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و«حمسض» و« اتحاد النهضشة
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ألجزأئر تاسسع دولة يتعرضس موأطنوها
لتهديدأت أسستخدأم أألنترنت
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ا أ
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لقوأن Úأ÷مهورية وبالتنسسيق
ألتام مع وزأرة ألدأخلية
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المتحدث باسشم وزارة الششؤوون الخارجية الفرنسشية:

ألجزأئر فاعل أسساسسي في أسستتباب
أألمن في ألسساحل ومالي
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الزميلة فضشيلة
بودريشض
‘ «ششواطئ الثلج»
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لسشواق بالعاصشمة
«الششعب» ترصشد بعضض ا أ
عششية رمضشان

لنطÓق الرسشمي
بن غبريت تعطي إاششارة ا إ
لÓمتحانات من بششار وتندوف

أأكث ـر مـ ـن  760أألـ ـف تلمي ـ ـذ يجتـ ـازون أسسعار ألخضسر وأللّحوم تعرف أسستقرأرأ
وألفوأكه مازألت مرتفعة
أمتحانات نهاية ألطور ألبتدأئي أليوم
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أاول مؤو“ر Ÿنظمة الصسحافيÚ
الرياضسي Úا÷زائريÚ

األربعاء  ٢٤ماي  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٢٨ششعبان ١٤٣٨هـ
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يشصرف وزير الشصباب والرياضصة الهادي
ول- -د ع- -ل- -ي ،ع- -ل- -ى اف -ت -ت -اح اأول م -وؤ“ر
ل- -ل- -م- -ن- -ظ- -م- -ة ال -وط -ن -ي -ة ل -لصص -ح -اف -يÚ
ال -ري -اضص -ي Úا÷زائ -ري ،Úال -ي-وم ،ع-ل-ى
السص - - -اع- - -ة  10 : 00صص -ب -اح -ا ،ب -ق -اع-ة
اÙاضصرات Ãلعب  5جويلية.

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

17345

نقاشس حول مرضس
التهاب الكبد
الفÒوسسي

وزارة الصسحة
–يي اليوم
العاŸي Ÿكافحة
التدخÚ
–ي - -ي وزارة الصص - -ح- -ة والسص- -ك- -ان واإصصÓ- -ح
اŸسصتشصفيات ،يوم  24ماي ا÷اري ،بالشصراكة
م-ع اŸن-ظ-م-ة ال-ع-اŸي-ة الصص-ح-ي-ة ال-يوم العاŸي
Ÿك- -اف -ح -ة ال -ت -دخ– Úت شص -ع -ار «ال -ت -دخÚ
تهديد للتطور» ،وذلك على مسصتوى مسصرح
عنابة ،ابتداء من السصاعة  08 : 30صصباحا.

ت - -ن - -ظ - -م وزارة الصص- -ح- -ة
والسص - - - - -ك - - - - -ان واإصص Ó- - - - -ح
اŸسصتشصفيات بالشصراكة مع
ﬂاب- -ر «ب -ي -ك -ر» ،ي -وم  24م - -اي ا÷اري ،ورشص- -ة
اإعÓ-م-ي-ة ح-ول م-رضص ال-ت-ه-اب ال-ك-بد الفÒوسصي
«ج» وت- -ط- -ور عÓ- -ج- -ه ،وذلك ب -ف -ن -دق
السص-وف-ي-ت-ال ق-اع-ة م-غ-ن-وليا،
اب - -ت - -داء م - -ن السص - -اع- -ة
 09 : 30صصباحا.

إاط ـ ـ ـ ـ ـ ـÓق برنامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـج «منتـ ـ ـ ـ ـدى رؤوسساء
اŸؤوسسسسـ ـ ـات – متضسـ ـ ـامن»

ي -ط -ل -ق م -ن -ت -دى روؤسص -اء اŸوؤسصسص -ات ،ال-ط-ب-ع-ة ال-ث-ال-ث-ة م-ن
عملية «قفة رمضصان» التي تندرج ضصمن برنا›ه السصنوي
الشصامل « منتدى – متضصامن» ،يوم اÿميسص  25ماي ،2017
على السصاعة  09 : 30صصباحاÃ ،نتزه الصصابÓت باÙمدية
ا÷زائر العاصصمة.

توقع إانتاج مليو Êقنطار من ا◊بوب بتلمسسان

يتوقع إانتاج مليو Êقنطار من ا◊بوب Ãختلف أانواعها خÓل حملة ا◊صصاد
وال-درسص ل-ل-م-وسص-م ال-فÓ-ح-ي ا÷اري ب-ت-ل-مسص-ان وأاوضص-ح رئ-يسص مصص-ل-ح-ة ت-ن-ظ-يم
لنتاج والدعم التقني Ãديرية القطاع عبد الرحيم بن زمرة لـ«وأاج» أان حملة
ا إ
ا◊صصاد والدرسص قد إانطلقت وينتظر خÓلها –قيق  1.118.000قنطار من
الشصع Òو 561.000قنطار من القمح الصصلب و 330.000قنطار من القمح الل Úإا¤
لجمالية اŸزروعة
جانب  40.000قنطار من اÿرطال .وأاضصاف أان اŸسصاحة ا إ
با◊بوب لهذا اŸوسصم تقدر بـ172.500هكتار موزعة ب Úالشصع Òبـ 86أالف هكتار
والقمح الصصلب بأازيد من  51أالف هكتار والقمح الل Úبأازيد من  30أالف هكتار و5
لنتاج
أالف هكتار من اÿرطال .ومن اŸرتقب أان توجه نصصف الكمية من ا إ
اŸتوقع ıازن تعاونية ا◊بوب والبقول ا÷افة على مسصتوى ولية تلمسصان.
وقد ” تخصصيصص  254آالة حصصاد سصتكون مدعومة بآالت حصصاد أاخرى من طرف
ل‚اح العملية .وأاكد ذات اŸصصدر ‚اح
مصصالح الفÓحة لولية ع“ Úوشصنت إ
عمليات التحسصيسص اÿاصصة بالسصقي التكميلي التي اسصتجاب لها الفÓحون مالكو
لراضص-ي ال-زراع-ي-ة ال-واق-ع-ة ب-ا÷ه-ة الشص-م-ال-ي-ة ل-ت-ل-مسص-ان وال-وصص-ول إا ¤سص-ق-ي
ا أ
لجراءات الوقائية
 4.500هكتار زيادة على –سصيسصهم بأاهمية اتخاذ كافة ا إ
ل-ت-ف-ادي نشص-وب ا◊رائ-ق ب-اŸسص-اح-ات اıصصصص-ة ل-ل-ح-ب-وب .أات-احت مؤوخرا مصصالح
الفÓحة لتلمسصان Ÿسصتعملي ا÷رارات وآالت ا◊صصاد بالتعرف على التقنيات
للت ضص-م-ن دورة ت-ك-وي-ن-ي-ة
الصص -ح -ي-ح-ة وال-وق-ائ-ي-ة أاث-ن-اء اسص-ت-خ-دام-ه-م ل-ه-ذه ا آ
بالتنسصيق مع تعاونية ا◊بوب والبقول ا÷افة لبلدية ع Úيوسصف.

يومية وطنية إاخبارية تصصدر عن اŸؤوسصسصة العمومية
القتصصادية(شصركة ذات أاسصهم)
رأاسص مالها الجتماعي 126 .000.000 .00 :دج
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أامانة المديرية العامة

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

(021) 60.70.40

الكشسافـ ـ ـ ـ ـ ـة اإلسسÓميـ ـ ـ ـ ـة
تـ ـ ـوزع قفـ ـة رمضسـ ـ ـان

ت- -ط- -ل -ق ال -كشص -اف -ة الإسص Ó-م -ي -ة
ا÷زائ- -ري- -ة ،ع- -م -ل -ي -ات
ال- -تضص- -ام -ن خ Ó-ل شص -ه -ر
رمضصان اŸبارك ،حيث تنظم عملية توزيع قفة
رمضصان على العائÓت اÙتاجة على مسصتوى
ب- -ل- -دي- -ات ال- -ع- -اصص -م -ة وب -حضص -ور السص -ل -ط -ات
اÙلية ،اليوم ،على السصاعة  14 : 00بعد
الزوالÃ ،قر الفوج صصÓح الدين الأيوبي
بباب الزوار.
ينظم اÛلسص الإسصÓمي الأعلى ندوة حول موضصوع «التاأمÚ
ال -ت -ك -اف -ل -ي» ،يشص -ارك ف -ي -ه-ا ال-دك-ت-ور ﬁم-د ب-وجÓ-ل اأسص-ت-اذ
ب -ج-ام-ع-ة اŸسص-ي-ل-ة ،وﬁم-د ب-ن ع-رب-ي-ة اŸدي-ر ال-ع-ام لشص-رك-ة
سصÓمة للتاأمينات ا÷زائر ،يوم اÿميسص  25ماي ا÷اري،
ع- - -ل- - -ى السص- - -اع- - -ة  14 : 00بعد
الزوالÃ ،قر اÛلسص.

ندوة حول
«التأام Úالتكافلي»
باÛلسس اإلسسÓمي
األعلى

ت - -ن - -ظ - -م م - -وؤسصسص- -ة اأوب- -را ا÷زائ- -ر «ب- -وعÓ- -م
بسصايح» ،يوم  25ماي ا÷اري ،حف Óموسصيقيا
اأن - -دلسص - -ي- -ا –ت ع- -ن- -وان «ح- -ك- -اي- -ات ا÷زائ- -ر
اÙروسص -ة» ،ي -ح -ي -ي -ه ا÷وق ال -نسص -وي ل Ó-أوب-را
–ت قيادة كاتب Œيب ومشصاركة ا◊كواتية
سصيهام كنوشص وبا‹ اأوبرا ،وذلك ابتداء من السصاعة  19 : 00مسصاء ،بدار الأوبرا.

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

ي- -نشص- -ط الأسص -ت -اذ ﬁم -د م -غÒف اإط -ار
باŸركز الثقا‘ الإسصÓمي ﬁاضصرة –ت
ع -ن -وان «ع -ل -ى مشص -ارف شص -ه -ر رمضص -ان»،
غ-دا ،ع-ل-ى السص-اع-ة  13 : 30زوالÃ ،ق-ر
اŸركز بعلي بومنجل بالعاصصمة.

حجز  02كلغ من
الكيف اŸعالج باŸسسيلة

حف ـ ـ ـل موسسيقـ ـ ـ ـي أانـ ـ ـ ـدلسسي
بأاوبـ ـ ـ ـرا ا÷زائـ ـ ـر

التحرير

مغ ـ ـ ـÒف يح ـ ـاضسر باŸركز
الثق ـ ـ ـا‘ اإلسسÓم ـ ـي

اجتماع اŸكتب
السسياسسي ◊زب
الكرامة

يÎاأسص رئ - - - - - - - - - -يسص
ح - -زب ال - -ك- -رام- -ة
ﬁم-د ب-ن ح-مو،
لق-ل-ي-م-ي-ة ل-ل-درك ال-وط-ن-ي اإجتماعا
“ك -ن ع -ن -اصص -ر ال -ف -رق-ة ا إ
بسص -ي -دي ع -يسص -ى م -ن ت -وق -ي -ف ث Ó-ث -ة أاشص -خ -اصص وح -ج -ز ل-ل-م-ك-تب السص-ي-اسص-ي ل-ل-ح-زب Ÿناقشصة
 02.075كلغ من الكيف اŸعالج كانت ﬂبأاة على م Ïسصيارة قضص -اي -ا السص -اع -ة وت -ق-ي-ي-م الأوضص-اع
من نوع داسصيا سصتيبواي ويتعلق ا أ
لمر باŸسصمى «ب ف» الذي السص -ي -اسص -ي -ة ،ال -ي -وم ،ع -ل-ى السص-اع-ة
ي -ن -ح -در م -ن ولي -ة سص -وق أاه-راسص واŸسص-م-اة «ب أا» السص-اك-ن-ة  10 : 30صص- - -ب- - -اح- - -اÃ ،ق- - -ر ا◊زب
بولية وهران ،وبعد التحقيق معهم أاكدوا أانهم اشصÎوا بالعاصصمة.
ال -ك -م-ي-ة م-ن ولي-ة ا÷زائ-ر ال-ع-اصص-م-ة قصص-د ت-روي-ج-ه-ا
ب-دائ-رة سص-ي-دي ع-يسص-ى ،ب-ت-ق-د ËاŸع-ن-ي Úأامام وكيل
ا÷م -ه -وري -ة ل -دى ﬁك -م -ة سص -ي -دي ع-يسص-ى أام-ر
ب -إاي-داع-ه-م ا◊بسص اŸؤوقت Ãؤوسصسص-ة إاع-ادة
الÎب-ي-ة بسص-ي-دي ع-يسص-ى ‘ ان-تظار
ﬁاكمتهما.

وفاة  30شسخصسا وإاصسابة
 1525آاخرين بجروح خÓل أاسسبوع

لقي  30شصخصصا حتفهم وأاصصيب  1525آاخرون بجروح متفاوتة
اÿطورة ‘ 1359حادث مرور ،وقع ‘ الفÎة ما ب 14 Úإا20 ¤
ماي ا÷اري ،حسصب ما أافادت به اŸديرية العامة للحماية اŸدنية
أامسص ال -ث Ó-ث -اء ‘ ب -ي-ان ل-ه-ا.وق-د سص-ج-لت أاث-ق-ل حصص-ي-ل-ة ب-ولي-ة
سص-ط-ي-ف ب-وف-اة ( )03أاشص -خ -اصص وإاصص -اب -ة ( )75شص -خصص -ا ب -ج -روح ”
إاسصعافهم و–ويلهم إا ¤اŸراكز السصتشصفائية على إاثر  57حادثا
مرور .كما قامت وحدات ا◊ماية اŸدنية خÓل نفسص الفÎة بـ
 20364تدخل ‘ عدة مناطق من الوطن وهذا على إاثر تلقي
م-ك-اŸات اسص-ت-غ-اث-ة م-ن ط-رف اŸواط-ن .Úه-ذه ال-ت-دخÓ-ت شص-ملت
ﬂت- -ل- -ف ›الت أانشص- -ط- -ة ا◊م- -اي- -ة اŸدن- -ي -ة سص -واء اŸت -ع -ل -ق -ة
لجهزة
لجÓء الصصحي ،إاخماد ا◊رائق وا أ
با◊وادث اŸنزلية ،ا إ
لم-ن-ي-ة .وق-امت وح-دات ا◊م-اي-ة اŸدن-ية بـ 1961ت-دخل سصمح
ا أ
ب-إاخماد  1473ح-ري-ق م-ن-ه-ا م-ن-زل-ية ،صصناعية وحرائق ﬂتلفة.
كما قامت ذات الوحدات بـ 4646تدخل ‘ نفسص الفÎة لتغطية
لشصخاصص ‘ خطر.
 4076عملية إاسصعاف وإانقاذ ا أ

الرئيسصة اŸديرة العامة
مسصؤوولة النشصر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

سسارق األحذي ـ ـ ـة Ãسساج ـ ـ ـد
أاقبـ ـ ـ ـو وراء القضسبـ ـ ـان

“ك -ن ع -ن -اصص -ر ف -رق-ة
الشص - -رط - -ة ال - -قضص - -ائ - -ي- -ة
ل Ó- -أم - -ن ا◊ضص- -ري الأول
ب -اأم -ن دائ -رة اأق -ب -و ،اأمسص
الأول ،م- - - -ن وضص - - -ع ح - - -د
لسص- - -ارق الأح- - -ذي - -ة م - -ن
مسص- -اج- -د م -دي -ن -ة اأق -ب -و،
حيث قام عناصصر الفرقة
وبالتعاون مع اŸواطن Úالذين اأبلغوا ذات اŸصصلحة
عن طريق الرقم الأخضصر لÓأمن الوطني ( 15–48
) ،باشصتباههم ‘ تصصرفات شصخصص يدخل للمسصجد
قصص- -د اأداء صصÓ- -ة ا÷م- -ع -ة ل -ك -ن -ه ي -ق -وم بسص -رق -ة
الأح-ذي-ةÃ ،ت-اب-ع-ة اŸع-ن-ي وال-ق-بضص ع-ليه متلبسصا
ب-ج-رم السص-رق-ة ح-يث اسص-ت-و ¤ع-ل-ى ح-ذاء ري-اضص-ي
لأح-د اŸصص-ل Úواأخ-ف-اه ‘ ك-يسص بÓ-سص-ت-ي-ك-ي ،وب-عد
خ -روج -ه م-ن اŸسص-ج-د ” اإي-ق-اف-ه م-ن ق-ب-ل ع-ن-اصص-ر
الشصرطة بعد مقاومة شصديدة.

إلع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم التجـ ـ ـاري :السسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسصــــل أاوتسص - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصصحابها نشصرت أاو  ⁄تنشصر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لشصهار
اŸؤوسصسصة الوطنية للنشصر وا إ
 1شصارع باسصتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسص(021)73.95.59... :

وسصسصات التالية:الوسصط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شصركة الطباعة  S.I.Oالشصرق :شصركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشصارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

»æWh

األربعاء  2٤ماي  201٧م
المؤافق لـ  2٨شصعبان  1٤٣٨هـ

’و ¤للمملكة
‘ برقية للؤزيرة ا أ
اŸتحدة لÈيطانيا

رئيسص ا÷مهورية ينّدد بشسدة
بالعتداء اإلرهابي ÃانشسسسÎ
أادان رئيسص ا÷مهؤرية عبد العزيز بؤتفليقة ‘ برقية للؤزيرة األو¤
للمملكة اŸتحدة لÈيطانيا العظمى وإايرلندا الشصمالية تÒيزا ماي بشصدة
العتداء اإلرهابي الذي وقع Ãدينة مانشصسص Îوأاودى بحياة أاك Ìمن
عشصرين شصخصصا وخلف عشصرات ا÷رحى.
وجاء ‘ برقية رئيسص ا÷مهؤرية ““تلقيت بعميق السصتنكار نبأا العتداء
ال -ف -ظ -ي -ع ال -ذي أاودى ب -ح -ي -اة أاك Ìم-ن عشص-ري-ن شص-خصص-ا وخ-ل-ف عشص-رات
ا÷رحى Ãدينة مانشصسص.““Î
وأاضص-اف ال-رئ-يسص ب-ؤت-ف-ل-ي-ق-ة ““أان ا÷زائ-ر ل-ت-ن-دد شص-دي-د ال-ت-ن-دي-د بهذه
ا÷رÁة اإلرهابية وتعرب عن تضصامنها مع بلدكم الصصديق اŸصصاب بهذا
الرزء الفادح““.
وخلصص إا ¤القؤل ““فباسصم ا÷زائر شصعبا وحكؤمة وأاصصالة عن نفسصي
أاتقدم إاليك بصصادق التعازي وبتمنياتي بالشصفاء العاجل للمصصاب.““Ú

ا÷زائر تعرب عن تضسامنها الكلي مع بريطانيا

ل يوجد أاي جزائري ضسمن ضسحايا اعتداء مانشسسسÎ

’ يؤجد أاي جزائري ضسمن ضسحايا ا’عتداء
’رهابي الذي خلف  22قتي Óو 59جريحا ليلة
ا إ
ا’ث-ن Úإا ¤ال-ثÓ-ث-اء Ãدي-ن-ة م-انشسسس Îحسس-بما
علم لدى قنصسلية ا÷زائر بلندن.
تعد مانشصسص Îثا Êمدينة من حيث عدد أافراد
ا÷الية ا÷زائرية اŸقيمة باŸملكة اŸتحدة بعد
لندن .كما أاشصارت القنصصلية إا ¤أانها تتابع ““عن
ك -ثب““ ال -ؤضص -ع وأان -ه -ا ع-ل-ى اتصص-ال دائ-م م-ع أاف-راد
ا÷الية الؤطنية لÎصصد األخبار.
Óشصارة قام انتحاري بتفج Òنفسصه خÓل حفل
ل إ
للمغنية األمريكية اريانا غراندي Ãانشصسص Îعندما
كان ا÷مهؤر يهم باÿروج من القاعة ويأاتي هذا

العتداء بعد شصهرين من اعتداء لندن الذي خلف 5
قتلى أامام برŸان واسصتمنسص.Î
من جهتها ،أاعربت ا÷زائر عن تضصامنها الكلي
مع بريطانيا إاثر العتداء اإلرهابي Ÿانشصيسص،Î
مشصÒة إا ¤ضصرورة عمل تضصامني وصصارم Ÿؤاجهة
اإلرهاب بطريقة متناسصقة وفعالة.
و‘ تصص- -ري- -ح ل- -ؤاج أاك -د ال -ن -اط -ق ب -اسص -م وزارة
الشصؤؤون اÿارجية عبد العزيز بن علي الشصريف أان
““بريطانيا عاشصت مسصاء أاول أامسص اعتداء دمؤيا
ارتكب بكل همجية وعنف من طرف إارهابي تسصبب
‘ مقتل أابرياء .إاننا نندد بشصدة بهذا العتداء
اإلرهابي الشصنيع ونعرب عن تضصامننا الكلي مع

الشصعب وا◊كؤمة الÈيطاني Úوكذا مع عائÓت
الضصحايا““.
وأاضص- -اف ق -ائ  Ó-إان ““اإلره -اب م -ن خ Ó-ل نشص -ر
اÿؤف ،يسصعى إا ¤بث الرعب والتهديد الدائم
ألمن واسصتقرار العديد من البلدان واÛتمعات،
وم-ن خÓ-ل Œسص-ي-ده لÓ-ع-ت-داءات الشص-ن-ي-ع-ة يظهر
نقائصص فيما يخصص تنسصيق ا÷هؤد والتعاون على
اŸسصتؤى القليمي والدو‹““.
وأاخÒا قال ذات اŸسصؤؤول إان ““اعتداء مانشصسصÎ
يسصتؤقف من جديد اÛمؤعة الدولية لضصرورة
تنسصيق األعمال Ÿؤاجهة اإلرهاب بطريقة منسصقة
وصصارمة ‘ كامل أارجاء العا.““⁄

‘ ندوة حؤل العÓقات الصسينية  -ا÷زائرية بجامعة ا÷زائر 3

الصس Úتشسيد بدور ا÷زائر ‘ اسستقرار اŸنطقة

أاشسادت الصس Úبدور ا÷زائر ‘ اسستقرار
اŸن- -ط -ق -ة ،ك -م -ا أاع -ربت ع -ن أام -ل -ه -ا ‘ رؤوي -ة
ا÷زائ - -ر ت - -ل - -عب دورا ““أاك Ìف - -اع - -ل - -ي- -ة““ ‘
’قليمية وكذا مشساركة خÈتها ‘
القضسايا ا إ
’رهاب حسسب ما أاكده أامسس
›ال مكافحة ا إ
سسف Òالصس Úبا÷زائر يانغ غؤانغيؤ.
صصرح السصفÃ Òناسصبة ندوة خصصصصت للعÓقات
الصصينية ا÷زائرية بجامعة ا÷زائر  ٣أان ““الصصÚ
تشصيد كثÒا بالدور الذي تلعبه ا÷زائر ‘ اسصتقرار
اŸن -ط -ق -ة وت -دع -م اÛه-ؤدات ال-ت-ي ت-ب-ذل-ه-ا دون
انقطاع منذ عدة سصنؤات من أاجل اسصتتباب األمن
‘ ليبيا وما‹ كما تأامل الصص ‘ Úرؤوية ا÷زائر
تلعب دورا أاك Ìفاعلية ‘ القضصايا اإلقليمية““.
إاضصافة إا ¤ذلك أابدى السصف Òالصصيني رغبة بلده
‘ ““مشصاركة““ ا÷زائر خÈاتها ‘ ›ال مكافحة
اإلره- -اب م- -ذك- -را ‘ السص- -ي -اق ذات -ه ب -اŸشص -اورات
السصÎاتيجية الثنائية ‘ هذا اÛال التي جرت
نؤفم ÈاŸاضصي با÷زائر العاصصمة.
و ⁄يفؤت غؤانغيؤ الذي أاعرب عن إارادة بÓده

‘ مسصاعدة ا÷زائر ‘ هذه اإلجراءات فرصصة
ال-ت-ذك Òب-ال-دور ال-ذي ل-ع-ب-ه ع-ب-د ال-ع-زي-ز بؤتفليقة
عندما كان وزيرا للشصؤؤون اÿارجية ‘ اسصÎجاع
الصصŸ Úق- -ع- -ده- -ا ك -عضص -ؤ دائ -م ‘ ›لسص األم -ن
الدو‹.
وأاردف السص -ف Òالصص -ي -ن -ي ي -ق-ؤل ““أاح-يت الصصÚ
أاك -ت -ؤب-ر اŸاضص-ي ال-ذك-رى  ٤5ل -ع-ؤدت-ه-ا اإ ¤األ·
اŸت -ح -دة( )...ول-ن ن-نسص-ى أاب-دا مسص-اه-م-ة ا÷زائ-ر
ال -ث -م -ي -ن-ة خ-اصص-ة رئ-يسص ا÷م-ه-ؤري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز
بؤتفليقة الذي سصاهم ‘ اسصÎجاع الصصŸ Úقعدها
كعضصؤ دائم ‘ ›لسص األمن الدو‹.
ولدى تطرقه إا ¤الشصراكة القتصصادية الثنائية
أاك - -د ن- -فسص اŸسص- -ؤؤول أان ه- -ذه األخÒة ““م- -ث- -م- -رة
وم -ل -م-ؤسص-ة وت-ع-ؤد ب-ال-ف-ائ-دة ع-ل-ى ك Ó-ال-ط-رف،““Ú
معتÈا أان الصص Úتعد ““الشصريك القتصصادي األول
للجزائر““.
وق -ال إان -ه ““ب -ال -رغ -م م -ن ال -ظ -رف الق -تصص-ادي
الصصعب فإان مبادلتنا القتصصادية والتجارية بلغت
 ٨مليار دولر خÓل السصنة اŸاضصية““ ،مطمئنا أان

ب-ل-ده سص-يسص-ت-م-ر ‘ الع-ت-ق-اد ب-إام-ك-ان-ي-ة التطؤر ‘
ا÷زائ- -ر ب- -ال- -ن- -ظ- -ر إا ¤مسص- -اح- -ت- -ه- -ا وم- -ؤق -ع -ه -ا
السصÎات-ي-ج-ي وم-ؤارده-ا ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة وال-يد العاملة
الشصابة.
وذكر ‘ نفسص السصياق باŸشصروع الكب Òللميناء
وسصط (قيد السصتكمال) ،مؤؤكدا أان ا÷زائر والصصÚ
تطمحان إا ¤جعل هذا اŸيناء ميناء وطنيا ‘
اŸسص -ت -ق -ب -ل م -ن ال -درج -ة األو ¤ل -غ -رضص تشص-ج-ي-ع
السصتÒاد والتصصدير ودعم التنؤع القتصصادي وأان
““اŸي -ن -اء ي -ع -د Ãث -اب -ة ب -ؤاب -ة ل -ت-ع-م-ي-ق ال-عÓ-ق-ات
واإلدم -اج الق -تصص -ادي ل -ك -ام -ل م -ن -ط -ق-ة السص-اح-ل
والصصحراء.
م -ن ج -ه -ت-ه أاشص-ار رئ-يسص ا÷م-ع-ي-ة ا÷زائ-ري-ة-
الصص -ي -ن -ي-ة الÈوف-يسص-ؤر إاسص-م-اع-ي-ل دبشص إا ¤ال-دور
الذي لعبته الصص ÚخÓل حرب التحرير الؤطني
و‘ العشصرية السصؤداء ،حيث قال ‘ هذا الصصدد إان
““الصص Úتسصتجيب دائما لدعؤات ا÷زائر““ ،معتÈا
أان ال -ع Ó-ق-ة ب Úال-ب-ل-دي-ن ““م-ت-م-ي-زة ج-دا““ م-ق-ارن-ة
بعÓقات الدول األخرى.

’نتاج
تؤحيد اŸؤقف بخصسؤصس تأاييد العمل باتفاق خفضس ا إ

بوطرفة ‘ فيينا للمشساركة ‘ اجتماعات ““أاوبك““

يشسارك وزير الطاقة نؤرالدين بؤطرفة،
ي -ؤم -ي  24و 25م- -اي ا÷اري ،ب -ف -ي -ي -ن -ا‘ ،
اجتماع اللجنة العليا Ÿتابعة ومراقبة تنفيذ
ا’تفاق النفطي ““أاوبك -خارج أاوبك““ ،فضسÓ
ع -ن حضس -ؤره أاشس -غ -ال ال-ن-دوة ال-ؤزاري-ة 172
Ÿنظمة أاوبك وكذا الندوة الؤزارية ““أاوبك
خارج أاوبك““.
كان وزير الطاقة قبل مغادرته نحؤ فيينا قد حل
األسصبؤع اŸاضصي ‘ بغداد (العراق) ثم ‘ مؤسصكؤ
(روسص -ي -ا) ‘ زي -ارات ت -ه-دف إا ¤ت-ؤسص-ي-ع ان-خ-راط
األطراف الفاعلة ‘ اŸنظمة وخارجها وإاشصراكها
‘ مسصعى يهدف ا ¤تؤحيد اŸؤقف بخصصؤصص

ت-أاي-ي-د “دي-د ال-ع-م-ل ب-ات-ف-اق خ-فضص إان-ت-اج ال-ن-فط
ب- -ال- -نسص- -ب- -ة ل -ل -دول األعضص -اء ‘ أاوبك واŸن -ت -جÚ
خارجها.
وقد تأاكد اŸؤقف اŸشصÎك بخصصؤصص دعم
ات -ف -اق “دي -د خ -فضص الن -ت -اج ال -رام -ي إا ¤إاع-ادة
التؤازن لسصؤق النفط حتى الثÓثي األول من سصنة
 201٨وذلك خÓل لقاء بؤطرفة نظÒه العراقي
ج-اب-ر ال-ل-ع-ي-ب-ي وال-روسص-ي أال-كسص-ن-در نؤفاك اللذين
عÈا بدورهما عن تأاييدهما لتمديد التفاق Ÿدة
 9أاشصهر إاضصافية.
من جانبه كان وزير النفط واŸناجم الفنزويلي
نلسصؤن مارتيناز قد أابدى خÓل زيارته إا ¤ا÷زائر

أافريل اŸاضصي دعمه لتمديد اتفاق خفضص اإلنتاج
اÈŸم ب Úدول أاوبك واŸنتج Úخارجها.
وي- -ب- -دو أان ات- -ف -اق ““أاوبك  -خ -ارج أاوبك““ ح -ؤل
“دي -د ات -ف -اق خ-فضص اإلن-ت-اج ح-ت-ى ن-ه-اي-ة م-ارسص
 201٨بات أامرا مؤؤكدا ،بالنظر إا ¤اإلجماع الؤاسصع
الذي لقيه.
‘ نفسص الŒاه كان وزير الطاقة السصعؤدي
خال د ا لفال ح قد اأكد مرارا اأنه واثق من “ديد
اتفاق تخفي ضص الإنتاج وا لعمل بن ظام ا ◊ ص ص صص
ع -ل -ى غ -رار سص -ائ-ر ب-ل-دان ا  ÿل-ي-ج الأ ع ضص-اء ‘
اأوبك ا لتي ع Èت عن تاأي ي د ها لتم ديد اتفاق
خفضص النتاج.

مدلسسي عقب لقائه وفدا عن اÙكمة الدسستؤرية الروسسية

إاعداد قانون عضسوي يسسمح بتطبيق الدفع بعدم الدسستورية

أاوضس - -ح رئ - -يسس اÛلسس ال - -دسس- -ت- -ؤري م- -راد
م -دلسس -ي ،أامسس ،ب -ا÷زائ-ر ،أان ه-ي-ئ-ت-ه ت-ع-ك-ف
على إاعداد القانؤن العضسؤي الذي يسسمح لكل
م-ت-ق-اضس ب-إاخ-ط-ار اÛلسس ال-دسس-ت-ؤري ‘ ح-الة
اŸسس-اسس ب-ح-ق-ؤق-ه وح-ري-ات-ه ال-ت-ي يضس-م-ن-ه-ا ل-ه
الدسستؤر.
عقب لقاء خصص به وفدا عن اÙكمة الدسصتؤرية
لفيدرالية روسصيا بقيادة القاضصي سصÒغي كازنتسصيف
صصرح مدلسصي قائ““ Óإاننا نعكف على إاعداد القانؤن
Óج -راءات ال -ت -ي سص-ت-ح-دد ب-دق-ة
ال -عضص -ؤي اÙدد ل  -إ
اŸادة ( 1٨٨تكريسص الرقابة الدسصتؤرية عن طريق
الدفع بعدم الدسصتؤرية) ‡ا يسصمح بتطبيقها .ويندرج
هذا اŸسصعى ‘ اطار تنظيم اŸؤؤسصسصات ا÷زائرية
خصصؤصصا اÛلسص الدسصتؤري““.
‘ هذا اÿصصؤصص أاوضصح مدلسصي أانه من اŸرتقب
تنظيم لقاء خÓل شصهر رمضصان مع برنامج األ·
اŸت -ح -دة ل-ل-ت-ن-م-ي-ة ،إاضص-اف-ة إا ¤ل-ق-اء آاخ-ر وأاوسص-ع ‘
سص -ب -ت -م Èال -ق -ادم Ÿن -اقشص -ة ودراسص -ة Œرب-ة ال-ب-ل-دان
اإلفريقية ‘ ›ال الدفع بعدم الدسصتؤرية.

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

وخÓل ندوة –ت عنؤان ““الدفع بعدم الدسصتؤرية
اŸثال الروسصي““ ،صصرح مدلسصي أان ““هذا النؤع من
الرقابة يعد ثمرة اŸراجعة الدسصتؤرية ‘  2016التي
كرسصتها ‘ اŸادة .““1٨٨
كما أاضصاف أان هذه اŸراجعة أاقرت دخؤل هذه
اآللية حيز التنفيذ بعد  ٣سصنؤات وهذا من أاجل تؤفÒ
““الظروف الÓزمة““ لتطبيقها.
من جهة أاخرى ،أاوضصح مدلسصي أان مؤؤسصسصته تتطلع
إا ¤السصتفادة من Œارب غÒنا ‡ن سصبقؤا ا÷زائر
‘ ‡ارسصة هذا النؤع من الرقابة““ لسصيما من حيث
اإلجراءات اŸتبعة أامام اÙاكم البتدائية والهيئات
القضصائية العليا وأامام اÙكمة الدسصتؤرية ،مضصيفا
أان ““ه -ذه اŸسص -ائ -ل Áك -ن ال -ت -ط-رق إال-ي-ه-ا م-ن خÓ-ل
التجربة الروسصية““ على ضصؤء هذا اللقاء.
وذكر مدلسصي بأان اÛلسص الدسصتؤري ا÷زائري
واÙكمة الدسصتؤرية الروسصية يربطهما اتفاق تعاون
منذ أازيد من  ٨سصنؤات حؤل تبادل التجارب حؤل
مؤاضصيع تهم اŸؤؤسصسصت.Ú
وم -ن ج -ه -ت-ه أاع-رب رئ-يسص اÙك-م-ة ال-دسص-ت-ؤري-ة

ال-روسص-ي-ة سصÒغ-اي ك-ازن-تسص-ي-ف ع-ن ارت-ي-اح-ه ل-ت-عزيز
العÓقات ب Úالهيئت.Ú
كما أابدى غاديسص غاجييف قاضص بنفسص اÙكمة
اهتماما بالتجربة ا÷زائرية ‘ ضصمان حق اŸؤاطنÚ
إلخ- -ط -ار اÛلسص ال -دسص -ت -ؤري ع -ل -ى ضص -ؤء ت -ع -دي -ل
الدسصتؤر ا÷زائري ‘  2016من خÓل إادخال إاجراء
يسصمح لكل متقاضص أاو مؤاطن خÓل ﬁاكمة بالقؤل
بأان مثل هذه األحكام -التي يتؤقع تطبيقها عليه-
غ Òمطابقة للدسصتؤر.

ؤون
اŸتحدث باسسم وزارة الشس ؤ
اÿارجية الفرنسسية:
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مسساهل يتحادث مع مارتن كؤبلر
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اسستعراضص ا÷هود اŸبذولة لبعث ا◊وار السسياسسي الليبي
^ التنسسيق ب Úالفاعل Úلدفع اŸسسار السسياسسي
–ادث وزير الشسؤؤون اŸغاربية وا’–اد
’ف -ري -ق -ي وج -ام-ع-ة ال-دول ال-ع-رب-ي-ة ع-ب-د
ا إ
القادر مسساهل ،أامسس ‘ ،بروكسسل ،مع رئيسس
’‡ية إا ¤ليبيا مارتن كؤبلر.
البعثة ا أ
أاشصار مصصدر دبلؤماسصي إا ¤أان هذه اÙادثات
التي تندرج ‘ إاطار اŸشصاورات مع األ· اŸتحدة
حؤل اŸسصار السصياسصي ‘ ليبيا تطرقت إا ¤ا÷هؤد
اŸب -ذول -ة ح -ال -ي -ا ل-ب-عث ا◊ؤار السص-ي-اسص-ي ال-ل-ي-ب-ي
وتقريب وجهات النظر ‘ إاطار التفاق اŸؤقع ‘
ديسص -م 2015 Èم-ن ط-رف ال-ؤف-ؤد ال-ل-ي-ب-ي-ة ال-تابعة
للكتل السصياسصية اŸتنازعة.
وجاء لقاء مسصاهل ومارتن كؤبلر سصاعات قبيل
بدء اجتماع الرباعية حؤل ليبيا الذي نظمه ال–اد
األوروبي ‘ بروكسصل.
وي- -ج- -م- -ع ال–اد األوروب- -ي ب- -ع -د ظ -ه -ر أامسص
مبعؤثي األ· اŸتحدة ل–Óاد اإلفريقي واألمÚ
ال- -ع- -ام ÷ام- -ع- -ة ال -دول ال -ع -رب -ي -ة لـ«دف -ع اŸسص -ار
Óزم-ة ال-ت-ي
السص -ي -اسص -ي““ ب -غ -ي -ة ال-ت-ؤصص-ل اإ ¤ح-ل ل -أ
تضصرب البÓد منذ .2011
ويهدف اجتماع اللجنة الرباعية حسصب مصصالح
م- -ؤغÒي- -ن- -ي إا““ ¤دع- -م وسص- -اط- -ة األ· اŸت -ح -دة
وا÷هؤد القليمية““ وكذا ““تعزيز التنسصيق““ ب Úكافة
الفاعل Úمن أاجل ““دفع اŸسصار السصياسصي ‘ ليبيا““.
وأاكد الؤزير أان هذا اإلجتماع يرمي إا““ ¤مرافقة
جهؤد الليبي ‘ Úإاطار حؤار داخلي ب Úالليبي Úوهي
اŸقاربة التي ما فتئت ا÷زائر تدافع عنها““.
وأاب- -رز مسص- -اه -ل ت -ق -ارب وج -ه -ات ال -ن -ظ -ر بÚ

ا÷زائر وال–اد األوروبي حؤل اŸسصار السصياسصي
بليبيا.
وصصرح للصصحافة ‘ ختام اللقاء ““أان مؤغÒيني
أاشصادت بهذا الجتماع (لبلدان جؤار ليبيا اŸنعقد
با÷زائر العاصصمة) بالنتائج التي تؤجت األشصغال
والتي ‚م عنها التؤافق خصصؤصصا حؤل العناصصر
األسصاسصية للبيان اÿتامي““.
و أاج - -رى وزي - -ر الشص- -ؤؤون اŸغ- -ارب- -ي- -ة وال–اد
اإلف -ري -ق -ي وج -ام -ع-ة ال-دول ال-ع-رب-ي-ة ع-ب-د ال-ق-ادر
مسصاهل مطلع شصهر مايؤ ا÷اري جؤلة ‘ ا÷نؤب
الليبي بعد تلك التي أاجراها شصهر أابريل ‘ شصرق
وغرب البÓد ‘ إاطار ا÷هؤد الرامية إا ¤تقريب
وج -ه -ات ن -ظ -ر ال -ل-ي-ب-ي Úب-ه-دف ال-ت-ؤصص-ل إا ¤ح-ل
Óزمة التي تعرفها ليبيا.
سصياسصي ل أ

–ادث وزي- - -ر الشص- - -ؤؤون اŸغ - -ارب - -ي - -ة وال–اد
اإلف -ري -ق -ي وج -ام -ع-ة ال-دول ال-ع-رب-ي-ة ع-ب-د ال-ق-ادر
مسص- -اه- -ل،أامسص ،بÈوكسص- -ل ،م- -ع اŸم- -ث- -ل اÿاصص
ل–Óاد األوروبي Ÿنطقة السصاحل أا‚يل لؤسصادا.
ت -ن -درج ه -ذه اÙادث -ات ‘ إاط -ار اŸشص -اورات
اŸن -ت -ظ -م -ة ب Úال–اد األوروب -ي وا÷زائ-ر ح-ؤل
الؤضصع ‘ منطقة السصاحل ،لسصيما ‘ ما‹ حسصبما
أاوضصحه مصصدر دبلؤماسصي.

وأاطلع الؤزير أاول أامسص اŸمثلة السصامية ل–Óاد
األوروبي اŸكلفة بالشصؤؤون اÿارجية والسصياسصة األمنية
فيديريكا مؤغÒيني على ““التقدم““ اÙقق ‘ تنفيذ
اتفاق السصÓم Ãا‹ اŸنبثق عن مسصار ا÷زائر ،مؤؤكدا
ع -ل -ى ““اإل‚ازات ال -ث Ó-ث -ة ال -كÈى““ اÙق-ق-ة :ت-نصص-يب
سصلطات انتقالية وتنظيم دوريات مشصÎكة واسصتحداث
÷نة دائمة للحؤار ب ÚاŸالي Úمن أاجل تسصهيل تطبيق
اتفاق السصÓم اŸنبثق عن مسصار ا÷زائر.

اسستعرضس وزير الشسؤؤون اŸغاربية وا’–اد
ا’فريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر
مسس - - -اه - - -ل ،أامسس ،بÈوكسس - - -ل ،ال - - -ت- - -ج- - -رب- - -ة
ا÷زائ - -ري - -ة ‘ ›ال م - -ك - -اف - -ح- -ة ال- -ت- -ط- -رف
’رهاب التي تكمن ‘ ““ حرمان مروجيهما
وا إ
من عؤامل التؤاجد ‘ اÛتمع و‘ ‰ؤذج سسÒه
السسياسسي وا’جتماعي وا’قتصسادي““.
لدى عرضصه التجربة ا÷زائرية ‘ ›ال مكافحة
ال -ت -ط -رف واإلره -اب أام -ام ÷ن -ة السص -ي -اسص -ة واألم-ن
ل–Óاد األوربي أاكد الؤزير أان السصياسصة ا÷زائرية
ت -رت -ك-ز ع-ل-ى م-ك-اف-ح-ة ع-ؤام-ل ال-ت-ه-م-يشص واإلقصص-اء
وترقية العدالة الجتماعية وتكافؤؤ الفرصص .وأاردف
السصيد مسصاهل يقؤل إان سصياسصة مكافحة التطرف
واإلرهاب ‘ ا÷زائر تقؤم اأيضصا على ““اŸصصا◊ة
الؤطنية وترقية الدÁقراطية ودولة القانؤن وا◊كم
الراشصد وحقؤق اإلنسصان وا◊ريات األسصاسصية ،إاضصافة
إا ¤اسصتقÓلية العدالة““.

جميع القطاعات على الصصعيد السصياسصي ذكر السصيد
مسص-اه-ل ب-اŸراج-ع-ة ال-دسص-ت-ؤري-ة  2016ال-ت-ي ت-ؤجت
العديد من اإلصصÓحات اŸؤؤسصسصاتية التي انطلقت ‘
السصنؤات السصابقة وترسصيخ الدÁقراطية من خÓل ““
تؤسصيع الفضصاءات الدÁقراطية وتدعيم أاسصسص دولة
القانؤن لسصيما تؤسصيع حقؤق اŸعارضصة واألحزاب
السصياسصية واÛتمع اŸد ‘ ÊاŸشصاركة ‘ تسصيÒ
الشص -ؤؤون ال-ع-م-ؤم-ي-ة““ .اق-تصص-ادي-ا ج-ع-لت ا÷زائ-ر م-ن
تقليصص نسصبة البطالة معركتها األسصاسصية من أاجل
““منح الشصباب فرصص الندماج ‘ القتصصاد وانتشصالهم
من خطر تأاث Òا÷ماعات اإلرهابية““ حسصب الؤزير،
مشصÒا إا ¤أان نسصبة البطالة ‘ ا÷زائر انخفضصت من
 29باŸئة سصنة  1999إا 9,٨ ¤باŸئة حاليا .كما ذكر
الؤزير بـ« اإلصصÓحات العميقة““ التي شصهدها قطاع
الÎبية ‘ سصنة  .200٨أاما عمل الدولة على الصصعيد
الديني فقد تركز على ““اسصتعادة الطابع اÙؤري
Óمة““.
للمرجعية الؤطنية الدينية ‘ ا◊ياة الدينية ل أ
وأاضصاف السصيد مسصاهل أان هذا العمل ارتكز أاسصاسصا
على –سص Úتكؤين األئمة واللجؤء إا ¤اŸرشصدات
واسصتعادة اŸسصجد لدوره اŸعهؤد ومركزية اÿطاب
ال-دي-ن-ي وال-ف-ت-ؤى وج-ع-ل-ه-م-ا ‘ م-ن-أاى ع-ن ال-ت-أاثÒات
اŸتطرفة والسصياسصؤية .من جهة أاخرى ،ذكر الؤزير
ب -إانشص -اء أاك -ادÁي -ة ل-ل-ف-ق-ه ،م-رصص-د وط-ن-ي Ÿك-اف-ح-ة
التطرف العنيف ،إاضصافة ا ¤من Èللتؤجيه الديني
واإلمامة على مسصتؤى ا÷امعة.

...يتحادث مع اŸمثل اÿاصص ل–Óاد األوروبي Ÿنطقة السساحل

ويعرضص التجربة ا÷زائرية ‘ مكافحة اإلرهاب والتطرف

مكافحة التهميشص والقصساء وترقية
العدالة الجتماعية وتكافؤو الفرصص

حسصب السصيد مسصاهل دائما فإان ““ الدÁقراطية
تعد أافضصل حماية من التطرف العنيف واإلرهاب““،
مشصÒا إا ¤أاهمية سصياسصة اŸصصا◊ة الؤطنية التي ““
تقدسص ا◊ياة النسصانية وتضصعها فؤق كل اعتبار““‘ .
ه- -ذا الشص- -أان أاوضص- -ح ال -ؤزي -ر أان سص -ي -اسص -ة اŸصص -ا◊ة
الؤطنية تقؤم على القيم األسصاسصية للتسصامح وا◊ؤار
والتعايشص واحÎام الختÓف .من جهة أاخرى ،أابرز
السصيد مسصاهل أاهمية العدالة الجتماعية للتخفيف
م -ن نسص -ب -ة ال -ف -ق -ر وŒنب ال-ع-ؤام-ل واÈŸرات ال-ت-ي
يسصتغلها بـ ““قؤة““ اليديؤلؤجيؤن و›ندو ا÷ماعات
اŸتطرفة واإلرهابيؤن .وأاردف السصيد مسصاهل يقؤل ““
لقد التزمت ا÷زائر بهذا النهج منذ تؤ‹ السصيد عبد
العزيز بؤتفليقة ا◊كم ‘ سصنة  .1999وبفضصل هذه
السصياسصة ضصمدت البÓد جراح العشصرية السصؤداء فؤرا
باعتماد طرق سصلمية وانطÓقا من قناعته بأان طريق
ال -ق -م -ع ال -ق -ان -ؤﬁ Êدودة ب -الضص -رورة .وب -خصص -ؤصص
اÛالت ال-ت-ي ت-غ-ط-ي-ه-ا سص-ي-اسص-ة م-ك-اف-ح-ة اإلرهاب
والتطرف التي انتهجتها ا÷زائر.

السسلطات ا÷زائرية قررت اشسراك جميع
القطاعات ‘ ﬁاربة الرهاب

أاكد الؤزير أان السصلطات ا÷زائرية قررت إاشصراك
ج- -م- -ي- -ع ال- -ق- -ط- -اع -ات السص -ي -اسص -ي -ة والج -ت -م -اع -ي -ة
والق -تصص -ادي -ة وال -ث -ق-اف-ي-ة والÎب-ؤي-ة واإلعÓ-م-ي-ة ‘
ﬁاربة اإلرهاب .سصياسصة مكافحة التطرف تشصمل

–ويل انتباه األغلبية السساحقة للشسباب
ا÷زائري عن اÿطاب اŸتطرف

‘ ن- -فسص السص- -ي- -اق ،أاوضص- -ح مسص -اه -ل أان ا÷زائ -ر
تسصاهم أايضصا ‘ تكؤين أائمة بلدان السصاحل وترسصل
أائ -م -ة ل -لÎوي -ج إلسص Ó-م م -ع -ت -دل ‘ أاوسص-اط ا÷ال-ي-ة
ا÷زائرية اŸقيمة بفرنسصا ‘ إاطار اتفاق ثنائي مع هذا
البلد تأاكيدا على عزم ا÷زائر ““على تؤسصيع هذه التجربة
اإليجابية إا ¤بلدان أاخرى مهتمة بهذه الصصيغة““.
كما بادرت ا◊كؤمة ا÷زائرية بنشصاطات أاخرى
مؤجهة لتشصجيع ““ اŸمارسصة الفعلية ◊رية التعب““Ò
حسصب الؤزير الذي ركز على فتح ›ال السصمعي-
البصصري على الرأاسصمال اÿاصص “ثلت أاول نتيجة
إايجابية له يقؤل السصيد مسصاهل ‘ ““ –ؤيل انتباه
األغلبية السصاحقة للشصباب ا÷زائري عن اÿطاب
اŸت-ط-رف ال-ذي ت-ب-ث-ه ب-عضص اÙط-ات ال-ت-ل-ف-زي-ؤنية
بالشصرق األوسصط.
واخ-ت-ت-م ي-ق-ؤل إان سص-ي-اسص-ة م-ك-اف-ح-ة ال-ت-ط-رف ”
ت -ن-ف-ي-ذه-ا ب-ا÷زائ-ر ب-فضص-ل ““ تـضص-اف-ر ج-ه-ؤد ال-دول-ة
واÛتمع اŸد.Ê

ا÷زائر فاعل أاسساسسي ‘ اسستتباب األمن ‘ السساحل وما‹

صصرح اŸتحدث باسصم وزارة الشصؤؤون اÿارجية الفرنسصية رومان نادال أان
ا÷زائ -ر ف -اع -ل ““أاسص -اسص -ي““ ‘ اسص -ت -ت -ب -اب األم -ن ‘ السص -اح -ل وم -ا‹ ع-ل-ى وج-ه
اÿصصؤصص.
أاشصار اŸسصؤؤول الفرنسصي ،أاول أامسص ،خÓل لقاء صصحفي إالكÎو Êنشصر على
مؤقع الؤزارة الفرنسصية إا ¤أان ““التؤقيع على اتفاق السصÓم عام  ” 2015برعاية
ا÷زائر““ ،مؤؤكدا أان ““خارطة الطريق هذه مهمة ومن شصأانها السصماح باسصتتباب
السصÓم الدائم Ãا‹““.

واعت Èنادال أان التعاون ب Úا÷زائر وفرنسصا ““مهم جدا““ لتنفيذ التفاق خاصصة
‘ إاطار ÷نة اŸتابعة التي تÎأاسصها ا÷زائر وتعد فرنسصا عضصؤا نشصطا فيها.
وأاضصاف قائ““ Óعلى غرار ما أاشصار إاليه كل من رئيسص ا÷مهؤرية والؤزير جؤن
إايف لؤدريان من قبل خÓل زيارتهما إا ¤غاو يجب علينا تركيز اÛهؤدات
اŸشصÎكة لبلؤغ هدفنا .وعلينا تكثيف التعاون من أاجل مكافحة اإلرهاب خاصصة
لدعم جهؤد ›مؤعة دول السصاحل اÿمسص كما أان السصيد جؤن إايف لؤدريان
سصيعكف ‘ األسصابيع اŸقبلة على العمل مع دول اÛمؤعة““.

اأ’ربعاء  2٤ماي  2017م
الموافق لـ  28شسعبان  1٤38هـ
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نافسسه على اŸنصسب «األرسسيدي» ،ؤ«حمسس» ،ؤ« ا–اد النهضسة ؤالعدالة ؤالبناء»

بوحجة ينتخب رئيسصا للمجلسس الشصعبي الوطني ‘ الفÎة التشصريعية الثامنة
رسسم ،أامسس ،القÎاع السسري الذي جرى أامسس بقبة الŸÈان ،لختيار رئيسس اÛلسس الشسعبي الوطني للفÎة التشسريعية الثامنة ،النائب
السسعيد بوحجة عن حزب جبهة التحرير الوطني ‘ منصسب رئيسس الغرفة الŸÈانية الثانية ،خلفا Ùمد العربي ؤلد خليفة عن نفسس
لمر بنورة ؤاعلي عن التجمع من أاجل الثقافة ؤالدÁقراطية ،ؤاسسماعيل ميمون
التشسكيلة ،نتيجة منطقية رغم ترشسح  3منافسس ،Úيتعلق ا أ
عن –الف حركة ›تمع السسلم ـ جبهة التغي ،Òإا ¤جانب ÿضسر بن خÓف عن ا–اد النهضسة ؤالعدالة ؤالبناء ،كون أاغلب التشسكيÓت
لفافاسس» اŸشساركة.
لحرار أاعلنوا تزكيتهم ترشسح بوحجة ،فيما رفضس نواب «ا أ
لضسافة إا ¤ا أ
با إ

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

العدد

173٤٥

04

بوحجة ‘ خطاب افتتاحي ÷لسسة إاثبات العضسوية:

الÌاء والتنوع السصياسصي يجعل من اÛلسس
اإلطار األنسصب لتعزيز اŸسصار الدÁقراطي

ث -م -ن السس-ع-ي-د ب-وح-ج-ة ‘
خ -ط -اب أال -ق -اه ل-دى ت-رؤؤسس-ه
ج - -لسس - -ة إاث - -ب - -ات عضس - -وي- -ة
ال - -ن- -واب ،ال- -ذي- -ن أاف- -رزه- -م
اقÎاع ال -راب -ع م-اي ا÷اري،
لصس -غ-ر
Ãع -ي -ة ال -عضس -وي -ن ا أ
سس-ن-ا ،ال-ت-ن-وع السسياسسي الذي
سس-ي-م-ي-ز ال-فÎة ال-تشس-ري-عية
ا÷ديدة ،بعد حصسول عدد
لح - - - - - -زاب
ك - - - - - -ب Òم - - - - - -ن ا أ
السس -ي -اسس -ي -ة ع -ل -ى “ث-ي-ل ‘
الŸÈان ،ثراء ؤتنوع يجعل
لنسسب
لط -ار ا أ
م- -ن اÛلسس ا إ
لتعزيز اŸسسار الدÁقراطي.
ح -رصس السس -ع -ي -د ب -وح-ج-ة ‘
خ - -ط - -اب األ- -ق- -اه ل- -دى ت- -رؤوسس- -ه
ا÷لسس -ة ،بصس -ف -ت -ه اأ’ك Èسس -ن -ا،
على تأاكيد ضسرورة واأهمية عمل
ال-ن-واب وال-ت-نسس-ي-ق ف-ي-م-ا ب-ي-ن-هم،
Ÿع -ا÷ة ا’نشس-غ-ا’ت ال-ت-ي ي-عÈ
عنها الشسعب ،الذي منحهم الثقة
واخ-ت-اره-م Ãن-اسس-بة ا’نتخابات
التشسريعية لتمثيله ،مشسددا على

ضس -رورة أان ي -ك -ون -وا ‘ مسس -ت-وى
تطلعاته.
وبالنسسبة للسسعيد بوحجة ،فإان
ا’ختÓف والÌاء السسياسسي ‘
قبة الŸÈان ،الذي كرسسه “ثيل
ع - -دد ك- -ب Òم- -ن ال- -تشس- -ك- -يÓ- -ت
السس -ي -اسس -ي-ة ب-ال-غ-رف-ة الŸÈان-ي-ة
السس -ف -ل -ىÁ ،ث -ل إاط -ار م -ن -اسس-ب-ا
ل -ل-ح-وار و›ا’ ل-ت-ع-زي-ز اŸسس-ار
الدÁقراطي’ ،فتا إا ¤أان الكل
يلتقي ‘ نقطة واحدة ‡ثلة ‘
خ- -دم- -ة الشس- -عب ،وال- -دف -اع ع -ن
مصسا◊ه بالتعاون ب Úا◊كومة
واŸؤوسسسسات الدسستورية.
و ⁄ي -ف-وت اŸن-اسس-ب-ة ،ل-ي-ث-م-ن
اإ‚ازات رئ - -يسس ا÷م - -ه - -وري- -ة،
ال -ذي اأع -اد اأ’م -ن وا’سس -ت -ق-رار
ل -ل -ج -زائ -ري ،Úب -فضس -ل سس -ي -اسس-ة
اŸصس- -ال- -ح ال- -وط- -ن- -ي- -ة‡ ،ك- -ن- -ا
ا÷زائر بذلك من –قيق إاقÓعا
تنميا.

فريال بوشصوية

صصرحوا لـ»الشصعب»:

الوطني ،الذين يناهز عددهم اإ’جما‹ ٤62
فريال بوشصوية
عضسو ،وكذا انتخاب رئيسس الغرفة الŸÈانية،
تصصوير :عباسس تيليوة
بصس -م -ة اأ’غ -ل-ب-ي-ة ،إاذ وق-ب-ل الشس-روع ‘ ع-م-ل-ي-ة
‘ سساعة متأاخرة من نهار أامسس ” ،انتخاب ا’قÎاع ‘ حدود السساعة اÿامسسة والنصسف
السس -ع -ي -د ب -وح -ج -ة أاك Èال-ن-واب سس-ن-ا ،ع-ن أاك Èمسس- -اء ،وال- -ذي ي- -ك- -ون سس- -ري- -ا ‘ ح- -ال ت- -ع -دد
تشس -ك -ي -ل -ة م -ن ح -يث ع -دد اŸق -اع -د ‡ث-ل-ة ‘ اÎŸشسح Úللمنصسب ،وفق ما تقتضسيه اŸادة
«اأ’فÓن» ،الذي وإان لن  ⁄يحصسد اأ’غلبية ،إا’  03م -ن ال -ن-ظ-ام ال-داخ-ل-ي ل-ل-م-ج-لسس الشس-ع-ب-ي
أانه “كن من افتكاك اŸرتبة اأ’و ¤بـ  161الوطني ” ،تزكية السسعيد بوحجة بعد اسستئناف
مقعد ،متقاسسما اأ’غلبية مع منافسسه التجمع اأ’شسغال ‘ ا÷لسسة العلنية اŸسسائية التي ”
الوطني الدÁقراطي ،متحصسل› Úتمع Úعلى خÓلها فتح باب الÎشسيح ،ليسس فقط من قبل
 262مقعد ،فيما يشسÎط  232مقعد لتحصسيلها« ،اأ’رن - -دي» ع - -ل - -ى لسس- -ان رئ- -يسس ›م- -وع- -ت- -ه
وقد انتخب باأ’غلبية بعد حصسوله على  3٥6الŸÈانية بلعباسس بلعباسس فقط ،وإا‰ا أايضسا
صسوتا ،أامام  3منافسس Úآاخرين ،ع Úاثنان منهم م -ن ق -ب -ل Œم -ع أام -ل ا÷زائ -ر ـ ت -اج ،وا◊رك -ة
نوابا له ويتعلق اأ’مر بنورة واعلي عن التجمع الشسعبية ا÷زائرية.
وإا ¤جانب أاحزاب اأ’غلبية الذين ’ يقل
م-ن أاج-ل ال-ث-ق-اف-ة وال-دÁق-راط-ي-ة ،واسس-م-اع-يل
ميمون عن –الف حركة ›تمع السسلم ـ جبهة عددهم عن  300نائب ،من ›موع  ٤62نائب،
زك- -ى ك- -ل م -ن اأ’ح -رار ،وج -ب -ه -ة اŸسس -ت -ق -ب -ل،
التغي.Ò
وقد برزت جليا خÓل السساعات الطويلة ،والتحالف الوطني ا÷مهوري ،وا’–اد الوطني
التي اسستغرقتها مراحل تنصسيب م -ن أاج -ل ال -ت -ن -م -ي-ة ،وح-زب ا◊ري-ة وال-ع-دال-ة،
أاعضس - -اء اÛلسس وحركة الوفاق الوطني ،ترشسيح بوحجة Ÿنصسب
رئ- -يسس الŸÈان اŸن- -ب- -ث- -ق ع- -ن ا’ن- -ت- -خ -اب -ات
الشسعبي
ال -تشس-ري-ع-ي-ة ل-ل-راب-ع م-اي ،م-ؤوك-دي-ن دع-م-ه-م ل-ه
بصس -ف -ت -ه اأ’ك Èسس -ن-ا ،واأ’ه-م م-ن ذلك بصس-ف-ت-ه
›اهدا.
وعاشست أاروقة قبة الŸÈان أامسس على
وقع حركية حثيثة ،أامر متوقع بالنسسبة
أ’ول يوم التحق فيه ‡ثلو الشسعب طيلة
يعد السسعيد بوحجة ،الذي انتخب ،أامسس الثÓثاء،
الفÎة التشسريعية الثامنة ،أ’ول مرة
ة
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رئ-يسس-ا ل-ل-م-ج-لسس الشس-ع-ب-ي ال-وط-ن-ي ،ل-ل-فÎة التشسري
Ãق -ر اÛلسس الشس -ع -ب -ي ال-وط-ن-ي،
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الثامنة Ÿدة خمسس سسنوات ،خلفا Ùمد العرب
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خليفة ،قياديا بارزا ‘ حزب جبهة التحرير الوطن
السسنة التشسريعية ،عملية سستشسمل
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تو ¤عدة مسسؤووليات ‘ ﬂتلف هياكل ا◊زب
ع -ل -ى اأ’رج -ح ن -واب -ا آاخ-ري-ن‘ ،
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وهو من مواليد  22أابريل  1938بو’ية سسكيكد
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حيث كان عضسوا ‘ مكتب الو’ية الثانية التا
ا◊كومة اŸرتقب اإ’عÓن عنها،
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ح
ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة .وب-ع-د ا’سس-ت-قÓ-ل ،ك-ان ب-و
على أان يتم ‘ هذه ا◊الة إاثبات
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شسبيبة جبهة التحرير الوطني (الشسبيبة ا÷زائر
عضسويتهم ‘ جلسسات مقبلة.
الو’ئية بقسسنطينة .كما درسس ا◊قوق ‘ ا÷امعة قبل أان
يتم تعيينه ﬁافظا للحزب ‘ عدة و’يات منها وهران
وع-ن-اب-ة وبشس-ار .وك-ان ب-وح-ج-ة عضس-وا دائ-م-ا ل-ل-م-كتب
السس -ي -اسس -ي ل -ل -ح -زب .ك -م -ا ت -رأاسس خ Ó-ل ال -ع -ه -دة
التشسريعية ÷ 2002-1997نة العÓقات اÿارجية
ب -الŸÈان سس -ن -ت-ي  2000-1999وب-ع-ده-ا ”
و ⁄ي -ح -م -ل دع -م ت -رشس -ي-ح ا◊زب ال-ع-ت-ي-د
تعيينه ناطقا رسسميا للحزب من طرف
للسسعيد بوحجة ثالث رجل ‘ الدولة ا÷زائرية،
اأ’م Úالعام السسابق للحزب عبد
‘ منصسبه ا÷ديد بعد تزكيته من قبل حزبه،
العزيز بلخادم.
الذي حصسد أاك Èعدد من اŸقاعد ،أاي مفاجأاة

رئيسس اÛلسس
الشصعبي الوطني السصعيد
بوحجة ‘ سصطور

الكواليسس ،اإلجماع
والتزكية مكنت بوحجة
من قيادة الŸÈان

ذلك أانه وخÓل الكواليسس ” التنسسيق والتوصسل
إا ¤اتفاق مع أاغلب التشسكيÓت ،التي  ⁄تعارضس
’ الشسخصس و’ ترشسحه ،أاما اŸنافسسون فقد
كان ترشسحهم شسكليا ،ذلك أان اأ’حزاب التي
رشسحت نوابا عنها ويتعلق اأ’مر بالتجمع من
أاج- -ل ال- -ث- -ق- -اف- -ة وال -دÁق -راط -ي -ة ال -ذي رشس -ح
اÙامية نورة واعلي ،و–الف حركة ›تمع
السس -ل -م ـ ج -ب-ه-ة ال-ت-غ-ي Òال-ذي رشس-ح اسس-م-اع-ي-ل
م-ي-م-ون ،وك-ذا ا–اد ال-ن-هضس-ة وال-ع-دال-ة وال-ب-ناء
الذي رشسح ÿضسر بن خÓف ،أاكدت أان اŸنطق
أان تعود الرئاسسة إا ¤التشسكيلة التي افتكت أاكÈ
عدد من اŸقاعد ،إا’ أان ذلك Á ⁄نعها من
تقد‡ Ëثل Úعنها.
وإاذا كانت جبهة القوى ا’شسÎاكية اÙسسوبة
على اŸعارضسة ،والتي تدحرجت تاركة مكانها لـ
«حمسس» بعد حصسد اأ’خÒة لـ  3٤مقعدا ،قد
فضسلت عدم تقد Ëمرشسح ،و’ حتى انتخاب
ال- -رئ -يسس وه -و م -ا أاع -ل -ن ع -ن -ه ال -ن -ائب شس -اف -ع
بوعيشس ،فإان حزب العمال بقيادة أامينته العامة
لويزة حنون ،التي ترشسحت باسستمرار وحازت
على عضسوية الŸÈان ،منذ العام ⁄ ، 1997
ي -ق -دم ب -دوره م -رشس -ح -ا ان-طÓ-ق-ا م-ن م-ب-دأا أان
Óغ -ل -ب -ي -ة ،وف -ق م-ا ي-ق-تضس-ي-ه
اŸنصسب ي -ع -ود ل  -أ
اŸن- -ط- -ق ،إا’ أان ا◊زب وع -ل -ى لسس -ان ال -ن -ائب
رمضسان تعزيبت الذي عاد ›ددا لقبة الŸÈان
بصسفة نائب ،حرصس فقط على التذكÃ ÒقÎح
اأ’حزاب التي  ⁄تنجح ‘ ا◊صسول على أاكÌ
م- -ن  10م -ق -اع -د‡ ،ث  ‘ Ó-انسس -ح -اب رئ-يسس
ا÷لسسة ‘ حال ترشسحه ،وهو ما ” فع Óبعد
ترك السسعيد بوحجة مكانه أامام النائب التهامي
حبيبي الذي ترأاسس جلسسة التصسويت.
وقبل ذلك تدخل النائب ÿضسر بن خÓف
الذي قضسى أاك Ìمن عهدة بالغرفة الŸÈانية
السسفلى ،لدى اسستئناف اأ’شسغال ‘ الظهÒة ‘
حدود السساعة  ، 1٥:٥0لدى فتح باب الÎشسيح
وتوا‹ دعم ترشسح السسعيد بوحجة ،ليسس فقط
من قبل أاحزاب اأ’غلبية ،وإا‰ا من قبل معظم
التشسكيÓت وكذا اأ’حرار ،مطالبا بانسسحابه من
رئاسسة ا÷لسسة ،طلب ” ا’سستجابة له مباشسرة
قبل أان يتم رفع ا÷لسسة ،لتهيئة القاعة لتنظيم
ا’قÎاع السسري ،قبل اسستئناف ا÷لسسة ›ددا
على السساعة  ، 17:30ترأاسسها التهامي حبيبي ،فيما
قرأا زميله أاصسغر نائب أايوب شسرايطية ،عن Œمع
أامل ا÷زائر ـ تاج ،مذكرة خاصسة بسس Òا’قÎاع.
وقبل ذلك “ت اŸصسادقة على تقرير إاثبات
عضسوية نواب اÛلسس .

ﬁسسن بلعباسس:
اأف -اد ﬁسس -ن ب-ل-ع-ب-اسس رئ-يسس ال-ت-ج-م-ع م-ن اأج-ل ال-ث-ق-اف-ة
والدÁقراطية ‘ ،تصسريح لـ «الشسعب» اأن التشسكيلة التي لها
Œربة ‘ العمل الŸÈا ،Êسستسستعمل كل صسÓحيات النائب
◊ل مشساكل اŸواطن ،Úمنها اŸسساءلة اإذ سسنقدم اأسسئلة
شس -ف -وي -ة وك -ت -اب -ي-ة ،اإ ¤ج-انب م-ن-اقشس-ة ق-وي-ة ل-ك-ل مشس-اري-ع
القوان.Ú
كما –دث عن مبادرات ،تخصس ا’أو ¤مشسروع قانون
لتخفيف ا◊صسانة الŸÈانية ،فيما تخصس اŸبادرة الثانية
تسسي Òاإقامة نادي الصسنوبر.
نادية لعبيدي:
اأكدت النائب نادية لعبيدي ،الوزيرة السسابقة للثقافة ‘
تصسريح لـ «الشسعب» ،اأهمية الفÎة التشسريعية الثامنة ،التي
تتميز عن سسابقاتها كونها تاأتي ‘ ظل دسستور جديد ـ حسسبها
ـ عزز اŸمارسسة الŸÈانية ومراقبة ا◊كومة.
و‘ ردها على منتقدي تشسكيلة اÛلسس الشسعبي الوطني،
قالت اإن ا’نتخابات ا’أخÒة انتصسار للدÁقراطية ،موؤكدة
اأنهم ’ يتقبلون فكرة اأن ا÷زائر تتقدم.
لويزة حنون:
اأكدت لويزة حنون اأن اŸشساركة ‘ الŸÈان رغم انتقاد
ن -ت -ائ -ج ا’قÎاع ا’أخ ،Òي -ن -درج ‘ اإط-ار ا’ل-ت-زام ب-ال-نضس-ال
السسياسسي ‘ ،مرحلة صسعبة تتميز بتحديات ليسست بالهينة.
كما اسستبعدت لويزة حنون ا’أمينة العام ◊زب العمال
الدخول ‘ –الفات سسياسسية مع اأحزاب اأخرى’ ،فتة اإ ¤اأن
تشس-ك-ي-ل-ه-ا ي-ق-تصس-ر ع-ل-ى ال-تشس-ك-يÓ-ت ا◊ائ-زة على ا’أغلبية،
باŸقابل اأكدت اأن حزب العمال سسيعمل ‘ وحدة مع كل
ا’أح- -زاب ال- -وط- -ن- -ي -ة Ãا ‘ ذلك اÙسس -وب -ة ع -ل -ى ال -ت -ي -ار
ا’إسسÓمي ،شسريطة اأن تلتقي معها ‘ اأولوية ا◊فاظ على
مصسلحة ا÷زائر.
عبد اÛيد مناصسرة:
قال النائب عبد اÛيد مناصسرة ،اإن اŸرحلة الراهنة
صسعبة ،تعطي الŸÈان دورا Œاه ا◊كومة ،خاصسة ‘ ظل
دسستور اأعطى صسÓحيات جديدة للمعارضسة ،لتطوير اأدائها.
وتوقع مناصسرة فÎة تشسريعية اأك Ìثراء وحيوية ،قياسسا اإ¤
وج -ود ع -دد اأك Èم -ن ا’أح -زاب السس -ي -اسس -ي-ة ،وت-راج-ع نسس-ب-ة
اأحزاب ا’أغلبية ودسستور  2016الذي يرجح كفة اŸعارضسة،
وكذا اŸرحلة وصسعوبتها.
وبالنسسبة للوزير ا’أسسبق للصسناعة واإعادة الهيكلة ،فاإن
«حمسس» قوة مهمة سسواء كانت ‘ ا◊كومة اأو اŸعارضسة،
تعمل Ãصسداقيتها’ ،فتا اإ ¤اأن اŸواقع ليسست اأبدية.
صسديق شسهاب:
اأعرب صسديق شسهاب عن التجمع الوطني الدÁقراطي
«ا’أرندي» ،عن اأمله ‘ «اأن تتوفر الفÎة التشسريعية الثامنة
ع-ل-ى ك-ل ا’إم-ك-ان-ي-ات ال-ت-ي “ك-ن-ه-ا م-ن م-واك-ب-ة ال-ت-ح-دي-ات
الرهانات» ،وا’أهم ـ وفق راأيه ـ «اأن تكون ‘ مسستوى تطلعات
الشسباب».

رصصدتها :فريال بوشصوية
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أ’ربعاء  24ماي  2017م
ألموأفق لـ  28شضعبان  1438هـ

لنطÓق الرسشمي لÓمتحأنأت من بششأر وتندوف
بن غÈيت تعطي إاششأرة ا إ

أك Ìمن  760ألف تلميذ يجتازون أمتحانات نهاية ألطور ألبتدأئي أليوم
لرجح
اسشتبعأد دورة إاسشتدراكية واحتسشأب اŸعدلت الفصشلية ا أ

يجتأز ،اليوم ،أاك Ìمن  760أالف تلميذ امتحأنأت نهأية الطور البتدائي للسشنة الدراسشية  2017-2016على الÎاب
الوطني ‘ ،ثÓث مواد أاسشأسشية هي اللغة العربية والريأضشيأت واللغة الفرنسشية.
تشضرف وزيرة ألÎبية نورية
بن غÈيت على أإعطاء أإشضارة
أنطÓق هذه ألدورة من و’ية
بشضار صضباحا ثم و’ية تندوف
‘ ألفÎة أŸسضائية.
وي -ب -ل -غ ع-دد أÎŸشض-ح‘ Ú
ه - - - - - -ذ ه أ ل - - - - -د و ر ة ح س ض ب و ز أ ر ة
ألÎب - -ي- -ة أل- -وط- -ن- -ي- -ة 760.652
مÎشض- -ح -ا م -ن ب -ي -ن -ه -م 47,93
باŸائة أإناث ،وقد أرتفع عدد
أÎŸشض - - -ح Úل - - -ه- - -ذه أل- - -دورة
م -ق -ارن -ة ب -ال -دورة ألسض-اب-ق-ة ب
 55 . 192مÎشضحا.
وي-ت-وزع أÎŸشض-ح-ون ل-ل-دورة
أ◊ال- - -ي- - -ة ع 13.688 Èمركز
أإج- -رأء ،وي- -ت- -م ت- -اأطÒه- -م م -ن
طرف  160 . 880أسضتاذ.
وحسضب جدول سض Òأ’متحان
سضيمتحن ألتÓميذ أŸعنيون بهذه
ألدورة ‘ مادتي أللغة ألعربية

وأل- - - -ري- - - -اضض - - -ي - - -ات ‘ أل - - -فÎة
ألصض- -ب- -اح- -ي- -ة ‘ ،ح Úت -خصضصص
ألفÎة أŸسضائية ’جتياز أمتحان
مادة أللغة ألفرنسضية.

وحسضبما أكدته وزيرة ألÎبية
أل- -وط- -ن- -ي- -ة ن- -وري -ة ب -ن غÈيت
م - - -وؤخ- - -رأ ،ف- - -اإن أÎŸشض- - -حÚ
سض -ي -ج -ت -ازون أ’م -ت -ح-ان أل-ذي

لجرائه بتيبأزة
كل الظروف مواتية إ

يسضمح لهم با’نتقال أإ ¤ألطور
أŸتوسضط ‘ ،موؤسضسضاتهم وذلك
للسضنة ألثانية على ألتوأ‹.
وق -د ع -م -دت وزأرة ألÎب -ي -ة
على هذه ألطريقة حفاظا على
أ’سضتقرأر ألنفسضي للمÎشضحÚ
‘ ه- -ذه أŸرح- -ل- -ة أل- -ع- -م -ري -ة
ألصض -غÒة و‘ أŸق -اب -ل سض -ي -ت -م
–ويل أ’أسضاتذة ألذين يوؤطرون
ألعملية أإ ¤مرأكز أإجرأء غÒ
أŸوؤسضسضات ألتي يدرسضون بها.
وأسض-ت-ب-ع-دت أل-وزأرة ت-ن-ظ-ي-م
دورة أسضتدرأكية لهذأ أ’إمتحان
حيث سضيتم أحتسضاب معد’ت
أ’إم-ت-ح-ان-ات أل-فصض-ل-ية بالنسضبة
للتÓميذ ألذين  ⁄يوفقوأ ‘
أ◊صضول على معدل  5من .10
لÓإشضارة ،سضيتم أ’إعÓن عن
ن -ت -ائ -ج أم -ت-ح-ان ن-ه-اي-ة أل-ط-ور
أ’إبتدأئي ‘  9جوأن أŸقبل.

أاحصشت مصشألح الÎبية لولية تيبأزة
 13302مÎشش- -ح- -أ م- -ت- -م -درسش -أ ي -رت -قب
ال -ت -ح -أق -ه-م صش-ب-ي-ح-ة ال-ي-وم بـ 241مركز
إاجراء ”ّ تخصشيصشه لهذا الغرضض بزيأدة
 5مراكز مقأرنة مع العأم اŸنصشرم.

تيبازة :عÓء ملزي

مÎشضحا ألعام أŸنصضرم.
Œدر أإ’شض- -ارة إأ ¤أّن أŸصض -ال -ح أŸع -ن -ي -ة
ج ّ-ن-دت ﬂت-ل-ف أل-وسض-ائ-ل أŸادي-ة وأل-بشض-ري-ة
لهذأ أ◊دث Ãا ‘ ذلك  2132حارسضا Ãعية
عمال أأ’مانة وأŸكلف Úبالنقل وأإ’دأرة ،كما
ي-رت-قب ب-أان يسض-ت-ف-ي-د ج-م-ي-ع أÎŸشض-ح Úم-ن
وج- -ب -ة غ -ذأء سض -اخ -ن -ة أو ب -اردة ع -ل -ى حسضب
أإ’م -ك -ان -ات أŸت -وف -رة Ãرأك-ز أإ’ج-رأء ،ك-م-ا

Œدر أإ’شضارة أيضضا إأ ¤تخصضيصص متوسضطة
ميلود تقزأيت بعاصضمة ألو’ية كمركز تصضحيح
أ’ورأق أ’م -ت -ح -ان وه -و أŸرك -ز أل -ذي ي -ف-ت-ح
أبوأبه لعملية ألتصضحيح خÓل ألفÎة ألفاصضلة
ب  28 Ú-م -اي و 7ج -وأن وم -ن أŸرت -قب ب-ان
يسضتقبل أورأق أ’متحان من و’يات  ⁄يتم
–ديدها بعد حسضب ما علمناه من مديرية
ألÎبية بالو’ية.

لدارية واللوجيسشتية
تهيئة كل الÎتيبأت ا إ

 18584مÎششح ‘ أŸوعد أليوم ببومردأسس

ي -ت -وج -ه أل-ي-وم  18584مÎشض-ح ’ج-ت-ي-از
أمتحان شضهادة ألتعليم أ’بتدأئي لدورة 2017
ب -و’ي -ة ب-وم-ردأسص وسض-ط إأج-رءأت ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة
سضخرت لها كل أإ’مكانيات أŸادية وألبشضرية
من أجل ضضمان ألسض Òأ◊سضن لهذه ألعملية
و‘ ظروف نفسضية وتربوية مÓئمة للتÓميذ

لعبور هذأ ألطور نحو أŸتوسضط..
وقد خصضصضت مديرية ألÎبية لبومردأسص
 292مركز أمتحان لتوزيع أÎŸشضح– Úت
إأشض- - -رأف  4406م- -ؤوط- -ر إأضض- -اف -ة إأ ¤ب -اق -ي
ألÎت-ي-ب-ات أإ’دأري-ة وأل-ل-وجسض-ت-ي-ة أأ’خرى‘ ،
أنتظار أمتحان شضهادة أŸتوسضط أŸرتقب ‘

ألفÎة من  4إأ 6 ¤جوأن ألقادم ،مع أإ’شضارة
أن عدد أÎŸشضح Úلهذه ألسضنة سضجل أرتفاعا
طفيفا مقارنة مع دورة  2016قدر بـ 1559
مÎشضح

بومرداسس :ز .ك

لجراء
Œنيد  1067ششرطي لتأأم Úمراكز ا إ

أأك Ìمن  44أألف مÎششح إلمتحانات أألطوأر ألثÓثة باŸدية
يجتأز اليوم  17350تلميذ وتلميذة
لبتدائي
امتحأن نهأية مرحلة التعليم ا إ
بولية اŸدية ،على مسشتوى  323مركز،
م-ن-ه-م  9001ذك- -ور و 8349إان -أث ،وق-د
عرفت هذه السشنة الدراسشية زيأدة ‘
ع- -دد اÎŸشش -ح Úب -ن -ح -و  1250مÎششح
ومÎششحة جدد.
Áتحن أيضضا قرأبة  11785تلميذ وتلميذة
من  04إأ 06 ¤من شضهر جوأن ألقادم ‘ شضهادة
أم-ت-ح-ان أل-ت-ع-ل-ي-م أŸت-وسض-ط ع-لى مسضتوى 56
م - -رك - -زأ ب - -ال - -و’ي - -ة ،م- -ن ب Úه- -ؤو’ء 11602
نظاميون ،أما ألباقي هم من أأ’حرأر ،بزيادة
قدرت بـ  507مÎشضحا جديدأ مقارنة بالسضنة
ألفارطة.
على صضعيد آأخر يجتاز أيضضا يوم  11جوأن
أل- - -ق - -ادم م - -ا ’ ي - -ق - -ل ع - -ن  15406مÎشضح
ومÎشض -ح-ة أم-ت-ح-ان شض-ه-ادة أل-ب-ك-ال-وري-ا ع-ل-ى
مسضتوى  47مركز أمتحان ،من بينهم 9884
نظامي و 5522أحرأر ،بناقصص قارب 1832

مÎشضح ومÎشضحة.
وسضخرت مديرية ألÎبية بهذه ألو’ية لهذه
أإ’متحانات أŸصضÒية  11425مؤوطر.
من جهة أخرى وأ’جل ألسضهر على ‚اح
ه- -ذه أŸوأع- -ي- -د ،وضض -عت مصض -ال -ح ألشض -رط -ة
ﬂططا أمنيا وقائيا لتأام Úأمتحانات نهاية
ه -ذه ألسض -ن -ة أل -درأسض -ي-ة ‘ أط-وأره-ا أل-ثÓ-ثـة
(أ’بتدأئي ،أŸتوسضط وألثانوي ) ع Èكامل
ق- -ط -اع أخ -تصض -اصض -ه -ا ،قصض -د ت -وف Òأأ’ج -وأء
أŸن -اسض-ب-ة ل-ل-م-م-ت-ح-ن Úوت-ق-د Ëأل-تسض-ه-يÓ-ت
ألÓزمة لضضمان ألسض Òأ◊سضن لÓمتحانات،
من خÓل تسضخ Òكافة أإ’مكانيات أŸادية
وألبشضرية ألضضرورية بنحو  1067شضرطي من
ﬂت -ل-ف أل-رتب ،وŒن-ي-د ق-وأت-ه-ا أل-ت-ي سض-وف
تسض -ه -ر ع -ل-ى أل-ت-غ-ط-ي-ة أأ’م-ن-ي-ة ل-ك-ل أŸرأك-ز
أÿاصضة بإاجرأء أمتحانات شضهادة نهاية ألسضنة
ألدرأسضية ،حيث سضيشضمل هذأ أıطط تأامÚ
م-رأك-ز أ’م-ت-ح-ان-ات وأأ’م-اك-ن أÙي-ط-ة ب-ها
ل- -ي Ó- -ون- -ه- -ارأ ،م- -رأك- -ز أل -ت -ج -م -ي -ع ل -وث -ائ -ق

أ’م-ت-ح-ان-ات وم-رأك-ز أل-تصض-ح-ي-ح ،إأضض-افة إأ¤
أŸرأفقة أأ’منية أŸسضتمرة Ÿوأضضيع أأ’سضئلة
وأورأق أأ’ج -وب -ة م -ن م -رأك -ز أإ’ج -رأء صض -وب
مرأكز ألتجميع وألتصضحيح ،وذلك بالتنسضيق
مع موظفي مصضالح هذه أŸديرية ،كما ”
تسضخ Òكل أآ’ليات ألوقائية من أجل ضضمان
سضيولة أ◊ركة أŸرورية بالقرب من مرأكز
أ’م-ت-ح-ان-ات أل-ت-ي سض-تشض-ه-د ت-وأف-د أل-تÓ-م-يذ
وأول -ي -ائ -ه -م م -ن أج -ل أ◊ف -اظ ع-ل-ى سضÓ-م-ة
أŸم -ت -ح-ن Úع-ن ط-ري-ق وضض-ع ن-ق-اط م-رأق-ب-ة
ثابتة وأخرى متنقلة كما سضيتم نشضر تشضكيÓت
أمنية رأكبة وأخرى رأجلة بالقرب من هذه
أŸرأك- -ز م- -ن أج- -ل م- -ن- -ع ت -وق -ف أŸرك -ب -ات
وألدرأجات ألنارية ،ومنع Œمع أأ’شضخاصص
أل -غ -رب -اء أم -ام ﬁي-ط أŸرأك-ز وم-وأج-ه-ة أي
ط -ارئ أو ح -ادث م -ن شض -أان -ه أن ي -ع -ك -ر ألسضÒ
أ◊سضن لهذه أ’متحانات ألÎبوية Ÿا لها من
أهمية.

اŸدية :ع.علياÊ
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مطألب بأ÷دية وا◊يطة لتأأم Úإاجراء هذه اŸسشأبقأت

 17912تلميذ يجتازون ألمتحان Ãعسشكر

ي -ل -ت -ح-ق ال-ي-وم ن-ح-و  17912تلميذ
م -رشش -ح ل -ن -ي -ل شش -ه -أدة ن -ه -أي -ة م -رح -ل-ة
التعليم البتدائي بـ  356مركز امتحأن
م - -ن - -تشش- -ر ع Èت- -راب ولي- -ة م- -عسش- -ك- -ر
ي- -ؤوط -ره -م  6721م- -ع- -ل- -م م -ن ال -ط -ور
الب-ت-دائ-ي ◊راسش-ت-ه-م ،حسش-ب-م-أ أافأد به
م- -دي- -ر الÎب- -ي- -ة ل- -ل- -ولي- -ة ال- -ذي أاك -د
اسش- -ت- -ع- -داد مصش- -أ◊ه ل- -ت- -ن- -ظ -ي -م ب -أق -ي
الم-ت-ح-أن-أت ال-ن-ه-أئ-ي-ة ‘ ظروف جيدة
ومريحة ،بداية من تهيئة مراكز إاجراء
المتحأنأت السشنوية.
بالنسضبة ’متحان نهاية مرحلة أ’بتدأئي
” تخصضيصص  20مركز إأجرأء إأضضا‘ مقارنة
باŸوسضم أŸاضضي بهدف ألتخفيف من عبء
ت -ن -ق Ó-ت أل -تÓ-م-ي-ذ إأ ¤م-رأك-ز أ’م-ت-ح-ان-ات
ألبعيدة عن مقر سضكناهم إأضضافة إأ ¤أرتفاع
عدد أŸمتحن Úبزيادة إأ 1618 ¤مÎشضح عن
أŸوسض- -م أل- -درأسض -ي  ،2016-2015ح - - - -يث ”
تسضجيل  16294مÎشضح لشضهادة نهاية مرحلة
أ’بتدأئي.
وأوضضح يحي بشضÓغم أن مصضا◊ه جندت
ج -م-ي-ع أإ’م-ك-ان-ات أŸادي-ة وأل-بشض-ري-ة إ’‚اح

هذأ أ’متحان ،مركزأ على ألقول أن جميع
أÎŸشضح Úسضيسضتفيدون دون إأقصضاء أو “ييز
من أإ’طعام ،حيث ” تخصضيصص  226مطعم
م-درسض-ي ي-وف-ر خ-دم-ات أإ’ط-ع-ام ل-ل-ممتحنÚ
وأŸؤوطرين.
ومن أجل ضضمان ألسض Òأ◊سضن للمسضابقات
وح-ف-اظ-ا ع-ل-ى مصض-دأق-ي-ت-ه-ا ذك-ر أŸدي-ر أن-ه
أوصضى خÓل لقائه برؤوسضاء مرأكز أإ’جرأء
ب-اإ’ج-رأءأت وأل-ت-دأب Òأل-ت-ي ي-ن-ب-غ-ي أت-خاذها
خÓل هذأ أ’متحان ملحا على أهمية Œنيد
أل -ف -اع -ل ‘ Úق-ط-اع ألÎب-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة أل-ذي-ن
ي-ت-ح-ل-ون ب-ا÷دي-ة وأل-ي-ق-ظ-ة وأ◊ي-طة لتأامÚ
ع -م -ل -ي -ة إأج -رأء ه -ذه أŸسض -اب -ق-ات وأخ-ذ ك-ل
أإ’جرأءأت وألتدأب ÒألÓزمة لتوف Òألظروف
أÓŸئمة وألتأاط Òألكا‘ وألشضامل لهذأ ألعدد
ألهائل من أÎŸشضح ،Úفضض Óعن ألتقيد ألتام
بجدول سض Òأ’ختبارأت بعد فتح أأ’ظرفة،
وسض -ي -ت -م وف -ق أŸسض -ؤوول ع -ل-ى ق-ط-اع ألÎب-ي-ة
Ãعسض -ك -ر إأع -ط -اء إأشض -ارة أ’ف -ت-ت-اح أل-رسض-م-ي
ل Ó-م -ت -ح -ان م -ن م -درسض -ة «م -ك-ي-وي م-أام-ون»
Ãدينة معسضكر.

معسسكر :أام ا.Òÿسس

Óطوار الثÓثة
تششمل  1026مركز إاجراء ل أ

أمن أ÷زأئر يسشخّر  5718ششرطي لتأام Úأمتحانات نهاية ألسشنة
/الشش - - - -عب ‘ /إاط- - - -أر ال- - - -ت- - - -حضشÒ
لج-ت-ي-أز ك-ل م-ن شش-ه-أدة ال-ب-ك-أل-وري-أ،
ال -ت -ع -ل -ي -م اŸت -وسش -ط وك-ذا الب-ت-دائ-ي
ات -خ -ذت مصش -أل -ح أام-ن ولي-ة ا÷زائ-ر
إاج- -راءات وت- -داب Òوق -أئ -ي -ة ل -ت -وفÒ
لم- -ن والسشÓ- -م- -ة Ãراك- -ز اج- -ت- -ي- -أز
ا أ
الم- -ت- -ح- -أن- -أت ،ح- -يث سش -خ -رت 5718
شش -رط -ي ل -ت-أأم 1026 Úم-رك-ز إاج-راء
Óط -وار ال -ث Ó-ث -ة ،م-ن خÓ-ل ت-أأمÚ
ل -أ
م- -راك- -ز الم- -ت- -ح- -أن- -أت ،ال- -تصش- -ح- -ي -ح
لسش-ئ-ل-ة
لم -ن -ي -ة ‘ ن -ق-ل ا أ
واŸراف -ق -ة ا أ
لج- - - - -وب- - - - -ة م- - - - -ن وإا ¤م - - - -راك - - - -ز
وا أ
المتحأنأت ،التجميع والتصشحيح.
’م-ن-ي-ة أّŸت-خ-ذة
’ج -رأءأت وأل -ت-دأب Òأ أ
أإ
وأل -ق -وأت أŸسض -خ-رة ،سض-تسض-ه-ر ع-ل-ى ت-وفÒ
’جوأء أŸوأتية لتأام Úهذأ أ◊دث ألهام
أأ
ت -زأم -ن -ا م -ع أج -ت -ي-از أم-ت-ح-ان-ات شض-ه-ادأت

 241مركز لسشتقبال أأك Ìمن  13ألف مÎششح

حسضب ما أشضارت إأليه مصضادرنا من مديرية
ألÎبية بالو’ية ،فقد ”ّ ألÎكيز على مقاربة
تقريب أÎŸشضح من مقر سضكناه ‘ عملية
تعي Úمرأكز أإ’جرأء بحيث أسضتفاد معظم
أÎŸشضح Úمن أ’متحان Ãدأرسضهم أأ’صضلية
ألتي يتمدرسضون بها حفاظا على أسضتقرأرهم
وŒنبا لتنقÓتهم إأ ¤موأقع بعيدة عنهم فيما
” –ويل مÎشضحي  53مدرسضة إأ ¤أقرب
ّ
أŸرأكز أÙيطة Ãقرأت إأقاماتهم بالنظر
إأ ¤كون عددهم  ⁄يبلغ ألنصضاب وأŸقّدر بـ
 20مÎشضحا كحد أدنى ‘ أŸركز ألوأحد ،مع
تسض -ج-ي-ل ت-ف-وق ط-ف-ي-ف ل-ع-نصض-ر أل-ذك-ور ع-ل-ى
أإ’ن -اث ه -ذه ألسض -ن-ة ب-ح-يث ب-ل-غ ع-دد أل-ذك-ور
 6838مÎشضحا ،فيما أسضتقّر عدد أإ’ناث عند
 6464مÎشض- -ح- -ة ل -يصض -ل أل -ع -دد أإ’ج -م -ا‹
ل-ل-مÎشضح 13302 ÚمÎشض-ح-ا م-ق-ابل 12777

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أل-ت-ع-ل-ي-م أ’ب-ت-دأئ-ي ،أŸت-وسض-ط وأل-بكالوريا
وفق ألرزنامة أّÙددة ،حيث ” تسضخÒ
 2126شض-رط-ي ل-ل-ت-أام ÚأŸب-اشض-ر ل-ل-م-رأك-ز
متمثلة ‘ ( )709مركز للطور أ’بتدأئي،
( )133مركز للطور أŸتوسضط و( )166مركز
خ -اصص بشض-ه-ادة أل-ب-ك-ال-وري-ا ‘ ،ح Úسض-ي-ت-م
’سض-ئ-ل-ة و()13
ت -أام )05( Úم -رأك -ز Œم-ي-ع أ أ
مركز تصضحيح أ’ختبارأت ،كما ” تسضخÒ
 1989شضرطي لتأامﬁ Úيط أŸرأكز ،على
أن ي -ك -ون ع -دد ع -ن -اصض -ر ألشض -رط -ة أل -ذي -ن
’ج -وب-ة أŸت-ع-ل-ق-ة
ي -رأف -ق -ون أŸوأضض -ي -ع وأ أ
ب-ا’م-ت-حانات  1603شض -رط -ي ،م-ن م-رأك-ز
أ’متحان إأ ¤ألتجميع ثم مرأكز ألتصضحيح،
’م-ن-ي-ة سض-اه-رة من
ه-ذأ وت-ب-ق-ى أŸصض-ال-ح أ أ
خÓل إأمكانياتها أŸادية وألبشضرية لتوفÒ
’عÓن ألنهائي
’جوأء أŸناسضبة إأ ¤غاية أ إ
أأ
عن نتائج هذه أ’متحانات.

امتحأنأت نهأية اŸرحلة البتدائية

أك Ìمن  35أألف تلميذ Áتحنون بسشطيف
ات -خ -ذت م -دي -ري -ة الÎب -ي -ة ل -ولي-ة
لج-راءات ال-تنظيمية،
سش-ط-ي-ف ك-أف-ة ا إ
ل‚أح ام- -ت- -ح- -أن- -أت ن- -ه- -أي- -ة اŸرح- -ل- -ة
إ
الب - -ت - -دائ - -ي - -ة ل - -ل - -م - -وسش - -م ال - -دراسش- -ي
 ،2017/2016وحسشب مصش- - - - - - -در م- - - - - - -ن
م-دي-ري-ة الÎب-ي-ة ،ف-إأن-ه م-ن اŸن-تظر أان
ي -ل -ت -ح -ق ،ال -ي -ومÃ ،راك -ز الم-ت-ح-أن-أت
 35586تلميذ بـ  608مركز موزعة على
بلديأت الولية لجتيأز هذا المتحأن
ال- -وط- -ن- -ي ،ال- -ذي ي- -دوم ي- -وم- -أ واح -دا،
وي -تضش -م-ن  3م -واضش -ي -ع ‘ ال-ري-أضش-ي-أت
لجنبية.
واللغة الوطنية واللغة ا أ
ب -ل -غ ع-دد أل-ذك-ور  ،18764ف -ي-م-ا ب-ل-غ ع-دد
أإ’ناث  ،16812وبلغ عدد ألصضم وألبكم  ،6وقد
” Œنيد أك Ìمن  7000مؤوطر ب ÚإأدأريÚ
ومعلم Úلهذأ أ’متحان ،ألذي تقرر أن يتم
تصضحيح أورأقه ‘ كل من متوسضطتي معيزة
بسضطيف ،وديلمي Ãدينة ألعلمة ،ويفوق عدد
أÎŸشضح Úلهذأ ألعام ،عدد أŸمتحن‘ Ú
ألسض -ن-ة أل-درأسض-ي-ة  ،2016/2015وأل- -ذي ق- -در

آأنذأك بـ  32984تلميذ.
وحسضب ذأت أŸصضدر دأئما ،فإان ما Áيز
ه -ذأ أل -ع -ام ع -ن ألسض -ن -وأت أل -ف -ارط-ة ،ه-و أن
ألتÓميذ سضيمتحنون دأخل مؤوسضسضاتهم ألتي
يدرسضون بها ،وإأن مديري أŸؤوسضسضات يعتÈون
كرؤوسضاء مرأكز ،مع تغي ‘ Òأ◊رأسضة فقط
ل- -ه- -ذه أŸرأك- -ز ،وه -و م -ا سض -ي -ك -ون ل -ه أأ’ث -ر
أ’ي -ج -اب-ي ع-ل-ى ن-فسض-ي-ة أل-تÓ-م-ي-ذ ل-ي-ج-ت-ازوأ
أ’م -ت -ح -ان -ات ‘ م-ع-ن-وي-ات وظ-روف ن-فسض-ي-ة
جيدة.
وأك- - -د لـ «ألشض- - -عب» ب - -عضص أŸع - -ل - -م‘ Ú
أŸرحلة أ’بتدأئية بسضطيف ،أن نسضبة ألنجاح
من أŸنتظر أن تكون هذه ألسضنة مرتفعة،
م-ق-ارن-ة ب-السض-ن-وأت ألسض-اب-ق-ة ،ن-ظ-رأ ل-ل-ن-ت-ائ-ج
أ÷ي-دة أل-ت-ي –صض-ل ع-ل-ي-ه-ا أل-تÓ-م-ي-ذ ط-ي-ل-ة
أŸوسض- -م أل- -درأسض- -ي ،إأضض- -اف- -ة إأ ¤أل- -ظ -روف
أŸسضاعدة نفسضيا ألتي يجري فيها ألتÓميذ
هذه أ’متحانات.

سسطيف  :نور الدين بوطغان

كل ألظروف مهيأاة ألزيد من  15900مÎششح ببجاية
خرت مديرية ألÎبية لو’ية بجاية ،كافة
سض ّ
ألوسضائل أŸادية وألبشضرية ،إ’جرأء أمتحان
ن-ه-اي-ة أل-ت-ع-ل-ي-م أ’ب-ت-دأئ-ي ،لدورة ماي ،2017
وذلك م- - -ن خÓ- - -ل ضض- - -ب - -ط ك - -اف - -ة ق - -وأئ - -م
أÎŸشض - -ح ،Úوك - -ذأ ألÎك- -ي- -ز ع- -ل- -ى أ÷انب
أل -ن -فسض -ي –ت إأشض -رأف ﬂتصض Úم -ه -م -ت -ه-م
مسضاعدة أŸمتحن Úعلى إأجرأء أ’متحانات
‘ ظروف حسضنة .و‘ هذأ ألصضدد أكد بزة بن
م- -نصض- -ور م- -ن م- -دي- -ري -ة ألÎب -ي -ة ،لـ’ألشض -عب’،
’أحصضت م- - -دي- - -ري - -ة ألÎب - -ي - -ة ل - -دورة م - -اي،
15907مÎشضح ،من بينهم  7560إأناث ،يوزعون
على  321مركزأ ،يؤوطرهم  3409أسضتاذ ،وقد
” توف Òكافة ألظروف أŸادية وألبشضرية من
أج- -ل إأ‚اح ه- -ذأ أŸوع- -د ،ب- -ال- -ت -نسض -ي -ق م -ع
أŸصضالح ألو’ئية أıتلفة ،بغرضص أŸتابعة
وأل- -ت- -ك -ف -ل ب -اّÎŸشض -ح ÚوأŸؤوّط -ري -ن ع -ل -ى

مسض -ت -وى م -رأك -ز أ’م -ت -ح -ان -ات ع Èب-ل-دي-ات
ألو’ية’.
من جهتها سضطرت مصضالح أأ’من ﬂططا
أم -ن -ي -ا وق -ائ -ي -ا ،لضض -م -ان أل -ت -غ -ط-ي-ة أأ’م-ن-ي-ة
Ûريات أ’متحانات ،وذلك من خÓل توفÒ
ك -اّف -ة أآ’ل -ي -ات أ’ج -ل تسض -ه-ي-ل سض-ي-ول-ة ح-رك-ة
أŸرور ،ب -ال -ق -رب م -ن م -رأك -ز أ’م -ت -ح -ان -ات
أŸصضÒية وألتي سضتشضهد توأفد أÎŸشضح.Ú
كما ” تسضخ Òكافة أإ’مكانيات ألضضرورية
وŒنيد قوأت ألشضرطة ألتي سضوف تسضهر على
أل -ت -غ -ط -ي -ة أأ’م -ن -ي -ة ،ل -ك -ل أŸرأك -ز أÿاصض-ة
باإ’جرأء ،وذلك ع Èكافة قطاع أختصضاصص
أأ’من ألوطني بالو’ية بهدف تأام Úمرأكز
أإ’جرأء.

بجاية :بن النوي توهامي
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العقيد بن رجم ،رئيسس مركز الوقاية من جرائم ا إ
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ا÷زائ ـر تاسس ـع دول ـة يتع ـرضض مواطنوه ـا
لتهدي ـدات اسستخ ـدام األنÎن ـت

جÓل بوطي
تصسويرﬁ :مد آأيت قاسسي

أاوضشح العقيد بن رجم أان إاحصشائيات اŸؤوسشسشة
ال- -ع- -اŸي- -ة Ÿك- -اف- -ح- -ة ال- -فÒوسش- -ات ‘ ال- -فضش -اء
اإللكÎو”” ÊكاسشÈسشكي”” هي التي وضشعت ا÷زائر
‘ اŸرتبة التاسشعة من حيث التهديدات السشنة
اŸاضش- - -ي- - -ة ،مششÒا إا ¤أان ت- - -ط- - -ور اسش - -ت - -خ - -دام
ÓنÎنت يضشعها أامام –ديات كÈى.
ا÷زائري Úل أ
كما كششف العقيد بن رجم لدى تنششيطه منتدى
””الشش -عب””،أامسس ،ب-ال-ع-اصش-م-ة ح-ول خ-ط-ر ا÷رÁة
اإللكÎونية على األمن العمومي وآاليات مكافحتها،
أان  ٢9مليون جزائري يسشتخدمون األنÎنت ،و١9
مليون مواطن لديهم حسشاب ع Èششبكة التواصشل
الجتماعي ””فايسشبوك”” الذي يعت Èأاك ÌاŸواقع
تفضشي Óلدى اŸسشتخدم.Ú
‘ ح Úكشش- -ف ال- -ع- -ق- -ي- -د أان  ١٣م-ل-ي-ون جزائري
يبحرون يوميا ‘ الفضشاء األزرق وهو ما يؤوكد
التطور الكب Òللمجتمع ا÷زائري،كما أان  ١٨مليون
مواطن لديه حسشاب ‘ الÈيد حسشب العقيد بن
رجم ،إاضشافة إا ¤رواج التجارة اإللكÎونية رغم أان
هامشس التعامل ‘ هذا ا÷انب يبقى قلي.Ó
وت -ت -م -ث -ل ط -ب -ي -ع -ة قضش -اي -ا ا÷رÁة الل -كÎون -ي -ة
اŸعا÷ة من طرف وحدات الدرك الوطني ‘
اŸسش -اسس ب -ا◊ي -اة اÿاصش -ة وال-ت-ه-دي-د والب-ت-زاز،
وكذا اŸسشاسس بالنظام العام واإلششادة باألعمال
اإلره -اب -ي -ة ،اŸسش -اسس ب -أان -ظ -م -ة اŸع -ا÷ة اآلل-ي-ة
للمعطيات (الخÎاق ،وإاهانة رموز الدولة والتعدي
ع -ل -ى اŸع -ت -ق -دات ال -دي -ن -ي-ة ،إاضش-اف-ة إا ¤ال-نصشب
والحتيال و–ريضس القصشر على الفسشق والدعارة،
هذه األخÒة تعد األك Ìانتششارا ب ÚاÛرم.Ú
ا÷زائر و‘ إاطار تششديد اÿناق على اÛرمÚ
‘ الفضشاء اإللكÎو ،Êقال العقيد بن رجم إانها
÷أات إا ¤اŸصشادقة على اتفاقيات دولية على
غ- -رار اŸع- -اه- -دة ال- -ع- -رب- -ي -ة Ÿك -اف -ح -ة ا÷رÁة
اŸعلوماتية ،موضشحا أانها  ⁄توقع على التفاقية
اإلفريقية وكذا اŸعاهدة الدولية ‘ نفسس اÛال،
إال أان ذلك Á ⁄ن -ع -ه -ا م -ن اخ -تصش -اصش -ه -ا ال -دو‹
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مليـ ـون مواطـ ـن يبح ـرون
‘ الفضساء األزرق ،و 1٩مليونا
Áلك ـ ـ ـ ـ ـ ـون ““فيسسب ـ ـ ـ ـ ـ ـوك““

Ÿتابعة اÛرم.Ú
وي-ه-دف ال-ت-وق-ي-ع ع-ل-ى الت-ف-اق-يات الدولية حسشب
العقيد بن رجم إا ¤مكافحة ا÷رÁة اŸعلوماتية
وال -ت-ع-اون ال-دو‹ وال-قضش-ائ-ي ب Úال-دول ل-ل-تصش-دي
لهذه الظاهرة العابرة للحدود ،سشيما ‘ ظل ارتفاع
مسشتوى التهديد إا ¤مؤوششرات ﬂيفة ،تسشتدعي
حسشب ت -ع -بÒه إا ¤وضش -ع خ -ارط -ة ط -ري -ق داخ-ل-ي-ة
وخارجية Ÿواجهتها.
‘ مقابل هذا أابدى العقيد تفاؤول كبÒا لدى
ال - -وسش - -ط األم - -ن- -ي Ãدى ال- -ت- -زام ا÷زائ- -ريÚ
باŸبادئ العامة التي –مي الدولة ،مؤوكدا أان
مسشتخدمي ””الفيسشبوك”” على سشبيل اŸثل لديهم

حسس وطني عال ،واحÎازية معتÈة ‘ التصشدي
لدعوات ال‚رار وراء دعوات التفرقة والفتنة
التي تدعو إاليها جهات ›هولة ‘ كث Òمن
األحيان.
وت -ت -و ¤م -ه -ام اŸراق -ب -ة ‘ ال -فضش-اء السشÈا،Ê
الششرطة القضشائية والششرطة اإلدارية والششرطة
ال -عسش -ك-ري-ة اŸنضش-وي-ة –ت ل-واء ق-ي-ادة ال-درك
الوطني ،حيث يتم القيام بدورات ◊ماية األمن
الرقمي وتتو ¤الششرطة القضشائية التحقيقات
السشÈانية ،بششكل دوري.
وح -ذر ال -ع -ق -ي -د ب-ن رج-م م-ن الن-تشش-ار ال-واسش-ع
Óششاعات ع Èالفضشاء السشÈا ،Êحيث Áكن
ل إ

Ÿعلومة خاطئة أان تصشل إا ١٥٠ ¤أالف ششخصس
‘ غضشون يوم واحد ،سشيما اŸعلومات اŸتعلقة
ب- -ال- -ت -ح -ريضس وه -ي األك Ìت -داول ‘ ال -فضش -اء،
واألك Ìاسشتقطابا للمسشتخدم.Ú
و ع -ن ت -ع -ام -ل ا ل ضش -ح -اي-ا م-ع م-رك-ز ال -و ق -ا ي -ة
وا ل -ت -ب -ل -ي -غ ع-ن ا لشش-ك-اوى ق-ال اŸت-ح -دث اإن
غالبيتهم يقدم ششكاوى اآنية ‘ ،ح Úاأششار
اإ ¤اأن نسشبة كبÒة ل تبلغ ÷هلها كيفيات
ذلك ،لكن اŸصشالح اıتصشة تقوم بواجبها
‘ حال علمها با÷رÁة ،داعيا اإ ¤التعاون
Ÿواجهة اأي تهديد سشيما بالنسشبة ◊الت
القصشر.

الفضصاء السصÈا Êيتميز بانفتاح شصبكة اŸعلوماتية وانعدام ا◊واجز ا÷غرافية

الوقاية ،اليقظة واألمن الرقمي اسسÎاتيجية الدرك ‘ مكافحة ا÷رÁة اإللكÎونية
لو ¤من 2017
^ معا÷ة  582قضصية خÓل اÿمسصة أاشصهر ا أ

لعÓم والتصصال لسصيما شصبكات التواصصل الجتماعي ،إاحدى رهانات التطور الدائمة ،ولها اسصتعمالت إايجابية Ÿن يحسصن اسصتخدامها
تعد تكنولوجيات ا إ
لمن العمومي وأامن اŸواطن ،لكنها باŸقابل –مل ‘ طياتها جوانب سصلبية وغ Òمشصروعة ‘ مقدمتها ا÷رائم اŸعلوماتية ،هذا ما
سصواء على مسصتوى –سص Úا أ
لعÓم واŸعلوماتية ومكافحتها التابع لقيادة الدرك الوطني من منتدى ““الشصعب““.
أابرزه العقيد جمال بن رجم رئيسس مركز الوقاية من جرائم ا إ

سسهام بوعموشسة

أاوضشح العقيد بن رجم أان من إايجابيات الفضشاء
السشÈيا Êأانه وسشيلة لتطوير اÛتمعات ‘ ›ال
طرق التسشي ،Òالبنوك ،اإلدارات ،ا÷امعات ،توفÒ
قاعدة معلومات واسشعة ‘ جميع ›الت ا◊ياة:
العلم ،الفكر ،الثقافة ،فضشاء للتواصشل والÎفيه،
كما أانه واسشطة يسشاهم من خÓلها اŸواطن ‘
–سش Úاألمن العمومي ،ومن السشلبيات أانه وسشط
داعم للجرÁة وıتلف الظواهر الجتماعية غÒ
السشوية ،ووسشط خصشب للدعاية الهدامة ،التÓعب
بالرأاي العام ،اإلششاعات ،واألخبار اÿاطئة.
وذكر ‘ هذا الصشدد ،باŸهام الرئيسشية Ÿصشالح
الدرك الوطني قائ Óإان القضشايا اŸعا÷ة من
طرف هذه األخÒة بلغت خÓل اÿمسشة أاششهر
األو ¤من هذا العام  ٥٨٢قضشية ،مقارنة بـ١١٤6
قضشية سشجلت العام اŸاضشي ‘ ،ح Úسشجلت ٧٥١
قضشية سشنة .٢٠١٥
وموازاة مع ذلك تطرق اÙاضشر إا ¤اسشÎاتيجية
الدرك الوطني ‘ مكافحة ا÷رÁة اإللكÎونية
واŸت -م -ث -ل-ة ‘ أارب-ع-ة ع-ن-اصش-ر ال-وق-اي-ة ،ال-ي-ق-ظ-ة،
اŸكافحة واألمن الرقمي ،وفيما يتعلق بالعنصشر
األول يششمل حملة –سشيسس وتوعية بالتنسشيق مع
وزارة التضشامن الوطني واألسشرة وقضشايا اŸرأاة،
م -ل -ت-ق-ى –سش-يسش-ي-ا وت-وع-ي-ة ع-ل-ى مسش-ت-وى م-راك-ز
ال -ت -ك -وي -ن والشش -ب -ابﬁ ،اضش -رات وأاي-ام-ا دراسش-ي-ة
ومنتديات دولية ،اŸششاركة ‘ منتديات صشحفية
وحصشصس تلفزيونية وإاذاعية ﬂتلفة.
أاما اليقظة فمن خÓل الدوريات السشÈانية ،بحيث
تو‹ قيادة الدرك الوطني أاهمية بالغة لليقظة
اŸعلوماتية حيث أاسشندت هذه اŸهمة إا ¤مركز

ال - -وق - -اي- -ة م- -ن ج- -رائ- -م اإلعÓ- -م اآل‹ وا÷رائ- -م
اŸعلوماتية ومكافحتها ،وتهدف إا ¤جمع وتوثيق
اŸعلومات ذات القيمة اŸضشافة لسشيما ما تعلق
باألمن العمومي ومكافحة ا÷رÁة.
و‘ هذا السشياق ،اسشتعرضس رئيسس مركز الوقاية
من جرائم اإلعÓم واŸعلوماتية ومكافحتها أامثلة
بالصشور عن إاسشتعمال الفيسشبوك للتحريضس على
اŸسشاسس باألمن العمومي ،والدعوة إا ¤العصشيان
اŸد ‘ Êششهري ديسشم ٢٠١6 Èوجانفي ،٢٠١٧
وصشور للمواقع األجنبية التي تتهجم.

إاشسادة با◊سض اŸد ÊللجزائريÚ
و‘ هذا اإلطار أاششاد العقيد بن رجم با◊سس
اŸد Êوت-ف-ط-ن ا÷زائ-ري ÚخÓ-ل اسش-ت-ع-م-ال-هم

لشش -ب -ك -ات ال -ت -واصش -ل ،وي -ظ -ه -ر ذلك م -ن خÓ-ل
ت -ع -ل -ي -ق -ات -ه -م اŸداف -ع -ة ع -ن ا÷زائ-ر واإلخ-ط-ار
بسش - -ل- -وك- -ات مشش- -ب- -وه- -ة أاو اع- -ت- -داءات ع Èنشش- -ر
فيديوهات توصشل إا ¤ا÷ناة‡ ،ا سشهل التحقيق
لدى مصشالح الدرك وإالقاء القبضس على اŸششبوهÚ
ومرتكبي ا÷رائم ‘ الوقت اŸناسشب.
وم -ن السش -م -ات اŸم -ي -زة واŸشش -ج-ع-ة ل-ل-ج-رÁة
اŸع -ل -وم -ات -ي -ة ،حسشب ضش -ي -ف””الشش -عب”” سش-رع-ة
ال -ت -ن -ف -ي -ذ ،ب -ح -يث ل ي -ت-ط-لب ت-ن-ف-ي-ذ ا÷رÁة
ب -اسش -تـخ -دام ال -تـك -ن -ول -وج -ي-ات ا◊دي-ث-ة ال-وقت
ال -ك -ب ،Òق -ائ  «:Ó-ه -ذا لي -ع -ن-ي أان-ه-ا ل ت-ت-ط-لب
ا إلع -داد ق -ب -ل ال -ت -ن -ف-ي-ذ أاو اسش-ت-خ-دام م-عـدات
وبرامج معينة””.
أاما التنفيذ عن بعد ،أاوضشح العقيد بن رجم أان

ا÷رائم اŸعـلوماتية ل تتطلب ‘ أاغلبها وجود
الفاعل ‘ مكان ا÷رÁة ،بل Áكن للفاعل
تنفيذ جرÁته و هو ‘ مكـان بعيد كل البعد عن
الضش - - -ح - - -ي - - -ة ،مششÒا إا ¤أان أاغ - - -لب ا÷رائ - - -م
اإللكÎونية التي تقع سشواء على األنظمة اآللية
أاو ب-واسش-ط-ت-ه-ا ت ـت-م-ي-ز بسشـه-ول-ة اإلخ-ف-اء ب-ح-يث
يصشـعب أاحيانا تتبع آاث ـارها.
وأاضشاف رئيسس مركز الوقاية من جرائم اإلعÓم
واŸعلوماتية ومكافحتها ،أان ربط العا ⁄بششبكة
م -ن التصش -الت م -ن خ Ó-ل األق-م-ار الصش-ن-اع-ي-ة
والفضشائيات واألنÎنت جعل النتششار الثقا‘
وعوŸة الثقافة وا÷رÁة أامرا ‡كنا وششائعا
ل يعÎف با◊دود اإلقليمية للدول ولبالزمان،
وأاصشبحت سشاحتها العا ⁄أاجمع.
وب -اŸق -اب -ل ،ت -ت-م-ي-ز ا÷رائ-م اŸع-ل-وم-ات-ي-ة ع-ن
ا÷رائم التقليدية بأانها صشعبة اإلثبات ،بسشبب
افتقاد وجود اآلثار التقليدية للـجرÁة ،غياب
الدليل اŸادي (اŸل ـموسس  :بصشمات – تخـريب،
شش ـواه ـد م ـادية) ،سشهولة ﬁو الدليل أاو تدمÒه،
ضش -رورة اÈÿة وال -ك-ف-اءة خÓ-ل ال-ت-ح-ق-ي-ق ،إا¤
جانب القوان Úالقائمة ‘ ﬁاربة هذا النوع من
ا÷ـ ـرائم.
عÓوة على ذلك ،فإان الفضشاء السشÈا Êيتميز
ب-ان-ف-ت-اح شش-ب-ك-ة اŸع-ل-وم-ات-ي-ة ،ان-ع-دام ا◊واجز
ا÷غ- -راف- -ي- -ة ،صش- -ع- -وب- -ة ال- -كشش- -ف ع- -ن ه- -وي- -ة
اŸسش -ت -خ -دم ،بسش -اط -ة ال -ت -ع -ام -ل م -ع ال -وسش-ائ-ل
ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة وزه-د أاث-م-ان-ه-ا ،صشعوبة التحقيق
وإاثبات ا÷رائم ،الثغرات القانونية بﬂ Úتلف
الدول ،إاششكالية الختصشاصس القضشائي والقوانÚ
الواجب تطبيقها ،وكذا عمليات التخفي أاثناء
اسشتعمال خدمات ششبكة األنÎنيت.

ا÷رÁة اإللكÎونية...
الدمار الصسامت

أم Úبلعمري

ت - -واج - -ه ا÷زائ - -ر ك - -غÒه - -ا م- -ن دول ال- -ع- -ا⁄
–ديات كبÒة تتمثل ‘ جيل جديد من ا÷رائم،
جرائم تختلف عن تلك التقليدية التي تكون ‘
ال -ع -ادة ﬁصص -ورة ‘ ال -زم -ان واŸك -ان ع -ل-ى ع-كسس
للكÎونية أاو اŸعلوماتية أاو ا÷رÁة
ا÷رÁة ا إ
السص -يÈي -ان -ي -ة وم -ن أاك‡ Èي -زات -ه -ا ه -ي سص -رع -ة
انتشصارها وهو العامل الذي جعل خطرها مضصاعفا
وآاثارها وخيمة على اÛتمعات وعلى انسصجامها
واسص-ت-ق-راره-ا ،ح-يث أاصص-بحت الشصبكة العنكبوتية
لنÎنت “ثل أارضصا خصصبة Ÿمارسصة السصلوكات
وا أ
لنها توفر للمنحرف ÚواÛرم Úوحتى
اŸنحرفة أ
اŸضص -ط -رب Úن -فسص -ي -ا واج -ت -م -اع -ي -ا إام -ك -ان-ي-ة أاكÈ
للمناورة دون الكشصف عن هويتهم وهذا ما يفسصر
رÃا ت -خ -ف -ي ال -ك -ث Òم -ن رواد شص -ب -ك -ات ال-ت-واصص-ل
الج- -ت -م -اع -ي وراء أاسص -م -اء مسص -ت -ع -ارة أاو ه -وي -ات
م -ن -ت -ح -ل -ة Ÿم -ارسص -ة سص-ل-وك-ات-ه-م الشص-اذة أاو ال-ق-ي-ام
ب-ع-م-ل-ي-ات السص-ط-و والب-ت-زاز وغÒه-ا ح-ت-ى أاصصبح
للف ي-وم-ي-ا وال-ع-دد ‘
ع-دد ضص-ح-اي-اه-م ي-ق-در ب-ا آ
تزايد مسصتمر.
لجهزة
للكÎونية التي تخوضصها ا أ
إان ا◊رب ا إ
اŸتخصصصصة ‘ بÓدنا للتصصدي للمجرم السصيÈياÊ
لطاحة به ليسصت مهمة سصهلة على اعتبار أان
وا إ
اŸواج -ه-ة ‘ ال-غ-الب ت-ك-ون م-ع شص-ب-ح م-ت-خ-ف-ي وراء
ج- -ه -از ح -اسص -وب يصص -عب –دي -د ه -وي -ت -ه وم -ك -ان
لصص-عب م-ن ذلك ك-ل-ه ه-و ت-ق-ف-ي أاث-ره
ت -واج -ده وا أ
ووضص -ع ال -ي-د ع-ل-ى دلئ-ل م-ادي-ة م-ل-م-وسص-ة ت-دي-ن-ه
لن انتشصار وتطور ا÷رÁة
–ت طائلة القانون و أ
للكÎونية أاسصرع من ا◊ركية القانونية كان ل
ا إ
ب -د م -ن ت -ك -ي-ي-ف ال-تشص-ري-ع-ات وال-ق-وان Úم-ع ه-ذه
لمنية
لجهزة ا أ
لطÓق يد ا أ
اŸعطيات ا÷ديدة إ
اŸتخصصصصة ‘ حربها على هذا ا÷يل ا÷ديد من
لجرام الذي أاصصبح يشصكل تهديدا حقيقيا على
ا إ
أامننا الوطني وانسصجامنا اÛتمعي لهذا جاء قانون
 2009/04/09ال- -ذي ح- -دد ال- -ق- -واع- -د اÿاصص- -ة
لعÓم
بالوقاية من ا÷رائم اŸتصصلة بتكنولوجيا ا إ
والتصص-ال وم-ك-اف-ح-ت-ه-ا ث-م اŸرسص-وم ال-رئ-اسصي رقم
 261-15ا- - - - - Ÿؤورخ ‘  08أاك -ت -وب-ر  2015اŸتعلق
لل -كÎو Êال-ذي ي-ع-ت Èم-ن
لج -رام ا إ
Ãك -اف -ح -ة ا إ
أاك Èال -ت -ه -دي -دات ال -ت -ي ت -واج -ه ك -ل ال -دول دون
لخ Òالذي
لل-كÎو Êا أ
اسص-ت-ث-ن-اء وك-ان ال-ه-ج-وم ا إ
لسص -ب-وع ال-ف-ارط Ãث-اب-ة
ط -ال اŸئ -ات م -ن ال -دول ا أ
صص- -ف- -ارة إان -ذار أاع -ل -نت ب -داي -ة ج -ي -ل ج -دي -د م -ن
ا◊روب ليسس لها ضصجيج ولكن آاثارها قاتلة.

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

من منتدى
الشضع ـ ـب نظام يقظة عملي لتأام Úالبكالوريا
أألربعاء  2٤ماي  201٧م
ألمؤأفق لـ  28شضعبان  1٤38هـ
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للكÎونية
الدرك الوطني يضضرب بيد من حديد أاصضحاب ا÷رائم ا إ

تفكيك رموز «ا÷رÁة اإ’لكÎونية»
‘ وقت قياسضي

اأكد العقيد جمال بن رجم ،رئيسص مركز الوقاية من جرائم الإعلم الآ‹ واŸعلوماتية ومكافحتها ،التابع لقيادة
الدرك الوطني ،اأن قيادة السضلح الأخضضر اتخذت كل الإجراءات والتداب Òللتصضدي لدعاة التشضويشص على
امتحانات البكالوريا اŸقررة شضهر جوان ،مطمئنا بعدم تكرار سضيناريو غشص .٢٠١٦

حياة .ك

أبرز بن رجم ‘ رده على أسضئلة ألصضحافة،
أمسص ‘ ،ندوة نقاشص بجريدة ““ألشضعب““
ب-ع-ن-ؤأن ““خ-ط-ر أ÷رÁة أإلل-كÎون-ي-ة ع-ل-ى
أألم-ن أل-ع-م-ؤم-ي وآأل-ي-ات م-ك-اف-ح-ت-ها ““ ،أن
أل -درك أل -ؤط -ن-ي يسض-اه-م ‘ ت-ه-ي-ئ-ة أج-ؤأء
ألبكالؤريا منذ ألبدأية بالتنسضيق مع وزأرة
ألÎبية ألؤطنية ،ومصضالح أألمن ألؤطني.
وأوضض- -ح ‘ ه- -ذأ ألصض- -دد أن -ه ” تشض -ك -ي -ل
خÓيا مكؤنة من كفاءأت عالية من ألدرك
أل - -ؤط - -ن - -ي أŸك - -ل- -فÃ Úرأق- -ب- -ة م- -رأك- -ز
ألم -ت -ح -ان ،ب-اإلضض-اف-ة إأ ¤م-رأق-ب-ة م-ؤق-ع
““وأب““ ،من خÓل نظام أليقظة ““ألعملي
ألذي يسضتمر على مدأر  2٤سضاعة بدون
أنقطاع““ وذلك طيلة أيام هذه ألمتحانات
أŸصضÒية ،إلحباط أي ﬁاولت لتسضريب
مؤأضضيع ألمتحانات.
وذكر أن مركز ألؤقاية من جرأئم أإلعÓم

أآل‹ وأŸعلؤماتية ومكافحتها كان نشضطا
ج - -دأ خ Ó- -ل  201٥و 2016ف-ي-م-ا ي-تعلق
ب- - -اŸرأق- - -ب - -ة أإلل - -كÎون - -ي - -ة خ Ó- -ل فÎة
أم-ت-ح-ان-ات أل-ب-ك-ال-ؤري-ا› ،ددأ ت-أاك-ي-ده أن
ت-ام Úأل-ب-ك-ال-ؤري-ا خÓ-ل ه-ذه ألسض-ن-ة ل-يسص
ع -ل -ى م -ؤق -ع ““أل -ؤأب““ ف -حسضب وإأ‰ا ع -ل-ى
مسض - - -ت - - -ؤى ك - - -ام - - -ل أÙي - - -ط ،وأن ك - - -ل
ألح -ت -ي -اط -ات ق-د أت-خ-ذت ،مشضÒأ إأ ¤أن
هناك عددأ كبÒأ من أŸتدخل ‘ Úهذأ
أÛال ،ما يجعل تكرأر سضيناريؤ ألسضنة
أŸاضضية شضبه مسضتحيل.
ودع- - - -ا ‘ م- - - -ع - - -رضص أ◊ديث إأ ¤ع - - -دم
ألنسض- -ي- -اق ورأء أإلشض -اع -ات وم -ا Áك -ن أن
ينشضر ‘ أŸؤأقع أإللكÎونية من مؤأضضيع
مسضتنسضخة من ألدورأت ألسضابقة تعؤد إأ¤
سض -ن Úط -ؤي -ل -ة ل -ل -تشض-ؤيشص ع-ل-ى أل-تÓ-م-ي-ذ
إلرب -اك -ه -م وبث أل -ب-ل-ب-ل-ة ،م-ن أج-ل –ق-ي-ق
غايات معينة.
وركزت أسضئلة ألصضحافة خÓل ألنقاشص على

أن أل -درك أل -ؤط -ن -ي ل -يسص ل -دي -ه صض -ف -ح -ة
ب«ألفيسضبؤك““ ول صضفحة Ãؤأقع ألتؤأصضل
ألج- -ت- -م- -اع- -ي أألخ- -رى ،م -ا ع -دأ أŸؤق -ع
ألرسضمي لؤزأرة ألدفاع ألؤطني ،مؤؤكدأ أن
أي معلؤمة تنشضر سضؤأء عن ألدرك ألؤطني
أو أألم -ن أل -ع -م -ؤم -ي إأل وت-خضض-ع Ÿرأق-ب-ة
““–ت ›ه- -ر““ أŸرك- -ز ،ب- -ال- -رغ- -م م- -ن أن
–ل -ي -ل -ه -ا ي -ت-ط-لب ب-عضص أل-ؤقت““ ،إأل أن-ن-ا
“ك -ن -ا م-ن أق-ت-ف-اء أث-ار م-رت-ك-ب-ي أ÷رأئ-م
أإللكÎونية ،ولدينا قائمة –ؤي معلؤمات
عن هؤؤلء أألشضخاصص““.
و‘ إأط -ار م-ك-اف-ح-ة أ÷رأئ-م أإلل-كÎون-ي-ة،
وردأ ع -ن سض -ؤؤأل ح -ؤل م-ؤضض-ؤع أل-ه-ج-م-ات
ألسضÈأن - -ي - -ة أل - -ت- -ي أسض- -ت- -ه- -دفت أŸؤأق- -ع
أ◊كؤمية للعديد من ألدول أŸتقدمة ،أكد
أن ت- -أاثÒه- -ا ع- -ل- -ى أ÷زأئ- -ر ك- -ان بشض- -ك -ل
ضض -ع -ي-ف ،ك-ؤن أن أل-ت-ج-ارة أإلل-كÎون-ي-ة ‘
أ÷زأئر ما تزأل غ Òنشضطة ،وما يتبعها
من تأاخر ‘ ألدفع أإللكÎو.Ê

لفراد
لمن العمومي وا◊ياة اÿاصضة ل أ
اŸراقبة تخصص قضضايا ا أ

الفضضاء ا’فÎاضضي ا÷زائري يتيح الكث Òمن هوامشش ا◊رية

أاكد العقيد جمال بن رجم رئيسص مركز
ل‹
لعلم ا آ
الوقاية من جرائم ا إ
واŸعلوماتية ومكافحتها التابع لقيادة
الدرك الوطني ،أامسص ،أان مراقبة النظام
اŸعلوماتي وما يعرف بالفضضاء السضÈيا Êل
يتعارضص مع هامشص ا◊رية لسضيما ما
تعلق بحرية التعب ،Òمسضتدل ‘ ذلك Ãا
يتم تداوله من أافكار وآاراء حول العديد
من القضضايا وما يتبعها من تعليقات.

قدم ،أامسص ،العقيد جمال بن رجم رئيسص مركز مراقبة جرائم
ل‹ واŸع-ل-وم-ات-ي-ة وم-ك-اف-ح-ت-ه-ا ،شضرحا مسضتفيضضا للتكيف
ل ع-لم ا آ
ا إ
للكÎونية على
التشضريعي مع ا◊الت اŸتعلقة بخطر ا÷رÁة ا إ
لم-ن ال-ع-م-وم-ي وال-وسض-ائ-ل اŸت-اح-ة ل-ل-تصض-دي ل-ه-ا ،من طرف مصضالح
ا أ
الدرك الوطني.
و‘ ه -ذا السض -ي -اق ح -رصص ال -ع -ق-ي-د ب-ن رج-م ع-ل-ى إاب-راز الضض-واب-ط
لدراج أاي فعل ‘ خانة إاضضفاء عليه صضفة «ا÷رم» إاسضتنادا
الضضامنة إ
إا ¤ترسضانة من القوان Úسضارية اŸفعول ‘ هذا الشضأان.
‡ا ي-فسض-ح اÛال واسض-ع-ا ،وك-ذلك ال-ع-م-ل ب-أاري-ح-ي-ة ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق
ب-اŸع-ا÷ة ال-دق-ي-ق-ة ل-ل-م-ل-ف-ات اŸودعة ‘ أايدي اıتصض Úالدركي،Ú
الذين يسضهرون على فك شضفراتها بكفاءة عالية ،ومهارة فائقة ،و‘
زمن قياسضي ،والعينات ‘ هذا الصضدد وردت على لسضان رئيسص اŸركز
وفق منهجية عمل ﬁكمة ،ل تخضضع للعفوية أابدا وإا‰ا شضعارها
الدائم «اليقظة» حتى بالنسضبة للقضضايا التي اسضتدعت وقتا معتÈا
لمر ‘ إاحدها إا ٩ ¤أاشضهر ،لكن النتيجة كانت ‘ اŸسضتوى ،أاما
وصضل ا أ
لخرى اŸذكورة فقد “ت ‘ وقت ل يتعدى الـ  ٢٤سضاعة،
العينات ا أ
ح -ت -ى ي -ج -د الشض -خصص ن -فسض -ه ﬁل م -ت-اب-ع-ة قضض-ائ-ي-ة إاع-ت-م-ادا ع-ل-ى
لحالت القانونية اŸسضÒة لهذه الوضضعيات.
ا إ
وقدر العقيد بن رجم نسضبة النجاحات اÙققة بـ  ٪٨٨وفق تقييم
سضنة  ،٢٠١٦ويعد هذا اÛهود إايجابيا بالنظر إا ¤الرقم اŸقدم ‘ هذا
الشضأان  ‘ ١١٤٦نفسص السضنة ،وبالنظر كذلك اإ ¤الفرز القائم على
مرجعية  ٣٠٠٠جرÁة اÙددة دوليا.
ه -ذا ال -ت -ح -ك -م ال -ف -ع -ال ‘ «ال -فضض -اء السضÈا ‘ »Êا÷زائ -ر م-ك-ن
الدوائر اıتصضة ‘ هذا العا ⁄الإفÎاضضي ،من اŸضضي قدما باŒاه
التكيف مع كل ا◊الت غ ÒاŸتوقفة التي قد تفاجئ العامل‘ Ú
هذا ا◊قل.
لخصص ١٣
لرقام اŸعلن عنها ،منها با أ
وعلى الرغم من ضضخامة ا أ
مليون جزائري يبحرون يوميا ‘ هذا الفضضاء ،فإان الفرق العاملة
ل‹ واŸع-ل-وم-ات-ي-ة وم-ك-اف-ح-ت-ه-ا،
لع-لم ا آ
Ãرك -ز م -راق -ب -ة ج -رائ -م ا إ
لوضضاع الناجمة
اكتسضبت Œربة رائدة مشضهود لها ‘ التعامل مع ا أ
عن أافعال تصضل إا ¤درجة ا÷رÁة ‘ ،حالة إاسضقاطها على الوقائع
الواردة ‘ القوان ÚاŸدنية أاو ا÷زائية ..ومن تلك ا◊دود يبدأا
عمل العدالة.
وال-ع-دد سض-ال-ف ال-ذك-ر ،ل-يسص م-ن السض-ه-ول-ة ال-وق-وف ع-نده عندما
لم-ر ب-ح-الت م-ع-ي-ن-ة ،ت-ت-ط-لب مسض-ايرتها فورا ودون تردد،
ي-ت-ع-ل-ق ا أ
ل‚ازات اŸلموسضة التي
وهذا هو مبدأا اŸركز لذلك حقق كل هذه ا إ
حقا تعد قيمة مضضافة ‘ ترقية التفاعل مع هذا الوسضط ا◊سضاسص
والشضـائك ‘ آان واحد.
لحÎا‘ اŸب-ن-ي ع-ل-ى ال-رؤوي-ة ال-واضض-ح-ة ،وال-ف-ه-م
ه -ذا ال -ت -وج -ه ا إ
العميق للمجريات ،قاعدته الهدوء وا◊كمة كون هذا الفضضاء هو
رك -ي -زة ‘ إال -ت -ق -اط رسض -ائ -ل ال -ن-اسص خ-اصض-ة م-ن-ه-م الشض-ب-اب ال-ذي-ن ل
يتوانون ‘ إاعطاء صضورة مشضرفة عن بلدهم ا÷زائر ،يدافعون عنها
بسضلوك حضضاري.
لخرين بفكر راق ،يÎجم عقلية هذا
بعبقريتهم يردون على ا آ
الشضعب ‘ أان يكون سضدا منيعا أامام كل أاولئك الذين لهم منطق آاخر،
للعيب الرامية إا ¤التشضويشص على
وهذا بكشضفه لكل اŸناورات وا أ
مسضار بناء صضرح هذا الوطن.
لطلع على ذلك
هذه القراءة السضياسضية نسضتشضفها من خلل ا إ
ال-فضض-اء ال-ذي ه-و ع-ب-ارة ع-ن م-ع-رك-ة ح-ام-ي-ة ال-وط-يسص ال-بقاء فيها
لقوى وهذا ما يتوفر عند ا÷زائري Úالذين بلغ عددهم حوا‹
ل أ
لنÎنت.
 ٢٩مليون شضخصص مسضتعمل Úل أ

 ٪٨٨مـ ـ ـ ـ ـن التحقيقـ ـ ـ ـ ـات فـ ـ ـ ـ ـي ا÷رائـ ـ ـ ـ ـم
اإ’لكÎونيـ ـ ـ ـ ـة كانـ ـ ـ ـ ـت إايجابيـ ـ ـ ـ ـة

آأسسيا مني

إأهمال جانب آأخر يتعلق بتؤف Òقاعدة معلؤمات
وأسضعة ‘ جميع ›الت أ◊ياة فضض Óعن خلقها
لفضضاء للتؤأصضل وألÎفيه.
و بخصضؤصص صضÓحيات مركز ألؤقاية من جرأئم
أإلع Ó-م أآل‹ وأŸع-ل-ؤم-ات-ي-ة ‘ م-ؤأج-ه-ة قضض-اي-ا
أ÷رÁة أإلل -كÎون -ي -ة ل سض -ي -م -ا ت -لك أل -ت-ي “سص
با◊ياة أÿاصضة للمؤأطن Úأو تلك ألتي تسضتهدف
أل- -قصض- -ر م- -ن خÓ- -ل –ريضض- -ه- -م ع- -ل- -ى أل- -فسض -ق
وأل -دع -ارة ،ونشض -ر ف -ي -دي -ؤه -ات ب -ه-ذأ أÿصض-ؤصص
لÓبتزأز أو ألتشضه Òبهم ،أوضضح بن رجم أن هذأ
أل -ن -ؤع م -ن أل -قضض -اي-ا ي-ت-م أل-ت-ح-رك ف-ي-ه م-ب-اشض-رة
بالتحقيق خاصضة إأذأ ” إأيدأع شضكؤى بخصضؤصضها،
و من ثم Ãجرد أعÎأف أ÷ا Êيتم ألطلب منه

مسض -ح أي ف -ي -دي -ؤ ﬂل ب -ا◊ي -اء أو Áسص ب -ح -ي -اة
ألضضحية أÛني عليها.
و أشض- -ار رئ- -يسص م- -رك -ز أل -ؤق -اي -ة م -ن ج -رأئ -م
ألإعÓم ألآ‹ وأŸعلؤماتية ومكافحتها ،أن
هذأ ألنؤع من أ÷رأئم شضائع وكث Òألنتشضار
لسض -ي -م-ا وسض-ط ألشض-ب-اب وأل-قصض-ر ،دأع-ي-ا أإ¤
ت- -ؤخ- -ي أ◊ذر وأل- -ت -ح -ل -ي ب -ال -ي -ق -ظ -ة وع -دم
ألنسض -ي -اق ورأء دع -ؤأت أل -فضض -اء ألفÎأضض -ي
لسضيما ألروأبط أÛهؤلة ألتي من شضاأنها أن
تقؤدهم أإ ¤ما ل –مد عقباه خاصضة و أن
ميزة هذأ ألفضضاء تتمثل ‘ سضرعة ألتنفيذ
ألذي يتم عن بعد وكذأ سضهؤلة ألإخفاء بحيث
يصضعب ‘ كث Òمن ألأحيان تتبع أآثارها.

جمال أوكيلي

بعد أان باتت تشضكل خطرا حقيقيا على أامن الدول واسضتقرارها

حذر العقيد جمال بن رجم رئيسص مركز
ل‹
لعلم ا آ
الوقاية من جرائم ا إ
واŸعلوماتية ومكافحتها بقيادة الدرك
الوطني ،من العواقب الوخيمة التي تÎتب
عن الفضضاء السضيبÒا ،Êبعد أان باتت
تسضتغل ‘ أاعمال غ Òمشضروعة ،تضضر
لشضخاصص ،اŸمتلكات واŸؤوسضسضات ،حيث
با أ
أاصضحبوا بشضكل متزايد ضضحايا للتهديدات
وعرضضة للنصضب والحتيال ،ما يسضتدعي
حسضبه التصضدي لتنامي ا÷رائم
للكÎونية والتهديدات السضيبÒانية ،بعد
ا إ
أان باتت تشضكل خطرا حقيقيا على أامن
الدول واسضتقرارها ،ع Èما يسضمي با÷رÁة
لوطان.
العابرة ل أ

سسعاد بوعبوشش

أوضضح ألعقيد بن رجم خÓل ندوة نقاشص Ãنتدى
““ألشضعب““ –ت عنؤأن““ خطر أ÷رÁة أإللكÎونية
على أألمن ألعمؤمي وآأليات مكافحتها““ أن حرية
ألتعب Òمكفؤلة ‘ ﬂتلف ألؤسضائط ألجتماعية
سضؤأء Œسضد ذلك ‘ آأرأء أو أفكار وسضؤأء كان ذلك
ب-ت-ع-ل-ي-ق-ات م-ؤؤي-دة أو مشض-ت-م-ل-ة ع-لى أنتقادأت قد
تصضل إأ ¤سضقف عال ،و‘ أŸقابل فإان أŸركز ل
ي -ت -دخ -ل إأل ‘ ب -عضص أل-قضض-اي-ا أل-ت-ي “سص وت-ه-م
أÛتمع وتضضرب مصضا◊ه وأمنه ألعمؤمي وألتي
تدخل ‘ خانة أألفعال غ ÒأŸشضروعة بأاسضاليب
وطرق متقدمة تعتمد أسضاسضا على تكنؤلؤجيات
أإلعÓم وألتصضال لتكّؤن جرأئم معلؤماتية ضضمن
فضضاء أفÎأضضي.
وأعت Èبن رجم أن ألفضضاء ألفÎأضضي أ÷زأئري
يتيح ألكث Òمن هؤأمشص أ◊رية ما يفسضر تسضجيل
 29مليؤن مسضتخدم أنÎنت ،و 19مليؤن حسضاب
ف -يسض -ب-ؤك ،و 13م -ل -ي -ؤن ج -زأئ -ري ي -ب -ح-رون ‘
أألنÎنت ي -ؤم -ي -ا ،وه -ي أرق -ام تÎج -م ◊ال-ه-ا ك-م
أ◊رية أŸكفؤل وغ ÒأŸقّيد ،وهذأ أنطÓقا من
ألعتقاد بأان هذه ألتكنؤلؤجيات أ◊ديثة لÓتصضال
وأإلعÓ-م أصض-ب-حت تشض-ك-ل وسض-ي-ل-ة ه-ام-ة ل-ت-ط-ؤي-ر
أÛتمعات ل سضيما ما تعلق بتطؤير طرق ألتسضيÒ
وك- -ذأ –سض Úأÿدم -ات ع -ل -ى مسض -ت -ؤى ﬂت -ل -ف
أŸؤؤسضسض- -ات أŸال- -ي- -ة وأإلدأري- -ة وألÎب- -ؤي- -ة ،دون
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أسضتعمالت ““ألفايسضبؤك““ ‘ نشضر معلؤمات
خ - -اط - -ئ - -ة ومشض - -ؤه - -ة ل- -ل- -ؤضض- -ع أألم- -ن- -ي
وألجتماعي ‘ أ÷زأئر ،من قبل أشضخاصص
ينتحلؤن صضفة أ÷زأئري ،Úلنشضر ألفؤضضى
وألشضكؤك ،وهنا أبرز أŸتحدث أن أبناء
أل-ؤط-ن Áت-ل-ك-ؤن م-ن أل-ف-ط-ن-ة م-ا ي-ج-ع-لهم
يكتشضفؤن من خÓل ألتعليقات ،أنه ليسص
لديهم أي صضلة با÷زأئري ،Úوأنهم ›رد
دع -اة ف-ت-ن-ة م-ن-ت-ح-ل Úصض-ف-ات ل-يسضت ل-ه-م،
قائ““ ÓأŸركز بالكفاءأت ألتي تعمل فيه
ل -ه -م ب -اŸرصض -اد““ ،مشضÒأ إأ ¤أن ““أل -فضض-اء
أألزرق ك - -م- -ا ل- -ه سض- -ل- -ب- -ي- -ات ف- -ي- -ه ك- -ذلك
إأيجابيات““.
وف -ي -م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-الصض-ؤر أل-ت-ي نشض-رت ح-ؤل
أŸروح- -ي- -ة أل -ت -اب -ع -ة ل -ل -ق -ؤأت أل -ب -ح -ري -ة
أ÷زأئرية ألتي سضقطت أول أمسص بؤلية
ت -ي -ب -ازة ،ع -ل -ى أسض -اسص أن -ه -ا أل-ت-ق-طت م-ن
أŸفرزة أÿاصضة للدرك ألؤطني ،كذب بن
رجم أن تكؤن ألصضؤرة لهذه أألخÒة ،معلنا

ألعدد
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أوضض -ح ضض -ي -ف ““ألشض -عب““ ،أن أ÷رأئ -م أإلل -كÎون-ي-ة
وألفضضاء ألسضيÈأ ،Êبات يشضكل خطرأ حقيقيا على
أم -ن أألشض -خ-اصص وأŸم-ت-ل-ك-ات ،مسض-تشض-ه-دأ ب-ب-عضص
أ◊الت ألتي ” تسضجيلها مؤؤخرأ على غرأر أخÎأق
م -ؤق-ع ““وأب““ ل-ق-ن-ؤأت ت-ل-ف-زي-ؤن-ي-ة ،أخÎأق أن-ظ-م-ة
معلؤماتية Ÿؤؤسضسضات وهيئات وطنية ،نشضر صضؤر
فاضضحة لفتيات بنية ألبتزأز ،تناول ﬁتؤيات ذأت
طابع جنسضي تخصص ألقصضر.
‘ إأط -ار ﬁارب -ة ه -ذه أ÷رأئ -م أإلل -كÎون -ي -ة أك -د
أل -ع -ق -ي -د ج-م-ال رج-م أن م-ؤؤسضسض-ة أل-درك أل-ؤط-ن-ي
تضضطلع Ãهام أألمن ألعمؤمي ،وتضضع لهذأ ألغرضص
ج -م-ي-ع وسض-ائ-ل أل-ت-ح-ري أÿاصض-ة ب-الشض-رط-ة أل-ع-ل-م-ي-ة
وألتقنية وأÈÿة أ÷نائية ،ألكفيلة بؤضضع حد لهذه
ألسضلؤكيات غ Òألقانؤنية ،مشضÒأ ‘ هذأ ألصضدد أن 80
باŸائة من ألتحقيقات ‘ هذأ أÛال كانت أيجابية.
وأسضتطرد ضضيف ““ألشضعب““ قائ -Óإأن جهازه يسضهر

ع-ل-ى ح-ف-ظ أل-ن-ظ-ام وأألم-ن أل-ع-م-ؤم-ي Úم-ن خÓ-ل
أت -خ -اذ إأج -رأءأت وق -ائ -ي -ة ب-ؤأسض-ط-ة أل-رصض-د أل-ع-ام
وأŸسضتمر ،كما يسضهر على ضضمان أألمن ألعمؤمي
من خÓل حماية أŸمتلكات وحرية ألتنقل على
وسضائط ألتصضال.
وت -ط -رق أل -ع -ق -ي -د ب -ن رج-م إأ› ¤ال أل-ؤق-اي-ة م-ن
أ÷رÁة أŸعلؤماتية ومكافحتها خاصضة ما تعلق
ب- -ج- -رأئ- -م ألب -ت -زأز أŸع -روف -ة ،إأ ¤ج -انب درأسض -ة
أل-عÓ-ق-ة ب Úوسض-ائ-ل أل-ت-ؤأصض-ل ألج-ت-م-اعي وأألمن
أل -ع -م -ؤم -ي م -ن ح-يث أسض-ت-خ-دأم وسض-ائ-ل أل-ت-ؤأصض-ل
ألجتماعي من قبل أÛرم Úأو تسضهيل أألعمال
أإلجرأمية وأıاطر أألخرى لهذه ألؤسضائل ألتي
من شضأانها أŸسضاسص باألمن ألعمؤمي.
كما عرج با◊ديث على ألتطؤر ألتكنؤلؤجي ألذي ل
يعرف حدودأ جغرأفية وألتشضريعات أŸسضÒة لهذأ
ألفضضاء ،من خÓل عدة ﬁاور ضضمن ﬁاضضرته
ألتي جاءت –ت عنؤأن ““خطر أ÷رÁة أإللكÎونية
على أألمن ألعمؤمي وآأليات مكافحتها““.
وذك -ر أل -ع -ق -ي -د ب-ن رج-م ب-ال-ن-دوة أل-دول-ي-ة أل-ت-ي ”
تنظيمها با÷زأئر حؤل أ÷رÁة ألسضبÒأنية وألتي
تضض -م -نت ورشض -ات ع -م -ل و“اري -ن ﬁاك -اة ن-ظ-مت
ب- -الشضÎأك م- -ع أÈÿأء أل- -ؤط -ن -ي Úوأل -دول -ي” Ú
خ Ó-ل -ه -ا –دي -د أل -ت -ؤصض -ي -ات أŸت -ع -ل -ق -ة ب-ت-ع-زي-ز
أسضÎأت -ي -ج -ي -ة دأخ -ل -ي -ة ل -ل -درك أل -ؤط -ن-ي ‘ إأط-ار
م -ك -اف -ح -ة أألشض -ك -ال أ÷دي -دة ل-ل-ج-رÁة أل-رق-م-ي-ة
وألنابعة من رؤوية وزأرة ألدفاع ألؤطني ‘ ألدفاع
ألسضيÈأ.Ê
وه -ي أل -ن -دوة أل -ت -ي ” أل -ت -أاك -ي -د خ Ó-ل-ه-ا ع-ل-ى أن
أ÷رÁة أŸعلؤماتية تعد من أخطر أ÷رأئم ألتي
عرفها ألعا ⁄بعد أن باتت تسضتغل لخÎأق أألنظمة
من خÓل أسضتغÓل أي ““ ألهاكر““ ‘ ›ال ألتأامÚ
وغÒها من أ÷رأئم ألتي “سص باألمن ألعام للدول.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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األربعاء  ٢٤ماي  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٢٨شسعبان  ١٤٣٨هـ

ا÷زائر ضشيف ششرف صشالون  ‘ÎﬁالÎاث بفرنسشا

ه- -ذه ال- -دورة بصس- -ف- -ة ضس -ي -ف
شسرف مناسسبة للتأاكيد على
ا◊لول والسسبل الكفيلة بدمج
الÎاث ال- -ث -ق -ا‘ ‘ ا◊رك -ي -ة
الق -تصس -ادي -ة وع -ل -ى ال-عÓ-ق-ة
ال -ت -ك-ام-ل-ي-ة ب-ي-ن-ه-م-ا““  .وأاشس-ار
وزي -ر ال -ث -ق -اف -ة إا ¤أان ج -ن -اح
ا÷زائر بهذا الصسالون -الذي

Óع-مال-
ي-ع-د م-وع-دا ه-ام-ا ل -أ
ي- -ع- -ط -ي ل -ل -زوار واŸشس -اركÚ
صس -ورة ع -ن ت -اري-خ ه-ذا ال-ب-ل-د
وإاسس -ه -ام -ات -ه ا◊ضس -اري -ة وم-ا
ي - -زخ - -ر ب - -ه م - -ن م - -ق- -وم- -ات
وخصس- -وصس- -ي- -ات وث- -راء م -ادي
وغ ÒاŸادي م- - - -ن م- - - -ع- - - -ا⁄
وح- -رف وم- -ه- -ن ت- -ق -ل -ي -دي -ة.

ولـ ـ ـ ـد علـ ـ ـي :أإعضشاؤوهـ ـ ـا أإح ـ ـرإر ‘ إختي ـ ـار
إلرئي ـ ـ ـسس إ÷دي ـ ـد للهيئـ ـ ـة
أاكد وزير الششباب والرياضشة
الهادي ولد علي ،أامسس ،با÷زائر،
أان أاعضشاء ا÷معية العامة للجنة
لوŸبية والرياضشية ا÷زائرية هم
ا أ
من سشيختارون هوية الرئيسس
لوŸبية بكل حرية
ا÷ديد للهيئة ا أ
خلل ا÷معية العامة النتخابية
ا›ÈŸة ‘  ٢٧ماي ا÷اري.
أاوضسح ولد علي على هامشص اسستقبال
ال -دف -ع -ة األو ¤م -ن ال -ب -ع -ث -ة ا÷زائ -ري -ة
اŸشس -ارك -ة ‘ ال -نسس -خ -ة ال-راب-ع-ة ألل-ع-اب
التضسامن اإلسسÓمي بأان وزارته لن يكون
لها أاي دخل ‘ انتخابات اللجنة األوŸبية
Ÿنصسب الرئيسص““ .أاعضساء ا÷معية العامة
للجنة األوŸبية والرياضسية ا÷زائرية هم
م -ن Áت -ل-ك-ون ال-ق-درة ق-ان-ون-ي-ا لن-ت-خ-اب
ال-رئ-يسص ا÷دي-د ل-ل-ه-ي-ئ-ة واأعضس-اء م-ك-تبه
التنفيذي لعهدة أاوŸبية جديدة -٢٠٢٠
 ٢٠١٧وأاعلنت اللجنة اŸكلفة بانتخابات
ال-ل-ج-ن-ة األوŸب-ي-ة ال-ري-اضس-ي-ة ا÷زائ-رية،
األح -د ال -ف -ارط ،ق -ب -ول-ه-ا Ÿل-ف-ات ثÓ-ث-ة
مÎشس -ح Úل -رئ -اسس -ة ال -ه -ي -ئ -ة األوŸب -ي-ة،
باإلضسافة إا ٢٤ ¤مÎشسحا آاخر للمكتب
التنفيذي ،وذلك بعد اجتماعها اŸنعقد
ي - -وم السس - -بت اŸاضس - -ي .اÎŸشس - -ح - -ون
الثÓثة لرئاسسة الهيئة األوŸبية هم عبد
ا◊كيم ديب الرئيسص ا◊ا‹ ل–Óادية
ا÷زائرية أللعاب القوى ،سسيد علي لبيب
ال -رئ -يسص األسس -ب -ق ل –Ó-ادي-ة ا÷زائ-ري-ة

وأاوضسح أان ا÷ناح ا÷زائري
يسس- -م -ح ب -اك -تشس -اف اŸنشس -آات
اŸن- - -ج- - -زة خÓ- - -ل ال - -ق - -رون
اŸاضس-ي-ة وف-ق ط-رق ت-ق-ل-ي-دية
ول -ف -ه -م خصس -وصس -ي -ات اŸه -ن
الفنية اŸرتبطة بها ومعرفة
اŸواد اŸسس- -ت- -ع- -م- -ل -ة آان -ذاك
والتي تبقى كما قال ““صسا◊ة
ومتجددة رغم قدمها وطابعها
التقليدي““.
واع- -ت Èال- -وزي -ر م -ن ج -ه -ة
أاخ- -رى أان اŸه- -ن اŸرت- -ب -ط -ة
ب- -الÎاث ال- -ث -ق -ا‘ م -رت -ب -ط -ة
ب -ق -ط -اع ح -ي-وي ي-رت-ك-ز ع-ل-ى
ع - -دد ه - -ام م - -ن م - -ؤوسسسس - -ات
الصس -غÒة ال -ت -ي تسس-اه-م ب-ق-در
واف - - - - -ر ‘ ال- - - - -ق- - - - -ي- - - - -م- - - - -ة
اŸضس -اف -ة.وي-ذك-ر أان ال-ط-ب-ع-ة
ا÷ديدة من الصسالون الدو‹
ال- - - - - -ث - - - - -الث  ‘ÎÙالÎاث
الثقا‘ الذي –تضسنه مدينة
ارل الفرنسسية من  ٢٢إا٢٤ ¤
مايو يعرف مشساركة ما يفوق
م - -ائ - -ة م - -ؤوسسسس - -ة ف - -رنسس- -ي- -ة
وأاجنبية.

توزيع أازيد من أالفي مفتاح للمسشتفيدين من السشكن التسشاهمي

ترحيل أإزيد من  6٠٠عائلة أإمسس إ ¤إ◊ي إلسشكني إ÷ديد  ١٢8٢بالدويرة
لسشكان بولية ا÷زائر ،حيث ” ترحيل أازيد من  ٦٠٠عائلة من ا◊ي القصشديري سشتول
انطلقت ،أامسس ،العملية  ٢٢من إاعادة ا إ
لدارية لدرارية ،وسشيتم ترحيل  ٨٠عائلة اليوم وبعد النتهاء من امتحانات الطور
اŸكي وعدد من مواقع القصشدير باŸقاطعة ا إ
البتدائي وسشيتم اŸباششرة ‘ ترحيل العائلت التي تقطن با◊ي القصشديري برج الكيفان.

áæ°SƒH IQÉ°S
أاك -د وا‹ ال -ع -اصس -م -ة ع -ب -د ال-ق-ادر زوخ أان
عملية إاعادة اإلسسكان رقم  ٢٣سستكون آاخر
ع -م-ل-ي-ة “سص سس-ك-ان أاح-ي-اء ال-قصس-دي-ر وال-ت-ي
سستمسص أازيد من  ٦آالف عائلة ،مشسÒا إا ¤أانه
‘ ح- -ال ان- -ت- -ه- -اء ال- -ع- -ائÓ- -ت ال -ت -ي ت -ق -ط -ن
بالقصسديري فإانه سسيتم دمج صسيغ أاخرى من
العائÓت التي –تاج إا ¤سسكن مثل سسكان
ب-ي-وت الضس-ي-ق أاوال-ب-ن-اي-ات اŸه-ددة ب-الن-ه-ي-ار
أاوالحواشص وغÒها ،وبالنسسبة لعملية إاعادة
اإلسسكان التي انطلقت أامسص فقد ” ترحيل
 ٦٤٠ع -ائ -ل -ة م -ن ا◊ي ال -قصس -دي-ري ““سس-ت-ول
اŸك -ي““ ب -ب-ل-دي-ة جسس-ر قسس-ن-ط-ي-ن-ة وع-دد م-ن
مواقع القصسدير باŸقاطعة اإلدارية لدرارية،
وسسيتم ترحيل  ٨٠عائلة اليوم وبعد النتهاء
م -ن ام -ت -ح -ان -ات ال -ط -ور الب -ت-دائ-ي ،وسس-ي-ت-م
اŸب -اشس-رة ‘ ت-رح-ي-ل ال-ع-ائÓ-ت ال-ت-ي ت-ق-ط-ن
با◊ي القصسديري برج الكيفان ،كما سسيتم
توزيع أالفي وحدة سسكنية بصسيغة التسساهمي

يوم اÿميسص ،حيث أاكد وا‹ العاصسمة عبد
القادر زوخ أان مصساله سستباشسر ‘ عملية توزيع
اŸف -ات -ي -ح ع -ل -ى اŸسس -ت -ف -ي -دي -ن م -ن السس-ك-ن
ال -تسس -اه -م -ي ‘ ع -م -ل -ي -ة سس -ادسس -ة وال -ت -ي ”
تقسسيمها إا ¤جزأاين ا÷زء األول شسمل ١٢٠٠
مسس-ت-ف-ي-د ب-ب-ل-دي-ة ب-رج ال-ك-ي-فان وا÷زء الثاÊ
يشسمل  ٨٠٠عائلة وبهذا يصسبح العدد اإلجما‹
للعائÓت اŸسستفيدة من سسكنات التسساهمي
 ١١١١٨مسستفيد منذ سسنة  ،٢٠١٤وبهذا يصسل
العدد اإلجما‹ للعائÓت اŸسستفيدة من شسقق
ج -دي -دة ب -ولي -ة ا÷زائ -ر إا ٥١ ¤أال-ف ع-ائلة
اسس- -ت- -ف -ادة بصس -ي -غ الج -ت -م -اع -ي واإلي -ج -اري
والجتماعي التسساهميÃ ،ا يعادل  ٢٥٥أالف
مواطن.

...ويعلن عن إنطÓق موسشم إ’صشطياف
جندت مصسالح ولية ا÷زائر أازيد من أالفي
ع- -ون لضس- -م- -ان أام- -ن وسسÓ- -م -ة اŸصس -ط -افÚ
بشسواطئ العاصسمة اŸقدر عددها  ٦٥شساطئا
مسس -م -وح-ا و  ٢٢غ Òمسس- -م -وح م -وزع ÚعÈ

الشسريط السساحلي للعاصسمة –ضسÒا Ÿوسسم
الصس -ط -ي -اف ال-ذي أاع-ط-يت إاشس-ارة ان-طÓ-ق-ه
أامسص Ãنتزه الصسابÓت با÷زائر العاصسمة.
أاع -ط -ى وا‹ ال -ع -اصس-م-ة ع-ب-د ال-ق-ادر زوخ،
أامسص ،إاشس- -ارة ان -ط Ó-ق م -وسس -م الصس -ط -ي -اف
لصسيف Ã ٢٠١٧نتزه الصسابÓت أاين كشسف أان
مصس -ال -ح ولي -ة ا÷زائ -ر ت -ؤوك -د ع -ل-ى ›ان-ي-ة
م -وسس -م الصس -ط -ي-اف ،مشسÒا إا› ¤ان-ي-ة ك-ل
الشس -واط -ئ اŸوزع -ة ع Èالشس -ري-ط السس-اح-ل-ي
للعاصسمة والبالغ عددها  ٦٥شساطئا مسسموحا و
 ٢٢شساطئا غ Òمسسموح ،حيث ” Œنيد ١٦٠٠
ع- -ون ◊راسس -ة الشس -واط -ئ ولضس -م -ان ح -م -اي -ة
اŸصس -ط -اف Úن -اه-يك ع-ن ت-ك-ل-ي-ف  ٨٠٠عون
للحماية اŸدنية Ãختلف شسواطئ العاصسمة،
وق- -ال وا‹ ال- -ع -اصس -م -ة ع -ب -د ال -ق -ادر زوخ إان
مصس -ا◊ه سس -ت -ع -اقب ك -ل ﬂال -ف -ي ال -ت-ع-ل-ي-م-ة
الوزارية القاضسية Ãجانية موسسم الصسطياف،
ح -يث أاك -د ع -ل -ى ت-ك-ل-ي-ف ÷ان ع-ل-ى مسس-ت-وى
البلديات السساحلية من أاجل مراقبة ووضسع حد
لتوغل وسسيطرة مافيا الشسواطئ ،مشسÒا إا¤

١٧٣٤٥

لوŸبية و الرياضشية ا÷زائرية
انتخابات اللجنة ا أ

ميهوبي :مششاركة إلبلد للتأاكيد على دمج
إلÎإث إلثقا‘ ‘ إ◊ركية إ’قتصشادية
اع- -ت Èوزي -ر ال -ث -ق -اف -ة ع -ز
ال -دي-ن م-ي-ه-وب-ي ‘ م-داخ-ل-ت-ه
Ãن- -اسس -ب -ة ان -ع -ق -اد الصس -ال -ون
الدو‹ الثالث  ‘ÎÙالÎاث
Ÿدي- -ن- -ة ارل ال- -ف- -رنسس- -ي- -ة أان
تشس - -ري - -ف ا÷زائ - -ر كضس- -ي- -ف
شس-رف ل-ه-ذه ال-ط-ب-ع-ة م-ن-اسسبة
ل -ل -ت-ع-ري-ف ب-ال-ب-ع-د ال-ت-اري-خ-ي
واŸع -اصس -ر““ ل -ل -دي -ب-ل-وم-اسس-ي-ة
ال- -ث -ق -اف -ي -ة ا÷زائ -ري -ة وق -ال
م -ي-ه-وب-ي حسسب ب-ي-ان ل-ل-وزارة
نشس - - -ر أامسص ال- - -ثÓ- - -ث- - -اء إان ““
تشسريف بلدي كضسيف شسرف
ل -ه -ذه ال -ط -ب -ع -ة ل-ه-و م-ن-اسس-ب-ة
ل -ل -ت-ع-ري-ف ب-ال-ب-ع-د ال-ت-اري-خ-ي
واŸع- -اصس- -ر ل- -ل -دب -ل -وم -اسس -ي -ة
ال-ث-ق-اف-ي-ة ا÷زائ-ري-ة““ ،مذكرا
أان ا÷زائ - - -ر ان - - -ت- - -ه- - -جت ‘
السس - -ن- -وات األخÒة سس- -ي- -اسس- -ة
““ث- -ق- -اف- -ي- -ة ط- -م- -وح- -ة““ ع -ل -ى
اŸسستوى الداخلي واÿارجي
ل -ل -ت -ع -ري -ف Ãا ت-زخ-ر ب-ه م-ن
مكنون ثقا‘ متنوع وثري ومن
ت- -ع- -دد ت- -ع- -ابÒه .وأاضس- -اف أان
مشساركة ا÷زائر ““الفاعلة““ ‘
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أان- -ه ” اسس- -ت- -ح- -داث ن- -ق- -اط ج- -دي -دة ل -رك -ن
اŸرك -ب -ات وسس -ي -ارات اŸصس -ط -اف Úح -يث ”
ت -خصس-يصص  ١٢أال -ف م -وق -ع ل -رك-ن السس-ي-ارات
ال- -ق -ري -ب -ة م -ن الشس -واط -ئ ،ح -يث سس -ي -ت -م -ك -ن
اŸصسطاف من ركن سسيارته Ãبلغ رمزي ل
يتجاوز  ١٠٠دينار جزائري ،وبالنسسبة للوازم
الشس - -اط - -ئ م- -ث- -ل الشس- -مسس- -ي- -ات وال- -ط- -اولت
وال-ك-راسس-ي ف-إان-ه ” ت-ك-ل-ي-ف ال-وك-الة العقارية
Ÿدينة ا÷زائر بضسمان تنصسيبها على مسستوى
الشس -واط -ئ اÙروسس -ة وي -ت -م ك -راؤوه -ا Ãب -ل -غ
رم - -زي ح - -دد بـ ٥٠٠دي -ن -ار ج -زائ-ري ،ح-يث
سس -ت -ك -ون أاكشس -اك ب -ي-ع األك-ل اÿف-ي-ف ول-وازم
البحر ‘ متناول ا÷ميع.

للجيدو والذي تو‹ أايضسا منصسب وزير
الشس- -ب- -اب وال- -ري- -اضس- -ة وال- -رئ -يسص ا◊ا‹
اŸنتهية عهدته مصسطفى بÒاف .وفيما
ي- -خصص وضس- -ع- -ي- -ة ال–ادي- -ة ا÷زائ -ري -ة
ل -ل -م -ب -ارزة ال -ت -ي  ⁄ت -ن -ع -ق -د ج -م -ع-ي-ت-ه-ا
النتخابية ◊د اآلن قال الوزير ““سستصسدر
مصس-ا◊ن-ا خÓ-ل الأي-ام ال-ق-ل-ي-ل-ة ال-ق-ادم-ة
القرار اŸتعلق Ãسستجدات وتاريخ إاجراء
ا÷م -ع -ي -ة ال -ع -ام-ة الن-ت-خ-اب-ي-ة ل–ادي-ة
اŸب - -ارزة““.وك - -انت ا÷م - -ع- -ي- -ة ال- -ع- -ام- -ة
الن -ت -خ -اب -ي-ة م-ق-ررة ب-ت-اري-خ  ٢٥فÈاير
الفارط ول تزال إا ¤يومنا مؤوجلة إا¤
تاريخ غ Òمعلوم ،بعدما عقدت ال–ادية
ج -م -ع -ي -ت -ه -ا ال -ع -ام -ة ال -ع -ادي -ة ق-ب-ل ذلك
ب -أاسس -ب -وع Úوع -رفت مصس -ادق -ة األعضس-اء
ع -ل -ى ال -ت -ق-ري-ري-ن اŸا‹ واألدب-ي لسس-ن-ة
 ٢٠١٦وكذا على حصسيلة العهدة األوŸبية
 .٢٠١٦-٢٠١٣وب - - - -خصس - - - -وصص ا–ادي- - - -ة
الكاراتي أاوضسح وزير الشسباب والرياضسة
أان مصس- -ا◊ه سس- -ت -ت -خ -ذ ق -رارا ‘ األي -ام
ال- -ق- -ل- -ي- -ل- -ة اŸق- -ب- -ل- -ة بشس- -أان مسس- -ت -ق -ب -ل
““ال-دي-ري-ك-ت-وار““ ال-ذي يشس-رف ح-ال-ي-ا على
تسسي Òشسؤوون الهيئة الفيدرالية.

ويسشتقبل إلدفعة إأ’و ¤من إلبعثة
إلرياضشية من باكو

وقد اسستقبل وزير الشسباب والرياضسة،
اأمسصÃ ،ط -ار ه -واري ب -وم -دي -ن ال -دو‹،
ال -دف -ع -ة األو ¤م -ن ال -ب -ع -ث -ة ا÷زائ -ري -ة
اŸشس -ارك -ة ‘ ال -نسس -خ -ة ال-راب-ع-ة ألل-ع-اب
التضسامن اإلسسÓمي التي جرت وقائعها
ب -ال -ع-اصس-م-ة األذرب-ي-ج-ان-ي-ة ب-اك-و (٢٢-١٢
م- -اي) .ح- -يث اأب- -دى ال- -وزي- -ر رضس -اه ع -ن
ال- -ن- -ت- -ائ -ج اÙق -ق -ة خ Ó-ل ال -ت -ظ -اه -رة
ب- -اح- -تÓ- -ل ا÷زائ- -ر اŸرت -ب -ة السس -ادسس -ة
برصسيد  ٤٠ميدالية.

إاششهـــــــــــار
ا÷مهورية ا÷زائرية الدÁقراطية الششعبية
لسشتاذ بوجليدة رضشوان
مكتب ا أ
ﬁضشر قضشائي معتمد بدائرة اختصشاصس ›لسس قضشاء ا÷زائر

ا÷مهورية ا÷زائرية الدÁقراطية الششعبية
الديوان العمومي للمحضشر القضشائي
لسشتاذ :صشيفية ÿضشر ـ ﬁضشر قضشائي Ãحكمة بريان
مكتب ا أ
الكائن مكتبه بششارع بلعمري عيسشى بريان ولية غرداية
الهاتف٠٢٩ . ٢٤ . ٦٧ . ٣٢ :

إإعÓن عن نششر مضشمون ﬁضشر تكليف بالوفاء
رقم إلفهرسس( :طبقا إŸادة  ٤١٢فقرة  ٠٤من ق إإ م إ)

إعÓن عن بيع عقارين ﬁجوزين باŸزإد إلعلني

نحن األسستاذ :صسيفية ÿضسر ـ ﬁضسر قضسائي Ãحكمة بريان
ـ لفائدة السسيدة :دخينيسسة ذهبية بنت ﬁمد السساكنة بحي كاف حمودة
بلدية بريان ولية غرداية.
ـ ضسد السسيد :طواهرية الطاهر بن عبد القادر السساكن بحي كاف حمودة
بلدية بريان ولية غرداية.
ـ بناء على العقد التوثيقي «عقد التزام بدين» اÙرر لدى مكتب األسستاذ:
تربح يوسسف موثق بÈيان بتاريخ  ٢٠٠٠ / ٠٣ / ٢١رقم الفهرسص٢٠٠٠ / ١٥٨ :
واŸمهور بالصسيغة التنفيذية لهذا العقد واŸسسلمة من طرف األسستاذ :كاسسي
موسسى سسليمان موثق بريان بتاريخ  ٢٠١٤ / ٠٣ / ٠١فهرسص رقم .٢٠١٤ / ٠٢
ـ وبناء على قائمة شسروط البيع باŸزاد العلني لعقارين ﬁجوزين اŸودعة
بأامانة ضسبط ﬁكمة بريان بتاريخ – ٢٠١٧ / ٠٤ / ١١ت رقم ٢٠١٧/ ١٤
واŸؤوشسر عليها من طرف السسيد رئيسص ﬁكمة بريان.
ـ سسيتم بيع عقارين ﬁجوزين باŸزاد العلني اآلتي بيانهما وذلك ‘ ا÷لسسة
العلنية اŸنعقدة بقاعة ا÷لسسات Ùكمة بريان يوم  ٢٠١٧ / ٠٦ / ١٤على
السساعة  ١٤ : ٠٠سسا مسساءا.
تعي Úالعقارين:
لول :قطعة أارضص للبناء مسساحتها مائة وخمسسون م Îمربع
العقار ا أ
١٥٠م– ٢مل رقم  / ٠٥٧سسكنية من اıطط اÿصسوصسي للتجزئة الكائنة
باŸداغ الصسغ ÒبÈيان ولية غرداية يحدها :شسمال :قطعة أارضسية رقم ،٠٥٩
جنوبا :قطعة أارضسية رقم  ،٠٥٥شسرقا :قطعة أارضسية رقم  ،٠٥٦غربا :طريق.

ـ الثمن األسساسسي لفتتاح اŸزاد للعقار األول قدر Ãبلغ  ١ . ٠٥٠ . ٠٠٠ ، ٠٠دج.
العقار الثا :Êمتمثل ‘ نسسبة ( )١٠ / ١شسياعا من قطعة أارضص للبناء
مسساحتها مائة وأاربعة وأاربعون م Îمربع وخمسسة وسسبعون سسنتم Îمربع (، ٧٥
 ١٤٤م – )٢مل رقم  / ٢٨٤ب م سص  ٢٤٤ /مثلث من ﬂطط التجزئة حي كاف
حمودة وسسط بÈيان ولية غرداية يحده :شسمال :كاسسي وصسالح صسالح ،جنوبا:
الشسائع عطا الله ،شسرقا :طريق ،غربا :النوحي سسليمان.
ـ الثمن األسساسسي لفتتاح اŸزاد للعقار الثا Êقدر Ãبلغ ٤٩١ . ٦٣٥ ، ٢٩
دج.
ششروط البيع:
ـ تسستقبل اŸزايدات على أاسساسص الثمن األسساسسي لكل عقار على حدى.
ـ اضسافة إا ¤الشسروط اŸذكورة بدف Îالشسروط يجب على الراسسي عليه
اŸزاد أان ي -دف -ع ح -ال ان -ع -ق -اد ا÷لسس -ة خ -مسص ال -ث-م-ن واŸصس-اري-ف وال-رسس-وم
اŸسستحقة ،ويدفع اŸبلغ الباقي ‘ أاجل أاقصساه ثمانية ( )٠٨أايام بأامانة ضسبط
اÙكمةŸ ،زيد من اŸعلومات أاول لسسحب دف Îشسروط البيع يرجى التصسال
Ãكتب اÙضسر القضسائي على العنوان اŸذكور أاعÓه أاو التصسال بأامانة ضسبط
اÙكمة.
لعلن
ل إ
اÙضشر القضشائي

الششعب ٢٠١٧/٠٥/٢٤

الششعب PUB

لسستاذ بوجليدة رضسوان ﬁضسر قضسائي
نحن اŸوقع أادناه ا أ
معتمد بدائرة اختصساصص ›لسص قضساء ا÷زائر الكائن مقره بـ /
رقم  ٠٨حي تروتي اŸركز التجاري الطابق العلوي حسس Úداي
بطلب من السسيدة  /زواد مليكة.
السشاكنة بـ  /حي رابية الطاهر ع  ١٠رقم  ٢٨٤باب الزوار ـ ا÷زائر.
لحكام اŸادة  ٤١٢فقرة  ٤من قانون الجراءات اŸدنية
طبقا أ
لدارية.
وا إ
لمر إاذن بنششر مضشمون ﬁضشر تكليف بالوفاء
تنفيذا أ
‘ جريدة يومية وطنية ،الصشادر عن رئيسس ﬁكمة الدار
البيضشاء ،بتاريخ– ،٢٠١٧ / ٠٤ / ١٢ :ت رقم .١٧ / ٩٤٤
قمنا بنشسر مضسمون عقد التبليغ الرسسمي للسسند التنفيذي مع
تكليف بالوفاء اŸتضسمن:
ت-ب-ل-ي-غ السس-ن-د ال-ت-ن-ف-ي-ذي ل-ل-ح-ك-م الصس-ادر عن ﬁكمة ا◊راشص
بتاريخ ٢٠١٥ / ٠٨ / ٠٤ :الفرع :الجتماعي و اŸؤويد بالقرار
الصسادر عن ›لسص قضساء ا÷زائر بتاريخ– ٢٠١٦ / ١١ / ١٤ :ت
رقم الفهرسص ١٦ / ٠٥٨١٩ :ورقم القضسية ٢٠١٦ / ٠٥٣٧٣ :واŸمهور
بالصسيغة التنفيذية.
ت -ك -ل -ي -ف اŸط -ل -وب  /اŸؤوسسسس-ة ذات الشس-خصص ال-وح-ي-د وذات
اŸسسؤوولية اÙدودة اشص بي لب ‡ثلة من طرف مديرها العام.

ال- -ك -ائ -ن -ة بـ  /ح -ي  ١١٠٠ع رق- - -م  ٢٧شش-ق-ة ال-دار ال-ب-يضشاء،
ا÷زائر.
بتنفيذ ﬁتوى السسند التنفيذي اŸشسار إاليه أاعÓه بدفع اŸبالغ
لداء.
التالية مقابل تسسليمه وصسل با أ
الزام اŸدعي عليها ‘ الرجوع أان تدفع للمدعية مبلغ ٦٣٧ .٥٠٠دج
اŸمثل Ÿسستحقاتها ومبلغ ٥٠ .٠٠٠دج تعويضص و –ميل اŸدعي
عليها اŸصساريف القضسائية Ãا فيها اŸصساريف اÈÿة اŸقدرة بـ
٢٠ .٥٠٠دج أاي Ãجموع ٧٠٨٠٠٠ :دج اضسافة إا ¤ا◊قوق التناسسبية
اŸقدرة بـ  ٤٢٤٨٠دج ومصساريف التنفيذ اŸقدرة بـ  ٦٧٩٨ :دج أاي
Ãبلغ اجما‹ قدر بـ  ٧٥٧٢٧٨ :دج.
ونبهناه (ها) بأان له (ها) مهلة خمسسة عشسر ( )١٥يوما للوفاء
تسسري من تاريخ تبليغه (ها) هذا اÙضسر وإال نفذ عليه (ها) جÈا
بكافة الطرق القانونية ،كما أاعلمناه (ها) آاجال التبليغ الرسسمي
تسسري من تاريخ نشسر مضسمون التبليغ الرسسمي با÷ريدة اليومية
الوطنية ويعت Èالتبليغ الرسسمي Ãثابة التبليغ الشسخصسي.
واثباتا Ÿا تقدم حررنا هذا اÙـضسر للعمل Ãوجبه طبقا Ÿا
يقتضسيه القانون.
اÙضشر القضشائي
الششعب ٢٠١٧/٠٥/٢٤

الششعب PUB

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

من مراسسلينا

اأ’ربعاء  ٢4ماي  ٢0١7م
الموافق لـ  ٢8ششعبان  ١4٣8هـ

 200عون Ÿراقبة  4دوائر بالبليدة

اŸـ ـ ـ ـواد واسضعـ ـ ـ ـة ا’سضته ـ ـ ـ ـÓك – ـ ـ ـ ـت اÛه ـ ـ ـ ـر

لسسواق واÙلت التجارية ،وحوا‹  100فرقة يشسرفون
جّندت إادارة التجارة بالبليدة نحو  200عون رقابة ل أ
لسسواق الشسعبية ،واÙلت التجارية للمواد السستهلكية لضسبط
خلل شسهر رمضسان اŸعظم على مراقبة السسلع اŸعروضسة با أ
السسعار من جهة ومنع اŸضسارب Úمن الحتكار لضسمان عرضس مقبول وسسط طلب اŸواطن اŸتزايد ومدى مطابقتها مع معايÒ
ا÷ودة والصسحة ،بحوا‹  50أالف ﬁل Œاري موزعة ع Èبلديات الولية الـ  ،25وسسيتم توزيع وتقسسيم اŸراقب Úعلى 4
دوائر هي البليدة ،بوفاريك والعفرون وبوقرة لضسبط السسعار بوجه خاصس والتحكم وتنظيم السسوق لتفادي أاي مضساربة
وانفلت وعرضس اŸوادالسستهلكية ،خاصسة الواسسعة النتشسار مثل ا◊ليب والزيت والسسكر واÿضسروات أايضسا ،والتي ‘
الغالب يقبل اŸواطن ا÷زائري على اقتنائها ‘ شسهر رضسمان اŸعظم مثل الكوسسة واللحوم البيضساء وا◊مراء.

ألبليدة :لينة ياسشمÚ
ب- -ال- -رغ- -م م- -ن اأن ا’أسش- -ع- -ار ب- -ا’أسش -واق
الشش -ع -ب -ي -ة شش -ه-دت اسش-ت-ق-رارا ع-ام-ا ب-ل
انخفاضشا مهما في ا’سشبوع ا’أخير من
حلول ششهر البركة ،والتي مسشت بعضص
ال -م -واد وال -م -زروع -ات م-ن ال-خضش-روات
مثل البطاطا والطماطم والثوم ،وهي
ذات الخضشروات التي ششهدت لهيبا في
اسش -ع -اره -ا م -ن -ذ شش -ه -ري -ن ف-ق-ط ،ح-يث
انخفضص سشعر البطاطا نهاية ا’سشبوع

اإلى  ٣5دينارا بسشوق البليدة الششعبي،
بعد اأن كان سشعرها يسشاوي  ١00دينار،
والطماطم تباين سشعرها بين  ٢5و50
دينارا ،اأما الثوم فÓمسص سشعره في
ا’شش-ه-ر ال-ثÓ-ث-ة ال-م-اضش-ي-ة سش-قف ٢000
دينار ،فتحدد سشعر الكيلوغرام منه بـ 70
و 80دينارا فقط ،اأي بتسشجيل انخفاضص
بنسشبة قدرت بحوالي  ١0اأضشعاف.
والمثير اأن سشعر التمر سشجل ارتفاعا
كبيرا ،حيث اسشتقر نهاية ا’سشبوع في
حدود  850دينارا ،بينما ششهد سشوق بيع

الليمون ،والذي ظهر قلي Óوذا جودة
متوسشطة ،ارتفاعا في سشعره اسشتقر في
 ٣00دينار ،بعد اأن كان سشعره منذ اأيام
ف -ق -ط ي -ت -راوح ب -ي-ن  ١00و ١40دينار،
ويخششى اأن يرتفع اأكثر مع حلول الششهر
الكريم ،حيث يكون الطلب على الليمون
ك -ب -ي -را ’سش -ت-ع-م-ال-ه م-ن ق-ب-ل ال-ع-ائÓ-ت
ال-ج-زائ-ري-ة ف-ي ه-ذا الشش-ه-ر ب-التحديد،
وقد يصشل سشعره  500دينار مثلما حصشل
العام الماضشي.

فوضض ـ ـ ـى عارم ـ ـ ـة باÙطـ ـ ـّة ا÷هوي ـ ـة لسضي ـ ـارات اأ’ج ـ ـرة بالبليـ ـ ـ ـدة
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جمال أوكيلي
الّتقييم اأ’ولي الذي اأنجزه اأعضشاء المرصشد الوطني للمرفق العام ضشبط بدّقة
سشير المصشالح ا’دارية ذات العÓقة المباششرة مع المرتفقين بناءً على تحليل
عميق أ’داء الخدمات خاصشة فيما يتعّلق بمفهوم الّنسشق المتكامل ،الذي هو
عبارة عن حلقات متينة تبداأ من نقطة األف اإلى ياء.
تبقى هذه المÓحظات الميدانية عبارة عن ورششات مفتوحة قصشد الشّشروع في
إاصشÓحها في الوقت المناسشب ،حتى تكون في مسشتوى طموحات ال ّسشلطات
العمومية .وفي هذا الشّشأان فقد تّم ا’ششارة إالى منطلقات العمل مرجعيتها
قائمة على التوجه اإلى مبداأ اأسشاسشي وجوهري في كل هذا النّششاط ،أا’ وهو
تبسشيط ا’جراءات بالشّشكل المطلوب والرامي اإلى توضشيح ا’جراءات المعمول
بها.
ففي هذا الشّشأان ،فإانّ عّينات حّية تّم طرحها منها عدم الفهم الكلي لبعضص
القطاعات من الهدف الخاصص من رفع الّتعقيدات ،زيادة على الّثقل الكبير في
عملية الّربط بين قواعد المعطيات القطاعية واقتسشام المعلومات بين ا’دارات
المعنية.
ف -ي ه -ذا ا’ط -ار ،أاوردت ل -ج -ن -ة ا’شش-راف ع-ل-ى ال-م-خّ-ط-ط ال-وط-ن-ي ل-ت-بسش-ي-ط
ا’جراءات ا’دارية ما تمّ تسشجيله على مسشتوى وزارة العمل والتّششغيل وال ّضشمان
ا’جتماعي كون أاغلبية القطاعات ’ يمكنها تقديم خدماتها بصشفة إالكترونية،
وتطّلب اأ’مر الدعوة اإلى مراجعة وتحسشين المرسشوم  ١8١ - 88المؤوّرخ في 4
يوليو  ١988المحّدد للعÓقة بين ا’دارة والمواطن وتوحيد حكامة نظام ا’عÓم
وا’تصشال ا’داري.
حة تندرج في إاطار البحث عن أافضشل ال ّصشيغ للّتخلصص
ل
م
ل
ا
هذه الّتصشحيحات
ّ
ولتفادي ا’كراهات ا’دارية التي ماتزال تعطّل الحيوية الجديدة في المرفق
العمومي التي باششرتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية ،والقائمة على نظرة
اسش -تشش-راف-ي-ة ب-ع-ي-دة ال-م-دى ت-م-ت-د إال-ى غ-اي-ة  ٢0١9ل -وضش -ع م-ا ي-ع-رف ب-ا’دارة
ا’لكترونية.
وتحرصص هنا الوصشاية على آاليات عمل فّعالة لديمومة المرفق العمومي منها
الديمومة ضشمان ال ّسشير الحسشن ،التّكوين ،المورد البششري الحامل للكفاءات
والمهارات.
و’بد من ا’ششارة هنا ،إالى أاّن المرصشد الوطني للمرفق العمومي يعقد اجتماعه
العلني الثاني منذ ا’عÓن عن إانششائه ،وهذا بعد انتقال أاعضشائه إالى بعضص
الو’يات قصشد ا’طÓع على سشير العملية ا’دارية هناك ،وكل ما جُمع من
معلومات ومعطيات موثق في تقرير بخصشوصص التّفاصشيل المتعّلقة بسشريان
الخدمات المقّدمة للمواطن ،وكذلك الّثغرات التي ماتزال تعرقل أاو باأ’حرى ’
تتماششى مع التوجه العام لهذا المسشعى.
لذلك فإاّن المهّمة تتطّلب الكثير من المتابعة الميدانية لبلوغ ذلك المقصشد
المرغوب ،وهذا من خÓل البقاء في تواصشل دائم مع القطاعات التي هي اآ’ن
محل مÓحظات من طرف المرصشد قصشد إاصشÓح ما يتطلّب اأ’مر إاصشÓحه في
الوقت المناسشب حتى تسشير المعلومة وفق ما خ ّ
طط لها في البرامج المعّدة لهذا
الغرضص.

سستوّفر مناصسب عمل دائمة

 3مشضاريع اسضتثمارية جديدة بباتنة

لجرة إا– ¤سس Úظروف العمل على مسستوى اÙطة
دعت الفيدرالية الوطنية لسسائقي سسيارات ا أ
ا÷هوية بالبليدة ،ووصسفوا ظروف العمل ا◊الية بالكارثية والفوضسوية ،والتي ل تسسمح Ãمارسسة
نشساطهم اŸهني ،وتنعكسس سسلبا على راحة الزبون.
كشش -ف ال -م -ت -ح -دث ب -اسش-م ال-ف-ي-درال-ي-ة
م - -ح - -م - -د ب - -ن زي - -نب لـ «الشش- -عب» ،اأن
م-ح-ط-ت-ه-م ال-ظ-رف-ي-ة ب-م-ح-يط الملعب
ا’ولمبي مصشطفى تششاكر اأصشبحت ’
تسشع حجم سشيارات الطاكسشي من جهة
والحافÓت من جهة ثانية ،حيث بين
بلغة ا’أرقام اأن المحطة تسشتقبل اليوم
فوق طاقتها ( 700سشيارة اأجرة) ،في
حين اأن حجمها الحقيقي يصشل سشقف
 400سشيارة فقط.
وعن

ال-ح-افÓ-ت ف-رق-م-ه-ا يصش-ل اإل-ى ح-والي
ا’أل- -ف- -ي- -ن ،واأضش- -اف ب -اأن مشش -ك -ل -ت -ه -م
تضشاعفت مع السشوق الفوضشوي والباعة
ال -م -ن -تشش -ري -ن بشش -ك -ل ف-وضش-وي ايضش-ا،
والذين احتلوا نسشبة من مسشاحة توقف
م -رك -ب -ات -ه -م ،زادت ف -ي ت-ق-ل-يصص ع-دد
السشيارات ،كما لمح الى نقصص ا’من
في بعضص ا’أوقات ،والذي تولد عنه
خوف بين السشائقين والزبائن على حد
سش- - -واء ،ث- - -م ان- - -تشش - -ار ال - -ك Ó- -ب
المتششردة والضشالة
بين اأروقة

ال-م-رك-ب-ات ال-م-رك-ون-ة ،وت-حول الطريق
الموؤدي الى قلب المحطة الى طريق
غير اآمن ،واأضشاف باأن ا’مور زادت
عن حدها خاصشة من حيث ا’كتظاظ
بالمحطة الموؤقتة ،وهم اليوم يطمحون
وي-ح-ل-م-ون ب-م-ح-ط-ة ت-ك-ون ف-ي مصشاف
و’ي -ة ال -ب -ل -ي -دة ،خ -اصش -ة ل -ح-ج-م ع-دد
ال -م -رك -ب -ات م -ن سش -ي -ارات ال -ط -اكسش -ي
وال -ح -اف Ó-ت ال -واف -دة م -ن ك-ل و’ي-ات
الوطن الـ  ،48كون البليدة تعتبر نقطة
ع -ب-ور وم-ل-ت-ق-ى ط-رق م-ه-م-ا ب-م-ن-ط-ق-ة
ال -وسش -ي -ط ،ت -وؤه-ل-ه-ا ’أن تضش-م م-ح-ط-ة
كبيرة تسشتوعب كل تلك المركبات.
وع -ن م -ح -ط -ة ال -مسش -اف-ري-ن ال-ج-دي-دة
وال -م -زم -ع ت -دشش -ي -ن -ه-ا ودخ-ول-ه-ا ح-ي-ز
الخدمة قريبا ،قال المتحدث باأنه
يخششى ان تسشتمر معاناتهم معها،
لكونها ليسشت بالمحطة المثالية
والكبيرة ،وتتربع على مسشاحة
صشغيرة ’ تتعدى الـ  6اآ’ف
متر مربع ،كما اأنها تحاذي
ط -ري -ق السش -ك -ة ال -ح-دي-دي-ة
وح-ي-ا سش-ك-ن-ي-ا شش-ع-ب-ي-ا ،وه-و
ي -خشش -ى اأن ت -ق -ع ردود ف-ع-ل
م- - -ن السش- - -ك- - -ان ب- - -ا’خصص،
ل Ó-زع -اج ال -م-ح-ت-م-ل وق-وع-ه
ب- -ال- -خصش -وصص ،واأم -ل -ه -م اأن ’
تحدث مثل تلك المخاوف واأن
تبقى مجّرد تخمينات فقط.

سس-ت-ت-دّع-م اÿري-ط-ة ال-ت-ن-م-وية لعاصسمة
لوراسس ب-ات-ن-ة ب-ع-دة مشس-اري-ع اسس-ت-ث-م-اري-ة
ا أ
هامة من شسأانها دفع عجلة التنمية اÙلية،
على غرار  3مشساريع ينتظر أان توفر عددا
م - -ع- -تÈا م- -ن م- -ن- -اصسب الشس- -غ- -ل تضس- -اف إا¤
لخرى التي انطلقت
العديد من اŸشساريع ا أ
لشس -غ -ال ع -ل -ى مسس -ت -وى اŸن-اط-ق
ب -أاغ -ل -ب -ه -ا ا أ
الصس -ن -اع -ي -ة وم -ن -اط -ق ال -نشس -اط -ات ،وال -ت -ي
لخ - -رى ‘ خ - -ل- -ق عشس- -رات
سس - -اه - -مت ه - -ي ا أ
مناصسب العمل.

يعتبر مششروع إانششاء مصشنع لتركيب السشيارات
من نوع كيا  ،بتكلفة مالية تقدر بـ ١ . ٢8١
مليار دينار ،يضشاف إالى مصشنع غلوبال موتورز
أان-ديسش-ت-ري-ز ل-ت-رك-يب الشش-اح-ن-ات وال-ح-افÓت
ه-ون-داي ب-ال-م-ن-ط-ق-ة الصش-ن-اع-ي-ة ح-ي كشش-ي-دة
الذي دخل مرحلة اإ’نتاج العام الماضشي،
بتوفير  450منصشب على أان يصشل عدد العمال
في المدى المتوسشط إالى  ٢000أاجير ،حيث
م -ن شش -أان ه -ذا ال -مصش -ن -ع ال -ث -ان -ي م -ن ن -وع-ه
ب -ال -و’ي -ة ،حسشب ذات ال -ل -ج -ن -ة ت-وف-ي-ر ١500
منصشب عمل عبر مراحل،ثاني هذه المششاريع
التي إان تجسشدت على أارضص الواقع سشتوفر 70
منصشب عمل ،تكمن في إانجاز محطة لتوليد
الكهرباء عن طريق الطاقة الششمسشية ببلدية
قصشر بلزمة ششمال و’ية باتنة ،في مششروع
يعد الثاني من نوعه بدائرة مروانة بعد أان
سشبق لبلدية وادي الماء ا’سشتفادة من نفسص
ال -مشش -روع ال -ذي أاع -ط -ى وال -ي ب -ات -ن -ة إاشش-ارة

انطÓق أاششغاله ،حيث قدرت القيمة المالية
لتجسشيد المششروع فعليا بـ  ٣ ، ٢مليار سشنتيم،
ك -م -ا كشش -فت ذات ال -ل -ج -ن -ة ع-ن ت-ق-دم إاح-دى
الشش -رك -ات إ’ن -ج-از م-ركب ل-ت-ح-وي-ل وصش-ن-اع-ة
الحديد والصشلب ببلدية عين جاسشر بتكلفة
مالية تقدر بـ  ١59مليون دو’ر ،حيث من ششأان
هذا المششروع أان يششغل حوالي  ١500عامل.
وف -ي السش -ي-اق ذات-ه ،ف-ق-د ب-ل-غ ع-دد ال-م-ل-ف-ات
ا’سش -ت -ث -م -اري -ة ال -م -ق -ب -ول -ة م-ن ط-رف ل-ج-ن-ة
ال- -مسش- -اع- -دة وت- -ح- -دي- -د ال- -م- -واق -ع وت -رق -ي -ة
ا’سشتثمار ٢77 ،ملف تم خÓلها منح  ٣5قرارا
و ١٢0عقد ،فيما تم منح  ٣6رخصشة بناء ،حيث
بلغ عدد المششاريع بششكل إاجمالي  ١89مششروع
من ششأانها توفير  457منصشب عمل ،دخل 6
م -ن -ه -ا م -رح -ل -ة اإ’ن -ت -اج ،أام -ا ف -ي -م -ا ي -ت -ع-ل-ق
بالمششاريع المندرجة في إاطار النظام الجديد
لبعث ا’سشتثمار فقد بلغت  95مششروعا مكنت
من خلق  ٢70منصشب عمل فيما دخل اثنين
منها مرحلة اإ’نتاج.
والجدير بالذكر في اأ’خير أان و’ية باتنة
ك -انت ق -د أاع -طت أاول -وي -ة ك -ب -ي -رة ل-ل-مشش-اري-ع
Óم-وال وال-مسش-ت-حدثة
ا’سش-ت-ث-م-اري-ة ال-م-درة ل -أ
ل -ل -ث -روة م-ن خÓ-ل م-ن-ح-ه-ا تسش-ه-يÓ-ت ك-ب-ي-رة
ل-ل-مسش-ت-ث-م-ري-ن ،إاضش-اف-ة إال-ى اسش-ت-رج-اع أاوع-ية
ع -ق -اري -ة صش -ن -اع -ي -ة ه -ام -ة م -ن مسش-ت-ث-م-ري-ن
وهميين.

باتنةŸ :وششي حمزة
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أسستهدف قاعة ألحفÓت مانشسسستر أرينا

10

تفجير إارهابي في بريطانيا يودي بحياة  22شسخصسا
العالم يدين ويدعو إالى تكثيف جهود محاربة اإلرهاب

كانت مدينة مانشسسستر شسمال بريطانيا ،مسساء ألثنين ،مسسرحا لجريمة إأرهابية جديدة أودت بحياة  22شسخصسا وإأصسابة 59
لمن وألسسلم ألعالميين ودأعية لضسرورة تضسافر
آأخرين ،وخلفت ردود فعل دولية منددة بمثل هذه ألجرأئم ألتي لزألت تهدد أ أ
لرهاب.
لفة أ إ
ألجهود للتصسدي آ
عقب حفل غنائي في قاعة «مانشسسستر ارينا»
ل-ل-ح-فÓ-ت شس-م-ال غ-رب ب-ري-ط-ان-ي-ا أاقدم رجل
ع-ل-ى ت-ف-ج-ي-ر ع-ب-وة ن-اسس-ف-ة ب-ال-قرب من قاعة
الحفÓت مما تسسبب حسسب مصسادر الشسرطة
البريطانية في مقتله على الفور ومقتل 22
شسخصسا وإاصسابة نحو  60آاخرين بينهم أاطفال.

وأاكدت القوات األمنية في البÓد أان األولوية
في الوقت الحالي هي «تحديد ما إاذا كان هذا
العمل فرديا أاو جزءا من شسبكة أاكبر» ،مبرزة
أان «التحقيق سسيسستغرق وقتا وأانها سستتعاون مع
أاجهزة السستخبارات لجمع المعلومات الÓزمة
لتحديد هوية منفذ الهجوم».

أابرز الهجمات اإلرهابية التي هزت بريطانيا منذ 2005

يعد العتداء اإلرهابي الذي هز مدينة مانشسسستر في غرب إانكلترا األحدث من نوعه في
سسلسسلة اعتداءات ضسربت بريطانيا في السسنوات األخيرة ،وهذه عودة على أابرز هذه
العتداءات منذ .2005
@  7جويلية  :2005شسهدت بريطانيا أاربعة اعتداءات منسسقة في سساعة الذروة ،في ثÓثة
من قطارات األنفاق وحافلة ،ما أاسسفر عن سسقوط  56قتي Óو 700جريح .وتبنت الهجمات
مجموعة تابعة لتنظيم القاعدة اإلرهابي.
@  21جويلية  ،2005فشسلت أاربع محاولت جديدة لتنفيذ اعتداءات مماثلة ومنسسقة داخل
مترو وحافلة في لندن ،إاذ إان القنابل التي اسستخدمت لم تنفجر بسسبب خلل في تصسنيعها.
وبحسسب القضساء ،فإان سسلسسلتي العتداءات مترابطتان.
@  ٣0جوان  :2007شسكل مطار غÓسسغو الواقع في جنوب غرب إاسسكتلندا هدفا لمحاولة
اعتداء ،عندما صسدمت سسيارة مشستعلة وممتلئة بالغاز والوقود والمسسامير مبنى المطار
من دون أان تنفجر ،وجاء هذا الهجوم غداة العثور في لندن على سسيارتين مفخختين قبل
انفجارهما.
@  22ماي  :201٣قتل الجندي لي ريغبي ( 25سسنة) بسسÓح أابيضس على يد بريطانيين من
أاصسل نيجيري بالقرب من ثكنة عسسكرية لسسÓح المدفعية الملكية في حي وولويتشس جنوب
شسرق لندن.
@  5ديسسمبر  :2015أاقدم محيي الدين مير المولود في الصسومال على طعن شسخصسين
بسسكين في مدخل محطة ليتونسستون للمترو في شسرق لندن ،وأاصسابهما بجروح .وجاء
العتداء بعد يومين على أاولى الضسربات الجوية البريطانية التي اسستهدفت تنظيم «الدولة
اإلسسÓمية» اإلرهابي في سسوريا .ووصسفت السسلطات العتداء بـ «اإلرهابي» ،فيما حكمت
المحكمة على محيي الدين مير بالسسجن المؤوبد.
@  22مارسس :دهسس خالد مسسعود ( 52عاما) ،وهو بريطاني ،بسسيارته عددا من المارة
وطعن شسرطيًا حتى الموت على جسسر ويسستمنسستر أامام مبنى البرلمان في لندن ،قبل أان
تطلق عليه الشسرطة النار وتقتله.
وأاعلن تنظيم «الدولة اإلسسÓمية» اإلرهابي مسسؤووليته عن الهجوم ،لكن سسكوتÓنديارد
أاعلنت أانها لم «تجد أادلة على مبايعة» مسسعود لتنظيم «الدولة اإلسسÓمية» أاو القاعدة
الدمويتين.
@ أاعلنت الشسرطة البريطانية في مارسس أان أاجهزة األمن أاحبطت  1٣محاولة اعتداء
إارهابية منذ جوان .201٣

وفي أاول رد فعل على العتداء نددت رئيسسة
ال -وزراء ال -ب -ري -ط -ان -ي-ة ت-ي-ري-زا م-اي ب-ال-ه-ج-وم
ووصسفته بأانه «اعتداء إارهابي مروع» ،مشسيرة
إال- -ى أان ال- -ع -م -ل ج -ار م -ن أاج -ل ال -كشس -ف ع -ن
تفاصسيل الحادث كما أاعربت عن تعاطفها مع
ع -ائ Ó-ت الضس -ح -اي-ا وأاك-دت ف-رضس-ي-ة ال-ه-ج-وم
اإلرهابي.
وق -د أاج -ب -ر ال -ح-ادث اإلره-اب-ي ف-ي ال-م-م-ل-ك-ة
البريطانية على قلب المواعيد السسياسسية في
ال-بÓ-د ح-يث ات-ف-قت الح-زاب السس-ي-اسس-ي-ة ف-ي
بريطانيا على تعليق الحمÓت النتخابية حتى
إاشسعار آاخر وأاكد جيريمي كوربين زعيم حزب
العمال المعارضس في بيان له أانه تحدث مع
تيريزا ماي واتفقا على تعليق جميع حمÓت
انتخابات الثامن جوان.
وع-رفت ب-ري-ط-ان-ي-ا م-ن-ذ  2005سس-ت-ة هجمات
إارهابية كان آاخرها محاولة شسخصسين دهسس
وقتل عدد من المارة في العاصسمة لندن.

داعشس يتبنى

تبنى تنظيم داعشس اإلرهابي ،أامسس ،الهجوم
على قاعة الحفÓت بمدينة مانشسسستر لكنه
وأاوضسح في بيان منسسوب له أان الهجوم تم
تنفيذه عبر إارهابي قام بوضسع عبوات ناسسفة
في قاعة آارينا.
وك -انت ال -م-ع-ل-وم-ات األول-ي-ة رج-حت أان ي-ك-ون
العتداء ناجما عن هجوم انتحاري ،في حين
قالت الشسرطة إان المهاجم قتل لحظة تفجير
ع-ب-وة.ول-م ي-ذك-ر ب-ي-ان ال-ت-ن-ظ-ي-م اإلرهابي ،أاي
معلومات عن المهاجم أاو حتى كنيته كما دأاب
في بيانات تبني الهجمات السسابقة.

إالقاء القبضس على شسخصس

قالت الشسرطة البريطانية إانها أالقت القبضس
على شساب في الثالثة والعشسرين من عمره فيما
يتصسل بهجوم مانشسسستر الذي أاوقع  22قتيÓ
وعشسرات الجرحى.
وق-الت شس-رط-ة م-انشسسس-ت-ر ال-ك-ب-رى ع-ل-ى تويتر
«ف -ي -م -ا ي -ت -ع-ل-ق ب-ح-ادث ال-ل-ي-ل-ة ال-م-اضس-ي-ة ف-ي
مانشسسستر أارينا ،يمكننا أان نؤوكد القبضس على
شساب عمره  2٣عاما في جنوب مانشسسستر».

أادانت المجموعة الدولية بشسدة الهجوم الذي هز مدينة مانشسسستر مسساء اإلثنين والذي خلّف
عددا كبيرا من القتلى والمصسابين ،حيث أاعربت الجزائر عن تضسامنها الكلي مع بريطانيا،
مشسيرة إالى ضسرورة عمل تضسامني وصسارم لمواجهة اإلرهاب بطريقة متناسسقة وفعالة.
وبهذه المناسسبة المؤولمة ،أاكد الناطق باسسم وزارة الشسؤوون الخارجية عبد العزيز بن علي
الشسريف أان «بريطانيا عاشست اعتداء دمويا ارتكب بكل همجية وعنف من طرف إارهابي تسسبب
في مقتل أابرياء» ،إاننا نندد بشسدة هذا العتداء اإلرهابي الشسنيع ونعرب عن تضسامننا الكلي مع
الشسعب والحكومة البريطانيين وكذا مع عائÓت الضسحايا».
وأاضساف أان «اعتداء مانشسسستر يسستوقف من جديد المجموعة الدولية لضسرورة تنسسيق األعمال
لمواجهة اإلرهاب بطريقة منسسقة وصسارمة في كامل أارجاء العالم».
بدورها شسجبت الجامعة العربية واألزهر الشسريف ومصسر واألردن والبحرين ودولة قطر الهجوم
اإلرهابي وأاعربت عن تضسامنها مع بريطانيا.
كما أادان الرئيسس األمريكي دونالد ترامب من مدينة بيت لحم الفلسسطينية ،العتداء واصسفا
مرتكبيه بمجموعة من «الفاشسلين األشسرار» وقال في مؤوتمر صسحافي مشسترك مع الرئيسس
الفلسسطيني محمود عباسس «يقتل الكثير من الشسبان األبرياء الذين يعيشسون حياتهم ويسستمتعون
بها على أايدي مجموعة من الفاشسلين األشسرار في الحياة .لن أاقوم بتسسميتهم بالوحوشس ألن هذا
المصسطلح سسيعجبهم».
من جانبه أاعرب الرئيسس الفرنسسي إايمانويل ماكرون عن «صسدمته» و»حزنه الشسديد» معلنا أانه
سسيجري محادثات مع رئيسسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ،فيما عبرت المسستشسارة األلمانية
أانغي Óميركل عن «حزنها» و»صسدمتها» وأاكدت أان «أالمانيا تقف إالى جانب» البريطانيين.
أاما الرئيسس الروسسي فÓديمير بوتين فقد أاعلن عن السستعداد «لتعزيز مكافحة اإلرهاب» مع
بريطانيا بعد العتداء «غير اإلنسساني».
وقال الكرملين في بيان إان بوتين «تقدم بتعازيه الحارة» إالى رئيسسة الوزراء البريطانية تيريزا
ماي و»ندد بشسدة بالعتداء غير اإلنسساني» ،وشسدد على «اسستعداده لتعزيز مكافحة اإلرهاب مع
شسركائه البريطانيين على الصسعيد الثنائي وأايضسا في إاطار الجهود الدولية».
هذا وتهاطلت التعازي من عديد الدول والرؤوسساء ،حيث قدم الرئيسس الصسيني شسي جينبينغ
تعازيه للملكة إاليزابيث الثانية معبرا عن «حزنه الشسديد لسسقوط ضسحايا» ،ووصسف المسستشسار
النمسساوي كريسستيان كيرن اعتداء مانشسسستر بأانه «مروع ومثير للصسدمة».
بدوره أاعرب رئيسس الوزراء اليوناني أالكسسيسس تسسيبراسس ونظيره اإلسسباني ماريانو راخوي
والهولندي مارك روتي والدانماركي لرسس لوكي راسسموسسن والسسترالي مالكولم ترنبول عن
تضسامنهم مع الشسعب البريطاني ودعمهم لعائÓت الضسحايا.
فيما أادانت الحكومة اإليرانية الهجوم الذي اسستهدف بريطانيا ،ونقلت وكالة إايرنا اليرانية
Óنباء عن بهرام قاسسمي الناطق باسسم وزارة الخارجية اإليرانية قوله إانه «لن يمكن
الرسسمية ل أ
القضساء على اإلرهاب إال باتخاذ خطوات شساملة وتجنب اعتماد معايير مزدوجة».

فيما تعهد ترأمب بالعمل من أجل إأحÓل ألسسÓم

عباسس يجدد موقفه بحل الدولتين
وتمسسكه بتطبيق المبادرة العربية

ج -دد ال-رئ-يسس ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي م-ح-م-ود ع-ب-اسس،
أامسس الثÓثاء ،موقفه الثابت بحل الدولتين
وقضس -اي -ا ال -وضس-ع ال-ن-ه-ائ-ي وت-مسس-ك-ه ب-ت-ط-ب-ي-ق
مبادرة السسÓم العربية .و في مؤوتمر صسحفي
مشس -ت -رك ع -ق -ده م -ع ن -ظ -ي -ره األم -ري -ك-ي ف-ي
م -ح -اف -ظ -ة ب -يت ل -ح -م ب-الضس-ف-ة ال-غ-رب-ي-ة أاك-د
ال -رئ -يسس ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي أان الصس-راع «ل-يسس ب-ي-ن
األدي- -ان .وأان ال- -مشس- -ك -ل -ة ه -ي م -ع الح -ت Ó-ل
والسستيطان».
وق -ال ع -ب -اسس «ل -ق -ائ -ي م-ع ت-رامب ف-ي ال-ب-يت
األبيضس منحنا أام Óبتحقيق السسÓم الدائم»،
معربا عن رغبته في تحقيق «صسفقة سسÓم
ت-اري-خ-ي-ة» ب-ي-ن ال-ف-لسس-ط-ي-ن-يين واإلسسرائيليين،
مجددا تأاكيده على العمل كشسركاء في محاربة
«اإلره -اب» .ف -ي السس -ي -اق ذات -ه أاك -د ال -رئ-يسس
Óسس-رى
ع -ب -اسس ع -ل -ى ال -م -ط -الب اإلنسس-ان-ي-ة ل -أ
المضسربين عن الطعام في سسجون الحتÓل
السس- -رائ -ي -ل -ي .م -ن ج -ان -ب -ه أاع -رب ال -رئ -يسس
األم -ري -ك-ي ت-رامب ع-ن اسس-ت-ع-داده ل-ل-ع-م-ل م-ع
الرئيسس الفلسسطيني والجانب السسرائيلي من
أاجل إاحÓل السسÓم.
وأاضس -اف ال -رئ -يسس األم -ي -رك-ي أان ل-ق-اءه ب-ق-ادة
العالم العربي واإلسسÓمي في قمة الرياضس

كان حدثا تاريخيا ،ومناسسبة دعا فيها هؤولء
القادة إالى النضسمام لجهود مكافحة اإلرهاب.

مظاهرة دعما لألسسرى

ه -ذا وت -ظ -اه-ر عشس-رات ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ي-ن وذوو
األسسرى المضسربين عن الطعام في السسجون
اإلسسرائيلية في سساحة المهد ببيت لحم مع
وصسول الرئيسس األميركي دونالد ترامب اإلى
ال-م-دي-ن-ة ل-ل-ق-اء ال-رئ-يسس ال-ف-لسس-ط-ي-ني محمود
ع-ب-اسس .وردد ال-م-ت-ظ-اه-رون شس-ع-ارات ت-طالب
ترامب بالضسغط على المسسؤوولين اإلسسرائيليين
ك -ي ي -ل -ب -وا م -ط -الب األسس -رى ال-مضس-رب-ي-ن ع-ن
الطعام لليوم .٣٨

أسستعرضس مسستجدأت ألقضسية مع ألحكومة ألنمسساوية

خداد :المغرب يرتكب انتهاكات جسسيمة في األراضسي الصسحراوية
أج - - -رى أل - - -م - - -نسس - - -ق ألصس- - -ح- - -رأوي م- - -ع
لم -ان -ة أل-وط-ن-ي-ة
أل -م -ي -ن -ورسس -و ،عضس -و أ أ
ألسس -ي -د أم -ح -م -د خ -دأد ل -ق -اءأت ب -وزأرة
أل-خ-ارج-ي-ة أل-ن-مسس-اوي-ة وأسس-ت-ق-ب-ل بمقر
رئ -اسس -ة أل -ح-ك-وم-ة أل-ن-مسس-اوي-ة م-ن ق-ب-ل
ألسس-ف-ي-ر ب-رن-ه-ارد ف-رأب-ي-تسس ،ك-ما جمعه
ل- -ق- -اء آأخ- -ر ب- -م- -ق- -ر وزأرة أل- -خ- -ارج- -ي -ة
ألنمسساوية.
واط- -ل- -ع خ- -داد أاث- -ن- -اء ال- -ل -ق -اءي -ن السس -ل -ط -ات
ال -ن -مسس -اوي -ة ع -ل -ى آاخ -ر مسس-ت-ج-دات ال-قضس-ي-ة
الصسحراوية على مختلف األصسعدة ،السسياسسية
والقانونية والحقوقية حيث تطرق المسسؤوول
الصس -ح-راوي ب-ال-ت-فصس-ي-ل ل-ق-رار م-ج-لسس األم-ن
األخ- -ي- -ر ال- -ذي دع- -ا أاط- -راف ال- -ن -زاع ج -ب -ه -ة
ال- -ب- -ول- -يسس -اري -و وال -م -غ -رب ال -ى ال -دخ -ول ف -ي
م -ف -اوضس -ات م -ب -اشس -رة ب -دون شس -روط مسس-ب-ق-ة

ل -ل -ت -وصس -ل إال -ى ح -ل ع -ادل ودائ -م يضس -م-ن ح-ق
الشس- -عب الصس- -ح- -راوي ف- -ي ت- -ق -ري -ر ال -مصس -ي -ر
والسستقÓل.
وذك -ر خ-داد ب-ق-رار م-ح-ك-م-ة ال-ع-دل األوروب-ي-ة
الصسادر بتاريخ  21ديسسمبر  2016الذي أاوضسح
أان الصسحراء الغربية «ليسست مغربية ولتشسكل
جزءا من جغرافية المغرب وبالتالي المغرب
ليسس مؤوه Óقانونيا لتوقيع اتفاقيات مع طرف
ثالث حول ثروات هذه المنطقة التي مازالت

ل-م تسس-ت-ك-م-ل ع-م-ل-ي-ة تصس-ف-ي-ة السستعمار منها،
داع-ي-ا ال-ح-ك-وم-ة ال-ن-مسس-اوي-ة إال-ى اح-ترام هذا
القرار والدفاع عنه في المحافل األوروبية.
وفي مجال حقوق اإلنسسان وضسع السسيد خداد
محاوريه في الصسورة لما تقوم به السسلطات
ال -م -غ -رب -ي -ة م -ن ان -ت -ه -اك-ات جسس-ي-م-ة ل-ح-ق-وق
الصس -ح -راوي -ي -ن ف -ي ال -م -ن -اط -ق ال -م-ح-ت-ل-ة م-ن
الصسحراء الغربية.
وحضسر أامحمد خداد التجمع السسنوي لجمعية
الصسداقة الصسحراوية النمسساوية .وفي تدخله
أامام أاصسدقاء ومناصسري القضسية الوطنية في
النمسسا تطرق خداد بإاسسهاب إالى آاخر تطورات
ال-قضس-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ،م-ق-دم-ا ألعضس-اء ال-ج-م-عية
ج -زي -ل الشس -ك -ر وال -ع -رف -ان ن -ي-اب-ة ع-ن الشس-عب
الصسحراوي على ما يقدمونه من عمل تضسامني
لمشسروط ومؤوازرة مسستمرة لشسعبنا في كفاحه

العادل لنيل حقوقه المشسروعة.

ندوة حول نهب الثروات

اح -تضس -نت ك -ل -ي -ة ال -ع -ل-وم اإلنسس-ان-ي-ة ب-ج-ام-ع-ة
ل-ي-وبÓ-ن-ا ب-ج-م-ه-وري-ة سس-ل-وف-ينيا حلقة دراسسية
حول الثروات الطبيعية ،برعاية مشستركة بين
تمثيلية جبهة البوليسساريو بسسلوفينيا والئتÓف
ال-ل-ي-ب-رال-ي ال-دي-م-ق-راط-ي األوروب-ي شسارك في
تقديمه كل من الدكتورغالي الزبير والدكتور
ب -وج -ك -ا ب -وك-ار وال-ب-اح-ث-ة سس-ف-ي-ت-ك-ا ب-وب-راسسك
ونشسطته الصسحافية بالتلفزة السسلوفينية ايلينا
ميلينياكوفشس.
وبدأات الحلقة بمحاضسرة قدمها غالي الزبير
رئ -يسس ال -ه -ي -ئ-ة الصس-ح-راوي-ة ل-ل-ب-ت-رول ت-ن-اولت
الوضسع القانوني للصسحراء الغربية كإاقليم لم
ت -ت-م ف-ي-ه تصس-ف-ي-ة السس-ت-ع-م-ار وي-خضس-ع ل-ح-ال-ة

احتÓل بالقوة وتمنع القوانين الدولية اسستغÓل
موارده الطبيعية.
م -ن ج -ه -ت -ه-ا ،ال-ب-اح-ث-ة السس-ل-وف-ي-ن-ي-ة سس-ف-ي-ت-ك-ا
ب -وب -راسسك ال -ت -ي سس -ب -ق ل -ه -ا زي -ارة م -خ-ي-م-ات
الÓجئين الصسحراويين تحدثت بإاعجاب كبير
عن قدرة الصسحراويين على صسنع الحياة في
ظروف بالغة القسسوة باسستعمال وسسائل بسسيطة
وإامكانيات محدودة وشسددت على حالة التذمر
التي تتملك الشسباب الصسحراوي جراء تقاعسس
األم -م ال -م -ت -ح -دة ع -ن إارغ -ام ال -م -غ -رب ع -ل-ى
النصسياع للشسرعية الدولية.
وخ-ت-مت ال-ح-ل-ق-ة ال-دراسس-ي-ة ب-م-داخ-لة السسفير
ال -ف-ن-زوي-ل-ي م-رك-زا ف-ي-ه-ا ع-ل-ى ت-اري-خ تصس-ف-ي-ة
السس-ت-ع-م-ار ،ومشس-ددا ع-ل-ى ضس-رورة اسس-ت-ك-مال
هذه العملية التي حرم منها عدد من الشسعوب
وفي طليعتهم الشسعب الصسحراوي.
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لسسوإق بالعاصسمة عشسية رمضسان
«إلشسعب» ترصسد بعضص إ أ

أاسسعار الخضسر والّلحؤم تعرف اسستقرارا والفؤاكه مازالت مرتفعة
شس- - -ه- - -دت أإمسص أإسس- - -ع - -ار إل - -خضس - -ر
إسس- -ت- -ق- -رإرإ م- -حسس- -وسس- -ا م- -ق- -ارن- -ة
ب-السس-ن-وإت إل-م-اضس-ية ،على إعتبار
أإّن- -ه ل ي- -فصس -ل -ن -ا سس -وى ي -وم -ي -ن أإو
ثÓثة أإيام عن حلول شسهر رمضسان
إل -فضس -ي -ل ،ب -ي -ن-م-ا أإسس-ع-ار إل-ف-وإك-ه
ك-انت ن-وع-ا م-ا م-رت-ف-ع-ة ،ب-ال-ن-ظ-ر
إل -ى مسس -ت -وى إل -ق -درة إلشس -رإئ -ي -ة
ل-ل-ط-ب-ق-ة إل-م-ت-وسس-طة ،ولم تلتهب
أإسس-ع-ار إل-ل-ح-وم إل-حمرإء وإلبيضساء
ع -ل -ى غ -ي -ر إل -ع-ادة ،ويسس-ج-ل ه-ذإ
إلسس -ت -ق -رإر إل -نسس -ب-ي وسس-ط وف-رة
ه -ائ -ل -ة ل -ل -خضس -ر وإل -ف -وإك -ه وك-ذإ
إل -ل -ح -وم ،وم -خ -ت -ل -ف إل -ب -ق-ول-ي-ات
وإل-ت-وإب-ل وإل-ف-وإك-ه إل-ج-اف-ة إل-تي
تسس-ت-ع-م-ل ب-ك-ث-رة ل-تحضسير أإطباق
رمضس - -ان..ف - -ه - -ل يسس - -ت - -م - -ر ه - -ذإ
لسس- -ع- -ار
إلسس - -ت - -ق - -رإر وت - -ب- -ق- -ى إ أ
م - -ع - -ق - -ول- -ة إل- -ى غ- -اي- -ة إن- -قضس- -اء
لول م -ن شس -ه-ر رمضس-ان
لسس -ب -وع إ أ
إ أ
إلدإخل..؟
فضسيلة بودريشص
ب -دأا ال -ع -د ال -ت -ن -ازل-ي لسس-ت-ق-ب-ال شس-ه-ر
الصسيام وسسط إاقبال كبير للعائÓت على
األسس- -واق ،م- -ن أاج- -ل اق- -ت- -ن- -اء ك- -ل م -ا
ت- -ح- -ت- -اج- -ه ف- -ي إاط- -ار ت -حضس -ي -رات -ه -ا
لسستقبال رمضسان ،وهناك من يف ّضسل
شسراء كل ما يحتاجه بعدة أايام مسسبقة،
خ -وف -ا م -ن ال -ت -ه -اب األسس-ع-ار وت-ج-ن-ب-ا
لمضساربة بعضض التجار ،الذين يغتنمون
ال -م -ن -اسس-ب-ات م-ن أاج-ل ت-ح-ق-ي-ق ال-رب-ح
السسريع ،وتنّقلت «الشسعب» إالى سسوقي
«براقي» و»باشض جراح» ووقفت على
األسسعار ،حيث اقتربت من المواطنين
وال -ت -ج -ار ع -ل -ى ح-د سس-واء لسس-ت-طÓ-ع
ان -ط -ب -اع -ه -م ،وي-م-ك-ن ال-ق-ول أان سس-ع-ر
منتوج البطاطا والطماطم تراوح ما
بين  40و 50دينارا أاي حسسب النوعية،
بينما الفلفل قّدر سسعره بـ  70دينارا،
في حين الخسض لم يتعد سسعره الـ 50
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سسلوكات يومية!

علب الِحيل...
حامد حمور

دينارا والبصسل اسستقر عند حدود الـ ٣5
دينار ،ومن جهته منتوج الثوم تراوح
سسعره ما بين  75و 80دينارا ،والجزر تّم
تسسويقه بـ  60إالى  70دينارا والكوسسة
والشسمندر تراوحت أاسسعارها ما بين 40
و 50دينارا.
وب -خ Ó-ف ذلك ،ف -إاّن أاسس -ع -ار ال -ف -واك-ه
كانت نوعا ما مرتفعة ،خاصسة بالنسسبة
للطبقة المتوسسطة ومحدودي الدخل،
على اعتبار أانّ أاسسعار الموز المسستورد
لم يقل سسعره عن حدود الـ  ٣00دينار،
أام -ا ال -مشس -مشض وال -زع -رور ف -ت -راوحت
أاسسعار هذه الفواكه الموسسمية ما بين
 120و 200دي -ن -ار أاي حسسب ال-ن-وع-ي-ة
والجودة ،أاما بخصسوصض فاكهة الخوخ
فأاسسعارها تراوحت ما بين المعقولة
وال-م-رت-ف-ع-ة ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-نوعية الجيدة،
فنجد الكيلوغرام الواحد تمّ بيعه ما
بين  60و 70دينار ،وأاما بالنسسبة للخوخ

ال -رف -ي -ع ف -إان-ه ت-م تسس-وي-ق-ه بسس-ع-ر 150
دينار ،في حين البطيخ بنوعيه األحمر
واألخضسر أاسسعاره تباينت ما بين 60
و 70دينارا للكيلوغرام الواحد ،بينما
ال -ت -م -ور فسس-ع-ره-ا ي-ت-راوح م-اب-ي-ن 250
و 500دي-ن-ارا ،وال-زي-ت-ون ب-دوره م-توفر
بكثرة ويقدر ثمنه بـ  280دينار.
وفيما يتعّلق بأاسسعار اللحوم ،فإاّن سسعر
ل- -ح- -وم ال- -غ- -ن -م ق ّ-درت بـ  1400دينار
للكيلوغرام الواحد ولحم البقر قّدر بـ
 1٣00دينار للكيلوغرام ،في حين لحوم
الدجاج تبدأا أاسسعارها من  270دينار
إالى غاية  285دينار للكيلوغرام .وأابدى
في هذا المقام العديد من المواطنين
ارت -ي -اح-ه-م لÓ-سس-ت-ق-رار ال-ذي تسسّ-ج-ل-ه
أاسس- -ع- -ار ال- -خضس- -ر وال -ل -ح -وم م -ق -ارن -ة
باألشسهر القليلة الماضسية ،على اعتبار
أاّن -ه -ا سس ّ-ج -لت ال -ت -ه -اب -ا ك -ب-ي-را ل-ب-عضض
ال -خضس -ر األسس -اسس -ي -ة م -ث -ل ال -ب -ط -اط -ا

وال- -ط- -م- -اط- -م وال- -ك- -وسس -ة ع -ل -ى وج -ه
الخصسوصض ،بينما اعتبروا أانّ الفواكه
مازالت بسسقف عالي بالنظر إالى كونها
موسسمية وغير مسستوردة ،فكيف تسسوق
بـ  200و 150دينار..؟ في حين تاجر
التجزئة في كل مرة يحّمل مسسؤوولية
أاي ارتفاع إالى بائع الجملة ،على اعتبار
أاّنه ل يمكنه أان يبيع بالخسسارة..بل أاّكد
بعضسهم بأانّ هامشض ربحه ل يتعّدى 20
دي -ن-ار وأاح-ي-ان-ا  10دن-ان-ي-ر ف-ق-ط ف-ي
الكيلوغرام الواحد للخضسر والفواكه.
ال- -ج -دي -ر ب -اإلشس -ارة ،ف -إاّن -ه ت ّ-م ت -وزي -ع
التراخيصض لما ل يقل عن  19مسستوردا
من أاجل اسستيراد نحو  20أالف طن من
الّلحوم ال ّ
طازجة من عدة بلدان ،نذكر
من بينها فرنسسا ،نيوزيلندا ،إاسسبانيا،
البرازيل وإايطاليا بهدف تحقيق الوفرة
في ال ّسسوق.

تعرف مختلف األسسواق في الأيام األخيرة تنّوعا
كبيرا للفواكه الموسسمية التي تّزين طاولت العرضض
و»تجذب» المسستهلك الذي ينتظر بشسغف كبير هذه
ال -ف -ت -رة ال -م -ع -روف -ة ب -وف -رة ال -م -ن -ت -وج ك -ال-ف-رول-ة
وال-مشس-مشض وال-ك-رز...وح-ت-ى الأسس-ع-ار تّ-ت-ج-ه ن-ح-و
منحنى تنازلي.
لكن بالرغم من كل هذا الديكور الممّيز الذي
ي-م-ك-ن وضس-ع-ه ف-ي خ-ان-ة األشس-ي-اء الي-ج-اب-ي-ة ال-ت-ي
يجدها المسستهلك ،وقد تسساهم في وجوده في
حالة تفاؤول عند دخول السسوق ،فان حيل الباعة قد
تكبح «ابتهاج» قاصسد السسوق من خÓل اسستعمال
العلب في تقديم السسلعة المعروضسة في
«م -وضس -ة» ج -دي -دة م -ن أاج -ل «خ -دم-ة ال-زب-ون ف-ي
الظاهر ،في حين أان الغاية الرئيسسية هي عكسض ما
ي -ت -ب -ادر ف -ي ذه-ن ال-ذي ي-دف-ع ث-م-ن السس-ل-ع-ة ال-ت-ي
يشستريها.
فالتجار «يتفنّنون» في وضسع الفاكهة بطريقة «غير
حضسارية» كون العلب تحمل السسلعة ذات نوعية
م-ن-خ-فضس-ة ف-ي األسس-ف-ل وت-رت-يب ب-عضض «ال-حّ-ب-ات»
الجيدة كديكور لجلب الزبون .البعضض من هؤولء
الزبائن الذين يتفطنون للحيل ،ويطالبون بضسرورة
«تصس -ل -ي -ح ال -وضس -ع» ي-دخ-ل-ون ف-ي ع-راك ك-ب-ي-ر م-ع
التجار الذين يدافعون عن «حيلهم» كأانهم ضسحايا،
وبطريقة تعكسض فع Óعدم احترامهم للزبون الذي
يدفع ثمن سسلعة ذات جودة ويحمل الفاكهة التي لم
يرى منها سسوى  20بالمائة والبقية غير مناسسبة
للثمن الذي دفعه.
وبالتالي ،فإاّنه بالرغم من الوفرة الكبيرة للفاكهة
في هذا الموسسم ،إال أان طريقة التقديم ل تنفع إال
التجار في غالب األحيان ،والذين «يبدعون في
ع -دم إارضس -اء ال -زب -ون ب -ط -رق ت-ج-ع-ل ه-ذا األخ-ي-ر
Óم-ر وي-ق-ت-ن-ي الّسس-ل-ع-ة ف-ي ال-ع-ل-بة وهو
يسس-تسس-ل-م ل -أ
يعرف أانه كان ضسحية حيلة» ،كما قال لنا أاحد
الكهول« :تعبت من المعارك كل يوم مع التجار،
التسسّوق في منطق األشسياء أامر إايجابي للشسخصض
الذي يقتني ما يراه مناسسبا له في ال ّسسوق ،لكنّني
لح- -ظت ال- -ع- -كسض م- -ع ك- -ل ال -ح -ي -ل ال -ت -ي دخ -لت
الميدان»؟.

يسستمر طيلة شسهر رمضسان

معرضض تجاري ألهم منتجات المؤؤسسسسات الصسغيرة يعرف إاقبال بالشسلف

يشس -ه -د ال -م -ع -رضض ال-ت-ج-اري ل-ب-ي-ع إان-ت-اج ال-م-ؤوسسسس-ات
ال-مصس-غ-رة ال-م-خ-تصس-ة ف-ي ال-خضس-ر وال-ف-واك-ه الذي تم
اف-ت-ت-اح-ه ب-السس-وق ال-ج-واري ب-م-ن-ط-قة الزبوج بالشسلف
إاقبال معتبرا للمواطنين المحليين.
وت -ن -درج ه -ذه ال-ت-ظ-اه-رة ال-ت-ج-اري-ة ال-ت-ي ب-ادرت إال-ى
تنظيمها الوكالة الوطنية لدعم تشسغيل الشسباب فرع
الشسلف تحت شسعار «معا لنشسجع منتوج بÓدي» ضسمن
اسستراتيجية المديرية العامة في مرافقة المؤوسسسسات
المصسغرة حسسبما صسرح به المكلف باإلعÓم بذات
الهيئة المحلية رضسا قمري.
وسس -ي -دوم ه-ذا ال-م-ع-رضض ال-ت-ج-اري ال-ذي ي-ه-دف إال-ى
تشس-ج-ي-ع ال-م-ن-ت-وج ال-م-ح-ل-ي ط-ي-ل-ة أايام الشسهر الفضسيل
حيث تم إاحصساء مشساركة  15مؤوسسسسة مختصسة في
إانتاج الخضسر والفواكه باإلضسافة إالى خمسض مؤوسسسسات
أاخرى منتجة للحوم البيضساء والبيضض وبعضض المواد
الغذائية .وشسهد المعرضض في أاول أايامه إاقبال معتبرا
للمواطنين خاصسة في ظل األسسعار التنافسسية التي
تداولها الباعة حيث بلغت البطاطسض  40دج ،الطماطم
 25دج ،البصسل  25دج ،الكوسسة  25دج ،الفلفل  40دج،
الفاصسولياء  70دج ،السسÓطة  40دج ،لحم الدجاج 250
دج للكيلوغرام .وثمن عديد المواطنين هذه المبادرة
التي تعود  -كما قالوا  -بالنفع على ك Óالطرفين
(المسستهلك والمنتج) ،حيث أاوضسح المواطن ابراهيم

أان األسسعار المطروحة في هذا المعرضض «ل توجد
حتى في سسوق الجملة» فيما يأامل السسيد البشسير نجاح
ه -ذه ال -م-ب-ادرة ف-ي كسس-ر الح-ت-ك-ار ال-ذي ي-ن-ج-ر ع-ن-ه
ارتفاع األسسعار الذي عادة ما يشسهده الشسهر الفضسيل.
م-ن ج-ه-ت-ه-م ،اسس-ت-حسس-ن ال-ت-ج-ار أاصسحاب المؤوسسسسات
المصسغرة هذه المبادرة التي تتيح  -حسسبهم  -تسسويق
منتجاتهم والرفع من مردودية المؤوسسسسة المصسغرة
فيما يرى فريد (صساحب مؤوسسسسة لتربية الدواجن) أان

هذا المعرضض بقدر ما هو «فرصسة تجارية فهو أايضسا
فرصسة إلبراز قيم التضسامن والتÓحم الجتماعي طيلة
الشس-ه-ر ال-فضس-ي-ل والب-ت-ع-اد ع-ن ال-م-مارسسات التجارية
غير األخÓقية التي تضسر بالمسستهلك».
Óشسارة تتواصسل فعاليات المعرضض التجاري لبيع إانتاج
ل إ
المؤوسسسسات المصسغرة الفÓحية إالى غاية انتهاء الشسهر
ال -فضس-ي-ل .ك-م-ا ت-م تسس-ق-ي-ف األسس-ع-ار ضس-م-ان-ا لق-ت-ن-اء
المواد المعروضسة ونجاح العملية.

الصسالؤن الصسيفي األول ينظم في وهران شسهر جؤيلية
يرتقب أان تحتضسن وهران ،من  5إالى  12جويلية القادم ،الصسالون الصسيفي الجزائري األول حسسبما أاعلنه منظمي
هذه التظاهرة.
وسسيتزامن هذا الصسالون الذي يجري التحضسير له من قبل وكالة «مدينة افنتسض» مع فترة انطÓق موسسم العطل
الصسيفية ،حيث من المتوقع مشساركة ما بين  40إالى  50عارضسا في مختلف المجالت المرتبطة باألسسفار والترفيه
وشسروط السستجمام وراحة المصسطافين وفق ما أاشسار إاليه المنظمون.
وعÓوة على وكالت السسياحة واألسسفار التي انطلقت قبل ذلك في سسباق اإلشسهار لخدماتها السسياحية المقترحة
سسواء للوجهات المحلية أاو تلك المبرمجة نحو الخارج فإان الصسالون سسيشسمل ميادين أاخرى متنوعة ومتصسلة
بموسسم الصسيف مثل مموني الخدمات الخاصسة باللياقة والرشساقة البدنية وفن الطبخ وفنون الديكور وتهيئة
الحدائق وغيرها.
كما تبرمج عدة نشساطات على هامشض أاجنحة العرضض ل سسيما تلك الموجهة لشسريحتي النسساء واألطفال يضسيف
نفسض المصسدر الذي تطرق في هذا الجانب على سسبيل المثال إالى برنامج لرياضسات خاصسة بموسسم الصسطياف
حيث سستنشسط بتأاطير من ممرن دولي.
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نهائي أاوروبا ليغ

من سسيتوج ‘ قمة العمÓقÚ
مانشسيسس Îيونايتد وأاجاكسش أامسسÎدام ؟

ي-ت-ط-ل-ع ال-ع-مÓ-قان أاجاكسس ،ومانششسش Îيونايتد،
لوروب -ي -ة ،ع -ن -دم -ا
ل- -لصش -ع -ود Ÿنصش -ة ال -ت -ت -وي -ج ا أ
لوروب-ي ‘
ي -ل -ت -ق -ي -ان ،ال -ي -وم ‘ ن-ه-ائ-ي ال-دوري ا أ
سشتوكهو .⁄وي-ح-ظ-ى ك-ل م-ن ال-ف-ري-ق Úبتاريخ
ح-اف-ل ع-ل-ى السش-اح-ة ال-ق-اري-ة ،وك-ان ل-ك-ل م-ن-ه-م-ا
مسشÒة ذهبية وأالقابه القارية على مدار العقود
اŸاضشية.
يسشعى ك Óألفريق ،Úلتتويج موسشمه باللقب ،بعدما خرج
كÓهما من ألدوري أÙلي ،صشفر أليدين.
وي- -خ- -وضش أأج -اكسش ،أل -ن -ه -ائ -ي أألوروب -ي أألول ل -ه م -ن -ذ
خسشارته أأمام جوفنتوسش بركÓت ألÎجيح بنهائي دوري
أأبطال أأوروبا عام .1996
كان أأجاكسش ،توج بلقب دوري أألبطال 4 ،مرأت سشابقة،
فيما أأحرز لقب ألدوري أألوروبي ،مرة وأحدة ‘ ،عام
 ،1992ع -ن-دم-ا ك-انت أل-ب-ط-ول-ة Ãسش-م-اه-ا أل-ق-د« Ëك-أاسش
أل–اد أألوروبي».
وأأن- -ه- -ى أأج- -اكسش ،أŸوسش- -م ب- -اŸرك- -ز أل- -ث -ا Êب -ال -دوري
ألهولندي ،ليصشبح بحاجة ÿوضش دور فاصشل للتأاهل لدور
أÛموعات بدوري أألبطال.
ل -ك -ن أل-ف-وز ب-ل-قب أل-دوري أألوروب-ي ،سش-ي-م-ن-ح-ه ب-ط-اق-ة
أل -ت -أاه -ل أŸب -اشش -ر ل -دور أÛم -وع-ات ب-دوري أألب-ط-ال.
و‘ أŸقابل ،يخوضش مانششسش Îيونايتد ،أليوم ألنهائي
ألقاري أألول له ،منذ خسشارته أأمام برششلونة بنهائي دوري
أألبطال ،عام .2011
ويبدو أ◊افز لدى مانششسش Îللفوز باللقب ألقاري أليوم
أأك Èم -ن -ه ل -ه ل -دى أأج -اكسش ،لسش -ي-م-ا وأأن أل-ف-وز ب-ال-ل-قب
ألقاري هو ألفرصشة أألخÒة لدى مانششسش Îللمششاركة
بدوري أألبطال ،بعدما أأنهى ألÁÈي Òليغ سشادسًشا..
ورغ- -م ف- -وز أل- -ف- -ري- -ق ب- -ل- -قب ك- -أاسش رأب -ط -ة أÎÙفÚ
أإل‚ليزية ،سشيكون أللقب أألوروبي أليوم هو ألتعويضش
أŸناسشب للفريق ،ومدربه جوزيه مورينيو ،عن أÿروج
صشفر أليدين من ألدوري أإل‚ليزي ،لسشيما وأأنه أŸوسشم
أألول للفريق –ت قيادة ألÈتغا‹..
وشش -ه -دت أŸب -اري -ات أل -ت -ي خ-اضش-ه-ا م-انششسش Îم-ؤوخً-رأ،
حرصش مورينيو على أتباع سشياسشة أŸدأورة Ÿنح ألÓعبÚ

قسش ً
طا من ألرأحة ‘ ،ظل أإلصشابات ألعديدة ألتي ضشربت
ألفريق؛ لتوف Òجهد ألÓعب Úللنهائي أألوروبي.
وتسش -اءل ف -ي -ل ج -ون -ز‚ ،م م-انششسش« :Îسش-ي-ن-ظ-ر أل-ن-اسش
÷دول ألدوري ،ويقولون إأننا  ⁄نقدم موسشًما جيًدأ ،لكن
‘ ألنهاية ،قد تنهي أŸوسشم باŸركز ألثا ،Êول تفوز
بششيء ،أأو تفوز ببطولتي كأاسش ،وتتأاهل لدوري أألبطال؟».
وي -رج -ح أأن يشش -ارك ج -ون -ز Ãب-ارأة أل-ي-وم ن-ظ-ر إلي-ق-اف
إأي - -ريك ب- -اي- -ل- -ي ،ف- -ي- -م- -ا ي- -غ- -يب ع- -ن أل- -ف- -ري- -ق زلت- -ان
إأب -رأه -ي-م-وف-ي-تشش ،ول-وك شش-و ،وم-ارك-وسش روخ-و ،وأأشش-ل-ي
Óصش-اب-ات ع-ل-م-ا ب-أان-ه-م سش-ي-ت-وأج-دون م-ع ألفريق
ي-ون-غ ،ل -إ
Ÿؤوأزرة زمÓئهم..
وقال مورينيو« :سشيذهب أ÷ميع .إأنها ›موعة مثÒة من
ألÓعب ،Úولديهم روح رأئعة منذ بدأية أŸوسشم .مسشÒة
صشعبة ،وألعديد من أŸباريات».
وأأضشاف« :قضشينا وقًتا طوي ‘ ًÓألسشفر ،وأللعب ،و‘
ألفنادق أأك Ìمن ألتوأجد باŸنزل؛ ألن خوضش  60مبارأة
‘ أŸوسشم يعني ألتوأجد Ÿدة  140يوًما بالفنادق .قضشينا
نصشف ألعام سشويا .هذأ يكون ‡كننا فقط عندما تكون
ألروح مدهششة».
وع -ل -ى أل -ن -ق -يضش ،ي -ب-دو ف-ري-ق أأج-اكسش ،أأك Ìأسش-ت-ع-دأًدأ
ورأحة ،حيث أأنهى ألفريق أŸوسشم أÙلي ،قبل أأسشبوع
من نهاية أŸوسشم بالنسشبة Ÿانششسش..Î
وق -ال ب -ي Îب -وسش ،أŸدي -ر أل -ف -ن -ي ألج -اكسش« :ك Ó-ه -م -ا
(مانششسش Îوأأجاكسش) من أألندية ألكبÒة صشاحبة ألتاريخ
ألÌي ...ي -ت-م-ت-ع-ان ب-اÈÿة وك-ذلك ب-اŸي-زأن-ي-ة أل-ك-بÒة.
لكننا ‰تلك فريًقا جيًدأ».
ويضش - -م أ÷ي- -ل أل- -ذه- -ب- -ي أ◊ا‹ ألج- -اكسش ،ع- -ددأ م- -ن
ألÓ- -ع- -ب ÚأŸوه -وب Úم -ث -ل أل -ن -ج -م أل -د‰ارك -ي ك -اسشÈ
دولبÒغ ،وألششاب غاسش Ïكلويفرت 18 ،عاًما‚ ،ل باتريك
كلويفرت أأسشطورة أأجاكسش ،وأŸنتخب ألهولندي ألسشابق.
كان باتريك كلويفرت ،سشجل هدف ألفوز ألجاكسش ‘
مرمى ميÓنو أإليطا‹ بنهائي دوري أألبطال عام .1995
وأعÎف بوسش ،بأان لعبيه ألششبان يجب أأن يحافظوأ على
مسشتوأهم أ÷يد ‘ هذه أŸبارأة ،ألتي سشتكون أألكÈ
وأألهم ‘ مسشÒتهم ألكروية حتى أآلن..

بعد مسشاهمته الكبÒة ‘ مسشÒة الفريق

الريال سسيكافئ راموسش بتمديد عقده

أأششارت تقارير صشحفية إأسشبانية ،إأ ¤أأن سشÒجيو رأموسش،
قائد فريق ريال مدريد ،جدد عقده مع أŸلكي حتى عام
.2021
ُيقال ألكث Òعن رأموسش ،وعن تلك أألهدأف ألتي ينعكسش
فيها طابع ريال مدريد ،ولكن مسشاهمة ألقائد كانت أأكÌ
من ذلك بكث.»Ò
و «أŸلكي» أأرأد مكافأاة هذأ ألعمل ألكب Òوألصشامت ‘
معظم أألحيان ،بتمديد عقد رأموسش حتى  30جوأن
 2021وسشيتم أإلعÓن عنه قريًبا».
وÁكن ألقول أأن «ألقائد رأموسش أأصشبح ألرأبط أŸثا‹

ب Úأل -ن -ادي وغ -رف -ة أÓŸبسش ،ف -ع -م -ل -ي -ة Œدي-د ع-ق-ده
Ÿعقدة صشيف  2015أأفسشحت أÛال للطرف Úبالوصشول
أ ُ
إأ ¤تفاهم تام».
وأأوضشحت ماركا «رأموسش رفع صشوته ‘ عدة مناسشبات
دأخل غرفة أÓŸبسش لتذك Òجميع زمÓئه ‘ ألفريق بأان
بعضش أللحظات كانت على أÙك».
وختمت ألصشحيفة تقريرها بالقول «رأموسش كان له فضشل
كب Òبوضشع ريال مدريد على بعد خطوة من كسشر سشلسشلة
 59عامًا  ⁄يحقق فيها ألفريق أألبيضش ألثنائية ‘ موسشم
وأحد».

عزÁة كبÒة ألبناء سسوسسطارة من أاجل العودة بنتيجة إايجابية

غولم ضسمن
أاولويات النادي ‘
اÒŸكاتو الصسيفي

السشد القطري

بو‚اح Áدد
عقده إا¤
غاية 2021
أأع- - - -ل - - -ن ن - - -ادي ألسش - - -د
ألقطري ،أأمسشŒ ،ديد
عقد ألÓعب أ÷زأئري
ب -غ -دأد ب-و‚اح ،م-ه-اج-م
ف -ري -ق أل -ك -رة ب -ال -ن-ادي،
Ÿدة  4سشنوأت إأضشافية،
لينتهي عقده أ÷ديد ‘
.2021
ووsقع بو‚اح ،على عقده
أ÷دي -د م -ع مسش -ؤوو‹ أل -ن-ادي،
وك-ان أل-ع-ق-د أل-ق-د Ëسش-ي-ن-ت-ه-ي
ب - -ن - -ه - -اي - -ة أŸوسش- -م أŸق- -ب- -ل.
وقsدم بغدأد بو‚اح مسشتويات
‡ي-زة ل-ل-غ-اي-ة ،م-ن-ذ أنضش-م-امه
ل -لسش -د ،وك -ان م -ن أأب -رز لع-ب-ي
أل -ف-ري-ق ،وأأه-م أل-ع-ن-اصش-ر أل-ت-ي
سشاهمت ‘ حصشول ألسشد ،على
ب -ط -ول -ت -ي ك -أاسش ق -ط-ر ،وك-أاسش
أألم ‘ ،ÒأŸوسشم أ◊ا‹.
ك -ان ألسش -د ،ت -ع -اق-د مسش-اء أأول
أأمسش ،م - -ع خ- -وخ- -ي ب- -وعÓ- -م،
لعب أل -ع -رب-ي ‘ ،صش-ف-ق-ة م-ن
أل -ع -ي -ار أل -ث-ق-ي-ل ،ت-ؤوك-د ح-رصش
ألسش -د ع -ل -ى ت -دع -ي -م صش -ف -وف-ه
Ÿوأصش -ل -ة أل -ت -ف -وق ‘ أŸوسش-م
أŸقبل..

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

لفريقية
لبطال ا إ
رابطة ا أ
اليوم بهراري :كابسس يونايتيد – إا–اد العاصشمة

باريسس سشان
جرمان

وضش -ع مسش -ؤوول -و ن -ادي ب -اريسش
سش- -ان ج -رم -ان ،أسش -م أل Ó-عب
أ÷زأئ - - - -ري ف- - - -وزي غ- - - -ولم
ألظه Òأأليسشر لنابو‹ ،على
رأأسش أألسش -م -اء أŸط -ل-وب-ة‘ ،
أل - -ف- -ري- -ق أل- -ف- -رنسش- -ي خÓ- -ل
ألصش- - - - - -ي- - - - - -ف أŸق- - - - - -ب - - - - -ل.
وكشش -فت صش -ح-ي-ف-ة « ل-ي-ك-يب «
ل- -ف- -رنسش- -ي- -ة ،أأن دع- -م م- -رك -ز
أل - - -ظ - - -ه Òأأليسش- - -ر Óÿف- - -ة
م- -اكسش- -وي- -ل ،أأم -ر رئ -يسش -ي ‘
خطة مÒكاتو ألصشيف للنادي
أل- - -ف- - -رنسش- - -ي ،وأأن أل- - -ن- - -ج - -م
أ÷زأئري غولم هو أŸرششح
أألول ل- -ه- -ذأ أŸرك- -ز ‘ ،ظ- -ل
أŸسشتوى أŸميز ألذي ظهر به
أل Ó-عب م -ع ن -ادي -ه أإلي -ط-ا‹
خÓ- - - - -ل أŸوأسش- - - - -م أألخÒة.
وينتهي عقد فوزي غولم مع
نابو‹ بنهاية أŸوسشم أŸقبل،
و ⁄يتوصشل ألطرفان إأ ¤أأي
أت -ف -اق ل -ت -م -دي -د أل -ع-ق-د‡ ،ا
يدعم بقوة فكرة رحيله ،حتى
ل يخسشره نابو‹ دون مقابل.
وأأشش- - -ارت وسش- - -ائ- - -ل أإلع Ó- -م
أل -ف -رنسش -ي -ة ،إأ ¤أأن -ه ‘ ح-ال-ة
وصش - -ول ع - -رضش ق- -ي- -م- -ت- -ه 10
مÓ- - - - -ي Úي- - - - -ورو ،ف- - - - -إان دي
لورنتيسش رئيسش نادي نابو‹
ل- -ن Áان -ع ن -ه -ائ -ي ً-ا ‘ رح -ي -ل
ألÓعب أ÷زأئري عن فريق
أ÷نوب أإليطا‹..
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لفريقية فريق إا–اد العاصشمة مباراة ا÷ولة الثانية من دور اÛموعات عن
لبطال ا إ
يلعب عششية اليوم ‡ثل ا÷زائر الوحيد ‘ منافسشة رابطة ا أ
اÛموعة الثانية ،أامام مضشيفه فريق «كابسس يونايتيد» الزÁبابوي ،ابتداء من السشاعة الثانية زوال بالتوقيت اÙلي ،وكله عزم على العودة بنتيجة
لوŸبي قبل أازيد
لو ¤أامام فريق أاهلي طرابلسس الليبي بثÓثية نظيفة Ãلعب  5جويلية ا أ
إايجابية ليؤوكد النتيجة العريضشة التي فاز بها ‘ لقاء ا÷ولة ا أ
لن ،وللحفاظ على مركزه الريادي ‘ اÛموعة الثانية.
من أاسشبوع من ا آ
ﬁمد فوزي بقاصس

ليفربول

كلوب يسسعى لضسم ا◊ارسش كاسسياسش
ذكرت تقارير صشحفية إأسشبانية ،أأن يورغن كلوب ،أŸدير ألفني لنادي
ليفربول أإل‚ليزي ،يرغب ‘ ألتعاقد مع إأيكر كاسشياسش ،حارسش مرمى
وقائد ريال مدريد ألسشابق ،وبورتو أ◊ا‹.
وقالت صشحيفة « أأسش « أإلسشبانية إأن يورغن كلوب يتطلع ◊ارسش مرمى
Áكنه ألعتماد عليه ‘ موأجهات دوري أأبطال أأوروبا خÓل أŸوسشم
أŸقبل.
وأأضش -افت ألصش -ح-ي-ف-ة
أإلسش- -ب- -ان- -ي- -ة «إأي- -ك- -ر
ك-اسش-ي-اسش أل-ذي رحل
عن قلعة ريال مدريد
‘ صشيف عام 2015
إأ ¤ب -ورت -و ،ي-ب-دو أأن-ه
سشÒحل عن صشفوف
فريقه ألÈتغا‹ هذأ
ألصشيف».
وت -اب -عت ألصش -ح -ي -ف-ة
«إأيكر كاسشياسش لديه
ب- -عضش أل -ع -روضش ،إأل
أأن ع - - -رضش ف - - -ري- - -ق
ل -ي-ف-رب-ول أإل‚ل-ي-زي
أألك Ìجاذبية بالنسشبة له ،كما أأنه Áلك عروضًشا من تركيا وقطر،
بجانب ألدوري ألصشيني».وحقق إأيكر كاسشياسش ،لقب دوري أأبطال أأوروبا
مع فريقه ألسشابق ريال مدريد 3 ‘ ،مناسشبات ،قبل أأن يرحل ‘ 2015
إأ ¤صشفوف بورتو ألÈتغا‹..

–ويÓت

دي خيا يقÎب
من ريال مدريد
ت -وصش -ل ف -ري -ق ري -ال م -دري -د لضش -م أ◊ارسش
أل -دو‹ أإلسش -ب -ا Êل-ن-ادي م-انششسش Îي-ون-اي-ت-د
لكرة ألقدم ديفيد دي خيا ‘ أŸوسشم ألقادم،
حسش -ب -م -ا أأك-دت-ه ت-ق-اري-ر إأعÓ-م-ي-ة أسش-ب-ان-ي-ة،
أأمسش ،فيما لزأل ألÓعب ألكولومبي ألششاب
خاميسش رودريغيز مصشمما على ألرحيل من
أل -ف-ري-ق أŸل-ك-ي .وف -ي -م-ا ي-خصش أ◊ارسش
أ◊ا‹ لفريق ريال مدريد كايلور نافاسش فإان
نفسش ألتقارير أإلعÓمية أأضشافت أأن لعبي
أل -ف -ري -ق أأك -دوأ أأن -ه -م ل-يسش ل-دي-ه-م رغ-ب-ة ‘

أأج -رى أأشش -ب-ال أŸدرب أل-ب-ل-ج-ي-ك-ي «ب-ول
ب -وت» حصش -ت Úت -دري -ب -ي -ت Úأألو ¤ك-انت
عشش- -ي- -ة ألث- -نÃ Úل- -عب ﬁاذي Ÿك -ان
إأق -ام-ة وف-د إأ–اد أل-ع-اصش-م-ة ،وخصشصشت
ل Ó- -سشÎخ - -اء وألسشÎج - -اع م- -ن أل- -ت- -عب
ألششديد ألذي نال من ألتششكيلة ‘ رحلة
«هرأري» ألششاقة ألتي دأمت أأزيد من 10
سشاعات كاملة.
أأم -ا أ◊صش -ة أل -ث -ان-ي-ة وأألخÒة ف-أاج-ريت
Ãلعب «هرأري سشتاديوم» كما تنصش عليه
قوأن Úألكاف بنفسش توقيت أللقاء ،وهي
أ◊صش-ة أل-ت-ي ع-م-ل ف-ي-ه-ا أل-ط-اق-م أل-ف-ني
ع- -ل- -ى وضش- -ع أل- -ل- -مسش- -ات أألخÒة ع- -ل- -ى
ألتششكيلة أألسشاسشية ألتي سشيعتمد عليها
‘ لقاء أليوم للعودة بنتيجة إأيجابية من
ه -ن -اك تسش-م-ح ألب-ن-اء سش-وسش-ط-ارة ب-وضش-ع
ق -دم -ه -م أألو ‘ ¤أل -دور رب -ع أل-ن-ه-ائ-ي،
خصش -وصش -ا ب -ع -دم -ا أأضش -ح -ى ب -ل -وغ أل-دور
ألنهائي من أŸنافسشة ألقارية وألفوز بها
ألول مرة ‘ تاريخ ألنادي ألهدف أألول
إلدأرة حدأد هذأ أŸوسشم ،بعدما ضشيعت
كل أأهدأفها ﬁليا ح Úأأقصشيت مبكرأ
م -ن م-ن-افسش-ة ك-أاسش أ÷م-ه-وري-ة وضش-ي-عت
فرصشة أ◊فاظ على لقب ألبطولة.
وسش -ت -ك -ون أل-ف-رصش-ة م-وأت-ي-ة أأم-ام رف-ق-اء
أل -ق -ائ -د «رب -ي-ع م-ف-ت-اح» ل-ل-ع-ودة ب-ن-ت-ي-ج-ة
إأيجابية من «هرأري» ‘ ،ظل ﬁدودية
أŸن -افسش وأل -ك -رة أل -زÁب -اب -وي-ة ،وت-ن-ق-ل

ألفريق بغالبية لعبيه أألسشاسشي Úوهو ما
سشيزيد من قوة أإل–اد ‘ هذأ أللقاء،
خصشوصشا أأن ألعاصشمي Úتنقلوأ Ãعنويات
ج- -د م -رت -ف -ع -ة ب -ع -دم -ا ع -ادوأ ب -ق -وة ‘
أŸوأج- - -ه- - -ت ÚأألخÒت Úأأم- - -ام أأه- - -ل - -ي
طرأبلسش ألليبي ألذين فازوأ عليه بثÓثية
ن- -ظ -ي -ف -ة Ãل -عب  5ج-وي-ل-ي-ة أألوŸب-ي،
وم- -ول- -ودي- -ة وه- -رأن أل- -ت- -ي “ك- -ن -وأ م -ن
أإلطاحة بها بهدف Úلوأحد برسشم أ÷ولة
ألسشادسشة وألعششرين من أÎÙف أألول
Ãلعب «عمر حمادي» ببولوغ.Ú
وسشيغيب عن هذأ أللقاء ألرباعي (خوألد،
زيري حمار ،بن خماسشة ويعيشش) ،وهو
أل -رب-اع-ي أل-ذي  ⁄ي-ت-ن-ق-ل م-ع أل-تشش-ك-ي-ل-ة

صشبيحة أألحد إأ« ¤هرأري» ألزÁبابوية
بدأعي أإلصشابة ،حيث وكما هو معلوم
ي- -ع- -ا Êأل- -رب -اع -ي م -ن إأصش -اب -ات وفضش -ل
أŸدرب «بول بوت» عدم أصشطحابهم مع
ألبعثة إأ« ¤هرأري» من أأجل ألسشماح لهم
ب -إات -ب -اع ألÈن -ام-ج أÿاصش أل-ذي خصشصش
ل-ه-م م-ن ق-ب-ل أل-ع-ارضش-ة أل-ف-ن-ي-ة ل-ل-ف-ريق،
خ -اصش -ة (خ -وأل -د وزي -ري) أل -ل -ذأن ت-ل-ق-ي-ا
ألضشوء أألخضشر من ألطاقم ألطبي من
أأج -ل أل -ع -ودة إأ ¤أأج -وأء أل -ت -دري-ب-ات م-ن
ب-وأب-ة أل-ف-ري-ق أل-ردي-ف ،وه-م-ا ي-خضش-عان
ل-ت-دري-ب-ات خ-اصش-ة ح-ت-ى ي-ك-ون-ا ج-اه-زأن
للعودة إأ ¤أأجوأء أŸنافسشة ألرسشمية مع
ألفريق أألول ‘ أأقرب وقت للمششاركة

الفاف:

زطشسي ينّدد بحملة ضسرب اسستقرار هيئته من مسسؤوو‹ بعضش األندية
كششف رئيسش أل–ادية أ÷زأئرية لكرة
أل -ق -دم خ Òأل -دي -ن زطشش -ي ،أأن-ه سشÒف-ع
دعوى قضشائية «ضشد أألششخاصش ألذين
أأدل - -وأ ب - -تصش - -ري- -ح- -ات تشش- -هÒي- -ة تضش- -ر
بال–ادية وبالرأبطات.
م- -ن- -ددأ Ãا وصش- -ف- -ه ب»ح -م -ل -ة لضش -رب
ألسش- -ت- -ق- -رأر م- -ن ق- -ب -ل ب -عضش مسش -ؤوو‹
أألندية» Œاه هيئته.
وأأوضشح زطششي ‘ بيان نششرته ألفاف
ع-ل-ى م-وق-ع-ه-ا أل-رسش-م-ي « :م-ن-ذ ت-نصشيب
أŸك -تب أل -ف -ي -درأ‹ ب-ت-اري-خ  20مارسش
 ،2017أأي منذ ششهرين فقط من ألششروع
‘ ألعمل ،وبعد ألتمعن ‘ ألوضشع أ◊ا‹
ل - -ك - -رة أل- -ق- -دم ،لح- -ظت أأن ألÎك- -ي- -ب- -ة
أ÷ديدة ل–Óادية أأصشبحت ﬁل حملة
أن- -ت- -ق- -ادأت وأسش- -ع -ة ومضش -ادة م -ن ق -ب -ل
مسشؤوو‹ أألندية وبعضش مؤويديهم ‘
وسش- -ائ -ل أإلع Ó-م وب -عضش دوأئ -ر أل -ظ -ل،
أل -ه -دف م-ن-ه-ا ضش-رب مصش-دأق-ي-ت-ه-ا ل-دى
ألرأأي ألعام ولدى ألسشلطات ألعمومية».
وأأضش -اف« :وع -ل -ى ه -ذأ أألسش-اسش ،ت-دع-و

مششاهدة نافاسش يرحل عن صشفوف ألفريق
ب -ن -ه -اي -ة أŸوسش -م أ◊ا‹ ،وه -و م -ا سش-يضش-ع
زيدأن ‘ ورطة بسشبب أقÎأب وصشول دأفيد
دي خ- -ي- -ا .وب-ال-نسش-ب-ة ل-ل-كولومبي خاميسش
رودري -غ -ي -ز ،ف -ي -ح -اول أل -ث -ن-ائ-ي ك-ريسش-ت-ي-ان-و
رونالدو ومارسشيلو إأقناعه بالبقاء ‘ صشفوف
ريال مدريد Ÿوسشم آأخر ،لكن يبدو أأن رغبة
ألÓعب تكمن ‘ لعب دقائق أأك ..Ìويفضشل
خاميسش رودريغيز أللعب ‘ صشفوف تششيلسشي
–ت قيادة أŸدرب أإليطا‹ أأنتونيو كونتي
‘ أŸوسشم أŸقبل.
أأما أإلسشبا Êألدو‹ أألفارو مورأتا فيمتلك
ع- -روضش- -ا ب -ارزة م -ن أل -ب -ط -ول -ة أإل‚ل -ي -زي -ة
وأإلي-ط-ال-ي-ة وألصش-ي-ن-ي-ة ،ل-ك-ن ري-ال م-دري-د ل
ينوي ألتفريط ‘ ألÓعب إأل ‘ حال طلبه
للرحيل ،بينما رحب ألفرنسشي كيليان مبابي

أل–ادية أ÷زأئرية لكرة ألقدم مسشؤوو‹
ألكرة إلثبات حسشن نيتهم خÓل إأدلئهم
ب- -ال- -تصش- -ري- -ح- -ات أإلع Ó-م -ي -ة أأو خ Ó-ل
ألجتماعات ألرسشمية .كما –تفظ بحق
رف -ع دع -وى قضش -ائ -ي -ة Œاه أل -ذي-ن أأدل-وأ
بتصشريحات تششهÒية.
وتطرق زطششي إأ ¤أ÷معية ألسشتثنائية
للرأبطة أÎÙفة لكرة ألقدم ،أŸنعقدة
أألربعاء أŸنصشرم ،وألتي تعرضش خÓلها
إأ ¤ألنتقادأت من قبل بعضش

رؤوسش- -اء أألن- -دي- -ة ،ح -يث ق -ال« :شش -ه -دت
أأشش-غ-ال أ÷م-ع-ي-ة ألسش-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ل-ل-رأب-طة
أÎÙفة مششاهد مؤوسشفة ألهدف منها
ضش-رب ألسش-ت-ق-رأر» .وك -تب أأيضش -ا« :ل
أŸكتب ألفيدرأ‹ ول أأنا مغرورون إأ¤
ح-د ألع-ت-ق-اد أأن-ن-ا ق-ادرون ع-ل-ى تسش-وي-ة
جميع مششاكل كرة ألقدم أ÷زأئرية ‘
ظرف ششهرين ‘ ألوقت ألذي تتوأ ¤فيه
مششاكل ألكرة من عام آلخر» .ويقول
زطشش -ي ‘ أل -ب -ي -ان« :أأذك -ر أل-ب-عضش ‡ن
رÃا نسشوأ أأن أŸكتب ألفيدرأ‹ يعمل
منذ ششهرين فقط ،أأي ل Áكنه أأن يكون
مسش- -ؤوول Ãف- -رده ع- -ل- -ى ألضش -ط -رأب -ات
وألنحرأفات ألتي تطفو على ألسشطح».
وتعهد أŸسشؤوول أأن ألفيدرألية «سشتحدث
ألتغيÒأت ألÓزمة على جميع أŸسشتويات
(م -وأرد بشش -ري -ة ،ت -ن -ظ -ي -م -ي-ة ،ق-ان-ون-ي-ة،
قضشائية) ‘ ألوقت أŸناسشب .كما تعتزم
أأيضشا تطبيق أللوأئح بكل صشرأمة للحفاظ
على مصشلحة كرة ألقدم ألوطنية».

فيما تبقى من مششوأر ألرأبطة أÎÙفة
أألو ¤ل - -ك - -رة أل - -ق - -دم وم - -ب- -اري- -ات دور
أÛموعات من منافسشة رأبطة أألبطال
أإلفريقية بعد غياب طويل عن أŸيادين
دأم لعدة أأششهر.
غ- -ي- -اب م- -ت -وسش -ط أŸي -دأن «ﬁم -د ب -ن
خ-م-اسش-ة» ل-ل-م-ب-ارأة أل-ث-ال-ث-ة ع-ل-ى أل-توأ‹
سشيكون Ãثابة ألضشربة أŸوجعة للطاقم
–Óاد ،خ -اصش-ة أأن أب-ن م-دي-ن-ة
أل -ف -ن -ي ل  -إ
وهرأن بات قطعة أأسشاسشية ‘ تششكيلة
أŸدرب بول بوت ألذي يعتمد عليه كثÒأ
‘ كل خرجات ألفريق منذ توليه قيادة
–Óاد ،ب-ع-دم-ا كسشب
أل-ع-ارضش-ة أل-ف-ن-ي-ة ل -إ
أل -ك -ث Òم -ن أÈÿة ﬁل -ي -ا وق -اري-ا ،وه-و
أل -ذي ي -ل -عب ك -ل م -ب -اري-ات أل-ف-ري-ق دون
أنقطاع Ÿوسشمه ألثالث على ألتوأ‹ ،لكن
ه -ذأ أŸوسش -م ت Ó-ح -ق -ه ل-ع-ن-ة أإلصش-اب-ات
بسشبب عدم مثوله للرأحة ‘ ألسشنوأت
ألثÓثة أألخÒة ،وضشغط أŸباريات ألتي
خاضشها مع فريقه إأ–اد ألعاصشمة ﬁليا
وقاريا ورفقة أŸنتخب أألوŸبي ‘ كأاسش
أأ· إأفريقيا للششباب و‘ أألعاب ريو دي
ج -انÒو ألÈأزي -ل -ي-ة وك-ذأ م-ن-افسش-ة ك-أاسش
ألعا ⁄ألعسشكرية أألخÒة مطلع جانفي
أل -ف -ارط ،أأث -رت ع-ل-ي-ه وج-ع-ل-ت-ه ي-ت-ع-رضش
لسشلسشلة من أإلصشابات.

لكابر
لصشاغر وا أ
Ãششاركة  220متنافسس من صشنفي ا أ

انطÓق الدورة الوطنية للدراجات «مرحلة ولية جيجل»

أنطلقت ،أأمسش ،فعاليات ألدورة ألوطنية للدرأجات «مرحلة ولية جيجل» وألتي سشتقام على ثÓثة
مرأحل إأ ¤يوم أ÷معة ألقادم ،وهذه ألتظاهرة ألرياضشية ألهامة سشتعرف مششاركة  220متنافسش من
صشنفي أألصشاغر وأألكابر ،وتهدف إأ ¤ترقية ألنششاط ألرياضشي وألسشياحي بالولية .
وŒرى ع Èمرأحل ‘ ،ألطريق ألوطني رقم  43ألرأبط ب Úجيجل و زيامة منصشورية ذهابا وإأيابا
على مسشافة  101.5كلم ،أأما أŸرحلة ألثانية فسشتجرى يوم  25ماي ،أنطÓقا من وسشط بلدية جيجل
إأ ¤مركز بلدية أŸيلية ،مرورأ Ãنطقة بÓرة على مسشافة  121.7كلم ،لتختتم يوم  26ماي على
مضشمار مغلق وسشط مدينة جيجل ،ع Èششوأرع أأول نوفم Èوأألم Òعبد ألقادر وششارع عبد أ◊ميد بن
باديسش ،أأين سشيقوم أألصشاغر بـ  25دورة أأي على مسشافة  62.5كلم.
وأتخذت كل ألتدأب Òوأإلجرأءأت ،قصشد ألتحضش Òأ÷يد للدورة ألوطنية للدرأجات ،حيث ” ألعمل
على توف Òكل ألششروط ألضشرورية إل‚اح هذه ألبطولة ،كتوف Òألنقل للمششارك ،ÚأŸتابعة ألصشحية،
أإلطعام.
جيجل :خالد العيفة

إايليزي:

شش.تيسسراسش يصسعد إا ¤القسسم ا÷هوي الثاÊ
إأق -ت -ط -عت تشش -ك -ي -ل -ة شش-ب-اب ت-يسش-رأسش (ج-انت)
تأاششÒة ألعبور إأ ¤ألقسشم أ÷هوي ألثا Êلكرة
ألقدم للموسشم أŸقبل (.)2018-2017
وأفتك ألفريق لقب ألبطولة وتأاششÒة ألصشعود
على حسشاب فريق ششباب بلدية إأن أأميناسش ألذي
فاز عليه يوم ألثنÃ Úلعب  19مارسش 1962
Ãدي -ن -ة إأي -ل -ي -زي ب -ن-ت-ي-ج-ة ( 1-2ب -ع -د أل-وقت
ألضشا‘).
هذأ وقد ع Èلعبو فريق ششباب تيسشرأسش عن
سشعادتهم بهذأ ألتتويج خاصشة وأأنهم عادوأ لهذأ
ألقسشم بعد موسشم Úمن ألسشقوط وكلهم عزÁة
‘ موأصشلة سشلسشلة ألنجاحات إأ ¤غاية بلوغ
مرأكز متقدمة ‘ باقي أŸنافسشات ألرياضشية.
من جهة أأخرى وخÓل نفسش ألبطولة أنسشحب
ك -ل م -ن ف-ري-ق-ي وف-اق ج-انت وسش-ري-ع مسش-ت-ق-ب-ل
ألدبدأب أحتجاجا على نظام ألبطولة  -على

حد قولهم ‡ا فتح ألفرصشة أأمام فريقي ششباب
ت-يسش-رأسش وشش-ب-اب ب-ل-دي-ة إأن أأم-ي-ن-اسش ل-ت-نشش-ي-ط
أل -ل -ق -اء أل -ن -ه -ائ -ي ألشش -ر‘ أل -ذي ك -ان م -قسش -م-ا
Ûم - -وع - -ت›( Úم - -وع- -ة ج- -انت و›م- -وع- -ة
إأيليزي).
وخÓل أختتام أŸوسشم ألرياضشي 2017 - 2016
“كن فريق وفاق ألدبدأب من ألتتويج بكأاسش
ألولية أŸرحوم حريد-عبد ألقادر لفئة أأقل من
 17سشنة ،كما أأوضشح رئيسش ألرأبطة ألولئية لكرة
ألقدم منصشوري بشش.Ò
و‘ سش- -ي- -اق ذي صش- -ل- -ة ” ت -ن -ظ -ي -م أأول ت -ربصش
للمدرب Úمن ألدرجة أألو ¤وألذي يعد أألول
من نوعه على مسشتوى ألولية حيث أسشتفاد منه
 35مدربا من ﬂتلف بلديات ألولية وذلك –ت
إأششرأف خب ‘ Òألتدريب ألرياضشي من ألرأبطة
أ÷هوية لكرة ألقدم بورقلة يضشيف منصشوري.

–ت ششعار»الرياضشة احÎام و–كم ‘ الذات»

الطبعة التاسسعة للتجمع العسسكري أللعاب القوى ب Íعكنون
اح- -تضش- -ن ،ظ- -هÒة أامسس ،م- -رك -ز Œم -ع
الفرق العسشكرية ب Íعكنون ،الطبعة
ال -ت -اسش-ع-ة ل-ل-ت-ج-م-ع ال-وط-ن-ي ال-عسش-ك-ري
للعاب القوى اÿاصس باŸوسشم الرياضشي
أ
Ã ،2017 /2016شش- - -ارك- - -ة  16فريق،
لو ‘ ¤ع- -دة
ت - -ن- -افسس ع- -ل- -ى اŸراك- -ز ا أ
اختصشاصشات –ت أانظار كل من رئيسس
لوŸبية مصشطفى براف ،مدير
اللجنة ا أ
ال- - - -ري- - - -اضش- - - -ة ل - - -دى وزارة الشش - - -ب - - -اب
والرياضشة ،مدير الرياضشات العسشكرية،
مدير إادارة السشجون وعدد من الضشباط
وششخصشيات بارزة.
نبيلة بوقرين
أأششرف ألعميد أعمر قريشش مدير ألرياضشة
أل- -عسش- -ك- -ري- -ة ع- -ل -ى إأع -ط -اء إأشش -ارة أن -ط Ó-ق
أŸنافسشة بعد ألكلمة ألتي أألقاها «أأيها ألسشادة
أ◊ضشور ‡ثل Úعن وزأرة ألششباب وألرياضشة،
رئيسش أللجنة أألوŸبية ،مدير إأدأرة ألسشجون،
أألسش -رة أإلع Ó-م-ي-ة ،أأه Ó-ب-ك-م ل-ه-ذأ أŸوع-د
أل -ري -اضش-ي ب-ع-د م-وسش-م ري-اضش-ي ث-ري وح-اف-ل
بالنششاطات ألرياضشية ألعسشكرية ،نحن أليوم
نلتقي وللسشنة ألتاسشعة على ألتوأ‹ لنسشتمتع
سش-وي-ا ب-ف-ع-ال-ي-ات أل-ت-ج-م-ع أل-وط-ن-ي ألعسشكري
ألل -ع -اب أل -ق -وى ◊سش -اب أŸوسش -م أل -ري -اضش-ي

 2017 /2016وألذي يحتضشنه كالعادة مركز
Œمع و–ضش Òألفرق ألرياضشية ألعسشكرية لÍ
ع -ك -ن -ون رم -ز أل-دع-م أل-ث-م Úل-ل-ق-ي-ادة أل-ع-ل-ي-ا
ل -ل -ج -يشش أل -وط-ن-ي ألشش-ع-ب-ي ل-ق-ط-اع أل-ت-ك-وي-ن
Óف- -رأد
وأإلع - -دأد ل - -ل - -ب - -د Êوأل - -ري- -اضش- -ي ل - -أ
ألعسشكري.»Ú
ووأصش -ل ذأت أŸت -ح -دث ق -ائ« Ó-أأغ-ت-ن-م ه-ذه
أŸناسشبة ألسشعيدة ألعرب أأصشالة عن نفسشي
ون- -ي- -اب- -ة ع- -ن ك- -اف -ة أل -وف -ود أŸشش -ارك -ة ع -ن
تشش -ك -رأت -ي أÿالصش -ة أإ ¤ألسش-ي-د أل-ل-وأء ق-ائ-د
أل-ن-اح-ي-ة أل-عسش-ك-ري-ة أألو ¤ع-ل-ى رع-ايته لهذأ
أ◊دث أل -ري -اضش -ي أل-عسش-ك-ري أل-وط-ن-ي أل-ه-ام
وألشش- -ك- -ر م- -وصش- -ول إأ ¤ك- -اف- -ة أأعضش -اء ÷ن -ة
ألتنظيم ألسشاهرين على إأ‚اح هذأ ألتجمع
ألرياضشي ألعسشكري ،كما ل يفوتني ‘ هذأ
أŸقام أأن أأرحب بكافة ألضشيوف وأ◊ضشور
ألكر Ëألذين لبوأ ألدعوة تثمينا لهذأ أ◊دث
أل-ري-اضش-ي أل-وط-ن-ي أل-عسش-ك-ري وج-م-ي-ع ألفرق
ألرياضشية أŸششاركة أŸمثلة ıتلف ألقوأت،
أل -ن -وأح -ي أل-عسش-ك-ري-ة وأل-وح-دأت أل-كÈى ،إأن
ت -ن -ظ -ي -م م -ث -ل ه -ذه أل-ت-ج-م-ع-ات ي-ع-د Ãث-اب-ة
مسش -اه -م -ة م -ن ط -رف أل -ري -اضش -ة أل -عسش-ك-ري-ة
ل Ó-رت -ق -اء ب -اŸن-ظ-وم-ة أل-ري-اضش-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة،
وري -اضش -ة أأل -ع-اب أل-ق-وى خ-اصش-ة‡ ،ا سش-ي-ت-ي-ح
ألفرصشة ب Óششك للرياضشي Úوألطاقم ألفني

بعد فششله
‘ قيادة بورتو للتتويج بلقب
بطولة الÈتغال

إاقالة اŸدرب نونو آاسسبÒيتو

(موناكو)
ب- -ف- -ك- -رة م- -زأم- -ل- -ة ك- -رË
بنزÁة ‘ هجوم ريال مدريد.
يذكر أأن ريال مدريد حقق لقب «ألليغا»
ل-ل-م-رة  ‘ 33ت- -اري -خ -ه مسش -اء أألح -د
أŸاضش -ي ب -ال -ف -وز ب -ث -ن -ائ -ي-ة ‘ م-ل-عب
لروزأليدأ أأمام مالغا ،ويبحث عن
حلم  11من رأبطة أألبطال أألوروبية
‘ كارديف أأمام جوفينتوسش يوم 3
جوأن أŸقبل.
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أأعلن نادي بورتو وصشيف بطل ألدوري ألÈتغا‹ لكرة
ألقدم ،أأول أأمسش ألثن ،Úإأقالة مدربه نونو إأسشبÒيتو سشانتو
بعد عام وأحد على تعاقده معه وذلك بعد موسشم ﬂيب
جديد.
وأأوضشح ألنادي ألÈتغا‹ ألذي  ⁄يفز بأاي لقب منذ 4
أأعوأم ‘ بيان على موقعه ألرسشمي« :توصشلنا إأ ¤أتفاق
متبادل بعد ظهر ألثن Úمع أŸدرب نونو إأسشبÒيتو سشانتو
لفسشخ ألعقد ألذي يربط بيننا».
وكان سشانتو ألبالغ من ألعمر  43عاما وهو حارسش
مرمى سشابق للنادي أسشتلم مهام تدريب ألفريق ‘
جوأن  2016خلفا Ÿوأطنه جوزيه بيسشÒو وذلك بعد

ل-ت-ق-ي-ي-م مسش-ت-وى أل-ت-حضش Òللرياضشي– Úسشبا
للموأعيد ألرياضشية ألوطنية وألدولية ألقادمة
وألتي نتمنى فيها ألتوفيق للجميع وألظهور
بوجه مششرف للجزأئر يليق بصشورتها».
وأأنهى ألعميد ألكلمة قائ« Óششهدت ألرياضشة
ألعسشكرية تطورأ نوعيا وأأصشبحت مششاركتها
وت -ع -ززت م -ك -ان -ت -ه -ا ع-ل-ى ألصش-ع-ي-د أل-ع-رب-ي،
أل- -ق -اري ،أل -ع -اŸي وذلك ب -فضش -ل ألنضش -ب -اط
وألروح ألوطنية ،ألصشرأمة وألتفا ‘ Êألعمل
وأل -ع -زÁة ،أإلصش-رأر ع-ل-ى أل-ق-ي-ام ب-دوره-ا ‘
تششريف أ÷زأئر ،رياضشة أألعاب ألقوى تعد
إأح -دى أأب -رز أل -ري -اضش -ات أألوŸب -ي-ة أل-ع-ري-ق-ة
وتتطلب لياقة بدنية متميزة وأأخÓقا عالية
وروح- -ا ري- -اضش- -ي- -ة م- -ث -ال -ي -ة ول ششك أأن ه -ذه
أÿصش -ائصش ه -ي أل -ت -ي تسش -م -ح ل -ل -م -ن-ت-خ-ب-ات
ب-ال-ط-م-وح وأل-وصش-ول إأ ¤أأله-دأف أŸسش-ط-رة
وألظفر بالنتائج أ÷يدة».
Óشش- -ارة ف- -إان أŸن -افسش -ة ج -رت ‘ أأج -وأء
ول - -إ
رياضشية رأئعة وروح تنافسشية كبÒة ب Úكل
أل- -ري -اضش -ي ‘ Úألخ -تصش -اصش -ات ع -ل -ى غ -رأر
سشباقات ألسشرعة ألتي عادت ألكلمة أألخÒة
فيها للعدأء دريسش لعرج من رأبطة أ÷زأئر
أللعاب ألقوى ‘ أختصشاصش  100م ،Îبينما
فاز ألعدأء ياسش Úلغريسشي بسشباق  400م.Î

لسشبا Êدأمت عاما وأحدأ
خÈة تدريب ‘ ألدوري أ إ
مع فالنسشيا.
وعلى ألرغم من ألظهور أ÷يد لبورتو ‘ ألنصشف ألثا Êمن
أŸوسش -م خ-رج أل-ف-ري-ق خ-ا‹ أل-وف-اضش ل-ل-ع-ام أل-رأب-ع ع-ل-ى
ألتوأ‹ ،حيث أأقصشي مبكرأ من مسشابقتي كأاسش ألÈتغال
وكأاسش ألرأبطة وخرج من ألدور ثمن ألنهائي Ÿسشابقة
دوري أأبطال أأوروبا على يد جوفنتوسش أليطا‹.
ونافسش بورتو بقوة غرÁه بنفيكا على صشدأرة ألدوري
وقلصش ألفارق بينهما إأ ¤نقطة وأحدة وكان بإامكانه أنتزأع
ألصشدأرة لكنه  ⁄يسشتغل تعÌأت غرÁه ،وجاءت خسشارته
أأمام موريرنزي أŸتوأضشع  ‘ 3-1أ÷ولة أألخÒة لتضشع
حدأ Ÿششوأره مع سشانتو ألذي ‚ح على أألقل ‘ قيادته
إأ ¤أŸركز ألثا ÊأŸؤوهل مباششرة إأ ¤دوري أأبطال أأوروبا
أأمام سشبورتينغ لششبونة .وقبل مغامرته مع فالنسشيا ألتي
قادته خÓلها إأ ¤مسشابقة دوري أألبطال بسشبب إأنهاء
موسشم  ‘ 2015-2014أŸركز ألرأبع حقق سشانتو إأ‚ازأ
مع ريو أ‘ بقيادته إأ ¤أŸبارأة ألنهائية Ÿسشابقتي كأاسش
ألÈتغال وكأاسش ألرأبطة موسشم  2014-2013ما مكنه من
أŸششاركة للمرة أألو ‘ ¤تاريخه ‘ مسشابقة قارية.

ثقافة

األربعاء  24ماي  2017م
الموافق لـ  28شسعبان  1438هـ

مسسرحية ““بهيجة““ لزيا Êشسريف عياد

اسستحسسان للفكرة ..وانقسسام حول طريقة Œسسيدها ركحيا
تفاوتت الآراء حول
مسسرحية ““بهيجة““ ،هذا
الإنتاج اŸشسÎك بÚ
اŸسسرح الوطني ا÷زائري
و«مسسرح القوسستو““ من
اإخراج زيا Êشسريف عياد،
واأداء نضسال ،نسسرين
بلحاجﬁ ،مد اإسسÓم
عباسس ،ومراد اأوجيت.
وتعود اŸسسرحية ،التي كان
عرضسها الأول سسهرة
الأحد ،والتي اقتبسس نصسها
اأرزقي مÓل عن رواية
ليلى عسسÓوي ““من دون
حجاب ومن دون ندم““،
تعود اإ ¤العشسرية السسوداء
وجراحهاﬁ ،اولة وضسع
كلمات وصسور على تلك
الذكريات تفاديا لتكرار
اأخطاء اŸاضسي.

اŸسسرح الوطني :أاسسامة إافراح
ال - -ب - -داي- -ة م- -ن ع- -ن- -وان ال- -ع- -رضش:
““ب -ه -ي-ج-ة““ ،ال-ذي ه-و تصس-غ Òك-ل-م-ة
““البهجة““ وهي التسسمية التي تطلق
على ا÷زائر العاصسمة ،و‘ ذلك
اأيضسا رمزية واضسحة للدللة على
ظروف البÓد الصسعبة اأيام العشسرية
ا◊م -راء ،ح -يث اأن ““ب-ه-ي-ج-ة““ ،ج-اء
مناقضسا “اما للكاآبة التي عاشستها
ب-ط-ل-ة ال-قصس-ة خصس-وصس-ا ،وضس-ح-اي-ا
اŸاأسس -اة ال -وط -ن -ي-ة ع-م-وم-ا ،وك-اأن-ه
ت-ه-ك-م واإشس-ارة اإ ¤سس-خ-ري-ة ال-قدر.
ت-ق-ول ب-ه-ي-ج-ة (ع-ل-ى لسس-ان ال-ف-نانة
نضسال) ‘ اأحد اŸشساهد““ :سسقطت
م- -دي- -ن- -ت- -ي ورج- -عت اإ ¤ال- -عصس- -ور
ال -وسس -ط -ى““ ،ك -دلل-ة ع-ل-ى الÎاج-ع
الذي عرفته البÓد بسسبب الإرهاب
والتطرف.
وك - -انت اŸراأة ح- -اضس- -رة ب- -ق- -وة ‘
الن ّصش اŸسسرحي ،ولكنها صسّورت ‘
ثوب الضسحية ،وقد عبّر عن ذلك
ﬁم- -ود اأخ ب- -ه- -ي -ج -ة (ع -ل -ى لسس -ان
الفنان ﬁمد اإسسÓم عباسش) بقوله:
““التحكم ‘ بهيجة يكون باÿوف..
ما ينفع غ Òهذا الشسيء ..ا◊كم
ب -اÿوف““ ..ك -م -ا ي -ق -ول ‘ م-ق-ط-ع
اآخ -ر““ :وي -ن ي -ك-ون-وا ال-نسس-ا ي-ك-ون-وا
اŸشس -اك -ل““ ..ف -ي-م-ا تصس-رخ ب-ه-ي-ج-ة
نفسسها““ :حتى لو كانت اأخت وحتى
لو كانت زوجة وحتى لو كانت اأم
تبقى ““حاشساكم““ مرا““ ..وقد كانت
اŸراأة هي ضسحية الإرهاب الأو،¤
‘ فÎة ف ّضسل اıرج العودة اإليها

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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دﬁ .مد عبد الكر Ëمسسعود –
مدرسسة النهضسة األدبيّة ا◊ديثة
‘ الوطن العربي – سسورية

اللغ ـ ـ ـة بـ ـ ـ Úالنشس ـ ـأاة والتطـ ـ ـّور

ل- -يسش ب -غ -رضش اإع -ادة ف -ت -ح ا÷راح
واإ‰ا للتحذير من العودة اإ ¤تلك
اŸاأسساة والسسقوط فيها مرة اأخرى،
““لأننا اإذا  ⁄نضسع كلمات وصسورا
على تلك الأحداث فاإنها توشسك اأن
ت - -ت - -ك - -رر ،خ - -اصس - -ة واأن الأج- -ي- -ال
الصساعدة  ⁄تعشش تلك التجربة ول
تعرف حقيقتها““ ،كما اأّكد لنا زياÊ
شسريف عياد.

اسستغÓل الفضساء الركحي
م-ن ال-ن-اح-ي-ة السس-ي-ن-وغ-راف-ي-ة ،التي
اأشسرف عليها اأرزقي العربي ،فقد
” الشس - -ت- -غ- -ال ع- -ل- -ى ال- -فضس- -اءات
ّ
ال -ف -ارغ -ة وح-رك-ات اŸم-ث-ل Úال-ت-ي
ي- - -ع- - -تÈه - -ا ال - -ع - -رب - -ي ج - -زًء م - -ن
سسينوغرافيا يوؤكد اأنها ل يجب اأن
تختزل ‘ الديكور .وكان اıرج
قد اأكد لنا اأنه من ّﬁبي الركح
ال -ع -اري وال -ف -ارغ ،وم-ن ّﬁب-ي روح
ال- -ف- -رق- -ة ح- -يث ا÷م -ي -ع يشس -ارك،
وح- -ت- -ى ال- -ت- -ق -ن -ي -ون ح -اضس -رون ‘
ال -ب Ó-ط -و ..وق -د ح -اول اŸم -ث -ل-ون
اسس -ت -غ Ó-ل ال -فضس -اء ال -رك -ح-ي ق-در
اŸسستطاع ،وهو ما اشستغلوا عليه
رف-ق-ة ال-ك-وري-غ-را‘ ال-هادي شسريفة
الذي عمل على –سس Úالنسسيابية
والتعب Òبا÷سسد.
فيما “ركزت اإضسافة السسينوغرا‘
اأرزق- -ي ال -ع -رب -ي ‘ ›ّسس -م اأشس -ب -ه
بالدمية ،يضسيف له اŸمثلون ‘ كّل
مرة قطعة من القطع التي تشسّكله،
ليظهر لنا ‘ اŸشسهد الأخ Òشسكل
اإنسس -ان ّÁث -ل رضس -وان ،اب-ن ب-ه-ي-ج-ة
ال -ذي ال -ت -ح -ق ب -ال -ظ Ó-م-ي Úواأب-اد
ال-ع-ائ-ل-ة ك-ل-ه-ا ح-ي-ن-م-ا كان اأفرادها
ي-ح-ت-ف-ل-ون ب-ع-ي-د اŸيÓ-د Ãسس-كنهم

بباريسش ،و ⁄تنج من هذه اÛزرة
سسوى بهيجة.
ول -ع ّ-ل تشس ّ-ك-ل ه-ذا اّÛسس-م (ال-ذي
ّÁثل اإرهابيا) بهذا الشسكل اŸتدّرج
على طول اŸسسرحية ،قد ل يكون
ال -غ -رضش م -ن -ه م -ف -اج -اأة ا÷م -ه -ور
فقط ،بل قد يلّمح اأيضسا اإ ¤التدّرج
‘ الوقوع ‘ التطرف والراديكالية،
وهو ما يحصسل ‘ بعضش الأحيان
دون اأن نشسعر به ،اإ ¤اأن يصسل هذا
التطرف ذروته وينفجر ‘ وجهنا
ولكن بعد فوات الأوان.

ال- -درام- -ي ل- -ل- -ع- -رضش ،ع- -ل -ى غ -رار
مقتطفات من خطب وتصسريحات
سس- -ي -اسس -ي -ة ع -ادت ب -ن -ا اإ ¤م -ط -ل -ع
ال -تسس -ع -ي -ن -ي-ات ،ت-ن-ب-عث م-ن م-ذي-اع
قد ،Ëوهو ما وضسع اŸتلقي ‘ جّو
ت -لك ال -فÎة .واع -ت -م -د اأيضس -ا ع-ل-ى
م -ق -ط -ع صس-وت-ي ت-ت-ك-رر ف-ي-ه ع-ب-ارة
واحدة ““يا لطيف ،يا لطيف““ دللة
على اŸاأسساة والضسياع الذي اأح ّسش
به اŸواطن اإّبان العشسرية السسوداء.

اإضساءة وصسوت لتوريط ا÷مهور

م -ن ج -ه -ت -ه ،اع-ت Èال-دك-ت-ور ح-ب-يب
بوخليفة اأن اŸمثل Úنضسال ،نسسرين
بلحاج ،عباسش اإسسÓم ومراد اوجيت،
وجّ-ل-ه-م م-ن اأحسس-ن م-ا اأث-م-ر م-ع-ه-د
ب-رج ال-ك-ي-ف-ان ،ب-ذل-وا ج-ه-ودا جّ-بارة
لولها لولد العرضش ميتا .ويÓحظ
بوخليفة اأن اŸتعة غابت ‘ بعضش
الأح- -ي -ان لف -ت -ق -اد الإي -ق -اع““ :ه -ذا
الشسكل من اŸسسرح ““اŸلحمي““ ⁄
ي - -ع - -د ي - -ع ّ- -ب- -ر ب- -ق- -وة ع- -ن ا◊الت
الÎاجيدية التي عرفتها البÓد ‘
فÎة التسسعينيات ،ثم اإنه مبني على
السس -رد اŸث -ق -ل ب -ك -ث Òم -ن ال -رم-وز
اŸب- -ه- -م- -ة ال- -ت -ي دّم -رت خصس -ائصش
الشس - - -خصس - - -ي- - -ات واأط- - -الت ال- - -عبء
الأدب -ي““ .وي -اأخ -ذ ب -وخ -ل -ي -ف -ة ع -ل-ى
اıرج اخ- -ت -ي -اره ل -ل -نصش ال -ذي ““ل
ي- -جسس- -د ال -ب -ن -اء الÎاج -ي -دي ل -ت -لك
اŸاأسساة ،اإذ ل يكفي الكÓم لتجسسيد
اŸتعة اŸسسرحية““ ‘ ،مسسرح كان
رÃا ‡كنا سسابقا ‘ فÎة  ⁄تكن
الصسورة والفعل يلعبان دورا ‘ بناء
ال -ع -روضش ،ك -م -ا اأن كÌة ال -ع -ن -اصس-ر
حسسب بوخليفة اأثقلت كاهل العرضش
وحالت دون الوصسول اإ ¤اŸتعة.

وكان اıرج زيا Êشسريف عياد قد
اأكد لنا فيما سسبق اأنه يعتمد بشسكل
كب Òعلى الإضسافة التي سستقدمها
الإضساءة ،التي لها دور كب ‘ Òهذه
اŸسس-رح-ي-ة ،وق-د لح-ظ-ن-ا ب-ال-ف-ع-ل
اع -ت -م -اده ال -واضس -ح ع -ل -ى ال -ت -ن-وي-ع
مصس - -ادر الضس- -وء ،م- -ن ال- -ك- -واشس- -ف
ال-ف-وق-ي-ة اŸسس-ت-ع-م-ل-ة ك-ال-عادة ،اإ¤
اŸصس -اب -ي -ح ال -ي -دوي -ة ال -ت -ي حّ-ولت
اŸمثل ‘ Úحّد ذاتهم اإ ¤مصسادر
ضس- -وء ..وت- -وج- -ي -ه اŸم -ث -ل Úضس -وء
اŸصس -اب -ي -ح ل -ب-عضس-ه-م ال-ب-عضش ك-ان
اأشسبه بحركة تومئ بتوجيه التهام،
اأو ق- - -د ت- - -ذّك - -رن - -ا ‘ ت - -ق - -ن - -ي - -ات
السس -ت -ج -واب .ك -م-ا ك-ان اŸم-ث-ل-ون
يعمدون ‘ اأحيان اإ ¤تسسليط اإنارة
هذه اŸصسابيح على ا÷مهور ،ما
يجعلهم شسركاء ‘ العرضش ويخلق
لديهم اإحسساسسا اأك Èبالتورط فيه.
اأما من ناحية اŸوؤثرات الصسوتية،
 ⁄ي - -ع- -ت- -م- -د اıرج ك- -ثÒا ع- -ل- -ى
اŸوسس -ي -ق-ى ،ول-ك-ن-ه وّظ-ف م-ق-اط-ع
صس- - -وت- - -ي- - -ة سس- - -اه- - -مت ‘ ا÷انب

الراأي الآخر

تعرف اللغة أايضسا بأانها ›موعة تقاليد
صسوتية ،ورثتها ا÷ماعة اللغوية عن
أاسسÓفها ،فالتزمت بها Ãعنى أان الفرد
الذي يتكلم بلغة اÛتمع الذي نشسأا فيه
يسستعمل أاصسواتا وصسيغها ومفرداتها
وتراكيبها ،حسسب أاصسول اسستعماليّة
معينة ،فتصسبح ‘ النهاية سسلوكا اعتياديا
له ،واللغة هي نتاج (العقل ا÷معي) كما
يعرفها علماء الجتماع من حيث أان كل
فرد منا ينشسأا فيجد ب Úيديه نظاما
لغويا يسس Òعليه ›تمعه فيتلقاه عنه،
كما يتلقى النظم الجتماعية).
ثالثا :نشسأاة اللغة
ل أاحد على وجه التحديد ،يعرف متى أاو أاين أاو
ع -ل -ى أاي -ة صس -ورة اب-ت-دأا ال-كÓ-م اإلنسس-ا ،Êع-ل-ى
ال- -رغ- -م م- -ن وج- -ود افÎاضس -ات ك -ثÒة ‘ ه -ذا
اŸوضسوع.
إال أانه من اŸعروف جيدا ،ل توجد جماعة
إانسس- -ان- -ي- -ة ،م -ه -م -ا ق -ل ح -ظ -ه -ا م -ن ا◊ضس -ارة
واŸدن-ي-ة ،ل “ت-لك ل-غ-ة ت-ت-ف-اه-م ب-ه-ا وت-ت-بادل
األفكار من خÓلها.
ك-ان ل-ل-ع-ل-م-اء واŸف-ك-ري-ن وال-ب-اح-ث ÚاŒاه-ات
وآاراء حول نشسأاة اللغة ،فقد اختلفت مذاهبهم
وت -ن -وعت آاراؤوه -م وم -ع ذلك  ⁄ي -ت -م -ك -ن -وا م -ن
الوصسول ‘ بحوثهم إا ¤نتائج يقينية.
وق -د اح -ت -لت ال -ل -غ -ة م -ن -ذ نشس-وئ-ه-ا و‘ ›رى
ت- -ط- -وره- -ا اŸك- -ان األول واأله -م ‘ ع Ó-ق -ات
اإلنسسان مع البيئة اÙيطة به ،ألنها  -أاي
اللغة  -تعد أارقى ما لدى اإلنسسان من مصسادر
القوة والتفرد كونه الكائن والوحيد الذي يتصسل
بغÒه عن طريق األلفاظ اŸتمثلة بلغة الكÓم
التي يطلق عليها اللغة اللفظية.
لقد انطلقت اللغة إا ¤فضساء عا ⁄الواسسع ،من
خ Ó-ل م -وضس -وع (ف -ق -ه ال-ل-غ-ة) ال-ذي  ⁄ي-درسش
ال -ل -غ -ات ف -حسسب ،وإا‰ا ج -م -ع دراسس -ات شس -ت-ى
شسملت الثقافة والتاريخ والتقاليد والنتاج األدبي
للغات.
وتركز موضسوع (علم اللغة) على دراسسة اللغة
ن -فسس -ه -ا ،م-ع إاشس-ارة ع-اب-رة -أاح-ي-ان-ا -إا ¤ق-ي-م

ثقافية وتاريخية ،إال أانه ظل يو‹ اهتمامه للغة
اŸتكلمة ،وإان كان يوجه شسيئا من الهتمام للغة
اŸك -ت -وب-ة أان ال-ل-غ-ة ال-ت-ي ي-ت-خ-ذه-ا ع-ل-م ال-ل-غ-ة
موضسوعا له ،هي اللغة التي تقوم على ربط
مضس-م-ون-ات ال-ف-ك-ر اإلنسس-ا Êب-أاصس-وات ي-ن-ت-ج-ها
ال -ن -ط -ق ،ال -ت -ي ت -ق -وم ع-ل-ى إاصس-دار واسس-ت-ق-ب-ال
أاصسوات –دثها عملية الكÓم .فاألصسل ‘ اللغة
هنا مشسافهة ،أاما الكتابة أاو لغة الكتابة فهي لغة
أاخ- -رى ألن- -ه- -ا “ث- -ل ال -ك Ó-م اŸن -ط -وق ب -ل -غ -ة
منظورة.
ولهذا تكون الكتابة هي اخÎاع إانسسا Êلحق
ع - -ل - -ى (اخÎاع ال - -ل - -غ - -ة) ،و ⁄ت - -وج - -د ب- -عضش
اÛت-م-ع-ات ل-ن-فسس-ه-ا ه-ذه ال-وسس-ي-ل-ة من “ثيل
اللغة اŸلفوظة بطريقة منظورة (حروف) ،وإاذا
اسستعرضسنا تاريخ ا÷نسش البشسري لوجدنا ما
يؤوكد ذلك ،فقد وجدت ›تمعات بدائية لها
ل -غ -ات ل ت -ك -تب ،ول -ك -ن -ن -ا ل ن-ع-رف ح-ت-ى اآلن
›تمعا له لغة مكتوبة  ⁄تنطق .يقول ادوارد
سساب Òإان األشسكال الكتابية (ا◊روف) ثانوية
بالنسسبة إا ¤رموز الكÓم اŸلفوظة ،التي هي
األصسوات ،أاي أان األشسكال الكتابية هي رموز
الرموز).
إان ال -ل -غ -ة ل ت -ع -ت-م-د ع-ل-ى ›م-وع-ة األصس-وات
وا◊رك- -ات واإلشس- -ارات ،وإا‰ا ت- -ع- -ت- -م -د ع -ل -ى
›م- -وع- -ة م- -ن رم -وز وم -ع -ان ﬁددة ،تشس -ك -ل
بدورها طبيعة اللغة التي يعرفها هرسسكوفتز
ب -أان -ه-ا ((نسس-ق م-ن ال-رم-وز الصس-وت-ي-ة Áك-ن ب-ه-ا
ألعضس- -اء ال- -زم- -رة الج- -ت- -م- -اع- -ي- -ة ال- -ت- -ع -ارف
والتفاعل)).
بينما يرى بعضش علماء اللغة ،أان كلمة (لغة)
تقتصسر على اللغة اللفظية ،بوصسف أان الرموز
اŸصس- -ورة ل Áك- -ن أان ت- -ق- -وم م- -ق -ام األل -ف -اظ
اللغوية ،ألنها غامضسة غﬁ Òددة ،وأان أادق
الرموز للتعب Òعن األفكار هي الكلمات.
ويذهب البعضش األخر إا ¤أان اللغة ل تقتصسر
ع -ل -ى ال -ل -غ -ة ال-ل-ف-ظ-ي-ة وح-ده-ا ،م-ع-ت-م-دي-ن ‘
منهجهم هذا على أاسساسش أان كل طريقة يعÈ
بها اإلنسسان عن فكرة أاو إاحسساسسه Áكن وصسفها
لغة قائمة بذاتها.

لعÓم لشسهر رمضسان الفضسيل
برنامج الديوان الوطني للثقافة و ا إ

سسهرات طربية ،شسعبية و أاندلسسية و مدائح دينية
لعÓم– ،ت إاشسراف وزارة
Ãناسسبة شسهر رمضسان الفضسيل نظم الديوان الوطني للثقافة وا إ
لذاعة الوطنية ،والديوان الوطني ◊قوق
الثقافة ،وÃسساهمة التلفزيون ا÷زائري ،ا إ
اŸؤولف وا◊قوق اÛاورة برنا›ا ،يتضسمن سسهرات طربية ،شسعبية وأاندلسسية ،ومدائح
دينية انطÓقا من  29ماي إا 22 ¤جوان  2017ع Èفضساءاته اıتلفة ،بكل من العاصسمة،
بومرداسس ن تيبازة ،وهران وقسسنطينة ،بداية من السساعة  22:30لي.Ó

اŸعمـــــــاري أاحمـــــد مربــــــوشس لـــــــ““الشسعــــب ““

«أاشس »Òبالكاف ÿضسر –فة معمارية بحاجة إا ¤تنقيب عميق

لثري أاشس Òببلدية
نبه اŸعماري أاحمد مربوشس إاطار Ãديرية الثقافة بولية اŸدية ،بأانه حان الوقت للعناية أاك ÌباŸوقع ا أ
لسسÓمية التي أاقيمت بالقطر ا÷زائري كتهرت ،سسدراتة
الكاف ÿضسر لكونه ““ يبقى شساهدا على إاحدى أاوائل اŸدن والعواصسم ا إ
وقلعة بني حماد .، ““...،وشسدد مربوشس ‘ ،تصسريح خاصس للشسعب على ضسرورة أان يحيط الباحثون واıتصسون هذه اŸعا⁄
لطÓع على مكنوناته والتعرف على خباياه ‘ ،انتظار إاعادة بعث
وخاصسة موقع أاشس Òبدراسسات معمقة ومفصسلة تسسمح با إ
حفريات م›Èة ،إادراجه للتصسنيف وحسسن اسستغÓله ‘ برامج التهيئة التي “سس اŸنطقة خاصسة ذات الوجهة السسياحية ““.

اŸدية :م.أام Úعباسس

أاضساف مربوشش قائ ،Óإانه ل Áكن إاعطاء اŸوقع
حقه إال من خÓل إاشسكالية  ““ -أاشس Òب Úاألمسش
واليوم““  ،-موضسحا أان ““ أاشس Òهي تلك البقايا
األثرية وهذا اŸوقع اŸصسنف كÎاث وطني منذ
سسنة  ،1968وهو الشساهد الوحيد على حضسارة كانت
قائمة بعينها ذات يوم باŸكان الذي يدعى حاضسرا
ال -ك -اف ÿضس -ر ،وع -ل-ى م-دي-ن-ة ع-ام-رة وم-زده-رة،
أاسسسس -ه -ا حسسب م -ا أاج -م -ع ع -ل -ي -ه اŸؤورخ-ون سس-ن-ة
936/935م  ،ال -ق -ائ -د الصس -ن -ه-اج-ي زي-ري ب-ن م-ن-اد
مؤوسسسش الدولة الزيرية““.
وأاوضسح قائ““ Óإان هذه الدولة تعت ““Èأاول عاصسمة
للزيري Úقبل أان ينتقل ملكهم إا ¤إافريقيا -تونسش
حاليا -ويتجزأا لÒحل بهم إا ¤اŸعاضسيد باŸسسيلة
وبعدها إا ¤بجاية ،وبناؤوها كان نظ Òجميل قدمه
ال- -ف- -ارسش اŸق- -دام ال- -ذي ب- -فضس- -ل- -ه ك -تب ل -ل -دولـة
الفاطمية أان تبقى بعد أان كاد أابـو يزيد اÿارجي
أان يقضسي عليها وهي ل تزال ‘ مهدها وأان يدمر
أاهم قلعة من قÓعها وأان يضسيق اÿناق عليها أال
وهي اŸهدية  ..فأامر اÿليفة الفاطمي وقتها
زي -ري ب -ن م -ن-اد أان ي-خ-ت-ط ل-ن-فسس-ه وذوي-ه م-دي-ن-ة،
فاختار وهو اŸعروف بحذاقته وقوة فطنته مكانا
ل يزال اıتصسون والباحثون يدرسسون ويتدارسسون
قوة ‚اعته ““.
وشسكل تاريخ اŸدينة ﬁور اهتمام علماء مسسلمÚ
ك ،Ìكإابن حزم ‘ كتابه السسياسسة واŸاوردي ‘
كتابه األحكام السسلطانية ،وكذا ابن الربيع ‘ كتابه

سسلوك اŸالك ‘ تدب ÒاŸمالك الذي أالفه للخليفة
اŸعتصسم بالله العباسسي““ .
أاشسار ﬁدثنا بأان هذه اŸدينة العامرة واŸزدهرة
““ عرفت تطورا كبÒا خاصسة ‘ فÎات حكم زيري
بن مناد وابنه بولوغ Úوكذلك اŸنصسور ،أاي ما بÚ
 936إا ¤غاية  996م ،وتطور عمرانها وك Ìبناؤوها
وانتشسر ..
وقد ÿصش ابن خلدون مراحل تطورها ،فقال عنها
““ :أانها شسيدت على ثÓثة مراحل  :وضسع القواعد
واألسساسسات ،التحصس ،Úوبناء القصسور وا◊مامات
واŸسساكن““ ،معتÈا بأان أاطÓل هذه اŸدينة صسنفها
الباحث ا÷زائري رشسيد بورويبة ‘ كتابه اŸدن

اŸندثرة ““ موزعة اليوم على أاربع مناطق كل
واحدة منفصسلة عن األخرى““ ،فالنسسبة للمنطقة
األو ¤تسسمى منزه بنت السسلطان ،وهو أاول األماكن
الذي كان ﬁل اهتمام من طرف الباحث الفرنسسي
أادريان باربروجر الذي زار اŸنطقة سسنتي -1850
 1851م ،التي قال عنها إانها أاول مكان اختاره زيري
بن مناد لبناء مدينته ‘ ح Úخالفه آاخرون وقالوا
إانها كانت قصسبة يلجأا لها ‘ حالة ا◊روب وبها
تخزن اŸؤون ،فيما زارها بعد جيل شساباسسيار سسنة
 1869م ،وهو من وضسع أاول ﬂطط حول منزه بنت
السسلطان والذي ل يزال مرجعا إا ¤يومنا هذا““ .
أاما اŸنطقة الثانية وهي الياشس Òو ““التي ترك لنا
أايضس -ا شس -رح -ا Ÿع-ن-اه-ا ال-ب-احث ال-ف-رنسس-ي أادري-ان
باربروجر قائ Óإانه اسسم باللغة األمازيغية يعني
اıلب لشسكل ومناعة اŸكان الذي تتواجد به
هذه اŸدينة ،بهذه اŸنطقة ،حيث Áكننا اليوم أان
نشساهد بقايا سسور اŸدينة الذي يبلغ سسمكه  2مÎ
وبقايا أابراج اŸراقبة باإلضسافة إا ¤مقابر خارج
حدودها ““ .
واŸن -ط -ق-ة ال-ث-ال-ث-ة ““ه-ي قصس-ر زي-ري ال-ذي ي-ع-ود
الفضسل ‘ اكتشسافه إا ¤ليسسيان قولفان الذي أاجرى
عدة حفريات باŸنطقة ماب 1956-1954 Úم.
تليها اŸنطقة الرابعة ،وهي البنية أاي اŸنطقة
األثرية  ..وتتواجد اليوم باŸركز ا◊ضسري لبلدية
الكاف ÿضسر ،وهي التي كان يطلق عليها تلمسسان
Óوائل الذين سسكنوها ،وأاشسهر وصسف حولها
نسسبة ل أ
يعود للنقيب رودي الذي زار اŸنطقة سسنة 1908
وجورج مارسسيي““.

حبيبة غريب
جمهور قاعة اŸوقار على موعد بداية من
سسهرة الثÓثاء  30ماي :2017
ابتداء من السساعة على السساعة  ،22:30مع فرقة
الفردة ،وسسهرة األربعاء  31ماي  ،2017مصسطفى
ق -رواب -ي ،ن -اصس -ر م -ق -دادﬁ ،م -د أاشس -يشش ،سس -ه-رة
اÿم- - -يسش  01ج- - -وان  2017ي -نشس -ط -ه -ا ك-ل م-ن
ع -ب -دال -رزاق ق -ن -ي-فﬁ ،م-د أاق-روي ،ع-ب-د ال-ق-ادر
شسرشسام ،ثم سسهرة ا÷معة  02جوان  ،2017مع
عزيوز رايسش ،سسيدعلي دريسش وديدين كروم .
و باŸركب الثقا‘ الفنان عبد الوهاب سسليم بشسنوة
تيبازة ،سسطر الديوان ›موعة من السسهرات الفنية
اŸتنوعة ،تكون أاولها يوم األربعاء  31ماي ،بداية
من السساعة  ،22:30مع نصسر الدين بليدي ،وكادير
زف- -ان ،فسس- -ه -رة اÿم -يسش  01ج -وان م-ع ج-م-ع-ي-ة
الراشسدية ،و جمعية السسلمانية ،فسسهرة ا÷معة 02
ج -وان  ،2017م -ن ت -نشس -ي -ط ح -م-زة رشس-ي-د شس-ي-اح،
وﬁمد خواصش.

سسهرات فنية متنوعة بقسسنطينة،
بومرداسس ووهران
تنطلق السسهرات الفنية اŸتنوعة بقاعة العروضش
أاحمد باي بقسسنطينة على السساعة  ،22:30بداية
من سسهرة اÿميسش  01جوان ،مع سسليم الفرقا،Ê

حمدي بنا ،Êفرقة دار البحري الوصسفان ،تليها
سسهرة ا÷معة  02جوان ،مع عبد القادر شساعو،
صس -وراي -ا زبÒي وج -م -ي -ل ب-اي ،فسس-ه-رة السس-بت 03
جوان ،مع نعيمة دزيرية ،Toto seghni ،و
كمال بودا.
جمهور قاعة العروضش يسسر ببومرداسش ،على موعد
هو اآلخر ،بداية من سسهرة األربعاء  31ماي ،على
السساعة  ،22:30مع ماسسي ،وصسونيا عمران
وسس -ه-رة اÿم-يسش  01ج -وان ،م -ع حسس -ان أاح-راسش
وج -م -ال شس ،Òف -ا÷م -ع -ة  02ج - -وان ،م- -ع زي- -ان
ومايليسش.
وب -ر›ت ب -ق-اع-ة اŸغ-رب ب-وه-ران سس-ه-رات ف-ن-ي-ة
م -ت -ن -وع -ة ي -نشس-ط-ه-ا ع-ل-ى السس-اع-ة  ،22:30سس -ه -رة
اÿميسش  01جوان  ،2017كل من ر Ëحقيقي،
وعمر بن خوجة ،و سسهرة ا÷معة  02جوان ،حاج
معطي وحورية بابا ،و بارودي بن خدة.

ليا‹ اŸديح بقاعة األطلسس
ومن السسهرات الفنية إا ¤الذكر و اŸديح بسسلسسلة ““
ليا‹ الÎاث ،و اŸوشسح الديني ““ و التي –تضسنها
ق -اع -ة األط -لسش ب -ب -اب ال -وادي ،ب -داي -ة م-ن سس-ه-رة
اÿميسش  1جوان القادم ،بداية من السساعة . 22:30
السسهرة األو ¤من تنشسيط فرقة الوصسال Ÿدينة
بومرداسش ،و كذا اŸنشسد عبد الرحمان بن حمامة
من ا÷زائر ،تليها سسهرة ا÷معة  02جوان ،من
تنشسيط فرقة النسسائية البيلسسان من واد سسوف““،
وف- -رق- -ة السسÒاج م- -ن األغ- -واط  -و ف- -رق- -ة أان -وار
الدوسسن من بسسكرة.

األربعاء  ٢٤ماي  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٢٨ششعبان  ١٤٣٨هـ

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

›™ªà

القلوب أاحق بالتنظيف

العدد

١٧٣٤٥

20

«التششعب...»Úعادة ترسشخ التسشامح
والصشفح قبل حلول الششهر الفضشيل
ارتبط رمضضان منذ عقود خلت ‘ ›تمعنا بتحضضÒات معينة أاهمها تنظيف اŸنزل او اعادة دهنه
لواÊ
م الكون كله ،وكذا Œديد ا أ
بطÓء يكون ‘ الغالب ابيضض تيمنا بالشضهر الفضضيل وبركاته التي تع ّ
اŸنزلية ،خاصضة تلك التي تقدم فيها الطباق و كذا شضراء اŸؤوونة بداية من النصضف الثا Êمن شضعبان اين
ترى الزبائن مصضطف ‘ ÚاŸراكز التجارية لقتناء اŸواد الغذائية واسضعة السضتهÓك ‘ رمضضان ،و لكن
ننسضى دائما ان القلب احق بان ينظف و يغسضل من كل المراضض التي قطعت الرحام و حولت ا◊ياة
الجتماعية ا ¤غربة ووحشضة.

فتيحة/ك

الدعوات التي كانت تتلقاها والدتي
من والدها ‘ ششعبان لتلتقي بعماتها واقاربها
‘ مسشيلة من اجل «التششعب »Úمعهم ،وكانت
ت -ع -ود ﬁم -ل -ة Ãشش -اع-ر ا◊ب وال-وف-اء ألن-ه-ا
تششعر من خÓلها بالهتمام وا◊ب».
واضش -اف ك -م -ال ق -ائ « :Ó-وÃج -رد ع -وده-ا
–رصس والدتي على دعوة عّماتي وخالتي
يلتقي ا÷ميع عندنا ‘ البيت دون حسشاسشيات
او ن- - -زاع- - -ات او رفضس اح - -د الط - -راف م - -ن
اÛيء دعوي اليها اآلخر ،فيجلسشون حول
م-ائ-دة ال-عشش-اء ون-ح-ن الط-ف-ال ن-ل-عب ح-ول-هم
مسش -ت-م-ت-ع Úب-الج-ت-م-اع ال-ع-ائ-ل-ي ا◊اصش-ل ‘
منزلنا ،وهكذا يسشتمر المر ا ¤اخر يوم من
ششعبان ،ولكن بعد وفاة والدتي ووالدي انعكسس
األم -ر وأاصش -ب -حت ال -دع-وات ي-حسشب ل-ه-ا ال-ف
حسش- -اب م- -ع األخ- -ذ ب- -ع Úالع- -ت -ب -ار ان ك -ان
اŸدعو ششخصس نحبه او ل ولنقل ا◊قيقة ان
كانت الزوجة –به ام ل ،فهي اليوم صشاحب
القراري النهائي وبسشببها انقسشمت عائلتي ا¤
اششتات واصشبحنا الخوة ل نلتقي ألن زوجة
اخي غالبا ما تخلق لنا اŸششاكل ‘ كل لقاء
ل -ذلك اصش -ب -ح -ن -ا ن -ت -ف-ادى الج-ت-م-اع ح-ت-ى ل
نتششاجر».

سش -أالت «الشش -عب» اŸواط -ن Úع -ن اب -ت-ع-اد
اÛت -م -ع ع -ن اŸغ -زى ا◊ق -ي -ق -ي ل -ل -ع -ادات
والتقاليد التي تعّود عليها ‘ ششعبان و رمضشان
فكانت هذه األراء.

الطهارة للظاهر والباطن
ج-م-ي-ل-ة عميشضي ٤٠ ،سش-ن-ة ،م-وظ-ف-ة
ب -إاح -دى اŸؤوسشسش -ات ال -ع-م-وم-ي-ة ،اج-ابت ع-ن
سش- -ؤوال «الشش- -عب» ق- -ائ- -ل- -ة« :ت- -ع- -ودت األسش -رة
ا÷زائ -ري -ة ‘ ﬂت -ل-ف م-ن-اط-ق ال-وط-ن ع-ل-ى
عادات معينة لسشتقبال الششهر الفضشيل وكلها
تتفق ‘ جوهرها بأانها يجب ان تكون نظيفة
فÔى السش -ي -دات –اول -ن ب -ك -ل ال -ط-رق اق-ن-اع
الزواج بإاعادة طÓء اŸنزل وان فششلن ‘
ذلك ت -راه -ن ي -ن -ظ -ف-ن اŸن-زل م-ن ك-ل ال-غ-ب-ار
والوسش- -اخ اÎŸاك- -م- -ة م- -ن -ذ سش -ن -ة م -ن ق -ب -ل
ويتسشابقّن ا ¤السشواق لششراء األوا Êا÷ديدة
مع احÎام موضشة كل سشنة فإان كانت اواÊ
زجاجية تششÎيها وان كلفت الكث Òوان كانت
فخارية فلن تدّخر دينارا لتضشفر بها ولكن ‘
اŸقابل ل يسشتطعن الولوج ا ¤جوهر العادات
والتقاليد التي تكّرسس العÓقات الجتماعية
السش- -ل- -ي- -م- -ة والسش -وي -ة اŸب -ن -ي -ة ع -ل -ى ا◊ي و
واإلحÎام».
واضش -افت ج -م -ي -ل -ة ق -ائ -ل -ة« :ان ك -ان اŸاء
والصشابون يغسشل اŸنازل واألفرششة ،فالقلوب
ايضشا بحاجة ا ¤اŸاء والصشابون اÿاصس بها
الذي ينظف القلب من السشواد الذي اصشبح
ال -غ -الب ‘ ›ت-م-ع-ن-ا ،ألن-ن-ا ل ن-ع-يشس الشش-ه-ر
ال -فضش -ي-ل ب-األك-ل والشش-رب وال-ت-ف-اخ-ر ب-أاط-ق-م
اŸائدة والطعام ،بل هو ششهر تفتح فيه ابواب
ا÷نة وتصشّفد فيه الششياط Úليعرف النسشان
مدى اقباله من الله و يقف عن قرب على
المراضس الجتماعية من غّل وحقد وحسشد
ال -ت -ي تسش -ك -ن ق -ل -ب -ه ،ل -ذلك ع -ل -ي -ن-ا ان ن-ت-وب
ونتسشامح ونبدأا رمضشان من يومه األول وقلوبنا
غ Òناقمة على أاحد ،هذه اÿطوة سشتنعشس
اÛتمع وسشتعطيه جرعة اوكسشيج Úقوية،
تعيد بناءه وتسشد الششرخ الذي ك ّسشر العÓقات
الجتماعية وحّولها ا ¤ششتات».
راضضية بن يخلف ،ربة بيت وأام ألربعة
اطفال ،إالتقتها «الششعب» ‘ السشوق الششعبي
بسشاحة الششهداء ،سشأالتها عن اسشتقبال الششهر
الفضشيل فرّدت « :كما ترين انا اليوم هنا من
اجل ششراء اوا Êمنزلية جديدة للششهر الفضشيل
كما تعودت كل سشنة ،ولكن األحق ان يكون
ا÷ديد الذي نسشتقبل به هذا الششهر الكرË

هي القلوب التي ‚ددها باإلÁان والتوبة،
طبعا من خÓل التسشامح مع كل من تربطنا به
عÓقة متششجنة حتى نسشتطيع التوجه ا ¤الله
تعا ¤بقلوب صشافية من كل حسشد او غلّ ولكن
اÓŸح -ظ ان -ن -ا ن -رك -ز ع -ل -ى ال -ظ-اه-ر ونÎك
الباطن ،فأاغلبنا يركز على الششياء التي يراها
الناسس بحثا عن الثناء والتفاخر على القارب
او األهل باألوا Êا÷ديدة او بأانواع الطعام
الكثÒة التي تزين مائدة اإلفطار».
و اسش -ت -ط -ردت ق -ائ -ل -ة »:ال -ي-وم اصش-ب-ح األخ
غريب عن اخيه وان كانوا يسشكنون اŸنزل
نفسشه بل اك Ìمن ذلك هناك من العائÓت من
يفطر كل واحد منهم Ãفرده فÎاهم وقت
الذان ك -ل واح -د ج -السس ‘ غ -رف -ت -ه ي -ف -ط -ر
ويدعو الله فرغم ان امتار فقط تفصشل بينهم
إال ان ال -ق -ل -وب ج -ع -ل -ت -ه-ا ام-ي-ال ل نسش-ت-ط-ي-ع
حصشرها ‘ عدد ،وانا واحدة منهم فانا اسشكن
‘ منزل من ثÓث طوابق كل واحد يقطنه اخ
زوجي وبالتا‹ نحن ثÓث عائÓت ‘ اŸنزل،
ورغم اننا اقارب إال انني ل اتذكر ان واحدا
منهم دعا Êاو انني دعوت واحدا منهم فقط
ألن زوجاتهم ألي تتفق فيما بينهن ،فÎاهنّ
يدعون الصشدقاء وا÷Òان ول يدعون األهل
الذين يسشكنون معهن ‘ نفسس البيت ،وهذا
ام - -ر م - -ؤوسش - -ف ج - -دا وغ- -ريب ع- -ن ›ت- -م- -ع
ا÷زائري الذي رسّشخ فيه الجداد اهم مبادئ

السشÓم التسشامح».

عادات منسشية...
ﬁم -د ب -ن شض ّ-ن-ات-ي ،م -ي -ك -ان-ي-ك-ي ي-ع-م-ل
◊سشابه اÿاصس قال عن اŸوضشوع« :ابتعد
اÛت -م -ع ع -ن ا÷وه -ر ا◊ق -ي -ق -ي ل -ل -ع-ادات
والتقاليد التي تركها اسشÓفنا كقواعد عامة
ل -ت -ن -ظ -ي-م ال-عÓ-ق-ات الج-ت-م-اع-ي-ة ،ف-وال-دت-ي
رحمها الله تعا ¤كانت تتنقل ا ¤كل األقارب
واأله -ل و ا÷Òان م -ع ح -ل -ول شش -ه -ر شش -ع -ب-ان
لتطلب السشماح منهم ان هي أاسشاءت اليهم،
وكانت تتكبد عناء التنقل ا ¤وليات اخرى
فقط لفعل ذلك ،بحكم انني اك Èابنائها كنت
دائ -م -ا اراف -ق-ه-ا ،وك-ثÒا م-ا ك-نت اسش-أال-ه-ا ع-ن
سش -بب ذلك ف -ت -ج -يب دائ -م -ا ان رمضش -ان ع-ل-ى
األب -واب وي-جب ان «ُن-صش-ف-ي» ق-ل-وب-ن-ا ل-لصش-ي-ام
والقيام والصشÓة دون ضشغينة او كره او حسشد
يسشكن ‘ احدى زواياه».
ولحظ ﬁمد قائ« :Óحقيقة ان سشكان
ال-قصش-ب-ة م-ث Ó-ك-ان-وا ي-ط-ل-ون م-ن-ازل-ه-م بـم-ادة
«ا÷ »Òلتبدو ناصشعة البيضشاء إال انهم كانوا
ي -أاك -ل -ون ‘ صش-ح-ن واح-دŒ ،ت-م-ع ال-نسش-وة ‘
السشهرة لتقي مع األقارب وا÷Òان يتبادلون
ا◊ديث و الفتيات كن يلعبه «البوقالة» بحثا
عن الفأال ا◊سشن ،اما اليوم فأاصشبح الفراد

يركزون على اŸظاهر التي جعلوها سشÓحهم
للتفاخر على األخ والصشديق و األهل واصشبح
الطعام الذي نتناوله ‘ رمضشان ايضشا وسشيلة
إلغاظة من ل نحبهم ،وصشار الواحد مّنا يصشوم
ويصش -ل -ي وي-ق-وم ال-ل-ي-ا‹ اŸب-ارك-ة وه-و ق-اط-ع
لصشلة رحمه ،ف Óيكلم اخاه ول امه واباه و ل
اي ششخصس ل ترضشى عنه زوجته ،وا ÒÙانه
األول م -ن ي -ف -ت -ي ل -ل -ن-اسس ب-ا◊Óل وا◊رام و
بالدليل من القران والسشنة فكيف يحفظ هذا
ويتناسشى ما فيها من دعوات ا ¤صشلة الرحم
وال- -تسش- -ام- -ح والصش- -ف- -ح ب Úاف- -راد اÛت- -م -ع
الواحد».
كمال بن ديب ،حارسس امن ‘ مؤوسشسشة
اتصش- -الت خ- -اصش- -ة ،رد ع- -ن سش -ؤوال «الشش -عب»
ق -ائ « :Ó-ت -رع -رعت ‘ م -ن -زل ك-انت األم ف-ي-ه
–رصس ع -ل -ى ع -ادة ج-زائ-ري-ة اصش-ي-ل-ة تسش-م-ى
«تشش -ع-ب »Úوه-ي م-ن ال-ت-ق-ال-ي-د ال-ع-ري-ق-ة ال-ت-ي
ت-رسش-خ Ÿب-دأا ال-تسش-ام-ح ف-ف-ي-ه-ا ي-ت-بادل الناسس
خ -اصش -ة األه -ل والق -ارب وا÷Òان ال-تسش-ام-ح
ب- -غ -ي -ة اسش -ت -ق -ب -ال رمضش -ان ب -ق -ل -وب صش -اف -ي -ة
وبعÓقات اجتماعية وطيدة تسشمح لهم بأاداء
ششعÒة الصشيام وكل ما يتبعها من صشلة الرحم
ومّ- -د جسش -ور ا◊ب والحÎام ب -ك -ل سش -ه -ول -ة،
ل-يصش-ب-ح شش-ه-ر شش-ع-ب-ان ف-رصش-ة ح-قيقية إلعادة
بناء العÓقات األسشرية والعائلية واعادة ⁄
ششملها من جديد ،حيث ما زلت اتذكر تلك

واصشل ’ Úقاطع...Ú
ال-ت-ن-ظ-ي-ف وال-طÓ-ء وال-ت-ج-وال ‘ السشواق
ه -ذه ه -ي اه -م الشش -ي -اء ال -ت -ي ي -ق -ب -ل ع-ل-ي-ه-ا
ا÷زائريون لسشتقبال الششهر الفضشيل ،والكثÒ
منهم عندما تسشأالهم عن السشبب يجيب انها
ال -ع -ادات وال-ت-ق-ال-ي-د ال-ت-ي “ي-ز ›ت-م-ع-ن-ا ‘
–ضشÒات رمضش- -ان ،ال- -غ- -ريب ان- -ه -م يششÎون
«العولة» ‘ ششعبان وكأان السشواق و اŸراكز
التجارية سشتغلق ‘ ششهر الصشيام ،فمن الزيت
ا ¤السش -ك -ر ا ¤ال -دق -ي-ق ا ¤ال-ط-م-اط-م ك-ل-ه-ا
يششÎيها البعضس بكميات كبÒة حتى تظن
ان -ه-م سش-ي-ب-ي-ع-ون-ه-ا ‘ السش-وق اŸوازي-ة لح-ق-ا
ولكن هذا غ Òصشحيح ،وعندما تتوجه ا¤
بائعي اللحوم البيضشاء وا◊مراء Œد بعضس
اŸواطن ÚيششÎون الدجاج ويجمدونه من اول
يوم من ششعبان اما اللحوم فحدث ول حرج،
وكان اŸواششي سشيقضشى عليها مع حلول هÓل
الششهر.
ه -ذه السش-ل-وك ال-ت-ي ان-حصش-رت ‘ ال-ط-ع-ام
والظاهر من اŸنزل كا÷دران واألوا Êيجب
ان نراجعها ألن العادات والتقاليد ترسشخ مبدأا
ال -تسش -ام-ح وال-ت-واصش-ل ل ال-ت-ف-اخ-ر وال-ت-ق-اط-ع،
ف -رمضش -ان ل -ه ن -ف -ح -ات رب -ان -ي -ة ت -ت-ط-لب م-ن-ا
مراجعة انفسشنا وغرسس بذور ا Òÿفيها حتى
نكون من الغنام Úوالششاكرين.

لسضتعدادت للعملية التضضامنية
سضيدي بلعباسض تضضبط آاخر ا إ

أاك Ìمن  57أالف عائلة معنية بقفة رمضشان وفتح  14مطعما للمعوزين
ت-ت-واصض-ل ب-ولي-ة سض-ي-دي ب-لعباسض التحضضÒات
اÿاصض -ة ب -ال-ع-م-ل-ي-ة ال-تضض-ام-ن-ي-ة لشض-ه-ر رمضض-ان،
لج -ت-م-اع-ي
ح -يث ضض -ب -طت م -دي -ري -ة ال -نشض -اط ا إ
وﬂتلف ا÷معيات الناشضطة ‘ اÛال اÒÿي
آاخر إاسضتعداداتها للتكفل بالعائÓت اŸعوزة التي
فاق عددها هذه السضنة  57أالف عائلة.

سسيدي بلعباسس :غ.شسعدو
ذكر مدير النششاط اإلجتماعي لولية سشيدي بلعباسس
ششعيب باغلي أان مصشا◊ه خصشصشت قيمة ما يفوق ٣٠
م -ل-ي-ار سش-ن-ت-ي-م لع-ان-ة ال-ع-ائÓ-ت اŸع-وزة خÓ-ل الشش-ه-ر

الفضشيل والتي قدر عددها بـ  ٥٧6٧٨عائلة معوزة عÈ
كامل تراب الولية أاين سشتسشتفيد من إاعانات تضشامنية
من بينها  ٣6.٣٠٠عائلة سشتسشتفيد من مسشاهمات ÷ان
البلديات بقيمة  ١٤٥مليون دينار ،الولية بـ  ٢٠٠٠قفة
بقيمة  ٨مÓي Úدينار ٤٥٠٠ ،قفة من مسشاهمة وزارة
التضشامن الوطني واألسشرة بقيمة  ١٨مليون دينار و ٤٢٥٠
قفة من مسشاعدات ا◊ركة ا÷معوية واÙسشن Úبقيمة
 ١٧مليون دينار ،على غرار مؤوسشسشة سشوناطراك التي
سشتسشاهم بـ  ٥٠٠قفة بقيمة مليو Êدينار ،فضش Óعن
مسشاهمات صشندوق الزكاة واŸقدرة بـ  ٤٢٥٠قفة بقيمة
 ١٧مليون دينار.
ه -ذا وأاك -د ن -فسس اŸت -ح -دث ان -ه سش-ي-ت-م ت-خصش-يصس ٣
Óطفال
مÓي Úدينار من أاجل إاقتناء  ٥٠٠بدلة وأاحذية ل أ
اŸعوزين منها ما سشيخصشصس ألبناء اŸسشاج ‘ Úإا طار

اإلت -ف -اق -ي -ة اÈŸم -ة ب Úوزارة ال-ع-دل ووزارة ال-تضش-ام-ن
الوطني و اŸديرية العامة إلدارة السشجون ،كما سشيتم ‘
الششأان التضشامني ذاته ختان  ١٠٠طفل خÓل أاواخر ششهر
رمضشان وذلك –ت إاششراف مديرية النششاط اإلجتماعي
وم -دي -ري -ة الصش -ح -ة وب -ال -ت-نسش-ي-ق م-ع ا◊رك-ة ا÷م-ع-وي-ة
والهÓل األحمر ا÷زائري والكششافة ا÷زائرية.

رفع قيمة اŸالية لقفة رمضشان لهذا
اŸوسشم من  4إا 5 ¤آا’ف دج
أامر وا‹ ولية سشيدي بلعباسس الطاهر حششا Êوعلى
هامشس ترؤوسشه ›لسس الولية اŸنعقد مؤوخرا مديرية
النششاط اإلجتماعي والتضشامن برفع قيمة اŸالية لقفة

رمضشان لهذا اŸوسشم من  ٤٠٠٠دج إا ٥٠٠٠ ¤دج مع
ضشرورة توزيع القفف على مسشتحقيها قبل ششهر رمضشان،
ل -ت -ج -نب ال -ت -أاخ Òوال -ت -ق -اعسس ‘ ال -ت-وزي-ع م-ع الضش-ب-ط
والتحكم ‘ كل اإلختÓلت التي ششهدتها عمليات التوزيع
اŸواسشم اŸاضشية.
كما أالح ذات اŸسشؤوول على الÎكيز على نوعية اŸواد
الغذائية األسشاسشية التي –تويها القفة والتي تضشم هذه
السش-ن-ة  ١١م-ادة غ-ذائ-ي-ة م-ن-ه-ا ال-زيت ،ال-ق-ه-وة ،السش-كر،
طماطم مصشÈة ،ا◊ليب ا÷اف والفرينة وغÒها من
اŸواد ب -اع -ت -ب -ار أان م -ع-ظ-م مشش-اك-ل ال-ق-ف-ة ال-تضش-ام-ن-ي-ة
تتلخصس كل سشنة ‘ رداءة نوعية اŸواد وهو ما دفع
ب- -اŸسش- -ؤوول الول ع- -ن ال -ولي -ة إا ¤اŸط -ال -ب -ة ا÷ه -ات
الوصشية بتقد Ëنوعية جيدة من اŸواد الغذائية حفاظا
على كرامة اŸعوزين.

اأ’ربعاء  24ماي  201٧م
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ؤقفـ ـ ـ ـ ـات قب ـ ـ ـل حلـ ـ ـ ـول ششه ـ ـ ـر رمضش ـ ـ ـ ـ ـان

نحن مقبلون على شسهر عظيم أا’َ وهو شسهر رمضسان ،وما أادراك
ما شسهر رمضسان ،شسهر البَuر واإ’حسسان ،شسهٌر أاّولُه رحمة وأاوسسطُه
ِ
ي صسلّى الله عليه
مغفرة ،وآاخرُه عْتٌق من الuنيران ،شسهر َتَمsنى الّنب ّ
ّ
ِ
وسسلّم لقاءه ،إاذ قال في دعائه‘‘ :اللهّم بارك لنا في رجب وشسعبان
وَبلْuغنا رمضسان‘‘.
ّ
s
قبل حلول شسهر رمضسان المعظم ،شسهر ال ّصسبر ،شسهر الطاعة،
شس -ه -ر الu-ذك-ر ،ع-ل-ى ال-مسس-ل-م اسس-ت-ذك-ار ه-ذه ال-وق-ف-ات ال-خ-مسس:
ت أاّول قدم على أاعتابه،
إاذا َقدِم عليك شسهر رمضسان فوضسع َ
ِ
فحريّ بك أان تتذsكر نعمة مِن الله أاسسداها إاليك ومّنة من الله
ت
أاو’ها إاليك ،وهذه النuعمة أان َبلَsغك الله شسهر رمضسان ،فإاذا بلْغ َ
شسهر رمضسان فتَذsكر مِsنة الله عليك واحُمد الله على الوصسول
والبلوغ وُقل‘‘ :الّلهّم لك الحمد على أان بلغتني رمضسان ’ أاحصسي
ت هذه النuعمة من قلبك َتأاsذَن
ثناء عليك‘‘ ،فإان ُقل َ
تِ هذا وتمكَن ْ
َ
ُ
َ
ُ
َ
s
َ
الله لك بالمزيد {َو َ أ
م}.
م أ
’ ْ
’ِزيَدنك ْ
ن شضكْرت ْ

عقد النية على صشÓح القول ؤالعمل

وْلَتُكن من بداية هذا الشّسهر عزم بينك وبين الله على المسسير إالى
ال -ل -ه وال -ت -ق t-رب إال-ي-ه ب-ط-اعِ-ت-ه وِذِكِ -ره وحسس-ن ع-ب-ادت-ه .ج-اء ف-ي
ال ّصسحيحين من حديث أابي هريرة رضسي الله عنه قال :قال
رسسول الله ـ صسّلى الّلـه عليه وسسّلم ـ ‘‘إاذا كان صسوم يوم أاحدكم فÓ
يرفث و’ يصسخَب فإان سسابه أاحٌد أاو شساتمه فليقل إاuني صسائم‘‘،

أ’نّ ال ّصس -ي -ام ’ ي -ق -تصس -ر ع -ن -د اإ’مسس-اك ع-ن ال-ط-ع-ام وال ّشس-راب
فحسسب ،ولكن هناك صسيام عن اإ’حجام عن الكÓم اّلذي ’
ُيرضسي الله عّز وجلّ ،وهناك صسيام عن اأ’فعال اّلتي تسسخط الله
عّز وجّل .هذا الشّسهر هو شسهر التوبة واإ’نابة والمغفرة ،إاذ صسّح
عن الّنبيّ ـ صسلّى اللّـه عليه وسسّلم ـ أاّنه قال‘‘ :إاّن الله يبسسط يده
باللّيل حّتى يتوب ُمسِسيَء النّهار ويبسسط يده بالّنهار حّتى يتوب
مسسيَء اللّيل حّتى تطلع الشّسمسس من مغربها‘‘،

ذنوب العام ُتمحَى َŸن صشدق مع الله ‘ هذا الشّشهر

فَمن لم يتُب إالى الله عّز وجّل في رمضسان ،فمَتى يتوب؟ ومَن لم
يُعد إالى الله عّز وجلّ في رمضسان ،فمتى يعود؟ ومن اأ’مور
المهّمة الّتي ينبغي للمسسلم أاْن يفعلها قبل حلول شسهر رمضسان
المبارك ،أان َيَتَفsقَه في أاحكام ال ّصسيام وما يتعلّق بشسروطه وآادابه
وسسننه وما يجب وما ’ يجب إالى غير ذلك ،حّتى ُيهuيئ نفسسه
’سستقبال شسهر رمضسان المع s
ي ـ صسلّى اللّـه
ظم ،وقد صسحّ عن النّب ّ
ً
ع -ل -ي -ه وسس ّ-ل -م ـ أاّن -ه ق -الَ‘‘ :م -ن ُي ِ -رد ال -ل -ه ف -ي -ه خ-ي-را ُيَ -فu -قُ-ه ف-ي
الuدين‘‘.فاغتنموا أاّيام هذا الشسهر ولياليه وسساعاته في ا’سستزادة
من الخير واإ’قبال على الله عّز وجلّ ،فإاّن العاقل ’ يفرط في
هذه اأ’ّيام‘‘ .الّلهّم بلuغنا رمضسان وأاِعsنا فيه على ال ّصسيام والقيام،
واجعلنا فيه ووالدينا من عتقائك من الّنار».

رؤؤيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة فقهيـ ـ ـ ـ ـة

❊ سس :ما حكم من يبكي في ألدعاء و’ يبكي عند سضماع ألقرآأن؟
هذا ليسس باختياره ،فقد تتحرك نفسسه في الدعاء و’ تتحرك في بعضس اآ’يات ،لكن
ينبغي له أان يعالج نفسسه ويخشسع في قراءته أاعظم مما يخشسع في دعائه؛ أ’ن الخشسوع في
القراءة أاهم ،وإاذا خشسع في القراءة وفي الدعاء كان ذلك كله طيباً؛ أ’ن الخشسوع في
الدعاء أايضسًا من أاسسباب اإ’جابة .لكن ينبغي أان تكون عنايته بالقراءة أاكثر أ’نه كÓم الله
فيه الهدى والنور ،كان النبي  -عليه الصسÓة والسسÓم  -يتدبر ويتعقل ،وهكذا الصسحابة،
رضسي الله عنهم وأارضساهم ،ويبكون عند تÓوته ،ولهذا لما قال النبي  -عليه الصسÓة
والسسÓم  -لعبد الله ابن مسسعود رضسي الله عنه« :اقرأا عليّ القرآان» .قال عبد الله :أاأاقرأا
عليك وعليك أانزل؟ قال»:إاني أاحب أان أاسسمعه من غيري» ،فقرأا عليه أاول سسورة النسساء
ل أsم ٍ
ك َعَلى َهـُؤؤ’ء
ة ِبشَضِهيدٍ َوِجْئَنا ِب َ
حتى بلغ قوله تعالىَ{ :فَكْي َ
ف ِإأَذأ ِجْئَنا ِمن ُك u
شَضِهيدا ً} (النسساء .)41 :قال« :حسسبك» ،قال ابن مسسعود :فالتفت إاليه ،أاو قال :فرفعت
رأاسسي إاليه فإاذا عيناه تذرفان.وظاهره أانه يبكي بكاء ليسس فيه صسوت وإانما عرف ذلك
بوجود الدمع .كذلك حديث عبد الله بن الشسخير أانه سسمع لصسدره ـ صسلّى اللّـه عليه وسسلّم
ـ أازيزا ً كأازيز المرجل من البكاء ،فهذا يدل على أانه قد يحصسل له صسوت لكنه ليسس
بمزعج.
على مقربة أيام من رمضضان

علـ ـو الهم ـة ‘ ششهـ ـر القـ ـرأان
^ هّمة ألقرآأن :قال تعالى{ :شضهر رمضضان
أَل- -ذي ٍأن- -زل ف- -ي -ه أل ٍ-ق -رآأن» (ال- - -ب- - -ق - -رة ،)185
ف -رمضس -ان وال -ق -رآان ح -ب-ي-ب-ان م-تÓ-زم-ان ’
يفترقان ،فكن أايها المسسلم عاشسقاً للقرآان،
’ تفارقه حفظًا وتÓوة ومدارسسة ،فرسسولنا
كان يتدارسس القرآان مع جبريل طوال شسهر
رمضسان ،يقول« :من قرأا حرفاً من كتاب الله
فله حسسنة ،والحسسنة بعشسر أامثالها» ،وفي
حديث آاخر« :من هم sبحسسنة فلم يعملها
كتبها الله عنده حسسنة كاملة ،وإان هم sبها
فعملها ،كتبها الله عنده عشسر حسسنات إالى
سسبعمائة ضسعف إالى أاضسعاف كثيرة» .فليكن
صسدرك حافظًا لكÓم الله متدبرا ً له .
^ هّمة أل ّصضيام :يقول رسسولنا ـ صسلّى الّلـه
عليه وسسلّم ـ في معادلة رياضسية إايمانية:

«من صسام رمضسان إايمانًا واحتسسابًا ُغفر له
ما تقsدم من ذنبه» إايمانًا بأانه ركن من أاركان
Óج -ر ،م -ت -ح -ل -ي ً-ا
اإ’سسÓ- -م ،واح- -تسس- -ابً- -ا ل - -أ
باأ’خÓق الفاضسلة في نهاية رمضسان ،مرددا ً
دائمًا« :إاّني صسائم» .وصسÓة التراويح تعدل
قيام ليلة كما يقول العلماء ،لكن عالي الهمة
يجعل ليله مع الصسÓة والقرآان خاصسة في
ال -ث -لث اأ’خ -ي-ر م-ن ال-ل-ي-ل ،ف-ع-ي-ون-ه ت-ف-يضس
ب -ال -دم -ع سس -اج -دا ً ب -ي -ن ي -دي ال -ل -ه ،وع -ن -د
اإ’فطار ،دعوة ’ ترد كما أاخبرنا رسسول الله
ـ صس ّ-ل -ى ال ّ-ل -ـه ع -ل-ي-ه وسسّ-ل-م ـ ف-ع-ال-ي ال-ه-م-ة
ي -ح -رصس ع -ل -ي -ه -ا ،وت -راه م -ح -اف -ظ ً-ا ع -ل-ى
الصسلوات الخمسس في أاوقاتها ،ومع نوافلها.
’ع-مال ألصضالحة :ع-ال-ي الهمة
^ هّ-م-ة أ أ
يعلم أان رسسولنا ـ صسلّى اللّـه عليه وسسلّم ـ كان
أاجود الناسس ،وأاجود ما يكون في رمضسان،
فتراه ينفق ماله إ’طعام الفقراء والمسساكين
سسرا ً وعÓنية ،لي ً
 Óونهارا ً.
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كÓم من نؤر
ما أاجمل ما جاء به اإ’سسÓم من عفو
وصسفح وإاعراضس وصسبر جميل..قال
تعالى{ :وأًلّكا ٌ
ن أًلّغًي ّ
ظٌمي ّ
ظ
ن ّع ٌ
وأًلّعاٌفي ّ
ن ألsناسس ٌ} ( 134آال
عمران).
ويقول د  -عائضس القرني ،في كتابه
(’ تحزن) :الناظر في حياتنا
القصسيرة يجد أان من ذهب لرد
اعتبار نحو مضسايقة ’ يجد إا’
الخسسارة ،بمعنى أان المرء لو جلسس
يمحصس ما بلغه من سسوء عن شسخصس
أاومضسايقة عن طريق ما ،فهو يظن
أانه بهذا التمحيصس وهذه المطالبة
يعيد لنفسسه حقها ،واأ’مر على
العكسس من هذا ،فالمسسأالة على
الضسد ،تقع الوحشسة بينك وبينه
ويسستمر العداء وتسستقر الخصسومة.

هام جدأ

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

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

كيـ ـ ـف تسشتقب ـ ـل رمضش ـ ـان؟
اقترب شسهر رمضسان ولم يبق عليه إا’ّ أاّيام
معدودات ،وهو ضسيف سسريع ا’رتحال كما
في قوله تعالى{ :أّياًما َمْعدودأت}...
البقرة من اآ’ية  .184وحريٌ بالمؤومن أانّ
ُي-خu-ط-ط ل-ت-ح-ق-ي-ق ا’سس-ت-ف-ادة ال-قصسوى من
ه -ذا الشس -ه -ر ال -م -ب -ارك ال-ذي ت-عّ-ددت ف-ي-ه
حات الرّبانية من أاسسباب المغفرة إالى
الsنَف َ
ال -ع -ت -ق م -ن ال ّ-ن-ار ،ك-م-ا أاخ-ب-ر ب-ذلك الّ-ن-بّ-ي
الكريم ـ صسّلى الّلـه عليه وسسّلم ـ في قوله:
‘‘مَن صسام رمضسان إايماًنا واحتسسابًا غُِفر له
ما تقsدم من ذنبه ،وَمن قام ليلة القدر إايماًنا
واحتسساًبا غُِفر له ما تقّدم من ذنبه‘‘ (رواه
البخاري).
لقد كان سسّيدنا رسسول الله ـ صسّلى الّلـه عليه
وسسّلم ـ ُيَبشuسر أاصسحابه الكرام بقدوم شسهر
رمضس- -ان ف- -ي -ق -ول‘‘ :أات -اك -م رمضس -ان ،شس -ه -ر
مبارك ،فرضس الله عليكم صسيامه ،تفتح فيه
أاب-واب ال ّسس-م-اء وت-غ-ل-ق ف-ي-ه أاب-واب ال-ج-ح-يم
وُتَغل فيه مردة الشسياطين ،لله فيه ليلة خير
من أالف شسهر ،مَن حَُرم خيرها فقد حرم‘‘
(رواه النسسائي).
وقال رسسول الله ـ صسّلى اللّـه عليه وسسلّم ـ
ُم َ-ب u-ي ً -ن -ا فضس -ل ال-ل-ه ت-ع-ال-ى ع-ل-ى ع-ب-اده ف-ي
رمضسان‘‘ :إانّ لله عتقاء في كّل يوم وليلة لكّل
عبد منهم دعوة مسستجابة‘‘ (رواه أاحمد في
المسسند).
ف -إاذا ك -انت ه -ذه ب -عضس اأسس -ب -اب ال -م -غ-ف-رة
والعتق من الّنار في رمضسان ،فينبغي لكّل
َم -ن أاراد ال ّ-ن-ج-اة أان ي-غ-ت-ن-م ه-ذه الّ-ن-ف-ح-ات
والجوائز حّتى يكون من الُعَتقاء من النّار،
وذلك م- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ن خ Ó- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ل:
التوبة واإ’نابة :فالتوبة من الذنوب واجبة
في كّل وقت ،ولكنّها في رمضسان أاوجب،
فَمن لم َيُتب في رمضسان فمَتى يتوب ،وَمن
ل -م ُي ِ-ن -ب ف -م َ -ت -ى ُي ِ-ن -يب؟ ق -ال ال-ل-ه ت-ع-ال-ى:
{َوُتؤُبؤأ ِإأَلى ألsل ِ
ن
جِميًعا أّيها أْلُمْؤؤِمُنؤ َ
ه َ
ن} (النور.)31 :
حؤ َ
م ُتْفِل ُ
َلَعsلُك ْ
اإ’خÓصس لله :قال الله تعالىَ{ :فَم ْ
ن
ن َكا َ
حا
ل َعَم ًÓصَضالِ ً
ء َرuبهِ َفلَْيْعَم ْ
َيْر ُ
جؤ ِلَقا َ
ِ
ِ
ِ
َو َ
ْ
حًدأ} (الكهف:
أ
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ي صسلّى الله عليه وسسّلم فيما
 ،)110وقال النّب ّ
يرويه عن رuبه عّز وجلّ‘‘ :أانا أاْغَنى الشtسركاء
عن الشuسرك ،مَن عمل عم ً
 Óأاشسرك فيه معي
غ- -ي- -ري ت- -رك- -ت- -ه وشس- -رك- -ه‘‘ (رواه مسس -ل -م).
اّتباع ال ُسسّنة :يجب على المؤومن اّتباع سُسّنة
المصسطفى ـ صسّلى الّلـه عليه وسسّلم ـ أ’ّنه
ع -ل -ي -ه ال ّصس Ó-ة وال ّسسÓ-م بs-ي-ن كّ-ل شس-يء ع-ن
الصس -ي -ام ،ف -ب s-ي -ن مَ -ت-ى يصس-وم الّ-ن-اسس وم-تَ-ى
ي -ف -ط -رون ،وب ّ-ي -ن واج-ب-ات الصس-ي-ام وسس-ن-ن-ه
وآاداب- -ه ،وبّ- -ي- -ـن فضس -ائ -ل -ه وث -م -رات -ه وب ّ-ي -ـن
المفطرات وما ’ يؤوثّر في الصسيام وبّين
اأ’ع-ذار ال-م-ب-ي-ح-ة ل-ل-ف-ط-ر وغ-ي-ر ذلك م-م-ا
يتعلّق بالصسيام.
الصس- -ب- -ر :الصس- -ب- -ر م- -ن أاشسّ- -ق اأ’م -ور ع -ل -ى
النtفوسس ،ولذلك كان الصسبر نصسف اإ’يمان،
وك -ان ج -زاؤوه أاع -ظ-م ال-ج-زاء ك-م-ا ق-ال ال-ل-ه
م
صضاِبُرونَ أجَْرُه ْ
تعالى{ :إأsنَما ُيَؤsفى أل s
ِبَغْيِر ِح َسضاٍب} (الزمر،)10 :
ح -ف -ظ ال -وقت واسس -ت-ث-م-اره ف-ي ال-ط-اع-ات:
كصسوم نهاره وصسÓة التراويح وتÓوة القرآان
ال-ك-ري-م ،وت-ف-ط-ي-ر صس-ائ-م وال-جود والصسدقة
وأاداء الُعمرة وا’عتكاف وتحري ليلة القدر
وقيامها.
إاتقان العمل وإاحسسانه :قال تعالى{ :إأsنا ’َ
جَر َم ْ
ن أحسضن َعَم( }ًÓالكهف:
ُنضِضيُع أ ْ
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s
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 ،)30وقول
َ
s
ُ
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ن} (ه - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ود.)115 :
حسِضِني َ
أْلُم ْ
خُلق :قال رسسول
العفو والتّسسامح وحُسسن ال ُ
الله ـ صسّلى اللّـه عليه وسسّلم ـ ‘‘فإاذا كان يوم
خب ،فإاْن
صسوم أاحدكم ،فَ Óيْرَفث و’ َي ْصس َ
سس -اَب ُ-ه أاح-د أاو ق-ات-ل-ه ،ف-ل-ي-ق-ل :إاuن-ي صس-ائ-م‘‘
(متفق عليه).
محاسسبة الّنفسس :قال الله تعالىَ{ :يا أّيها
أsل ِ
ه َوْلَتْن ُ
ظْر َنْفسٌس
ذينَ آأمنؤأ أsتُقؤأ ألsل َ
ت ِلَغ ٍ
َما َقsدَم ْ
ه َخِبيٌر
ه إأن sأللَ s
د َوأsتُقؤأ ألsل َ
’ َتُكؤُنؤأ َكاsل ِ
ن َو َ
ن َن ُسضؤأ
ذي َ
ِبَما َتْعَمُلؤ َ
م} (الحشسر- 18 :
أللَ s
م أْنُف َسضُه ْ
ه َفأاْن َسضاُه ْ
.)19
فالّلهّم بuلْغنا رمضسان وأاِعsنا على اإ’حسسان
واجعلنا من عتقائك فيه من النّار.

اسشتع ـ ـ ـداد اŸسشلم ’سشتقب ـ ـال ششهـ ـر رمضش ـ ـان
يفرح المسسلمون بقدوم شسهر رمضسان المعظم لما
فيه من الّنفحات الربّانية اّلتي تغمرهم وتنهال
عليهم ،والمجتمع المسسلم يحسسن اسستقبال هذا
الشّسهر الكريم ،فلقد كان سسلف هذه ا’أمّة يدعون
الله سستة اأشسهر اأن ُيبلuغهم رمضسان ،ثم يدعونه سستة
ا أ ش س ه ر ا أ خ ر ى ا أ ن ي ت ق ب sل م ن ه م ط ا ع ت ه م و ع ب ا د ت ه م ل ه
ف - - - - - -ي ه - - - - - -ذا ال ّشس - - - - - -ه - - - - - -ر ال - - - - - -ك- - - - - -ري- - - - - -م.
يسس-ت-ق-ب-ل ال-م-ج-ت-م-ع ال-مسس-لم شسهر رمضسان بالّتوبة
وا’إنابة اإليه سسبحانه وتعالى ،والتوبُة واجبٌة على
الَفْوِر ،و’ يجوُز تاأخيُرها و’ التّسسويفُ بها؛ ’أنs
الله اأَمَر بها ورسسولُه ،واأَواِمُر الله ورسسولِِه كtلها على
الفوِر والمبادرِة’ ،أsن العبَد ’ يدري ماذا يحصسلُ له
ب-الّ-ت-اأخ-يِ -ر ،ف-ل-عs-لُ-ه اأن ي-ف-جَ -اأُه ال-م-وُت ف Óيسستطيُع
الّتوبَة ،و’أsن ا’ِإصسراَر على المعصسيِة يوجبُ َق ْسسوَة
القلب وبُْعَده عن الله عsز وجsل وضسعفَ اإيمانه ،وَمن
ل -م ي -ن -دم وي -تب ف-ي شس-ه-ر رمضس-ان ف-م-ت-ى ي-ت-وب؟
ه ا ه و ش س ه ر ر م ض س ا ن  ،ق د غ لّ ق ت ف ي ه ا أ ب و ا ب ا ل نّ ي ر ا ن ،
وفّتحت فيه اأبواب الجنان ،وصسّفدت فيه مردة
الجان ،وُكبت فيه الشّسيطان ،هاهو باب الّتوبة قد
فتح ،فليدخل فيه التائبونَ{ :و ِأإuني َلَغsفاٌر uلَمن
ح-ا ُث-م sأْهَتَدى}،
َت-اَب َوأآَمَ-ن َوَعِ-مَ -
ل َصض-اِلً -
رمضس -ان شس -ه-ر ت-غسس-ل ف-ي-ه ال-ح-وب-ات ،وت-ن-ب-ذ ف-ي-ه
ال -خ -ط -ي -ئ -ات ،ف Ó-ي-خ-رج-ن ه-ذا الشّس-ه-ر اإّ’ وق-د
تبّدَلت ال ّ
طباع ،وتغّيرت ا’أوضساع.
وُيسستقبل شسهر رمضسان بالشtسكر والحمد لله تعالى
على اأن بّلغنا اإّياه ’أّن بلوغ شسهر رمضسان نعمة
عظيمة ومّنة جسسيمة على َمن اأقدره الله عليه.
ويبشّسر المسسلمون بعضسهم بعضًسا بمناسسبة حلول
اأشسرف الشّسهور اّلذي ياأتي بعد طول غياب ويفد
بعد فراق ،فقد كان المصسطفى ــ صسّلى الّلـه عليه
وسسلّم ـ ُيبشّسر اأصسحابه فيقول« :قد جاءكم شسهر
رمضسان ،شسهر مبارك كتب الله عليكم صسيامه ،فيه
تفتح اأبواب ال ّسسماء ،وتغلق فيه اأبواب الجحيم،
وُتَغّل فيه مردة الشّسياطين ،لله فيه ليلة خير من
األ- -ف شس- -ه- -ر ،م- -ن ُح- -رَِم خ- -ي- -ره- -ا ف- -ق- -د ُحِ - -رم».
كيف ’ يبشّسر الموؤمن بشسهر يفتح الله فيه اأبواب
الجّنة؟ كيف ’ يبشّسر المذنب بشسهر يغلق الله فيه
اأبواب النّار؟ كيف ’ يبشّسر العاقل بوقت ُيغّل الله
فيه الشّسياطين؟ شسهر ’ ُتحصسى فضسائله و’ ُيحاط
بفوائده.
يسس -ت -ق -ب -ل ال -مسس -ل -م-ون رمضس-ان ب-ت-ه-ي-ئ-ة ال-ق-ل-وب،
وتصسفية الّنفوسس ،وتطهير ا’أموال ،والتفّرغ من
زحام الحياة ،اأعظم مطلب هذا الشّسهر :اإصسÓح
القلوب ،فالقلب اّلذي ما زال مقيًما على المعصسية
يفوت خيًرا عظيًما .فرمضسان هو شسهر القراآن،
والقلوب هي اأوعية القراآن ومسستقّر ا’إيمان فكيف
بوعاء لّوث با’آثام كيف يتاأثّر بالقراآن ،وهذا هو

الّتفسسير لحالنا وحال اأُناسس ينتظمون في ال ّصسÓة
وسسرعان ما يتسسّرب اإليهم الَملل وتتمّلكهم ال ّسسامًة
واآيات الله  -الّتي لو نزلت على جبل لراأيته خاشسًعا
متصسّدًعا من خشسية الله  -تطرق اأسسماعهم ،ذلك
اأنّ ال -ق -ل -وب ق -اسس -ي -ة ل -م ُت -ط ّ-ه -ر ’سس-ت-ق-ب-ال كÓ-م
الّرحمن .قال ا’إمام الحسسن البصسري رحمه الله:
لو طهرت قلوبكم ما شسِبَعت من كÓم رّبكم.
اإّن شسهر رمضسان هو شسهر المغفرة والتّجاوز عن
الخطيئة والشّسحناء والقطيعة من موانع المغفرة
الشّسديدة ،لذا ُيسستقبل رمضسان بتخلية الّنفوسس من
ال ّضسغائن وا’أحقاد الّتي خلخلت الُقرى واأنهكت
القوى ومّزقت المسسلمين شسّر ممّزق ،فاّلذي يطّل
ع -ل -ي -ه رمضس -ان ع-ا vق-ا ل-وال-دي-ه ،ق-اطً-ع-ا ’أرح-ام-ه،
هاجًرا ’إخوانه اأفعاله قطيعة ،دوره في المجتمع
النّميمة هيهات هيهات اأن َيسستفيد من رمضسان،
ق -ال ت -ع-ال-ىَ{ :ف-اsتُ-ق-ؤأ أل-لَ-ه َو أ ْصضَ-لُحؤأ َذأَت

ه َوَرسُضؤَل ُ
ه ِأإن ُكنُتم
َبْ-يِ-نُ-كْ-م َو أَِطَ-يُ-ع-ؤأ أل-ل َ
ن}.
tمؤْؤمِني َ

رمضسان شسهر الُموا’ة للموؤمنين والمواسساة للفقراء
المسساكين ،فِمْن ِحكم رمضسان اأن يتفاعل المسسلم
مع اإخوانه في شسّتى البقاع ،ويتجاوب مع نداءات
ال- -ف -ق -راء وال ّضس -ع -ف -اء ،م -ت -ج -او ًزا ب -مشس -اع -ره ك ّ-ل
ال-ف-واصس-ل ،م-تسسّ-لً -ق-ا ب-م-ب-ادئ-ه كّ-ل ال-حواجز ،يتاأّلم
’آ’م -ه -م ،ي -ح -زن ’إح -زان -ه-م ،يشس-ع-ر ب-ف-ق-رائ-ه-م،
م -ب -ت-دًءا ب-ال-م-وا’ة وال-م-واسس-اة م-ن ب-ي-ت-ه وم-وط-ن-ه
و’إخ -وان -ه م -ن ب -ن -ي ج -ل -دت -ه وصس -ح -ب -ه واأق-ارب-ه.
ُيسستقبل رمضسان بنفسس معطاءة بالخير فّياضسة،
وي -بسس -ط ي-ده ب-ال ّصس-دق-ة وا’إن-ف-اق {sمَ-ثُ-ل ألِsذيَن
حsب ٍ
ل ألل ِ
ة
ُيْنِفُقؤ َ
ه َكَمَث ِ
م ِفي سَضِبي ِ
ن أَْمَؤأَلُه ْ
ل َ
حsبةٍ
أَنَبَت ْ
ت سَضْبَع سَضَناِب َ
ل سُضنُبَلةٍ uمَئُة َ
ل ِفي ُك u
َوأل- -لُ - -
ه ُيَ- -ضض -اِع ُ-ف ِل َ-م -ن َي -شَض -آاُء َوأل -ل -هُ َوأسِض ٌ-ع
َعِليمٌ}.
اإنّ رمضس- -ان ه- -و شس- -ه- -ر الّ - -ن- -ف- -ح -ات وال ّ-رح -م -ات
والّدعوات ،والمال الحرام سسبب البÓء في الّدنيا
ويوم الجزاء ’ ُيسستجاب معه الّدعاء و’ تفتح له
اأبواب ال ّسسماء ،لذا ُيسسَتقبل بتطهير ا’أموال من
ال-ح-رامَ{ ،و ِأإَذأ سَضَ -اأَلَ-ك ِعَ-ب-اِدي َعu-ن-ي َفِ -اإ uني

ع ِأإَذأ َدَع- -اِن
ب أُِج - -يُب َدْع َ- -ؤَة ألs- -دأ ِ
َق ِ- -ري ٌ
َفْ-لَ-يْ-سضَ-تِ-ج-يُ-ب-ؤأْ ِل-ي َوْلُ-ي-ؤْؤِم-نُ-ؤأْ ِب-ي َلَ-ع-لُsهْم
ن}.
َيْرشُضُدو َ
و ا إ نّ ا أ ف ر ا د ا ل م ج ت م ع ا ل م س س ل م ا إ ذ ا ا س س ت ق ب ل و ا ر م ض س ا ن
على اأّنه مدرسسة لتقوية ا’إيمان وتهذيب الخلق
وتقوية ا’إرادة فاإّنهم سسيسستفيدون منه ،فيجدون
في نهاره لّذة ال ّصسابرين وفي ليله لّذة المناجاة،
ه م ا لّ ذ ي ن ت ف ت ح ل ه م ا أ ب و ا ب ا ل ج ن ا ن ف ي ر م ض س ا ن ،
و ت غ ل ق ع ن ه م ا أ ب و ا ب ا ل ن uي ر ا ن و ت ت ل ق ا ه م ا ل م  Óئ ك ة ل ي ل ة
القدر بالبشسر وال ّسسÓم.
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متاهـــــة
األرقــــام

١

حكم دولي
كرة القدم

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 لبطل اŸقاومة
الشسعبية ‘ منطقة برج
بوعريج.
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8
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دردشسة
لسسهم
اأ

مدينة
سشورية

8

يعلم
نصشف دم
مرضس

3

عملة
أاسشيوية
نصشف لرقم

للنصشب
رجاء
عاصشمة
عربية

الطموح

مدخل
عكسس
حضشر
والدة

5

متششابهة
وطن

صشّور
ششتم
للتعريف

6

يدرك
ارششد

أابعث «م»
دخر «م»،

من اأ’هل

مدرب
الجزائر
أ’هلي البرج

اللغز:

الح ـ ـ ـ ــل

كلمات سسهمية
كلمة سسر
دردشسة الحروف
لعبة الحروف

من أايام
اأ’سشبوع
ثلثا ميل
متششابهان
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الكلمـــــــات:

لنسساب ،النصسارى  ،اŸضسي ،ا÷هاد ،اللقاء ،الفقهاء ،اŸركز،
ا أ
لنفسس ،الرحيم،
العلمي ،اŸتصسل ،التحفيز ،الذكر ،اŸلك ،ا أ
التباهي ،اıزومي ،الذيل ،التكملة ،اŸال ،تشسد ،فمن ،فكان،
ا ،ÎŸاŸتعب ،البلد ،اسسلم،
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الحل  /كلمات متقاطعة

أافقيا )١ :عمر غريب ،امل ،زار ،باتنة ،لي،
مح ،مح ،بششاري ،حرسس ،لمع ،مدمر،
العايب ،وا ،مدرب ،التماسس ،اعمل ،زيدان،
لبنان ،عز الدين دوخة،،
عموديا )١ :عزيز درواز ،مال ،مالي ،ر.ر،
مجد ،امدت ،محرم ،ما ،ربح ،بان ،يا،
ارسس ،لي ،مششبت ،لبن ،العمل ،ند ،اة ،امر،
او ،يعي ،نخ ،لين ،بششار،،،
الحل متاهة ا أ
لرقام

+ 43 + 45 + 47 + ١١5 + ١١4 + ٠3 + 33
565 = 88 + 77
الحل  /تسسل وتثقف

ج  /عدد السساعات في
اسسبوع واحد هو
«« »١٦٨مائة وثمانية
وسستون»
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أا  -الجاحظ؟
ب  -إاميل زو’؟
ج  -فيكتور هيجو؟
د  -بالزاك.
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اختبر معلوماتك..
أاي كاتب روائي قام بتأاليف رواية
البؤوسساء من بين الكتاب التالية
اسسمائهم؟
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مدرب سسابق لمولودية وهران
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لمسس
للجزم

رئيسس
مولودية
العلمة

`

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

يسشأام
رقد
نصشف طن
١

٩

` 4 `` 3 ` 2

الكلمــات السسريــة

متششابهان
عبر

1

ربوح حداد
سسميد
فÓق
محمد فÓق

رئيسس اتحاد
الحراشس

أاغير
لبد

مصشانع «م»

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.

كلمة
السسر:

رقــــــــــم

أاعبر «م»
يصشرح «م»
ظن

٨٢٩

نعم
من اأ’لوان
باأ’جنبية

مسشالك
للنداء

3

7

أاصشغي
سشنة

١7345

4

للجواب

لعبــــة الحـــروف
1

¬aôY º«gGôHGE :OGóYGE

الكلمــــات السسهميـــة

ننطلق من الدائرة
السسوداء ‘ أاعلى
الشسبكة لنصسل إا¤
الدائرة السسوداء
لخرى ،شسرط أان Œمع
ا أ
‘ النهاية  ٥٠٢نقطة
وأال “ر ‘ رقم واحد
إال مرة واحدة.

2

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

العدد

23

أافقيا
 )١مدرب سشابق ’تحاد عنابة
 )2من مراحل العمر ،ا’سشم اأ’ول لرئيسس
مولودية وهران راحل،
 ) 3يطوي ،حرف جر،
 ) 4للتمني،
 ) 5ثلثا فخر ،اسشتفسشر،
 ) 6للنفي ،أاهاجر ،مداد،
 ) 7أازهار ،قطع ،للمسشاحة،
 ) 8جمع عالم ،ارششد،
 ) ٩طعم مبعثرة ،للنصشب ،يسشجل «م»،
 ) ١٠نعم باأ’جنبية «م» ،بلدية ،بو’ية الجزائر،
 ) ١١رئيسس سشابق لفريق ترجي مسشتغانم

عموديا
 ) ١رئيسس سشابق راحل للرابطة الوطنية لكرة
القدم،
 ٩ 2غÓم ،ا’سشم اأ’ول لÓعب سشابق لرائد
القبة «م»،
 ) 3يسشكن ،سشمو «م»
 ) 4عاصشمة عربية ،اسشم اششارة ،ثلثا احل،
 ) 5عاين ،موال متفرقة،
 ٩ 6ارتفاع «م» ،ضشباب ،منتجة العسشل،
 ) 7في الوجه ،اسشم موصشول ،طليق «م»،
 ) 8أاصشلح البناء ،لÓسشتفهام ،وجهة نظر،
 ) ٩متششابهة ،ششطر مبعثرة،
 ) ١٠ثلثا مطر ،ممرن،
 ) ١١ا’سشم اأ’ول لمدرب سشابق للمنتخب
الوطني لكرة اليد.
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مواقيت
الصصÓة

^  2٤م- -اي  :195٦ت-واصص-لت ع-م-ل-ي-ة اع-تقال
م- - -ن- - -اضص- - -ل- - -ي الإ–اد ال- - -ع - -ام ل - -ل - -ع - -م - -ال
ا÷زائ- -ري ،Úوق- -رار م- -ن ال- -وزي- -ر اŸق -ي -م
ب-ا÷زائ-رÁ ،ن-ع Ãوج-ب-ه ط-ب-اع-ة وت-داول
وب- -ي- -ع وت -وزي -ع ج -ري -دة (ال -ع -ام -ل ا÷زائ -ري)،
ل–اد العام للعمال ا÷زائري.Ú
أاسصبوعية ا إ

لربعاء  28شصعبان  1٤38هـ اŸوافق لـ  2٤ماي  2017م
ا أ

الطقــسص اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

الرفـ ـ ـع م ـ ـن الق ـ ـدرة القتاليـ ـة للوحـ ـدات وإاجراءات
لسشتتبـ ـ ـ ـاب األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن خـ ـ ـ ـ ـÓل ششه ـ ـ ـ ـ ـر رمضش ـ ـ ـ ـ ـ ـان
لفراد العسصكريون انتخبوا وفقا لقوان Úا÷مهورية وبالتنسصيق التام مع وزارة الداخلية
ا أ
Óشصاعات
رسصالتنا للعسصكري Úقبل التشصريعيات واضصحة ل تسصتدعي الÎويج الكاذب ل إ

«الشصعب»  -واصصل الفريق اأحمد
ڤايد صصالح نائب وزير الدفاع
الوطني ،رئيسص أاركان ا÷يشص
الوطني الشصعبي زيارته إا¤
الناحية العسصكرية الرابعة
بورڤلة ‘ اليوم الثالث على
التوا‹ ،بتوجهه إا ¤القطاع
العسصكري بسصكرة ،حيث كانت له
زيارة إا ¤اŸدرسصة العليا للقوات
اÿاصصة ،رفقة اللواء شصريف
عبد الرزاق ،قائد الناحية
العسصكرية الرابعة ،حيث التقى
بإاطارات وأافراد ومُÎبصصي هذه
اŸدرسصة ،وبحضصور ‡ثلي
لمنية من أامن
لسصÓك ا أ
ﬂتلف ا أ
وطني وجمارك وحماية مدنية.
توجه الفريق ڤايد صشالح إاليهم بكلمة
ت- -وج -ي -ه -ي -ة ب -ثت إا ¤ج -م -ي -ع وح -دات
الناحية ع Èتقنية التحاضشر عن بعد،
ذكر فيها من جديد با÷هود الكÈى
اŸبذولة على كل األصشعدة من أاجل
ال-رف-ع م-ن ال-ق-درة ال-ق-ت-ال-ي-ة ل-ل-وحدات
وج -اه -زي -ت -ه-ا ال-ع-م-ل-ي-ات-ي-ة ،مششÒا إا¤

اإلج - - -راءات اŸت - - -خ - - -ذة م - - -ن أاج - - -ل
Óمن واألمان خÓل
السشتتباب الكامل ل أ
ششهر رمضشان الفضشيل ،ششهر الرحمة
واألخ-وة وال-تسش-ام-ح وال-غ-ف-ران ،م-ن-وه-ا
باŸناسشبة بروح اŸسشؤوولية العالية التي
–ل - -ى ب- -ه- -ا أاف- -راد ا÷يشض ال- -وط- -ن- -ي
الششعبي Ãناسشبة النتخابات التششريعية
للرابع من ماي ا÷اري:
«و‘ هذا اإلطار –ديدا ،فإانه ل بد
‹ ،ب- -ه- -ذه اŸن -اسش -ب -ة ،ب -أان أان -وه أاشش -د
التنويه ،بروح اŸسشؤوولية التي –لى بها
أافراد ا÷يشض الوطني الششعبي وكافة
األسش Ó-ك األم -ن -ي -ة األخ -رى ‘ سش-ب-ي-ل
ال- - -وف- - -اء ال- - -ت- - -ام ب- - -اŸه- - -ام األصشـلـيـة
واألسش-اسش-ي-ة وت-أام Úأاج-واء الن-تخابات
ال -تشش -ري -ع-ي-ة األخÒة ل-ل-راب-ع م-ن م-اي-و
ا÷اري ،و“ك Úالششعب ا÷زائري ‘
كافة أارجاء ا÷زائر من القيام بواجبه
الوطني ‘ هذا السشتحقاق الهام ،بكل
راحة وأامان وأامن واطمئنان».
‘ هذا السشياق ،فإانه لبد من إاعادة
ال -ت -أاك -ي -د ،ب -ل ،وإاع -ادة ت -ذك Òال-ب-عضض
ال- -ذي- -ن صش- -درت ع- -ن- -ه -م ،م -ع األسش -ف

توقي ـ ـ ـ ـ ـف  Œ 5ـ ـ ـ ـ ـار ﬂـ ـ ـ ـ ـدرات بتلمسشـ ـ ـ ـ ـان والبيـ ـ ـ ـضض
«الشصعب»  ‘ -اإطار ﬁاربة التهريب وا÷رÁة اŸنظمة ،أاوقفت مفارز للجيشص الوطني الشصعبي بالتنسصيق مع
عناصصر الدرك الوطني ،يومي  21و 22ماي  ،2017بتلمسصان والبيضص/ن.ع ،2.خمسصة (Œ )05ار ﬂدرات
وضصبطت ( )173كيلوغرام من الكيف اŸعالج.
كما ضشبطت مفارز اأخرى للجيشض الوقود ومعدات تنقيب عن الذهب ،التبغ.
الوطني الششعبي بÈج باجي ﬂتار ‘ ح Úاأوق - -ف ع - -ن - -اصش - -ر ال - -درك م- -ن ج- -ه- -ة اأخ- -رى ” ،ت- -وق -ي -ف 16
وع Úق -زام/ن.ع ،6.م -رك -ب-ت )02( Úال -وط -ن-ي بسش-ك-رة/ن.ع ،4.م - -ه- -رب Úمهاجرا غ Òششرعي من جنسشيات
رب-اع-ي-ت-ي ال-دفع و( )1,67ط- -ن م -ن ( )02ك - -ان - -ا ع- -ل- -ى م Ïشش- -اح- -ن- -تﬂ Úت -ل -ف -ة ب -ك -ل م -ن ت -ل -مسش -ان وعÚ
اŸواد ال -غ -ذائ-ي-ة و( )2100ل Îم - - -ن ﬁملت Úبـ ( )59قنطارا من مادة “وششنت وبششار.

–ـــــت إاشصـــــراف رئيــــسص ›ـــــلسص قضصــــاء تيبـــــازة

 395م ـ ـÓزم أاول للششرطـ ـ ـة يـ ـ ـؤودون الي ـ ـم Úالقانوني ـ ـ ـة

«الشصعب» – -ت اإشصراف رئيسص
›لسص قضصاء تيبازة ،أادت الدفعة
ا÷ديدة اŸتكونة من  395مÓزم
أاول للشصرطة ( 298ذكور ،و97
إاناث) ،اليم Úالقـانونية ،صصبيحة
أامسصÃ ،جلسص قضصاء تيبازة،
بحضصور مدير التعليم واŸدارسص
Óمن الوطني
باŸديرية العامة ل أ
واŸفتشص ا÷هوي لشصرطة الوسصط
(البليدة) ،وكذا رئيسص أامن ولية
تيبازة ومدير مدرسصة الشصرطة
لطارات
لضصافة إ
ع Úالبنيان ،با إ
Óمن
من اŸديرية العامة ل أ
الوطـني.
تلقت الدفعة ا÷ديدة تكوينا Ÿدة
 24شش- -ه -را Ãدرسش -ة الشش -رط -ة عÚ
ال -ب -ن -ي -ان ،شش-م-ل ع-دة م-واد ق-ان-ون-ي-ة
وت -ط -ب -ي -ق -ي -ة ،م -ن -ه -ا ال-ق-ان-ون ال-ع-ام
واÿاصض ،اإلج - - -راءات ا÷زائ - - -ي- - -ة،
القانون اإلداري والدسشتوري ،تقنيات

 23°ا÷زائر
 20°ا÷زائر

العدد 17345

اليوم الثالث من زيارة الفريق ڤايد صصالح إا ¤الناحية العسصكرية الرابعة بورقلة

الشش -دي -د ،ع -قب ان -ت -ه -اء الن -ت -خ-اب-ات
ال -تشش -ري -ع-ي-ة ل-ل-راب-ع م-ن م-اي ا÷اري،
ب- -عضض ال- -ت- -ع- -ل- -ي -ق -ات وال -تصش -ري -ح -ات
والتلميحات التي تعتÈها القيادة العليا
للجيشض الوطني الششعبي غ Òصشحيحة
ب- -ل وغ Òلئ- -ق- -ة ،وت- -رفضش -ه -ا ج -م -ل -ة
وتفصشي ،Óفحرصض القيادة العليا على
تصش -ويت األف -راد ال -عسش-ك-ري ‘ Úك-اف-ة
السش-ت-ح-ق-اق-ات الن-ت-خابية بصشفة كلية
وكاملة ع Èكافة وليات الوطن سشواء
بطريقة مباششرة أاو عن طريق الوكالة،
وف-ق-ا ل-ق-وان Úا÷م-ه-وري-ة وب-ال-ت-نسش-يق
ال -ت -ام وال -دق -ي -ق م -ع وزارة ال -داخ -ل -ي-ة
وا÷ماعات اÙلية ،هو حرصض ليسض
بحاجة إا ¤التأاكيد وليسض بحاجة إا¤
برهان.
Óفراد العسشكريÚ
فرسشالتنا اŸوجهة ل أ
وللرأاي العام الوطني قبل إاجراء هذه
الن-ت-خ-اب-ات ال-تشش-ري-ع-ي-ة ب-أاي-ام قÓ-ئل،
ك- - -انت واضش- - -ح- - -ة “ام ال - -وضش - -وح ول
تسشتدعي أاي ششكل من أاششكال الÎويج
ال -ك -اذب ل -ب -عضض اإلشش -اع -ات اŸسش-ي-ئ-ة
لقواتنا اŸسشلحة ،وهو سشلوك ل يتوافق

الفجر03.٤9...............:
الظهر12.٤5...............:
العصصر1٦.3٦...............:
المغرب19.59..............:
العشصـاء21.35................:

إاطÓقا مع تلك الرغبة الششديدة التي
ك -انت –دو األف -راد ال -عسش -ك-ري ،Úم-ن
أاجل مششاركة إاخوانهم اŸواطن Úبكل
مسشؤوولية وبكل حرية ‘ ‡ارسشة هذا
الواجب النتخابي رغم اŸهام ا◊يوية
وا◊سشاسشة اŸوكلة إاليهم ،علما أان ذلك
 ⁄يكن للمرة األو ¤التي ينتخب فيها
العسشكريون بهذه الطريقة ،أاي خارج
الثكنات ،بل يعود ذلك إا ¤سشنة .2004
وعليه ،ف Óينبغي أان يغيب عن أاذهان
ا÷م- -ي- -ع ‘ ه -ذا السش -ي -اق ،أان ا÷يشض
الوطني الششعبي ،سشليل جيشض التحرير
ال- -وط- -ن- -ي ،م- -دع- -وم- -ا بسش- -ن- -د رئ -يسض
ا÷م -ه -وري -ة ال -ق -ائ -د األع -ل-ى ل-ل-ق-وات
اŸسشلحة وزير الدفاع الوطني ،بقدر
ما يعت Èنفسشه قلعة ا÷زائر وحصشنها
ا◊صش Úوفخر قوتها وعزتها ،فهو ‘
ذات الوقت ،يحرصض كل ا◊رصض ،على
أان تكون القيم الوطنية النبيلة ،هي م ـن
تن Òدربه السشلوكي والعملي واŸهني،
حتى يبقى على الدوام ﬁافظا على
صشورته الناصشعة لدى ششعبه ومنسشجما،
بششدة ،مع متطلبات ما أانـيـط به من
مهام».
وÃن -اسش -ب-ة ق-رب ح-ل-ول شش-ه-ر رمضش-ان
الكر ،Ëتقدم الفريق بتهانيه اÿالصشة
إا ¤كافة أافراد ا÷يشض الوطني الششعبي
وﬂتلف األسشÓك األمنية ،متمنيا لهم
صشياما مباركا وميمونا وعم Óمتقب.Ó
إاطارات وطلبة وأافراد الناحية عÈوا
عن فخرهم واعتزازهم بالنتماء إا¤
ا÷يشض الوطني الششعبي ،واسشتعدادهم
الدائم ◊ماية ا÷زائر والدفاع عنها
م- -ن أاي خ- -ط- -ر ق- -د ي- -ت- -ه- -دد أام- -ن- -ه- -ا
واسشتقرارها ووحدتها.
إاث-ر ذلك وبسش-اح-ة ال-ع-رضض ل-ل-م-درسش-ة،
ت -اب -ع ال -ف-ري-ق “ري-ن-ا ب-ي-ان-ي-ا Ãوضش-وع
فصش -ي -ل -ة م -ظ -ل -ي Úم -غ -اوي-ر ‘ م-ه-م-ة
القضشاء على ›موعة إارهابية ،والذي
” ت-ن-ف-ي-ذه ب-احÎاف-ي-ة ع-ال-ي-ة ت-ن-م ع-ن
ال -ت -ك -وي -ن ا÷ي -د وال -ف-ع-ال ل-ل-م-ظ-ل-يÚ
اŸغ -اوي -ر م -ن أاج -ل ال -ق -ي -ام Ãخ-ت-ل-ف
األعمال القتالية Ãهارات جد عالية.
ال-ت-م-ري-ن أاع-ق-ب-ه إان-زال م-ظ-ل-ي بسشاحة
اŸدرسشة.

 24°وهران
 22°وهران
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لعÓمية فضصيلة بودريشص ‘ روايتها ا÷ديدة شصواطئ الثلج»
الكاتبة وا إ

رصشد دقيق وإانسشا ÊلÎسشبات العششرية السشوداء
لقدم Œارب Ÿن
للمسص ا◊ياة ..أ
«أاكتب أ
لخر
لقÎب من قلب ومعاناة ا آ
يقرأا ..Êأاكتب أ
لبداع ومسصاحات من اŸغامرة
ع Èأاسصطر من ا إ
التي ل أادري كيف تبدأا وإا ¤أاين تنتهي».

فضسيلة دفوسس

بهذه الكلمات تختزل الصشحافية والروائية الواعدة
فضشيلة بودريشض ششغفها بالكتابة التي سشكنتها منذ
الطفولة أاي منذ أان تعلمت خط ا◊روف وقراءتها،
لتغوصض ‘ عوا ⁄القصشصض حيث نششرت العديد
م -ن -ه -ا ‘ دوري -ات وم-واق-ع ع-رب-ي-ة رائ-دة ،ق-ب-ل أان
ي- -غ- -ري- -ه -ا رواق ال -رواي -ة ،وي -ج -ذب -ه -ا إا ¤فضش -ائ -ه
السش -ح -ري ،ف -ك -انت أاول رواي -ة «ل-ي-ل م-دي-ن-ة» ال-ت-ي
صشدرت عام  2013بالعراق متزامنة مع تظاهرة
«بغداد عاصشمة الثقافة العربية» .وهي إان كانت قد
تناولت جانبا ‡ا عاششه ا÷زائريون خÓل األزمة
األمنية ‘ العششرية السشوداء ،فهي أايضشا كما قالت
فضشيلة بودريشض “ثل ليŸ Óعاناة أاي مدينة ‘
ال- -ع- -ا ⁄ي- -عصش- -ف ب -ه -ا اإلره -اب وي -ع -بث ب -أام -ن -ه -ا
واسشتقرارها.
أاما الرواية الثانية فقد صشدرت مطلع هذه السشنة
( ،)2017عن دار النششر اŸصشرية «إابن رششد» –ت
عنوان «ششواطئ الثلج» ،متزامنة هي األخرى مع
معرضض القاهرة الدو‹ للكتاب ،حيث نظم حفل
بيع بالتوقيع للرواية التي بدأات من حيث انتهت«ليل
مدينة» فرصشدت سشلوكات وحياة ا÷زائري Úعقب
األزمة األمنية ،ووقفت عند تأاث Òمرحلة اإلرهاب
على نفسشية األفراد ويومياتهم.
«شش -واط -ئ ال -ث -ل -ج» أاب -ح-رت ‘ رح-ل-ة ل ت-خ-ل-و م-ن
التششويق واŸغامرة ‘ ،مدينة ﬁاصشرة باÿوف،
تعيشض على وقع الضشغوطات الرهيبة ،حيث تفتح
بطلتها «فرح» الطبيبة النفسشية باب مدينة ترعاها
اÓŸئكة ول تغادرها الششياط ،Úع Èرحلة بحثها
عن براءة حبيبها الذي سشقط أاسشÒا لدى جماعة
«الديناصشور» تاجر اıدرات.
خÓل هذه الرحلة التي Œري أاطوارها Ãدينة
«ب -اب ال -واد» ن -ق -ف ع -ل -ى م -ك -ام -ن ح-ي-اة اإلنسش-ان
ا÷زائري ‘ مرحلة زمنية صشعبة ،كما نقف أايضشا
على جمرة ا◊ب اŸهزوم لـ «فرح».
وعن الدافع لكتابة هذه الرواية التي صشدرت ‘
ط -ب -ع -ة ج -ذاب -ة ،ت -ق -ول ب -ودريشض ،ك -ل م-ا ي-ؤوث-ر ‘

اÛت- -م -ع ي -ج -ع -ل -ن -ي أات -أاث -ر ب -ه ،ل -ذلك رأايت ب -أان
ال-ت-ح-ولت ال-ت-ي ع-رف-ه-ا اÛت-م-ع ا÷زائ-ري ب-ع-د
عششرية الدم– ،تاج مني اإلقÎاب أاك Ìمن خطوة،
ألل -بسض ت -غÒات ال -زم -ن ف-ي-ن-ا ..إان-ه-ا رواي-ة ت-ع-كسض
تعقيدات النفسض البششرية التي تتكهرب عند تصشادم
ا Òÿوالششر.
الرواية ـ كما أاضشافت ـ تعرضض ‘ العموم Œارب
مثÒة تسشتحق التذوق Ãرها وحلوها.
«ششواطئ الثلج» التي “ثل للمبدعة الششابة قفزة ‘
أاسشلوبها بعد «ليل مدينة» هي رواية نفسشية كتبت
بحسض فلسشفي إاجتماعي وبلغة “يل إا ¤الششعر ،ما
يجعل فضشيلة بودريشض من اŸبدعات اŸتميزات ‘
كتابة الرواية السشردية.
الصش-ح-اف-ي-ة وال-روائ-ي-ة ب-ودريشض ال-ت-ي ت-ؤوم-ن ب-أان-ه-ا
ولدت ألجل الكتابة ،ومصشرة على أان تظل تكتب
ح-ت-ى ت-ن-ت-ه-ي اŸسش-اح-ات ال-ب-يضش-اء ،تسش-ت-ع-د ل-نشش-ر
رواي -ت -ه -ا ال -ث-ال-ث-ة اŸرت-ب-ط-ة دائ-م-ا ب-ال-وط-ن ال-ذي
يسشكنها ،وهي عن الثورة ا÷زائرية اŸظفرة ،كما
تفكر ‘ كتابة رواية رابعة –رصض على أان تكون
م -ت -م -ي -زة ،ي -ن -ب -ه -ر ب -ه ـ ـا ال-ق-ارئ وت-رت-ق-ي ب-ال-نصض
الروائي.

أابواب مفتوحة على جهاز الدرك الوطني ببومرداسص

إاصشرار على مواجهة –ديات ﬁاربة ا÷رÁة اŸنظمة
انطلقت ،أامسص ،بدار الثقافة
رشصيد ميمو Êببومرداسص،
وعلى مدار ثÓثة أايام،
لبواب اŸفتوحة على جهاز
ا أ
الدرك الوطني كمحطة
سصنوية اعتاد عليها اŸواطن
وفعاليات اÛتمع اŸدÊ
اŸهتمون بدور وأاهمية هذه
اŸؤوسصسصة ‘ تواصصلها الفعال مع
ﬂتلف فئات اÛتمع ‘ إاطار
النفتاح وتشصجيع العمل
ا÷واري من أاجل إاشصراك
اŸواطن ‘ مقاربة أامنية
متكاملة..

بومرداسس :ز.كمال

أاششرف اŸقدم عبد القادر بالرحال
ق-ائ-د اÛم-وع-ة اإلق-ل-ي-م-ي-ة للدرك
ال- -وط -ن -ي ب -ب -وم -رداسض Ãع -ي -ة وا‹
الولية عبد الرحمان مد Êفواتيح
إا ¤ج - -انب السش - -ل - -ط - -ات اÙل- -ي- -ة
واألمنية على افتتاح فعاليات األبواب
اŸف -ت -وح -ة ع -ل -ى م -ؤوسشسش-ة ال-درك،
ح -يث شش -ه -دت ال -ت -ظ -اه -رة تسش-طÒ
جملة من األنششطة تضشمنت تنظيم
م - -ع - -رضض يÈز ﬂت - -ل- -ف مصش- -ال- -ح
اŸؤوسشسشة وأاهم النششاطات التي تقوم
ب- -ه- -ا ‘ اŸي- -دان ‘ ›ال ح- -ف -ظ

األم - - -ن وﬁارب- - -ة ا÷رÁة ب- - -ك- - -ل
أاشش - -ك - -ال- -ه- -ا إا ¤ج- -انب ال- -وسش- -ائ- -ل
التكنولوجية والتقنية التي تدعم بها
ا÷ه-از Ÿواك-ب-ة ال-ت-ط-ورات ا÷اري-ة
وال -ت -ح -دي -ات اŸف -روضش-ة ‘ ›ال
اإلره- -اب وا÷رÁة اŸن -ظ -م -ة ،إا¤
ج-انب ت-ن-ظ-ي-م اسش-ت-ع-راضض ıتلف
ف-ن-ون ال-ق-ت-ال وم-واج-ه-ة ا÷م-اعات
اإلج- -رام- -ي- -ة م -ع ت -ك -ر Ëع -دد م -ن
عناصشر الدرك الوطني Ãن فيهما
ق-ائ-دا اÛم-وع-ة اإلق-ل-ي-م-ي-ة لولية
بومرداسض السشابق ÚاŸتقاعدين.
وقد تعهد قائد اÛموعة اإلقليمية

الفاعــــــــل كـــــان ‘ حالـــــة سصكـــــر

‘ ك -ل -م -ت -ه الف -ت -ت-اح-ي-ة «Ãواصش-ل-ة
ا÷ه -ود ال -ت -ي ت -ق -وم ب -ه -ا م -ؤوسشسش -ة
ال- -درك ال -وط -ن -ي ‘ ح -ف -ظ األم -ن
العمومي وسشÓمة اŸواطن والتفاعل
مع اÙيط الجتماعي ،مع تثمÚ
اإل‚ازات األم- -ن- -ي- -ة اÙق- -ق- -ة ‘
اŸيدان بالتنسشيق مع باقي األجهزة
األم- -ن- -ي- -ة األخ- -رى» ،ك -م -ا ع Èع -ن
اسش- -ت- -ع- -داد ا÷ه -از»Ÿواصش -ل -ة رف -ع
التحديات األمنية الصشعبة اŸتعلقة
ب -ا÷رÁة اŸن -ظ-م-ة ب-ك-ل أاشش-ك-ال-ه-ا
وﬁارب -ت -ه -ا بشش-ك-ل ع-ل-م-ي وم-ن-ظ-م
للحد من انتششارها وسشط اÛتمع.

ششرط ـ ـة العفـ ـرون –بط ﬁاولـ ـة هج ـ ـوم باأللعـ ـاب الناريـ ـة عـ ـلى مق ـرها

الشش- -رط- -ة ال- -ع- -ل- -م- -ي- -ة وم- -ك- -اف- -ح- -ة
اıدرات واŸؤوث - -رات ال - -ع - -ق- -ل- -ي- -ة
ومبادئ حقوق اإلنسشان ،كما خضشعوا
ل -ت -حضشÒات ب -دن -ي -ة واسش-ت-ف-ادوا م-ن
تربصشات وزيارات ميدانية.
وسش-ي-ت-م ت-وج-ي-ه ع-ن-اصش-ر هذه الدفعة
ا÷ديدة ،بعد انتهاء برنامج الÎبصض
والتخرج إا ¤العمل اŸيداÃ Êختلف
Óمن الوطني،
اŸصشالح العملياتية ل أ
تعزيزا Ÿهام توف Òاألمن وا◊فاظ

ع- -ل- -ى ال- -ن -ظ -ام ال -ع -ام ‘ اÛت -م -ع
وت-دع-ي-م صش-ف-وف الضش-ب-ط ال-قضش-ائي
ومكافحة اإلجرام.
Óششارة ،فإان اŸادة  12من قانون
ل إ
اإلجراءات ا÷زائية ا÷زائري تنصض
ع -ل -ى أان الضش -ب -ط ال-قضش-ائ-ي م-ك-ل-ف
ب- -ال- -ب- -حث وال- -ت- -ح -ري ع -ن ا÷رائ -م
اŸقررة ‘ قانون العقوبات وجمع
األدلة والبحث عن مرتكبيها قبل أان
يفتح بششأانها –قيق قضشائي.

لمن بدائرة العفرون بالبليدة ‘ ،سصاعة متأاخرة من ليلة الثن Úإا ¤الثÓثاء ،من إاحباط ﬁاولة شصخصص
“كن عناصصر ا أ
لمني ،والتي اسصتعمل خÓلها أالعابا نارية وقارورات حارقة.
منحرف الهجوم على مقرهم ا أ
ب -ي-نت اŸع-ل-وم-ات ال-ت-ي ت-وف-رت بعضض الأغراضض اŸكتبية وزجاج السش - - -ت - - -ع- - -ج- - -الت ب- - -اŸرك- - -ز وجدير بالذكر اأن اŸعتدي سشبق
ل- -دى «الشش- -عب» ،اأن- -ه ‘ ح- -دود ال -ن-واف-ذ ،واأم-ام فشش-ل ﬁاولت السشتششفائي ا÷امعي فرانتسض ل -ه ق -ب -ل سش -اع -ات م -ن ارت -ك -اب-ه
السشاعة  23 : 00لي ،Óفاجاأ ششاب الشش -رط -ي Úم-ن-ع وردع اŸع-ت-دي ف -ان -ون ب -ق -لب ال -ب -ل-ي-دة ،ل-ت-ق-ل-ي للهجوم ،اأن قام وهو ‘ حالة
‘  24من العمر عناصشر الأمن ع -ن ف -ع -ل -ت -ه غ ÒاŸق -ب -ول -ة ⁄ ،ال -ع Ó-ج واإسش-ع-اف-ه م-ن اإصش-اب-ت-ه ،غضشب هسشتÒي بتقطيع جسشمه،
اŸناوب ،Úحينما باغتهم بهجوم يجدوا من بد سشوى اإطÓق النار وينتظر اأن يتم اإحالته قريبا على مسش - -ت - -ع - -م  ‘ Ó- -ذلك سشÓ- -ح- -ا
اسش-ت-ع-م-ل ف-ي-ه زج-اج-ات ح-ارقة ع- -ل- -ى رج- -ل- -ي- -ه لشش- -ل ح- -رك- -ت- -ه العدالة للتحقيق معه ،والبحث اأبيضض.
واأل -ع -اب ن -اري -ة م-ع-روف-ة ﬁل-ي-ا والسش-ي-ط-رة ع-ل-ي-ه ،وب-عد القبضض ‘ الأسش- -ب- -اب ا◊ق- -ي- -ق- -ي- -ة وراء
البليدة :لينة ياسسمÚ
بـ«ال-ب-وق» و«السش-ي-ن-يال»ﬁ ،طما ع-ل-ي-ه ” –وي-ل-ه ع-ل-ى مصش-ل-ح-ة حادث الهجوم.

