ة
م -ن ك-ل سس-ن-ة ،يشس-رف ع-ل-ي-ه-ا
السس- -ل- -ط- -ات ال -ع -م -وم -ي -ة
لم Úال - -ع - -ام ◊زب ج- -ب- -ه- -ة
ا أ
و
م
ن
ل
ل
د
ي
د
÷
ا
ج
ذ
اŸسس - -ط - -رة ‘ ال - -ن - -م - -و
ال -ت -ح -ري-ر ال-وط-ن-ي ،ج-م-ال ول-د
ة
ي
ع
و
ن
ر
ي
و
ط
ت
و
Ú
الق -تصس-ادي و–سس
عباسس ،وذلك على السساعة 14:00
.
ة
م
د
اÿدمات اŸق
بعد الزوالÃ ،قر ا◊زب بحيدرة.

صضالون وطني Ÿنتجات البحث العلمي

–ت رعاية رئيسس ا÷مهورية عبد
ال -ع -زي -ز ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة ،ت -ن-ظ-م وزارة
ال -ت -ه -ي -ئ -ة ال -ع -م -ران -ي -ة والسس -ي -اح -ة
والصس -ن -اع -ة ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة ف -ع -ال-ي-ات
الطبعة  18للصسالون الدو‹ للسسياحة
لسسفار ،من  18إا 23 ¤ماي ا÷اري،
وا أ
ب -قصس -ر اŸع -ارضس الصس -ن-وب-ر ال-ب-ح-ري،
–ت شسعار «السسنة الدولية للسسياحة
اŸسس-ت-دام-ة م-ن أاج-ل ال-ت-ن-م-ي-ة »2017
للمنظمة العاŸية للسسياحة.

التحرير

أابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواب مفتوحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
على مصضالح الضضرائب

ت-ن-ظ-م ج-ام-ع-ة ه-واري ب-وم-دين ،اليوم ،لقاء
مع رؤوسساء اŸؤوسسسسات القتصسادية ا÷زائرية
شس-رك-اء ا÷ام-ع-ةŸ ،ن-اقشس-ة سس-ب-ل ال-ت-عاون بÚ
ا÷ام - - -ع - - -ة واŸت - - -ع - - -ام - - -ل Úالق - - -تصس- - -اديÚ
والجتماعي Úوتطلعات ك Óالطرف ،Úوذلك
بقاعة اÙاضسرات بدار العلوم للجامعة ،ابتداء من السساعة  13:30زوال.

افتتاح صضالون السضياحة
واأ’سضفار غدا

ميهوبي يشضرف على عرضض سضلسضلة اأ’شضرطة
الوثائقية حول وزارة التسضليح واإ’تصضا’ت العامة
يشسرف وزير الثقافة ،السسيد عزالدين ميهوبي ،على
لشسرطة الوثائقية ،التي أا‚زت حول
عرضس سسلسسلة ا أ
«وزارة التسسليح والتصسالت العامة» ( ،)MALGهذا
اÿميسس  18ماي  2017مسساء ،بقاعة العروضس الكÈى
لفندق لومÒيديان ( )MERIDIENبوهران.
ت - -روي ه - -ذه السس - -لسس - -ل- -ة مسسÒة «وزارة ال- -تسس- -ل- -ي- -ح
والتصسالت العامة» ( )MALGالتي تعد جناحا هاما من ثورتنا التحريرية.
لشس-رط-ة ال-وث-ائ-ق-ي-ة هذه“ ،ت –ت رعاية
ل-ل-ت-ذك Òف-إان إان-ت-اج وع-رضس سس-لسس-ل-ة ا أ
فخامة رئيسس ا÷مهورية ،السسيد عبد العزيز بوتفليقة ،وÃسساعدة جمعية
قدامى ›اهدي وزارة التسسليح والتصسالت العامة ( )MALGوكان أاول
عرضس لها بالعاصسمة ،شسهر أافريل اŸاضسي.

لم-ة ،ال-ي-ومﬁ ،اضس-رة
ي-ن-ظ-م ›لسس ا أ
لمن ‘
–ت عنوان «وضسعية السسلم وا أ
إاف -ري -ق -ي-ا « ،ي-ل-ق-ي-ه-ا إاسس-م-اع-ي-ل شس-رق-ي،
لم- -ن Ãف- -وضس- -ي- -ة
ﬁاف - -ظ السس - -ل - -م و ا أ
لفريقي ،وذلك على السساعة
ال–اد ا إ
 09:00صسباحا.

شضبكة «ندى» تطلق برنا›ا Ÿكافحة
العنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف ضض ـ ـ ـ ـ ـد الـ ـ ـ ـ ـÈاءة

تشس- -رف وزي- -رة الÎب- -ي- -ة ال -وط -ن -ي -ة ،ن -وري -ة ب -ن
غÈيت ،غ- -دا ،ع- -ل- -ى ا◊ف- -ل اÿت- -ام- -يŸ ،ن- -افسس- -ة
مشس-روع «–دي ال-ق-راءة ال-ع-رب-ي» ،سس-ي-ك-رم خÓ-له
لعÓن عن
الفائزون على اŸسستوى الوطني ،و يتم ا إ
من سسيمثل ا÷زائر على مسستوى اŸسسابقة العربية
التي تنظم بإامارة دبي ،وذلك على السساعة 16:00
مسساء ،بقصسر الثقافة مفدي زكرياء.

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشض
مدير التحرير

فنيدسض بن بلة

إ’ع ـÓناتكـم اتصضل ـ ـوا تلفاكسض(021) 73.60.59 :
بالقسض ـ ـم التجـ ـ ـاري :السضرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لشسهار
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

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

»æWh

أأ’ربعاء  17ماي  2017م
ألمؤأفق لـ  21شضعبان  1438هـ

عرفانـــــا Ãجهــــــــودأت أ÷زأئــــــر
وإأ‚احهـا أششغـال أŸنتدى ألدو‹

رئي ـ ـ ـسس ا÷مهوريـ ـ ـ ـة ي ـ ـكsرم
بجائـزة الصسيادل ـة األفارق ـ ـة
” تكر Ëرئيسش أ÷مهؤرية عبد ألعزيز بؤتفليقة ،أمسش ،با÷زأئر ألعاصضمة،
بجائزة ألصضيادلة أأ’فارقة عرفانا باÛهؤدأت ألتي بذلتها أ÷زأئر من أجل
إأ‚اح ألطبعة  18للمنتدى ألدو‹ للصضيدلة أŸنظم –ت ألرعاية ألسضامية
لرئيسش أ÷مهؤرية.
وتسضلم وزير ألصضحة وألسضكان وإأصضÓح أŸسضتشضفيات عبد أŸالك بؤضضياف،
هذه أ÷ائزة ألرمزية ألتي منحت باسضم جميع أıتصض ‘ Úألصضيدلة بالقارة
ألسضمرأء.
إأضضافة إأ ¤تكرÁه بهذه أ÷ائزة ‘ نهاية أشضغال أŸنتدى ،تلقى رئيسش
أ÷مهؤرية ’ئحة أسضتحقاق ودعم من قبل أأ’م Úألدأئم للمنتدى ألدو‹
للصضيدلة.
من جهة أخرى تقدمت ألنقابة أŸشضÎكة للصضيادلة أأ’فارقة بشضكرها لرئيسش
ألدولة ◊رصضه على حسضن سض Òوإأ‚اح أشضغال هذأ ألفضضاء أÿاصش بالتبادل
وألنقاشش.
يذكر ،أن ألدورة  18للمنتدى ألدو‹ للصضيدلة أفتتحت يؤم  14مايؤ ،بحضضؤر
ما ’ يقل عن  3.000مشضارك من مهنيي قطاع ألصضيدلة من أفريقيا وخارجها.

..ويهنئ نظÒه الباراغوايا Êبالعيد الوطني لبÓده
ب-عث رئ-يسش أ÷م-ه-ؤري-ة ع-ب-د أل-ع-زي-ز ب-ؤتفليقة،
برقية تهنئة إأ ¤رئيسش جمهؤرية ألبارأغؤأي،
أورأسضيؤ كارتيسشÃ ،ناسضبة عيد أسضتقÓل بÓده
 ،206جدد له فيها أسضتعدأده من أجل تعزيز
ع Ó-ق -ات ألصض -دأق -ة وأل-تضض-ام-ن وأل-ت-ع-اون أل-ت-ي
Œمع ألبلدين.

وق -ال رئ -يسش أ÷م -ه-ؤري-ة““ :أإن أح-ت-ف-ال شض-عب
ألبارأغؤأي ألصضديق بعيد أسضتقÓله ألسضادسش
بعد أŸائت ،Úسضانحة طيبة أغتنمها ’أتؤجه
أإليكم ،باسضم أ÷زأئر شضعبا وحكؤمة و أصضالة
ع -ن ن -فسض -ي ،ب -ت-ه-ان-ي-ن-ا أ◊ارة و“ن-ي-ات-ي ل-ك-م
Ãؤف -ؤر ألسض -ع -ادة وألصض -ح -ة وب -ا’زده-ار ’أم-ة

ألبارأغؤأي““.
وأضض -اف ق -ائ ““ :Ó-ه -ذأ وأن -ت -ه -ز ه-ذه أŸن-اسض-ب-ة
أ’جدد لكم أسضتعدأدي لتعزيز عÓقات ألصضدأقة
وألتضضامن وألتعاون ألتي Œمع بلدينا وأؤوكد لكم
عزمي على ألعمل مع فخامتكم على “تينها
خدمة Ÿصضالح بلدينا““.

لعمامرة ‘ زيارة عمل إأ ¤وأششنطن أليوم

مكافحة اإلرهاب وا÷رÁة العابرة لأÓوطان ﬁور اللقاء

يقوم وزير ألدولة وزير ألششؤوون أÿارجية
وأل-ت-ع-اون أل-دو‹ رم-ط-ان ل-ع-م-امرة ،أليوم،
بزيارة عمل إأ ¤وأششنطن ،بدعوة من كاتب
’مريكي ريكسس تيلÒسشون ،ألذي
ألدولة أ أ
سش -ي -ت -ح -ادث م -ع -ه ح -ول أل -ت -ع -اون أل -ث -ن-ائ-ي
’منية ذأت أ’هتمام
وألقضشايا ألسشياسشية وأ أ
أŸششÎك ،ب- -حسشب م -ا أف -اد ب -ه ب -ي -ان ل -وزأرة
ألششؤوون أÿارجية.
أوضض - -ح ذأت أŸصض- -در ،أن ه- -ذه أل- -زي- -ارة تسض- -م- -ح
ل-رئ-يسض-ي أل-دب-ل-ؤم-اسض-ي-ة أ÷زأئ-ري-ة وأأ’م-ريكية ‘

سضياق أ◊ؤأر أ’سضÎأتيجي ب Úألبلدين و–سضبا
’نعقاد ألدورة ألؤزأرية ألرأبعة ،بتبادل ““وجهات
ألنظر حؤل أŸسضائل ألدولية أŸدرجة ‘ أجندة
أأ’· أŸت -ح -دة’ ،سض -ي -م -ا أŸسض-أال-ة أل-ف-لسض-ط-ي-ن-ي-ة
وأأ’زم -ة ‘ ل -ي -ب -ي -ا وسض -ؤري -ا وأل -ؤضض -ع ‘ ألسض-اح-ل
ومسضأالة ألصضحرأء ألغربية““.
كما تتناول أÙادثات ب Úألطرف Úألتعاون ألدو‹
‘ ›ال م - -ك- -اف- -ح- -ة أإ’ره- -اب وأ÷رÁة أل- -ع- -اب- -رة
Óوطان وكذأ أÙاور ألكÈى للمسضاهمات أأ’مريكية
لأ
من أجل –قيق ألسضلم وأأ’من وألتنمية ‘ إأفريقيا.

وأضضاف ألبيان ،أن لعمامرة سضيجري خÓل هذه
ألزيارة ألتي تدوم يؤم““ ،Úمشضاورأت مع مسضؤؤولÚ
سضام ‘ Úألكؤنغرسش أأ’مريكي حؤل آأفاق تعزيز
ألشضرأكة أ÷زأئرية أأ’مريكية وكذأ حؤل مسضائل
دولية وإأقليمية““.

تزأمنا وأحتضشان أ÷زأئر ألندوة ألقومية ألعربية حول سشوق ألعمل

إاشس ـ ـ ـادة Ãنـ ـ ـ ـاخ العم ـ ـ ـل ‘ ا÷زائـ ـ ـ ـر والدع ـ ـ ـوة إا ¤اعتمـ ـ ـ ـ ـاد Œربتهـ ـ ـ ـ ـا
^ مششاركون من  23دولة يناقششون ألصشعوبات ألتي توأجه تفتيشس ألعمل وسشبل Œاوزها

أشش -ادت م -ن -ظ -م -ة أل -ع -م -ل أل -ع -رب-ي-ة ،أمسسÃ ،ن-اخ سش-وق أل-ع-م-ل ‘
’صش Ó-ح -ات أŸت-خ-ذة ،م-ؤوك-دة أن ه-ن-اك ت-ق-دم-ا ك-بÒأ
أ÷زأئ -ر وأ إ
’جرأءأت ألتي قامتها بها ألدولة لتحسشÚ
عرفه ألقطاع بعد أ إ
مناخ أ’سشتثمار وسشوق ألششغل ،مششÒة إأ ¤أن ألتجربة أ÷زأئرية
ﬁل إأعجاب على أŸسشتوى ألعربي ‘ ،ح Úدعت أ÷زأئر أŸنظمة
إأ ¤إأعادة ألنظر ‘ مناهج عملها لتحسش Úمناخ ألعمالة.

جÓل بوطي
تصصوير:فواز بوطارن

‘ عدد من ألدول ،منؤها بأاهمية 98
أتفاقية ” ألتؤقيع عليها منذ إأنشضاء
أŸنظمة وهي –تاج أليؤم إأ ¤إأعادة
مؤأكبتها Ÿسضتجدأت أ◊ياة.

ق -ال أŸدي -ر أل -ع -ام Ÿن -ظ -م -ة أل -ع -م -ل
أل -ع -رب -ي -ة ف-اي-ز أŸطÒي أن أل-ت-ج-رب-ة
أ÷زأئ -ري -ة ب -اتت ﬁل إأع -ج -اب ع -ل-ى
أŸسض-ت-ؤى أإ’ق-ل-ي-م-ي ،بعد أإ’صضÓحات
أل -ت-ي ق-امت أل-دول-ة ب-ه-ا ل-ت-ع-زي-ز سض-ؤق
أل- -ع- -م- -ل ،رغ- -م وج- -ؤد –دي- -ات كÈى
–ت -اج إأ ¤ب -ذل ج -ه -ؤد أك Èل -ت -حسضÚ
م -ن -اخ أل-ع-م-ال-ة ن-ح-ؤ أأ’فضض-ل ،م-ؤأك-ب-ة
للتكنؤلؤجيا ‘ ألقطاع بهدف تعزيز
أŸؤرد ألبشضري.
وأشضار أŸطÒي ‘ تصضريح للصضحافة
ع -ل -ى ه -امشش أن -طÓ-ق إأشض-غ-ال أل-ن-دوة
أل-ق-ؤم-ي-ة أل-ت-ي ت-ن-ظ-مها أŸنظمة حؤل
تفتيشش ألعمل باŸدرسضة ألعليا للضضمان
أ’ج -ت -م -اع -ي ب -ال -ع -اصض -م -ة أمسش ،أن -ه
سضيقؤم بتفقد مناطق ألعمل وألؤقؤف
ع -ل -ى ظ -روف أل -ع -م -ال أ◊سض -ن -ة أل-ت-ي
تقدمها أ÷زأئر.
“ث -ل تشض -ري-ع-ات أل-ع-م-ل صض-م-ام أأ’م-ن
أ’ق - -تصض - -ادي وأ’ج - -ت - -م - -اع- -ي حسضب
أŸتحدث ،ألذي أكد ضضرورة أ’هتمام
بالعنصضر ألبشضري ليضضطلع Ãهامه على
أك- - -م - -ل وج - -ه ،مشضÒأ إأ ¤أن أل - -ن - -دوة
سض - -ت - -ن- -اقشش ع- -ل- -ى م- -دأر ثÓ- -ث أي- -ام
ألتحديات ألتي تؤأجه سضؤق ألعمل ‘
أŸنطقة ألعربية.
مؤضضحا أن أŸناخ أ÷يد يدعم ألتقدم
أ’ق-تصض-ادي وأ’ج-ت-م-اع-ي ل-لدول ،وهؤ
أحد ألركائز ألتي تدعمها أŸنظمة ‘
أŸنطقة ألعربية.
وأضضاف أŸطÒي إأ ¤أن ندوة أ÷زأئر
ذأت أهمية بالغة لتسضليطها ألضضؤء على
أل -ت -ح-دي-ات أ÷دي-دة ‘ سض-ؤق أل-ع-م-ل،
وكذأ ألتطؤرأت ألتكنؤلؤجية أŸعتمدة

خياط :منظمة العمل العربية
مدعوة إا ¤إاعادة النظر ‘ مناهجها
‘ سض -ي-اق إأصضÓ-ح م-ن-ظ-ؤم-ة أل-ع-م-ل ‘
أŸن -ط-ق-ة أل-ع-رب-ي-ة دع-ا ﬁم-د خ-ي-اط
أأ’م Úأل -ع-ام ل-ؤزأرة أل-ع-م-ل وأل-تشض-غ-ي-ل
وألضضمان أ’جتماعي إأ ¤إأعادة ألنظر
‘ مناهج عمل أŸنظمة ألعربية للعمل
إأذأ كانت تسضعى إأ ¤تطؤير سضؤق ألعمل،
مشضÒأ إأ ¤أن مصضالح أŸفتشضية تؤؤدي
دورأ كبÒأ وهي –تاج تعزيز عملها ‘
ﬁيط ألعمال.
وذكر خياط ‘ كملته أمام أŸشضاركÚ
‘ ن- - -دوة أ÷زأئ - -ر أن أأ’خÒة ق - -امت
ب -إاصض Ó-ح -ات ع -دي -دة ل -ت -حسض Úم -ن-اخ
ألعمل وتؤف Òجؤ مريح لدعم أ’قتصضاد
وأل -ن -ه -ؤضش Ãسض -ت-ؤى أŸؤرد أل-بشض-ري،
حيث شضملت أإ’صضÓحات مرحلت” Ú
خÓلها إأعادة تنظيم ألقطاع.
رأف - -ع أŸت - -ح- -دث إأ ¤ضض- -رورة إأع- -ادة
أل -ن -ظ -ر ‘ أŸن -اه -ج أل -ت -ي ت -ع-ت-م-ده-ا
أŸنظمة ،دون ذكر ألبنؤد ألتي يجب
ألنظر فيها ‘ ،ح Úأكد أن إأصضÓحات
أ÷زأئ -ر شض -م -لت ‘ أل -ب -دأي -ة ت -ق -ي -ي -م
وإأعادة نظر ‘ عمل مصضالح أŸفتشضية،
هذه أأ’خÒة ألتي ” ترقيتها إأ ¤هيئة
وصضاية لدى وزأرة ألعمل لتعزيز عملها.
و‘ ه- - -ذأ أإ’ط - -ار أشض - -ار خ - -ي - -اط إأ¤
أŸرحلة ألثانية من أإ’صضÓحات شضملت
برنامج عصضرنة وإأعادة تعزيز وسضائل
ألتدخل و–سض Úظروف ألعمال ،على
مسض-ت-ؤى أم-اك-ن أل-تشض-غ-ي-ل ،م-ؤضض-حا أن
أ÷زأئر سضجلت تطؤرأ أيجابيا حسضب

تقرير خÈأء أأ’· أŸتحدة أأ’خ’ ،Ò
سضيما ‘ ›ال ألتسضي.Ò

ا÷زائر سسجلت  40أالف شسكوى
من العمال سسنة 2016
ت-ت-ل-ق-ى م-ف-تشض-ي-ة أل-ع-م-ل ب-ؤزأرة أل-ع-مل
وألتشضغيل وألضضمان أ’جتماعي آأ’ف
ألشضكاوي ألفردية ،حيث بلغت ألسضنة
أŸنصضرمة  40ألف شضكؤى ” رفعها من
أل -ع -م -ال ،ب -غضش أل -ن -ظ -ر ع -ن شض -ك-اوى
ألنقابات حسضب ما أكده آأكلي بركاÊ
أŸدير ألعام Ÿفتشضية ألعمل بالؤزأرة،
م -ؤضض -ح -ا أن ألشض -ك -اوى ت -ق-دم م-ن ك-ل
ألقطاعات.
وأشضار آأكلي ‘ تصضريح للصضحافة على
هامشش أنطÓق أشضغال ألندوة ألقؤمية
حؤل سضؤق ألعمل بالعاصضمة أن أك Ìمن
 75باŸائة من أ’عتذأرأت ألتي تتلقها
مفتشضية ألعمل يتم ألنظر فيها ‘ ،حÚ
أن  23باŸائة منها –ال مباشضرة إأ¤
ألقضضاء للنظر فيها وإأصضدأر أأ’حكام.
وق -امت م -ف-تشض-ي-ة أل-ع-م-ل ب  200ألف
زي -ارة رق -اب -ة إأ ¤م-ن-اط-ق أل-ع-م-ل م-ن-ذ
 ‘ ،2010إأطار مرأقبة ظروف ألعمال
حسضبما كشضفه أŸتحدث ،مؤضضحا أن
ألشضكاوى أŸرفؤعة تتعلق ‘ ›ملها
ب-تسض-ري-ح أل-ع-م-ال وأل-عÓ-ق-ات أل-فردية،
مؤؤكدأ أرتفاع عمليات ألتدخل ع Èكل
أŸؤؤسضسضات.
وناقشش أŸشضاركؤن ‘ ألندوة ألقؤمية
حؤل سضؤق ألعمل ألتي تدوم ثÓثة أيام

وت-خ-ت-ت-م غ-دأ أÿم-يسش قضض-اي-ا ت-طؤير
مناخ ألعمل ،حيث طرح أأ’سضتاذ ﬁمد
كشض -ؤ ألصض-ع-ؤب-ات أل-ت-ي ت-ؤأج-ه ت-ف-ت-يشش
أل- -ع- -م- -ل ‘ أل- -دول أل- -ع- -رب- -ي -ة وسض -ب -ل
Œاوزها.

ألعدد
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سسـ ـ ـ ـ ـÓل يسستقبـ ـ ـ ـ ـل وزيـ ـ ـ ـ ـر العـ ـ ـ ـ ـدل اŸالـ ـ ـ ـ ـي
’ول عبد
أسش-ت-ق-ب-ل أل-وزير أ أ
أŸالك سش Ó- - - - - - - - - - - - - - -ل ،أمسس،
ب -ا÷زأئ -ر أل-ع-اصش-م-ة ،وزي-ر
أل - - - -ع - - - -دل أŸا‹ م- - - -ام- - - -ادو
إأسش-م-اع-ي-ل ك-ون-ات-ي ،ب-حسشب
م- -ا أف- -اد ب- -ه ب- -ي- -ان Ÿصش- -ال- -ح
’ول.
ألوزير أ أ
أوضضح نفسش أŸصضدر ،أن أللقاء
“يز بـ ““تبادل وجهات ألنظر““
ح - -ؤل ع Ó- -ق - -ات ألشض - -رأك- -ة ‘
أÛال أل -قضض -ائ -ي .ك -م -ا أت-ف-ق
وزي-رأ أل-ع-دل ل-ل-ب-ل-دي-ن ‘ ن-فسش
أإ’ط-ار ع-ل-ى ““ت-ع-م-ي-ق أل-عÓقات
أŸت-م-ي-زة أل-ق-ائ-م-ة ب Úأل-ب-ل-دين
ط -ب -ق-ا ل-ل-ق-رأرأت أل-ت-ي أت-خ-ذت
خÓ- -ل أل -دورة  12ل-ل-جنة ألعليا
أıتلطة للتعاون““.
سض -م -ح أل -ل-ق-اء م-ن ج-ه-ة أخ-رى،
ب -ت -ب -ادل وج -ه -ات أل -ن -ظ-ر ح-ؤل
““أأ’ول -ؤي -ات أل -رأه -ن -ة وأآ’ل-ي-ات

ألؤأجب أعتمادها وكذأ ألؤسضائل
أل -ؤأجب تسض -خÒه-ا سض-ؤي-ا ب-غ-ي-ة
ت -ع -زي -ز أ÷ه -ؤد أل -ت -ي ت -ب -ذل -ه-ا
ألسض -ل-ط-ات أل-ع-م-ؤم-ي-ة ‘ ›ال
أل -ت -ك -ف -ل ب-ال-ؤضض-ع أ’ج-ت-م-اع-ي
وأ’قتصضادي وأإ’نسضا ÊأÎŸتب
ع -ن أل -ع-ؤدة أل-ت-دري-ج-ي-ة ل-لسض-ل-م
وأأ’من وأ’سضتقرأر““ ‘ ما‹.
ول - - -دى ت- - -ط- - -رق- - -ه إأ ¤أ÷انب

–اور وزي - - - -ر أل- - - -ط- - - -اق- - - -ة
ن-ورأل-دي-ن ب-وط-رفة ،أمسس،
Ãدري-د (إأسش-ب-ان-ي-ا) م-ع وزير
أل - - -ط - - -اق - - -ة وألسش - - -ي- - -اح- - -ة
’سشباÊ
وألÈنامج ألرقمي أ إ
أل -ف -ارو ن -ادأل ،أي -ن ت -ط -رق
أل - - - -ط - - - -رف- - - -ان إأ ¤ف- - - -رصس
’سش-ت-ث-م-ار ب-ق-طاع ألطاقة،
أ إ
ب - - - -حسشب ب - - - -ي- - - -ان ل- - - -وزأرة
ألطاقة.
كما تباحث ألطرفان ألعÓقات
ألثنائية ب Úألبلدين ومدى تقدم
مشض - -اري - -ع ألشض - -رأك - -ة أ◊ال - -ي- -ة
وفرصش ألتعاون وألرسضتثمار ‘
م - -ي- -دأن أل- -ط- -اق- -ة ،خصض- -ؤصض- -ا
أ’سض -ت -كشض-اف وأإ’ن-ت-اج و–ؤي-ل
أÙروق- - - -ات وأل- - - -ط- - - -اق- - - -ات
أŸتجددة.
وت -ط -رق أل -ؤزي-رأن إأ ¤مشض-اري-ع
رب - -ط ك - -ه- -رب- -ائ- -ي وغ- -ازي بÚ
أل -ب -ل -دي -ن وشض -رك -ات ‘ م -ي-دأن

تسض- -ؤي- -ق أل -غ -از وه -ذأ ل -ت -ع -زي -ز
عÓ-ق-ات أأ’ع-م-ال ب Úأل-ب-لدين،
يضضيف ألبيان.
كما قدم بؤطرفة خÓل أإقامته
ب- -اإسض -ب -ان -ي -ا ع -رضض -ا ب -اŸع -ه -د
أŸل -ك-ي ““أإل-ك-ان-ؤأ““ ح-ؤل ق-ط-اع
أل- -ط- -اق- -ة أ÷زأئ- -ري وف -رصض -ه
ل -لشض -رأك -ة وأ’إسض -ت -ث -م-ار .ح-يث
ت -ط -رق أل -ؤزي-ر أم-ام ج-م-ع م-ن
مسضÒي أك Èألشض - - - - - - -رك- - - - - - -ات

أسش -ت -ق -ب-ل ﬁم-د أل-غ-ازي وزي-ر
أل -ع -م -ل وأل -تشش -غ -ي-ل وألضش-م-ان
أ’ج- - -ت- - -م - -اع - -ي ،أمسسÃ ،ق - -ر
دأئ- - -رت- - -ه أل- - -وزأري- - -ة ،ف- - -اي- - -ز
أŸطÒي أŸدي -ر أل -ع -ام Ÿن -ظ-م-ة
ألعمل ألعربية.
وأسض -ت-ع-رضش أل-ط-رف-ان ب-اŸن-اسض-ب-ة،
ألتحديات ألتي تؤأجه ألدول ألعربية
وك -ذأ وضض -ع -ي -ة وآأف -اق أل -ت-ع-اون بÚ
أ÷زأئر ومنظمة ألعمل ألعربية ‘
›ا’ت ألعمل ،ألتشضغيل وألضضمان
أ’جتماعي.
‘ هذأ ألصضدد ،أعرب أ÷انبان عن
أرتياحهما Ãناسضبة أنطÓق ألندوة
ألقؤمية حؤل دور ومكانة تفتيشش
ألعمل أŸنظمة من طرف منظمة
أل -ع -م -ل أل -ع -رب -ي -ة وأل -ت -ي أن-ط-ل-قت
أشضغالها أليؤم با÷زأئر ،حيث أشضاد
ألسضيد أŸطÒي بالتسضهيÓت ألتي
قدمتها وزأرة ألعمل من أجل إأ‚اح
أشض -غ -ال ه -ذه أل -ن -دوة أل -ت -ي ع-رفت
مشض -ارك -ة م-ك-ث-ف-ة ل-ل-خÈأء و‡ث-ل-ي
أطرأف أإ’نتاج من ألدول ألعربية.
وج -دد أل -غ -ازي ب -اŸن-اسض-ب-ة ح-رصش
أ÷زأئر على تعزيز ألتعاون ألعربي
أŸشضÎك ‘ إأط - - -ار أŸن - - -ظ - - -م - - -ة

وأسض - -ت - -ع - -دأده - -ا ل - -دع - -م ألÈأم- -ج
وأل -نشض -اط-ات أل-ت-ي ت-ب-ادر ب-ه-ا ،ك-م-ا
شضّ-دد ع-ل-ى أه-م-ي-ة ت-ع-م-ي-ق أل-تشضاور
وت- -نسض- -ي -ق أŸؤأق -ف م -ا ب Úأل -دول
أل -ع -رب -ي -ة ‘ ك -ل م-ا ي-خصش قضض-اي-ا
أل - -ع - -م - -ل وأل- -تشض- -غ- -ي- -ل وألضض- -م- -ان
أ’ج-ت-م-اع-ي’ ،سض-ي-م-ا ع-لى مسضتؤى
منظمة ألعمل ألدولية.
ك-م-ا أشض-اد أل-ؤزي-ر ب-ا÷ه-ؤد أل-ط-ي-بة
أل- -ت- -ي ي- -ب -ذل -ه -ا أŸطÒي ‘ إأط -ار
–ق -ي -ق أل -ع -م -ل أل-ع-رب-ي أŸشضÎك
بهدف تكريسش أهدأف أŸنظمة ‘
›ال ت -رق -ي -ة أل -تشض -غ -ي -ل وت -ؤسض -ي-ع
أ◊ماية أ’جتماعية وتعزيز أ◊ؤأر
أ’جتماعي.

أأ’مني ،أشضار ألؤزير أأ’ول إأ¤
““أه- -م- -ي- -ة ت- -ؤح- -ي- -د ج -ه -ؤد ك -ل
أأ’طرأف““ ،مÈزأ ““وفاء أ÷زأئر
Ÿب- -ادئ- -ه- -ا وأل -ت -زأم -ات -ه -ا وه -ؤ
أŸؤق- -ف أل- -ذي ي- -ع- -د م- -ط -ل -ب -ا
لشضعبها وقيادتها““.
وقد جرى أللقاء بحضضؤر وزير
أل -ع -دل ح-اف-ظ أأ’خ-ت-ام أل-ط-يب
لؤح.

بوطرفة ونظÒه اإلسسبا Êيتحاوران Ãدريد حول الشسراكة الطاقوية

أ’إسض-ب-ان-ي-ة وب-اح-ث Úوم-ؤظ-فÚ
سض - - -ام ،Úف - - -رصش ألشض - - -رأك - - -ة
وأ’إسضتثمار ‘ ميدأن ألطاقة،
خصضؤصضا أ’سضتكشضاف وأ’إنتاج
و–ؤيل أÙروقات وألطاقات
أŸتجددة.
ك-م-ا ع-رضش ب-اŸن-اسض-ب-ة مشض-روع
إأ‚از ط- -اق- -ة شض- -مسض- -ي- -ة ق- -دره
 4.050ميغاوأط مرفق Ãشضروع
صضناعي يدعى ““أطلسش““.

الغازي يسستقبل اŸدير العام Ÿنظمة العمل العربية

م -ن ج -ان -ب -ه ،ث ّ-م -ن ف -اي-ز أŸطÒي
أل- -ت -ج -رب -ة أ÷زأئ -ري -ة أل -رأئ -دة ‘
›ال تشض -ري -ع -ات أل -ع -م-ل وح-م-اي-ة
أل -ع -م -ال وت -ف-ت-يشش أل-ع-م-ل وت-ط-ؤي-ر
حلؤل Ùاربة ألبطالة ،معربا ‘
ذأت ألسضياق عن إأرأدته لبذل أŸزيد
م- - - -ن أÛه- - - -ؤدأت قصض- - - -د رف- - - -ع
أل -ت -ح -دي -ات أل -ت -ي ت -ؤأج-ه أل-ب-ل-دأن
ألعربية ‘ ›ال ألتشضغيل وأ◊ماية
أ’جتماعية.
وأت -ف -ق أل -ط -رف -ان ‘ أÿت -ام ع -ل-ى
مؤأصضلة ألعمل أŸشضÎك بينهما Ãا
يخدم أهدأف أŸنظمة Ãكؤناتها
‘ ›ال –ق- - -ي- - -ق أل- - -ت- - -ن- - -م- - -ي- - -ة
أŸسضتدأمة.

نفى عدم أسشتفادة بعضس أŸرضشى من منتوج ““سشوفوسشبيف““Ò

دبزي :توف Òدواء جديد لفÒوسس الكبد «سس» بداية من سسبتمÈ
كششف رئيسس مصشلحة أمرأضس ألكبد
Ãسش-تشش-ف-ى مصش-ط-ف-ى ب-اشش-ا ألÈوف-يسش-ور
ن -ب -ي -ل دب -زي ،أن أ÷زأئ -ر ت -ق -وم ح -ال-ي-ا
ب -إان -ت -اج دوأء ج -دي -د أك Ìف -ع -ال-ي-ة م-ن
““سشوفوسشبيف ،““Òكونه يعالج جميع أنوأع
فÒوسس أل -ت -ه -اب أل -ك -ب-د «سس» وسش-ي-ك-ون
م - - -ت - - -وف - - -رأ ع - - -ل - - -ى مسش- - -ت- - -وى أŸرأك- - -ز
أ’سش-تشش-ف-ائ-ي-ة ب-دأي-ة م-ن شش-ه-ر سش-ب-تمÈ
أŸقبل ،نافيا عدم أسشتفادة بعضس أŸرضشى
من أŸنتوج أŸصشنوع ‘ أ÷زأئر منذ سشنة.

صصونيا طبة
أوضضح دبزي خÓل ندوة نقاشش نظمت ،أمسش،
ب -اŸرك -ز أل -دو‹ ل -ل -م-ؤؤ“رأت ع-ب-د أل-ل-ط-ي-ف
رحال ،أنه من غ ÒأŸعقؤل أن ’ يسضتفيد
أŸرضضى أŸصضابؤن بالتهاب ألكبد ألفÒوسضي
«سش» من ألدوأء أ÷ديد ألذي أصضبح ينتج ‘
أ÷زأئ -ر ك -ؤن أŸرسض -ؤم أل -ؤزأري وأضض -ح -ا ‘
هذأ ألشضأان ،حيث أن جميع أŸرضضى سضؤأء إأذأ
كانت حالتهم ‘ أŸرحلة أŸبكرة أو أŸتقدمة
من حقهم أ’سضتفادة من أŸنتؤج أ÷ديد.

وأكد ألÈوفيسضؤر دبزي أن ألدوأء ألذي أصضبح
ينتج ‘ أ÷زأئر من قبل ﬂابر ““بيكر““ ،أعطى
نتائج فريدة من نؤعها ‘ عÓج أŸرضضى،
حيث وصضلت نسضبة أختفاء ألفÒوسش إأ90 ¤
ب- - -اŸائ - -ة ،مشضÒأ إأ ¤أن أل - -دوأء أ÷دي - -د ‘
أŸرح- -ل- -ة أأ’و ¤م- -ن ت- -ؤف- -ره ع -ل -ى مسض -ت -ؤى
أŸرأكز أ’سضتشضفائية أسضتفاد منه أك Ìمن 500
م -ريضش مصض -اب ب -ال -ت -ه -اب أل -ك-ب-د أل-فÒوسض-ي
«سش».
فيما يخصش عدد أإ’صضابات بالدأء ‘ أ÷زأئر
أوضضح ألÈوفيسضؤر أنه يتم تسضجيل نسضبة 1
باŸائة من حا’ت ألتهاب ألكبد ألفÒوسضي
«سش» على أŸسضتؤى ألؤطني ،إأ’ أن أŸرضش
ينتشضر أك ‘ Ìمناطق معينة من بينها ألؤ’يات
ألشض -رق -ي -ة ك-خ-نشض-ل-ة وب-ات-ن-ة ،وب-ال-غ-رب-ي-ة ي-كÌ
ألفÒوسش ‘ ع Úتيمؤشضنت وسضيدي بلعباسش
ومناطق أخرى ع Èألؤطن ،كؤن أŸؤأطنÚ
ي- -ج -ه -ل -ؤن ط -رق أن -ت -ق -ال أل -فÒوسش «سش» و’
يعلمؤن مدى خطؤرته وأنه ’ يختلف كثÒأ عن
فÒوسش ألسضيدأ ،دأعيا إأ ¤أتباع نفسش أسضاليب
أل -ؤق -اي -ة ك -ؤن أل -فÒوسش ي-ن-ت-ق-ل ع Èأل-دم و’
يؤجد لقاح يقي من أإ’صضابة ،كما يأاتي من قلة

أل- -ن- -ظ- -اف- -ة ع- -ل- -ى مسض- -ت- -ؤى أŸسض- -تشض -ف -ي -ات
أ÷زأئرية.
وق - -دم ت - -ؤضض - -ي - -ح - -ات ع - -ن أل - -دوأء أ÷دي- -د
““سض -ؤف -ؤسض -دأك““ ،أل -ذي ي -ج -م -ع ب Úأل-دوأءي-ن
““سض- -ؤف- -ؤسض- -ب- -ي- -ف ““Òو«أأ’نÎفÒون““ ‘ ق -رصش
وأحد ،بعد أن كان أŸرضضى يتناولؤن قرصضÚ
للعÓج ،مشضÒأ إأ ¤أن ألنتائج ألذي يعطيها
ه -ذأ أل -دوأء ’ ت -خ-ت-ل-ف ع-ن ““سض-ؤف-ؤسض-ب-ي-ف““Ò
أŸصضنؤع أ’ول مرة ‘ أ÷زأئر ،إأ’ أن ألفرق
يكمن ‘ أن أي مصضاب بفÒوسش «سش» Áكن أن
يسضتفيد منه Ãختلف أنؤأع ألفÒوسش من  1إأ¤
 ‘ ،6ح Úأن ““سضؤفؤسضبيف ““Òيعالج ألنؤع  1و4
فقط ،باإ’ضضافة إأ ¤غياب أأ’عرأضش أ÷انبية
ألتي تصضاحب ألدوأء.
م- -ن ج- -ه -ت -ه أشض -اد ألÈوف -يسض -ؤر ﬁم -د ◊اج
ب -ال-ت-ج-رب-ة أ÷زأئ-ري-ة ‘ أل-ت-ك-ف-ل ب-اŸصض-ابÚ
بالتهاب ألكبد ألفÒوسضي’ ،سضيما بعد إأنتاج
أل - -دوأء أل - -ف- -ع- -ال ‘ عÓ- -ج أŸرضش ﬁل- -ي- -ا،
مؤضضحا أن تصضنيع منتؤج عÓج ألتهاب ألكبد
أل- -فÒوسض- -ي «سش» ‘ أ÷زأئ- -ر ،م- -ك- -ن- -ه -ا م -ن
تخفيضش ألتكاليف ألتي تنفقها بنسضبة كبÒة
نظرأ لغÓء ثمن أسضتÒأده.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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األربعاء  ١٧ماي  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٢١شسعبان ١٤٣٨هـ

لو ¤حــــول عصضرنـــــة اŸرفق العــــام
ليـــــام الدراسضيــــة ا أ
خـــــلل إاشضرافـــــه علـــى افتتـــــاح ا أ
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ب ـ ـ ـ ـ ـ ـدوي :عصشرن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة أإلدأرة ألعمومي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وتغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي Òألذهني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات
لدارة اŸتفـــــــوقÚ
إاعــــــــــادة الرحــــــــــلت الدراسضيـــــــــة لطلبــــــــــة اŸدرسضــــــة العليـــــا ل إ

كشضف وزير الداخلية وا÷ماعات اÙلية السضيد نور الدين بدوي ،عن إاعادة
لدارة ،ابتداء من
الرحلت الدراسضية بالنسضبة لطلبة اŸدرسضة الوطنية العليا ل إ
لدارة العمومية ‘ ›ال عصضرنة
لشضواط التي قطعتها ا إ
هذه السضنة ،كما أاشضار إا ¤ا أ
ورقمنة إادارتها ،مÈزا أان طموح الوزارة ل يقتصضر فقط على عملية عصضرنة
اŸرفق العام وإا‰ا يتعداه إا ¤تغي Òالذهنيات وفقا Ÿناهج بيداغوجية تراعي
احتياجات اŸرفق العام.

áæ°SƒH IQÉ°S
اأب- -رز ب- -دوي خÓ- -ل اإشس- -راف- -ه ع- -ل -ى الأي -ام
ال -دراسس -ي -ة الأو ¤ال -ذي ي-ن-ظ-م-ه-ا اŸرصس-د
الوطني للمرفق العام حول عصسرنة اŸرفق
ال- -ع- -ام ،الأشس- -واط ال -ت -ي ق -ط -ع -ت -ه -ا الإدارة
العمومية ‘ ›ال عصسرنة ورقمنة اإدارتها،
القطاعات الناجحة التي انتهجت عصسرنة
الإدارة واأصسبحت رائدة ‘ ›ال العصسرنة،
مشسÒا اإ ¤اأن الهدف من تنظيم هذه الأيام
ال -دراسس -ي -ة ال -ت -ي ان -ت -ه-جت ‰ط اŸزج بÚ
ال -ن -ظ -ري وال -ت -ط -ب -ي -ق -ي ه-و ع-رضس Œارب
وخÈات ﬂت- - -ل- - -ف ال- - -ه - -ي - -ئ - -ات والإدارات
ال- -ع- -م- -وم- -ي -ة ‘ ›ال ال -عصس -رن -ة وت -رق -ي -ة
اÿدمات واإبراز ›هودات الدولة ‘ ›ال
ال-عصس-رن-ة والسس-ت-ف-ادة م-ن Œارب ال-ه-ي-ئ-ات
والإدارات العمومية وفتح ›ال التبادل ‘
ميادين تسسي ÒاŸرفق العام وكذا اŸبادرة
ب-ت-ن-ظ-ي-م فضس-اء ل-ل-ب-حث والدراسسات العلمية
حول اŸرفق العام.
و ‘ ›ال اسستفادة اŸواطن Úمن اŸرفق
ال- -ع- -ام ،اأك- -د ب- -دوي اأن اŸرصس- -د ال- -وط -ن -ي
ل -ل -م -رف -ق ال -ع -ام يسس -ع -ى اإ ¤ت -رق-ي-ة ح-ق-وق
مسس -ت-ع-م-ل-ي اŸرف-ق ال-ع-ام وح-م-اي-ت-ه-ا وك-ذا
السس-ت-ف-ادة م-ن خ-دم-ات-ه-ا ،ك-م-ا ي-ع-م-ل ع-لى
اإعداد كل الدراسسات واŸوؤشسرات التي من
ت -ع -م -ل ع -ل-ى اŸرف-ق ال-ع-ام ودف-ع وتشس-ج-ي-ع

مسس- -ت- -ع- -م- -ل- -ي- -ه ‘ –سس Úخ- -دم- -ات -ه وك -ذا
اŸسساهمة ‘ تبسسيط الإجراءات الإدارية
وتخفيفها.
وف -ي -م -ا ي-خصس ›ال ال-عصس-رن-ة اأشس-ار وزي-ر
ا÷م-اع-ات ال-داخ-ل-ي-ة وا÷م-اع-ات اÙل-ي-ة
اإ ¤اأن اŸرصسد الوطني للمرفق العام كلف
بتحفيز وتطوير الإدارة الإلكÎونية و–سسÚ
ظروف عمل اأعوان اŸرفق وترقية القيم
الأخÓ- -ق -ي -ة ب -ه م -ن خ Ó-ل ت -رق -ي -ة ث -ق -اف -ة
اŸردودي -ة والسس -ت -ح -ق -اق الشس -خصس-ي ،ك-م-ا
يبادر ‘ ›ال التعاون الدو‹ بتبادلت مع
الشسركاء الأجانب.
من جهة اأخرى– ،دث بدوي عن النجاحات
والتقدم الذي حققته قطاعات الدولة ‘
›ال عصسرنة اإدارتها بحيث اأصسبحت رائدة
‘ ›ال العصسرنة ‡ا اأعطى ذلك وجها
للمرفق العمومي بحيث اأصسبح يتجاوب مع
ت -ط -ل -ع -ات اŸواط -ن Úخ -اصس-ة ف-ي-م-ا ي-خصس
ﬁاربة البÒوقراطية واÙسسوبية ،مشسÒا
اإ ¤اأنه ” –قيق ‚اح نسسبي فيما يخصس
عصسرنة الإدارة ،ودعا ‘ نفسس الوقت اإ¤
ضسرورة العمل اأك Ìمن اأجل تعميم ذلك على
كل القطاعات.
اأم -ا ف -ي -م -ا ي -خصس اŸشس -اري -ع ال-كÈى ال-ت-ي
ف -ت -ح -ت -ه-ا ﬂت-ل-ف ال-ق-ط-اع-ات ،ق-ال ب-دوي
«سسنواصسل العمل بخطى واضسحة ومسسطرة
من اأجل “ك ÚاŸواطن من ا◊صسول على

خ - -دم- -ة اإداري- -ة « ،و‘ سس- -ي- -اق اآخ- -ر اأشس- -ار
اŸتحدث اإ ¤خطة العمل التي اعتمدتها
وزارة ال- -داخ -ل -ي -ة م -ن اأج -ل كسسب ره -ان -ات
الإدارة الإلكÎونية والتي مكنتها من قطع
اأشس -واط ‘ ›ال ال -عصس -رن -ة ،ح -يث “ك-نت
بلغت مرحلة تقد Ëخدمات عن بعد ،مÈزا
اأن عملها جار اإ ¤ح Úتعميمها على جميع

ال- -ق- -ط- -اع- -ات م -ن اأج -ل Œسس -ي -د ال -ب -ل -دي -ة
الإلكÎونية ،وقال ‘ هذا الصسدد «الو رشسات
ال -ت -ي ق -م -ن -ا ب -ه -ا ‘ ›ال عصس-رن-ة الإدارة
سستسسمح لنا بتجسسد الإدارة الإلكÎونية ‘
سسنة ‡ ،٢٠١٩ا سسيحدث ثورة ‘ ›ال سسÒ
اÿدمات» ،مشسÒا اإ ¤اأن العصسرنة لن “سس
الإدارة فقط بل جوانب ا◊ياة القتصسادية

لو« ¤أافريبــــــول» با÷زائـــــــــــر
اختتـــــام أاشضغــــال الـــــدورة ا أ

خارط ـ ـ ـ ـة طريـ ـ ـ ـق لتحقي ـ ـ ـ ـق أألمـ ـ ـ ـ ـن أإلفريق ـ ـ ـ ـي أŸششـ ـ ـ ـÎك
تعـــــزيز أاجــهزة الشضرطـــــة وزيــــــادة فعالياتهــــــا وجــــــــاهزيتها

لمن الوطني
اختتم اŸدير العام ل أ
لفريقي للتعاون
رئيسس آالية ال–اد ا إ
‘ ›ال الشضرطة «أافريبول» اللواء
هامل عبد الغني ،أامسس ،أاشضغال
للية ،التي
لو ¤ل آ
ا÷معية العامة ا أ
توجت بوضضع «خارطة طريق»
لفريقي اŸشضÎك
لمن ا إ
لتحقيق ا أ
لفريقية،
الذي تنشضده الشضعوب ا إ
لهمية اللزمة
يتطلب إايلء ا أ
لجهزة الشضرطة وزيادة فعالياتها
أ
وجاهزيتها Ÿواكبة التحولت
الداخلية واÿارجية وﬂتلف
لمنية وعلى رأاسضها
التهديدات ا أ
لرهاب وا÷رÁة اŸنظمة العابرة
ا إ
للحدود والتعامل معها بكل احÎافية
من خلل تعزيز التنسضيق فيما بينها.
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حرصس الجتماع الذي دام ثÓثة أايام ،على
ضسرورة تكثيف ا÷هود من أاجل ›ابهة
ﬂت -ل -ف ال -ت-ه-دي-دات ال-ت-ي ت-واج-ه ال-ق-ارة
السسمراء من خÓل تعزيز آالية «أافريبول»
ومنحها كل اإلمكانيات الضسرورية لتفعيل
عملها أاك Ìوتوسسيع رقعة تبادل اŸعلومات
بالتنسسيق اÙكم فيما بينها.
وقد كرسس هذا الجتماع لرسسم خارطة
ط -ري -ق ل -ه -ذه اآلل -ي -ة م -ن خ Ó-ل م-ن-اقشس-ة
الوثائق اŸعدة من قبل اللجنة واعتمادها
Ãا يسسمح بتمهيد الطريق لعمل أافريبول
وتعزيز مكانتها وجعلها جاهزة للحد من
ﬂتلف ا÷رائم التي تهدد أامن وشسعوب
القارة السسمراء.
‘ هذا السسياق أاوضسح رئيسس آالية ال–اد
اإلفريقي للتعاون ‘ ›ال الشسرطة‘ ،
كلمته الختتامية ،أان هذه اآللية سستشسجع
ال-ت-ع-اون الشس-رط-ي اإلق-ل-ي-م-ي وت-ع-م-ل ع-لى
تقريب وجهات النظر ب Úرؤوسساء الشسرطة
‘ ›ال ت- -ق- -ي- -ي- -م ال -ت -ه -دي -دات و–دي -د
السس-ي-اسس-ات وت-ع-زي-ز القدرات اŸؤوسسسساتية
الشس -رط -ي -ة ‘ م -ي-دان ال-ت-ك-وي-ن والشس-رط-ة
العلمية وإادارة أاجهزة الشسرطة التي تقوم
ع - -ل- -ى احÎام ح- -ق- -وق اإلنسس- -ان وال- -ع- -دل
واŸسس- - -اواة وك- - -ذا ت - -ب - -ادل اŸم - -ارسس - -ات

السسليمة.
وأاوضسح هامل أان أاشسغال الجتماع جرت
‘ أاجواء ميزتها ا÷دية ” خÓلها عرضس
وتبادل اآلراء واألفكار ‘ طرح القضسايا
وسس ÒاŸن- - - - -اقشس- - - - -ات واقÎاح ا◊ل- - - - -ول
اŸناسسبة لها التي كان لها أاثرها الكب‘ Ò
اÿروج بقرارات سستشسكل خارطة طريق
سسيتم تنفيذها على أاكمل وجه.
واسس-ت-ع-رضس ‡ث-ل ا÷زائ-ر ب-رن-ام-ج ع-م-ل
السسنوات الثÓث القادمة ،التي ” تسسجيلها
خÓل الجتماع ضسمن األولويات ‘ الوقت
ال- -راه -ن Ÿواج -ه -ة ال -ت -ح -دي -ات األم -ن -ي -ة
والتهديدات ا◊الية واŸسستجدة Ÿا فيه
مصسلحة وأامن بلداننا وشسعوبنا.
وح-رصس ال-ل-واء ه-ام-ل ع-ل-ى ال-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى
جعل هذه اŸنظمة األمنية ،آالية عملياتية
ف-ع-ال-ة ت-ق-دم ال-دع-م ال-ت-ق-ن-ي ل-كافة أاجهزة
الشس- -رط- -ة اإلف- -ري- -ق- -ي- -ة وتضس- -م- -ن ت- -ب -ادل
اŸع -ل -وم -ات ،وبصس -ف-ة م-رن-ة ،ف-ي-م-ا ب-ي-ن-ه-ا
وجعلها أايضسا مركز علم وإاشسعاع ،خاصسة
ف- -ي- -م- -ا ت- -ع- -ل- -ق ب- -ال- -دراسس- -ات واألب -ح -اث
والتخطيط والتدريب والتكوين ‘ جميع
ميادين الشسرطة واختصساصساتها.

واسستطرد هامل يقول « -إانه وبالنظر إا¤
تعدد واختÓف التحديات من منطقة إا¤
أاخرى سستعمل بعد –ديد مواطن القوة
والثغرات اÙتملة على وضسع نظام مÓئم
لتطوير القدرات البشسرية ألجهزة الشسرطة
اإلفريقية وتنميتها بصسفة ناجعة».
وتعهد اللواء هامل الذي انتخب لرئاسسة
األف-ري-ب-ول ب-وضس-ع أان-ظ-م-ة اتصس-ال عصس-رية

خ -اصس -ة ب -ه -ذه ال -ب -ن -ي -ة ال -ف -ت -ي-ة ،ك-اŸوق-ع
اإللكÎو Êوقواعد البيانات ألداء مهامها
على أاحسسن وجه لسسيما ‘ ›ال مكافحة
Óوطان،
اإلرهاب واإلجرام اŸنظم العابر ل أ
تكون –ت تصسرف جميع أاجهزة الشسرطة
اإلفريقية ،خاصسة ما تعلق منها بالŒار
ب - -األسس - -ل - -ح - -ة ،الŒار ب - -ال - -بشس- -ر وŒارة
اıدرات.

ششرقي :ضشمان فاعلية أأفريبول من ب Úأأولوياتنا
بدوره جدد ﬁافظ السسلم والأمن ل–Óاد الإفريقي اإسسماعيل شسرقي ‘ ،الكلمة
اÿت -ام -ي -ة ل -ه ال -ت -زام الإ–اد Ãسس -اع -دة ال -دول الأعضس -اء ‘ ال–اد الإف-ري-ق-ي ‘
جهودها من اأجل ضسمان فاعلية اأفريبول مع التشسديد على ‚اح هذه الأشسغال التي
رسسمت خارطة طريق لهده الآلية التي سستعتمد بشسكل رئيسسي على اŸلكية والقيادة
الوطنية والدعم الفعلي من كل الدول الأعضساء حتى تتمكن من اأخذ زمام الأمور
بالسسرعة التي تفرضسها –ديات السساعة.
كما اأشساد شسرقي بالدور اÙوري الذي سستلعبه «اأفريبول» بعد دخولها حيز التنفيذ
‘ ظل التحولت العميقة والتحديات الأمنية الكبÒة التي تشسهدها القارة الإفريقية،
والتي تقتضسى مواجهتها Ãضساعفة ا÷هود من قبل اأجهزة الشسرطة ıتلف الدول
من خÓل مواكبة كل اŸسستجدات والتطورات لتوف Òالأمن والسسكينة للمواطن
واأجواء السستقرار الضسرورية لتحقيق برامج التنمية ‘ القارة السسمراء.

ويكون ذلك بتضسافر اÛهودات.
واأكد بدوي اأن طموح وزارته ل يقتصسر فقط
على عصسرنة اŸرفق العام واإ‰ا يتعداه اإ¤
ت-غ-ي Òال-ذه-ن-ي-ات وف-ق-ا Ÿن-اهج بيداغوجية
تراعي احتياجيات اŸرفق العام والتي تعد
شسرطا من شسروط العتماد من اأجل تكييفها
مع اŸعابر الطويلة للمرفق العام.

لفريقية وجهود
دعم القضضايا ا إ
لمن والسضتقرار بالقارة
اسضتتباب ا أ

مسشؤوولـ ـ ـو ألششرط ـ ـة أألفارق ـ ـ ـة
ينّوهون بدور ألرئيسس بوتفليقة
نوه اŸديرون واŸفتشضون العامون للشضرطة
بدول ال–اد الإفريقي ،اأمسس ،با÷زائر
العاصضمة ،بدور رئيسس ا÷مهورية عبد
العزيز بوتفليقة ،الريادي ‘ دعم القضضايا
الإفريقية وجهوده الدوؤوبة ‘ اسضتتباب
الأمن والسضتقرار بالقارة.
اأثنى اŸسسوؤولون الأمنيون الأفارقة ‘ رسسالة شسكر
وعرفان توجهوا بها اإ ¤الرئيسس بوتفليقة ‘ ،ختام
اأشس- -غ- -ال ا÷م- -ع- -ي -ة ال -ع -ام -ة الأو ¤لآل -ي -ة ال–اد
الإف-ري-ق-ي ل-ل-ت-ع-اون ‘ ›ال الشس-رط-ة «اأف-ري-ب-ول»
ال-ت-ي اح-تضس-ن-ت-ه-ا ا÷زائ-ر ع-ل-ى م-دار ثÓ-ث-ة اأي-ام،
ق-راأه-ا ن-ي-اب-ة ع-ن-ه-م اŸدي-ر ال-ع-ام لÓ-أم-ن ال-وط-ني
اŸوري- -ت- -اﬁ Êم- -د اإي- -ج -ات ،ع -ل -ى دور ال -رئ -يسس
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة «ال-ري-ادي ‘ دع-م ال-قضس-اي-ا الإف-ري-ق-ي-ة
وترسسيخ قيم التضسامن ب Úالدول الإفريقية وتعزيز
التعاون بينها ‘ شستى اÛالتÃ ،ا فيها التعاون
الأمني وترقية كافة اŸبادرات واŸسساعي الرامية
اإ ¤تنميتها ورقيها».
وق -د اغ -ت -ن-م-وا ال-ف-رصس-ة ل-ي-ن-وه-وا ب-ج-ه-ود رئ-يسس
ا÷مهورية «الدوؤوبة واأعماله ا÷ليلة ‘ اسستتباب
الأم -ن والسس -ت -ق -رار ب -اإف-ري-ق-ي-ا وال-ع-م-ل ع-ل-ى ح-ل
ال-ن-زاع-ات واÓÿف-ات ال-ت-ي ت-ع-رف-ه-ا ب-عضس ال-دول
ب-ال-ط-رق السس-ل-م-ي-ة وب-ا◊وار ا÷اد وال-ت-ف-اوضس م-ع
احÎام سسيادة كل دولة وعدم التدخل ‘ شسوؤونها
الداخلية».
وباŸناسسبة اأشساد اŸديرون واŸفتشسون العامون
للشسرطة الأفارقة بنضسال الرئيسس بوتفليقة « ‘
اإرسساء السسلم والأمن ‘ العا ⁄وبجهوده ‘ القضساء
ع -ل -ى ال -ع-ن-ف وال-ت-ط-رف وبسس-ي-اسس-ت-ه ا◊ك-ي-م-ة ‘
حماية وترقية حقوق الإنسسان واإرسساء دولة ا◊ق
وال -ق -ان -ون وق -ي-م اŸصس-ا◊ة وال-وئ-ام ل-ت-ع-م اأواصس-ر
الأخوة واÙبة ‘ العا.»⁄
و ⁄ي - -ف - -وت اŸسس- -وؤول- -ون الأف- -ارق- -ة اأيضس- -ا ه- -ذه
اŸن- -اسس -ب -ة ل -ل -ت -وج -ه بـ«ال -ت -ه -ا Êا◊ارة ل -ل -رئ -يسس
بوتفليقة بالنجاح الباهر الذي عرفته النتخابات
التشسريعية» التي جرت يوم الرابع مايو ا÷اري
با÷زائر.
كما اأعربوا عن فخرهم واعتزازهم بـ«الإ‚ازات
ال - -كÈى ال - -ت - -ي تشس- -ه- -ده- -ا ا÷زائ- -ر ‘ ﬂت- -ل- -ف
القطاعات وباŸكاسسب الرائدة التي –ققت فيها
–ت القيادة الرشسيدة للرئيسس بوتفليقة ‘ كنف
الأمن والسستقرار اللذين تنعم بهما ا÷زائر اليوم
بفضسل حنكته وحكمته اŸعهودت.»Ú

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أŸلتقى ألدو‹ للمذهب أŸالكي ‘ طبعته 1٣

17339

جامعيون ‘ ندوة تاريخية Ãتحف أ÷يشس:

–صص Úالشصباب وربطه Ãرجعيته وحمايته فكريا ودينيا

الـ ـ ـ ـ ـ ـÎاث الوطنـ ـ ـ ـ ـ ـي بن ـ ـ ـ ـك يحف ـ ـ ـ ـ ـظ
تاريـ ـ ـ ـ ـخ األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وتثمينـ ـ ـه ضصـ ـ ـروري

إأنششاء أÛمع ألفقهي وقناة تلفزيونية Ÿوأجهة ألعلماء ألفÎأضشيÚ
فتح موأقع للتوأصشل ألجتماعي للرد على ألفتاوى أŸغلوطة

لوقاف ﬁمد عيسشى ،خÓل أفتتاحه أŸلتقى ألدو‹ للفكر أŸالكي بع Úألدفلى حضشرته 9
ششدد وزير ألششؤوون ألدينية وأ أ
دول عربية وإأفريقية ،على ضشرورة –صش Úألششباب من ألوسشائط ألجتماعية ألهدأمة وحمايته فكريا ودينيا ‡ا تقدمه
ألوسشائط وألعلماء ألفÎأضشيون ألذين يجهل أنتماؤوهم ،مع وضشع آأليات للتحصش Úكإانششاء ›مع علمي فقهي وقناة
لفريقي.
لوروبي وأ إ
لسشÓمي وأ أ
تلفزيونية وهي منهجية لقيت دعما من علماء ألعا ⁄ألعربي وأ إ

العدد
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ألرأئـــــد عكـــــريشس :نحــــرصس علــــى ألتوأصشل مع ﬂتلف
أŸؤوسشسشات أŸتحفية Œسشيــــــدأ لرأبطـــة جيـــــشس  -أمــــة
أبرز جامعيون وﬂتصشون أهمية أ◊فاظ على ألفن ألصشخري ،باعتباره ششهادة
حية على معيششة ألششعوب ألقدÁة ،وأسشتغÓلها مسشتقب÷ Óلب ألسشياح،
وضشرورة توعية ألششعوب حول دور أ÷انب ألثقا‘ وألسشياحي للمجتمعات،
لمة ،مؤوكدين أن هناك
لنه بنك يحفظ ترأث وتاريخ أ أ
وتثم ÚألÎأث ألوطني أ
منهجية ﬂططة للقضشاء على ترأث ألششعوب ،وما يجري ‘ سشوريا وألعرأق من
نهب لÎأثهما أŸادي ﬁاولة لطمسس هويتهما خ Òدليل.

سسهام بوعموشسة
تصسوير :عباسس تيليوة

ع Úالدفلى :و.ي .أاعرايبي
اأك- -د ع- -يسس- -ى ،اأن ال- -ت- -ح- -دي- -ات
وال-ره-ان-ات ال-ت-ي ت-واج-ه شس-بابنا
ت -ت -ط -لب ح -زم -ا واإصس -رارا ع-ل-ى
ح- -م- -اي- -ة ال- -ف- -ك- -ر ال- -ع- -ق- -ائ -دي
واŸذهب اŸال- -ك- -ي ال -ذي ي -ع -د
م -رج -ع -ي -ت-ن-ا ،ال-ت-ي م-ع الأسس-ف،
حسسب الوزير ،صسارت بعيدة على
ب - -عضس م - -ن شس - -ب - -اب - -ن- -ا ال- -ذي- -ن
هاجمتهم اأفكار هدامة يلوكها
ع -ل -م -اء اإفÎاضس -ي -ون ب -وسس -ائ -ط
اإفÎاضس- -ي- -ة و›ه -ول -ة اŸصس -در
ومن يقف من ورائها ،اإن  ⁄نقل
قسساوسسة وحاخامات يخططون
لضس -رب ه -ذه ال -ف -ئ -ة ‘ ال-ع-م-ق،
ناهيك عن الكتب اŸغرضسة التي
يتمسسكون بها ويفتون بواسسطتها
‘ غ -ي -اب ب -عضس الأئ -م -ة ي -ق -ول
الوزير.
و‘ سس- -ي- -اق ﬁارب- -ة و–سس -يسس

وتوعية هذه الفئة ،شسدد عيسسى
على ضسرورة تفعيل عدة اآليات
ل- -ت- -وج- -ي- -ه شس- -ب- -اب- -ن- -ا اإ ¤ج -ادة
الصس- -واب ،م- -ن خÓ- -ل اإسس- -دائ- -ه
ت- -ع- -ل- -ي -م -ات ل Ó-أئ -م -ة وم -دي -ري
الشسوؤون الدينية والأوقاف بفتح
مواقع للتواصسل الجتماعي للرد
ع -ل -ى م -ا –م-ل-ه م-ن ت-وج-ي-ه-ات
وت -ه -ج -م -ات وف -ت -اوى م -غ -ل-وط-ة
وافÎاءات ك -اذب -ة ي -ق -ول ال-وزي-ر
الذي اتهم صسراحة بجهل بعضس
الشسباب قواعد واأسسسس اŸدرسسة
اŸالكية وتوجيهاتها.
وŸعا÷ة الظاهرة كشسف عيسسى
عن اإنشساء ›مع علمي فقهي
م -ع ن -ه -اي-ة  ،2017يشس- -ارك ف -ي -ه
اأك- -ادÁي- -ون وع- -ل- -م- -اء وط- -ل- -ب- -ة
جامعيون ضسمن اآليات التحصس،Ú
ب -الإضس-اف-ة اإ ¤ق-ن-اة ت-ل-ف-زي-ون-ي-ة
ضس-م-ن ق-ان-ون السس-م-ع-ي البصسري
ت-ك-ون م-ه-م-ت-ها التوجيه والÎبية

والإصس Ó- - -ح ورب - - -ط الشس - - -ب - - -اب
Ãرج -ع -ي -ت -ه ال -دي -ن -ي -ة ،لأن -ن-ا ل
ن-ن-ت-ظ-ر وج-ود م-فتي للجمهورية
م- -ا دام ه- -ن- -اك ›لسس ع- -ل -م -ي
واÛلسس الإسس Ó- -م- -ي الأع- -ل- -ى
يقول ﬁمد عيسسى الذي حذر
‡ا ي -ح-اك ب-اıاب-ر الأج-ن-ب-ي-ة
لضسرب “اسسك الأمة ،وهي من
الأخ-ط-ار اÙدق-ة ال-ت-ي نسس-ع-ى
ل - -ل - -تصس - -دي ل - -ه- -ا ب- -ال- -ت- -وع- -ي- -ة
وال-ت-حسس-يسس وال-ع-ودة Ÿرجعيتنا
وتقدÁها خالصسة غ Òمشسوهة
بتلك الأيادي والأفكار الهدامة
يقول الوزير.
وع- -ن اŸن -ه -ج الصس -ح -ي -ح ال -ذي
تسسلكه ا÷زائر ،اأوضسح اŸسسوؤول
الأول ع- -ن ال- -ق- -ط -اع اأن ت -زك -ي -ة
علماء اŸغرب العربي واÿليج
وبعضس الدول كاŸغرب وتونسس
والسس -ع -ودي -ة والأردن والإم-ارات
ال -ع-رب-ي-ة وم-وري-ت-ان-ي-ا والسس-ودان

والنيجر وغÒها لهذه اÿطوات
واŸنهج ‘ التعامل مع الظاهرة
ضسمن اÛامع الفقهية بالعا⁄
ال -ع -رب-ي والإسسÓ-م-ي والأوروب-ي
Ãا ف- -ي- -ه ك -ن -دا والصس Úال -ل -ت -ان
اأعلنتا التعاون ‘ تكوين الأئمة
م -ن خ Ó-ل اŸدرسس-ة ا÷زائ-ري-ة
التي تعمل على Œديد اŸذهب
اŸال-ك-ي وف-ق م-ت-ط-ل-بات العصسر
وا◊ياة.
ه-ذا وع-رفت ف-ع-ال-ي-ات اŸلتقى
تقد Ëعدة مداخÓت من طرف
ال -دك -ت -ور شس -وق -ي اإب -راه -ي-م م-ن
مصسر والدكتور ﬁمد بن ﬁمد
م-ن اŸم-ل-ك-ة ال-ع-رب-ي-ة السسعودية
وال-دك-ت-ور اأح-م-د ن-ور سس-ي-ف م-ن
الإم- -ارات ال- -ع- -رب- -ي- -ة اŸت -ح -دة
والدكتور ﬁمد بن ﬁمد من
اŸغ-رب وال-دك-ت-ور ع-ل-ي ي-ع-قوب
من النيجر والدكتور بن عمر من
جامع الزيتونة من تونسس.

أ◊ركة ألحتجاجية تلغي أزيد من  50رحلة دأخلية ودولية

عم ـ ـال الصصيان ـ ـة باÿط ـ ـوط ا÷ويـ ـ ـة ا÷زائريـ ـ ـة يسصتأانفـ ـ ـ ـ ـون العمل

أسشتأانف ،أمسس ،عمال
ألصشيانة للخطوط أ÷وية
أ÷زأئرية عملهم بعد أن
ششنوأ إأضشرأبا مفاجئا ششلوأ من
خÓله مطارأت أ÷زأئر
ليوم Úكامل Úونظموأ
حركة أحتجاجية دون
سشابق إأنذأر ‡ا تسشبب ‘
ششلل تام ‘ ألرحÓت
ألدولية ،أثار أسشتياء
أŸسشافرين ع ÈأŸطارأت ‡ا
تسشبب ‘ أضشطرأب ألرحÓت
وإألغاء ألعديد منها.

سسارة بوسسنة

وق -الت ن -ق -اب -ة ع -م -ال اÿط-وط
ا÷وي -ة ا÷زائ-ري-ة ب-ع-د الن-ت-ه-اء
من الجتماع مع مدير اŸؤوسسسسة
أان «ال -ع -م -ال أاسس -ت -أان -ف-وا ع-م-ل-ه-م
وع- -ادوا ل- -نشس- -اط- -ه- -م Ãخ -ت -ل -ف
اŸط- -ارات ب- -ع- -د أان اسس- -ت- -ج- -اب
ال-رئ-يسس اŸدي-ر ال-ع-ام ل-ل-خطوط
ا÷وي -ة ا÷زائ -ري -ة لنشس -غ-ال-ه-م»

وع -ق -د ل -ق -اء م -ط-ول م-ع ‡ث-ل-ي
ال - -ع - -م - -ال ،وع Èال - -ع - -دي- -د م- -ن
اŸواط - -ن Úم - -ن مسس - -ت - -ع - -م- -ل- -ي
اŸط- - -ارات ع- - -ن ارت- - -ي - -اح - -ه - -م
لسس -ت -ئ -ن -اف ال -ع -م -ل ›ددا م -ن
ط- -رف ع -م -ال اÿط -وط ا÷وي -ة
ا÷زائرية.
و‘ ن -فسس السس -ي -اق ط-الب ع-م-ال
الصس - -ي - -ان - -ة ب- -اÿط- -وط ا÷وي- -ة
ا÷زائ - -ري - -ة م- -ن إادارة الشس- -رك- -ة
السستجابة Ÿطالبهم التي كانوا
قد رفعوها ‘ وقت سسابق ويتعلق
األم- - -ر ب- - -ت- - -حسس Úظ- - -روف- - -ه - -م
الج -ت -م -اع-ي-ة واŸه-ن-ي-ة ،وإاع-ادة
النظر خاصسة ‘ ترتيبهم ‘ سسلم
األج - -ور ب- -ع- -د دح- -رج- -ت- -ه- -م إا¤
اŸرتبة الثالثة بعد أان كانوا ‘
اŸرت -ب -ة ال -ث -ان -ي-ة دون إاعÓ-م-ه-م
بالقرار.
و أاوضسحت النقابة أانها «قررت
مؤوقتا وقف ا◊ركة الحتجاجية
ال-ت-ي شس-ن-ت-ه-ا ب-ع-د حصس-ول-ه-ا على
ضسمانات من قبل الشسركة بشسأان
تطبيق الÈوتوكولت والتفاقيات

خÓل األيام اŸقبلة».
و تسس -ب-بت ا◊رك-ة الح-ت-ج-اج-ي-ة
لعمال الصسيانة بشسركة اÿطوط
ا÷وية ا÷زائرية أاول أامسس ‘
تذبذب برنامج الرحÓت قبل أان
يتم وقف ا◊ركة بعد لقاء بÚ
‡ثلي النقابة واŸديرية العامة.
وأاوضسحت الشسركة أانها ‘«اتخذت
كافة اإلجراءات الÓزمة لتسسهيل
التكفل باŸسسافرين بعدما دعت
زب - -ائ - -ن - -ه - -ا إا ¤ع - -دم ال- -ت- -وج- -ه
ل- -ل- -م- -ط- -ارات ع Èك -ام -ل الÎاب
ال -وط -ن-ي إا ¤غ-اي-ة إاعÓ-ن ن-ه-اي-ة
اإلضس -راب ،م -ا دف -ع اŸسس -اف-ري-ن
ال -ع -ال -ق ‘ Úق -اع -ات الن -ت -ظ-ار
للتعب Òعن تذمرهم الكب Òإازاء
هذا اŸشسكل وصسب جام غضسبهم
ع -ل -ى الشس -رك -ة ‘ ،ال -وقت ال -ذي
شس -ه -دت ف -ي -ه ﬂت -ل-ف م-ط-ارات
ا÷زائ -ر ف -وضس -ى ع -ارم -ة وسس -ط
اŸسس- -اف- -ري -ن ال -ذي -ن ع -ل -ق -وا ‘
قاعات النتظار بسسبب اإلضسراب
اŸفاجئ الذي شسنه العمال.
ا◊رك -ة الح -ت -ج -اج -ي -ة ل -ع -م -ال
الصسيانة تسسببت ‘ إالغاء أازيد من
 50رح-ل-ة داخ-ل-ي-ة ودول-ي-ة ،ف-ي-ما
أالغت اÿطوط ا÷وية ا÷زائرية
 30رحلة داخلية ودولية انطÓقا
من مطار هواري بومدين ،منها
 12دولية و 18داخلية.
‘ ن- -فسس السس- -ي- -اق عÈت ب- -عضس
اŸدي - - -ري - - -ات Ãط - - -ار ه- - -واري
بومدين عن تضسامنها مع عمال

الصس -ي -ان -ة اÙت -ج ،Úم -ط -ال-بÚ
ب- -ال- -ت- -دخ- -ل ال- -ع -اج -ل وال -ف -وري
ل -ل -رئ -يسس اŸدي -ر ال -ع-ام ل-ل-ج-وي-ة
ا÷زائ -ري-ة ◊ل اŸشس-ك-ل ال-ع-ال-ق
والÎاجع عن قرار Œميد ÷نة
اŸسس- -اه- -م- -ة اÿاصس -ة ب -تسس -ل -ي -م
القروضس اŸالية لهم.

ن- -ظ- -مت م -دي -ري -ة اإليصس -ال
واإلع Ó-م وال -ت -وج -ي-ه ألرك-ان
ا÷يشس ال- -وط- -ن- -ي الشس- -ع -ب -ي
باŸتحف اŸركزي للجيشس،
أامسسﬁ ،اضسرت Úحول الفن
الصسخري واŸلكة ت Úهنان
وكذا إاضسراب الطلبة  19ماي
 ،1956بهدف ربط عÓقات
ال- - -ت- - -ع- - -اون م- - -ع ﬂت- - -ل- - -ف
اŸؤوسسسس- - -ات اŸت- - -ح- - -ف - -ي - -ة
ال -وط-ن-ي-ة وŒسس-ي-دا ل-راب-ط-ة
ج- - - -يشس -أام- - - -ة ،و‘ إاط - - -ار
تظاهرة شسهر الÎاث وإاحياء
ل -ل -ي -وم ال -ع -اŸي ل -ل -م-ت-اح-ف
اŸصسادف لـ  18ماي من كل
سس -ن -ة وك -ذا ت -خ -ل -ي -دا ل -ل-ي-وم
الوطني للطالب.
أاك-د ال-رائ-د ﬂت-ار ع-ك-ريشس
‘ ك-ل-م-ة أال-ق-اه-ا ب-اŸن-اسسبة،
ح -رصس رئ-يسس ال-ف-ري-ق ن-ائب
وزي -ر ال -دف-اع ال-وط-ن-ي ق-ائ-د
أارك - - -ان ا÷يشس ال - - -وط- - -ن- - -ي
الشسعبي ،على ضسرورة تثمÚ
الÎاث ال - -وط - -ن - -ي ،م- -ع- -تÈا
اŸت- - -اح - -ف إاح - -دى األدوات
التي من شسأانها حفظ عصسارة
·Ó
األع -م -ال ال -ع -ظ -ي -م -ة ل  -أ
وال-ذاك-رة ا◊ي-ة ،ال-ت-ي ت-ب-ق-ى
ت -خ-ت-زن ه-ذا اإلرث ال-بشس-ري
Ãن - -ح األج - -ي- -ال الصس- -اع- -دة
ال-ق-درة ع-ل-ى السس-ت-م-رار‘ ،
ترصسيع تاريخ ا÷زائر اŸليئ
ب- -الن- -تصس- -ارات واإل‚ازات،
على حد تعبÒه.
وأاب-رز األه-م-ي-ة ال-ت-ي ت-ول-ي-ها
م -دي -ري -ة اليصس -ال واإلعÓ-م
وال- -ت- -وج- -ي- -ه ألرك -ان ا÷يشس
ال-وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي ،م-ن خÓل
تقد Ëكل الدعم وا◊ث على
رب- - -ط اŸت - -ح - -ف اŸرك - -زي
ل-ل-ج-يشس ب-عÓ-ق-ات ت-عاون مع
اŸؤوسسسس- - -ات اŸت- - -ح- - -ف - -ي - -ة
وال -ث -ق -اف -ي-ة وم-راك-ز ال-ب-حث
اŸت- - -خصسصس- - -ة ‘ ،م - -ي - -دان
الÎاث ل - - -ت - - -ب - - -ادل اÈÿات
والط Ó- -ع ع - -ل - -ى ﬂت - -ل - -ف
التقنيات ا÷ديدة ‘ ›ال
الÎاث.
من جهته ،اسستعرضس األسستاذ
م -روان راب -ح -ي اŸت -خصسصس

‘ آاث- -ار م- -ا ق- -ب- -ل ال -ت -اري -خ،
م - -ف- -ه- -وم ال- -ف- -ن الصس- -خ- -ري
وأاه-م-ي-ت-ه ب-اع-تباره رسسومات
ت - -ع Èع- -ن ح- -ي- -اة الشس- -ع- -وب
القدÁة ،بحيث يتواجد هذا
ال- -ف- -ن ‘ خ- -مسس ق- -ارات ‘
ال-ع-ا ⁄وب-ت-ب-اي-ن ك-ب ،Òمؤوكدا
أان ا÷زائ -ر ت -زخ -ر ب -رصس -ي-د
ه -ائ -ل م -ن ال -ف -ن الصس -خ -ري
اŸت - -واج- -د Ãن- -ط- -ق- -ة أاولد
جÓ- -ل ،ال- -ق -ب -ائ -ل ،األط -لسس
الصسحراوي ،جبال أاولد نايل
وعمور وغÒها من اŸناطق.
و‘ ه- - -ذا السس- - -ي - -اق ،أاشس - -ار
راب- -ح- -ي ل- -ل- -ت- -خ- -ريب ال- -ذي
ي -ت -ع-رضس ل-ه ال-ف-ن الصس-خ-ري
أاخ -ط -ره -ا ال -ع -ام-ل ال-بشس-ري
بسسبب ل وعي األفراد ،داعيا
للحفاظ على الÎاث الهشس
Óج-ي-ال القادمة،
وح-م-اي-ت-ه ل -أ
وك- -ذا اسس- -ت- -ث- -م- -اره ‘ ج -لب
السسياح مثلما كان ‘ سسنوات
السس-ب-ع-ي-ن-ي-ات وال-ث-م-ان-ينيات،
وب- - -ال- - -ت - -ا‹ ع - -ودة ا◊رك - -ة
السسياحية با÷زائر.
وبدوره قدم نعيم عبد العا‹
ﬁاف- -ظ الÎاث ب- -اŸت -ح -ف
ال -وط -ن -ي ال -ع -م -وم -ي ب-اردو،
م- -داخ- -ل -ة ح -ول اŸل -ك -ة تÚ
ه- -ن- -ان ال- -ت- -ي ت- -ع- -د ا◊ج- -ر
األسس- -اسس ل- -ب- -ن- -اء اÛت- -م- -ع
الÎق- -ي ،مشسÒا إا ¤أاه- -م -ي -ة
الÎاث ‘ ظ - -ل الصس- -راع- -ات
ا◊الية من حروب وتدم،Ò
لطمسس ثقافة الشسعوب عÈ
سس- -ي- -اسس- -ة ‡ن- -ه- -ج -ة ل -ن -هب
وسس- -رق- -ة الشس- -واه -د اŸادي -ة
ع -ل -ى حضس-ارات ق-دÁة م-ث-ل
سس- -وري- -ا وال- -ع- -راق وال -ي -م -ن،
وط - - -الب ‘ ه - - -ذا اإلط - - -ار،
ب -ت -وع -ي -ة الشس -ب -اب ح-ول دور
ت - -ط - -وي- -ر ا÷انب ال- -ث- -ق- -ا‘

أششاد بالنتائج أÙققة ‘ تششريعيات  4ماي

السسياحي للمجتمعات واصسفا
إاياه ببنك يحفظ تراث األمة
ويثمنه.
و–دث اÛاه - - -د ﬁم - - -د
ذباح عن إاضسراب الطلبة ‘
 19م - -اي  1956والتحاقهم
ب-ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-رية باعتباره
شس - -اه - -دا وف - -اع  ‘ Ó- -ت- -لك
ا◊ق - -ب - -ة ،ق - -ائ  Ó- -إان ع- -ب- -د
ا◊فيظ بوصسوف فكر سسنة
 ‘ 1957إانشس - -اء م - -درسس - -ة
اإلطارات ،بتكوين اŸثقفÚ
على اسستعمال سسÓح اإلشسارة
وإانشس- -اء مصس- -ال- -ح ا÷وسسسس -ة
وضس- -د ا÷وسسسس- -ة Ÿواج- -ه -ة
الدعاية السستعمارية وحماية
الثورة من الداخل واÿارج،
وبعدها تأاسسيسس اŸالغ التي
أاصس -ب -حت ال -ع -م -ود ال -ف -ق-ري
للثورة.
ل -ل -ع -ل -م ف-ق-د ن-ظ-م اŸت-ح-ف
اŸرك - -زي ل - -ل - -ج- -يشس ع- -ل- -ى
ال -ه -امشس ف-ع-ال-ي-ات م-ت-ع-ل-ق-ة
ب - - -الÎاث ال - - -وط- - -ن- - -ي –ت
شس- -ع- -ار»اŸت- -ح- -ف اŸرك -زي
ل - -ل - -ج - -يشس ج - -ام - -ع ل - -لÎاث
ال -وط -ن -ي» ،م -ع -رضس ل -لÎاث
ال-وط-ن-ي ي-ح-ت-وي ع-ل-ى تطور
األسس- -ل- -ح- -ة ا÷زائ- -ري- -ة عÈ
ال-ت-اري-خ وب-عضس ﬂط-وط-ات
األم Òعبد القادر وأاغراضس
شس- -ه -داء ال -ث -ورة م -ن ب -ي -ن -ه -ا
أاغراضس الشسهيد طالب عبد
ال -رح -م -ان ،م-ع ع-رضس صس-ور
“ث - - -ل ب - - -عضس ا◊ف- - -ري- - -ات
األثرية للمعهد الوطني لعلم
اآلث- - -ار وصس - -ور ب - -عضس –ف
وم- - -ع- - -روضس- - -ات اŸت- - -ح - -ف
Óث-ار
ال -وط -ن -ي ال -ع -م -وم -ي ل -آ
ال- - - -ق- - - -دÁة ،وÁت - - -د ه - - -ذا
اŸعرضس إا ¤غاية  20ماي
ا÷اري.

األفÓن يرحب بقرار توسصيع ا◊كومة إا ¤تشصكيÓت سصياسصية أاخرى

لم Úألعام ◊زب جبهة ألتحرير
أششاد أ أ
ألوطني جمال ولد عباسس ،بالنجاح
ألذي حققه أ◊زب خÓل تششريعيات 4
ماي ،ألذي عزز مكانة أ◊زب
لغلبية ‘
ألسشياسشية ،وأبقاه ﬁت Óأ أ
أÛلسس ألششعبي ألوطني ،بحصشوله على
 164مقعدأ.

حياة .ك

ن -وه ول -د ع -ب -اسس خÓ-ل اج-ت-م-اع اŸك-تب
السس - -ي- -اسس- -ي ل- -ل- -ح- -زب ،أاول أامسس ،ب- -دور
اŸن - -اضس - -ل ÚواŸن- -اضسÓ- -ت ،وŒن- -ده- -م
إل‚اح ا◊دث الن -ت -خ -اب -ي ،ال -ذي ج-ع-ل
الوعاء النتخابي للحزب العتيد يرتفع من
 1200000صسوت ‘ تشسريعيات  ،2012إا¤
 1700000صسوت ‘ السستحقاق األخ،Ò
حسسب م- -ا ج -اء ‘ ال -ب -ي -ان الصس -ادر ع -ن -ه
والذي تسسلمت «الشسعب» نسسخة منه.
وقد دعا اŸكتب السسياسسي حسسب ذات

اŸصس - - - -در ،ج- - - -م- - - -ي- - - -ع
اŸن- -اضس- -لﬂ ‘ Úت -ل -ف
اŸواقع ،إا ¤تعزيز موقع
ا◊زب ‘ السس - - - - -اح - - - - -ة
السس- -ي- -اسس- -ي- -ة ،وإا ¤ف -ت -ح
األب -واب ل -ل -ج -م -ي -ع ،دون
إاقصساء أاو تهميشس ‘ ،ظل
الحÎام ال -ت -ام ل -ل-ق-ان-ون
األسس- - -اسس- - -ي وال - -ن - -ظ - -ام
ال -داخ -ل -ي ل -ل-ح-زب ،ك-م-ا
دع-اه-م ل-ت-ك-ث-ي-ف ا÷هود
والسس-ت-ع-داد ال-ت-ام لÓ-ن-ت-خ-اب-ات اÙلية،
وذلك ب -ت -وح -ي -د الصس -ف-وفŸ ،واج-ه-ة ك-ل
ال- -ت- -ح -دي -ات ال -ت -ي ت -ف -رضس -ه -ا اŸرح -ل -ة
القادمة.
ك- -م- -ا رحب اŸك- -تب السس -ي -اسس -ي ،ب -ق -رار
توسسيع ا◊كومة لتشسمل بعضس التشسكيÓت
السسياسسية منها –الف حزب ÚإاسسÓميÚ
اح -ت -ل اŸرت -ب -ة ال -ث -ال -ث -ة م -ن ح-يث ع-دد

اŸق- - - -اع - - -د الŸÈان - - -ي - - -ة،
Ÿواصس -ل -ة ت -ن -ف -ي -ذ ب -رن-ام-ج
رئيسس ا÷مهورية.
وب -اŸن -اسس -ب-ة ت-وج-ه ا◊زب
العتيد إا ¤الشسعب ا÷زائري
بالتها Êاÿالصسة إاثر الفوز
ال - -ذي ح - -ق - -ق- -ه « ال- -ع- -رسس
النتخابي» ‘ ،ظل الدسستور
ا÷ديد› ،ددا تأاكيده على
ال - -وف- -اء ألم- -ان- -ة الشس- -ه- -داء
ولرسسالة نوفم ÈاÛيدة.
وث -م-ن اŸك-تب السس-ي-اسس-ي ل-ل-ح-زب ك-ذلك
ج -ه -ود ا÷يشس ال -وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي ،سس-ل-ي-ل
جيشس التحرير الوطني ،وﬂتلف أاسسÓك
األمن السساهرين على أامن وحدود البÓد،
نظ Òا÷هود وما حققوه من نتائج باهرة
‘ م -ك -اف -ح -ة ف -ل -ول اإلره -اب ،وﬂت-ل-ف
أاشسكال ا÷رÁة ،معتزا بأادائهم وتفانيهم،
‘ الذود عن أامن الوطن وسسيادته.

»æWh

األربعاء  17ماي  2017م
الموافق لـ  21ششعبان  1438هـ

تبون يكشسف عن حصسيلة وتÒة إا‚از اŸشساريع السسكنية:

 ١٦٤ 8١٢وح ـ ـ ـ ـ ـدة بك ـ ـ ـل
الصسي ـ ـغ جاهـ ـ ـ ـزة للتؤزي ـ ـ ـ ـ ـع
^ رزنامة التسسليم بداية من الشسهر ا÷اري إا ¤غاية جوان
أاشسرف وزير السسكن والعمران واŸدينة والتجارة ،السسيد عبد اÛيد تبون،
لطارات
أامسصÃ ،قر وزارة السسكن والعمران واŸدينة ،على اجتماع موسسع ضسم ا إ
اŸركزية وإاطارات من وكالة «عدل» من مديرين مركزي Úوجهوي ،Úوإاطارات من
اŸؤوسسسسة الوطنية للÎقية العقارية ( )ENPIومديرين جهوي Úللمؤوسسسسة.

تناول الجتماع عرضص حصشيلة تطورات مششاريع اإل‚از ومدى تقدم أاششغال الورششات ‘ ﬂتلف مششاريع
«عدل» والسشكنات الÎقوية العمومية ( ،)LPPحيث ” الكششف على كل العراقيل التي –ول دون تسشليم
اŸششاريع ‘ اآلجال اÙددة لها.
وتأاتي ‘ مقدمتها أاششغال التهيئة اÿارجية وربط الطرقات والششبكات اıتلفة األولية والثانوية ،حيث ”
الكششف عن ما يقارب  164 812وحدة سشكنية بكل الصشيغ جاهزة للتوزيع و 185000بلغت نسشبة األششغال بها
أاك Ìمن  ٪60تتأاثر بنقصص التمويل اŸا‹ من وزارة اŸالية والقرضص الششعبي الوطني.
ومن أاجل ضشبط رزنامة التوزيع لسشكنات البيع باإليجار لطي ملف برنامج عدل  ،1ششدد الوزير على وجوب
اإلسشراع ‘ طي هذا اŸلف ‘ اآلجال القريبة العاجلة ووفق التزامات الوكالة مع مكتتبي هذا الÈنامج
بحيث ” ضشبط أاجندة التوزيع على النحو التا‹:
شسهـــــــــر مـــــــــاي  ٥٧٥٧وحـــــــــدة سسكنيـــــــــة
عدد السسكنات
الولية
مسشتغاÂ
 444وحدة سشكنية
سشيدي بلعباسص
 732وحدة سشكنية
ع“ Úوششنت
 224وحدة سشكنية
خنششلة
 657وحدة سشكنية
سشكيكدة
 500وحدة سشكنية
 3200وحدة سشكنية
ا÷زائر
شسهـــــــــر جـــــــــوان  ٢1٤00وحـــــــــدة سسكنيـــــــــة
عدد السسكنات
الولية
ا÷زائر
 15000وحدة سشكنية
عنابة
 1500وحدة سشكنية
سشكيكدة
 1000وحدة سشكنية
تلمسشان
 750وحدة سشكنية
غليزان
 1000وحدة سشكنية
 850وحدة سشكنية
تيارت
 400وحدة سشكنية
مسشتغاÂ
 400وحدة سشكنية
سشيدي بلعباسص
 500وحدة سشكنية
وهران
أاما فيما يخصص السشكنات ا÷اهزة والتي تفتقر ألششغال التهيئة اÿارجية وربط الطرقات والششبكات
اıتلفة يعود األمر إا ¤نقصص التمويل اŸا‹ من وزارة اŸالية والقرضص الششعبي الوطني تششمل الوليات
التالية:
 ٩850وحدة سشكنية تفتقر ألششغال التهيئة اÿارجية وربط الطرقات والششبكات اıتلفة يعود األمر إا¤
نقصص التمويل اŸا‹ من وزارة اŸالية والقرضص الششعبي الوطني.
الولية

باتنة
تلمسشان
بومرداسص (خميسص اÿششنة)
اŸدينة ا÷ديدة بوعنان

 ٢ـ السسكن الÎقوي العمومي LPP

عدد السسكنات
 1650وحدة سشكنية
 700وحدة سشكنية
 500وحدة سشكنية
 7000وحدة سشكنية

فيما يتعلق بالسشكن الÎقوي العمومي وجه معا‹ الوزير أاوامر وتعليمات Ÿسشؤوو‹ اŸؤوسشسشة الوطنية
للÎقية العقارية بضشرورة التكفل بالنششغالت اŸطروحة من طرف مكتتبي هذه الصشيغة حيث ” خÓل
سشنة  20146توزيع  4381وحدة سشكنية و‘ الثÓثي األول من سشنة  ” 20147توزيع  2666وحدة سشكنية
واŸنتظر توزيعه خÓل ششهر جوان  2017ما يقدر  32858وحدة سشكنية موزعة كما يلي:
الولية
ا÷زائر
البليدة
تيبازة
البويرة
الششلف
قسشنطينة
عنابة
الوادي

 ٣٢٨٥وحدة سسكنية سستوزع ‘ شسهر جوان ٢01٧
الولية
عدد السسكنات
باتنة
 2125وحدة سشكنية
برج بوعريريج
 86وحدة سشكنية
سشكيكدة
 120وحدة سشكنية
سشيدي بلعباسص
 228وحدة سشكنية
تلمسشان
 60وحدة سشكنية
ع“ Úوششنت
 ٩6وحدة سشكنية
ورڤلة
 114وحدة سشكنية
األغواط
 14وحدة سشكنية

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

عدد السسكنات
 128وحدة سشكنية
 48وحدة سشكنية
 80وحدة سشكنية
 68وحدة سشكنية
 24وحدة سشكنية
 42وحدة سشكنية
 08وحدة سشكنية
 44وحدة سشكنية

^ عدد سشكنات الÎقوي العمومي اŸوزعة إا ¤غاية ششهر ماي  2017مقدرة بـ 7047وحد سشكنية.
^ عدد اŸكتتب Úالذين سشددوا مسشتحقات سشكناتهم واسشتلموا مفاتيحهم 3763 :مكتتب.
^ عدد اŸكتتب ÚاŸعني Úباإلسشتفادة  3284مكتتب رغم جاهزية سشكناتهم واسشتدعائهم لسشتÓم اŸفاتيح
و ⁄يسشتجيبوا للقيام بالتسشديد اŸبلغ اإلجما‹‡ ،ا يدفع الؤوسشسشة إا ¤تفعيل إاجراء فسشخ عقد الكتتاب مع
مكتتبي هذه الصشيغة مع اÿصشم  ٪10من اŸبلغ اŸدفوع أاثناء الكتتاب بعد أان وجهت لهم اŸؤوسشسشة إاعذارات.

بسسبب غياب تيار عا‹ الضسغط

فرحة سسكان عمارة ““ سس ““٦
بحي اŸعاŸة الÎق ـ ـ ـ ـؤي
تؤؤجـ ـ ـ ـل إا ¤إاشسع ـ ـ ـ ـار آاخـ ـ ـ ـ ـر
ي -ع -ا Êسش -ك -ان ع -م-ارة «سص »6اŸسش -ت -ف -ي-دون م-ن سش-ك-ن-ات
عمومية ترقوية بحي اŸعاŸة سشيدي عبد الله ،من غياب تيار
ك-ه-رب-ائ-ي ع-ا‹ الضش-غ-ط بشش-ق-ق-ه-م السش-ك-ن-ي-ة منذ ششهرين ،ما
ج -ع -ل-ه-م ‘ حÒة م-ن أام-ره-م عشش-ي-ة ح-ل-ول الشش-ه-ر ال-فضش-ي-ل،
خ -اصش -ة و أان ال -ك -ه -رب -اء “ث -ل ح -اج-ة م-ل-ح-ة ي-وم-ي-ة ل Áك-ن
السشتغناء عنها ،وهذه الوضشعية  ⁄تعرف طريقا للحل رغم
طرقهم العديد من األبواب لكن دون أان Œد طلباتهم آاذانا
صشاغية ما حال دون التحاقهم بسشكناتهم لتؤوجل فرحتهم إا¤
إاششعار آاخر.
اسشتغرب أاحد اŸسشتفيدين من السشكنات العمومية الÎقوية
بالعمارة ““ «C 6اŸدعو ““سص.ر““ ،من حالة الششقة التي رحل
إاليها ،ففي الوقت الذي كان يفÎضص أان Œهز بكافة الوسشائل
والتجهيزات اÿدماتية بالنظر إا ¤سشعرها اŸرتفع اŸقدر
Ãل -ي -ار سش -ن -ت -ي-م ،وج-ده-ا رف-ق-ة جÒان-ه ب-اŸب-ن-ى ت-ف-ت-ق-د إا¤
““الكهرباء““ أادنى اÿدمات ،ما حال دون توفر اإلنارة بالششكل
اŸن -اسشب ،ح -يث ي -خ ّ-ي -ل لك Ãج -رد الضش -غ -ط ع -ل -ى ق -اط-ع-ة
اŸصشباح أانك أاششعلت ششمعة وليسص مصشباحا ،هذا دون ا◊ديث
عن اŸصشعد الكهربائي الذي  ⁄يششتغل أاصش.Ó
وأام -ام ه -ذه ال -وضش-ع-ي-ة راسش-ل سش-ك-ان ال-ع-م-ارة م-ؤوسشسش-ة ت-وزي-ع
الكهرباء والغاز لنقل انششغالهم ،هذه األخÒة قامت بتوجيههم
إا ¤الششركة اŸقاولة اŸسشؤوولة عن إا‚از العمارة ،غ Òأان
اŸقاول أالقى هو اآلخر بالكرة ‘ مرمى ششركة توزيع الكهرباء
ÓطÓع على
هذه األخÒة التي قامت بإايفاد فرقة تقنية ل إ
ا◊الة ﬁل الششكوى غ Òأانها اكتفت باŸعاينة البصشرية فقط
دون التأاكد من وضشعية الكابÓت واألجهزة الكهربائية للعمارة
ومدى سشÓمة تركيبها ،مؤوكدة لهم بأان اإلششكال ل يطرح على
مسشتوى مصشا◊ها ليبقى سشكان العمارة ‘ حÒة من أامرهم
خاصشة وأان كل جهة رفضشت –مل مسشؤوولياتها.
و ⁄يتوقف السشكان عند هذا ا◊د حيث قاموا بالسشتنجاد
بفرقة كهربائية خاصشة للحصشول على تششخيصص آاخر يجيب عن
تسشاؤولتهم و ينهي مششكلتهم التي أاجلت فرحتهم إا ¤إاششعار
آاخر ،ورÃا تسشتمر إا ¤ما بعد ششهر رمضشان ،حيث أاكدت هي
األخ -رى أان اŸشش -ك-ل ي-ك-م-ن ‘ ال-دارة ال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة اŸرك-زي-ة
للعمارة التي تفتقد لغياب تيّار كهربائي عا‹ الضشغط ،ليجدوا
أانفسشهم ضشائع Úب ÚتÈيرات مصشالح ششركة توزيع الكهرباء
والغاز ومؤوسشسشة اإل‚از التي قيل إان األمر يتجاوزها ول
يدخل ‘ صشÓحياتها.
وان -ت -ق-د السش-ك-ان وضش-ع-ي-ة ع-م-ارت-ه-م وع-دم اك-ت-م-ال م-ل-ح-ق-ات-ه-ا
لÓسشتفادة منها وهي التي “ثل سشكنا ترقويا وكلّفهم مبالغ
ب-اه-ظ-ة أادن-اه-ا ل ي-ق-ل ع-ن م-ل-ي-ار سش-ن-ت-ي-م خ-اصش-ة وأان-ه-م ك-ان-وا
يحلمون بقضشاء الششهر الفضشيل ‘ سشكناتهم ا÷ديدة بعد طول
النتظار ليضشيع ا◊لم ،بالرغم من تأاكيد الوزير اŸسشؤوول األول
عن القطاع ‘ كل مناسشبة على ضشرورة تقد Ëسشكنات ذات جودة
و مكتملة اÿدمات واŸنششآات و اŸلحقات ،إال أان الواقع ‘ كل
مرة يكششف وجه آاخر عن واقع البناء ‘ بÓدنا و سشياسشة الÎقيع
التي ل تخلو منها اŸششاريع اإلسشÎاتيجية.

العدد
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درك العاصسمة يطيح بشسبكة ﬂتصسـة ‘ سسرقة السسيارات
لقليمية للدرك
“كنت الفرقة ا إ
ال- -وط- -ن- -ي ب- -أاولد شس- -ب- -ل ال- -ت- -اب- -ع -ة
لق-ل-ي-م-ية ببئر توتة من
ل-ل-ك-ت-ي-ب-ة ا إ
لطاحة بشسبكة إاجرامية ﬂتصسة
ا إ
‘ سسرقة السسيارات ،العملية مكتب
م- -ن ت- -وق -ي -ف سس -ت -ة « »0٦أاشس -خ -اصص
وإاسسÎجاع سسيارت Úسسياحيت Úنوع
«إاييزا» و «كيا بيكانتو».
وقائع القضشية تعود إا ¤يوم / 03 / 04
 2017حوا‹ السشاعة الثامنة مسشاءا ،بينما
كان الضشحية (ع ف) األو ¤سشائق السشارة
ن -وع «اي -ب -ي -زا» ب -ال-ق-رب م-ن ﬁط-ة ن-ق-ل
اŸسش -اف -ري -ن ب -ال -ق -ري -ة ال -ف Ó-ح -ي-ة ◊ي
الكثبان الرملية بلدية الششراڤة تقدم منه
ثÓثة أاششخاصص ›هو‹ الهوية وطلبوا
منه نقلهم إا ¤بلدية أاولد ششبل ،وعند
وصشولهم بأاحد اŸسشالك بأاولد ششبل ،طلبوا
منه التوقف قصشد النزول ‘ ،تلك األثناء قام
أاحد الراكب Úالذي كان جالسشا خلفه بخنقع
وتثبيته على الكرسشي ،أاما الششخصشان اآلخران
ق -ام-ا بضش-رب-ه مÈح-ا ح-ت-ى أاغ-م-ي ع-ل-ي-ه ،ث-م
انزلوه من السشيارة مع تقييده بواسشطة ششريط
لصشق من رجليه وتكبيل يديه من اÿلف ،ثم
قاموا بالفرار ‘ اŒاه بلدية الششبلي ولية
البليدة.
ع-ل-ى إاث-ر ت-ل-ق-ي ال-ت-ب-ل-ي-غ ق-ام ع-ن-اصش-ر الدرك
الوطن بالتنقل على جناح السشرعة إا ¤عÚ
اŸكان وبعد اسشعاف الضشحية ،ثم فتح –قيق
معمق ونششر األبحاث عن السشيارة اŸسشروقة
وأاوصشاف اŸعتدين و ” رصشدها بإاقليم ولية
اŸسشيلة حينها قام عناصشر الدرك الوطني
Ûموعة اŸسشيلة بتوقيف اŸركبة وسشائقها،
ب -ع -د إاق -ت -ي -اد ه -ذا األخ Òإا ¤م-ق-ر ال-ك-ت-ي-ب-ة
اإلقليمية للدرك الوطن ببئر توتة ،ومباششرة

التحقيق معه كششف عن باقي ششركائه ‘
ا÷رÁة ويتعلق األمر بكل من (ك.أا) ـ (ر.ك)
ـ (شص.خ) ـ (ب.م) (ج.سص) تÎاوح أاعمارهم
ماب 20 Úإا 30 ¤سشنة:
ال-ت-ح-ق-ي-ق كشش-ف ال-ن-ق-اب ع-ن ع-م-ل-ي-ة سش-رق-ة
‡اثلة قام بها ا÷ناة تتمثل ‘ سشرقة سشيارة
نوع «بيكانتو» رمادية اللون واإلعتداء على
مالكيها ‘ أاواخر ششهر مارسص Ãدينة بوڤرة
ولي -ة ال -ب-ل-ي-دة ،ب-ع-د حضش-ور الضش-ح-ي-ة ال-ث-اÊ
وي -ت -ع -ل -ق األم -ر ب -اŸسش -م-ى (ح ي) “ك-ن م-ن
التعرف على اŸعتدين.
بعد اسشتكمال إاجراءات التحقيق قدم أافراد
الشش -ب -ك -ة أام -ام السش -د وك-ي-ل ا÷م-ه-وري-ة ل-دى
ﬁك -م -ة ب -وف-اريك م-ن أاج-ل ج-ن-اي-ة السش-رق-ة
بالعنف والتعدد م توفر ظروف الليل ،أاين ”
إايداع  04أاششخاصص ا◊بسص Ãؤوسشسشة إاعادة
الÎبية والتأاهيل ببوفاريك ‘ ح ” Úوضشع
ششخصش Úآاخرين –ت الرقاية القضشائية.

لجـرة بالبليدةﬁ،مد بن زينب:
اŸتحدث باسسم فيدرالية سسائقـي ا أ

ظروف العمل باÙطة اŸؤؤقتة كارثية

لجرة ،ا÷هات الوصسية إا– ¤سسÚ
دعت الفيدرالية الوطنية لسسائقي سسيارات ا أ
ظروف عمل السسائق Úعلى مسستوى اÙطة ا÷هوية ‘ البليدة ،ووصسفت ظروف
العمل ا◊الية بالكارثية والفوضسوية ،والتي ل تسسمح Ãمارسسة نشساطهم اŸهني ‘
ليجابية ،والتي تنعكسص على راحة الزبون وراحتهم أايضسا.
الظروف العادية وا إ

سسعاد بوعبوشس

إاحصساء أاك Ìمن  10أالف متخلف عن
ليجار
تسسوية مسستحقات ا إ

وزارة السسكن ترصسد  800مليؤن دينار
لتسسديد مسستحقات اŸقاولـÃ Úعسسكـر
كشش- -ف مصش- -در مسش -ؤوول م -ن دي -وان الÎق -ي -ة وال -تسش -يÒ
ال- -ع- -ق- -اري ل -ولي -ة م -عسش -ك -ر ،أامسص ،أان وزارة السش -ك -ن ق -د
خصشصشت  800مليون دينار لسشتكمال مششاريع السشكن عÈ
ت -راب ال -ولي -ة وتسش -دي -د مسش -ت -ح -ق -ات اŸق -اول Úال-ع-ال-ق-ة
اŸقدرة بنحو  220مليون دينار بالنسشبة لـ 47مقاول ،سشيثلج
صشدور هذه الفئة التي تأاثرت مؤوسشسشاتها بتأاخر تسشوية
مسشتحقاتها إاضشافة إا ¤وتÒة األششغال التي ظلت ﬁتششمة
ومتوقفة ‘ بعضص الورششات السشكنية بفعل تأاخر تسشديد
اŸسش -ت -ح -ق -ات Ÿدة ت-زي-د ع-ن  7أاشش -ه-ر ‘.ن-فسص الشش-أان،
جددت مصشالح ديوان الÎقية والتسشي Òالعقاري دعوتها
لعموم اŸسشتأاجرين اŸسشتفيدين من السشكنات اإلجتماعية
إا ¤تسشديد مسشتحقات اإليجار اŸقدرة بحوا‹  350مليون
دينار لدى حوا‹  10أالف مسشتأاجر للسشكنات اإلجتماعية
وج -هت ل -ه-م إاع-ذارات ب-تسش-دي-د مسش-ت-ح-ق-ات اإلي-ج-ار ق-ب-ل
–ويل ملفاتهم إا ¤العدالة ،عم Óبنفسص الطريقة التي
“ت خÓل سشنة  2016أاين ” –ويل ملف  352مسشتأاجر
مسشتفيد من سشكنات اجتماعية على العدالة ،يذكر أان قيمة
الديون اÎŸتبة عن عدم تسشديد حقوق اإليجار تكلف
خسشائر معتÈة لديوان الÎقية والتسشي Òالعقاري وتؤوثر على
مسشاعيه لسشتكمال مششاريع السشكن وحتى أاششغال الصشيانة
الدورية ıتلف األحياء السشكنية التابعة له.
‘ نفسص السشياق ،تسش ÒاŸششاريع السشكنية اŸوجودة طور
اإل‚از بولية معسشكر ‘ ﬂتلف األ‰اط بوتÒة مقبولة،
مقارنة بالتأاخر الذي سشجل ‘ ششأان تسشليم برامج سشكنية هامة
خ Ó-ل السش -ن -وات ال -ف-ارط-ة ،ح-يث ت-ع-ت-زم السش-ل-ط-ات اÙل-ي-ة
بالولية توزيع  10آالف وحدة سشكنية ‘ ﬂتلف األ‰اط مع
نهاية السشنة ا÷ارية ‘ ،الوقت الذي يرتقب فيه اسشتكمال
عملية تسشليم  3250وحدة ‘ ‰ط السشكنات الÎقوية اŸدعمة
قبل نهاية هذا السشداسشي ،أاما ‘ ششأان سشكنات عدل– ،سشنت
وتÒة إا‚از  750وحدة من أاصشل  2800وحدة بصشيغة عدل،
ب -ي -ن -م -ا ي -ج -رى ح -ال-ي-ا ال-ب-حث ع-ن م-واق-ع لح-تضش-ان ا◊صش-ة
اإلضشافية ‘ هذا النمط من السشكن واŸقدرة بـ  3أالف وحدة
جديدة ،حصشصص منها سشتنطلق بها األششغال قريبا بعد اختيار
األرضش- -ي -ة اıصشصش -ة ل -ل -ب -ن -اء وت -ع -ي ÚاŸق -اولت اŸك -ل -ف -ة
باإل‚از.

معسسكر :أام ا.Òÿسس

البليدة :لينة ياسسمÚ
كششف اŸتحدث باسشم فيدرالية ﬁمد بن
زينب لـ ““ الششعب ““ ،أان ﬁطتهم الظرفية
Ãحيط اŸلعب األوŸبي مصشطفى تششاكر،
أاصشبحت ل تسشع حجم سشيارات األجرة من
جهة وا◊افÓت من جهة ثانية ،حيث بÚ
ب- -ل -غ -ة األرق -ام أان اÙط -ة ال -ي -وم أاصش -ب -حت
تسشتقبل  700سشيارة أاجرة ‘ ،ح Úأان حجمها
ا◊قيقي يصشل سشقف  400سشيارة فقط .
وأاضشاف بأان مششكلتهم تضشاعفت مع السشوق
الفوضشوي والباعة اŸنتششرين ،الذين احتلوا
نسشبة من مسشاحة توقف مركباتهم ،زادت ‘
تقليصص عدد السشيارات ،كما Ÿح إا ¤نقصص
األمن ‘ بعضص األوقات ،والذي تولد عنه
خوف ب Úالسشائق Úوالزبائن على حد سشواء،
ث -م ان -تشش -ار ال -ك Ó-ب اŸتشش-ردة والضش-ال-ة بÚ
أاروق -ة اŸرك-ب-ات اŸرك-ون-ة ،و–ول ال-ط-ري-ق
اŸؤودي إا ¤قلب اÙطة إا ¤طريق غ Òآامن
ومهيأا أايضشا.

واسشتطرد قائ Óإان األمور زادت عن حدها،
خ- -اصش- -ة م- -ن ح- -يث الك- -ت- -ظ- -اظ ب -اÙط -ة
اŸؤوق -ت -ة ،وه -م ال -ي -وم ي -ط-م-ح-ون وي-ح-ل-م-ون
Ãحطة تكون ‘ مصشاف ولية البليدة ،خاصشة
◊جم عدد اŸركبات من سشيارات األجرة
وا◊افÓت الوافدة من كل وليات الوطن الـ
 ، 48كون البليدة تعت Èنقطة عبور وملتقى
طرق مهم Ãنطقة الوسشيط ،تؤوهلها ألن تضشم
ﬁطة كبÒة تسشتوعب كل تلك اŸركبات.
وع -ن ﬁط -ة اŸسش-اف-ري-ن ا÷دي-دة واŸزم-ع
تدششينها ودخولها حيز اÿدمة قريبا ،قال
اŸتحدث بأانه يخششى أان تسشتمر معاناتهم
م -ع -ه -ا ،ل -ك -ون -ه -ا ل -يسشت ب -اÙط-ة اŸث-ال-ي-ة
وال- -ك -بÒة ،وتÎب -ع ع -ل -ى مسش -اح -ة صش -غÒة ل
تتعدى  6آالف م Îمربع ،كما أانها –اذي
طريق السشكة ا◊ديدية وحيا سشكنيا ششعبيا،
وهو يخششى أان تقع ردود فعل من السشكان
Óزع - -اج اÙت - -م - -ل وق - -وع - -ه
ب- - -األخصص ،ل  - -إ
باÿصشوصص ،وأاملهم أان ل –دث مثل تلك
اıاوف وأان تبقى ›رد تخمينات فقط.

جمعيات البيئة تدق ناقوسص اÿطر

وادي الروينة يÎبصس بسسكان وهـران وسس ـط

دقت ال-ع-دي-د م-ن ج-م-ع-ي-ات ال-ب-ي-ئ-ة ال-ن-اشس-ط-ة ب-وه-ران ن-اق-وسص اÿطر،
ج-راء ت-واصس-ل ارت-ف-اع م-نسس-وب وادي ال-روي-ن-ة ال-ذي ي-ع-ت Èالأخ-ط-ر بهذه
اŸنطقة ،لسسيما بعد تغي Òمسساره بفعل نشساط الإنسسان ،حسسب تاأكيدات
الدراسسات التي اأجرتها مصسالح الري.
باŸياه ا÷وفية ،مثلما يحدث حاليا بسشاحة
وهران :براهمية مسسعودة
روكسص ب -ح -ي اŸدي -ن-ة ا÷دي-دة ون-ه-ج زب-ان-ة
¤
إ
ا
ة
ه
يرجع السشبب الرئيسشي حسشب نفسص ا÷
ونهج بن زرجب ونهج ششارŸان وكذلك ششارع
انسش -داد ال -ق -ن -وات ال -ع -م Ó-ق-ة ال-ت-ي ششّ-ي-ده-ا ا◊رية وششارع األخوات بن سشليمان وغÒها
اŸسش -ت -ع -م -ر لصش -رف اŸي -اه ال-ب-اط-ن-ي-ة ن-ح-و من اŸواقع األخرى.
اŸيناء ،وهي واحدة من العوامل الرئيسشية وهي الظاهرة التي أاثارتها ﬂتلف وسشائل
التي أادت إا ¤تغي Òمسشار الوادي عند سشاحة اإلعÓم ول تزال تطرح بحّدة بششارع ﬁمد
«ڤرڤينطا» يضشاف إاليها عديد األششغال التي خميسشتي ،وبالضشبط بالعمارت ÚاŸتواجدتÚ
أا‚زت ب -ه -ذه اŸواق -ع ،ع -ل -ى غ -رار تشش -ي -ي-د Ãدخل ‡ر قاعة إافريقيا ،أاين عبّر السشكان
مرفق Œاري يضشم  14طابقا ،رغم أان جميع عن ﬂاوفهم الششديدة ،كون هذه اŸياه تزيد
ال -دراسش -ات ال -ت -ي أا‚زت ع Èت -اري-خ وه-ران من تآاكل أاسشاسشات البنايت Úوتششوه مظهرهما،
حّذرت من البناء فيها.
األم -ر ال -ذي ج -ع -ل-ه-م ي-ط-ال-ب-ون م-ن ا÷ه-ات
كما تطّرقت مصشادر ““الششعب““ إا ¤اŸنافذ اŸع -ن -ي -ة ب -إارسش -ال ÷ن -ة م-ت-خصشصش-ة ل-ل-ق-ي-ام
األخرى التي اتخذت منها مياه الوادي مسشلكا بدراسشات ميدانية بهدف تغي› Òري اŸاء
لها ““ ‘ إاششارة منهم إا““ ¤أاقبية العمارات““
أاو ربطها مع قنوات الصشرف الصشحي قبل
 Óعدد كب Òمنها فوات األوان.
بوسشط اŸدينة ،حيث امت أ

»æWh

أألربعاء  17ماي  2017م
ألموأفق لـ  21شضعبان  1438هـ

تظاهرة ““ريحة رمضسان““ تنطلق Ãيناء تيبازة

 30حرفيا يعّرفون باŸوروث التقليدي الوطني
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www.ech-chaab.com
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رئيسس الغرفة الفÓحية بوهران:
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اŸضساربة و التجارة الفوضسوية وراء
ارتفاع أاسسعار اللحوم

لو ¤لتظاهرة ““ريحة رمضسان““ و التي يشسارك فيها  30حرفيا
انطلقت مسساء أاول أامسس Ãيناء تيبازة الطبعة ا أ
قدموا من  8وليات من ﬂتلف جهات الوطن لتسسويق ﬂتلف اŸنتجات التقليدية ذات الصسلة بالشسهر الفضسيل
ليام التي تسسبق شسهر رمضسان بداية من العام ا÷اري
وهي التظاهرة التي تقّرر إاجراؤوها سسنويا خÓل العشسرة ا أ
حسسب ما أاّكد عليه مدير الغرفة الولئية للصسناعات التقليدية مراد سسعيدا.Ê

أارجع رئيسس الغرفة الفÓحية لوهران
مفتاح ا◊اج براشسمي ،تواصسل ارتفاع أاسسعار
اللحوم إا ¤اŸضساربة وكÌة الوسسطاء،
ناهيك عن اسستفحال التجارة الفوضسوية
وتوسسع السسوق السسوداء ‡ا ينذر ـ حسسبه ـ
لسسعار بالبورصسة
باسستمرار غÓء ا أ
الوهرانية.

وهران :براهمية مسضعودة

تيبازة :عÓء ملزي
حسضب م- -دي- -ر أل- -غ -رف -ة أل -ولئ -ي -ة
للصضناعات ألتقليدية دأئما فإاّن هذه
ألطبعة تعت Èأألو ¤من ب 7 Úدورأت
م - -ن أسض - -ب- -وع Úأو  10أي-ام ي-رت-قب
تنظيمها Ãيناء تيبازة خÓل ألصضائفة
أŸق -ب -ل -ة و م -ن أŸرت -قب أن ت -ن -ظ -م
دورتان خÓل شضهر رمضضان ألكرË
Ãشض -ارك -ة ح-رف-ي Úم-ن عّ-دة ولي-ات
دأخ -ل -ي -ة ،ك -م-ا أشض-ار ﬁدث-ن-ا إأ ¤أّن
أل -ه -دف أل -رئ -يسش م -ن ت -ن -ظ -ي-م ه-ذه
أل- -ت- -ظ- -اه- -رة ي- -ك -م -ن ‘ أل -ت -ع -ري -ف
باŸوروث ألتقليدي ألوطني و تشضجيع
أسض- - -ت - -ه Ó- -ك - -ه م - -ن ج - -ه - -ة و “كÚ
أ◊رفي Úمن تسضويق منتجاتهم من
جهة ثانية.

ع- - -ن ت- - -خصض- - -يصش أل - -دورة أألو¤
ل-ل-ت-حضض Òلشض-ه-ر رمضض-ان ق-ال م-دي-ر
ألغرفة ألولئية للصضناعات ألتقليدية
و أ◊رف مرأد سضعيدأ Êإأّنه من بÚ
أهم عوأمل ‚اح ألتظاهرأت ألفنية
و أل- -ث- -ق- -اف- -ي- -ة و أŸه- -ن- -ي- -ة رب -ط -ه -ا
باŸوأعيد و أŸناسضبات أŸهمة و من
هنا تبلورت ألفكرة و ”ّ ألÎكيز على
تسض -وي -ق ﬂت -ل -ف أŸن -ت -ج -ات أألكÌ
أسض -ت-هÓ-ك-ا و أسض-ت-ع-م-ال خÓ-ل شض-ه-ر
رمضضان و قد تخصضصش دورأت أخرى
لح-ق-ا ل-ل-ع-رسش أل-ت-ق-ل-يدي أو أللباسش
أل -ت -ق -ل-ي-دي م-ث Ó-و ذلك ع-ل-ى حسضب
أŸعطيات أŸتوفرة ،مع أإلشضارة إأ¤
أّن ﬂتلف ألوليات ألسضاحلية تشضهد
خÓ- -ل م- -وسض- -م ألصض -ط -ي -اف دورأت
‡اث -ل -ة و ي -ب -ق -ى ح -رف -ي -و أل-ولي-ات
ألدأخلية أحرأرأ ‘ أختيار ألوجهة

أŸفضضلة لديهم لتسضويق منتجاهم.
و من ب Úألوليات أألك Ìمشضاركة
بالتظاهرة تلك ألتي تعنى Ãنطقة
أل -ق -ب -ائ-ل م-ن ت-ي-زي وزو إأ ¤أل-ب-وي-رة
م - -رورأ ب - -ب - -وم- -ردأسش و أل- -ت- -ي رّك- -ز
حرفيوها على أألوأ Êألفخارية ألتي
يرّوج لها من منطلق كون مذأق أكلتها
يعت Èأألك Ìجاذبية و طلبا مقارنة
م -ع ب -اق -ات أخ -رى م -ن أألوأ ،Êك -م-ا
شضارك بعضش حرفيي هذه ألوليات
بعّدة منتجات كيميائية أو عضضوية
ت -ق -ل -ي -دي -ة ك -زيت أل -زي -ت-ون و زيت
أÿروع و زيت أل- -ل- -وز و ألصض- -اب -ون
Ãخ-ت-ل-ف أل-وأن-ه و أشض-ك-ال-ه ب-حيث
أشضار ألعارضضون أإ ¤أنّ أŸنتجات
تعت Èأقرب أإ ¤ألطبيعة منها أ¤
أŸسضتحضضرأت ألكيميائية و كانت
و ل تزأل تسضتعمل منذ عّدة عقود

خ -لت م -ن أل -زم -ن ك -م -ا أّن -ه-ا ت-ق-ي
جسض- -م ألإنسض -ان م -ن ع ّ-د ة ﬂاط -ر
ﬁدقة به ،وغ Òبعيد عن عارضضي
ولية ألبويرة تقبع ألسضّيدة نصضÒة
فصضيح من قسضنطينة و ألتي جلبت
أإ ¤تيبازة كّل ما لّذ و طاب من
ألأكÓت ألشضعبية ألشضهÒة بعاصضمة
ألشض- -رق ك- -ال- -ف- -ريك وأل- -كسض- -كسض -ي
وشض- -خشض- -وخ- -ة أل -ظ -ف -ر وأل -رف -يسش
وشضباح ألطفرة و ماء ألورد و ماء
أل - -زه - -ر وغÒه - -ا ك- -م- -ا أحضض- -رت
ألسض ّ-ي -دة فصض -ي -ح ق -درأ م -ن م -ن -ت-ج
أ◊لوى أ÷وزية ألتي قالت عنها
أإن -ه -ا ذأت ع Ó-ق -ة وط-ي-دة ب-ت-اري-خ
مدينة قسضنطينة ،مع ألإشضارة أإ¤
أنّ ه -ذه أل -ت -ظ -اه -رة ت -ت-وأصض-ل أإ¤
غاية ـ 25من ألشضهر أ÷اري.

تنظمها مصسالح ا◊ماية اŸدنية بالتنسسيق مع شسركائها

قافلة التحسسيسس Ãخاطر البحر و حرائق الغابات تتواصسل بتيبازة

تتواصسل Ãختلف دوائر ولية تيبازة
نشساطات القافلة التحسسيسسية حول ﬂاطر
البحر و حرائق الغابات و اÙاصسيل
لسسبوع ا÷اري،
الزراعية إا ¤غاية نهاية ا أ
و هي ا◊ملة التي تنظمها مصسالح ا◊ماية
اŸدنية بالتنسسيق مع شسركائها الرئيسسيÚ
كمحافظة الغابات و مديريات السسياحة و
النقل و اŸصسالح الفÓحية و الÎبية
لمن و الدرك
الوطنية و الطاقة Ãعية ا أ
الوطني. Ú

تيبازة :عÓء ملزي

أشض -ارت مصض -ادرن -ا م -ن م-دي-ري-ة أ◊م-اي-ة أŸدن-ي-ة
بالولية ،إأ ¤أّن ألقافلة تتشضكل من  5شضاحنات
إلطفاء أ◊رأئق  3منها تابعة للحماية أŸدنية و

إأثنتان تابعتان Ùافظة ألغابات إأضضافة إأ ¤سضيارة
إأسضعاف و ‡ثل Úعن ﬂتلف ألقطاعات أŸعنية،
بحيث شضرعت ألقافلة ‘ نشضاطها بدأية أألسضبوع
أ÷اري من دأئرة ألدأموسش بأاقصضى غرب ألولية
أي -ن ّ” أل -ل -ق -اء ب -ال -ف Ó-ح Úع-ل-ى مسض-ت-وى أل-قسض-م
أل -ف -رع -ي أل -ف Ó-ح -ي و ت Ó-م -ي -ذ أŸدأرسش ب-ب-عضش
أŸؤوسضسضات ألÎبوية أıتارة باŸنطقة و توقفت
أل -ق -اف -ل -ة ب -وسض -ط أŸدي -ن -ة ل-ت-حسض-يسش أŸوأط-نÚ
Ãخاطر ألبحر و حرأئق ألغابات  ،كما توأصضلت
نشضاطات ألقافلة بعدها بدأئرة قورأية بالناحية
ألغربية قبل أن تنتقل إأ ¤دوأئر سضيدي عمر و أحمر
أل-ع Úب-ال-ن-اح-ي-ة أ÷ن-وب-ي-ة و ب-وسض-م-اع-ي-ل و ت-ي-ب-ازة
” أنتقاء نقاط ‡ارسضة
بالناحية ألشضرقية بحيث ّ
حملة ألتحسضيسش و ألتوعية وفقا Ÿوقع كل منطقة
و أحتمالت أندلع أ◊رأئق بها حسضب ما أشضار إأليه

أŸكلف بالعÓم Ãديرية أ◊ماية أŸدنية أÓŸزم
أألول ﬁمد مشضاليخ .
و عن ألفئات أŸسضتهدفة بهذه أ◊ملة فقد
أشض -ار  ﬁدث -ن -ا أإ ¤أّن ألأم -ر ي -ع -ن -ي ب-ال-درج-ة
ألأو ¤فئ ة أ لف Óح  Úأ ل ذين Áارسضو ن مهامهم
عادة بالقرب من ألفضضاءأت ألغابية و يقدمون
‘ أ ل - -ك - -ث Òم- -ن أ ◊الت ع- -ل- -ى ح- -ر ق ب- -ق- -اي- -ا
مزأرعهم بالقرب من ألغطاء ألغابي ‡ا يفرز
أندلع حرأئق ل –مد عقباها ‘ ألكث Òمن
أ ◊الت كما رّك ز أ ل قائ م و ن ع ل ى أ ل قافل ة ع ل ى
فئة تÓميذ أŸدأرسش من منطلق ألسضتثمار ‘
ألعنصضر ألبشضري و –ضض› Òتمع يحتسضب لكل
أıاطر أÙدقة مسضتقب Óلسضيما تلك ألتي
ت -ل -ح -ق أ ل ضض -رر أ ل -ب -ل -ي -غ ب -ال -ع -ن ص ض -ر أ ل-بشض-ري و
بالطبيعة أيضضا.

مديرية ا◊ماية اŸدنية ببجاية:

توزيع مطويات –سسسس بخطر البحر و حوادث اŸرور

أاطلقت ،أامسس ،اŸديرية الولئية
للحماية اŸدنية ببجاية ،ع Èكافة
وحداتها ،قافلة –سسيسسية من أاجل
التحسسيسس والوقاية من أاخطار الغرق
البحر ،حرائق الغابات ،و حوادث اŸرور،
والتي عادة ما تك ‘ Ìفصسل الصسيف.

بجاية :بن النوي توهامي

حسضب أÓŸزم لطرشش حكيم من أ◊ماية أŸدنية
لـ ‘ألشضعب‘ ،فقد ” ‘ هذأ أإلطار إأعدأد برنامج
–سضيسضي يهدف إأ ¤ألوقاية من هذه أألخطار أو
ألتقليل من أآلثار ألناجمة عنها ،و ذلك من خÓل
توعية أŸوأطن Úوإأرسضاء ثقافة وقائية –Îم فيها
ألقوأعد وأŸقاييسش أألمنية ألوأجب إأتباعها.
و أضضاف أن هذأ ألÈنامج ألوقائي يتضضمن حمÓت
–سضيسضية “ ّسش كافة شضرأئح أÛتمع◊ ،مايتهم

م- -ن أخ- -ط -ار أل -غ -رق ‘ أل -ب -ح -ر ،ح -وأدث أŸرور،
وحرأئق ألغابات بالتنسضيق مع ﬂتلف ألقطاعات
أل -ت -ي ل -ه -ا صض -ل -ة ،ك -م -دي -ري -ات ،أل-غ-اب-ات ،ألÎب-ي-ة
وأل -ت -ع -ل -ي-م ،أل-ت-ك-وي-ن أŸه-ن-ي ،و ﬂت-ل-ف ألشض-رك-اء
أل -ف -اع -ل ،Úب -اإلضض -اف -ة ع -ل -ى أل -ت -ع -اون م -ع إأذأع-ة
ألصض- -وم- -ام أÙل- -ي- -ة وأل- -ت- -ي سض- -ت- -ق- -دم إأرشض -ادأت
للموأطن ،Úحول قوأعد ألوقاية وألسضÓمة أŸتعلقة
Ãوسض -م ألصض -ط -ي -اف ،فضض  Ó-ع -ن ت-ن-ظ-ي-م ن-دوأت
وﬁاضض -رأت ت -تضض -م -ن نصض -ائ -ح ألسض Ó-م-ة أل-وأجب
إأت -ب -اع -ه-ا وت-وضض-ي-ح أألخ-ط-ار أل-ن-اج-م-ة ع-ن ب-عضش
ألتصضرفات أل ّ
Óمسضؤوولة ،كما سضيتم توزيع مطويات
وم-لصض-ق-ات ت-ت-ع-ل-ق ب-السضÓ-م-ة ،ل-لتعريف باÿطر و
كيفية إأسضعاف ألضضحايا مع إأبرأز أ÷وأنب ألوقائية.
Óشضارة ،فقد سضجلت مصضالح أ◊ماية أŸدنية
ول إ
ب -ولي -ة ب -ج-اي-ة ،خÓ-ل م-وسض-م ألصض-ط-ي-اف ل-لسض-ن-ة

أŸاضض-ي-ة11 ،ح -ال -ة غ-رق ع Èألشض-وأط-ئ ألشض-رق-ي-ة
وألغربية للولية ،و كان آأخرها غرق شضاب يبلغ من
أل-ع-م-ر 36سض -ن -ة ي -ن -ح -در م -ن ولي-ة خ-نشض-ل-ة ،وه-ي
حصضيلة  ⁄تسضجلها هذه أŸصضالح من قبل ،كما أن
كل ألضضحايا بدون أسضتثناء هم من سضكان أŸناطق
ألدأخلية ،ألذين قصضدوأ شضوأطئ بجاية لÓسضتجمام
وألذي عرفوأ نهاية مأاسضاوية  ⁄تكن ‘ أ◊سضبان.
كما تسضببت حرأئق ألغابات خÓل نفسش ألفÎة‘ ،
إأتÓف أزيد من 1700هكتارأ من ألغطاء ألنباتي،
م-ن-ه-ا 1101ه -ك -ت-ارأ م-ن أل-غ-اب-ات425 ،ه-ك-ت-ارأ من
أألدغال ،و 142هكتارأ من أألحرأشش ،وألبقية من
ﬂتلف أنوأع ألغطاء ألنباتي وأألشضجار أŸثمرة،
أم- -ا ح -وأدث أŸرور ف -ق -د ” تسض -ج -ي -ل 435حادث
مروري بسضبب ألعنصضر ألبشضري ،خلفت وفاة 20
شضخصضا ،و 554جريحا من جميع ألفئات ألعمرية.

حّذر برأشضمي ‘ تصضريح لـ«ألشضعب‘‘ من تفاقم
هذأ ألوضضع ألذي وصضفه ب«أŸصضطنع‘‘ ،خاصّضة وأّن
ل أحد يعرف أألرقام أ◊قيقية للÌوة أ◊يوأنية
أŸوج -ودة أآلن ،ب -اإلضض -اف -ة إأ ¤أرت -ف -اع ت -ك -ال -ي-ف
أإلنتاج وألعتماد ألكب Òعلى ألطرق ألتقليدية ‘
تربية أ◊يوأنات ‘ ،إأشضارة منه إأ ¤ألفÓح ÚغÒ
أ◊امل Úللبطاقة أŸهنية ،علما أن بطاقة ألفÓح
ليسضت إأجبارية لكل أŸوظف Úوأنها أختيارية.
حسضب ن - -فسش أŸصض - -در ف - -إان ع - -دد أل - -ن - -اشض - -طÚ
أŸنخرط ‘ Úألغرفة ألولئية للفÓحة بلغ حاليا
 10400فÓ-ح م-ن-خ-رط ،ب-ي-ن-هم  6000م-وأل ،ف-يما
–صضي نفسش أ÷هة أزيد من  150ألف رأسش من
أŸوأشض -ي (أل -ن -ع -ج -ة أل -ول-ود) ن-اه-يك ع-ن أŸوألÚ
أŸتنقل.Ú
وي -رى أألم Úأل-ولئ-ي ل–Ó-اد أل-وط-ن-ي ل-ل-فÓ-حÚ
أ÷زأئري ،Úبوخلخال عبد ألله أن قطاع أللحوم ‘
أ÷زأئر عاّمة ،ما زأل تابعا ‘ –ديد أسضعاره
ل -ب -ورصض -ة ألسض -وق أŸوأزي -ة ،و ه -ي سض-وق مشض-ه-ورة

بهيمنة أŸضضاربات ،مضضيفا أن ألقطاع ل Áلك أي
›ال للمناورة من أجل خفضش أألسضعار ما دأم
أنها تخضضع للمضضاربة ألتي “ارسضها لوبيات من
أŸنتج Úوألتجار.
و هو ما يتسضبب حسضب تعب Òنفسش أŸتحّدث ‘
عدم وضضوح ألرؤوية بالنسضبة إأ ¤هامشش ألربح؛ وهذأ
هو أŸشضكل أ◊قيقي ،مشضÒأ إأ ¤أŸبالغة ‘ رفع
أل -ف -وأئ -د ،مسض -ت -ث -ن -ي -ا ‘ أل -وقت ن-فسض-ه أل-فÓ-حÚ
Óغ -ن -ام ،ب -ع -دم -ا أوضض -ح أّن ‘‘أسض -ع -اره-م
أŸرب Úل  -أ
تخضضع لتكاليف مسضتلزمات أإلنتاج‘‘.
وعاد ‘‘بوخلخال‘‘ ليؤوّكد بأان مشضكل أرتفاع أسضعار
أللحوم Ãختلف أنوأعها ل عÓقة لها بـ ‘‘أإلنتاج‘‘
كما أسضتند ‘ رأيه إأ‹ وأقع ألباهية وهرأن قائÓ
أّن- -ه -ا‘‘ تسض -ت -ه -لك أك‡ Ìا ت -ن -ت -ج‘‘ وأّن ‘‘أŸوأط -ن
أ÷زأئري عامة ل يسضتهلك أللحم يوميا ول حتى
أسضبوعيا‘‘ قبل أن يتطرق إأ ¤أإلرتفاع أŸتوأصضل ‘
ع-دد أŸسض-ت-ه-ل-ك Úب-وه-رأن وخ-اصض-ة خÓ-ل م-وسضم
ألصض -ط -ي -اف ،ح -يث ي-ت-ج-اوز ع-دد زوأره-ا سض-ن-وي-ا
أل5مÓي.Ú
أ÷دير بالذكر ،أّن ألرتفاعات ألتي طرأت على
أسضعار أللحوم بوهرأن زأدت حّدتها خÓل ألسضنوأت
أÿمسش أألخÒة ،ب- -ح -يث أرت -ف -عت ث -م -ن أل -ل -ح -وم
أ◊م - - -رأء إأ ¤أك Ìم - - -ن  1400دج ل-ل-ك-ل-غ أل-وأح-د
وأللحوم أ◊مرأء إأ ¤أك Ìمن  300دج ،و ذلك
حسضب أألسض -ع -ار أŸت -دأول-ة ه-ذأ أألسض-ب-وع ب-أاسض-وأق
‘‘مسضرغ ‘‘ÚألفÓحية بامتياز.

مدير الÎبية التقى ‡ثل Úعنهم ووعد بنقل انشسغالتهم للوصساية

موظفـ ـ ـو التوجيـ ـ ـه اŸدرسس ـ ـ ـي و نظـ ـ ـ ـار
الثانوي ـ ـات يحتجـ ـ ـون بالبوي ـ ـرة

نظم موظفو التوجيه اŸدرسسي و اŸهني
وكذا التنسسيقية الوطنية لنظار الثانويات،
أامسس ،وقفة احتجاجية أامام مقر مديرية
الÎبية بالبويرة.

البويرة:ع نايت رمضضان

أÙتجون أŸنضضوون –ت لوأء ألنقابة ألوطنية
ل -ع -م-ال ألÎب-ي-ة و أل-ت-ك-وي-ن رف-ع-وأ ع-دة أنشض-غ-الت
تتعلق بتحسض Úوضضعيتهم أŸهنية و ألجتماعية ،و
ق -د ط -الب م -وظ-ف-و أل-ت-وج-ي-ه أŸدرسض-ي و أŸه-ن-ي
باسضتحدأث رتبة جديدة للÎقية ،و كذأ ألسضتفادة
من أحكام أإلدماج ألوأردة ‘ ألقانون رقم 240-10
حسضب ألتعليمة ألوزأرية  004أŸؤورخ ‘  06جويلية
 2014ع -ل -ى غ -رأر ب -اق -ي أألسض Ó-ك ،م-ذك-ري-ن أن
ألقرأر 92-827أÙدد Ÿهام مسضتشضار ألتوجيه و
أإلرشضاد ما زأل سضاري أŸفعول لفئات مسضتشضار
أل -ت -وج -ي -ه و أإلرشض -اد أŸدرسض -ي و أŸه -ن -ي أل-ذي-ن
يثبتون  10سضنوأت من أÿدمة ألفعلية بهذه ألصضفة
عند تاريخ  2011/12/31عن طريق أ÷مع بÚ
أألق -دم -ي-ة أŸك-تسض-ب-ة ‘ سض-لك مسض-تشض-ار أل-ت-وج-ي-ه

أŸدرسضي و أŸهني و عند تاريخ 2008/01/01
أألقدمية أŸكتسضبة ‘ سضلك ألتوجيه و أإلرشضاد.
كما طالبوأ بتخصضيصش مناصضب كافية للÎقية إأ¤
رتبة رئيسش مسضتشضار رئيسضي للتوجيه و أإلرشضاد
ن -ظ -رأ ل -ع -دم ف -ت -ح أŸسض -اب -ق -ات ل -ه -ا أل-ع-دي-د م-ن
أŸديريات منذ عدة سضنوأت .و كذأ أإلسضرأع ‘
إأصضدأر ألقانون ألنظم و أŸسضŸ Òرأكز ألتوجيه،
كما طالب نظار ألثانويات ألوزيرة بالÎأجع عن
أل -ق -رأر أل -ذي أت -خ -ذت -ه و أŸت -ع -ل -ق Ãن -ح رخصش
Óسضاتذة ألرئيسض ‘ Úألتعليم
أسضتثنائية جديدة ل أ
ألثانوي مع أقدمية عامة Ÿدة  7سضنوأت.
مدير ألÎبية مرأد بوزيان من جهته عقد جلسضة
عمل مع ‡ثلي ألنقابات أÙتجة ،حيث قدمت له
لئحة ألحتجاجات وحاول إأقناع أÙتج Úببذل
أ÷ه -ود ل-ل-ن-ه-وضش ب-ق-ط-اع ألÎب-ي-ة و أل-ع-دول ع-ل-ى
أإلضضرأبات و ألحتجاجات و إأن كان حق دسضتوري
لكن ذلك يعرقل ألسض Òأ◊سضن للقطاع خاصضة و أن
ألتÓميذ مقبلون علي أمتحانات نهاية ألسضنة,كما
وعد بتبليغ ألوزأرة ألوصضية بطلبات أÙتج.Ú

أام ـ Úعـ ـام و’ي ـة اŸدي ـة يطال ـب باإ’سس ـ ـراع
‘ تسسليـ ـ ـ ـم  ﬁـ ـ ـ ـور الشسفة ـ بوغزول

لم Úال -ع -ام ل -ولي -ة اŸدي-ة ع-يسس-ى
ط -الب ا أ
لسس -ب-وع ،خÓ-ل زي-ارة
ب -و◊ي -ة ب -ح -ر ه -ذا ا أ
م- -ي -دان -ي -ة م -ف -اج -ئ -ة Ÿع -اي -ن -ة سس Òأاشس -غ -ال
ازدواجية الطريق الوطني رقم ( 01شسفة-
ب- -وغ- -زول) ع- -ل- -ى مسس -ت -وى ﬁور ال -ط -ري -ق
الجتنابي Ÿدينة اŸدية نحو قرية سسيدي
ع -م -ر ب -وضس -ع -ه ح -ي -ز اÿدم-ة غ-دا ك-أاقصس-ى
تقدير.

اŸدية :ع.علياÊ

أكد أمام أŸكلف Úباإل‚از ضضرورة مرأعاة أشضغال
ألتهيئة و كذأ فتح أŸسضالك ألثانوية بعد تهيئتها

لتسضهيل أ◊ركة على ألسضكان أŸقيمÃ Úحاذأة
أŸسض -ار ،ك -م -ا دع -اه -م إأ ¤وضض-ع إأشض-ارأت م-روري-ة
ع -م -ودي -ة وأخ -رى أف -ق -ي -ة ح-ف-اظ-ا ع-ل-ى ألسضÓ-م-ة
أŸرورية Ÿسضتعملي أÙور .
وفيما يأاتي هذأ أŸشضروع من أجل ألتخفيف من
حالة أإلختناق على مسضتوى ألطريق ألوطني رقم
 01ألرأبط بﬂ Úرج بلدية وزرة ومدخل أŸدية
قرب ألقطب أ÷امعي ،يبقى ألطريق أإلجتنابي
أآلخر ألرأبط بﬂ Úرج بلديتي أŸدية وذرأع
ألسضمار نحو حربيل بإاŒاه بلدية “زقيدة بحاجة
إأ ¤زيارة مفاجئة للوقوف على حالة ألبطء ألذي
تعرفها وتÒة أ‚ازه .

األربعاء  17ماي  2017م
الموافق لـ  21ششعبان  1438هـ

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

من مراسسلينا

مديرية توزيع الكهرباء والغاز باŸدية:

الشص ـ ـروع ف ـ ـي اسصÎج ـ ـاع اŸسصتحق ـ ـات السصبـ ـت القـ ـ ـادم

العدد

17339

اسستجابة Ÿطالب فئة الشسباب
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:.

:.

إا‚از  4مÓع ـب جوارية ف ـي أاحي ـاء مدين ـة باتن ـة

تشسرع مديرية توزيع الكهرباء و الغاز باŸدية ‘ تطبيق حملة جديدة خاصسة بتحصسيل الديون العالقة والتي تقدر
«بـمئت Úوسسبعة وسست Úمليون دينار جزائري» لدى زبائنها العادي( Úزبائن الضسغط والتوتر اŸنخفضس ،)Úبدءا من يوم السسبت
القادم ‘ ،اطار ما يسسمى بحملة «تـحـصسـيـل» ع Èتراب الو’ية.

اŸدية:م األم Úعباسس

ب -ال -م -ق -اب -ل تسش -خ -ر ه -ذه ال -م -دي -ري -ة ك-ل
وسش-ائ-ل-ه-ا ال-م-ادي-ة وال-بشش-ري-ة ال-م-ت-واج-دة
بكافة وكالتها التجارية المتواجدة عبر
 33ب -ل -دي -ة ل -لشش -روع ف -ي ق-ط-ع ال-ت-م-وي-ن
ب -ال -ط -اق -ت -ي -ن ال -ك-ه-رب-ائ-ي-ة وال-غ-ازي-ة ع-ن
الزبائن العاديين «زبائن الضشغط والتوتر
ال-م-ن-خ-فضش-ي-ن ال-ذي-ن ل-م ي-ق-وم-وا بتسشديد
فواتير الطاقة الكهربائية والغازية.
وت -اأت -ي ه-ذه ال-خ-ط-وة سش-ع-ي-ا م-ن م-دي-ري-ة
التوزيع لتحصشيل ديونها العالقة ،والتي
اأث -رت سش -ل -ب -ا ع -ل -ى ت-جسش-ي-د اسش-ت-ث-م-ارات
الشش -رك -ة وت -جسش -ي-د ب-رام-ج-ه-ا ف-ي م-ج-ال
ال-ت-زوي-د ب-ال-ط-اق-تين الكهربائية والغازية،
وفرصشة لتذكير الزبائن الذين بحوزتهم
فواتير غير مدفوعة اأن الوكالت التجارية
ال -ت -اب -ع -ة ل -مصش -ال -ح -ه -ا ه -ي دائ -م-ا ت-حت
تصش-رف-ه-م قصش-د دف-ع ف-وات-ي-ره-م ال-خاصشة
ب -ال -ط -اق-ت-ي-ن ال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة وال-غ-ازي-ة ،ك-م-ا
يمكنهم الدفع عبر مراكز البريد عبر كافة
تراب الولية.
تعلم كما المديرية زبائنها اأن وكالتها
ال-ت-ج-اري-ة ب-ال-م-دي-ة سش-ت-ف-ت-ح اأب-واب-ه-ا هذا

السش -بت بشش -ك -ل اسش -ت -ث -ن -ائ -ي م -ن السش-اع-ة
ال-ث-ام-ن-ة صش-ب-اح-ا اإل-ى غ-اي-ة ال-ثالثة مسشاء،
حتى يتسشنى لمن تعذر عليه الدفع خÓل
اأي -ام الأسش -ب-وع م-ن اأج-ل ال-ت-ط-ب-ي-ق ال-ج-ي-د
لخطة التحصشيل.

مديريـ ـة أامـ ـ ـ ـÓك الدولـ ـ ـة
تك ـ ـ ـرم متقاعديه ـ ـ ـا

ث ّ-م -نت م -دي -ري -ة اأم Ó-ك ال -دول -ة ب -ولي -ة
المدية هذه الأيام المجهودات المبذولة
م -ن ط -رف ال -م -وظ -ف-ي-ن ال-م-ح-ال-ي-ن ع-ل-ى
ال-ت-ق-اع-د ب-ن-حو  15ع -ام  Ó-ف -ي م -ج-ال
ت-حسش-ي-ن ال-خ-دم-ة ال-ع-م-وم-ية وترقية اأداء
المرفق العام ،وهذا خÓل حفل تكريم
خ ّصض به هوؤلء من طرف لجنة الخدمات
الإجتماعية.
رصشدت لجنة الخدمات لهوؤلء  50األف دج
ل-ك-ل م-ح-ال ع-ل-ى ال-ت-ق-اع-د م-ع اسش-دائ-هم
شش-ه-ادات شش-رف-ي-ة ت-ق-دي-را واع-ت-راف-ا ل-م-ا
قدمه هوؤلء ،من بينهم  04نسشاء اأثناء
مسش -اره -م ال -م-ه-ن-ي ون-ظ-ي-ر م-ا ت-ح-ل-ى ب-ه
المتقاعدون من تفان وخدمة لÓإدارة.
اأششاد سشعيد بكري مدير اأمÓك الدولة

بهذه الولية في هذا الحفل الذي اأقيم
تحت اششرافه بهذه اللفتة الطيبة معتبرا
اياها بالسشنة الحميدة التي يجب الإقتداء
ب-ه-ا مسش-ت-ق-ب Ó-ك-ون-ه-ا ت-ع-م-ل ع-ل-ى ت-ع-زيز
اأواصش-ر ال-م-ح-ب-ة والإي-خ-اء ب-ي-ن الأج-ي-ال،
فضش Óعلى اأنها سشانحة لششحن الهمم
وت-ح-ف-ي-ز ال-ق-درات وت-ث-م-ي-نها ،منّو ها بما
ق-دم-ه ه-وؤلء ل-مصش-ال-ح-ه ط-ي-ل-ة مسش-اره-م
المهني ،حاثا المششاركين في هذا التكريم
م -ن روؤسش -اء مصش -ال -ح واط -ارات ل -م -واك-ب-ة
الرهانات والتحديات والتكيف مع الوضشع
الإقتصشادي والسشعي لخلق الثروة التي من
شش - -اأن - -ه- -ا اأن ت- -ع- -زز ق- -درات ال- -خ- -زي- -ن- -ة
العمومية ،داعيا في هذا الصشدد اإلى
حلحلة مششاكل الموطنين والتكفل الجيد
ب ه ا و ا ل ح ر ص ض ع ل ى ا ع ط ا ء ك ل ذ ي ح قّ
حقه في اطار تطبيق القانون.
هذا وتجدر الإششارة وحسشب ما وقفت
ع-ل-ي-ه ي-وم-ي-ة «الشش-عب» اأن ال-ط-اق-م ال-ذي
يعمل تحت امرة هذا المدير يسشهر على
تذليل كل العقبات لصشالح المواطنين حتى
خ- -ارج اط- -ار سش -اع -ات ال -ع -م -ل م -ن اأج -ل
توسشيع دائرة الإسشتفادة من التسشوية وكذا
توفير العقار الصشناعي للمسشتثمرين .

’جراءات التحفيزية لتعويضض أاصسحاب البناء ا÷اهز بالشسلف
رغم ا إ

إايـ ـ ـ ـ ـداع اŸلف ـ ـ ـ ـ ـات تسصـ ـ ـ ـ ـ ـ Òبوت ـ ـ ـ ـÒة بطيئ ـ ـ ـ ـ ـة

’تزال عملية إايداع اŸلفات اÿاصسة بتعويضض البناء ا÷اهز أاو ما اصسطلح عليه بـ «الÈاريك» تسس ÒبوتÒة ضسعيفة ـ حسسب
’قبال من طرف أاصسحاب هذه السسكنات رغم التسسهيÓت
’رقام اŸسسجلة ـ والتي  ⁄تتعَد  600ملف وهو ما يفسسر ضسعف ا إ
ا أ
’جراءات التحفيزية من طرف اÿلية ومدير صسندوق السسكن.
وا إ

الششلف /و.ي أاعرايبي

ال-ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ي ج-اءت ب-ع-د مصش-ادقة الحكومة
على ملف تعويضض البناء الجاهز كمرحلة ثانية
خاصشة بالسشكنات بعدما تمّ التكفل بجزء كبير
م -ن ال-م-نشش-آات وال-ه-ي-اك-ل ال-ع-م-وم-ي-ة وم-راف-ق
ال-خ-دم-ات-ي-ة ،ح-يث ت-ك-ف-لت ال-مصش-الح الولئية
ب- -إانشش- -اء خ -ل -ي -ة إلسش -ت -ق -ب -ال ال -م -ل -ف ضش -م -ن
اإلج-راءات ال-ع-م-ل-ي-ة ل-تسش-ه-يل تحرك وتعاطي
السشكان المعنيين بهذه العملية .غير أان ضشعف
اإلقبال في تقديم هذه الملفات واإلنتهاء من
ال-ع-م-ل-ي-ة صش-ار م-ن أاه-م ال-م-عضشÓ-ت ال-ت-ي قد
تؤوخر طي الملف نهائيا.
وب -حسشب اإلج -راءات ال -ع -م-ل-ي-ة تّ-م ت-خصش-يصض
مبالغ مالية لتعويضض البناء الجاهز والمقدرة
 70مليون سشنتيم تدفع على ششطرين ـ حسشب
مصشالح الصشندوق الوطني للسشكن ـ عن طريق
محاضشر المصشالح التقنية التي تقيم عملية
اإلزالة للبناء الجاهز والششروع في األششغال
ال - - -ك - - -ب - - -رى ووضش - - -ع األع- - -م- - -دة حسشب رأاي
المختصشين.
ه -ذا وق-د رصش-دت ال-مصش-ال-ح ال-م-ال-ي-ة ل-ف-ائ-دة
هؤولء السشكان ما ماقيمته 12مليار دينار لحد
السش -اع -ة ،م -ق -ب -ال ال-قضش-اء ال-ن-ه-ائ-ي ع-ل-ى م-ا
اصشطلح على تسشميته بـ «البراكة» ،كما سشتمسض
ع -م-ل-ي-ة ال-ت-ع-ويضض األشش-خ-اصض ال-دي-ن شش-ي-دوا
م- -ن- -ازل ف- -ي وقت سش -اب -ق ق -ب -ل صش -دور ق -رار
التعويضض وهذا بعدما أازالوا مظاهر البناء

الجاهز الذي صشار يهّدد صشحة قاطنيه.
لكن ما يثير اسشتعجال السشكان هو تأاخر وصشول
المبالغ المالية للمسشتفيدين الذين ششرعوا في
عمليات الهدم للبراريك.
وبخصشوصض هذا النششغال أاكد ممثل الصشدوق
الوطني للسشكن بالولية محمد ششريف الطاهر
أان األمر متعلق بالسشيولة المالية ،حيث بمجرد
توفرها سشيششرع في تسشديد ألصشحابها ،يقول
ذات المسشؤوول.

يذكر أان ملف البراريك البالغة أاكثر من 18
أالف براكة تمّ انجازها في المرحلة الثانية من
زلزال  1980تّم قبول  6آالف معني بعملية
ال- -ت- -ع- -ويضض ،ك- -ون ه- -ؤولء م -ازال -وا ي -دف -ع -ون
مسشتحقات الكراء وهم المعنيون بالعملية فيما
العدد اآلخر فقد تقرر منحهم قروضشا بدون
فائدة ألنهم اششتروا هذه المباني عبر عقود
الملكية.

تدّعم قطاع الشسباب والرياضسة
ببلدية باتنة ،بعدة مرافق تنموية
هامة ،حيث أاشسار مؤوخرا ،رئيسض بلدية
باتنة عبد الكر Ëماروك إا ¤قرب
دخول  4مÓعب جوارية حيز اÿدمة
” وضسع العشسب ا’صسطناعي
بعدما ّ
بكل من ملعبي باركافوراج والزمالة
’شسغال بوتÒة متسسارعة
فيما تسس Òا أ
بكل من ملعبي وامبلي وملعب حي
النصسر والتي جاءت حسسب اŸتحدث
نزو’ عند مطالب الشسباب ،خاصسة
ونحن على أابواب فصسل الصسيف وشسهر
رمضسان العظيم أاين يحتاج الشسباب Ÿثل
صسصض
هاته اŸرافق للتسسلية ،حيث خ ّ
حسسب ذات اŸتحدث لهذه اŸنشسآات
الرياضسية مبالغ مالية معتÈة.

باتنةŸ:وششي حمزة

واأضشاف ماروك اأنه تّم برمجة انجاز 5
مÓعب جواريه في عديد من الأحياء على
غرار حي بوعقال ،حي باركافوراج حي
 300مسش-ك-ن وم-ل-ع-ب-ي-ن ج-واري-ي-ن ب-ال-ت-جمع
السش-ك-ني  410ع -ل -ى اأن ي -تّ-م اإسش-ن-اده-ا ف-ور
ان- -ت- -ه- -اء الأشش- -غ -ال م -ن -ه -ا ودخ -ول -ه -ا ح -ي -ز
السشتفادة اإلى للفرق والجمعيات الرياضشية
النششطة بمدينة باتنة قصشد تسشييرها ،فيما
سش-ت-م-ن-ح الأول-وي-ة ل-ل-م-دارسض ال-ك-روي-ة ال-ت-ي
تفتقد لممارسشة رياضشة كرة القدم.

وقد اسشتحسشن الششباب ببلدية باتنة وفرقها
الرياضشية من جهتهم ،انجاز هاته المششاريع
التنموية.
ك -م -ا ي -ط -الب م -ئ -ات ال -ت Ó-م -ي-ذ م-ن ب-ل-دي-ة
ال -رح -ب-ات م-ن السش-ل-ط-ات ال-م-ع-ن-ي-ة ضش-رورة
التدخل في ظل افتقاد بلديتهم ثانوية ،وهو
ال -مشش -روع وال -م-رف-ق ال-ذي ت-ح-ول اإل-ى ح-ل-م
ي -رواد ال -ت Ó-م -ي -ذ واأول -ي -ائ -ه -م ،خ-اصش-ة واأن
تحملهم مششقة التنقل  5كلم اإلى الثانويات
ال- -م- -ج- -ارة الأم- -ر ال- -ذي اأره- -ق ك- -اه -ل -ه -م،
م -ن-اشش-دي-ن ال-وال-ي تسش-ج-ي-ل مشش-روع ث-ان-وي-ة
ب-م-ق-ر ال-ب-ل-دي-ة ،يضش-م-ن ل-ه-م ال-ت-م-درسض في
اأحسشن الظروف ،خاصشة واأن ذات البلدية
تتوفرعلى  7اإبتدائيات ،واكماليتين موزعة
عبر مختلف مششاتيها.
ومن جهة اخرى يناششد اولياء تÓميذعدة
ابتدائيات بذات البلدية السشلطات المحلية
ضشرورة ترميم بعضض المدارسض التي تعاني
م -ن تشش -ق -ق -ات ب-ف-ع-ل ال-زل-زال ال-ذي ضش-رب
ال -م -ن -ط-ق-ة ق-ب-ل سش-ن-ت-ي-ن واث-ر ع-ل-ى ج-دران
واأسشقف الأقسشام ،وهو الوضشع الذي خلف
كثير من التذمر والسشتياء كما اششتكى اأولياء
ت Ó-م -ي -ذ مشش -ت -ة اأولد ع -ب-اسض ،اأن اأب-ن-ائ-ه-م
يضشطرون اإلى السشير قرابة  6كيلومترات من
اأج-ل الل-ت-ح-اق ب-م-ق-اع-د ال-دراسش-ة باإكمالية
ال-زراي-ة م-ط-ال-ب-ي-ن ب-ت-وف-ي-ر النقل المدرسشي
لهم او انجاز مجمع مدرسشي خاصض.

ا’سستثمار اÙلي ببلدية توجة ببجاية

تعليمات صصارمة للمديرين التنفيذي’ Úسصتدراك التأاخر

قام السسيد حطاب ،وا‹
بجاية ،بزيارة عمل تفقد
لبلدية توجة ،والتي تسسجل
تأاخرا ملحوظا ‘ ما يتعلق
بالقطاع التنموي ،وذلك
رغم “تعها بÎاث أاثري
واجتماعي وثقا‘ عريق،
’ضسافة إا ¤ثرواتها
با إ
الطبيعية ،حيث Áكن
لتÓحم هذين العنصسرين أان
يجع Óمنها وجهة سسياحية
رئيسسية فاخرة.

بجاية :بن النوي توهامي

الأكيد اأن المششروع الذي حظي
ع -ل -ى ال -ت -واف -ق ال -ع -ام ف-ي الآراء،
يتمثل في تحديث وتجديد «طريق
ال -م -ي -اه» ،ال -ذي ع -رف ال -وج -ود ف -ي ال -ع -ه -د
ال-روم-ان-ي سش-نة  145م-ن ال-عصش-ر ال-مسشيحي،
والذي سشمح بنقل مياه توجة اإلى بجاية على
مسشافة تقدر بـ  55كلم ،بفضشل قناة المياه
ال -ه -ائ -ل -ة وال -جسش -ور وم -خ-ت-ل-ف ال-ت-ج-ه-ي-زات
الضشخمة.
وبالرغم من مرور الزمن ،اإل اأن هذا الإنجاز
التقني ل يزال يعتبر موضشع دهششة وفضشول،
اأهم ما تّم الإششارة اإليه اأثناء عرضض حالة
السشتثمار على مسشتوى البلدية ،وهو اأنه لم
يتم اإنجاز اأي مششروع اإلى حّد اليوم ،بالرغم
م ن ا أ ن ه ق د ت مّ م ن ح و ت خ ص ش ي ص ض م ا ل ي ق ل ع ن
 21ق -ط -ع -ة اأرضش -ي -ة ع-ل-ى مسش-ت-وى م-ن-ط-ق-ة
النششاطات الواقعة بالأربعاء لهذا الغرضض.
وف- -ي ه- -ذا الصش -دد ،اأع -ط -ى السش -ي -د ال -وال -ي
تعليمات اإلى مدير الوكالة العقارية ،بتحفيز
المسشتثمرين على تجسشيد المششاريع الخاصشة
ب -ه -م ،ك -م-ا ط-لب م-ن-ه السش-ه-ر ع-ل-ى اأن ت-ك-ون
طبيعة السشتثمارات ذات نفع على المنطقة
وليسض على المسشتثمر فقط.
من جهة اأخرى دعا السشيد حطاب رئيسض
ال -ب -ل -دي -ة ،اإل-ى ال-ت-وج-ه ن-ح-و السش-ت-ث-م-ار ف-ي
ال -م -ي-دان السش-ي-اح-ي مسش-ت-غ Ó-ب-ذلك ال-م-زاي-ا
والإمكانيات التي توفرها الطبيعة بالمنطقة،

والتي سشتسشاهم اإلى حد كبير في تنميتها،
وفضش  Ó-ع -ن ه -ذا ،ف-ق-د وّج-ه السش-ي-د ال-وال-ي
تعليمات اأخرى اإلى مدير الأششغال العمومية،
مفادها الششروع في تهيئة وتجديد الطريق
الولئي رقم  30الممتد من القصشر اإلى توجة،
وال-ذي ُي-مّ-ت-ع ك-ل مسش-ت-ع-م-ل-ي-ه ب-مناظر خÓبة
وسشاحرة.
كما اأمر رئيسض المجلسض الششعبي البلدي لهذه
البلدية باإزالة المفرغة العششوائية المتواجدة
بهذا الموقع والتي تششّوه جماله ،مع الإششارة
اإل - -ى اأن السش- -ي- -د ال- -وال- -ي ي- -خصشصض ف- -ي ك- -ل
خ- -رج- -ات -ه ال -ت -ي ي -ق -وم ب -ه -ا ع -ل -ى مسش -ت -وى
البلديات ،معظم وقته للتحاور مع المواطنين
والسشتماع اإلى ششكاويهم التي يتم حل غالبتها
في الحين ،حيث اإن الوالي عادة ما يكون
مرفوقا بكل المدراء التنفيذيين وحتى الأمين
العام للولية عندما يقوم بزياراته التفقدية.
ت- -ج- -در الإشش- -ارة اإل- -ى اأن ج -دول الأع -م -ال
الخاصض بالوالي مرتكز على العامل البششري
ال -ذي ي -ت -م -ث -ل ف -ي ال -م -واط -ن -ي -ن ،اإذ ُي -ع-ت-ب-ر
اإق -ح -ام -ه -م ف-ي ك-ل ال-ق-رارات ال-ت-ي ت-ع-ن-ي-ه-م
وال -ن -ظ-ر ف-ي-ه-ا بشش-ك-ل مشش-ت-رك ،ال-ت-ع-ل-ي-م-ات
الأسشاسشية التي ما انفك يكررها على مسشامع
روؤسشاء الدوائر والبلديات.

الدبلومـاسسي
ا’ربعاء  ١٧ماي  ٢٠١٧م الموافق لـ  ٢١شضعبان  ١٤٣٨هـ العدد ١٧٣٣٩
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بسضبب مواقفها السضياسضية اŸشضّرفة

حملة مغربية مغرضشة ضشد البلدان
اŸسشاندة للقضشية ال ّصشحراوية
أاعلنت من خÓلها ترشضحها للتشضريعات الفرنسضية

تغريدة « عيششي» على توي Îتهز عرشش اıزن

كلمة العدد

اإلرهاب والتنمية

فضضيلة دفوسس

بينما ينششغل العاÃ ⁄حاربة الإرهاب خاصشة ‘ مناطق التوّتر وا◊روب
اŸلتهبة كالعراق وسشوريا ،ما زالت التنظيمات الدموية “ّثل تهديدا كبÒا
‘ عّدة دول باأفريقيا ،كجماعة «بوكوحرام» الإرهابية التي تقف دولة
نيجÒيا عاجزة عن قهرها ،برغم ا◊رب الششرسشة التي تخوضشها ضشّدها
منذ سشنوات.
فهذه ا÷ماعة الدموية التي “ارسس كلّ اأششكال وطقوسس العنف والإجرام
‘ حقّ الأبرياء منذ ثما Êسشنوات ،اأصشبحت بالفعل –ّديا اأمنيا كبÒا
ليسس فقط لنيجÒيا ،بل وللجوار اأيضشا ،الذي يجد نفسشه هو الآخر ‘
مرمى نÒانها وضشرباتها اŸوجعة ،ما يطرح عÓمة اسشتفهام عن جدوى
ا◊رب اŸعلنة ضشّدها ،وعّما اإذا كان ال ّسشÓح هو الوسشيلة الوحيدة القادرة
على قهر ودحر الّدموي ،Úاأم اأنّ هنالك اأسشاليب ووسشائل اأخرى يجب
اعتمادها لإ‚اح ا◊رب على الإرهاب؟.
ا÷واب نسشتششفه من تصشرحيات للرئيسس الغيني األفا كوندي ،الذي يعتقد
باأن خل ÓكبÒا يحيط با◊رب على ا÷ماعات والتنظيمات الإرهابية

باأفريقيا ،الأمر الذي اأّدى اإ ¤فششلها حتى الآن ،ويرى باأنّ ﬁاربة
ال ّ
ظاهرة الإرهابية يجب اأن ينطلق من ﬁاربة مسشبّباتها وليسس نتائجها،
وباأسشاليب اأخرى تضشاف اإ ¤السشÓح..
األفا كوندي يقول اإن الفتقار اإ ¤التّنمية ‘ القارة ال ّسشمراء ،وما يخّلفه
من فقر وعوز وغ ،Íيغّذي الإرهاب ،مششّدد على اأّن الّتنمية تبقى ‘ كّل
الأحوال اأك Ìالأسشلحة فعالية Ÿواجهته.
كما نرى ‘ ،هذا الكÓم الكث Òمن ا◊قيقة ،فالّدمويون يتغلغلون دائما
بتنظيماتهم ‘ مناطق الفقر والعوز ،حتى يسشهل عليهم اسشتقطاب اأكÈ
عدد من اليائسش Úوالّناقم Úاإ ¤صشفوفهم ،لهذا نرى عملية التجنيد
متواصشلة وحجم التنظيمات الإرهابية يك Èيوما بعد يوم.
من هذا اŸنطلق ،يصشبح ملحّا كما قال الّرئيسس كوندي ،اعتماد معركة
ال -ت-ن-م-ي-ة لإشش-غ-ال الشش-ب-اب ال-بّ-ط -ال ب-ال-ع-م-ل ،وب-ال-ت-ا‹ اإن-ق-اذه م-ن ب-راث-ن
الدموي.Ú
لكن هذه التنمية ،كما يتصشورها الرئيسس الغيني ،يجب اأن تتم بسشواعد
الأفارقة ،وبالتعاون فيما بينهم ،فاإفريقيا ،كما اأضشاف ،يجب اأن تعتمد
على قّوتها الّذاتية ،واأن تكتفي بالتعاون مع اÿارج دون العتماد عليه
لأّنه ‘ الغالب يبني عظمته ويحّقق رفاهية ششعوبه بخÒاتها.
الإرهاب ‘ القارة ال ّسشمراء يسشتغل الظروف ال ّصشعبة التي تعيششها العديد
م -ن ال -دول ل-ي-وؤسّش-سس ق-واع-ده ب-ه-ا ،وم-ن-ه-ا يشش-رع ‘ ال-ت-ج-ن-ي-د وال-ت-دريب
واإطÓق اعتداءاته ،لهذا تبدو ﬁاربة هذه الظاهرة دون جدوى حتى
“ت تصشفية اأعداد من الدموي ،Úاإّل وحّلت ّﬁلها اأعداد
الآن ،فكّلما ّ
اأخرى ،الأمر الذي يحّتم مراجعة اسشÎاتيجية ا◊رب على الإرهاب
والع -ت -م -اد ع -ل-ى م-واج-ه-ة اأسش-ب-اب-ه-ا ل ن-ت-ائ-ج-ه-ا ب-ع-ي-دا ع-ن ال-ت-دّخ Ó-ت
ججة واŸششبوهة.
اÿارجية اŸوؤ ّ

اŸغرب يعجز عن احتواء
احتج ـ ـاج ـ ـ ـات ا◊سشيمة
تسضارع وتÒة ا÷هود الدبلوماسضية للتّسضوية

اŸصضا◊ة بّر الّنجاة
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بسصبب مواقفها السصياسصية اŸشصّرفة

حملة مغربية مغرضسة ضسد البلدان اŸسساندة للقضسية ال ّصسحراوية

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

ب-ي-ن-م-ا ت-وّج-ه اŸم-ل-ك-ة اŸغ-رب-ي-ة ب-وصص-ل-ة اهتمامها
Œاه أاف-ري-ق-ي-ا ،وت-رّك-ز جّ-ل اه-ت-م-ام-ها لسصّد منافذ
الشص - -رع- -ي- -ة ‘ وج- -ه الشص- -عب الصص- -ح- -راوي ،أاخ- -ذ
جر Ãدينة ا◊سصيمة منذ
ضصجيج الغاضصب ÚاŸتف ّ
ن -ه-اي-ة اك-ت-وب-ر اŸاضص-ي ي-تصص-اع-د ويشص-تّ-د ،م-ن-ذرا
بأازمة نراها تسصتفحل وّŒر السصلطات إا‹ مأازق
ح -ق -ي -ق -ي ،خ -اصص-ة ب-ع-د أان فشص-لت ك-ل ﬁاولت-ه-ا
ومبادرتها ‘ إازالة فتيل التوتر.
فضصيلة دفوسس

يشص ّ
ن اŸغرب حملة إاسصاءة غ Òمسصبوقة ضصد البلدان الطّÓئعية ذات اŸواقف اŸسصاندة للقضصية
صصحراوية ،مسصتغ ّ
لطÓق العنان لتهويل ل أاسصاسس له ينم عن حقد دفÚ
 Óكل «حادثة» سصياسصية إ
ال ّ
Œاهها ،وهذا ما تتعّرضس له جنوب إافريقيا وفنزوي.Ó
جمال أاوكيلي
أأّن ألقارة وإأن –ّررت إأّل أأن هذأ ألتحرر سضيبقى ناقصضا
م -ا دأمت أل ّصض -ح -رأء أل -غ -رب -ي-ة –ت أإلح-تÓ-ل ،دأع-ي-ا
ه- -ذه أإلسضÎأت- -ي- -ج- -ي- -ة أŸت- -ب- -ع- -ة م- -ن ق -ب -ل أل -دوأئ -ر أألجيال ألشضابة إأ ¤ألتشضبث بهذأ أŸطلب وألّدفاع عنه.
Óسضف إأ ¤شضكل من هذه رسضالة سضياسضية قوية تؤوّكد عدم تنازل هذأ ألبلد
ألدبلوماسضية ‘ أŸغرب –ّولت ل أ
أأشضكال ألتشضفي وألنتقام Œاه قادة هذه ألدول ،متمنية عن موقفه مهما كانت أل ّضضغوط أŸغربية ،ألتي –اول
لهم أل ّسضقوط ‘ أأي ◊ظة حتى ينهار تعلّقهم بتقرير ج- -اه -دة أل ّ-ت -أاث Òوأل ّ-ت -شض -ويشس ع -ل -ى مسض -ؤوو‹ ج -ن -وب
مصض Òألشّضعب أل ّصضحرأوي ،وما يقع ‘ جنوب إأفريقيا إأفريقيا ،بإالصضاق بهم كل ألّتهم ألباطلة.
من حرأك دأخلي طبيعي وما يحدث ‘ فنزوي Óإأّل وعلى أŸغرب ألذي هو أآلن بصضدد إأغرأء ألبعضس من
وت -هّ-ل-ل ل-ه وسض-ائ-ل أإلعÓ-م أŸغ-رب-ي-ة ب-ط-ري-ق-ة غ-ري-ب-ة أألفارقة Ãسضاعدة أأطرأف لها حضضور هناك ،أأنه ل
أألطوأر ل تسضتدعي كل ذلك ألّتضضخيم أÛا ،Êول يسضتطيع أأبدأ أŸسضاسس Ãبدأأ مقّدسس أأل وهو أعÎأف
ن -دري Ÿاذأ يسض -ع -ى ه -ؤولء ل -وضض -ع أألط -رأف أŸؤوّي -دة هذه ألشّضعوب بالقضضية أل ّصضحرأوية ،وعليه أأن يدرك
لل ّصضحرأوّي– Úت أÛهر باŸرأقبة ألّدأئمة لتحّركات حقيقة مفادها أأّنه ليسس هناك سضحب عّما قيل مؤوّخرأ،
وإأ‰ا هناك موقف حيادي دون حكم مسضبق ،وعلى
شضعوبهم وكيفية تسضي Òشضؤوونهم ألدأخلية؟
وق -د ت -و ّصض-ل ب-اÿارج-ي-ة أŸغ-رب-ي-ة إأ ¤ت-نصض-يب خ-ل-ي-ة وزير أÿارجية وألتعاون ألدو‹ ناصضر بوريطة فهم
متابعة تطّور أألوضضاع ‘ فنزوي ،Óونشضر كل أألخبار ذلك جّيدأ.
ألتي تشضّوه سضمعة «ألبوليفاري ،»Úفهل هذأ متعامل به
‘ أألعرأف ألدبلوماسضية؟ فلماذأ تقوم هذه أ÷هات
ب -ت-ع-دأد أل-ق-ت-ل-ى ‘ ألح-ت-ج-اج-ات وأح-د ب-وأح-د؟ ه-ل
ترأهن على سضقوط حكم مادورو قصضد تغي Òألتّأاييد
للشّضعب أل ّصضحرأوي؟ ل يحق للمغرب Œاوز سضقفا معيّنا
م -ن أل -ع Ó-ق -ات ب Úأل -دول ،ب -ت -خصض -يصس ج -ه-از ك-ام-ل
Ÿت- -اب- -ع -ة ح -ال -ة ب -ل -د م -ع Úوه -و ب -ع -ي -د ع -ن -ه ب -آالف
أل -ك -ي -ل -ومÎأت ،ف -ه -ل ي -رضض -ى أأن ي -ت-عّ-رضس Ÿث-ل ه-ذه
أألعمال أıالفة لقوأعد ألنّشضاط ألدبلوماسضي؟ فإا¤
متى هذه ألّذهنية ألتوسضعية ألرأضضي ألغ ،ÒأŸبنية على
ألتهور وألندفاعية وإأ◊اق أل ّضضرر بالغÒ؟
جه إأ ¤أŸسضؤوول Úأألحرأر ‘ جنوب
نفسس ألشّضيء مو ّ
إأف -ري -ق-ي-ا ،أل-ذي-ن  ⁄ي-ن-ج م-ن ه-ج-م-ة شض-رسض-ة م-ن ق-ب-ل
مؤوسضسضات سضياسضية وإأعÓمية مغربية تنقل عنهم أأخبارأ
غ Òصض- -ح- -ي -ح -ة ت -ن -درج ‘ إأط -ار تشض -وي -ه أأوضض -اع -ه -م
ألدأخلية.
ونسضي أŸغرب بأاّن قادة جنوب إأفريقيا لهم موأقف
تقّدمية ل Áكن زعزعتها بتلك أŸمارسضات ألّدنيئة ،أأو
ب-ح-ي-ل أأخ-رى ه-ي م-ن صض-ن-ي-ع-ة ه-ؤولء ،أع-ت-ادوأ ع-ل-ي-ها وأألدهى وأألمر ما يحدث أليوم هو أأّن أŸغرب يعتقد
ويسضÒون أليوم على دربها ،هذأ ألبلد أأي جنوب إأفريقيا بأاّن ألقرأر  5123ل يعنيه ،و–ّول بقدرة قادر إأ¤
Óئحة  / 15وصضي ‘ ،كل مرة يدعو أآلخرين إأ ¤أللتزأم به‘ ،
يعي مغزى أإلسضتعمار ،ويدرك أأبعاد أل ّ
Óإأنسضانية من ح Úأأّن أ÷ّÓد نسضي نفسضه على هذأ ألبلد تفادي
 ،014أنطÓقا من معاناته ألتاريخية وأل ّ
أألبرتايد ،وينطبق هذأ على شضعوب أأخرى ‰وذج ‘ سضياسضة ألهروب إأ ¤أألمام ،وألقفز ‘ أÛهول ،ألنّ
أل-ك-ف-اح وأل-ت-ح-رر ك-زÁب-اب-وي وم-وزم-ب-يق ،ماضضي هذه ألقرأر  ⁄يصضدر ‘ أŸغرب حتى Áليه على أآلخرين
ألشّضعوب مضضيئ ومشضرق بالنّضضال لطرد أÙتل ،ول بل عن ›لسس أألمن وهو معني به مباشضرة يتحمل
Áك - -ن تصض ّ- -ور م - -وق - -ف آأخ- -ر م- -ن- -ه- -م غ Òم- -رأف- -ق- -ة تبعاته مهما كان ألظرف ،ما دأم أأنه طرف ‘ ألّنزأع،
أل ّصضحرأوي ‘ Úنيل حقوقهم ،هؤولء ينبذون ألكذب وأألك Ìمن هذأ قوة ﬁتّلة عليه بالنسضحاب إأن آأجÓ
ألسض -ي-اسض-ي أل-ذي ي-ت-ب-ع-ه أŸغ-ارب-ة ‘ قضض-ي-ة ألصض-ح-رأء أأم عاج.Ó
ألغربية ،عندما أّدعوأ بأاّن ما أأخذوه بالقوة ‘  1٩٧5ه-ذه ألّ-ن-ظ-رة أإلسض-ت-عÓ-ئ-ي-ة ل-يسس ل-ه-ا م-ك-ان ‘ أل-ع-مل
تابع لهم ،إألّ أأّن أألمر يتعّلق بشضعب أأعزل تعّرضس ألبشضع ألسضياسضي ،ألّنها تÎجم ذهنية أأو فكرأ جماعيا مهزوزأ
أإلبادة زيادة على أأخذ أألرضس منهم ،هذه هي أ◊قائق دأخ-ل-ي-ا ،ل يسض-ت-ط-ي-ع م-وأج-ه-ة أ◊ق-ائ-ق ‘ أل-وأق-ع ب-ل
أل ّسضاطعة ألتي أسضتحال على أŸغرب إأخفاءها بالرغم يف ّضضل ألتشضبت باألوهام ،وهذأ ألنّهج أŸتبع ل يخدم
هذأ ألقرأر بتاتا بل يعّقد من خطوط تطبيقه بعد أأن
من كل أأسضاليب ألتّحايل وألتوأطؤو.
مؤوّخرأ فقط أأّكد وزير ألثقافة أ÷نوب أإلفريقي ناتي تن ّصضلت منه ألقوة أÙتّلة ،وشضّوهت مضضمونه رأفضضة
أمتيتوي Ãناسضبة أإلحتفالت أıلّدة لشضهر إأفريقيا ،أŸفاوضضات أŸباشضرة قصضد أل ّسضماح بتنظيم ألسضتفتاء.

أاعلنت من خÓلها ترشصحها للتشصريعات الفرنسصية

تغريدة عيشسي على توي Îتهز عرشش اıزن
«شص -ك-را ل-ك-م-ا ب-اي-رو وم-اك-رون ع-ل-ى ال-ث-ق-ة
ال -ت -ي وضص -ع-ت-م-وه-ا ‘ شص-خصص-ي ،إان-ه لشص-رف
ع -ظ -ي-م أان أات-رشص-ح ل-ت-م-ث-ي-ل ال-ف-رنسص-ي‘ Ú
اÿارج»
أام Úبلعمري
ه -ذه أل -ت -غ -ري-دة أل-ت-ي أأط-ل-ق-ت-ه-ا أل-ف-رنسض-ي-ة ذأت
أألصضول أ÷زأئرية ليلى عيشضي عضضو ›لسس
ألشض-ي-وخ أل-ف-رنسض-ي ع-ن ك-ت-ل-ة ألي-ك-ول-وج-ي Úع-ل-ى
حسضابها ألرسضمي على توي Îيوم  12ماي أ÷اري،
كانت كافية لتصضيب أıزن وأأبوأقه بحالة من
أل- -ه- -ل- -ع وأل- -ه- -يسض- -تÒي -ا وŒل -ى ذلك ب -وضض -وح ‘

تصضريحات بعضس ما يسضمى باŸثقف ÚأŸعروفÚ
بقربهم من أıزن وكذأ وسضائل إأعÓمية مغربية
تعرف بأانها ل تعدو أأن تكون ›رد أأبوأق لنشضر
أل-دع-اي-ة أŸغ-رضض-ة وأل-تضض-ل-ي-ل أإلعÓ-م-ي وضضمن
هذه ألوظيفة نفسضها حاولت هذه أŸرة تصضوير
عضضو ›لسس ألشضيوخ ألفرنسضي على أأنها منحازة
÷بهة ألبوليسضاريو ومعادية للمغرب ‘ ،ح⁄ Ú
يثبت عن أŸرأأة أأنها أأبدت أأي سضلوك ‘ هذأ
ألŒاه ما عدأ أنتقادها أŸوضضوعي سضنة ،2013
أأث -ن -اء م -ل -ت -ق-ى ن-ظ-م-ه ›لسس ألشض-ي-وخ أل-ف-رنسض-ي
بباريسس حول قضضية ألصضحرأء ألغربية أأين أنتقدت
ع -يشض -ي –ّي -ز أ◊ك -وم -ات أل-ف-رنسض-ي-ة أŸت-ع-اق-ب-ة
Ÿوأق - -ف أŸغ - -رب أل - -ت - -وسض - -ع - -ي - -ة ‘ أألرأضض- -ي
ألصضحرأوية أÙتلة ول يعدو أأن يكون ذلك ›رد
أنتقاد موضضوعي له ما يÈره على أأرضس ألوأقع
وموقف شضجاع يحسضب لها مثلما أعت ÈكثÒون
أنتقاد ماكرون للماضضي ألسضتعماري لبÓده ‘

أ÷زأئر عندما وصضف ما حدث با÷رÁة ضضد
أإلنسضانية بالشضجاعة ،إأل أأن ألصضحافة ألفرنسضية
 ⁄ت -ت -ه -م -ه Ãع -ادأة ف -رنسض -ا ك -م-ا ي-ف-ع-ل أإلعÓ-م
أŸغ -رب -ي م -ع ألسض -ي -دة ع-يشض-ي أأو م-ا ي-ف-ع-ل-ه أأذرع
أıزن ‘ باريسس ألتي –اول تصضوير ترشضيحها
على أأنه أ÷رÁة ألتي ل تغتفر ‘ ح Úأأن ل هذه
ألدوأئر نفسضها ول أإلعÓم أŸغربي حركا سضاكنا
أأو أأبديا أأي حرج عندما أقÎح ألرئيسس أŸنتهية
وليته فرأنسضوأ هولند وزيرته للثقافة وأإلعÓم
أأودري آأزولي أب- -ن- -ة مسض- -تشض- -ار أل -قصض -ر أŸل -ك -ي
أŸغربي أندريه أزولي لعضضوية أليونسضكو رغم
أأنها معروفة بولئها أألعمى إلسضرأئيل؟!.
أıزن تصض- -دق ف -ي -ه أآلي -ة أل -ق -رآأن -ي -ة أل -ك -رÁة
«يحسضبون كل صضيحة عليهم » فهذأ أألخ Òأأصضبح
يصض- -ن- -ف ك- -ل م- -ن ي -ن -ت -ق -د سض -ل -وك -ه ‘ أألرأضض -ي
ألصضحرأوية أÙتلة ‘ خانة أألعدأء وأŸتآامرين
على وحدته ألÎأبية ،كما فعل مع عضضو ›لسس
ألشضيوخ ألفرنسضي ليلى عيشضي وقبلها مع أ÷زأئر
ألتي طاŸا كال لها تهمة أفتعال ألنزأع ‘ ﬁاولة
إلنكار وجود ألشضعب ألصضحرأوي بأاكمله ‘ ،حÚ
أأن ﬁكمة ألعدل ألدولية و‘ قرأرها ألسضتشضاري
ألصضادر قبل  42سضنة وألذي أأصضدرته بطلب من
أŸغ -رب ن -فسض -ه أأك -دت ع -ل -ى وج -ود ه-ذأ ألشض-عب
ون -فت وج -ود أأي روأب -ط سض -ي -ادي -ة ب -ي -ن -ه وإأق -ل-ي-م
ألصضحرأء ألغربية وب ÚأŸملكة أŸغربية ،إأل أأن
ذلك Á ⁄ن- -ع أŸغ- -رب م- -ن أح- -تÓ- -ل ألصض- -ح -رأء
ألغربية عسضكريا.
أ÷زأئ- -ر  ⁄ت -ك -ن وح -ده -ا ضض -ح -ي -ة أل -ه -ج -م -ات
أŸغربية فبان كي مون وÃجرد وصضفه للوضضع ‘
ألصض -ح -رأء أل-غ-رب-ي-ة ب-الح-تÓ-ل أأصض-ب-ح ه-و أآلخ-ر
هدفا مباحا للدبلوماسضية أŸغربية ألتي حّولت
ألقضضية إأ ¤خÓف شضخصضي مع شضخصس أألمÚ
أل - -ع - -ام أأل‡ي وق - -ام أŸغ - -رب ب - -ط- -رد أŸك- -ون
ألسضياسضي للمينورسضو ‘ سضابقة  ⁄تشضهد أأل·
أŸتحدة مثي Óلها منذ تأاسضيسضها.
إأن ت -رشض -ي -ح ألسض -ي -دة ل -ي-ل-ى ع-يشض-ي لÓ-ن-ت-خ-اب-ات
ألتشضريعية لتمثيل ألفرنسضي ÚأŸقيم ‘ Úأÿارج
ع -ن م -ن -ط -ق -ت -ي شض-م-ال وغ-رب إأف-ري-ق-ي-ا أأوج-عت
أıزن كثÒأ وأأثبتت فشضل دبلوماسضيته وكولسضتها،
فهذه أألخÒة كانت تلقت قبل ذلك ضضربة أأخرى
بصض- -دور ق- -رأر ›لسس أألم- -ن أأل‡ي أل- -ق- -اضض- -ي
بتمديد مهمة بعثة أŸينورسضو لسضنة جديدة وإأ¤
ذلك يضض- -اف إأعÓ- -ن أأح- -د ك- -ب- -ار مسض- -ؤوو‹ أأل·
أŸتحدة أأن أألم Úألعام أ÷ديد ألسضيد أنطونيو
غوتÒيسس لديه إأرأدة قوية إليجاد حل تفاوضضي
ل-ل-ن-زأع ألصض-ح-رأوي يسض-م-ح ل-ه-ذأ ألشض-عب ب-ت-ق-رير
مصضÒه بكل حرية.
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رغم مرور أأزيد من سضتة أأشضهر على أندلعها كرّد فعل
غ - -اضضب ع - -ل - -ى مصض - -رع ب - -ائ - -ع ألسض - -مك ﬁسض- -ن ،ف- -إان
ألح-ت-ج-اج-ات أل-ت-ي تشض-ه-ده-ا م-دي-ن-ة أ◊سض-ي-م-ة ألوأقعة
بريف أŸغرب ⁄ ،تفقد زخمها ول حّدتها ،بل على
ألعكسس “اما ،فهي ماضضية ‘ ألتسضاع رغم ما يوأجهه
أÙتجون من عنف تارة ،ومن مسضÒأت مضضادة ووعود ل
تنفذ على أأرضس ألوأقع تارة أأخرى.
وقد حّذر ناشضطون من مغبة ألسضتهانة بالحتجاجات،
وأع -تÈوأ أأن أل -دول -ة أأخ -ط -أات ع-ن-دم-ا Œاه-لت م-ط-الب
أÙت -ج ،Úم -ؤوك -دي -ن ضض -رورة ف -ت -ح ح -وأر م -ب -اشض -ر م -ع
أŸع -ن -ي ،Úومشض ّ-ددي -ن ع -ل-ى أأن خ-ي-ارأت أل-ردع وأأسض-ل-وب
ألتجاهل أأو أسضتخدأم ألعنف من طرف ألدولة ل Áكنه
أأبدأ أأن يطفئ نار ألغضضب ألشضعبي أŸتنامي.
إأن أŸملكة بشضهادة ألنشضطاء ،جّربت جميع أÿيارأت
ألردعية من أأجل إأنهاء ما أأسضموه حرأك أ◊سضيمة ،بدءأ
بسضياسضة ألتجاهل وألهروب إأ ¤أألمام ،مرورأ باسضتخدأم
ألعنف ،ووصضول إأ ¤أخرأج مسضÒأت مناوئة ،لكن رغم
ذلك ،فإان رقعة ألحتجاجات تتسضع يوما بعد يوم مشضّكلة
–ديا كبÒأ يجد أŸغرب صضعوبة خارقة ‘ موأجهته.

القطرة التي أافاضست الكأاسش

بدأأت ألحتجاجات ‘ مدينة أ◊سضيمة بشضمال أŸغرب
مباشضرة بعد سضحق بائع ألسضمك ﬁسضن فكري ‘ 28
أأكتوبر أŸاضضي دأخل شضاحنة للنفايات ،وقد أعتقدت
ألسضلطات حينها بأان أألمر يتعلق برّد فعل غاضضب سضرعان
ما ينتهي وتعود أŸدينة أŸتمّردة إأ ¤حياتها ألطبيعية،
ل- -ك -ن ره -ان أل -دول -ة ك -ان خ -اسض -رأ ،ح -يث “ّددت رق -ع -ة
ألحتجاجات وتوسضعت مطالبها من ألدعوة إأﬁ ¤اسضبة
وم -ع -اق -ب -ة أŸتسض -ب -ب ‘ Úمصض -رع ف -ك -ري إأ ¤أŸط -ال-ب-ة

منشصغÃ Óعركته اÿاسصرة ‘ الصصحراء الغربية

اŸغرب يعجز عن احتواء
احتج ـ ـاج ـ ـ ـات ا◊سسيمة

ب -ت -حسض Úأألوضض -اع ألق -تصض -ادي -ة وألج -ت-م-اع-ي-ة لسض-ك-ان
أŸنطقة.
وحسضب أŸتتبع Úللشضأان أŸغربي ،فإان منطقة ألريف
ظلّت دوما تعيشس أأزمة كبÒة م ّسضت أ÷انب ألقتصضادي
وألج -ت -م -اع-ي ،ف-ك-ل أل-ق-ط-اع-ات ألق-تصض-ادي-ة ب-اإلق-ل-ي-م
م -ف -لسض-ة ب-ال-ك-ام-ل أأو ع-ل-ى ح-اف-ة ألفÓ-سس ب-دًءأ ب-ق-ط-اع
ألصض -ي -د أل-ب-ح-ري (ألشض-ري-ان أ◊ي-وي أل-ذي ي-غ-ذي سض-ك-ان
أ÷هة) وألذي أنهار بشضكل شضبه كلي خاصضة بعد هجرة
ألبحارة ومرأكبهم إأ ¤أŸوأ Êأألخرى ،وكذلك قطاع
ألتجارة ألذي يشضهد ركوًدأ إأ ¤جانب ألقطاع ألسضياحي
ألذي  ⁄يتحسضن بعد.
وم -ن أأب -رز أŸط -الب أل -ت-ي رف-ع-ه-ا أÙت-ج-ون ،أإلسض-رأع
بالكشضف عن مآال ألتحقيق ‘ ملف وفاة ﬁسضن فكري
وأإلفرأج عن أŸعتقل Úعلى خلفية أألحدأث أألليمة ألتي
أأعقبت أحتجاجات «إأمزورن» و»بني بوعياشس» وإأعطاء
أألول-وي-ة ل-ل-م-ط-الب ذأت أل-ط-ب-ي-ع-ة ألج-ت-م-اعية أŸتعلقة
بالصضحة وألتعليم وألتشضغيل ع Èخلق مؤوسضسضة جامعية
ومسضتشضفى للسضرطان ،وخلق فرصس للشضغل ع ÈتقدË
–فيزأت وأمتيازأت ضضريبية للمسضتثمرين.
أŸطالب كما يبدو مشضروعة ،لكن ألسضتجابة لها  ⁄تكن
‘ مسضتوى تطّلع سضكان أŸنطقة ،حيث يرّدد أÙتجون
ألذين يهّزون ألشضوأرع مند نهاية ألعام أŸاضضي ،أأن ما
قّدمته ألدولة حتى أآلن ،هي حلول آأنية ترقيعية Œعل
أŸوأطن Úيفقدون ألثقة فيها و‘ وعودها.
كما يندد أÙتجون بطغيان ألهاجسس أألمني للدولة
ألذي يخلق مزيدأ من ألحتقان ألجتماعي وألسضياسضي،
خاصضة  -كما يضضيفون ـ وأأن ألسضلطة «جيشضت «›موعة
م- -ن أألف- -رأد ي- -ج -وب -ون ألشض -وأرع بسض -ي -ارأت -ه -م وي -رددون
شضعارأت تقدح أŸتظاهرين وسضاكني ألريف ويتهمونهم
ب -اÿي -ان -ة وأل -ط -م-وح ألن-فصض-ا‹ ،لÒد ب-عضس أÙت-جÚ
وتتدخل قوى أألمن و–دث أŸوأجهة.

–ذير من انفجار وشسيك

أسض -ت -ق -ب -لت أألح -زأب ألسض -ي -اسض -ي -ة ‘ ع -م-وم-ه-ا أأح-دأث
أ◊سضيمة بلغة ألÓمبالة كالعادة ،دون أأن تسضجل موأقفها
‘ ب -ي -ان -ات رسض -م -ي-ة إأزأء ألح-ت-ق-ان ألشض-ع-ب-ي أŸت-وأصض-ل
Ãدي -ن -ة أ◊سض -ي -م -ة ،ف -ي -م -ا أل -ت -زمت أ◊ك -وم-ة ألصض-مت
أŸطبق ،غ Òأأن هناك هيئات حقوقية وسضياسضية بادرت
إأ ¤ألتنديد بـ»ألتدخل أألمني ألعنيف» ،ودعت ألسضلطات
ألسضياسضية إأ ¤تنمية منطقة ألريف.
وأسضتنكرت جماعة ألعدل وأإلحسضان ‘ بيان لها ،ما
وصض-ف-ت-ه بـ»أ◊م-ل-ة أإلعÓ-م-ي-ة أل-تضض-ل-ي-ل-ي-ة أل-ت-ي ت-روجها
وسض-ائ-ل أإلعÓ-م أل-رسض-م-ي-ة ‘ ق-ل-ب-ه-ا ل-ل-ح-ق-ائ-ق م-ن أأجل
Œميل وجه أıزن ،وأأجوأء ألعسضكرة ألتي تتعرضس لها
أ◊سضيمة ونوأحيها من تطويق وحصضار ومطاردة».
م-ن ج-ه-ت-ه-ا ،أأدأنت أ÷م-ع-ي-ة أŸغ-رب-ي-ة ◊ق-وق أإلنسض-ان
أسضتعمال ألقوة ‘ منع ألتظاهر ألسضلمي وألتعب Òعن
أل-رأأي ،رأصض-دة إأن-زألت أأم-ن-ي-ة ك-ث-ي-ف-ة Ãخ-ت-ل-ف أأنوأعها
وصضورها.
أأم -ا ح-زب «أل-ن-ه-ج أل-دÁق-رأط-ي» أل-يسض-اري ف-ق-د وصض-ف
أأجوأء وقائع أ◊سضيمة بـ»أŸهينة لكرأمة ألريفي Úألذين
يتعرضضون لنوع من ألÎكيع ألسضياسضي شضبيه Ãا تعرضس له
أأب-اؤوه-م وأأج-دأده-م خÓ-ل م-رأح-ل دأم-ي-ة ع-رف-ه-ا ت-اري-خ
أل-ري-ف أŸث-خ-ن ب-ا÷رأح»ﬁ ،م Óً-أŸسض-ؤوول-ي-ة لـ»أل-دول-ة
أıزنية وبعضس ألنخب ألسضياسضية ألرجعية ألتي أأنتجت
‘ ألريف مزيًدأ من أÿرأب وألتدم Òألذي أنفجر ‘
وجهها كقنبلة» ،كما يقول أ◊زب.

سسياسسة الهروب إا ¤األمام ل –ل اŸشسكلة

يصضر أÙتجون على موأصضلة حركتهم إأ ¤غاية تنفيذ
مطالبهم ،ويقولون بأان ألدولة أأخطأات عندما Œاهلت
مطالب أŸنتفضض Úبا◊سضيمة ورأهنت على عامل ألزمن
ي صضفحة هذه ألحتجاجات ،لكن هاهي ألحتجاجات
لط ّ
تتمّدد وتتوسّضع وسضياسضة ألهروب إأ ¤أألمام لن توقفها ،بل

ما يوقفها ،كما يشضّدد قادة ألحتجاج  -هو حوأر مباشضر
دون وسضطاء يبحث تنفيذ أŸطالب وفق أألولويات.
ويؤوأخذ أÙتجون تعامل ألدولة مع هذأ أ◊رأك ،حيث
جرى تكليف وزأرة ألدأخلية بهذأ أŸلف رغم أأن مطالبهم
ذأت ط -اب -ع أق -تصض -ادي وأج-ت-م-اع-ي «وه-ذأ ي-دل ع-ل-ى أأن
أل -دول -ة م -ا زألت ت -ع -ت -م -د أŸق -ارب-ة أألم-ن-ي-ة ب-ع-ي-دأ ع-ن
أŸقاربة ألتنموية» ،كما يقولون.
كما أأدأن نشضطاء ألحتجاجات سضياسضة ألتضضليل ألتي
ت-ت-ب-ع-ه-ا أل-دول-ة م-ع ه-ذه أألزم-ة ،وتشض Òآأخ-ر أل-ت-ع-ل-ي-قات
ألرسضمية على ما يحدث ‘ أ◊سضيمة وضضوأحيها إأ¤
أت-ه-ام-ات م-ب-اشض-رة ل-وسض-ائ-ل ألإعÓ-م Ãم-ارسض-ة ألتضضليل،
حيث نقلت وكالة أألنباء ألرسضمية باŸغرب عن وأ‹ جهة
طنجة تطوأن أ◊سضيمة ﬁمد أليعقوبي قوله إأن وسضائل
أإلعÓ-م وم-وأق-ع أل-ت-وأصض-ل ألج-ت-م-اع-ي تصض-ور أ◊سضيمة
مدينة مشضتعلة «وهذأ تضضليل حقيقي ،وتغليط ÷مهور
وأسضع ،وتبخيسس للجهود ألتنموية ألتي بذلتها ألدولة ‘
ألسضن ÚأألخÒة».
وقّلل أŸسضؤوول أŸذكور من أأهمية أ◊رأك ألذي تعرفه
أŸنطقة ،معتÈأ أأنه ل فرق بينه وب ÚأŸظاهرأت ألتي
شضهدتها مدن أأخرى من أŸغرب «لكن أÙرضض Úـ كما
أأضضاف  -يحاولون إأعطاء صضورة خاطئة عن أŸنطقة
ألتي عرفت أسضتثمار حوأ‹  25مليار درهم (نحو 2.5
مليار دولر) خÓل  12سضنة ‘ برأمج تنموية ﬂتلفة
بإاقليم أ◊سضيمة».
يبدو بأان أŸغرب ألذي ركز أهتمامه ‘ أŸدة أألخÒة
ع -ل -ى أإع -ادة ت-ث-ب-يت ق-دم-ي-ه ‘ أف-ري-ق-ي-ا ب-غ-ي-ة ﬁاصض-رة
أ÷مهورية ألصضحرأوية ‘ ألقارة ألسضمرأء ،ثم أنشضغاله
بنهب ثروأت أإلقليم ألذي يحتله وينتهك حقوق شضعبه،
غ -ف -ل ع -م -ا ي-ع-يشض-ه م-ن أأزم-ات دأخ-ل-ي-ة ،ك-أازم-ة تشض-ك-ي-ل
” ّ Œاوزها بشضّق أألنفسس  ،ثم أنفجار
أ◊كومة ألتي ّ
ألوضضع با◊سضيمة و ألتهديد ألذي يرأفقه مع أصضرأر
ألبعضس على ألنحرأف باŸطالب ألجتماعية أ ¤رفع
مطالب أنفصضالية خطÒة .
و أأم -ام ه -ذأ أل -وضض -ع أÙت -ق -ن ،ع-ل-ى أŸغ-رب أن ي-ع-ي-د
حسض-اب-ات-ه ،سض-وأء ت-عّ-ل-ق ألم-ر ب-ط-ري-ق-ة م-ع-ا÷ة أل-وضض-ع
با◊سضيمة ،أأو Ãوقفه أŸتعنت من ألقضضية ألصضحرأوية
ألتي عليه أأن يسضّويها وفق ما تقّره أللوأئح أأل‡ية ليتفّرغ
لشض-ؤوون-ه أل-دأخ-ل-ي-ة أل-ت-ي ي-ب-دو ب-أان-ه Œاه-ل-ه-ا “ام-ا وهو
يخوضس معركة خاسضرة ـ طال أألمد أأو قصضر ـ ‘ ألصضحرأء
ألغربية.

تسصارع وتÒة ا÷هود الدبلوماسصية للّتسصوية

لزمة الّليبية
صصعوبات ‘ ا أ
بواعث التّفاؤول ومكامن ال ّ

Óزمة ‘ ليبيا ،منذ مطلع
تزايد الّتفاؤول بانفراج قريب ل أ
الشص -ه -ر ا÷اري ،واع -تÈت ال ّ-ل -ق -اءات ال ّ-ث -ن -ائ -ي -ة ل -ق-ادة
لط -راف ال-ب-ارزة ‘ اŸشص-ه-د م-ؤوّشص-رات ق-وي-ة ع-ل-ى ذلك.
ا أ
ن طريق
وب Úالتفاؤول ومعطيات الواقع اŸيدا ،Êيتّضصح أا ّ
الن -ف -راج “ل -ؤوه ع -ق -ب -ات داخ-ل-ي-ة وخ-ارج-ي-ة ل –ت-اج
لتخ ّ
لرادة الليبي Úوحدهم.
طيها سصوى إ
حمزة ﬁصصول

‘  24أأفريل أŸاضضي ،ودون تسضريب مسضبق للمعلومة ،ظهر
رئيسس أÛلسس أألعلى للدولة ألليبية عبد ألرحمان ألسضويحلي
ورئيسس ›لسس ألنوأب (برŸان طÈق) جنبا إأ ¤جنب ‘ ،جلسضة
ثنائية بالعاصضمة أليطالية روما ،كان ذلك أأّول لقاء مباشضر بÚ
مسضؤوول Úبارزين Ÿؤوسضسضت Úبارزت Úتختلفان ‘ كث Òمن أألمور
بشضأان حل أألزمة ألسضياسضية ألليبية.
“ ⁄ضس سضوى أأيام قليلة على هذأ أللقاء ،حتى أأقلعت طائرتا
رئيسس أÛلسس ألرئاسضي ◊كومة ألوفاق ألوطني فائز ألسضرأج
وألقائد ألعام للجيشس ألليبي أللوأء خليفة حف ،Îمن ليبيا نحو
ألعاصضمة أإلمارأتية أأبوظبي ،أأين أجتمعا ألول مرة وكان ذلك ‘
 02ماي أ÷اري.
أسضتبشضرت قوى دأخلية وخارجية Ãا أأطلقت عليه «أللقاءأت بÚ
أŸسض -ؤوول Úأل -ل-ي-ب-ي ،»Úوأع-تÈت أأّن-ه-ا خ-ط-وة ج-ري-ئ-ة ‘ ألŒاه
ألصضحيح ،وتنتظر بّÎقب شضديد ما سضينتج عنها كخطوأت فعلية
تدفع عجلة أ◊ل نحو أألمام.
ومن ألوأضضح أأّن حالة ألتوتر ألشّضديد ألتي سضبقت لقائي روما
وأأبوظبي أنخفضضت بشضكل كب ،Òوشضهدت أألسضابيع أألخÒة كثافة
معتÈة للجهود ألدبلوماسضية ألدأعمة ◊ل سضياسضي ،وتسضريع وتÒة
ألتنسضيق وألتوأصضل ب Úكافة أألطرأف.

دواعي الّتفاؤول

على ألرغم من عدم إأحرأز تقّدم وأضضح وأسضتمرأر حديث أ÷ميع
على «أأهمية حل سضياسضي توأفقي ب Úألليبي Úوبناء مؤوسضسضة
وأح -دة ل -ل -ج -يشس أل-ل-ي-ب-ي وأألج-ه-زة أألم-ن-ي-ة وﬁارب-ة أإلره-اب،
وألتكفل ألسضريع باŸطالب ألقتصضادية وألجتماعية للموأطن،»Ú
دون أأن يظهر لذلك أأثر ‘ أŸيدأنÁ ،كن رصضد مؤوشضرأت قوية
جدأ على مسضتقبل أأفضضل لليبيا.
أأو ¤هذه أŸؤوشّضرأت تكمن ‘ “ ّسضك كافة ألليبي Úبالوحدة
ألÎأبية وألوطنية للدولة وسضيادتها ،ورفضس كل ﬁاولت ألتقسضيم
ألتي لحت كشضبح ﬂيف ‘ أألشضهر أŸاضضية.

وشضّددت دول أ÷وأر ‘ أجتماع وزرأء
خ -ارج -ي-ت-ه-ا ألـ  11ب-ا÷زأئ-ر ع-لى
وح-دة ل-ي-ب-ي-ا ،وأع-تÈت-ه-ا م-ن
ألثوأبت غ Òألقابلة للتنازل
أأو أل -ت -ف -اوضس أأو أŸسض -اوم-ة،
م -قّ-دم-ة دع-م-ا ك-بÒأ ‘ ه-ذأ
أÛال للشّضعب ألّليبي.
وبعد أجتهادأت دبلوماسضيّÚ
غربّي ‘ Úطرح حلول تقوم
ع -ل -ى Œزئ -ة أل -ب Ó-د أل -غ-ن-ي-ة
ب - -ال - -ن- -ف- -ط إأ 3 ¤دويÓت،
رفضضت أÛم -وع -ة أل -دول -ي-ة
ك -ل ه -ذه أŸقÎح -ات ج -م-ل-ة
وت- -فصض- -ي ،Ó- -وأأ ّك -د أŸب -ع -وث
 ·ÓأŸتحدة إأ¤
ألشضخصضي ل أ
ليبيا مارتن كوبلر على وحدة
ليبيا ،وأسضتثنى هذه أألفكار

أسض -ت -ؤون -فت ألتصض -الت وبشض -ك -ل
مكثّف.
وع- - -ق - -د ف - -ائ - -ز ألسض - -رأج
أج -ت -م -اع -ات م-طّ-ول-ة م-ع
وف- - -دي- - -ن م - -ن ›لسس
أل-ن-وأب ن-ه-اي-ة أألسضبوع
أŸنقضضي.
وج- -رى تشض- -ك- -ي -ل ÷ن -ة
م -تسض -اوي-ة أألعضض-اء بÚ
›لسس أل- - - - - - - -ن - - - - - - -وأب
وأÛلسس أألع- - - - -ل - - - -ى
ل -ل-دول-ة ،ت-ت-وّل-ى م-هّ-م-ة
درأسض - -ة أل - -ت - -ع- -ديÓ- -ت
أŸق- -رر إأدخ- -ال -ه -ا ع -ل -ى
ألتفاق ألسضياسضي ألذي رعته
أأل· أŸت - -ح- -دة ‘  ،2015وأل -ذي
كان ﬁل خÓف ب Úأألطرأف ألليبية.

اŸصصا◊ة بّر الّنجاة

أŸدّمرة من خارطة ألطريق ألتي طرحها با÷زأئر خÓل أجتماع
دول أ÷وأر.
ودّعم وزير خارجية بريطانيا بوريسس جونسضن ،خÓل زيارته
أألخÒة ‘ ألـ  4ماي أ÷اري إأ ¤ألعاصضمة طرأبلسس ،أألطرأف
ألليبية وشضجّعها على تخطّي ألعقبات ألتي –ول دون ألتوصضل إأ¤
توأفق سضلمي يحافظ على وحدة ألبÓد وبناء أŸؤوسّضسضات ،وظهر
من خÓل تصضريحاته أأّن بريطانيا وبصضفتها أأبرز ألفاعل‘ Ú
ألسضاحة ألدولية ل يقلقها سضوى ألدور ألروسضي ،وأحتمال تناميه
‘ صضناعة مسضتقبل أ◊ل.
إأّن أعتبار وحدة ليبيا وسضيادتها خطّا أأحمرأ ،يعت Èمؤوشّضرأ قويا
للتفاؤول Ãسضتقبل أ◊ل ‘ ليبيا ،ألّن ألتّوأفق على بنود أتفاق
شضامل ومتكامل Áكن –قيقه مهما بلغت أل ّصضعاب وألعقبات
ومهما طال أأمد أألزمة.
ومن أأبرز أŸؤوشّضرأت ألتي تبعث ألرتياح ‘ نفوسس ألليبّي ،Úهي
عودة ألتصضالت ب Úمؤوسّضسضتي أÛلسس ألرئاسضي ◊كومة ألوفاق
ألوطني و›لسس ألنوأب ،فبعد ألقطيعة ألتي حدثت بسضبب رفضس
أألخ Òوألك Ìم -ن م -رة م -ن -ح م-وأف-ق-ت-ه ع-ل-ى ت-رك-ي-ب-ة أ◊ك-وم-ة،

ول شضك أأنّ ّŒدد ألتصضالت وأسضتمرأرها سضيؤودي إأ ¤تقريب
وج-ه-ات أل-ن-ظ-ر ،وأل-ت-وصض-ل م-ع أل-وقت إأ ¤ن-ت-ي-ج-ة م-ف-ي-دة ت-خدم
أŸصضلحة ألعليا للبÓد.

اŸصسا◊ة اÙلية..الّنموذج

و‘ سض-ي-اق أل-ت-ح-رك-ات أل ّسض-ل-م-ي-ة ل-ت-ج-اوز أألزم-ة ‘ ل-ي-ب-ي-ا ،أأعلن
أÛلسس أل -رئ -اسض-ي ◊ك-وم-ة أل-وف-اق أل-وط-ن-ي ع-ن تشض-ك-ي-ل ÷ن-ة
خاصضة لصضياغة مشضروع للمصضا◊ة ألوطنية ألشضاملة ‘ ألبÓد.
وتعت ÈأŸصضا◊ة مرحلة أأسضاسضية من مرأحل تسضوية أÓÿفات
ورأأب ألنقسضامات ب Úألليبي Úبالنظر لدورها أ◊اسضم ‘ طي
ألصض-ف-ح-ات أألل-ي-م-ة م-ن ت-اري-خ ألشض-ع-وب ،وÁلك أل-ل-ي-ب-ي-ون أأم-ثلة
عديدة على ‚اح ألتجربة ‘ دول إأفريقيا أأبرزها أ÷زأئر.
و‘ أنتظار ألتقاء ألفرقاء –ت قّبة وأحدة ‘ مؤو“ر شضامل
ل-ل-مصض-ا◊ة أل-وط-ن-ي-ة‚ ،حت ﬂت-ل-ف أŸدن أل-ل-ي-ب-ي-ة و›السضها
أÙلية ‘ Œاوز خÓفاتها ع Èأ◊وأر وأŸصضا◊ة ،و“ّكن قادة
ألقبائل وأألعيان من تضضميد أ÷رأح بعد تغليب أ◊كمة وصضوت
ألعقل.
وقال وزير ألشضؤوون أŸغاربية أل–اد أإلفريقي وجامعة ألدول

أل -ع -رب-ي-ة ،ع-ب-د أل-ق-ادر مسض-اه-ل ،أل-ذي ت-رأأ ّسس أألسض-ب-وع أŸاضض-ي
ألجتماعي ألـ  11لوزرأء خارجية دول جوأر ليبيا ،أأن ﬂتلف
أŸدن ألليبية تغّلبت على خصضوماتها با◊وأر وأŸصضا◊ة ،مؤوّكدأ
–قيق ‚احات باهرة على ألصضعيد أÙلي ،معتÈأ ذلك دليÓ
ق-اط-ع-ا ع-ل-ى رغ-ب-ة ك-اف-ة أل-ل-ي-ب-ي ‘ Úأل-ت-وصض-ل إأ ¤ح-ل ت-وأف-ق-ي
باعتماد ألطرق ألسضلسضلة وأألخوية.
وتشضارك كافة مكّونات أÛتمع ألليبي ‘ مسضار ألتسضوية ،فإا¤
ج -انب م-دن ألشض-م-ال ،ت-ع-م-ل ق-ب-ائ-ل أ÷ن-وب (أل-ت-ب-و وأل-ط-وأرق)،
لصض- -ال- -ح أ◊ل ألسض -ل -م -ي أل -ذي ي -ح -ف -ظ وح -دة أل -ب Ó-د و“اسضك
أÛتمع.

عقبة انتشسار ال ّسسÓح

ألنتشضار ألكب ÒللسضÓح ‘ ليبيا وسضيطرة أŸليشضيات أŸسضلّحة
على ﬂتلف أŸناطق وأألحياء ⁄ ،يكن وليد أل ّصضدفة ،فمنذ
ألوهلة أألو ¤للتدخل ألعسضكري ◊لف ألناتو سضنة  ،2011كان هذأ
ألسضيناريو منتظر حدوثه.
أليوم وبعد  6سضنوأت كاملة ،فرضضت هذه أŸليشضيات أŸنضضوية
–ت ﬂتلف أألجنحة ‘ أŸشضهد ،وتصضدر ‘ كل مرة بيانات
تع Èفيها عن موأقف وآأرأء ،وتلجأا للسضÓح كلما حاولت فرضس
منطقها ،مثلما وقع مؤوخرأ على خلفية تصضريحات وزير خارجية
ألوفاق ﬁمد طاهر سضيالة بشضأان خليفة حف Îوألضضجة ألكبÒة
ألتي أأثارها.
وتشضّ - -ك -ل أŸل -يشض -ي -ات أŸسض ّ-ل -ح -ة وأن -ت -م -اءأت -ه -ا ألسض -ي -اسض -ي -ة أأو
أليديولوجية عقبة أأمام بناء سضلم دأئم ،وكذلك أأمام بناء موؤسّضسضة
للجيشس ألوطني ألليبي بشضكل Îﬁف مثلما هو معمول به ‘
كافة ألدول.
ومن ألوأضضح ،أأنّ بناء مؤوسّضسضة أ÷يشس ،سضيمر هو أآلخر بشضّد
وجذب خاصضة ما تعلق Ãسضأالة ألقيادة ،وإأيجاد ألشضخصضية أألقوى
وأألنسضب أل- -ت- -ي –ق- -ق أأك Èق- -در م- -ن أإلج- -م -اع ،وك -ذأ Œم -ي -ع
أŸقاتل Úوإأدماجهم ‘ صضفوف تخضضع لسضلطة قيادة أألركان
أŸوحدة.
وما أألحدأث أألخÒة ألتي وقعت ‘ ألعاصضمة طرأبلسس وﬁاولة
أقتحام ألبعضس لوزأرة أÿارجية ألتابعة ◊كومة ألوفاق ،إأل دليل
على صضعوبة كبح جماح هذه أŸليشضيات وإأقناعها بوضضع ألسضÓح
جانبا.
هذأ ألّرهان وعند ألّنجاح ‘ كسضبه سضيكون أأمام –دي مكافحة
أإلره -اب وألسض -ي -ط -رة ع -ل -ى أ◊دود ،و“ك Úأل-دول-ة م-ن أل-ق-ي-ام
بأادوأرها أألمنية أŸنوطة بها ،ومهما بلغت ألصضعاب وألعقبات ل
شضيء يحول دون وصضول ألليبي Úوبأانفسضهم إأ ¤إأنهاء هذه ألصضفحة
أŸؤوŸة من تاريخ ألبÓد.

ثقافة

األربعاء  ١٧ماي  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٢١شسعبان  ١4٣8هـ

أاول عرضس يحتضشنه صشرح «بوعÓم بسشايح»

«أإوبرإ إ÷زإئر» تتهادى على أإ◊ان موزإر
كان جمهور اŸوسشيقى العاŸية على موعد ،سشهرة الثن ،Úمع أاول عرضس أاوبرا يحتضشنه صشرح أاوبرا ا÷زائر
” عرضشه على مدى يوم ،Úجمع كوكبة من
بوعÓم بسشايح« .زواج فيغارو» للموسشيقار العاŸي موزار ،الذي ّ
الفنان ÚالعاŸي Úمن ﬂتلف ا÷نسشيات ،إا ¤جانب ‚وم جزائرية صشاعدة ،وكان فرصشة لÓطÓع على
لوبرا ‘ ،انتظار عروضس راقية قادمة.
لمكانيات التقنية والفنية التي Áتلكها مبنى ا أ
ا إ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ميهوبي يششرف على تسشليم Œهيزإت لطلبة
إŸدرسشة إلعليا للفنون إ÷ميلة
(الششعب) :ــ أاششرف وزير الثقافة،
ع-ز ال-دي-ن م-ي-ه-وبي ،أامسس باŸدرسشة
ال -ع -ل-ي-ا ل-ل-ف-ن-ون ا÷م-ي-ل-ة (ا÷زائ-ر)
ع-ل-ى ت-ق-د Ëع-ددا م-ن ال-ت-ج-ه-ي-زات
لدوات ال- -ت- -ي ت- -ع- -ت Èضش- -روري- -ة
وا أ
ل-ت-ك-وي-ن ط-لبة اŸدرسشة واŸسشتعملة
‘ ﬂت -ل -ف ال -ورشش -ات ،ن -ذك -ر م -ن-ه-ا
أاف- -ران السشÒام- -يك وأادوات ال- -رسش -م
ومواد أاخرى.
تدخل هذه العملية ضسمن اللتزامات
ال-ت-ي ات-خ-ذه-ا وزي-ر ال-ث-ق-اف-ة Œاه ط-ل-ب-ة
اŸدرسس-ة ال-ع-ل-ي-ا ل-ل-ف-ن-ون ا÷م-ي-ل-ة ،شس-هر
فيفري اŸاضسي ،والتي تصسبو إا– ¤سسÚ
ظروف التدريسس وتكوين الطلبة وظروف
العمل باŸدرسسة.
لشسارة ،فإان ما ” تقدÁه اليوم من
ل إ
Œه-ي-زات وح-اج-ي-ات ل-ل-م-درسسة يعد هبة

م- -ن ال- -دي -وان ال -وط -ن -ي ◊ق -وق اŸؤول -ف
وا◊قوق اÛاورة ()ONDA

لوراسس تاريخ وثقافة بخنششلة
اŸلتقى اŸغاربي ا أ

دعوة إ ¤تطوير إللغة إألمازيغية

ìGôaGE áeÉ°SGC :ôFGõ÷G GôHhGC
أاح- -يت ك- -وك- -ب- -ة ف- -ن -ان Úم -ن ﬂت -ل -ف
ا÷نسسيات هذا اŸوعد الفني الهام ،وهو
اح -تضس -ان أاوب -را ا÷زائ -ر «زواج ف-ي-غ-ارو»
ليكون أاول عرضس أاوبرا كامل لها .أالّف
م- -وسس- -ي- -ق- -ى ه- -ذه األوب- -را اŸوسس- -ي- -ق- -ار
ال -ن -مسس-اوي ف-ول-ف-غ-ان-غ أام-ادي-وسس م-وزار،
وك -تب نّصس -ه -ا ل -وران -زو دا ب -ون-ت-ي ..و ق-د
أاخرج هذا العمل ‘ ،طبعته «ا÷زائرية»،
اıرج أاول -ي -ف-ي-ي-ه ت-وزيسس ،أام-ا ال-دي-ك-ور
ف -ك -ان ل -ك-ريسس-ت-وف تسس-ي-و‹ ،و ال-ت-نسس-ي-ق
الفني ألوليفييه كونتوغوم.
وك -انت اŸوسس -ي -ق -ى م-ن أاداء أاوركسسÎا
أاوبرا ا÷زائر –ت قيادة اŸايسسÎو أامÚ
قويدر .و وزعت األدوار كالتا‹ :بيار إايف
بينار (الراوي) ،مارك سسوشسيه (فيغارو)،
‘ أاف- -وغ- -لن (سس- -وزان- -ا) ،أانسس سس- -وغ -ان
(الكونت) ،كاترين مانندازا (الكونتيسسة)،
كاتالينا سسكي( ÔشسÒوبينو) ،إالينا راكوفا
(م -ارسس -ل -ي-ن-ا) ،اıرج أاول-ي-ف-ي-ي-ه ت-وزيسس
(ب-ارت-ول-و أان-ط-ون-ي-و) ،ح-اج ع-يسس-ى ع-م-ارة
(بازيليو دون كورزيو) ،وباربلينا (ابتسسام
عمران) ،إاضسافة إا ¤كورال ضسّم عددا من
الفنان Úا÷زائري Úالشسباب.

Œربة إنسشانية فريدة
ال -ت -ق -ي -ن -ا Ãخ -رج ال -ع -م -ل ،ال -ف-رنسس-ي
أاوليفييه توزيسس ،و سسأالناه عن اختصسار
األوب- -را م- -ن م -دة ت -ف -وق  ٣سس -اع-ات إا¤
سس- -اع -ت Úف -ق -ط ،ف -أاج -اب -ن -ا ب -أان ذلك ّ”
بالتعاون بينه وب ÚاŸايسسÎو أام Úقويدر،
الذي قام أايضسا بإادخال مقاطع وعبارات
بالعربية والعامية ا÷زائرية« :ل يجب أان
ننسسى أان هذا العمل الفني عمره يقارب
 ٢4٠سس -ن -ة ،وأان -ه ك-تب ب-اإلي-ط-ال-ي-ة ،و ‘
فيينا ،وأاتوقع أانه ل أاحد كان يفهم القصسة
ح -ي -ن -ه -ا خ -اصس -ة و أان السسÎج -ة  ⁄ت -ك -ن
متوفرة ‘ ذلك الوقت ..القصسة معقدة
ج- -دا ،وه- -ن- -اك م -ق -اط -ع وأاج -زاء ق -م -ن -ا
ب -ح -ذف -ه-ا ،و‘ أاك Ìم-ن م-ن-اسس-ب-ة ع-رفت
األعمال اŸشسكلة لثلثية موزار الختصسار
و التشسجذيب وهو أامر اعتيادي ..ولكن
أاهم ما ركزنا عليه أانا وأام Úقويدر هو
الحتفاظ بجميع شسخصسيات األوبرا».
و عن طريقة العمل على هذه األوبرا
التي ضسّمت فنان Úمن جنسسيات ﬂتلفة،
ي -ق -ول اıرج« :ب -دأان -ا ال -ع-م-ل ال-رك-ح-ي
بباريسس مع الفنان Úالذين ليسسوا جميعا
ف-رنسس-ي Úول-ك-ن-ه-م م-ت-واج-دون ه-ناك ،ثم
عملنا مع الفنان Úا÷زائري Úمنذ أاسسبوع
فقط ..صسحيح أاننا كنا نحبّذ لو كان لدينا
وقت أاطول ،شسهر مثل مثلما هو معتاد،
ولكن ضسيق الوقت كان –ديا و قد ‚حنا
‘ رفع التحدي».
كما أاشسار اıرج إا ¤تقنيي األوبرا

الذين عملوا ألول مرة على عرضس أاوبرا،
و‘ وقت قصس ،Òوك - - -انت ه - - -ذه Œرب - - -ة
مفيدة للجميع .دون أان ينسسى ا◊ديث عن
األوكسسÎا التي عزفت طيلة سساعت Úمن
الزمن ،خاصسة وأان موسسيقى موزار ليسست
سس - -ه - -ل - -ة ول - -يسست ‘ م- -ت- -ن- -اول ج- -م- -ي- -ع
اŸوسسيقي« Úكون عمر موسسيقى موزار
 ٢٥٠سسنة ل يجعل منها سسهلة بالضسرورة»،
يقول أاوليفييه توزيسس.

أإحد أإششهر أإعمال موزإر

«زواج فيغارو» أاوبرا أالفها موزار سسنة
 ،١٧86وت- - -ع- - -ت Èم- - -ن أاع- - -ظ - -م أاع - -م - -ال
اŸوسسيقار النمسساوي .األوبرا مسستوحاة
من قصسة «زواج فيغارو» للكاتب الفرنسسي
ب-وم-ارشس-ي-ه ،وه-ي ت-ك-م-ل-ة لسس-اب-ق-ت-ها التي
ك -ت -ب -ه -ا ب -وم -ارشس-ي-ه –ت ع-ن-وان «ح-لق
إاشسبيلية» .تدور أاحداث األوبرا ‘ اإشسبيلية
‘ ال -ق -رن ال -ث -ام -ن عشس -ر ،ح -ول ال-ك-ونت
أاŸافيفا الذي “كن من خلل مسساعدة
خادمه فيغارو من التودد والفوز بروزين
ا÷ميلة بعيدا عن حارسسها العجوز الفظ
وزوج اŸسستقبل دكتور بارتولو .و‘ رواية
«زواج ف -ي -غ -ارو» أاك -م -ل ب -وم -ارشس -ي -ه ت -لك
القصسة ،حيث تزوج الكونت من روزين ،إال
أان علقتهما الزوجية تأاثر بسسبب تغزله
بالسسيدات األخريات.
ت- -وق -ف ف -ي -غ -ارو ع -ن م -ه -ن -ة ا◊لق -ة
وأاصس- -ب- -ح م- -ن اŸق- -رب Úل- -ل -ك -ونت ،و أاّ”
خ -ط -ب -ت-ه م-ن سس-وزان-ا ،ال-ت-ي ك-انت ت-ع-م-ل
خادمة لدى الكونتيسسة .ثم يعود بارتولو
ال -ع-ج-وز ل-ي-ن-ت-ق-م م-ن ف-ي-غ-اروÃ ،سس-اع-دة
مدرسس اŸوسسيقى ،بازيليو دون كورزيو.
وتقع معظم األحداث ‘ يوم واحد.
أاما األوبرا فقد اعتمد لورنزو دا بونتي
‘ كتابتها على الرواية ،مع التحفظ على
اÙت -وى السس -ي -اسس -ي ح -يث ك-انت ال-ث-ورة
ال -ف -رنسس -ي -ة ع-ل-ى األب-واب ،وت-رج-مت إا¤
ال-ل-غ-ة اإلي-ط-ال-ي-ة .وق-د اسس-ت-غ-رقت عملية
ال -تشس -ج -ذيب والÎج -م -ة ه -ذه  6أاسسابيع
ح -ي -ن -ه -ا .وت-ع-ت Èه-ذه األوب-را األو ¤م-ن
ث- -لث -ة أاوب -رات ت -ع -اون ف -ي -ه -ا دا ب -ون -ت -ي
وموزار.

أإحدإث كثÒة ‘ يوم وإحد

وتدور أاحداث األوبرا ‘ أاربعة فصسول،
ويصسف الفصسل األول صسبيحة اليوم اŸقرر
فيه زواج اÿطيب Úفيغارو وسسوزانا ،التي
تشستكي من الكونت الذي كان يغازلها ،لكن
فيغارو يطمئنها.
‘ ال -فصس -ل األول ن -رى ب -ارت -ول -و ال -ذي
يريد النتقام من فيغارو ،ومدبرة منزله
مارسسيلينا اŸعارضسة لزواج فيغارو ألنها
–ب -ه ،واÿادم الشس -اب شسÒوب -ي -ن -و ال -ذي
يحب زوجة الكونت ،ومدرسس اŸوسسيقى
الذي يروج اإلشساعات ويدبر اŸكائد .أاما
الفصسل الثا Êفيغني فيه شسÒوبينو أاغنية
رومانسسية للكونتيسسة ،هذه األخÒة تفكر

رف -ق -ة سس -وزان -ا ‘ اسس -ت -غ -لل شسÒوب -ي-ن-و
لتنفيذ خطة لكشسف الكونت ،عن طريق
ترتيب مقابلة ب Úالكونت وسسوزانا على
أان يذهب شسÒوبينو بدًل منها وهو متخف
Ãلبسس نسس -ائ -ي -ة .ي -ع -كسس ه -ذا ال -فصس-ل
تنامي الشسك ب Úالكونت وفيغارو ،و‘
نهايته تدعي مارسسيلينا بأان فيغارو متزوج
منها كتعويضس عن مديونية سسبق لها وأان
دفعتها نيابة عنه.
‘ الفصسل الثالث ،وبينما تفكر سسوزانا
‘ خطتها رفقة الكونتيسسة ،خاصسة مع
رح -ي -ل شسÒوب -ي -ن-و ،ي-خÈه-ا ال-ك-ونت ب-أان
زواجها من فيغارو لن يتحقق ..و‘ هذا
الفصسل أايضسا يعلن فيغارو بأانه من عائلة
نبيلة ول Áكنه الزواج دون إاذن أابويه.
ودل -ي -ل -ه ع -ل -ى ذلك ال-ع-لم-ة ع-ل-ى ذراع-ه
األÁن ،وهنا تندهشس مارسسيلينا وتصسرخ
بقولها إان فيغارو هو ابنها الذي اختفى
بعد ولدته ،و أان بارتولو هو والده .وتبيّن
مارسسيلينا اŸوقف لسسوزانا ،فيما تواصسل
ال -ك -ون -ت-يسس-ة ‘ م-ع-اق-ب-ة ال-ك-ونت Ãوع-د
وه- -م -ي م -ع سس -وزان -ا .وت -ت -ب -ادل سس -وزان -ا
والكونتيسسة ثيابهما لتواجه هذه األخÒة
زوجها بحقيقته.
وهكذا تدور أاحداث الفصسل الرابع ليل
‘ ا◊دي -ق -ة ،م -ك -ان اŸوع -د ال -وه -م -ي،
ويضسّم معظم شسخوصس األوبرا ،باربارينا،
فيغارو ومارسسيلينا ،الكونت والكونتيسسة،
بارتولو وبازيليو ،شسÒوبينو وسسوزانا .و‘
هذا الفصسل تلقن الكونتيسسة زوجها درسسا،
كما يؤوكد فيغارو عمق حبه لسسوزانا.

صشّرحوإ لـ«إلششعب»

@ ال -ف -ن -ان -ة األم -ري -ك -ي -ة ‘ أاف -وغ -لن
(سسوزانا)« :هي Œربة مدهشسة وأاعرف
أانني صسرت جزءً من التاريخ اآلن ألنني
شس - -اركت ‘ أاّول أاوب- -را ت- -ع- -رضس ‘ ه- -ذا
الصسرح ،هو شسرف ‹ وأانا شساكرة جدا».
@ ال -ف -ن -ان ال -ف -رنسس -ي م -ارك سس -وشس-ي-ه
(فيغارو) :هي ثامن مرة أاقّدم فيها عرضسا
با÷زائر ،التي أاحبها كثÒا ..دار أاوبرا
ج- -ي- -دة ج- -دا م- -ن ح- -يث «األك -وسس -ت -يك»،
واألوركسسÎا ك -ان رائ -ع -ا ،وال -ت -واصس -ل م-ع
اŸايسسÎو أام Úقويدر كان سسلسسا جدا
وا÷مهور رائع ولطاŸا كان كذلك ،وكان
إا ¤جانبنا إا ¤أابعد ا◊دود»..
@ الفنان ا÷زائري حاج عيسسى عمارة
(ب -ازي -ل -ي -و دون ك -ورزي -و)« :ك -ل شس-يء ك-ان
بتوفيق من الله وبفضسل اıرج أاوليفيي
واŸايسسÎو أام Úق -وي -در ال -ل -ذي -ن وضس -ع-ا
ثقتهما ّ
‘ ..يعجز لسسا Êعن التعب Òعن
مدى فرحتي باŸشساركة ‘ هذا العمل».
@ اıرج أاوليفييه توزيسس (بارتولو):
«قبل أايام فقط  ⁄نكن متأاكدين بعد أان
تقد Ëهذا العرضس سسيكون أامرا ‡كنا..
كنا ‘ سسباق ضسد السساعة ..لقد كانت
Œربة إانسسانية رائعة».

دعا ﬂتصشون و باحثون ‘ تاريخ
لوراسس ‘ أاششغال اŸلتقى
وثقافة ا أ
لوراسس تاريخ و ثقافة»
اŸغاربي «ا أ
ال- -ذي اف- -ت- -ت- -ح أامسس ب- -خ- -نشش -ل -ة إا¤
لم-ازي-غ-ي-ة وج-ع-ل
ت -ط -وي -ر ال-ل-غ-ة ا أ
لمازيغ «فكرا قائما بذاته».
ثقافة ا أ
اع -ت Èاألسس -ت-اذ اŸت-ق-اع-د ال-ب-احث ‘
اللسسانيات األمازيغية والÎاث األمازيغي
ﬁم- -د م- -رداسس -ي ‘ م -داخ -ل -ة ب -ع -ن -وان
«الشس- -ت- -ق -اق ‘ ال -ل -غ -ة األم -ازي -غ -ي -ة» اأن
األم-ازي-غ-ي-ة ل-ه-ا إام-ك-ان-ات-ه-ا اÿاصس-ة ألن
ت -ك -ون «ل -غ -ة رائ -ع -ة ب -ح -ك -م ت-وف-ر اأدوات
الشستقاق فيها».
وت -ع -م -ق ب-ع-ده-ا األسس-ت-اذ م-رداسس-ي ‘
ن - -فسس اŸوضس- -وع م- -ب- -ي- -ن- -ا ث- -راء ال- -ل- -غ- -ة
األمازيغية ‘ صسيغها وتراكيبها النحوية
باإلشسارة إا ¤أاقسسام الفعل فيها من ماضس
ومضسارع ومسستقبل و›رد مشسÒا اأيضسا
إا ¤كيفية بناء الكلمة ‘ حالت األمر
والنفي و تذك ÒاŸفردات تأانيثها وفقا
للسسياق إا ¤غ Òذلك.
وخ- -ت- -م م- -داخ- -ل -ت -ه ب -دع -وة اأصس -ح -اب
الخ -تصس -اصس إا ¤اله -ت -م -ام أاك Ìب-ال-ل-غ-ة
األم -ازي -غ-ي-ة م-ع-ي-ب-ا ‘ ذات السس-ي-اق ق-ل-ة
البحوث واŸراجع التي خاضست ‘ هذا
إإششهار

اŸوضس -وع وال -ت -ي Áك -ن أان ت -روج ل -ل-ف-ك-ر
األمازيغي وتنظر له وتعرف به على أاوسسع
نطاق.
قبل ذلك قدم الأسستاذ الباحث ﬁمد
الصسالح لونيسسي مداخلة بعنوان «الوضسعية
الجتماعية والسسياسسية ‘ شسمال إافريقيا
‘ القرون الوسسطى» سسلط فيها الضسوء
على تاريخ األوراسس القد Ëو ا◊ديث و
–دث ‘ ج- -انب م- -ن- -ه- -ا ع- -ن ال- -ع -رب -ي -ة
الدارجة التي قال بشسأانها أانها لغة عربية
بأالفاظها و اأمازيغية بÎاكيبها يتحدث بها
جميع سسكان شسمال افريقيا.
و‘ حديثه على هامشس أاشسغال اŸلتقى
اأبرز الباحث لونيسسي أاهمية اÙافظة
على اللغة األمازيغية التي يرى أانها وعاء
ل- -غ -وي ضس -روري ل -ك -ت -اب -ة ت -اري -خ شس -م -ال
اأفريقيا.
لشسارة فقد بادرت إا ¤تنظيم هذا
ل إ
اŸلتقى جمعية «اإحياء الثقافة والفنون
األوراسسية» Ÿدينة خنشسلة بالتنسسيق مع
م-دي-ري-ة ال-ث-ق-اف-ة وي-دوم ي-ومÃ Úشساركة
اأسس - -ات - -ذة وب - -اح- -ث Úم- -ن داخ- -ل وخ- -ارج
ا÷زائ- - -ر ع- - -ل- - -ى غ- - -رار ت - -ونسس وف - -ق - -ا
للمنظم.Ú

ا÷مهورية ا÷زائرية الدÁقراطية الششعبية
وليــة :باتنــة
دائــرة :بريكــة
بلديــة :بيطــام

إإعÓن عن إإبرإم –قيق إÓŸئمة أإو عدم إÓŸءمة

يعلن رئيسس اÛلسس الشسعبي البلدي لبلدية بيطام عن إاجراء –قيق اŸلءمة أاو عدم
اŸلءمة حول مشسروع حفر بئر ارتوازي لفائدة السسيد شسبيلي ÿضسر بن الزيتو ÊباŸكان
اŸسسمى :فيضس الداب (النني) ـ ببلدية بيطام ،أاين يتوجه السسيد :موسسى بودراسس بصسفتهه
اÙافظ اÙقق طبقا للقرار السسيد وا‹ ولية باتنة رقم / ٢٠١٧ / ٢٣٩ :م ت شس م  /م ت
ع  /م م م ن م ،اŸؤورخ ‘  ٢٠١٧ / ٠١ / ٣١اŸتضسمن تعي ÚاÙافظ ÚاÙقق ‘ Úميدان
التحقيقات حول اŸلءمة أاو عدم اŸلءمة ع Èتراب دوائر وبلديات الولية لسسنة .٢٠١٧
لهذا الغرضس سسيفتح Ãقر البلدية سسجل خاصس باسستلم التصسريحات لصسالح أاو ضسد
اŸشسروع خلل  ١٥يوما من أايام العمل ابتداء من نشسر هذا اإلعلن ‘ الصسحف اليومية.
الشسعب pub
الشسعب ٢٠١٧/٠٥/١٧
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أألربعاء  ١٧ماي  20١٧م
ألموأفق لـ  2١شضعبان  ١438هـ

Óﬁت ألتوأبل ،ألوأ Êو كتب ألطبخ

قبلة السشيدات اسشتعدادا للششهر الفضشيل ‘ معسشكر

ل زألت ألشض - - - -ع- - - -ائ- - - -ر و أŸوأسض- - - -م
أل-دي-ن-ي-ة ت-ك-تسض-ي أه-م-ي-ة خ-اصضة ‘
وسض-ط أÛت-م-ع أ÷زأئ-ري ت-ظ-ه-ر م-ن
خÓل مظاهر ألتغي Òألطارئة على
حياة أ÷زأئري ‘ Úكل موسضم ديني
،و تÎقب أل - -ع- -ائÓ- -ت أŸعسض- -ك- -ري- -ة
ك- -غÒه- -ا م- -ن أ÷زأئ- -ري ، Úح- -ل -ول
ألشض -ه -ر أل -فضض -ي -ل  ،ب -ق -ل -وب م -ل -ي -ئ-ة
لÁان و شض -وق لضض-ي-ف
ب -ال -رضض -ي و أ إ
ينفضض خÒأته و بركاته على ألغني
و ألفق. Ò

معسسكر:أم أ.Òÿسس

لرمضضان لون و رأئحة زكية تفوح بعبق
ألتوأبل تسضبق حلوله باسضابيع و Ãثل باقي
أل -ع -ائ Ó-ت ‘ أل -ق -ط -ر أل -وط -ن -ي تسض-ت-ع-د
أل -ع -ائ Ó-ت أŸعسض -ك-ري-ة لسض-ت-ق-ب-ال شض-ه-ر
رمضض -ان بÎقب م -ف -رط ب -ل ي -ك -اد ي -ك -ون
هسض -تÒي -ا ‘ ح-ال رك-زن-ا ع-ل-ى مÓ-ح-ظ-ة
درجة إأقبال ربات ألبيوت على أألسضوأق و
أÓÙت  ،ح - -يث تشض - -ه - -د ه- -ذه أألخÒة
ح-رك-ة غ Òع-ادي-ة ت-ل-غ-ي ك-اف-ة أل-ت-ك-هنات
ح -ول درج -ة ت -أاث Òأألزم -ة ألق-تصض-ادي-ة و
ت -رأج -ع أل -ق -درة ألشض -رأئ -ي -ة ع -ل-ى ج-ي-وب
أŸوأطن ، Úخاصضة ‘ حال “ت أŸقاربة
حول ما يتم أقتناؤوه من لوأزم و معدأت
سضوأء كانت ضضرورية أو ثانوية  ،على غرأر
أألوأ Êألتي يتم Œديدها ‘ كل موسضم
رمضضا ÊوأŸناديل ألقماشضية ألتي غالبا
م -ا ت -ك -ون م -ت -وف -رة ‘ أل-ب-ي-وت و ي-ع-كسض
أق -ت -ن -اؤوه -ا أله -ت-م-ام أل-زأئ-د ع-ن أل-ل-زوم
باسضتقبال ألشضهر ألكر Ëألذي يفÎضض أن
يسض- -ت- -ق- -ب- -ل ب- -اإلك- -ث- -ار م- -ن أل -ط -اع -ات و
ألصضدقات .
و يسض -ت -ع-د سض-ك-ان م-عسض-ك-ر لسض-ت-ق-ب-ال-ه
بإاجرأء عملية تنظيف و تطه Òشضاملة

ل -ب -ي -وت -ه -م أل-ت-ي ك-ثÒأ م-ا ت-خضض-ع إلع-ادة
ألدهن و ألطÓء أسضابيع قبل حلول ألشضهر
ألكر ، Ëتليها رحلة ألبحث و ألتجوأل ‘
أألسض - -وأق و أÓÙت أل - -ت - -ج - -اري - -ة ع - -ن
أŸسضتلزمات ألتي تنقصض ألبيت أو تلك
ألتي –تاج إأŒ ¤ديد على غرأر أألوأÊ
ألفخارية و معدأت ألطبخ .
‘ ه- -ذه أل -فÎة أيضض -ا ت -ع -م -د ب -عضض
ألعائÓت إأŒ ¤فيف ألتوأبل –ت أشضعة
ألشض -مسض و –ضضÒه-ا ب-ط-ري-ق-ة ت-ق-ل-ي-دي-ة
للمحافظة على عطرها ألزكي  ،و من
أل- -ع -ائ Ó-ت أيضض -ا م -ن تضض -ط -ر إأ ¤شض -رأء
أل -ت-وأب-ل ﬁضض-رة م-ن Óﬁت أل-ع-ط-اري-ن
بكميات كبÒة تفي ألغرضض و Œنبها عبء
ألتنقل لقتنائها مرة أخرى من ألسضوق
خاصضة مع مشضقة ألصضيام و تأاتي ألتوأبل
أŸسضتخدمة ‘ إأعدأد طبق «أ◊ريرة» ‘
أŸق -دم -ة ك-ون-ه ل Áك-ن ألسض-ت-غ-ن-اء ع-ن-ه
باعتباره ألطبق أألسضاسضي لوجبة ألعائÓت
أŸعسضكرية ألصضائمة .
ل -تسض-ل-ي-ط ألضض-وء ع-ل-ى ج-زء م-ن ه-ذه
أل-ظ-اه-رة ألج-ت-م-اع-ي-ة أÓŸزم-ة ل-لشض-ه-ر
ألكر ‘ Ëكل موسضم  ،أنتقلت «ألشضعب»
إأ ¤سضوق شضعبي بوسضط مدينة معسضكر أين
تك Ìأ◊ركة ألتجارية طيلة أليوم و قد
ع- -رضضت ب- -عضض أل -نسض -وة أل -ق -ادم -ات م -ن
ألضضوأحي و ألقرى لعرضض و بيع ما جادت
به أيديهن من توأبل و أعشضاب عطرية
›ففة  ،و هناك سضأالنا ربة بيت ‘ عمر
متقدم عن –ضضÒأتها للشضهر ألكر، Ë
فرأحت ألسضيدة Áينة  63سضنة تسضرد لنا
أح- -د مشض- -اه- -د أل- -ت- -حضض Òل- -رمضض -ان ‘
ألسض -ن -وأت أÿال -ي -ة  ،ح -يث ب -دى ل -ن -ا م-ن
حديثها أن ألتحضضÒأت  ⁄تختلف غÒ
أنها صضارت متعبة لسضبب يدور حول توسضع
أألسض -ر أ÷زأئ -ري -ة و رغ -ب -ة ك -ل أسض -رة ‘

باحثون يوضضحون:

الغذاء الغني با’لياف يقيك من الششيخوخة

أوضض - -ح أل - -ب - -احـــث - -ون أن ت- -ن- -اول
ك- - -مـــي- - -ة م- - -ن- - -اسضـــب- - -ة م - -ن أÿب - -ز
وأ◊ب- - -وب وأل - -ف - -وأكـــه أل - -غ - -ن - -ي - -ة
للـــي -افÁ ،ك -ن أن يسض-اع-د ع-ل-ى
ب -ا أ
Œنب أمــــرأضض ألشض - - -ي - - -خــــوخ - - -ة،
حيث أجرو درأسضتهم على أك Ìمن
 1600م -ن أل -ب -ال -غ Úأل -ذي -ن ت-زي-د
أع -م -اره -م ع-ل-ى  50ع-امً-ا ،ل-كشض-ف
لغ- -ذي- -ة أل- -غ- -ن -ي -ة
أل- -عÓ- -ق- -ة ب Úأ أ
لل- - -ي - -اف وت - -خ - -ط - -ى م - -رح - -ل - -ة
ب- - -ا أ
ألشضيخوخة بنجاح.
وأوضضح فريق ألبحث أن «ألشضيخوخة
أل-ن-اج-ح-ة» ت-ن-ط-ب-ق ع-ل-ى ك-ب-ار ألّسض-ن غÒ
أŸصض -اب Úب -اإلع-اق-ة وأع-رأضض ألك-ت-ئ-اب
وضض - - -ع - - -ف أإلدرأك وأم - - -رأضض أ÷ه - - -از
ألتنفسضي وأألمرأضض أŸزمنةÃ ،ا ‘ ذلك
ألسض- -رط -ان وأم -رأضض ألشض -ري -ان أل -ت -اج -ي
وألسضكتة ألدماغية.
ودرسض ألباحثون قوأئم أألطعمة ألتي
ي - -ت - -ن - -اول - -ه - -ا ك - -ب - -ار ألسض - -ن Ãا ف - -ي- -ه- -ا
أل- -ك -رب -وه -ي -درأت وأألل -ي -اف وأألط -ع -م -ة
وأŸشض-روب-ات أل-غ-ن-ي-ة ب-السضكر،ووجدوأ أن

أألشضخاصض ألذين تناولوأ أألطعمة ألغنية
باأللياف بكÌة وŒنبوأ تناول أŸشضروبات
ألغازية عاشضوأ حياةً أطول ،ومّرت عليهم
فÎة ألشضيخوخة بنجاح بنسضبة  ٪80عن
غÒهم.
وتشض -م -ل أألط -ع -م -ة أل -غ-ن-ي-ة ب-األل-ي-اف،
خضض - -رأوأت م - -ث - -ل أ÷زر وأل- -ب- -ط- -اطسض
وألسض -ب -ان -خ وألÈوك -ل -ي وأل -ك-وسض-ا وأÿسض
وألباذ‚ان وأŸلفوف ،كما تشضمل فوأكه
م -ث -ل أŸوز وأل -ت -ف -اح وأل -ف -رأول -ة وأÿوخ
وألÈت -ق -ال ،وأ◊ب -وب وأل -ب -ق -ول-ي-ات م-ث-ل
أل -ق -م -ح وأل -ب-ازلء وأل-ع-دسض وأل-ف-اصض-ول-ي-ا
وألفول وأ◊مصض.
وك- -انت درأسض- -ات سض- -اب- -ق- -ة كشض -فت أن
أل-ف-ت-ي-ات ألÓ-ت-ي ي-ت-ن-اولن أألطعمة ألغنية
ب -األل -ي -اف ب -كÌة ،خ Ó-ل فÎة أŸرأه-ق-ة
وم -رح-ل-ة ألشض-ب-اب ،يصض-ب-ح-ن أق-ل ع-رضض-ة
ÿط - -ر أإلصض- -اب- -ة بسض- -رط- -ان أل- -ث- -دي ‘
أŸسضتقبل  ،ووفق درأسض ـ ـات فإان ألنسضـ ـاء
ألÓ-ت-ي ي-ت-ن-اول-ن أط-ع-م-ة غ-ن-ي-ة ب-األل-ي-اف
ب -كÌة أث -ن -اء أ◊م -ل ،ي -ق-ل خ-ط-ر أإصض-اب-ة
أطفالهن Ãرضض ألربو ،وحسضاسضية ألشضعب
ألهوأئية.

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

ألسضتقÓلية ‘ إأشضارة إأ ¤أنه ‘ زمن
مضضى كانت ألتحضضÒأت للشضهر ألكرË
ت -ق -ام ج -م -اع -ي-ا و ‘ أل-ت-ع-اون و ت-ق-اسض-م
أŸهام ب Úأفرأد ألعائلة خاصضة من ألنسضاء
ن -ك -ه -ة خ -اصض -ة  ،ف -وأح -دة ت -ق -وم ب -غسض -ل
أألفرشضة و أخرى تعيد ترتيب ألبيت و
أخ -ري -ات ت -وك -ل ل-ه-ن م-ه-ام أخ-رى حسضب
سضنهم و درجة وعيهن بأاشضغال ألبيت  ،أما
حاليا تشضﬁ Òدثتنا أن ألرجال غالبا ما
يسض- -اع -دن أل -نسض -اء ‘ ه -ذه أل -ت -حضضÒأت
ف -ع -وضض ت -ن -ظ -ي -ف أل -ب-يت و ت-ط-هÒه ي-ت-م
طÓؤوه من جديد و مع أرتفاع نسضبة ألنسضاء
ألعامÓت و غياب ألوقت ألكا‘ للتحضضÒ
يسض -اع -د أل -رج -ال ‘ أق-ت-ن-اء مسض-ت-ل-زم-ات
أل -ط-ب-خ و م-ع-دأت أŸط-ب-خ ف-ي-م-ا ت-ك-ت-ف-ي
ألنسضاء بشضرأء ألتوأبل Ÿعرفتهن باÛال
.
أسض -ت-وق-ف-ن-ا ‘ ج-ول-ت-ن-ا ب-وسض-ط م-دي-ن-ة
م -عسض -ك-ر أل-ت-ي ت-ع-ج ب-ا◊رك-ة ه-ذه أألي-ام
طابور من ألناسض أمام ﬁل للعطارة و
ألتوأبل و قد أسضتعد هو أآلخر لسضتقبال
زبائنه بعرضض توأبل و أعشضاب طيبة زكية
تسضرق حوأسض أŸارة و –ول مسضارهم إأ¤
ﬁل أل- -ع- -ط -ارة و ي -ق -ول صض -احب أÙل
«ع-ل-ي  50سض- -ن- -ة « أن- -ه خصضصض  4عمال
Ÿسضاعدته ‘ تلبية حاجيات زبائنه  ،و
أك Ìم- -ا ي- -ج- -ذب أله- -ت- -م- -ام ‘ أل -ع -م -ل
ألسض-ت-ث-ن-ائ-ي لصض-احب أÙل ت-ع-ام-ل-ه م-ع
ق-وأئ-م أل-ط-ل-ب-ات و ت-ن-ف-ي-ذه-ا بسض-رع-ة م-ع
تذكÒه لزبائنه باسضم ألبهار ألذي ينقصضه
أو سضقط سضهوأ من قائمة ألطلبات .
ولكتب ألطبخ نصضيب من أإلقبال و
ألهتمام خاصضة من طرف ربات ألبيوت
أ÷دد و حتى ألشضابات ‡ن يجدن ‘
رمضض- -ان ف- -رصض- -ة لصض- -ق- -ل م- -وأه- -ب -ه -ن و
قدرأتهن ‘ ألطبخ و Œريب أألطباق و
أل-وصض-ف-ات أ÷دي-دة ل-ت-ب-ق-ى ألتحضضÒأت
أل -رمضض -ان -ي -ة م -رت -ب -ط-ة ب-ق-دأسض-ة ألشض-ه-ر
أل -فضض -ي -ل و م -ك-ان-ت-ه ‘ ق-ل-وب أل-ع-ائÓ-ت
أ÷زأئرية لكن يشضوبها نوع من أŸبالغة و
أإلسضرأف ‘ ألسضتهÓك.

بعد مشضوأر طويل

تخلصشي من آا’م القدم
بطريقة بسشيطة
أفضض -ل ط -ري -ق-ة ل-رأح-ة أل-ق-دم Úب-ع-د
أل -ق -ي -ام Ãشض-وأر ط-وي-ل أو أل-وق-وف Ÿدة
طويلة ،هي أŸنشضفة ألتي يتم غمرها ‘
أŸياه ألسضاخنة مضضاًفا إأليها بعضض نقط
من زيت ألز‚بيل ويتم لف ألقدم Úبها
Ÿدة عشض- -ر دق- -ائ- -ق ث- -م ألضض- -غ -ط ع -ل -ى
إأخمصض ألقدم لتخفيف ألشضد ألعضضلي.
ف -ب -ع -د رف -ع أŸنشض-ف-ة ألسض-اخ-ن-ة ي-جب
أسضتخدأم كر Ëوزيت لÎطيب ألقدم،Ú
ويتم تدليك ألقدم وأألصضابع وﬁاولة شضد
أطرأف أألصضابع حتى تعود إأ ¤طبيعتها
ب- -ع- -د ألن -ت -ف -اخ أل -ذي ع -انت م -ن -ه ب -ع -د
أÛهود ألذي تعرضضت له ألقدمان طول
أليوم.

ألعدد

١٧33٩

التخطيط اŸسشبق يبعد عنك الضشغط

أي -ام م -ع -دودة ب -اتت
ت - -فصض- -ل- -ن- -ا ع- -ن هÓ- -ل
ألشض-ه-ر أل-ك-ر،Ëصضحيح
أن أ÷م- -ي- -ع ي- -تسض- -اب- -ق
ق - -ب - -ل ق - -دوم ألشض - -ه - -ر
أل-ك-ر Ëلشض-رأء أل-لوأزم
وألح -ت -ي -اج -ات ،ل -ك-ن
ه- - - - - - -ن- - - - - - -اك ب - - - - - -عضض
لرشض -ادأت أل -بسض-ي-ط-ة
أ إ
وأل - - -نصض - - -ائ - - -ح أل- - -ت- - -ي
تسض- - - -اع- - - -دِك ع- - - -ل- - - -ى
أسضتقبال ألشضهر ألكرË
وأنتِ م-رت-اح-ة خ-اصض-ة
أذأ ك - -نت ع- -ام- -ل- -ة ك- -ي
يكون لدي ِ
ك أŸزيد من
أل - - -وقت ل - - -ل - - -ع - - -ب - - -ادة
وأل -روح-ان-ي-ات وزي-ارة
ألعائÓت وصضلة ألرحم
أŸطلوبة فيه.
ول ي- -جب أن ت- -ت- -ح -م -ل
أŸرأة أŸسضؤوولية وحدها
خاصضة خÓله Ÿا له من
طقوسض خاصضة ،عليها أن
تؤوكد على أولدها أهمية
ألدور ألذي يقومون به فيه
وأل-ث-وأب أل-ع-ظ-يم .أ÷ميع
ي- -ج- -ت -ه -دون وي -ت -ع -ب -دون،
Óم
فتكون هناك فرصضة ل أ
ألخ -ذ قسض-ط م-ن أل-رأح-ة،
ورف -ع ب -عضض أألع -ب -اء ع -ن
كاهلها.
وي- -جب إأع -دأده بشض -ك -ل
ج-ي-د ل-ي-ك-ون م-ري-ح-ا ل-ربة
أŸنزل من حيث تنظيفه
ج - -ي - -دأ وأل - -ت- -خ- -لصض م- -ن
أألشض - -ي - -اء غ ÒأŸرغ - -وب

ف -ي -ه -ا وت -رت -يب أÿزأئ -ن،
ب - -ح - -يث ي- -ت- -م م- -رأج- -ع- -ة
ﬁت-وي-ات-ه-ا وأل-تخلصض من
أŸع - -ل - -ب - -ات م - -ن - -ت - -ه- -ي- -ة
ألصضÓ- - -ح - -ي - -ة ،وŒه - -ي - -ز
إأح-ت-ي-اج-ات ألشض-ه-ر بشض-كل
أسض -ب -وع -ي ح -ت -ى لتÎأك-م
أŸنتجات بدون دأعي.
ألثÓجة Áكن Œهيزها
ع - -ن ط - -ري - -ق أله- -ت- -م- -ام
ب -ت -ن -ظ -ي -ف -ه -ا ج -ي ً-دأ ق-ب-ل
أسض-ت-ق-ب-ال ألشض-ه-ر أل-ك-ر،Ë
وأل-ت-خ-لصض م-ن أŸأاك-ولت
م -ن -ت -ه -ي-ة ألصضÓ-ح-ي-ة ،م-ع
ت -رت -يب أŸع -ل -ب-ات بشض-ك-ل
ج- -ي- -د ،ووضض- -ع أألط -ع -م -ة
ب -ط -ري -ق-ة م-ن-ظ-م-ة ،ح-يث
ن -رت-ب-ه-ا ب-حسضب أألط-ع-م-ة
ألتي نحتاجها ‘ وجبات
ألسض- -ح- -ور أل -ي -وم -ي ،م -ث -ل
أألجبان وأ◊ليب ،وعبوأت
أل - -رأيب وأل- -ب- -يضض ي- -ك- -ون
ت -رت -ي -ب -ه -ا ع -ل -ى أل -رف-وف
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ألعلوية وغÒها .
ك - -م- -ا Áك- -ن ل- -لسض- -ي- -دة
ت -خ -ط -ي -ط ألح -ت -ي -اج-ات
ب-ك-ت-اب-ة مسضتلزمات ألشضهر
أل - -ك - -ر ‘ Ëورق - -ة ك- -بÒة
وت- -قسض- -ي- -م ألح -ت -ي -اج -ات
ألشض-ه-ري-ة ع-ل-ى  4أسضابيع،
حتى لتثقل كاهل ميزأنية
أألسضرة بطلبات كثÒة ،ثم
أل-ن-ظ-ر ل-ل-ف-ائضض ‘ ن-ه-اية
ك- -ل أسض -ب -وع ،وأسض -ت -ك -م -ال
م - -اي - -ن - -قصض ف- -ق- -ط ،دون
أإهدأر أو تبذير.
أيضض-ا ي-جب أل-ت-خ-ط-يط
وأل - -ق - -ي - -ام بشض- -رأء ب- -عضض
أألطعمة ألتي تسضهل إأعدأد
أل-وج-ب-ات أل-ي-وم-ية ،لتوفÒ
أل -وقت ‘ ن -ه -ار رمضض -ان،
خاصضة ‘ حالة إأسضتقبال
ضض- -ي- -وف أو أق- -ارب ع -ل -ى
مائدة أإلفطار ،مثل حفظ
وŒم -ي-د ب-عضض خضض-روأت
وفاكهة أŸوسضم.

فوائد الكرز اأ’حمر

لح-م-ر م-ن أل-ف-اك-ه-ة أل-تي
أل-ك-رز أ أ
ت-ت-مّ-ي-ز ب-ج-م-ال شضكلها ولونها ألÈأق
وط-ع-م-ه-ا أل-ل-ذي-ذ ،وب-اح-ت-وأئ-ه-ا على
لمÓح،
نسضبة كبÒة من أŸعادن وأ أ
لضض- -اف- -ة
م- -ث- -ل أل- -ب- -وت- -اسض- -ي- -وم ،ب- -ا إ
Ûم-وع-ة ك-بÒة م-ن أل-ف-وأد أل-طبية
وأ÷مالية ألتي –ملها.
‘ ك- -ل ع -ام ‘ م -وسض -م أإلزه -ار ل -ه -ذه
ألثمار يحتفل أليابنيون ‘ هذه أŸناسضبة
أسضتبشضارأً بالفائدة ألتي تعم عليهم من
ت -ن -اول -ه -م ل -ل -ك-رز ،وي-وج-د ن-وع-ان م-ن-ه-ا،
أ◊امضض أل- -ذي ي -ح -م -ل أل -ل -ون أألخضض -ر
وي- -ك- -ون وقت ظ- -ه- -وره ‘ أوأئ -ل أل -رب -ي -ع
وينتهي ‘ بدأيات فصضل ألصضيف ،وألنوع
أل -ث -ا Êوه -و أألح -م -ر وي-ب-دأ ‘ م-ن-تصض-ف
ألربيع وينتهي ‘ أوأخر فصضل ألصضيف
ول- -ك- -ل م- -ن- -ه -ا ط -ع -م -ه وب -عضض أل -ف -وأئ -د
أŸشضÎك -ة ،وه -ن -ا سض -ن-ت-ح-دث ع-ن ف-وأئ-د
ألكرز أألحمر أ◊لو.
 يعت Èمصضدرأً غنّيًا بالبوتاسضيوم ألذييعمل على تنشضيط عمل ألكلى ،غ Òإأّنها
مصضدرأً وفÒأً من ألطاقة ،ويعرف ألكرز
ب -ح Ó-وة ط -ع-م-ه ف-ك-ل-م-ا ك-ان ل-ون-ه م-ائÓً-
للغامق زأدت حÓوته أك.Ì
 أُج -ريت أل -ع -دي -د م -ن أل-درأسض-ات ‘ﬂتلف أنحاء ألعا◊ ⁄صضر فائدة ألكرز،
وجد أŸركز ألÈيطا Êأنها –توي على
نسضبة متوسضطة من ألفيتامينات وأŸعادن

مقارنًة مع أصضناف أخرى من ألفاكهة ،إأّل
أّنه عند تناول كأاسض منه تعادل ما يحتويه
 25ن -وعً-ا م-ن أل-ف-اك-ه-ة وأÿضض-روأت م-ن
نسض -ب -ة أل -ف -ي -ت-ام-ي-ن-ات وأŸع-ادن،و أث-ب-تت
أل -درأسض -ات أإلم -ارأت -ي-ة أن ك-ل حصض-ة م-ن
أل -ك -رز –ت -وي ع-ل-ى نسض-ب-ة م-ن مضض-ادأت
أألكسضدة أك‡ Ìا –تويه حصضة من أŸوز
وأل-ط-م-اط-م وأ÷زر وأل-ب-ط-ي-خ ›ت-م-ع-ه ،
وت -ع -م -ل مضض -ادأت أألكسض -دة ع -ل -ى زي -ادة
م -ن -اع -ة أ÷سض -م ،و–م -ي -ه م -ن أإلصض -اب -ة
ب -ال -ع -دي -د م -ن أألم -رأضض و–اف -ظ ع-ل-ى
صض - -ح - -ة أ÷سض - -م م - -ن خ- -ط- -ر أإلصض- -اب- -ة
بالسضرطان.
 تناول حصضة منه يومياً با◊فاظ علىم-ع-دل ضض-رب-ات أل-ق-لب ،وي-ع-م-ل با◊فاظ
على مسضتوى ضضغط ألدم ،وينظم كمية
ألسضكر أŸوجودة ‘ أ÷سضم.
 يحتوي مادة (كويرسضيت )Úوهي تعملع - -ل - -ى ح - -م- -اي- -ة أ÷سض- -م م- -ن أإلصض- -اب- -ة
ب -الل -ت -ه-اب-ات أıت-ل-ف-ة وأن ت-ن-اول-ه ب-أاي
شضكل من أشضكاله› ،ففًا أو على شضكل
ألعصضائر ألطبيعية وأŸربى يعطي نفسض
ألفائدة.
 يخفف من مسضتوى ألكولسضÎول ‘أل- -دم ،وي- -ح- -م- -ي م- -ن أإلصض -اب -ة ب -تصض -لب
ألشضرأي ،Úوذلك لحتوأئه على مركبات
ضضد أألكسضدة.
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أأآسسامـة مرج ـان يحفـظ مـاء وج ـه
أآÓŸكم ـة أآ÷زأآئريـ ـة ببلوؤغـ ـه
نصسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف أآلنهائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي

رصسيـــــــد
أ÷زأئــــــر
يرتفــع إأ¤
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حسس Úآأيت أ◊سس( ÚأŸدير ألفني للمصسارعة ) لـ«ألشسعب””:

مي
د
أ
ل
ي
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ة
حفظ أسسامة مرجان ماء وجه
أÓŸكمة أ÷زأئرية خÓل
مشساركتها ‘ ألعاب ألتضسامن
أ’سسÓمي أ÷ارية وقائعها
بالعاصسمة أ’ذربيجانية باكو
عندما تاهل ،أمسس ،إأ ¤نصسف
نهائي  52كلغ.

مبعوث الششعب ا ¤باكو  :عمــــــــار حميسشــــــي
تأالق أسصامة مرجان خÓل موأجهته
ألكازأخسصتا Êأوسصمانوف ،حيث فاز
ع- -ل- -ي -ه ‘ ج -م -ي -ع أ÷و’ت رغ -م أن
ألفارق  ⁄يكن كبÒأ ب ÚأŸتنافسصÚ
حيث فاز مرجان بفارق نقطة وأحدة
عن منافسصه ‘ أ÷و’ت ألثÓث وهو
م - -ا ي - -ؤوك - -د ت- -ق- -ارب أŸسص- -ت- -وى بÚ
ألطرف. Ú
وأصص - -ب - -ح م- -رج- -ان أم- -ل أÓŸك- -م- -ة
أ÷زأئ - -ري- -ة ‘ ب- -اك- -و ب- -ع- -د أÿروج
أ÷ماعي لكل أÓŸكم ÚأŸشصاركÚ
‘ سصابقة هي أأ’و ¤من نوعها وهذأ
بسص - -بب رفضض ع- -دد م- -ن أÓŸك- -مÚ
أŸعروف ÚأŸشصاركة ‘ ألعاب باكو
على غرأر بن شصبلة و فليسصي.
أقصصي أÓŸكمان أ÷زأئريان شصمسض
ألدين كرأمو ( 64كلغ) وخليفة ميموح
( 81كلغ) أمسض ألثÓثاء بقاعة حيدر
علييف ألكÈى ‘ ألدور ربع ألنهائي
ل -دورة أÓŸك -م -ة أ’ل -ع -اب أل-تضص-ام-ن
أإ’سصÓمي أ÷ارية وقائعها من 12
إأ 22 ¤ماي بباكو.
وخسصر شصمسض ألدين كرأمو ‘ أول
منازلة له ‘ ألدور ربع ألنهائي أمام
أŸصصري ﬁمد إأسصÓم ( )4-1مكتفيا

بالسصيطرة على أ÷ولة أأ’و ¤قبل أن
يÎأجع أدأؤوه ‘ أ÷ولت ÚأŸوأليتÚ
أم -ام م -ن -افسض ك -ان ي -ط -م -ح لضص-م-ان
ميدألية برونزية على أأ’قل.
عقب أŸنازلة ع Èكرأمو ‘ تصصريح
ل«ألشص -عب““ ع -ن خ -ي-ب-ة أم-ل-ه ق-ائ: Ó-
““كنت أرغب ‘ –قيق ألتأاهل للدور
نصص -ف أل -ن -ه -ائ -ي وضص -م -ان م -ي-دأل-ي-ة
ب -رون -زي -ة ل -ل -ج -زأئ -ر ن -ت -أاسص-ف ل-ه-ذه
ألهزÁة لقد كانت أÛموعة متأاثرة
على أŸسصتوى ألبسصيكولوجي بسصبب
إأقصص- -اء سص -ت -ة م Ó-ك -م Úلسصت ق -ادرأ
ع - -ل - -ى ت - -فسص Òأسص - -ب - -اب أإ’خ - -ف- -اق
أ÷ماعي““.
نفسض ألشصيء بالنسصبة للمÓكم ميموح
( 81كلغ) ألذي خسصر ‘ ألدور ربع
ألنهائي أمام أŸصصري عبد أ÷وأد
ع -ب-د أل-رح-م-ن ( )3-2وه- -ي ه- -زÁة
م- -ن- -ط -ق -ي -ة أم -ام م Ó-ك -م Áلك أكÌ
Œرب - - - -ة و خÈة ‘ م - - - -ث - - - -ل ه- - - -ذه
أŸنافسصات.
وقد “كن ميموح ألذي يخوضض أول
تظاهرة دولية له من ألصصمود أمام
أÓŸك- -م أŸصص- -ري أل- -ذي ي- -ن- -ت- -م- -ي
ل -ل -تشص -ك -ي -ل-ة أŸغ-رب-ي-ة أŸشص-ارك-ة ‘

أŸن- - - -افسص- - - -ات نصص - - -ف أÎÙف - - -ة
للمجلسض ألعاŸي للمÓكمة.
وصص - -رح م- -ي- -م- -وح لـ«ألشص- -عب““ ع- -قب
أŸنازلة قائ““ :Óلقد قدمت أفضصل ما
ع- - - -ن- - - -دي م- - - -ن أج- - - -ل تشص - - -ري - - -ف
أأ’ل -وأن أل-وط-ن-ي-ة ل-ك-ن ع-ام-ل أÈÿة
ك -ان ‘ صص -ال -ح أŸصص -ري ل -ق -د ك -نت
رأغبا ‘ أفتكاك ميدألية برونزية ‘
أل -ع -اب أل -تضص-ام-ن أإ’سصÓ-م-ي ‘ أول
مشصاركة دولية ‹ مازلت ‘ بدأية
أل -ط -ري -ق وع -م -ل ك -ب Òي-ن-ت-ظ-ر‘ Ê
أŸسصتقبل““.
باإ’ضصافة إأ ¤كرأمو و ميموح أقصصي
سصتة مÓكم Úجزأئري Úآأخرين من
أصصل تسصعة منذ ألدور ثمن ألنهائي و
يتعلق أأ’مر بياسص Úتوأرق ( 49كلغ )،
عزوز بودية ( 75كلغ) ،عبد ألناصصر
بلعريبي ( 60كلغ) ،حمزة بقر91( Ê
كلغ) ،ليتيم خليل ( 56كلغ) و هشصام
متيجي ( 69كلغ).

عجابي ينهي منافسسة آلرماية
‘ آŸركز 11
فشص- -ل أ÷زأئ- -ري أم Úع- -ج- -اب -ي ‘

أل-ت-أاه-ل إأ ¤أل-دور أل-ن-ه-ائ-ي Ÿنافسصة
مسصدسض  10م Îمنهيا أŸنافسصة ‘
أŸركز أ◊ادي ألعشصر من ضصمن 31
مشصاركا ،أمسض ألثÓثاء ‘ ،ألطبعة
ألرأبعة أ’لعاب ألتضصامن أإ’سصÓمي
أ÷اري -ة وق -ائ -ع -ه -ا ‘ م -دي -ن -ة ب-اك-و
بأاذربيجان.
وحقق عجابي ›موع  572-16و ⁄
يكن ببعيد عن ألثمانية أŸتأاهل Úإأ¤
أل -دور أل -ن -ه-ائ-ي أل-ذي سص-ي-ط-ر ع-ل-ي-ه
أأ’ذرب -ي -ج -ا Êرو’ن ل-ون-اف م-ت-ب-وع-ا
بالÎكي ديكاك يوسصف وألباكسصتاÊ
ﬁمد شصيهزأد.
و” تسص- - -ج- - -ي - -ل أحسص - -ن ن - -ت - -ي - -ج - -ة
جزأئرية ‘ ألرماية من طرف فؤوأد
ع -ب -ي -د ﬁق -ق -ا أŸرت -ب-ة أل-رأب-ع-ة ‘
مسص- -اب- -ق- -ة ““ت- -رأب““ أأ’ح -د أŸاضص -ي
مضصيعا ألتوأجد على أŸنصصة.
وق - -د أقصص- -ي ج- -م- -ي- -ع أل- -ري- -اضص- -يÚ
أ÷زأئ - -ري ‘ Úأل - -دور أأ’ول ،ح- -يث
أحتل شصفيق بوعود (بندقية هوأئية /
 10م )Îوعادت أŸرتبة  22لرأنيا
ت -ي -ك -روشص( Úب-ن-دق-ي-ة ه-وأئ-ي-ة 10 /
م )ÎوأŸرك- - -ز  16ك -ان م -ن نصص-يب
Áينة لعلوأت (مسصدسض  25 /م.)Î

سسحنــــون و حـــــاج عبـــــد ألرحمـــــن يشساركـــــان ‘ ألنهائـــــي أليـــــوم

آمال مليح تؤؤكد تأالق آلسسباحة آ÷زآئرية و–رز برونزية  50م
تأالقت ألسسباحة أ÷زأئرية من
’سسÓمي،
جديد ‘ ألعاب ألتضسامن أ إ
أ÷ارية وقائعها بالعاصسمة
أ’ذربيجانية باكو إأ ¤غاية  22من
ألشسهر أ÷اري ،بعد أن أحرزت آأمال
مليح أŸيدألية ألÈونزية .

عمار حميسشي

حصص -لت ألسص -ب -اح-ة أ÷زأئ-ري-ة آأم-ال م-ل-ي-ح
على أŸيدألية ألÈونزية ‘ سصباق  50م
سص-ب-اح-ة ع-ل-ى أل-ظ-ه-ر ب-ي-ن-م-ا ت-أاه-ل أسصامة
سصحنون وسصارة حاج عبد ألرحمان على
ألتوأ‹ لنهائيي 100م سصباحة حرة و100م
فرأشصة أمسض ألثÓثاء .
آأم -ال م -ل -ي-ح  24سص -ن -ة و أل -ت -ي سص -ب -ق ل-ه-ا
أ◊صصول على أŸيدألية ألÈونزية ‘ 100
م أعادت ألكرة مرة أخرى بنيلها ألÈونزية
ألثانية ‘ 50م سصباحة على ألظهر مسصجلة
توقيتا قدره  58 :29فيما عادت أŸيدألية
أل -ذه-ب-ي-ة ل-لÎك-ي-ة أف-رم-وف-ا إأكÎي-ن-ا ( :28
.)51
وصص -رحت م -ل -ي -ح ل«ألشص-عب““ ع-ل-ى ه-امشض
م - -رأسص - -م تسص - -ل - -ي - -م أŸي - -دأل - -ي - -ات ““ أن - -ا
مسصرورة بحصصو‹ على أŸيدألية ألÈونزية
أل -ث -ان -ي -ة أل -ت -ي تسص -م -ح ‹ ب -ا’قÎأب م -ن
أ◊د أ’دنى أŸطلوب ‘ مونديال أÛر
أŸقرر شصهر جويلية ألقادم بقي ‹ سصباق

 50م سص- -ب- -اح- -ة ح- -رة أ’رب -ع -اء ‘ أل -ي -وم
أ’خ Òمن منافسصات ألسصباحة““.
من جهته ،تأاهل أسصامة سصحنون -صصاحب
ميدألية أŸعدن ألنفيسض ‘ سصباق  50م
سصباحة حرة -مثلما كان متوقعا إأ ¤نهائي
100م سص- - - -ب- - - -اح- - - -ة ح - - -رة ب - - -إان - - -ه - - -ائ - - -ه
سصباق أÛموعة أ’و ¤لنصصف ألنهائي ‘
أŸركز ألثالث بتوقيت .41 :51
ك -م -ا ضص -م -نت سص -ارة ح -اج ع -ب-د أل-رح-م-ان
ب- - - - - - -ط- - - - - - -اق- - - - - - -ة أل- - - - - - -ع- - - - - - -ب - - - - - -ور إأ¤
ن-ه-ائ-ي 100م ف -رأشص -ة م -ن -ه -ي -ة ألسص-ب-اق ‘
ألرتبة ألثالثة ،بتوقيت 1د  07:و  17ج.م.
وأكتفى عرجون عبد ألله  -بعد أن أفتك
أŸي -دأل -ي -ة أل -فضص-ي-ة ‘ سص-ب-اق 200م ع -ل-ى
ألظهر -باŸركز أÿامسض ‘ سصباق 50م
ع -ل -ى أل -ظ -ه -ر مسص -ج Ó-ت-وق-ي-ت-ا ق-دره :26
 ،42تاركا أŸيدألية ألذهبية لÓندونيسصي
سصيدرتوأ جاد ( .)12 :25
أما سصعاد شصروأطي أŸتوجة ÃيدأليتÚ
ذهبيت ‘ Úسصباقي على ألتوأ‹ 800م و
 1500م سصابحة حرة ،فلم تفلح ‘ تأاكيد
أŸكسصب ‘ ن - - - - - - - -ه- - - - - - - -ائ- - - - - - - -ي 200م
سص -ب -اح -ة ح -رة م -ن-ه-ي-ة أي-اه ‘ أŸرت-ب-ة
أÿامسصة بتوقيت 2د  ،63 .06 :بينما
ع-ادت أŸي-دأل-ي-ة أل-ذه-ب-ي-ة إأ ¤ألÎك-ية
أوزبيÓن سصيلن ( 2د.) 82. 02 :
وتع Ìحاج سصيار عبد ألرزأق ‘ نهائي

100م ع -ل -ى ألصص -در م -ن -ه -ي -ا ألسص-ب-اق ‘
ألرتبة أ’خÒة بتوقيت 1د  04 :و
 .98وت- - -وج ب- - -ال- - -ذهب ألÎك - -ي
أت- -اسص- -وي -ي د1 ( ÒÁد01 :
و.)39
وع - -قب أل- -ي- -وم أل- -رأب- -ع م- -ن
مسص-اب-ق-ات ألسص-ب-اح-ة ،يرتفع
ع -دد م -ي -دأل -ي -ات أل -ن -خ -ب -ة
ألوطنية إأ ¤سصبع ميدأليات (
 3ذه - -ب- -ي- -ات ،فضص- -ي- -ة و3
برونزيات) ‘ ،أنتظار نتائج
أل- - - -ي- - - -وم أأ’خ Òأل - - -ي - - -وم
أأ’ربعاء.

مسستؤى آŸنافسسة سسيكؤن كبÒآ بتؤآجد منتخبات قؤية

وصسف حسس Úآأيت
أ◊سس ÚأŸدير ألفني
للمصسارعة ‘ تصسريح
لـ ””ألشسعب”” أŸهمة ألتي
تنتظر أŸنتخب ‘
ألعاب ألتضسامن
’سسÓمي بباكو
أ إ
بالصسعبة ‘ ظل
توأجده رفقة
منتخبات كبÒة .

عمار حميسشي

وصصف آأيت أ◊سص Úتوأجد أŸنتخب أ÷زأئري
رفقة منتخبات أذربيجان و أوزبكسصتان و تركيا
باأ’مر أÙفز لعناصصره من أجل بذل قصصارى
جهده للذهاب إأ ¤أبعد نقطة ‘ ألعاب باكو .
وأك - -د أيت أ◊سص Úأن فÎة أل - -ت - -حضص Òك - -انت
جيدة كما أن توأجد أŸصصارع Úأ÷زأئريÚ
رفقة مصصارع Úمن مسصتوى عا‹ سصÒفع من
مسصتوأهم كثÒأ من خÓل أ’حتكاك مع أبطال
ألعا ‘ ⁄هذه ألرياضصة .
أك- - -د أيت أ◊سص Úأن ح- - -ظ- - -وظ أŸصص- - -ارعÚ
أ÷زأئ -ري ‘ Úأل -ت -أال -ق ق -ائ -م -ة ق-ائ ““ Ó-ل-دي-ن-ا
ح -ظ -وظ م -ن أج-ل أل-ت-أال-ق ‘ أل-ع-اب أل-تضص-ام-ن
أ’سصÓ-م-ي ب-أاذرب-ي-ج-ان ح-يث ‰ت-لك ›م-وع-ة
‡يزة من أŸصصارع Úألذين يسصتطيعون قول
ك -ل -م -ت -ه-م ‘ ري-اضص-ة أŸصص-ارع-ة و أÛم-وع-ة
أŸوجودة مؤوهلة حسصب رأي للعب دور مهم
خÓل مشصاركتها رغم أن ألبعضض رشصح منتخبات
أخرى و هو أمر منتظر ’ن أ÷زأئر ’ “تلك
تقاليد كبÒة ‘ هذه ألرياضصة مقارنة ببعضض
أŸنتخبات أŸشصاركة ““ .
وت -ع -رف أل-ع-اب أل-تضص-ام-ن أ’سصÓ-م-ي مشص-ارك-ة
منتخبات قوية حسصب آأيت أ◊سص Úألذي قال
““ب-ال-ف-ع-ل ك-م-ا ي-ع-ل-م أ÷م-ي-ع ف-أال-ع-اب أل-تضصامن
أ’سصÓمي تعرف مشصاركة منتخبات كبÒة على
غرأر أذربيجان و أوزبكسصتان أضصافة أ ¤تركيا و
ه -ي م -ن -ت -خ -ب -ات م -ع-روف-ة ب-ق-وت-ه-ا ‘ ري-اضص-ة
أŸصصارعة و هو ما سصيجعل مسصتوى أŸنافسصة
م -رت -ف -ع -ا ع -م-ا ك-ان ‘ ألسص-اب-ق ل-ك-ن ك-م-ا ق-لت
حظوظنا قائمة رغم أن أŸهمة ألتي تنتظرنا
تبقى صصعبة للغاية ““.

من جهة أخرى ،أكد أŸدير ألفني ألوطني أن
أŸصصارعﬁ Úفزين لتقد Ëأ’فضصل حيث قال
““رغم أننا متوأجدون رفقة أفضصل أŸصصارعÚ
‘ أل- -ع- -ا ⁄إأ’ أن ه- -ذأ ق -د ي -ع -د أم -رأ ﬁف -زأ
ل- -ل -مصص -ارع Úأ÷زأئ -ري Úم -ن أج -ل أل -ت -ال -ق و
أل -وصص -ول إأ ¤أب -ع -د ن-ق-ط-ة ‡ك-ن-ة ف Ó-ي-خ-ف-ى
ع -ل-ي-ك-م ب-ان أل-ري-اضص-ي ي-ت-ح-ف-ز ع-ن-دم-ا ي-وأج-ه
خصصما أقوى منه و هو ما أعتقد أنه سصيحدث
عندما يوأجه مصصارعينا أŸصصارع Úأ’خرين
‘ أفتتاح أŸنافسصة ““ .
م - -ن ج - -ه- -ة أخ- -رى ،أك- -د آأيت أ◊سص Úأن فÎة
ألتحضص Òكانت جيدة حيث قال ““ فÎة ألتحضصÒ
كانت جيدة و مفيدة بالنسصبة للمصصارع Úحيث
شصاركوأ ‘ عدة تربصصات خارج ألوطن أختتمت
ب -اŸشص -ارك -ة ‘ ب -ط-ول-ة أف-ري-ق-ي-ا Ãرأكشض أي-ن
حققنا نتائج ‡يزة و أعتقد أن ‚اح فÎة
أل -ت -حضص Òسص -ي -ن -ع -كسض أي -ج -اب -ا ع -ل-ى مسص-ت-وى
أŸصصارع ÚخÓل أفتتاح أŸنافسصة أليوم و هو
ما نتمنى أن يحدث ““ .
ورفضض أŸدير ألفني ألوطني ألتكهن بالنتائج
ألتي قد يحققها أŸصصارعون حيث قال ““ من
ألصصعب ألتكهن بالنتائج و شصخصصيا ’ أفضصل
ذلك ’ن وأقع أŸيدأن له رأي أخر فقد تخشصى
خصصما Œده يوم أŸبارأة بعيدأ عن مسصتوأه و
تفوز عليه و ألعكسض قد يحدث ““ .
وسصتكون أ÷زأئر ‡ثلة ‘ منافسصات أليوم بكل
من أكرم بوجمل Úو أدأم بوجمل Úإأضصافة إأ¤
بشص Òسص- -ي- -د ع- -زأرة ‘ ري- -اضص- -ي- -ة أŸصص -ارع -ة
أ’غريقو-رومانية فيما تدخل شصيماء يحياوي
أŸنافسصة يوم أ÷معة.

’وŸبي ) لـ””ألشسعب””
شسمسس ألدين رحما ( Êقائد أŸنتخب أ أ

لدينـ ـ ـ ـ ـ ـا ›مؤعـ ـ ـ ـ ـ ـة ‡يـ ـ ـ ـ ـ ـزة مـ ـ ـ ـ ـ ـن آلÓعبـ ـ ـ ـ ـ ـ.. Ú
و باإمكاننـ ـ ـا آلفـ ـ ـ ـؤز بإاحـ ـ ـدى آŸيدآليـ ـ ـات بباكـ ـ ـؤ
’وŸبي شسمسس
أبدى حارسس أŸنتخب أ أ
ألدين رحما ‘ Êحوأر لـ ””ألشسعب””
تفاؤوله بإامكانية ألفوز بإاحدى أŸيدأليات
‘ نهاية أŸنافسسة بالنظر إأ ¤أŸسستوى
أ÷يد ألذي ظهر به أŸنتخب على جميع
’صسعدة.
أ أ

حاوره  :عمار حميسشي
م- -ن ج- -ه- -ة أخ- -رى وصص- -ف رح- -م- -ا Êمسص- -ت -وى
أŸنافسصة با÷يد ،مؤوكدأ أنه يعلم و زمÓءه أن
أŸسص- -ت- -وى سصÒت -ف -ع أك Ìخ Ó-ل أل -دور نصص -ف
ألنهائي و هذأ بالنظر لرغبة أŸنافسص‘ Ú
ضصمان ألتوأجد بالنهائي.
و ⁄يبد رحما Êتردده ‘ تلبية ندأء ألوطن
حيث ع Èعن سصعادته باŸشصاركة متمنيا قيادة
أŸنتخب لتحقيق إأحدى أŸيدأليات .
(ألشس -عب) ك -ي -ف ت -ق-ي-م مسس-ت-وى أŸن-ت-خب
’ن ؟
◊د أ آ
^^ رح- -م -ا – Êل -ق-د ق-دم-ن-ا مسص-ت-وى ج-ي-دأ
بشصهادة أ÷ميع حيث دخلنا أŸنافسصة بقوة و
فزنا على تركيا ‘ أŸوأجهة أ’و ¤و فلسصطÚ
خÓل أŸبارأة ألثانية وضصمنا ألتاهل وبالتا‹
فاŸوأجهة ألثالثة كانت شصكلية نوعا ما رغم
أننا كنا نرغب ‘ أ◊فاظ على أŸركز أ’ول
وه -و م -ا –ق -ق ل -ن-ا ‘ أل-ن-ه-اي-ة وبصص-ف-ة ع-ام-ة
أع -ت -ق -د أن أل Ó-ع -ب Úك-ان-وأ ‘ أŸوع-د خÓ-ل
أل -دور أ’ول و م -ا ع -ل -ي -ن -ا أ’ أل -ت -اك -ي -د خ Ó-ل
أŸوأجهة أŸنتظرة ‘ نصصف ألنهائي .
م- -ا ه- -ي أŸب- -ارأة أ’صس- -عب ل -ك -م ‘ أل -دور
’ول ؟
أ أ

^^ موأجهة فلسصط Úكانت صصعبة للغاية فهذأ
أأ’خÁ Òلك ›م- -وع- -ة ‡ي -زة م -ن أل Ó-ع -بÚ
يسصتطيعون صصنع ألفارق ‘ أي ◊ظة أضصافة
إأ ¤أنهم أك Èسصنا من ’عبي أŸنتخب ألوطني
و سص - -ب- -ق ل- -ه- -م أل- -ل- -عب م- -ع ب- -عضض م- -ن- -ذ فÎة
وأ’نسص -ج -ام ك -ان ح -اضص-رأ ل-ك-ن أل-ف-وز ك-ان م-ن
نصص -ي -ب -ن -ا ب -فضص -ل أإ’صص -رأر وأل -ع -زÁة وخ Ó-ل
موأجهة فلسصط Úأ◊ظ أيضصا كان من جانبنا
‘ أللحظات أ’خÒة للموأجهة هناك كرة مرت
بجانب أŸرمى كان من ألصصعب ألتقاطها لكن
أ◊ظ كان معنا ‘ تلك ألكرة .
’قامة هنا ‘ باكو هل
ماذأ عن ظروف أ إ
’جوأء ؟
تأاقلمتم مع أ أ
^^ ل -ق -د أت-ي-ن-ا م-ب-ك-رأ إأ ¤ه-ن-ا وت-اق-ل-م-ن-ا م-ع
أأ’جوأء ◊د أآ’ن وأ’مور تسص Òبطريقة جيدة
وف -ي -م -ا ي -خصض ظ -روف أ’ق -ام -ة ف -ه -ي ج -ي-دة
ب -ال -نسص -ب -ة ل -ن -ا و’ ‚د أي صص -ع -وب -ات ‘ ه-ذأ
أ÷انب خاصصة أن ألقرية أأ’وŸبية تتوفر على
جميع أ’حتياجات ألتي نريد وهي ›هزة بكل
وسصائل ألرأحة وهو أمر جيد بالنسصبة لنا من
أجل أ◊فاظ على ألÎكيز قبل أŸوأجهات .
 ⁄تÎدد ‘ ق - - -ب - - -ول دع - - -وة أŸن - - -ت - - -خب
ألوطني؟
^^  ⁄أتردد أبدأ ‘ ذلك لقد –دث معي
أŸدرب قبل ألÎبصض أ’ول وأكد ‹ حاجته إأ¤
خدماتي و قلت له أنا ‘ أÿدمة متى شصئت
وب -ال -ف -ع -ل ت -ل -ق -يت أل -دع -وة ب -ك-ل ف-رح وسص-رور
وعائلتي فخورة بي أ’نني متوأجد مع أŸنتخب
أ’وŸبي ألذي يبقى بالنسصبة ‹ ﬁطة مهمة
ي- -جب أŸرور ع- -ل -ي -ه -ا م -ن أج -ل أل -وصص -ول إأ¤
أŸنتخب أأ’ول.

á°VÉjQ

إألربعاء  1٧ماي  201٧م
إلموإفق لـ  21ششعبان  1438هـ

أا’ن ميششال (مدرب نصشر حسش Úداي) لـ «الششعب» :

نقصس اŸنافسشة أاثّر على الÓعبÚ

أاب -دى م -درب نصش -ر حسش Úداي ال -ف -رنسش -ي «أا’ن م -يشش-ال» ام-ت-ع-اضش-ه م-ن ال-غ-ي-اب
’نصشار الفريق عن اŸدرجات رغم أانه كان يحتل اŸركز اÿامسس قبل
اŸتواصشل أ
مواجهة الداربي أامام ششباب بلوزداد« ،ميششال» أارجع الهزÁة ‘ هذا اللقاء إا¤
’صشابات ونقصس اŸنافسشة لÓعبيه ،وأاكد بأانه و‘ حالة ما إاذا كان السشبب فهو
كÌة ا إ
’دارة خوضس باقي مباريات البطولة
مسشتعد للرحيل ،وأانه ‘ حالة ما إاذا قررت ا إ
بÓعبي الفئات الششابة فإانه ’ Áانع ،كما –دث عن باقي مششوار الفريق ‘ البطولة
وانتقد الرابطة على بر›تها ‘ ،هذا ا◊وار :

حاوره ﬁ :مد فوزي بقاصص
^ الششعب  :هزÁة جديدة و مّرة ؟
^^ أا’ن ميششال  :خسشارة مّرة بالنسشبة
ل -ن -ا خصش -وصش -ا أإن -ه-ا  ⁄ت-ك-ن م-ت-وق-ع-ة “ام-ا،
أإعتقد أإن ضشماننا إلبقاء مبكرإ جعلنا ندخل
إللقاء بنوع من إلتسشاهل أإمام فريق ششباب
بلوزدإد إلذي دخل بنية وإإرإدة إلفوز ‘ هذه
إŸوإجهة ،وهو ما جعلنا نتلقى إلهدف إألول
مبكرإ ‘ أإول لقطة ونتحمل عبء إŸبارإة
م -ن -ذ إل -ب -دإي -ة ،إإ ¤أإن خ -رج-ن-ا ن-وع-ا م-ا م-ن
منطقتنا ما تكلل بهدف إلتعادل ،لكن ذلك ⁄
يكن كافيا ألن إلوضشعية بقيت على حالها ‘
إŸرح -ل -ة إل -ث -ان -ي -ة ووإصش -ل إŸن -افسس إل-ل-عب
هجوميا بكل قوة ثم سشجلوإ إلهدف إلثاÊ
وإلثالث ،ورغم أإننا قلصشنا إلنتيجة ‘ إألنفاسس
إألخÒة من إŸبارإة إإل أإن ذلك  ⁄يكن كافيا،
ل يجب أإن ننسشى بأاننا دخلنا إللقاء منقوصشÚ
من خدمات عدة لعب Úأإسشاسشي Úوخاصشة
إلدفاع ،وهو ما جعلني أإعا Êرفقة إلطاقم
إلفني من أإجل تكوين فريق تنافسشي ،ويبدو أإن
توإجدنا ‘ إŸركز إÿامسس قبل هذه إ÷ولة
ل يهم أإنصشارنا وﬁيطنا ألننا نلعب منذ عدة
جولت أإمام مدرجات ششاغرة وكأاننا نلعب
دون ج -م -ه-ور رغ-م أإن-ن-ا ن-ق-دم م-وسش-م-ا ج-ي-دإ
و‰لك ث- -الث أإحسش- -ن ه- -ج- -وم ‘ إل- -ب- -ط- -ول- -ة
إل-وط-ن-ي-ة ،وه-ذه إŸع-ط-ي-ات ج-ع-لت إلÓ-عبÚ
ي -دخ -ل-ون ‘ شش-ب-ه ع-ط-ل-ة بسش-بب ع-دم إإي-ج-اد
إŸسشاندة إلÓزمة.
^ ن -قصس اŸن-افسش-ة أاث-ر ع-ل-ي-ك-م ك-ثÒا
أاليسس كذلك ؟
^^ من دون أإدنى ششك ،حتى أإك ÈإلÓعبÚ
وإŸدرب Úل Áك- -ن- -ه- -م إل- -ت- -ع- -ام -ل م -ع ه -ذه
إلوضشعيات إلغريبة إلتي نششهدها هذإ إŸوسشم
و‘ إŸوإسش -م إلسش -اب -ق -ة م -ن ت -غÒإت ‘ آإخ-ر
◊ظة لل›Èة وŒميد للبطولة لعدة جولت

وغÒه -ا م -ن إألم -ور إل -ت -ي ت -ب -ق-ى ع-ارإ ع-ل-ى
إŸنظم ،Úإلذين يتجهون بنا إإ ¤لعب بطولة
بـ  10أإششهر كاملة ،وإŸتأاهلون إإ ¤نهائي كأاسس
إ÷م-ه-وري-ة سش-ي-ب-ل-غ-ون شش-هرهم إ◊ادي عششر
من إلتحضش ÒوإŸنافسشة ،أإما نحن فسشنلعب
م -وسش -م Úدون إن -ق-ط-اعÃ ،ا أإن-ن-ا ب-ع-د ن-ه-اي-ة
إلبطولة إلوطنية سشنحضشر أإنفسشنا من أإجل
إل- -ت -ن -ق -ل إإ ¤مصش -ر ÿوضس غ -م -ار م -ن -افسش -ة
Óندية ،وفوق كل هذإ فإان
إلبطولة إلعربية ل أ
ه-ن-اك أإن-دي-ة إسش-ت-ف-ادت م-ن ت-وق-ف إل-ب-ط-ول-ة
وأإخرى تضشررت كثÒإ ،أإمام ششباب بلوزدإد كنا
نفتقد إإ ¤إŸنافسشة إلرسشمية عكسشهم وهو ما
جعهلم أإفضشل منا طوإل إلتسشع Úدقيقة.
^ ت -ن -ت -ظ -رك -م أارب-ع م-ب-اري-ات ق-وي-ة،
كيف ترى نهاية اŸوسشم ؟
^^ سشنكون ‘ موإجهة أإربعة فرق وإحد
سش -ق -ط رسش-م-ي-ا إإ ¤إÎÙف إل-ث-ا Êوي-ت-ع-ل-ق
إألمر بفريق مولودية بجاية ‘ آإخر جولة
وسشيلعبون دون ضشغط ما يجعل من هذإ إللقاء
قويا ،وأإخرى ل تزإل ‘ سشباق إللقب وهي
إإ–اد إل-ع-اصش-م-ة إل-ت-ي سش-ن-وإج-ه-ه-ا ‘ إ÷ولة
إŸقبلة من عمر إلبطولة ،وسشنحاول إسشتغÓل
ت -ع -ب -ه -م م -ن إلسش -ف -ري -ة إل -ت-ي سش-ت-ق-وده-م إإ¤
زÁب -اب -وي ل -ل -عب م-ب-ارإة إ÷ول-ة إل-ث-ان-ي-ة م-ن
م-ن-افسش-ة رإب-ط-ة إألب-ط-ال إإلف-ريقية ،وبعدها
سشنوإجه فريق Úيصشارعان على إلبقاء إألول
دف -اع ت -اج -ن -انت ب -ع -ق-ر دي-اره وإل-ث-ا Êشش-ب-اب
قسشنطينة ،وهو ما يجعل من نهاية موسشمنا
قوية للغاية ،لكننا سشنسش Òمبارياتنا إŸتبقية
بكل ذكاء إإ ¤نهايتها لننهي إŸوسشم ‘ مرتبة
مشش- -رف- -ة ول- -ن- -ح- -اول ضش -م -ان م -رك -ز م -ؤوه -ل
للمنافسشة إلعربية إŸوسشم إŸقبل.
^ ول- -د زم ‹Òب- -دا ‘ ق- -م -ة ال -غضشب
بعد نهاية اللقاء من الÓعب Úوالطاقم
الفني ؟
^^ رئيسس إلنادي غضشب من إلكÓم إلذي
قيل قبل إللقاء بأان إلÓعب Úأإرإدوإ أإن يقوموإ
بإاضشرإب ،وششعر بأانهم ل يرغبون ‘ موإصشلة
إل -ل -عب وإل -دف -اع ع -ن أإل -وإن إل -ف-ري-ق ،ك-م-ا ⁄
يعجبه أإبدإ إألدإء إŸقدم من قبل إلتششكيلة
أإمام ششباب بلوزدإد ‘ إلدإربي ،وهو ما جعله
يخرج بهذه إلتصشريحات ،إ÷ميع يعرف بأان
لدينا عدة لعب Úمصشاب ، Úوإإذإ كان إلطاقم
إلفني هو إŸتسشبب ‘ إلهزÁة و‘ إألدإء
إلذي آإل إإليه إلفريق فأانا مسشتعد لÓسشتقالة
من منصشبي ،وإإذإ قررت إإلدإرة أإن نخوضس
باقي مباريات إلفريق بالÓعب Úإلششباب فلن
أإم -ان -ع ‘ ذلك ،ول -ط -اŸا شش -ج -عت إل Ó-ع-بÚ
إلششباب ورقيتهم ‘ كل إلفرق إلتي دربتها ‘
إ÷زإئر وإألمثلة عديدة.

رابطة أابطال إافريقيا

مباراة الزمالك ـ ا–اد العاصشمة يوم 2جوان
تلقى نادي إلزمالك ،إإخطارإ رسشميا من
إل–اد إإلفريقي لكرة إلقدم «كاف» ،يعلمه
Ãوعد مبارإتي فريقه أإمام إ–اد إلعاصشمة
إ÷زإئ- -ري ‘ إ÷ول- -ت Úإل- -ث- -ال -ث -ة وإل -رإب -ع -ة
للمجموعة إلثانية من بطولة رإبطة أإبطال
إإف -ري -ق -ي-ا ،حسشب م-ا أإوردت-ه أإمسس إلصش-ح-اف-ة
إÙلية.
وحدد ‘‘إلكاف‘‘ يوم  2جوإن إŸقبل موعدإ
للمبارإة إألو ¤ضشمن إ÷ولة إلثالثة ،وإلتي

سشتقام على ملعب برج إلعرب ‘ إإلسشكندرية،
ع -ل -ى أإن ت -ق -ام م -ب -ارإة إ÷ول -ة إل -رإب -ع-ة بÚ
إلفريق Úيوم  21من إلششهر ذإته ‘ إ÷زإئر.
ج- -دي- -ر ب- -ال- -ذك- -ر أإن إ÷ول- -ة إألو ¤ل- -دور
إÛموعات ششهدت فوز إلزمالك على كابسس
يونايتد إلزÁبابوي بهدف Úنظيف ،Úوكذلك
ف -وز إ–اد إل -ع -اصش -م -ة ع -ل-ى أإه-ل-ي ط-رإب-لسس
إلليبي بثÓثية نظيفة ،ليتصشدر بذلك إلفريقان
›موعتهما إلثانية.

تششيلسشي

كونتي يسشعى لتحطيم
رقم مورينيو

حكيم بوغدو لـ «الششعب»:

«حققنا نتائج إايجابية ‘ موعد باكو »
أاك- -د رئ- -يسس ا’–ادي- -ة ا÷زائ- -ري- -ة
ل -لسش -ب -اح -ة ح -ك -ي -م ب -وغ -دو ‘ تصش-ري-ح
خاصس لـ «الششعب» ،أان النتائج اÙصشل
عليها من طرف عناصشر الفريق الوطني
’سشÓ-م-ي ال-تي
ضش-م-ن أال-ع-اب ال-تضش-ام-ن ا إ
’ذربيجانية
Œري فعاليتها بالعاصشمة ا أ
’هداف
«باكو» جد إايجابية وŒاوزت ا أ
اŸسشطرة من كل ا÷وانب.

ك-م-ا إسش-ت-حسش-ن إألج-وإء إل-ت-ي سش-ارت ف-ي-ها
إŸنافسشة ‘ قوله «إ◊مد إلله إألمور سشارت
بششكل رإئع ضشمن أإلعاب إلتضشامن إإلسشÓمي
إلتي تتوإصشل بأاذربيجان ،حيث حققنا أإفضشل
من إألهدإف إلتي قمنا بتسشطÒها قبل إلتنقل
إإ ¤مكان إ◊دث فيما يتعلق بعدد إŸيدإليات
عندما أإعلنا عن  5ميدإليات منها  3ذهبيات،
فضشية ،برونزية ولكن إلنتائج كانت على إلنحو
إلتا‹  3ذهبيات ،فضشيتان ،برونزيتان وهذإ
دل -ي -ل ع -ل -ى ‚اح إل -ف -ري -ق إل -وط -ن -ي بصش -ف -ة
وإضشحة».

على إلتأالق مسشتقب Óولهذإ سشنسشتمر ‘ إلعمل
إ÷اد ح -ت -ى نصش -ل أله -دإف أإخ-رى ل-تشش-ري-ف
إلسش -ب -اح -ة إ÷زإئ -ري -ة وإإع -ادت -ه -ا ل -ل-مسش-ت-وى
إلعاŸي مثلما سشبق ‹ أإن صشرحت به سشابقا
خاصشة أإن إلسشباح Úإ◊الي Úششباب وششابات
ول -ه -م إإم-ك-ان-ي-ات ك-بÒة وب-إام-ك-ان-ه-م إل-ذه-اب
بعيدإ».

ن -اشش -د إإلي -ط -ا‹ أإن -ط -ون-ي-و ك-ون-ت-ي،
مدرب تششيلسشي لعبيه موإصشلة إلتأالق
م -ن أإج -ل ت -ق -د Ëن -ه -اي -ة ُت-ضش-ف-ي ع-ل-ى
إŸوسش- -م ط- -اب- -ع إŸث- -ال- -ي -ة ،م -ن خ Ó-ل
إلوصشول إإ ¤إلنتصشار رقم  30بالدوري
إإل‚ليزي.
«رضشا بلكحل مديرا فنيا ل–Óادية»
وحسش- - -م تشش- - -ي- - -لسش- - -ي ،ل- - -قب إل- - -دو
ر
ي
أإما عن جديد إل–ادية كششف بوغدو عن
إإل‚ل -ي -زي ،إ÷م-ع-ة إŸاضش-ي ،وأإج-رى
تعي Úرضشا بلكحل ‘ منصشب إŸدير إلفني ‘
ك-ون-ت-ي ،ت-غ-يÒإت ع-دي-دة ‘ إل-تشش-ك-ي-ل-ة
قوله «قمنا بتنصشيب رضشا بلكحل مديرإ فنيا
سشجلنا بداية إايجابية على رأاسس الهيئة
إلتي فازت على وإتفورد ( )3-4مسشاء
ل–Óادية ولكن سشيعمل ‘ إلفÎة إ◊الية مع
إإلث -ن ،Úل -يصش -ب -ح إل -ف -ري -ق م -ت-ف-وًق-ا ‘
أإضش -اف ﬁدث -ن -ا ‘ ذإت إلسش -ي -اق «ج -اءت إŸدي -ر إلسش -اب -ق رغ -م تسش -ل-م-ه إŸه-ام بصش-ف-ة
إلصش- - - - -دإرة ،ب- - - - -ف - - - -ارق  10نقاط.
هذه إلنتائج إإليجابية بعد إلعمل إلكب Òإلذي رسشمية بسشبب وجود بعضس إŸلفات إلتي يجب
و‘ ح- -ال- -ة –ق- -ي -ق إل -ف -وز ‘ إŸب -ارإة
قام به إلفريق خÓل إلفÎة إŸاضشية إإضشافة أإن تسش -ت-ك-م-ل ح-ت-ى ن-ه-اي-ة إŸوسش-م إل-ري-اضش-ي
إألخÒة ،إألحد إŸقبل أإمام سشندرلند،
إإ ¤إإرإدة إلسش- -ب- -اح ‘ Úه- -ذإ إŸوع -د إل -ذي إإضشافة إإ ¤تسشوية بعضس إألمور إŸششÎكة مع
ي-ح-ق-ق تشش-ي-لسش-ي ب-ذلك رقً-م-ا ق-ي-اسشً-ي-ا،
ي -ت -م -ي -ز Ãسش -ت -وى م-ق-ب-ول م-ن خÓ-ل ت-وإج-د إŸكتب إلسشابق وجرى إلتنصشيب ‘ ظروف
يتمثل ‘ –قيق  30إنتصشاًرإ ،خÓل 38
سشباح Úيتمتعون باÈÿة ولهم Œربة عاŸية جيدة بحضشور جميع إŸعني.»Ú
م- - -ب- - -ارإة ب- - -ال- - -دوري ،ه - -ذإ إŸوسش - -م.
من عدة دول مششاركة ‘ هذه إأللعاب وهذإ
كما تطرق ﬁدثنا إإ ¤إŸوإعيد إلقادمة
وت-و sق-ع ك-ون-ت-ي ،أإن ي-ح-ف-ز ه-ذإ إل-ه-دف،
ما يعني أإن إلفريق إلوطني كان ‘ إŸوعد ‘ قوله «إلبدإية كانت جد إإيجابية على رأإسس
لع -ب -ي إل -ف-ري-ق ،وي-رف-ع درج-ة إلÎك-ي-ز
وحقق إألهم كما “كن إŸدربون من تقييم إل–ادية من خÓل إلنتائج وإŸوإعيد إلتي
لديهم ،وقال عقب مبارإة أإول أإمسس،
إŸسش -ت -وى إل-ع-ام ل-ل-م-ج-م-وع-ة ق-ب-ل إŸوإع-ي-د ششاركنا فيها على غرإر كأاسس إ÷زإئر ،أإلعاب
أإمام وإتفورد« :تلقينا  3أإهدإف لكننا
إلرسشمية إلÓحقة حتى نحقق نتائج مششرفة» .إلتضشامن إإلسشÓمي ‘ ،ح Úسشتكون إلبطولة
سشجلنا  ،4وصشنعنا إلعديد من إلفرصس».
Óششبال ‘  6جويلية إلقادم ،إلبطولة
ووإصشل إلرجل إألول على رأإسس إلفيدرإلية إلوطنية ل أ
وأإضش - -اف «إل - -ف - -وز ك - -ان إلشش - -يء إألكÌ
قائ« Óمسشتقبل إلفريق إلوطني يبششر با Òÿإلوطنية إŸفتوحة ب 3 Úو  8أإوت وإلتي نطمح
أإهمية ،وقد حققناه .إآلن أإمامنا هدف
بعدما قمنا بتقييم إŸسشتوى إلعام وهو قادر إإ‚ ¤احها من كل إ÷وإنب بحول إلله».
إل - -وصش - -ول إإ ¤إلن - -تصش - -ار إل - -ثÓ- -ث.»Ú
وت -اب -ع «ك -ان إلشش -يء إŸه -م ،ه -و إل -ف-وز
زيدان:
ب -ال -دوري .وب-ع-ده-ا ي-فÎضس أإن ن-ح-اول
–سش Úإألرقام إلقياسشية ،عندما يكون
حاÁ .كننا إلوصشول إإ ¤هذإ
ذلك متا ً
إل - -ه - -دف ،وه - -ذه رغ - -ب - -ت - -ي ورغ - -ب- -ة
أاsكد زين الدين زيدان ،مدرب ريال مدريد ،اسشتعداد
إلÓعب.»Ú
’حد اŸقبل،
فريقه Ÿواجهتي سشيلتا فيغو اليوم ،وما’غا ا أ
ويتطلع تششيلسشي ،إإ– ¤طيم
’سشبانية.
‘ ختام مششوار الفريق ،بالليغا ا إ
إل -رق -م إل -ق -ي-اسش-ي إŸسش-ج-ل
وي-ح-ت-اج ري-ال م-دري-د ،ل-ل-حصش-ول ع-ل-ى  4ن-ق-اط م-ن إŸب-ارإت،Ú
باسشمه ،عندما حقق 29
للتتويج رسشميًا بلقب إلدوري إإلسشبا.Ê
إن- -تصش- -اًرإ ب- -ال -دوري ‘
وقال زيدإن ‘ ،إŸؤو“ر إلصشحفي إلتقدÁي Ÿبارإة سشيلتا فيغو،
م - - -وسش- - -م- - -ي «-2004
 ،»2005و»  -2005أإمسس إلثÓثاء« :نحن مسشتعدون ،ونتطلع للنهائي ÚإŸتبقي ‘ Úإلليغا.
– ،»2006ت قيادة إ÷ميع ‘ حالة بدنية ‡تازة ،وننتظر بفارغ إلصش Èموعد إŸبارإة».
ج -وزي -ه م -وري -ن-ي-و ،وأإضش-اف إŸدرب إل-ف-رنسش-ي« :سش-ي-ل-ت-ا ف-ي-غ-و ،سش-ي-ل-عب ل-ل-ف-وز ألن-ه ف-ريق
إ- - - Ÿدرب إ◊- - -ا‹ Îﬁف ،ونحن بدورنا ل نفكر سشوى ‘ إلفوز باŸبارإة».
وتابع« :هناك مبارإتان متبقيتان .أإنا ششخصس إإيجابي ،وسشنقدم
ŸانششسشÎ
لنني إإيجابي دإئًما».
‡ %100ا لدينا .ل أإفكر ‘ أإي ششيء آإخر؛ أ
يونايتد.
ووإصش-ل« :سش-ت-ك-ون م-ب-ارإة صش-ع-ب-ة ..م-ب-ارإة إإشش-ب-ي-ل-ي-ة كانت صشعبة،
وأإج - -رى ك- -ون- -ت- -ي،
ت- -غ- -يÒإت ع- -دي- -دة وك-ذلك سش-ت-ك-ون م-ب-ارإت-ا سش-ي-ل-ت-ا ف-ي-غ-و ،وم-الغ-ا ..م-ا ي-ه-م-ني هو ما
ع-ل-ى ق-ائ-م-ة إل-فريق سشنفعله».
وتطرق زيدإن ،للحديث عن لعبيه ،موضشحًا« :كريسشتيانو رونالدو،
‘ مبارإة أإول أإمسس،
وأإشش -رك إل -ق -ائ-د ج-ون بالتأاكيد سشيكون معنا أإمام سشيلتا فيغو ،بينما لن يلحق غاريث بيل
تÒي ،إل -ذي ي -رح -ل ع-ن باŸبارإة ..نحن سشعدإء بتحسشنه لكنه لن يكون حاضشًرإ».
لنه تعرضس لضشربة قوية،
وأإردف« :خاميسس رودريغيز؟  ⁄يتدرب؛ أ
إل -ف -ري -ق ب -ن-ه-اي-ة إŸوسش-م،
لكننا نفكر ‘ أإن يكون جاهًزإ للمباريات إŸتبقية».
ضش -م -ن إل -تشش -ك-ي-ل إألسش-اسش-ي،
لخÒة م-ن
وأإك -م -ل« :ع-ل-ي-ن-ا أإن نسش-ت-م-ر ‘ إŸن-افسش-ة ح-ت-ى إل-ل-ح-ظ-ة إ أ
و‚ح إلÓ- -عب ‘ إل- -تسش- -ج- -ي- -ل.
لخÒة ..إŸؤوكد أإننا لن نتهاون ،لكن ل أإعلم إإذإ كنا سشنفوز أإم ل».
إŸبارإة إ أ
وق - -ال ك - -ون - -ت - -ي« :ق- -ررت إإج- -رإء 9
لحد إŸاضشي بالليغا،
وبسشؤوإله عن غضشب أإلفارو مورإتا ،خÓل إسشتبدإله أإمام إإششبيلية ،إ أ
ت - -غ- -يÒإت وم- -ن- -ح ف- -رصش- -ة إŸشش- -ارك- -ة
أإجاب ⁄« :يكن غاضشبًا مني .لكنه كان غاضشًبا من ششيء آإخرÁ .كن أإن –دث مثل
بالتششكيل إألسشاسشي للعديد من إلÓعبÚ
لمور ،ونحن نتحدث مع بعضشنا إلبعضس» .
هذه إ أ
إلشش -ب -ان .إآلن أإشش -ع -ر ب -السش-ع-ادة ألن رد
إلفعل كان رإئًعا ..كانت مبارإة مهمة؛
ألنها إألو ¤لنا بعد حسشم إللقب».

التششكيلة مسشتعدة Ÿقابلتي سشيلتا فيغو و ما’غا

–ويÓت

بإامكان «’كازيت »الرحيل عن نادي ليون

وأإضشاف« :إإذإ كان بعضس إلÓعب ،ÚيعتÈون
أإن ليون أإقل من مسشتوى طموحاتهم ،فالباب
م -ف -ت -وح أإم-ام-ه-م ل-ل-م-غ-ادرة ،وسش-ن-ق-وم بشش-رإء

1٧339

نبيلة بوقرين

جان ميششال او’سس
أاsك - -د ج- -ان م- -يشش- -ي- -ل أاو’سس ،رئ- -يسس
أاوŸبيك ليون ،أانه لن يقف أامام رغبة
أال-كسش-ن-در ’ك-ازيت ،ه-داف ال-ف-ريق ،أاو
أاي ’عب آاخر ،يريد الرحيل عن النادي
عقب نهاية اŸوسشم ا÷اري.
أإششار أإولسس ‘ تصشريحات أإبرزتها صشحيفة
ليكيب أإن إلباب مفتوح أإمام لكازيت للرحيل.
وإسشتدرك « :لكن هذإ ليسس تأاكيًدإ لرحيله
عن إلفريق ،بل يتوقف إألمر على إلنادي إلذي
ل -دي -ه ج -رأإة ،وق -لب ‘ تسش -دي -د ث-م-ن صش-ف-ق-ة
ششرإئه».
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لع- -ب Úب -ن -فسس مسش -ت -وإه -م ،وب -ال -ط -ب -ع ه -ذه
إÿطوة ،سشتتم بعقÓنية ششديدة».
وأإ” ج - -ان م - -يشش - -ي - -ل أإولسس« :سش - -ن- -وف- -ر
إإلمكانيات إŸالية إلÓزمة ،لششرإء صشفقات
جديدة ،تعادل عدد إلÓعب Úإلرإحل Úعن
إلفريق؛ ألننا لدينا إإصشرإر على إلعودة ›دًدإ
ضشمن أإفضشل  10أإندية بأاوروبا».
يذكر أإن تقارير صشحفية عديدة ،أإششارت
إإ ¤إه -ت -م -ام ب -عضس إألن -دي -ة بضش -م أإل -كسش-ن-در
لكازيت ،حيث ربطته بالنتقال إإ ¤ليفربول،
وأإرسشنال ،وأإتلتيكو مدريد..

خاميسس رودريغيز ‘ الطريق نحو مانششيسش Îيونايتد
كششفت تقارير صشحفية عديدة ،عن إإنهاء نادي ريال مدريد إإلسشبا ،Êتفاصشيل صشفقة بيع
مهاجمه إلكولومبي خاميسس رودريغيز ،لصشالح مانششسش Îيونايتد إإل‚ليزي عقب نهاية
إŸوسشم إ÷اري.
وأإكدت هذه إلتقارير ،أإن خاميسس رودريغيز رحل بالفعل عن صشفوف إلفريق إŸلكي،
ويتبقى فقط إإلعÓن إلرسشمي عن إلصشفقة إلتي سشتتم مقابل  49مليون يورو ،علًما بأان
إلÓعب إلكولومبي إنضشم إإ ¤ريال مدريد ‘ صشيف  ،2014مقابل  80مليون يورو من نادي
موناكو إلفرنسشي.
وإختلفت وسشائل إإلعÓم ،عن موعد إإعÓن إلصشفقة ،حيث أإششارت إإذإعة رإديو كارإكول،
إإ ¤أإن إإدإرة ريال مدريد سشتعلن عن إلصشفقة ،عقب إŸبارإة إلأخÒة للفريق إŸلكي
بالدوري إإلسشبا Êأإمام مالغا يوم إألحد إŸقبل .أإما صشحيفة «آإسس» إإلسشبانية ،لفتت إإ ¤أإن
إإلعÓن عن إلصشفقة سشيتأاجل لبعد مبارإة ريال مدريد وجوفنتوسس إإليطا‹ ‘ نهائي
دوري أإبطال أإوروبا ،وإŸقرر إإقامته يوم  3جوإن إŸقبل ،بكارديف.

األربعاء  1٧ماي  201٧م
الموافق لـ  21شضعبان  1438هـ

á```«eÓ`°SGE äÉ``«eƒj
إاعداد  :عبد الكر . Ëل

ال ّصس ‘ Èالقرآان الكر Ëفضسائل كثÒة

حديث القراآن عن فضشائل الصشÈ
كث Òجدا  ،وهذه العجالة ل
تسشتوعب كل ما ورد ‘ ذلك لكن
‚تزئ منه Ãا يلي  - :علق الله
الفÓح به ‘ قوله { :يا اأّيها الذين
اآمنوا اصشÈوا وصشابروا ورابطوا واّتقوا
الله لعلّكم تفلحون } - .الإخبار عن
مضشاعفة اأجر الصشابرين علي غÒه :
{اأولئك يوؤتون اأجرهم مرتÃ Úا
صشÈوا وقال  :اإ‰ا يو‘ الصشابرون
اأجرهم بغ Òحسشاب } - .تعليق
الإمامة ‘ الدين به وباليق: Ú
{وجعلنا منهم اأئمة يهدون باأمرنا Ÿا
صشÈوا  ,وكانوا باآياتنا يوقنون} .

وياأتوكم من فورهم هذا Áددكم
رّبكم بخمسشة اآلف من اÓŸئكة
مسشوم.}Ú

^ اأنه تعالى جعل الصضبر والتقوى جنة
عظيمة من كيد العدو ومكره فما
اسضتجن العبد باأعظم منهما{:واإن

تصشÈوا وتّتقوا ل يضشّركم كيدهم
ششيئا}.

^ اأن المÓئكة تسضلم في الجنة علي
الموؤمنين بصضبرهم والمÓئكة يدخلون
عليهم من كل باب سضÓم عليكم بما
صضبرتم فنعم عقبي الدار.
^ اأنه سضبحانه رتب المغفرة والأجر
الكبير علي الصضبر والعمل الصضالح
فقال{ :اإ ّ
ل الذين صشÈوا وعملوا

صشا◊ات اأولئك لهم مغفرة واأجر
ال ّ
كب.}Ò

^ اأّنه سضبحانه جعل ال ّصضبر على
المصضائب من عزم الأمور :اأي مّما
يعزم من الأمور التي اإنما يعزم علي
اأجلها واأشضرفها{ :وŸن صش Èوغفر اإن
ذلك Ÿن عزم الأمور}.
^ اأنه سضبحانه جعل محبته للصضابرين:
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هام جدا

هذه الصضفحة –توي على آايات قرآانية كرÁة
واحاديث نبوية شضريفة ،الرجاء ا◊فاظ عليها
وحمايتها من التدنيسص .وشضكرا

فتاوى شسرعية
صشÓة
مصشافحة اŸصشلّ Úبعضشهم لبعضس عقب انتهاء ال ّ
مباششرة؟

ل مانع شضرعا من ذلك ،فالمصضافحة مشضروعة بأاصضلها في الشضرع الشضريف ،وإايقاعها
عقب الصضÓة ل يخرجها من هذه المشضروعية ،فهي مباحة ومندوب إاليها عند
جمهور العلماء ،وقد ثبت عن النبي ـ صضلى الله عليه واآله وسضلم ـ مصضافحة الصضحابة
الكرام له وأاخذهم بيديه الشضريفتين بعد الصضÓة في بعضص الوقائع .هذا مع األخذ
في العتبار أانها ليسضت من تمام الصضÓة ،ول من السضنن التي نقل عن النبي ـ صضلى
الله عليه وآاله وسضلم ـ المداومة عليها ،وهذا هو المعنى الذي من أاجله كرهها بعضص
العلماء ،ومع قولهم بكراهتها نصضوا على اأنه اإذا مد مسضلم يده إالى أاخيه ليصضافحه
ف Óينبغي اإلعراضص عنه بجذب اليد ،لما يترتب عليه من أاذى بكسضر خواطر
المسضلمين وجرح مشضاعرهمى وجبر الخواطر وبث األلفة وجمع الشضمل أاحب إالى
الله تعالى من مراعاة تجنب فعل نقلت كراهته عن بعضص العلماء لمعني غير متحقق
غالبا ،في حين أان جمهورهم والمحققين منهم قالوا بإاباحته أاو اسضتحبابه.

^ ظفرهم بمعية الله لهم{ :اإن الله
مع الصشابرين}.

^ اأنه جمع لهم ثÓثة اأمور لم تجمع
لغيرهم{ :اأولئك عليهم صشلوات من
ربهم ورحمة واأولئك هم اŸهتدون}.
^ اأنه جعل الصضبر عونا وعدة ،واأمر
بالسضتعانة به{ :واسشتعينوا بالصشÈ
والصشÓة}.
^ اأنه علق النصضر بالصضبر والتقوى
فقال{ :بلى اإن تصشÈوا وتتّقوا
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{والله يحب الصشابرين}.
^ اأنه تعالي قال عن خصضال الخير:
اإنه ل يلقاها اإل الصضابرون{ :وما

يلقاها اإل الذين صشÈوا وما
يلقاها اإل ذو حظ عظيم}.

^ اأنه سضبحانه اأخبر اأنما ينتفع باآياته
ويتعظ بها الصضبار الشضكور{ :اإن ‘
ذلك لآيات لكل صشبار ششكور}.
^ اأنه سضبحانه اأثني علي عبده اأيوب
اأجل الثناء واأجمله لصضبره فقال{ :اإنا

وجدناه صشابرا نعم العبد اإنه
اأواب فمن  ⁄يصش Èفبئسس
العبد هو}.

^ اأنه حكم بالخسضران التام علي كل
من لم يوؤمن ويعمل الصضالحات ولم يكن
من اأهل الحق والصضبر{ :والعصشر اإن

الإنسشان لفي خسشر اإل الذين
اآمنوا.}...

قال الإمام الشضافعي :لو فكر الناسص
كلهم في هذه الآية لوسضعتهم ,وذلك اأن
العبد كماله في تكميل قوتيه :قوة العلم
وقوة العمل وهما :الإيمان والعمل
الصضالح وكما هو محتاج لتكميل نفسضه
فهو محتاج لتكميل غيره ،وهو التواصضي
بالحق ،وقاعدة ذلك وسضاقه اإنما يقوم
بالصضبر.
 اأنه سضبحانه خصص اأهل الميمنة باأنهماأهل الصضبر والمرحمة الذين قامت بهم

هاتان الخصضلتان ووصضوا بهما غيرهم
فقال تعالى{ :ثم كان من الذين

اآمنوا وتواصشوا بالصش Èوتواصشوا

باŸرحمة اأولئك اأصشحاب اŸيمنة}.
 اأنه تبارك وتعالى قرن الصضبربمقامات الإيمان واأركان الإسضÓم وقيم
الإسضÓم ومثله العليا ،فقرنه بالصضÓة
{واسشتعينوا بالصش ÈوالصشÓة}،
وقرنه بالأعمال الصضالحة عموما {اإل
الذين صشÈوا وعملوا الصشا◊ات}،
وجعله قرين التقوى اإنه من يتق
ويصضبر ،وقرين الشضكر {اإن في ذلك
لآيات لكل صضبار شضكور} ،وقرين الحق
{وتواصشوا با◊ق وتواصشوا بالصش،}È
وقرين المرحمة {وتواصشوا بالصشÈ
وتواصشوا باŸرحمة} ،وقرين اليقين
{Ÿا صشÈوا وكانوا باآياتنا
يوقنون}،وقرين التوكل {نعم اأجر
العامل Úالذين صشÈوا وعلى ربّهم

يتوّكلون} ،وقرين التسضبيح والسضتغفار
{فاصش Èاإن وعد الله حق
واسشتغفر لذنبك وسشّبح بحمد

رّبك بالعششي والإبكار} ،وقرنه
بالجهاد {ولنبلوّنكم حتى نعلم
اÛاهدين منكم والصشابرين}.

 اإيجاب الجزاء لهم باأحسضن اأعمالهم{ولنجزين الذين صشÈوا اأجرهم
باأحسشن ما كانوا يعملون}.

وصسّي ـ ـ ـة اإلسس ـ ـÓم باليتي ـ ـ ـم

الذين يأاكلون أاموال اليتامى ظلما إا‰ا يأاكلون ‘

بطونهم نارا وسشيصشلون سشعÒا} (النسضاء ،)10 :وقال
للذين يتولون أاموالهم إاذا بلغوا مبلغ الشضباب قال تعالى:
{وآاتوا اليتامي أاموالهم ول تتبّدلوا اÿبيث بالطيب}
(النسضاء ،)2 :وقال أايضضا{ :وابتلوا اليتامى حتى إاذا

لسشÓمية قدوم ششهر
لمة ا إ
تنتظر ا أ
رمضش -ان ال -ك-ر Ëب-ل-ه-ف وشش-وق ك-بÒي-ن
لفضشل وبركات هذا الششهر التي ل تعد
ول –صش - -ى ،ل - -ذلك ‚د م - -ع - -ظ- -م- -ه- -م
ي -ج -ت -ه -دون ‘ ه -ذا الشش -ه -ر Ãضش -اع -ف-ة
ال-ن-واف-ل وق-راءة ال-ق-ران أام Ó-م-ن اŸو¤
أان يغفر ذنوبهم ويتقبل عملهم .وحتى
ن -ك -ون مسش-ت-ع-دي-ن ل-ه-ذا الشش-ه-ر ال-ك-رË
نقدم لكم بعضس النصشائح التي Áكن أان
تسش - -اع - -دك - -م وتسش - -ت- -ق- -ب- -ل- -ون- -ه أافضش- -ل
اسشتقبال.

^ ال -ن -ي -ة ال -خ -الصض -ة ل -ع-ب-ادة ال-ل-ه ت-ع-ال»
وطاعته في هذا الشضهر الكريم :وادعوا
الله أان يبلغك شضهر رمضضان وأانت بصضحة
وعافية لكي تسضتطيع اإلكثار من الصضÓة
والنوافل وتبتعد عن السضيئات والمعاصضي
وترضضي الله تعالى.
^ كن صضادقاً مع نفسضك ومع ربك في
توبك خÓل شضهر رمضضان :اسضتغل هذا
الشضهر لكي تكّفر عن ذنوبك وكي تنال
رضضا ربك ،وإان عمل المسضلم بنيته ومن
نوى خير بشضره الله بذلك وضضاعف له
أاجره ،ومن نوى الشضر غضضب الله عليه.
^ اسضتقبل شضهر رمضضان بفرح وسضعادة،
ففي هذا الشضهر تغلق أابواب النار وتكبل
الشضياطين وتفتح أابواب الجنة وتضضاعف
ال -حسض -ن -ات ،ف -ه -ذا الشض-ه-ر أافضض-ل شض-ه-ور

السضنة وخيرها.
^ ل تسضتقبل شضهر رمضضان وأانت في
قلبك ذرة كره لأحد أاو حقد على إانسضان
م -ه-م-ا اأخ-ط-أا ف-ي ح-قك :فسض-ام-ح ج-م-ي-ع
ال -ن -اسص وصض-ال-ح م-ن ت-خ-اصض-مت م-ع-ه ،ول
ت -ج -ع -ل ال -ح -ق-د وال-ك-ره يضض-ي-ع-ون ع-ل-يك
فضض -ائ -ل ه-ذا الشض-ه-ر ال-ك-ري-م ورضض-ا ال-ل-ه
عنك.
^ احرصص على رضضا والديك فرضضا الله
من رضضا الوالدين :ول تسضتقبل رمضضان
وأانت تشضعر أان والديك غير راضضيين عنك
اأو اأنك اأخطأات في حقهم كي ل يغضضبا
ع- -ل- -يك وي- -غضضب ع- -ل -يك ال -ل -ه ،وت -ع -ان -ي
ال -مصض -ائب وال -مشض -اك-ل ال-ت-ي ق-د تصض-ي-بك
بسضبب عدم رضضا الله عليك.
^ إاذا كنت على جهل بأاحكام اإلسضÓم أاو
بعضص النوافل ف Óتتخذ جهلك عذر :بل
قم بتعلم جميع فروضص اإلسضÓم وسضننه،
ول ت -دع األج -ر وال -ث-واب ي-ف-وتك ل-م-ج-رد
جهلك بما يرضضي الله عنك.
^ اعقد النية على الصضيام والصضÓة و
قراءة القرآان بصضدق وإاخÓصص :ول تكن
متذمّرا ً من الصضيام وتعتقد أان الصضيام هو
بقائك من دون طعام ل بل الصضيام عبادة،
وإاخÓصص لله تعالى وصضÓة و قراءة قرآان،
وتصضّدق على الفقراء وصضلة الرحم.

أاسسب ـ ـ ـاب الّنـ ـ ـ ـزول

سض -بب ن -زول ق -ول ال -ل -ه ت -ع-ال-ى  { :ياأاّيها
الذين آامنوا  ⁄تقولون ما ل تفعلون
ك Èمقتا عند الله أان تقولوا ما ل
تفعلون } (الصضف  2 :ـ  .)3فقد أاخرج
اإلمام الطبري في تفسضيره عن ابن عباسص
 رضضي الله عنهما  -قال  :كان ناسص منالمؤومنين قبل أان يفرضص الجهاد يقولون :
لوددنا أان الله عز وجل دلنا على أاحب
األعمال إاليه فنعمل بها ،فأاخبر الله تعالى
ن -ب -ي -ه صض -ل -ى ال -ل -ه ع -ل -ي-ه وسض-ل-م اأن أاحب
األعمال  :إايمان به  ،لشضك فيه  ،وجهاد
أاهل معصضيته  ،الذين خالفوا اإليمان ولم
يقروا به .

لم
لب أاو من فقد ا أ
اليتيم هو من فقد ا أ
أاو من فقدهما معا  ،فينششأا دون أان يجد القلب
لم-ان
ال-ع-ط-وف ال-ذي ي-ح-ن-و ع-ل-ي-ه ف-ي-حسس ب-ا أ
واŸظ -ل -ة ال -ت -ي –ي -ط ب -ه وت-ظ-ل-ه م-ن ت-ب-ع-ات
الزمان وأانواع العواصشف وتقلباتها.

ولضضعف اليتيم أاوصضى اإلسضÓم بالعطف عليه واحتوائه
كما حرصص على أامواله والحفاظ عليها ،وتوعد من
يسضتولى على أاموال اليتيم بالعذاب والعقاب في اآلخرة،
وقد كان رسضول الله ـ صضلى الله عليه وسضلم ـ مث Óأاعلى
لكل يتيم فقد أاباه وهو مازال في رحم أامه آامنة ،وكان
أابوه مازال في ريعان الشضباب ،ثم فقد أامه وهو في
السضادسضة من عمره ,فرباه جده عبدالمطلب بن هاشضم
وظل معه حتي الثامنة ،فلما توفي جده وهو في الثامنة
من عمره عهد إالي عمه بتربيته وكان عمه أابو طالب
يجلسضه ويحبه لما يري من سضمو خلقه وبركته.
وقد ظل محمد ـ صضلى الله عليه وسضلم ـ في بيت عمه
حتى الخامسضة والعشضرين حتى تزوج أام المؤومنين خديجة
رضضي الله عنها ،وبذلك كان الله هو الذي رباه ولم يعهد
لحد بتربيته لذلك قال تعالى{ :أا ⁄يجدك يتيما فآاوى
ووجدك ضشال فهدى ووجدك عائ Óفأاغني} ثم أامره
الله تعالى فقال{ :فأاّما اليتيم ف Óتقهر وأاّما ال ّسشائل فÓ
تنهر وأاما بنعمة رّبك فحّدث} (سضورة الضضحى).
ن
وقال الله تعالى محذرا من أاكل أاموال اليتامى ظلما{ :إا ّ

كيف نسستقبل شسهر رمضسان الكرË؟

بلغوا
النكاح
فإان آانسشتم
منهم رششدا
فادفعوا إاليهم أاموالهم
ول تأاكلوها إاسشرافا وبدارا أان يكÈوا ومن كان غنيا
فليسشتعفف ومن كان فقÒا فليأاكل باŸعروف}

(النسضاء.)6 :
لذلك كان النبي ـ صضلى الله عليه وسضلم ـ يحرصص على
مال اليتيم ،وكان يكفل هو وأازواجه في بيته عددا من
اليتام من اأبناء شضهداء الصضحابة حتى يزوجوهم وكان
صضلى الله عليه وسضلم يقول« :أانا وكافل اليتيم كهاتين في
الجنة» وأاشضار إالى أاصضبعيه السضبابة والوسضطى ،وقال
أايضضا« :المسضح علي رأاسص اليتيم صضدقة» ،ولنا في رسضول
الله ـ صضلى الله عليه وسضلم ـ األسضوة الحسضنة

ف -ل -م -ا ن -زل ال -ج -ه -اد ك -ره ذلك ن -اسص م-ن
المؤومنين ،وشضق عليهم أامره فأانزل الله
سضبحانه وتعالى قوله{ :يا أاّيها الذين
آام -ن -وا  ⁄ت -ق -ول-ون م-ا ل ت-ف-ع-ل-ون}.
وإاذا ك- -انت ال- -ع- -ب- -رة ب- -ع- -م- -وم ال -ل -ف -ظ ل
بخصضوصص السضبب ،كما هو مقرر في علم
األصضول ،فإان اآلية الكريمة تبقى أابعد
م -دى م -ن ال -ح -ادث-ة ال-ف-ردي-ة ال-ت-ي ن-زلت
ل-م-واج-ه-ت-ه-ا ،وأاشض-م-ل ل-ح-الت كثيرة غير
الحالة التي نزلت بسضببها ،فهي تحيط
ب-ك-ل ح-ال-ة م-ن ال-ح-الت ال-ت-ي ي-ق-ع ف-ي-ه-ا
النفصضام بين اإليمان والحركة به أاو بين
القول والعمل ،أاو العلم والعمل.

وقفة إايمانية
ث الشضرع المطهر الناسص على انتقاء األلفاظ الطيبة التي تدخل السضرور على الناسص ،
ح ّ
ح ْسشن ًا}( ،البقرة :من اآلية .)83ولم يبح الله عز
فقال الله عز وجلَ{ :وُقوُلوا ِللنsاس ِ
س ُ
ب الsل ُ
ه
وجل لعباده الجهر بالسضوء إال في أاحوال محددة كحالة التظلم فقال{ :ل ُيِح t
ن ُ
ن الsل ُ
ل ِإاsل َم ْ
ه سَشِميعًا َعِليمًا}( ،النسضاء .)148:قال
جْهَر ِبال tسشو ِ
ء ِم َ
م َوَكا َ
ن اْلَقْو ِ
اْل َ
ظِل َ
يحيى بن معاذ :ليكن حظ المؤومن منك ثÓث خصضال لتكون من المحسضنين،إاحداها :إان لم
تنفعه ف Óتضضره،والثانية :إان لم تسضره ف Óتغمه ،والثالثة:إان لم تمدحه ف Óتذمه.
وقد كان الصضالحون يتعهدون أالسضنتهم فيحرصضون على اختيار األلفاظ والكلمات التي ل
Óحنف لئن
يندمون عليها فرأاينا منهم عجبا،هذا األحنف بن قيسص يخاصضمه رجل فيقول ل أ
قلت واحدة لتسضمعن عشضرا،فقال األحنف :لكنك والله لو قلت عشضرا ما سضمعت واحدة.
ورأاى عيسضى عليه السضÓم خنزيرا فقال :مربسضÓم  ،فقيل له :تقول هذا لخنزير؟ قال أاعود
لسضاني الخير.
أاما العÓمة تقي الدين السضبكي فسضمع ولده العÓمة تاج الدين يقول لكلب:يا كلب بن كلب،
فنهاه عن ذلك فقل :أاليسص كلب بن كلب؟ فقال :شضرط الجواز عدم التحقير .فقال تاج
الدين :هذه فائدة.
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األربعاء  ١٧ماي ٢٠١٧
الموافق لـ  ٢١ششعبان  ١٤٣٨هـ

متاهـــــة
األرقــــام

لعب دولي
سشابق

ظرف زمان

احسشب «م»

ضشم ودور
سشاهر

مدينة
إايرانية

ملكنا «م»

٨

سشاخن «م»
البارحة
عكسس فرنسشي «م»
قمر

من األلوان
قدسس
مبعثرة

للتخيير
متششابهان
هضشبة

للتعريف
جوهر

مداد

متششابهة
ولية رقم
٣٠

للجزم
مدينة
فرنسشية

أللغز:

١

ح ـ ـ ـارسس دول ـ ـ ـي محلـ ـ ـي

أالح ـ ـ ـ ــل

∞≤ãJ h π°ùJ
أختبر معلوماتك
أأي خليفة ألذي أأمر بترجمة ألكتب إألى
أللغة ألعربية من بين ألسصماء ألتالية

بعث
حيوان

رفقة
٢

٤

٣

٥

مدينة
جنوب
افريقيا
٧

٦

٩ ٨
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الكلمــات السسريــة

هضشبة

1

كلمات سصهمية
كلمة سصر
دردشصة ألحروف
لعبة ألحروف

حقن «م»
هواء
متحرك
ثلثا كنت

لعب دولي
اعتزل
نصشف كد
المÓعب

مصصر
ألحسصار
فرأنسس فانون
حميد زوبا

عكسس
محاسشن

ثلثا الششد

٥

للتفسشير
حقد

فسشر «م»

مدينة
متفرقة

مقابلة

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

٨٢٥

رتبة
دبلوماسشية
والدة

وجع

دردشسة
لسسهم
اأ

١٧٣٣٩

صشحيفة
جزائرية
للرياضشة

والدة
ماهر «م»

هذه الإشسارة –توي
على دوائر مرقمة من ١اإ٨ ¤
و‘ نفسس الوقت على
حروف ﬂتلفة بحيث اأن
رمز الإشسارة يتكون من
›موعة اأرقام ترجمه
اإ ¤حروف ثم اجمع هذه
ا◊روف فتحصسل على
اسسم Ÿقاطعة يابانية اأي
ولية من ولياتها؟

العدد

رقــــــــــم

مربي

لعبــــة الحـــروف
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ألكلمـــــــات:

كÓم ،كتاب ،كفاح ،كثافة ،كد ،كرامة ،كثامة ،كفيف،
كفاية ،كناية ،كسسل ،كفار ،كوناكري ،كسسيلة ،كنفدرالية،
كتلة ،كشسك ،كنيدة ،كسسور ،كهنية ،كاسسح ،كشسيدة ،كشسف،
كسسب ،كيسسري ،كيفيات ،كاملية ،كاملة ،كسسكاسس ،كشسوف،
كثيفة ،كزاخسستان ،كيم،
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الحل متاهة ا أ
لرقام
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٤٣٥ = ٤٠ +
الحل  /تسسل وتثقف

ج  /أأول دولة ظهر بها
ألنفط ألول مرة هي
«مصصر»

`` 6

ر

ر

ك

ي

م

سس

ا

ك

سس

ك

ي

ي

`7

ا

ا

ب

ك

ز

ا

خ

سس

ت

ا

ن

ف

عموديا )١ :خيال ،ورود ،حادق ،مح ،المتر،
برحم ،امرح ،احمد ،لن ،ل.ل ،اسشود ،دروب،
محبة ،يا ،سشموم ،من ،نسشاير ،حل ،ود،
زميتي ،دم ،نسشرب ،دولة ،ششم ،لب
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ث
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سس
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ف

و
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أافقيا )١ :خير الدين زطششي ،تمنراسشت،
احمر ،اين ،حÓل ،يمسشح ،دا ،سشرير ،دق،
مالي ،بل ،ولد ،رورارة محمد ،مسشح ،ود،
محمد بنوزة ،احمد احمد ،لم،
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الحل  /كلمات متقاطعة
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اأ  -الخليفة الأموي
ب  -ابو جعفر المنصشور
ج  -المعتصشم

` 4 `` 3 ` 2

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

ف
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الكلمــــات السسهميـــة

ننطلق من الدائرة
السسوداء ‘ أاعلى
الشسبكة لنصسل إا¤
الدائرة السسوداء
لخرى ،شسرط أان Œمع
ا أ
‘ النهاية  ٥١٤نقطة
وأال “ر ‘ رقم واحد
إال مرة واحدة.

كلمة
السسر:

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أافقيا
 ١و  )٢رئيسس التحادية الدولية لكرة
القدم ،دولة أاوروبية
 ) ٣ثلثا جال ،للنفي ،للموصشول ،للنهي،
 ) ٤برق ،في الذراع ،فك،
 ) ٥سشاخن «م» ،توفي،
 ) ٦وجع «م» ،سشئم ،من األهل،
 ) ٧عتب ،أاخفى،
 ) ٨من أاخطاء كرة القدم،
 ) ٩بلدية بولية تيبازة ،زهر،
 ) ١٠برد ،حرف مكرر ،جوهر،
 ) ١١مرغم «م» ،السشم الثاني لرئيسس
اتحاد زيمبابوي لكرة القدم

عموديا
 ) ١ولية منتجة للفلين ،دولة افريقية،
 ) ٢يرقد ،علل «م»،
 ) ٣للتخيير ،أاجراء،
 ) ٤متششابهة،
 ) ٥يواكب ،يسشأام،
 ) ٦اسشتمر ،رن،
 ) ٧رقد ،فك ،يسشتمر «م»،
 ) ٨يخدم األرضس ،مششي،
 ) ٩والدة ،برق ،مادة قاتلة،
 ) ١٠ابن ،البارحة ،جوهر،
 ) ١١عاصشمة الفروسشية ،مسشالك،

.
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مواقيت
الصسÓة

^  ١٧م-اي  :١٩٥٧السس-ل-ط-ات الفرنسسية تعدم
خمسسة وسست Úعام ‘ Óمذبحة العناصسر
(ا÷زائر) انتقاما Ÿقتل اثن Úمن مظلييها
‘ عملية فدائية.

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة

^  ١٧ماي  :١٩٥٩جيشس التحرير الوطني يطلق
سسراح  ١٧اأسسÒا فرنسسيا بالولية الثالثة.

لربعاء  ٢١شسعبان  ١٤٣٨هـ اŸوافق لـ  ١٧ماي  ٢٠١٧م
ا أ

لقليم بسسطيف
قيــــادة الدفــــاع ا÷ــــوي عــــن ا إ

“ ـ ـ ـ ـ ـرين عسسك ـ ـ ـ ـري إلنق ـ ـ ـاذ طائ ـ ـ ـ ـرة مدني ـ ـ ـ ـ ـة

عنابة
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لعÓمية للقوات البحرية باŸسسيلة
ليام ا إ
ا أ

التق ـ ـ ـرب م ـ ـن اŸواطـ ـن وتعريف ـ ـ ـه
باإل‚ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـازات واŸهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـام

نظمت قيادة القوات البحرية بالتنسسيق مع قيادة
لو ،¤صسباح أامسس ،باŸسسيلة،
الناحية العسسكرية ا أ
تظاهرة إاعÓمية حول القوات البحرية بدار
الثقافة قنفوذ ا◊مÓوي ‘ إاطار Œسسيد سسياسسة
التصسال ا÷واري للتقرب من اŸواطن للتعريف
ل‚ازات واŸهام التي تقوم بها القوات البحرية
با إ
تزامنا مع اقÎاب شسهادة البكالوريا لتعريف
التÓميذ بشسروط اللتحاق باŸؤوسسسسة.

اŸسسيلة :عامر ناجح

نظمت ،أامسس ،ببلدية بئر حدادة ،جنوب
عاصسمة ولية سسطيف ،قيادة قوات الدفاع
لقليم للقوات اŸسسلحة ا÷زائرية
ا÷وي عن ا إ
لنقاذ طائرة مدنية ‘ ،حالة
“رينا ميدانيا إ
‚دة ،بعد أان فقدت التصسال بÈج اŸراقبة،
وهذا بالتنسسيق مع مصسالح وزارة الدفاع
الوطني ،وقيادة الناحية العسسكرية اÿامسسة
لسسÓك النظامية من درك
بقسسنطينة ،وكذا ا أ
وشسرطة وحماية مدنية وجمارك ،وبحضسور
السسلطات اÙلية للولية ومÓحظ Úأاجانب
من تونسس وإاسسبانيا وإايطاليا.
ألتمرين أŸيدأ Êيتعلق بطائرة مدنية أقلعت من مطار
هوأري بومدين ،با÷زأئر ألعاصسمة ،إأ ¤مدينة تبسسة
أ◊دودية ،شسرق ألبÓد ،وهي تابعة للخطوط أ÷وية
أ÷زأئ-ري-ة ،وع-ل-ى م-ت-نها  30مسس-اف-رأ ،ب-اإ’ضس-افة إأ¤

طاقمها ،حيث تفقد أ’تصسال بÈج أŸرأقبة ‘ ترأب
بلدية بئر حدأدة 20 ،كم جنوب عاصسمة و’ية سسطيف،
وهنا يفعل ألتمرين من أجل ألبحث عنها وإأعÓن حالة
ألطوأرئ ‘ أŸوقع إ’نقاذها.
ويهدف ألتمرين ألعسسكري أŸيدأ ،Êحسسب أŸنظم،Ú
إأ ¤تبادل أÈÿأت وأŸعارف بﬂ Úتلف أŸتدخلÚ
‘ ألعملية ،وأختبار ‚اعة ﬂطط ألتدخل ألوطني
أŸتعلق بالبحث وأإ’نقاذ ‘ مثل هذه أ◊ا’ت ،وكذأ
ت -ف -ع -ي -ل ﬂط -ط أل -ت -دخ -ل أÙل-ي ل-و’ي-ة سس-ط-ي-ف
أŸع -روف Ãخ -ط -ط «أورسس -اك» ،وه-و “ري-ن سس-ن-وي
تنفيذأ أ’وأمر رئاسسة أركان أ÷يشس ألوطني ألشسعبي
أ÷زأئري لتحضسﬂ Òتلف ألقوأت ألعسسكرية ،ومدى
جاهزيتها ‘ كل ألظروف.

سسطيف :نورالدين بوطغان

الفجر٠٣.٥٦...............:
الظهر١٢.٤٥...............:
العصسر١٦.٣٤...............:
المغرب١٩.٥٤..............:
العشسـاء٢١.٢٧................:

أكد ألعقيد بوشسبوط عبد أ◊كيم ‡ث Óللقائد أأ’على
للقوأت ألبحرية ‘ كلمة ألقاها أمام ألسسلطات أÙلية
وإأطارأت أ÷يشس وأŸوأطن ،Úأن ألتظاهرة أإ’عÓمية هي
Œسس- -ي -د ع -م -ل -ي لسس -ي -اسس -ة أ’تصس -ال أ÷وأري ل -ل -م -ؤوسسسس -ة
ألعسسكرية للتقرب من أŸوأطن وألتعريف باإ’‚ازأت ألتي
تقوم بها أŸؤوسسسسة .مشسÒأ إأ ¤أن ألقوأت ألبحرية هي أحد
م -ك -ون-ات أ÷يشس أل-وط-ن-ي ألشس-ع-ب-ي ورم-ز م-ن رم-وز أل-ث-ورة
أ÷زأئرية ألتي كان ‚احها بفضسل تضسحيات أبنائنا من أجل
أن –يا أ÷زأئر حرة مسستقلة.
ونوه أŸتحدث إأ ¤أن ألقوأت ألبحرية تلعب دورأ هاما ‘
حماية ربوع ألوطن و“ارسس مهامها ألدسستورية بكل كفاءة
وأحÎأفية.
ومن جانبه قائد ألقطاع ألعملياتي باŸسسيلة ألعقيد نوأر
أشس -اد ب -اÈÿأت وأ’حÎأف-ي-ة أل-ت-ي “ت-ل-ك-ه-ا ق-وأت أ÷يشس
ألشسعبي ألوطني من خÓل أكتسسابها جملة من أŸعارف
وأŸعلومات ألتي Œعلها ترقى إأ ¤مصساف كÈى أ÷يوشس
أ◊ديثة.
ما Œدر أإ’شسارة إأليه أن ألقوأت ألبحرية نظمت معرضسا
ıتلف ألوسسائل ألتي تسستعمل من ألقوأت على غرأر أدوأت
ألغطسس و›سسمات للبوأخر وﬂتلف أآ’ليات ألبحرية.
إاشسهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

 23°ا÷زائر
 20°ا÷زائر

 21°وهران
 22°وهران

الثمن  ١٠دج

24°
23°
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تسسميـ ـ ـ ـ ـ ـة القي ـ ـ ـ ـ ـادة ا÷هوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة اÿامسسـ ـ ـ ـ ـة
للدرك الوطني باسسم الشسهيد «علي بوضسرسس ـ ـة»
قام قائد الدرك الوطني اللواء مناد
نوبة ،أامسس الثÓثاء ،بقسسنطينة،
بإاطÓق اسسم الشسهيد علي بوضسرسسة
على مقر القيادة ا÷هوية اÿامسسة
للدرك الوطني الذي يقع Ãدينة
علي منجلي.

أزأح قائد ألدرك ألوطني أللوأء مناد
نوبة برفقة ألسسلطات أÙلية وإأطارأت
أل-ن-اح-ي-ة أل-عسس-ك-ري-ة أÿامسسة وألقيادة
أ÷ه- -وي -ة أÿامسس -ة ل -ل -درك أل -وط -ن -ي
بإازأحة ألسستار عن أللوحة ألتي –مل
أسس -م ه -ذأ ألشس -ه -ي -د وذلك ق-ب-ل ت-ك-رË
أفرأد من عائلته.
ي -ع -د ألشس -ه -ي -د ب -وضس -رسس-ة م-ن م-وأل-ي-د
قسس -ن -ط -ي -ن-ة و–دي-دأ Ãن-ط-ق-ة زي-غ-ود
يوسسف عام  1936وسسط عائلة ﬁافظة
تابع درأسساته بجامعة ألزيتونة بتونسس
ق -ب -ل أن ي -ل -ت-ح-ق سس-ن-ة  1955بصسفوف
جيشس ألتحرير ألوطني حيث شسارك ‘
ع- -دي- -د أŸع -ارك ضس -د أÙت -ل إأ ¤أن
أسس -تشس -ه -د بسس -ط -ارة ب -اŸي -ل -ي-ة ب-و’ي-ة
جيجل سسنة .1958
وي -ن -درج ح-ف-ل أل-تسس-م-ي-ة ه-ذأ ‘ إأط-ار
تعليمات قيادة أ÷يشس ألوطني ألشسعبي
ألرأمية إأ ¤تسسمية ألهياكل وألوحدأت
أل -عسس-ك-ري-ة ب-أاسس-م-اء شس-ه-دأء ،وف-ق-ا Ÿا
أكده ألعقيد طاهر مغالط قائد ألقيادة
أ÷هوية أÿامسسة للدرك ألوطني ‘
كلمة ألقاها باŸناسسبة.
وق -ام أل-ل-وأء م-ن-اد ن-وب-ة ك-ذلك ب-تسس-ل-ي-م

كأاسس ألرماية للقيادة أ÷هوية أÿامسسة
ل -ل -درك أل -وط -ن -ي أل -ت -ي ن -ال-ت-ه-ا سس-ري-ة
ألتدخل بسسطيف.
وتوجه قائد ألدرك ألوطني أللوأء مناد
نوبة ألذي يقوم بزيارة إأ ¤شسرق ألبÓد
إأ ¤و’ية تبسسة حيث دشسن مقرأ جديدأ
ل -ل-ق-ي-ادة أل-ث-ام-ن-ة ◊رسس أ◊دود ب-ب-ئ-ر
أل- -ع- -ات- -ر وسس -ري -ة ح -رسس أ◊دود ب -وأد
كركم.
و‘ ثا Êيوم من زيارة أللوأء مناد نوبة
إأ ¤و’يات سسطيف وباتنة وخنشسلة وأم
ألبوأقي حيث يقوم بتفقد وتدشس Úعدة
مشساريع قبل لقاء مع أإ’طارأت وألقادة
أل -ع -ام -ل Úب -إاق -ل -ي -م أل -ق -ي -ادة أ÷ه -وي-ة
أÿامسسة للدرك ألوطني.

