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تبـون يـ ـرد على انششغا’ت أاعضشـ ـاء اأ’مـ ـة

تخرج دفعة من طلبة
عملي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات
جراحية لفائدة اŸدرسشة العليا للبحرية
يشش- -رف وزي- -ر الأشش- -غ- -ال ال -ع -م -وم -ي -ة
والنقل عبد الغني زعÓن ،على مراسشم
اأ’طف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـال
ح -ف-ل ت-خ-رج دف-ع-ات اŸدرسش-ة ال-وط-ن-ي-ة

ي---رد ال---وزي---ر الأول ع---ب---د اÛي---د ت---ب---ون ،ال--ي--وم ،ع--ل--ى
انششغالت اأعضشاء ›لسس الأمة ،وذلك ‘ جلسشة علنية
ت-ع-قب ع-م-ل-ي-ة م-واصش-ل-ة مناقششة ﬂطط عمل ا◊كومة،
ابتداء من السشاعة  09 : 00صشباحاÃ ،قر اÛلسس.

كي ـ ـ ـ ـف ث ـ ـ ـار الششع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ا÷زائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـري
علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى ا’سشتعم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار الفرنسش ـ ـ ـ ـ ـ ـي

ال- -ع- -ل- -ي- -ا ال- -ب- -ح- -ري- -ة ل- -لسش -ن -ة ا÷ام -ع -ي -ة
 ،2017–2016ت -خصشصس م -ه-ن-دسس دول-ة ‘
ع - -ل - -وم اÓŸح- -ة وم- -ه- -ن- -دسس دول- -ة ‘
اŸيكانيك البحرية وتخصشصس مرششد
ب - - - -ح - - - -ري ،وذلك ي - - - -وم السش- - - -بت 1
ج- -وي- -ل- -ي- -ة ،اب- -ت- -داء م- -ن السش -اع -ة
 09 : 00صشباحا ،باŸدرسشة الوطنية
العليا للبحرية ببوسشماعيل ولية
تيبازة.

ي -ن -ظ -م اŸت -ح -ف ال -وط-ن-ي ل-ل-م-ج-اه-د
ب- - -ال - -ت - -نسش - -ي - -ق م - -ع م - -دي - -ري - -ات
اÛاهدين واŸتاحف ا÷وية،
ال-ل-ق-اء ا÷م-اع-ي اŸوسشع رقم
 170ل-تسش-ج-ي-ل الشش-اهدات
ا◊ي- - -ة ل- - -ل - -م - -ج - -اه - -دي - -ن
واÛاه -دات ،وق-د خصشصس
هذا اللقاء Ÿوضشوع «كيف
ثار الششعب ا÷زائري على
م- - -وؤسشسش- - -ات السش - -ت - -ع - -م - -ار
الفرنسشي وكيف قاطعها اإبان
ال -ث -ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة» ،ال-ي-وم،
على السشاعة  13 : 00زوال.

أاب ـ ـ ـواب مفتوح ـ ـة عـ ـ ـلى الـ ـ ـدرك الوطن ـ ـ ـ ـ ـ ـي

ت -ن-ظ-م اÛم-وع-ة الإق-ل-ي-م-ي-ة
ل- -ل- -درك ال -وط -ن -ي ب -ا÷زائ -ر،
اأب -واب -ا م -ف-ت-وح-ة اأي-ام 30 ،29
ج - -وان و  1ج-وي-ل-ي-ة الداخل،
ع- -ل- -ى مسش -ت -وى م -ق -ر السش -ري -ة
الإق - -ل - -ي - -م- -ي- -ة لأم- -ن ال- -ط- -رق
با÷زائر ا◊راشس.
الف- - - -ت- - - -ت- - - -اح مÈم- - - -ج ي - - -وم
اÿميسس  29جوان ،ابتداء من
السشاعة  09 : 00صشباحا.

ت-ق-وم ج-م-ع-ي-ة م-ف-تاح
الأم - - -ل ال - - -ت - - -ي تضش - - -م
ك- - - -ف- - - -اءات ط- - - -ب - - -ي - - -ة
ج- -زائ- -ري- -ة ‘ ف -رنسش -ا،
ب- - -اإج- - -راء ع - -م - -ل - -ي - -ات
ج-راح-ي-ة على مسشتوى
اŸوؤسشسشة السشتششفائية
ب-وخ-روف-ة ع-بد القادر
ك - -ن- -اسش- -ت- -ال ب- -وه- -ران،
ل - - -ف- - -ائ- - -دة الأط- - -ف- - -ال
Ãخ-ت-ل-ف م-ن-اط-ق
ال - -وط - -ن ،م - -ن
بينها اأدرار،
وتنطلق
هذه
العملية
يوم
ا÷معة
ي-ح-ي-ي ح-زب ال-ع-مال الذكرى  27لتاأسشيسشه،
 30جوان ي- -وم ا÷م -ع -ة  30ج- -وان ا÷اري ،وت -نشش -ط
الأم -ي -ن -ة ال -ع -ام -ة ل-ل-ح-زب ل-وي-زة ح-ن-ون
ا÷اري،
ب -اŸن-اسش-ب-ة ل-ق-اء ع-ل-ى السش-اع-ة 10 : 00
على
صش-ب-اح-ا ،ب-ق-اع-ة م-ك-ت-بة الإخوة
السشاعة
بركات حسشان بادي بلفور
 11 : 00صشباحا.

إاحياء
الذكرى 27
لتأاسشيسس حزب العمال

سشابقا.

وكا’ت «كاسشنوسس» مفتوحة يوم ا÷معة
ي -ع -ل-م الصش-ن-دوق ال-وط-ن-ي
لجراء
لج-ت-م-اعي لغ Òا أ
ل-لضش-م-ان ا إ
«كاسشنوسس» كافة اŸؤومن Úالجتماعي Úأان
أابواب الصشندوق ع Èكافة وليات الوطن تبقى
م-ف-ت-وح-ة ي-وم ا÷م-ع-ة  30ج -وان  ،2017آاخ -ر ي -وم
لدفع الششÎاك السشنوي  ،2017تفاديا لدفع عقوبات
وزيادات التأاخ.Ò
ك -ل ال -وك -الت ت -ع -م -ل دون ت -وق -ف م -ن السش -اع-ة 07:00
لمر يلتزم
صشباحا إا ¤غاية  19:00مسشاء ،وإاذا تطلب ا أ
الصش -ن -دوق ب -تسش -وي -ة وضش -ع -ي -ة اŸت -واف -دي -ن إا ¤غ -اي-ة
م- -ن- -تصش- -ف ال- -ل- -ي- -ل وه -ذا م -ن أاج -ل ضش -م -ان تسش -وي -ة
اŸت-خ-ل-ف Úع-ن دف-ع الششÎاك-ات والسش-ت-ف-ادة من
الم -ت -ي-ازات ال-ت-ي ي-وف-ره-ا
الصشندوق.

اأ’من يوقف إامرأاة
مطلوبة من «اأ’نÎبول»

حف ـ ـ ـل زواجـ ـ ـ ـ ـي جمـ ـ ـاعي
لـ  150يتي ـم ومع ـ ـ ـ ـوز
بالبليـ ـ ـ ـ ـدة

انقطاع الكهرباء بأاو’د ششبل
وبئر توتـ ـ ـة غـ ـ ـ ـ ـ ـدا ا÷مع ـ ـ ـة

أال -قت ق-وات الشش-رط-ة ل-ولي-ة ت-ي-زي وزو ب-ح-ر ه-ذا سشتششهد عملية التزويد بالكهرباء انقطاعا ،غدا ا÷معة ،بدءا
لسشبوع القبضس على إامرأاة ‘ العقد الرابع من العمر م-ن م-ن-تصش-ف ال-ل-يل ( )00:00إا ¤غ-اي-ة السش-اع-ة ال-ث-ام-ن-ة صش-ب-احا
ا أ
بتهمة التزوير وإاسشتعمال اŸزور والحتيالﬁ ،ل أامر ( ،)08:00ع -ل -ى مسش -ت -وى ب -ل-دي-ت-ي أاولد شش-ب-ل وب-ئ-ر ت-وت-ة بسش-بب
أاششغال تعزيز ششبكة نقل الكهرباء ذات الضشغط العا‹ (220000
لنÎبول.
بالقبضس الدو‹ من طرف منظمة ا أ
تنظم ا÷معية اÒÿية كافل اليتيم لولية
لنÎبول التابعة ف-ولت) ال-ت-ي ي-ق-وم ب-ه-ا مسش Òشش-ب-ك-ة ن-ق-ل ال-ك-ه-رباء حسشبما أاكده
حيثيات القضشية تعود إا ¤تلقي خلية ا أ
ال -ب -ل -ي -دة ،و–ت رع -اي -ة وا‹ ال -ب -ل -ي -دة ح-ف-ل
للمصشلحة الولئية للششرطة القضشائية لولية تيزي وزو أامسس بيان لششركة توزيع الكهرباء والغاز للجزائر العاصشمة.
زواجي جماعي –غراسس– ‘ طبعته  ،13وذلك يوم
معلومات عن امرأاة مششكوك فيها ،فور تلقي اŸعلومات ” وأاوضشحت ذات الششركة التي تعد فرعا من فروع ›مع سشونلغاز أان
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لربعاء  5جويلية  ،2017ابتداء من السشاعة 8:30
ا أ
تكثيف عمليات البحث والتحري ،التي أافضشت إا ¤هذا النقطاع الذي سشيششمل بلديتي أاولد ششبل وبئر توتة سشيخصس
.
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ال-ب-ل-دي-ات ال-ت-ال-ي-ة :السش-ح-اول-ة (ج-زئ-ي-ا) وأاولد شش-ب-ل ودوار ب-اب-ا علي
القبضس عليها .بعد إاسشتكمال التحقيقات ”
لي-ت-ام واŸع-وزي-ن ،وŒه-ي-ز  200يتيمة
ا◊ف-ل ي-ع-رف ت-زوي-ج  150شش-اب م-ن ا أ
وال -زوي -ن وب-ئ-ر ت-وت-ة (ج-زئ-ي-ا) والشش-ع-ي-ب-ي-ة وال-ك-ح-ل-ة و 2160مسشكن
ت - -ق- -د ËاŸشش- -ت- -ب- -ه ف- -ي- -ه- -ا إا ¤ا÷ه- -ات
بجهاز عروسس ،و–ضشره وجوه فنية وإاعÓمية إاضشافة إا ¤السشلطات اÙلية.
بسشيدي أاﬁمد و 871مسشكن بالكحلة.
القضشائية اıتصشة.
يومية وطنية إاخبارية تصشدر عن اŸؤوسشسشة العمومية
القتصشادية(ششركة ذات أاسشهم)
رأاسس مالها الجتماعي 126 .000.000 .00 :دج
 39ششارع الششهداء الجزائر

الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
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التحرير

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

أامانة المديرية العامة

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

(021) 60.70.40

الرئيسشة اŸديرة العامة
مسشؤوولة النششر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

إ’ع ـÓناتكـم اتصشل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسش ـ ـم التجـ ـ ـاري :السشرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسشــــل أاوتسش - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصشحابها نششرت أاو  ⁄تنششر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لششهار
اŸؤوسشسشة الوطنية للنششر وا إ
 1ششارع باسشتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :
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تطبع بالم ؤ
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لفريقي
الدورة  31للمجلسس التنفيذي ل–Óاد ا إ

مسصاهل يÎأاسس الؤفد ا÷زائري اŸشصارك ‘ اأ’شصغال
أاف-اد ب-ي-ان ل-وزارة الشش-ؤوون
اÿارج- -ي- -ة ،أامسس ،أان وزي -ر
الشش - -ؤوون اÿارج - -ي- -ة ع- -ب- -د
ال - -ق - -ادر مسش- -اه- -ل سش- -يÎأاسس
ال- -وف- -د ا÷زائ -ري ‘ أاشش -غ -ال
للمجلسس
ال - - - - - - - -دورة 31
لفريقي
التنفيذي ل–Óاد ا إ
ال -ذي سش-ي-ن-ع-ق-د ب-أاديسس اب-اب-ا
ي-ومي  30ج-وان و 1جويلية
.2017
أاوضسح نفسس اŸصسدر ،أان الدورة
التي تندرج ‘ إاطار التحضسÒات
ل- -ل -ق -م -ة  29ل- -رؤوسس- -اء ال- -دول
وا◊كومات اŸقررة يومي  3و4
ج-وي-ل-ي-ة اŸق-ب-ل ““سس-تبحث تقرير
÷نة اŸمثل Úالدائم Úل–Óاد
اإ’ف -ري -ق -ي وع -ددا م-ن اŸسس-ائ-ل
ال-ه-ام-ة ’ سس-ي-م-ا م-ت-اب-ع-ة أاج-ن-دة
ل –Ó- -اد اإ’ف - -ري- -ق- -ي
2063
وﬂططه التنفيذي العشساري““.
وحسسب ذات اŸصس - -در سس- -ي- -ق- -وم
وزراء الشسؤوون اÿارجية اأ’فارقة

17374

حرية إافريقيا غ Òمكتملة ما  ⁄تسصÎجع
ا÷مهؤرية الصصحراوية سصيادتها
ل- -ون- -غ- -و أاول أامسس ال- -ثÓ- -ث -اء ل -وزي -ر الشس -ؤوون
اÿارج- -ي- -ة الصس- -ح- -راوي ﬁم- -د سس- -ا ⁄ول -د
السس- - - -الك اŸب - - -ع - - -وث اÿاصس ل - - -ل - - -رئ - - -يسس
الصسحراوي ،اأ’م Úالعام ÷بهة البوليسساريو
إابراهيم غا‹.
وأاكد الرئيسس الزامبي خÓل اللقاء أان ““حرية
ال -ق -ارة ’ ت -زال غ Òم -ك -ت -م -ل-ة ط-اŸا سس-ي-ادة
ووح - -دة أاراضس - -ي ا÷م - -ه - -وري - -ة ال - -ع - -رب - -ي- -ة
الصسحراوية الدÁقراطية ’ –Îم““.
وذكرت وكالة اأ’نباء الصسحراوية (واصس) أان
ال- -ل- -ق- -اء ال- -ذي ج- -رى ب -حضس -ور وزي -ر شس -ؤوون
الرئاسسة بزامبيا وعدد من اŸسسؤوول““ Úسسمح
بتقييم و–ليل العÓقات الثنائية ب Úالبلدين
وكذا العمل على مسستوى ا’–اد اإ’فريقي““.

قال إان نسشبة امتÓء السشدود بلغت  ،٪68نسشيب:

بانتخاب عضسوين ‘ اŸفوضسية
اإ’ف- -ري -ق -ي -ة وأاعضس -اء ب -اÛلسس
ا’سس -تشس -اري ل –Ó-اد اإ’ف-ري-ق-ي
ح-ول ال-فسس-اد وال-ل-ج-نة اإ’فريقية
◊ق- - -وق اإ’نسس- - -ان والشس- - -ع- - -وب،

مضسيفا أان اأ’عضساء اŸنتخب‘ Ú
ه-ذا اإ’ط-ار سس-ي-ت-م ت-ع-ي-ي-ن-ه-م من
طرف قمة رؤوسساء دول وحكومات
ا’–اد اإ’فريقي.
ك - - -م - - -ا س س - - -ي - -ع - -ك - -ف ا  Ûل س س

ا ل -ت -ن -ف -ي -ذ ي خ  Ó-ل ه ذ ه ا ل د و ر ة
ع - - - -ل - - - -ى د ر ا س س - - -ة م ش س - - -ا ر ي - - -ع
ا ل -ق -ر ا ر ا ت و ا ل -ت -و ص س -ي -ا ت ا ل -ت -ي
س س - -ي - -ت - -ب - -ن - -ا ه - -ا ر وؤ س س - -ا ء د و ل
و ح ك و م ا ت ا ’ – ا د ا ’إ ف ر ي ق ي .

ولد علي:ا÷زائر ملتزمة بدعم تنظيم التظاهرات الرياضصية
““اŸدي -ن -ة ال -ت -اري -خ -ي -ة وال-ث-ق-اف-ي-ة
سس -تصس-ب-ح ع-ل-ى م-دار أاسس-ب-وع ك-ام-ل
ق -ري -ة إاف-ري-ق-ي-ة سس-ت-ج-م-ع ‘ ك-ن-ف
الصسداقة واأ’خوة وا’حÎام النخبة
الرياضسية اإ’فريقية ‘ اختصساصس
أالعاب القوى من فئة اأ’واسسط““.
وأاضساف الوزير ﬂاطبا الرياضسيÚ
اأ’فارقة““ ،بغضس النظر عن رهان
اŸنافسسات والسسعي للحصسول على
ميداليات أانتم مدعوون إا ¤التحلي
بالقيم اأ’وŸبية والروح الرياضسية
وا’ب -ت -ع -اد ع-ن ال-غشس أ’ن-ك-م ق-دوة
بالنسسبة للشسباب اإ’فريقي““.
من جهته ،أاشسار رئيسس الكنفدرالية

اإ’ف-ري-ق-ي-ة أ’ل-ع-اب ال-ق-وى ح-م-اد
ك -ال -ك -اب -ا م -ال -ب -وم إا ¤أان أال -ع-اب

ال-ق-وى اإ’ف-ري-ق-ي-ة شس-ه-دت خÓل
ال - -عشس - -ري - -ة اŸاضس- -ي- -ة ““ت- -ط- -ورا
ملحوظا سسواء من حيث تنظيم
اŸن -افسس -ات أاو م-ن ح-يث ت-ك-وي-ن
م -وارده -ا ال-بشس-ري-ة““ ،مضس-ي-ف-ا أان
““الرياضسي ÚسسÒوجون للقارة من
خÓل إا‚ازاتهم““.
واأشس - -اد اŸسس- -وؤول ا’إف- -ري- -ق- -ي
ب- -ا÷زائ- -ر ال- -ت -ي -ك -م -ا ق -ال-
““كانت دوما اأحد اأسسسس ‚اح
األ -ع -اب ال -ق -وى ا’إف -ري-ق-ي-ة م-ن
خÓل اŸنافسسات القارية التي
اح -تضس -ن -ت -ه-ا ون-وع-ي-ة اإ‚ازات
رياضسييها““.

لمريكية حول الŒار بالبششر
تقرير كتابة الدولة ا أ

ا÷زائ ـ ـ ـ ـ ـر تصصعـ ـ ـ ـ ـد إا ¤الصصنـ ـ ـ ـ ـف الثـ ـ ـ ـ ـا ‘ Êالتصصنيـ ـ ـ ـ ـف
صش -ع -دت ا÷زائ-ر ‘ تصش-ن-ي-ف ال-ت-ق-ري-ر
لشش-خ-اصس ال-ذي تعده
ŒÓار ب-ا أ
السش-ن-وي ل -إ
لم-ري-ك-ية حيث أاصشبحت
ك-ت-اب-ة ال-دول-ة ا أ
ح- -ال- -ي -ا ‘ الصش -ن -ف ال -ث -ا Êب -دل الصش -ن -ف
الثالث الذي كانت –تله العام الفارط.
أاشسار تقرير سسنة  2017الصسادر عن كتابة الدولة
اأ’مريكية حول ا’Œار باأ’شسخاصس والذي نشسر
أاول أامسس ،إا ¤أان ““ا◊كومة قد سسجلت إا‚ازات
مهمة خÓل هذه اŸدة إاذ –سسن ترتيب ا÷زائر
بانتقالها إا ¤قائمة اŸراقبة من الصسنف .““2
وأاب -رز ال -ت -ق-ري-ر ال-ذي ق-دم-ه ك-اتب ال-دول-ة ريك
تيلÒسسون أان هذه اإ’‚ازات تتمثل ‘ متابعة 16
مشس -ت -ب -ه-ا ف-ي-ه ‘ ع-م-ل-ي-ة ا’Œار ب-ال-بشس-ر وك-ذا
–ديد هوية  65ضسحية عمل قسسري ،مضسيفا أان
ا÷زائ- -ر ب- -ذلت ›ه- -ودات م -ع -تÈة ““ل -ت -م -ت -ث -ل
للمعاي Òالدنيا ‘ ›ال القضساء على ا’Œار
بالبشسر““.
وق- -د اع -ت -م -د الÎت -يب ال -ذي يضس -م  4أاصسناف:
الصسنف  1و 2وقائمة اŸراقبة من الصسنف  2و3
على ““ا÷هود الذي بذلتها السسلطات العمومية
Ÿكافحة ا’Œار بالبشسر أاك Ìمن اعتمادها على
توسسع الظاهرة ‘ البلد““.
ومع ذلك فإان الفئة  ،1وهي التصسنيف اأ’كÌ
ارتفاعا ’ يعني أان ا’Œار باأ’شسخاصس غÒ

موجود ‘ البلدان اŸعنية و’ أان هذه البلدان
تطبق إاجراءات كافية Ùاربة هذه الظاهرة بل
ت- -ؤوك- -د أان السس- -ل -ط -ات سس -ج -لت ت -واج -د ا’Œار
باأ’شسخاصس وأانها بذلت جهودا لتسسوية اŸشسكلة
م-ع ا’م-ت-ث-ال ل-ق-واع-د ال-ق-ان-ون اأ’م-ري-ك-ي ح-ول
حماية ضسحايا ا’Œار الذي صسودق عليه سسنة
.2000
و‘ ه- -ذا الصس- -دد سس -ج -ل ال -ت -ق -ري -ر أان ج -رائ -م
Óط-ف-ال وال-ع-م-ل ا÷Èي
ا’سس-ت-غÓ-ل ا÷نسس-ي ل -أ
يعتÃ Èثابة ““حا’ت منعزلة““ ‘ ا÷زائر بالرغم
من أان البلد بقي ““بلد عبور ووجهة““ للهجرة غÒ
الشسرعية.
كما ذكر التقرير أان ا◊كومة ا÷زائرية منحت
للضسحايا الذين ” التعرف على هويتهم إايواء
مؤوقتا Ãركز العبور ومسساعدة طبية وخدمات
ق-اع-دي-ة ب-ال-رغ-م م-ن وضس-ع-ه-م ك-م-ه-اج-رين غÒ
شسرعي .Úوأاظهرت ا◊كومة إارادتها السسياسسية
Ÿواجهة هذه اŸشسكلة عن طريق إاصسدار ‘
سسبتم ÈاŸنصسرم مرسسوم رئاسسي لتأاسسيسس ÷نة
وزاري -ة مشسÎك -ة م -ك -ل -ف -ة ب -ت -نسس-ي-ق ال-نشس-اط-ات
اŸرت -ب -ط -ة ب -ال -وق-اي-ة م-ن ا’Œار ب-اأ’شس-خ-اصس
وﬁارب -ت -ه وت -زوي -ده -ا Ãي -زان -ي-ة وع-ه-دة ل-ه-ذا
الغرضس.
وأاكدت كتابة الدولة أان السسلطات بذلت جهودا

بحلول اŸوسشم الدراسشي ا÷ديد

هامة ÓŸحقة اŸهاجرين مذكرة بأاحكام قانون
العقوبات ا÷زائري الذي ينصس على عقوبات
قاسسية ضسد مرتكبي هذه ا÷رائم.
وتÈز ال -وث -ي -ق-ة ا÷ه-ود ال-ت-ي ت-ب-ذل-ه-ا اŸدي-ري-ة
Óم-ن ال-وط-ن-ي ال-ت-ي ج-ن-دت سس-ت-ة فرق
ال-ع-ام-ة ل -أ
للشسرطة Ÿكافحة ا’Œار بالبشسر إاضسافة إا50 ¤
ف -رق -ة أاخ-رى م-ت-خصسصس-ة ‘ م-ك-اف-ح-ة ا÷رائ-م
اŸرتكبة ضسد اأ’طفال.
م -ن ج -ه -ت -ه -ا سس-ت-ط-ل-ق وزارة ال-داخ-ل-ي-ة يضس-ي-ف
ال-ت-ق-ري-ر ت-ك-وي-ن-ا لصس-ال-ح م-وظ-ف-ي-ه-ا ي-رتكز على
مكافحة اإ’Œار بالبشسر والوقاية منه ،مشسÒا
إا ¤أان ا÷زائ -ر سس -ت -ت-زود ““ب-ن-ظ-ام ف-ع-ال““ ÷م-ع
اŸع - -ط- -ي- -ات ح- -ول ت- -ط- -ب- -ي- -ق ا÷ه- -از اÿاصس
Ãكافحة ا’Œار بالبشسر.
وللتذك Òعارضست ا÷زائر رسسميا سسنة 2016
تصسنيفها ‘ الفئة  3من ب Úالدول التي ’ –Îم
كليا أادنى اŸعاي Òللقضساء على ا’Œار بالبشسر
و’ تبذل جهودا لبلوغ هذا الهدف معتÈة هذا
التقييم ““بعيدا عن تقييم صسارم للوضسع““.
وأاكدت وزارة الشسؤوون اÿارجية أان التقرير الذي
““ ⁄يقدر حق قدرها ا÷هود اŸعتÈة التي تبذلها
ا÷زائر ‘ ›ال الوقاية من ا’Œار بالبشسر غÒ
منصسف حقا إازاء اŸوقف الواضسح والفاعل للدولة
ا÷زائرية فيما يخصس هذه اإ’شسكالية““.

اسصتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÓم  12مؤؤسصسصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة تربؤيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة بقسصنطينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

ي-ت-وق-ع اسش-تÓ-م  12مؤوسشسشة
ت - -رب- -وي- -ة ج- -دي- -دة ıت- -ل- -ف
لطوار التعليمية ع Èولية
ا أ
قسش- -ن- -ط- -ي- -ن- -ة وذلك ب- -ح- -ل -ول
ال- - -دخ- - -ول اŸدرسش- - -ي اŸق - -ب - -ل
 2018-2017حسشب م- -ا كشش -ف
لرب - -ع- -اء اŸدي- -ر
ع - -ن - -ه أامسس ا أ
اÙلي للÎبية ﬁمد بوها‹.
وأاوضسح نفسس اŸسسؤوول ‘ تصسريح
ل/وأاج بأان اأ’مر يتعلق بـ  4ثانويات
وم -ت -وسس -ط-ت )2( Úو  6مدارسس
اب - -ت - -دائ - -ي- -ة مÈزا أاه- -م- -ي- -ة ه- -ذه
اŸؤوسسسسات ‘ تقليصس معدل شسغل
ا◊ج- - -رة ال - -دراسس - -ي - -ة ال - -واح - -دة
ب -اŸؤوسسسس -ات ال-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة ب-ال-و’ي-ة
وت- -خ -ف -ي -ف الضس -غ -ط ع -ل -ى ب -اق -ي

الرئيسس الزامبي:

أاك-د ال-رئ-يسس ال-زام-ب-ي إادغ-ارد ل-ونغو
دع- - - -م بÓ- - - -ده ال- - - -ق - - -وي ◊ق الشش - - -عب
الصشحراوي ‘ ا◊رية والسشيادة الكاملة
ع - -ل- -ى ت- -راب ا÷م- -ه- -وري- -ة ال- -ع- -رب- -ي- -ة
الصشحراوية الدÁقراطية.
جاء هذا “اشسيا مع Œسسيد قرار ا’–اد
اإ’ف -ري -ق -ي اŸط-الب ›لسس اأ’م-ن ب-ت-ح-دي-د
ت- -اري- -خ إاج- -راء اسس- -ت- -ف- -ت- -اء ت- -ق- -ري -ر اŸصسÒ
بالصسحراء الغربية .وهو القرار الذي سساهمت
ا÷زائ -ر ‘ ات -خ -اذه وف -ق م -ب -دأا سس -ي -اسس -ت -ه-ا
اÿارجية اŸشسدد على تقرير مصس Òالشسعب
الصسحراوي حسسب لوائح اأ’· اŸتحدة ’
سسيما ÷نة تصسفية ا’سستعمار.
ج -اء ذلك خ Ó-ل اسس -ت -ق -ب -ال ال-رئ-يسس ادغ-ارد

للعاب القوى
‘ رسشالة وجهها عششية انطÓق بطولت إافريقيا أ

أاك- - - - -د وزي- - - - -ر الشش- - - - -ب- - - - -اب
والرياضشة الهادي ولد علي أان
ال-طبعة  13ل-بطولت إافريقيا
لق -ل م -ن 20
لل- -ع- -اب ال -ق -وى أ
أ
سش -ن -ة اŸن -ظ-م-ة –ت ال-رع-اي-ة
السش-ام-ي-ة ل-رئ-يسس ا÷م-ه-ورية
عبد العزيز بوتفليقة تعكسس
التزام الدولة بدعم وتششجيع
ت -ن -ظ -ي -م ت -ظ-اه-رات ري-اضش-ي-ة
دولية ‘ ا÷زائر.
‘ رسس- - -ال - -ة ب - -ثت ع - -ل - -ى اŸوق - -ع
اإ’ل - - - -كÎو Êاıصسصس ل - - - -ه - - - -ذه
التظاهرة الرياضسية التي سستنطلق
ال -ي -وم اع -ت Èال -وزي -ر أان ت -ل -مسس -ان

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ال -ه -ي -اك -ل ال -ت -ي تشس -ه-د ح-ج-رات-ه-ا
اكتظاظا.
وأاضساف بأان هذه اŸؤوسسسسات تضسم
مؤوسسسسات جديدة ” إا‚ازها أ’ول
مرة وأاخرى قدÁة كانت –توي
ع - -ل - -ى م - -ادة اأ’م- -ي- -ونت اŸضس- -رة
ب- -الصس- -ح- -ة وال- -ب- -ي- -ئ -ة ” ه -دم -ه -ا
وت-ع-ويضس-ه-ا ،م-وضس-ح-ا ف-ي-م-ا ي-تعلق
ب-ال-ط-ور ال-ث-ان-وي أان ق-ط-اع الÎب-ية
بالو’ية سسيتعزز Ãؤوسسسسات جديدة
ب- -ك- -ل م- -ن ح- -ام- -ة ب- -وزي- -ان ب -ح -ي
ا÷لولية وبكÒة بنفسس البلدية وكذا
بلدية ع Úسسمارة وشسعب الرصساصس
ببلدية قسسنطينة.
ول -دى ت -ط -رق -ه Ÿؤوسسسس -ات ال-ط-ور
اŸتوسسط أاوضسح بوها‹ أانه سسيتم

اسس-تÓ-م م-ت-وسس-ط-ت-ي دري-دي ع-مار
(حي بوذراع صسالح) وفرانتز فانون
(ح-ي ال-زي-ادي-ة) ب-ب-ل-دي-ة قسس-ن-ط-ينة
ال -ل -ت Úك -ان -ت -ا مشس -ي -دت Úب -ال -ب -ن-اء
ا÷اه- -ز و” ت- -ع- -ويضس- -ه- -م- -ا ب- -ع -د
هدمهما كليا.
وأاضس -اف أان -ه ي -ن-ت-ظ-ر أايضس-ا ف-ت-ح 6
م-دارسس اب-ت-دائ-ي-ة ب-ح-ل-ول الدخول
اŸدرسس -ي اŸق -ب -ل وي -ت -ع-ل-ق اأ’م-ر
بابتدائية بالوحدة ا÷وارية رقم 16
Ãدينة علي منجلي وأاخرى Ãنطقة
م-اسس-ي-ن-يسس-ا وك-ذا ب-ب-ل-دي-ة ع Úع-ب-يد
وأاحياء سسيسساوي وسسيدي مÈوك وبن
شسرقي Ãدينة قسسنطينة.
و–دث ذات اŸسسؤوول عن تسسجيل
““أاري- -ح -ي -ة““ م -ن ن -اح -ي -ة ال -ه -ي -اك -ل

الÎبوية ‘ الطور الثانوي ،مشسÒا
إا ¤اŸسس - -اع - -ي ا÷اري - -ة ﬁل - -ي - -ا
ل -ل -قضس -اء ع -ل-ى ن-ظ-ام ال-دوام‘ Ú
الطور ا’بتدائي.
لكنه أاشسار إا ¤ضسغط ‘ اŸدينة
ا÷دي- -دة ع- -ل- -ي م- -ن- -ج- -ل- -ي ال- -ت -ي
اسستقبلت خÓل السسنوات اأ’خÒة
أاعدادا كبÒة من السسكان اŸرحلÚ
إاليها خاصسة ‘ الطور اŸتوسسط
بسسبب Œميد بعضس اŸشساريع التي
 ⁄تنطلق بعد وكذا تعطل بعضس
الÈام- - -ج اŸد›ة ‘ اأ’ق- - -ط - -اب
السسكنية ا÷ديدة.
وذك- -ر ب- -وه -ا‹ أان ق -ط -اع الÎب -ي -ة
ب-و’ي-ة قسس-ن-ط-ي-ن-ة ي-ت-وف-ر ع-ل-ى 61
ثانوية و 135متوسسطة و 398ثانوية.

اجتماع وطني اأ’سصبؤع اŸقبل Ÿؤاجهة صصعؤبات تؤزيع اŸياه

كشش- - - - -ف وزي- - - - -ر اŸوارد
اŸائ- - - -ي - - -ة حسش Úنسش - - -يب،
أامسس ،ب -ا÷زائ-ر،أان نسش-ب-ة
ام- - -تÓ- - -ء السش - -دود ع - -ل - -ى
اŸسشتوى الوطني قد بلغت
 ٪68حاليا.
ق - - -ال ال- - -وزي- - -ر ‘ تصس- - -ري- - -ح
للصسحافة على هامشس أاشسغال
ج- - -لسس - -ة ع - -ل - -ن - -ي - -ة خصسصست
Ÿن- - -اقشس- - -ة ﬂط- - -ط ع - -م - -ل
’م-ة ،إان-ه
ا◊ك -وم -ة Ãج-لسس ا أ
سس -ي -ت -م ع -ق -د اج -ت-م-اع وط-ن-ي
Ÿسسؤوو‹ القطاع ‘ غضسون اأ’سسبوع اŸقبل
’ت-خ-اذ إاج-راءات م-ي-دان-ي-ة Ÿواج-ه-ة صسعوبات
توزيع اŸياه التي تواجهها بعضس الو’يات.
وأاوضسح الوزير أان ا’جتماع سسيعكف على بحث
ا◊ل -ول ال -واجب ات -خ -اذه -ا م -ع م-ط-ل-ع م-وسس-م
ا’صس-ط-ي-اف ح-يث يسس-ج-ل ال-ط-لب ع-ل-ى اŸي-اه
خÓل هذه الفÎة ارتفاعا كبÒا.

وأاضساف نسسيب““ ،كل اإ’جراءات
ج- -اري- -ة لضس- -م -ان “وي -ن دائ -م
وم - -ن - -اسسب ب- -اŸي- -اه ل- -ف- -ائ- -دة
اŸواطن Úحتى لو تطلب اأ’مر
‘ ب- - -عضس اأ’ح- - -ي - -ان تسس - -خÒ
صس-ه-اري-ج م-ؤوسسسس-ة ““ا÷زائ-رية
ل-ل-م-ي-اه““ ل-ت-خ-ف-يف التذبذب ‘
ال -ت -م -وي -ن ال-ذي تشس-ه-ده ب-عضس
الو’يات““.
وفيما يخصس التذبذب ا◊اصسل
‘ ›ال ال -ت -وزي -ع أاق-ر ال-وزي-ر
بالصسعوبات التي تعرفها بعضس
ال -و’ي -ات ف -ي -م-ا ي-خصس ال-ت-م-وي-ن ب-ه-ذا اŸورد
ا◊يوي قائ ““ Óعدد الو’يات التي تعا Êمن
مشس -اك -ل ‘ ال -ت -وزي -ع ’ ي -ت -ع -دى عشس-ر و’ي-ات
خصسوصسا بالناحية الشسرقية للبÓد““.
وأاشسار نسسيب إا ¤أان مصسالح الوزارة ““ قد قامت
بتشسخيصس اأ’سسباب ‘ كل و’ية وسستعمل على
حل هذه اŸشساكل““.

انطÓقا من مطار ورقلة

 10رحÓت لنقل ا◊جاج اŸيام Úإا ¤البقاع اŸقدسصة
ب -ر›ت عشش-ر ( )10رحÓ-ت ج-وي-ة ل-ن-قل
ا◊جاج اŸيام Úإا ¤البقاع اŸقدسشة باŸملكة
ال -ع -رب -ي -ة السش -ع -ودي -ة م -ن ط-رف اÿط-وط
ا÷وية ا÷زائرية انطÓقا من مطار ‘‘عÚ
البيضشاء‘‘ بورقلة وذلك برسشم موسشم ا◊ج
لسشنة  2017حسشبما علم أامسس لدى اŸديرية
ا÷هوية لذات الششركة بورقلة.
وسستضسمن هذه الرحÓت التي من اŸنتظر أان
تنطلق بتاريخ  8أاغسسطسس اŸقبل ما ’ يقل عن
 2774حاج وحاجة Áثلون  5و’يات من جنوب
شسرق البÓد (ورقلة وغرداية والوادي و“Ôاسست
وإايليزي) Ãعدل يصسل إا 290 ¤حاج وحاجة ‘
الرحلة الواحدة حسسبما أاكده ل/وأاج اŸدير
ا÷هوي بالنيابة السسيد ﬁمد أام Úعصسمان.
وخصسصست ‘ هذا اإ’طار عشسر ( )10طائرات
من بينها سست ( )6طائرات من نوع ““اربيسس““ من
ا÷يل ا÷ديد تابعة للخطوط ا÷وية ا÷زائرية
وأارب -ع -ة ( )4أاخ -رى ت -اب -ع -ة ل -ل -خ -ط -وط ا÷وي -ة
السسعودية –ط جميعها باŸدينة اŸنورة فيما
بر›ت رحÓت العودة انطÓقا من مطار جدة
الدو‹ وإا ¤غاية مطار ع Úالبيضساء بورقلة كما
“ت اإ’شسارة إاليه.
و” ب- - -رسس- - -م ح- - -ج  2017الÎخ -يصس ل-وك-ال-تÚ
سس-ي-اح-ي-ت )2( Úم -ع -ت -م -دتŸ Úراف -ق -ة وضس-م-ان

التكفل با◊جاج اŸيام Úالتابع Úلو’ية الوادي
وفق ما ذكره السسيد ﬁمد أام Úعصسما Êالذي
أاشسار إا ¤انطÓق بيع التذاكر أاول أامسس الثÓثاء
على مسستوى اŸديرية ا÷هوية للخطوط ا÷وية
ا÷زائرية بورقلة.
وات- -خ- -ذت ‘ ه- -ذا اإ’ط -ار ج -م -ي -ع الÎت -ي -ب -ات
وال-ت-داب Òال-ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة الÓ-زم-ة اŸتعلقة خاصسة
ب -ت-أاط Òال-رحÓ-ت وال-ت-ك-ف-ل الصس-ح-ي واإ’ق-ام-ي
–سس -ب -ا ’ن -ط Ó-ق أاول رح -ل -ة ب -اŒاه اŸم -ل -ك-ة
العربية السسعودية ابتداءا من تاريخ  8وإا ¤غاية
 25أاغسس -طسس اŸق -ب -ل ف -ي -م-ا سس-ت-ك-ون رحÓ-ت
العودة ما ب 8 Úو 21سسبتم Èحسسبما ذكره نفسس
اŸتحدث.
وسسيتم باŸناسسبة تخصسيصس رحÓت جوية من
أاج -ل ضس -م -ان ن -ق -ل ا◊ج -اج اŸي -ام Úال-ت-اب-عÚ
ل -و’ي -ات ا÷ن -وب الشس -رق -ي ع-ل-ى غ-رار و’ي-ت-ي
“Ôاسست وإايليزي إا ¤غاية مطار ورقلة وبالتا‹
التوجه نحو البقاع اŸقدسسة.
وتعكف حاليا مديرية الشسؤوون الدينية واأ’وقاف
ب -ك -ل و’ي -ة ع -ل -ى إاع -داد ا◊ج-اج اŸي-ام Úم-ن
خÓل تنظيم لقاءات –سسيسسية تتضسمن شسروحا
ودروسسا نظرية وتطبيقية حول الركن اÿامسس
من أاركان اإ’سسÓم وشسرح الشسروط الكاملة أ’داء
هذه الشسعÒة الدينية.

لعÓم ﬁليا
هيكل يسشهل عمل ‡ثلي وسشائل ا إ

إاسصناد تسصي Òدار الصصحافة وا’نتهاء من وضصع دف Îالشصروط

سش- -ي- -ت- -م إاسش- -ن -اد تسش -ي Òدار الصش -ح -اف -ة
‘‘مليك آايت عودية‘‘ بتيزي وزو Ÿديرية
لدارة اÙلية التي انتهت من وضشع دفÎ
ا إ
الشش - - - -روط اÿاصس ب - - - -تسش- - - -يÒه- - - -ا .و”
لعÓن عن هذا القرار ،أامسس ،من طرف
ا إ
لدارة اÙل -ي -ة Ãن -اسش -ب -ة ان-ع-ق-اد
م -دي -ر ا إ
ال- -دورة ال- -ع- -ادي- -ة ل- -ل- -م- -ج- -لسس الشش -ع -ب -ي
الولئي.
كما ت Óذات اŸسسؤوول البنود  17لدف Îشسروط
اÿاصس بهذه اŸنشسأاة التي ” تدشسينها ‘ 22
أاكتوبر  2015غ Òأانها  ⁄تدخل حيز اÿدمة
بسسبب مشسكل التسسي.Ò
و–دد هذه البنود مبلغ اإ’يجار الذي يجب أان
ي -غ -ط -ي ال -ن -ف -ق -ات اŸت -ع -ل-ق-ة ب-ال-تسس-ي( Òال-غ-از
وال - -ك - -ه- -رب- -اء واŸاء وصس- -ي- -ان- -ة ه- -ذا ال- -فضس- -اء
اŸشسÎك) ومدة اإ’يجار التي ’ يجب أان تتجاوز
ثÓث سسنوات واŸلف الذي يجب إايداعه.
ك- -م- -ا ي- -ح- -دد دف Îالشس- -روط إاج- -راءات ت -وزي -ع
ال-فضس-اءات ال-ت-ي سس-ت-ج-ري خÓ-ل ع-م-ل-ي-ة ق-رعة

بحضسور اŸعني Úبا’سستفادة ‘ حالة ما إاذا ما
Œاوز ع- -دد وسس- -ائ -ل اإ’ع Ó-م اŸسس -ج -ل -ة ع -دد
اÓÙت.
وسس-يسس-ن-د تسس-ي Òدار الصس-ح-اف-ة ل-ل-ج-ن-ة الشس-وؤون
ا’جتماعية للو’ية حسسب دف Îالشسروط.
وأاعرب رئيسس اÛلسس الشسعبي الو’ئي ﬁمد
مسس Óعن أامله ‘ دخول هذه اŸنشسأاة حيز
اÿدمة ‘ أاقرب وقت ‡كن حتى يتسسنى توفÒ
أاحسسن ظروف العمل للممثل ÚاÙلي Úلوسسائل
اإ’عÓم أ’داء مهامهم.
وأا‚زت دار الصسحافة ““مليك آايت عودية““ بقرار
من اÛلسس الشسعبي الو’ئي اتخذ سسنة 2009
وÃيزانية الو’ية ومسساعدة أاولية Ãبلغ  60مليون
دج وسستكون متبوعة بغÓف ثان يقدر بـ  30مليون
دج.
وانطلقت أاشسغال اإ’‚از التي أاوكلت Ÿديرية
اإ’دارة اÙلية بصسفتها صساحب اŸشسروع ‘
سس-ب-ت-م- -Ÿ 2013 Èدة  18شس -ه -را ” “دي-ده-ا
ÿمسسة أاشسهر أاخرى لعدة أاسسباب.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الخميسس  ٢٩جوان  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٠٥ششوال  ١٤٣٨هـ

العدد

١٧٣٧٤

لمة
خÓل عرضضه ﬂطط عمل ا◊كومة أامام أاعضضاء ›لسض ا أ

04

تبون يحدد بـ ـ ـدأئل أ◊لـ ـول للظرف أŸـ ـ ـا‹ ألصضعب
لموال الضضخمة ‘ السضوق اŸوازية ...واŸؤوسضسضات الصضغرى الرهان
^ اسضتعادة ا أ
^ –سضـ Úظروف معيشضـــــــــة اŸواطنـــ Úوتوجيـــــــه الدعم Ÿسضتحقيــــــه

لمني اÙيط بنا»،
لمة Ãناسضبة عرضض ﬂطط عمل ا◊كومة ،إان أاهمية مناقشضة الوثيقة «تكمن ‘ دقة الظرف القتصضادي والسضياسضي وا أ
لول عبد اÛيد تبون ‘ ،كÓم وجهه إا ¤أاعضضاء ›لسض ا أ
قال الوزير ا أ
ومسضؤووليتنا ا÷ماعية ـ اسضتطرد يقول ـ «‘ إادراك الرهانات وتأاثÒها على بÓدنا ،وكذا اŸسضاهمة ‘ بناء إاجماع وطني حول سضبل ووسضائل مواجهة والتعامل مع كل ما يحفظ اسضتقÓل ا÷زائر وسضيادة قرارها،
ومواصضلة مسضÒتها التنموية ‘ ،عا ⁄قاسض ،ل مكان فيه للشضعوب اŸنقسضمة أاو اÎŸددة ‘ خياراتها السضياسضية والقتصضادية».

›لسس األمة :فريال بوششوية

الوطني ،قبل اأن نتوجه اإ ¤ا’سشتدانة».

 70مليار دج لÓسضتثمار دون
مردودية ...ولن نتخلى عن
قاعدة ٪49 - 51

ت -ط -ب -ي-ق-ا ’أح-ك-ام اŸادة  ٩٤م-ن ال-دسش-تور
ع - -رضس اأمسس ال - -وزي - -ر ا’أول ﬂط - -ط ع- -م- -ل
ا◊ك-وم-ة ت-ن-ف-ي-ذا لÈن-ام-ج رئ-يسس ا÷م-هورية،
اأمام اأعضشاء ›لسس ا’أمة ،الذي صشادق عليه
اÛلسس الششعبي الوطني قبل اأسشبوع ،رافع من
خ -لل -ه ÷زائ -ر سش -ت -ت -ج -اوز صش -ع -وب -ة ال -وضش -ع
ا’ق- -تصش -ادي Ãراه -ن -ت -ه -ا ع -ل -ى «اŸوؤسشسش -ات
الصش -غÒة واŸت -وسش -ط -ة ال -ت-ي تسش-اه-م ‘ خ-ل-ق
الÌوات وم - -ن - -اصشب الشش- -غ- -ل وك- -ذا ال- -ق- -ط- -اع
الصشناعي» ،لكن قبل ذلك ذكر بالرهانات التي
تقع على ا÷زائر ‘ ظل التحو’ت الراهنة.
وح -رصس ال -وزي -ر ا’أول ،ع -ل -ى ال-ت-اأك-ي-د ب-اأن
اŸراج- -ع- -ة ال- -دسش- -ت -وري -ة ا’أخÒة ع -ززت دور
وصش- - - -لح- - - -ي - - -ات ›لسس ا’أم - - -ة ‘ اÛالÚ
التششريعي والرقابي ،وكرسشت العمل التكاملي
وال -تضش -ام -ن -ي ب Úغ -رف -ت-ي الŸÈان ،ت-دع-ي-م-ا
ل-ل-م-م-ارسش-ة ال-دÁق-راط-ي-ة ‘ ب-لدن-ا ول-ل-ت-عبÒ
ا’أمثل عن اإرادة الششعب السشيد ،مصشدر كل
سشلطة ‘ ا÷زائر.

أŸهمة قد تكون صضعبة وشضاقة...
لكن ألتوفيق سضيحالفنا
اأفاد الوزير ا’أول ‘ السشياق« ،اإننا اأمام
اإمكان ا◊فاظ على جزائر الششهداء ،وواجب
ب- -ن- -اء ج- -زائ- -ر ال- -ق- -رن ال- -واح- -د وال- -عشش- -ري- -ن
اŸسشتقرة ،واŸتصشا◊ة مع ذاتها ،واŸتطلعة
بعزم وتفاوؤل اإ ¤اŸسشتقبل» ،قد تكون اŸهمة
صشعبة وششاقة ـ اأضشاف يقول ـ اŸسشوؤول ا’أول
على ا÷هاز التنفيذي ،وقد تقف ‘ وجهها
ع-وائ-ق ل-ك-ن-ن-ي م-ت-اأك-د اأن ال-ت-وف-ي-ق سشيحالفنا
’أننا واأنتم واأغلب اÒÿين من ششعبنا ’ نريد
اإ’ ا Òÿلبلدنا».
ك -م -ا ذك -ر ت -ب -ون ب -اأن ال -ت -ع -دي -ل ج -اء وف -اء
لللتزام الذي تعهد به رئيسس ا÷مهورية عبد
ال -ع -زي -ز ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة اأم -ام الشش -عب ،ل -ل -ذه-اب
ب -ا’إصش -لح -ات السش -ي-اسش-ي-ة اإ ¤غ-اي-ت-ه-ا ،وذلك
اسشتجابة لتطلعات الششعب والتحو’ت ا÷ارية
‘ العا ،⁄كما اأنه سشمح بتدعيم وحماية هوية
ششعبنا ووحدته ،وتوسشيع فضشاء حقوق وحريات
ا’نسش -ان واŸواط -ن وت -ع -م -ي -ق ال -دÁق -راط -ي-ة
وت- -وط- -ي- -د دع- -ائ -م دول -ة ال -ق -ان -ون ،وت -ع -م -ي -ق
اسشتقللية القضشاء ووظيفة اŸراقبة ‘ بلدنا.
ويندرج اıطط ـ بحسشب ذات اŸسشوؤول ـ
‘ اإط -ار اسش -ت-م-رار Œسش-ي-د م-ك-ون-ات ب-رن-ام-ج
رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة م -ن خ -لل ال -ت -زام صش -ارم
ب -ت -وج -ي -ه-ات-ه ال-كÈى ‘ اÛا’ت السش-ي-اسش-ي-ة
وا’ق-تصش-ادي-ة وا’ج-ت-م-اع-ي-ة ،م-ع منح ا’أولوية
÷وانب اŸسشاهمة ‘ –سش Úظروف معيششة
اŸواط -ن ،Úوه -ي الÎب -ي -ة والصش -ح -ة والسش -ك-ن
والنجاعة ا’قتصشادية ،كما يهدف اإ ¤ا◊فاظ
ع -ل -ى انسش -ج -ام اÛت -م -ع ،و–ق -ي -ق ال -ت -ح -ول
الضشروري للقتصشاد لتقليصس تبعيته ’سشتغلل

ثرواتنا الطبيعية ،كما يتضشمن تدعيما Ÿا ”
اإ‚ازه من اأعمال ومششاريع ،مع اإعادة ترتيب
ا’أول- - -وي- - -ات ،وتصش- - -ويب ا’آل - -ي - -ات حسشب م - -ا
تسش-ت-دع-ي-ه اح-ت-ي-اجات اŸواطن ،ÚواŸعطيات
الظرفية واŸوضشوعية.
ويرتكز اıطط على خمسشة ﬁاور تعزيز
دولة القانون وا◊ريات والدÁقراطية ،تعزيز
ا◊كم الراششد واأخلقة ا◊ياة العامة سشياسشيا
واق- - -تصش- - -ادي- - -ا ،ح- - -م - -اي - -ة ودع - -م اŸك - -اسشب
ا’جتماعية ،دعم اÛال ا’قتصشادي واŸا‹
وكذا السشياسشة اÿارجية والدفاع الوطني ،على
اأن تعطى ا’أولوية لÎجمة ا’أحكام ا÷ديدة
للتعديل الدسشتوري ا’أخ Òاإ ¤نصشوصس قانونية
وت -ن -ظ -ي -م -ي -ة واإ ¤ت -ع -زي -ز ح -ق -وق اŸواط -نÚ
وا◊ري- -ات وعصش- -رن -ة اÿدم -ات ال -ع -م -وم -ي -ة،
وبخصشوصس ﬁور الثوابت الوطنية واŸبادئ
وال -ق -ي -م اŸوؤسشسش -ة Ûت -م -ع -ن -ا Œسش-د ت-اري-خ
ا÷زائ- -ر وحضش- -ارت- -ه- -ا ال- -ع- -ري- -ق- -ة ،وروؤي -ت -ه -ا
اŸسشتقبلية القائمة على قيم متقاسشمة ،نبه
اإ ¤اأنه يكرسس التاأكيد على ترسشيخ مكونات
هويتنا ا÷زائرية بكل اأبعادها ،دعما للوحدة
ال -وط -ن -ي -ة واب -ت -ع -ادا ع -ن ال-ت-عصشب وال-ت-ط-رف
والتفسشخ الثقا‘».

دور ﬁوري Ûلسس ألأمة
‘ توسضيع نظام ألوليات
أŸنتدبة أإ ¤ألهضضاب
وتلتزم ا◊كومة من خلله بتسشريع وتÒة
اإ‚از مشش-اري-ع ال-ت-ن-م-ي-ة ،ع-ل-ى راأسش-ه-ا السش-ك-ن

Ãختلف صشيغه واŸنششاآت الصشحية والتعليمية،
واإعطاء دفع للتنمية اÙلية من خلل زيادة
ال -غ -لف اŸا‹ اıصشصس ل -لÈام -ج ال -ب -ل -دي-ة
للنطلق ‘ التنمية ا÷وارية ،بعد اأن ’حظنا
اأن اŸدن تزداد ثراء والريف فقرا وبوؤسشا ،كما
سشيتم ا’سشتعانة بصشندوق تضشامن ا÷ماعات
اÙلية ،وتفعيل التضشامن ب Úالبلديات ذات
اŸوارد العالية وتلك اŸتعسشرة.
 ⁄يفوت تبون اŸناسشبة ،ليتوقف عند الدور
اÙوري الذي سشيلعبه ›لسس ا’أمة ‘ خطوة
ت-وسش-ي-ع ن-ظ-ام ال-و’ي-ات اŸن-ت-دب-ة اإ ¤م-ن-ط-قة
ال -هضش -اب ال-ع-ل-ي-ا ،ومسش-ار ت-رق-ي-ة اŸن-ت-دب-ة ‘
ا÷نوب اإ ¤و’يات ،عند اŸراجعة اŸرتقبة
ل -ق -ان -و Êال -و’ي -ة وال -ب -ل -دي-ة ،م-ل-ت-زم-ا بÎق-ي-ة
الو’يات اŸنتدبة قبل نهاية السشنة اإ ¤و’يات
كاملة ،وترقية بعضس الدوائر بالهضشاب العليا
اإ ¤و’يات منتدبة.
‘ الشش-ق ا’ج-ت-م-اع-ي ،سش-ي-ت-م ا’إب-ق-اء ع-ل-ى
اآليات ا’إدماج ا’جتماعي واŸهني والتضشامن
مع الفئات الهششة ،والوفاء بالتزامات الدولة
Œاه اÛاهدين ،وذوي ا◊قوق واŸتقاعدين،
وال- -ت -ك -ف -ل Ãشش -ك -ل السش -اع -ة ‡ث -ل ‘ م -ل -ف
اŸت-ق-اع-دي-ن’ ،سش-ي-م-ا م-ن-ه-م ا÷يشس ال-وط-ن-ي
الشش -ع -ب-ي وك-ذا ا’أسش-لك ا’أم-ن-ي-ة ا’أخ-رى م-ع
العمل على ضشمان دÁومة منظومة ا◊ماية
ا’جتماعية.
‘ سش -ي -اق م -غ -اي -ر ،اأشش -ار اإ ¤اأن ا◊ك -وم -ة
تعتزم مراجعة اأسشاليب تنفيذ اŸيزانية على
اŸسشتوى اŸركزي ،ووضشع ميكانيزمات ناجعة
لتصشويب اŸششاريع واإعادة –ديد ا’أولويات
ا’قتصشادية على اŸدي Úالقصش ÒواŸتوسشط،
مع اإرسشاء ‚اعة ‘ ا’إنفاق العمومي ،و‘

بن صضالح :أألمن وألسضتقرأر ‘ صضلب ألهتمام
أاكد رئيسس ›لسس اأ’مة عبد القادر بن صشالح ،أان عرضس ومناقششة ﬂطط عمل ا◊كومة يكتسشي
دائما أاهمية بالغة بل إاسشتثنائية» ،على اعتبار أانه «يرسشم اآ’فاق ا÷ديدة للبلد ويرسشم معا ⁄مسشÒة
التنمية والتطور ويوضشح السشياسشات اÿاصشة بتحقيق اأ’من وا’سشتقرار للسشنوات القادمة».
أاششار بن صشالح ‘ جلسشة ›لسس اأ’مة Ÿناقششة ﬂطط عمل ا◊كومة ،إا ¤أان ميزة اأ’خ Òأانه «يأاتي
اسشتكماً’ وتعميًقا Ÿضشمون برنامج رئيسس ا÷مهورية ،الهادف إا ¤تطوير ا÷زائر و–قيق الرفاه
لششعبها ‘ كافة اÛا’ت ا’قتصشادية وا’جتماعية والسشياسشية والثقافية».
و‘ كلم وجهه إا ¤الوزير اأ’ول ،قال بن صشالح «عرضس ﬂطط عمل حكومتكم ومناقششة مضشمونه،
حدث يعد دسشتوريا هاما ،وهو يدخل ‘ صشميم الصشلحيات الدسشتورية اŸمنوحة لهيئتنا ،إاضشافة إا¤
كونه يندرج ‘ نهج العمل الŸÈا Êالعادي و‘ سشياق اŸمارسشة الدÁقراطية القائمة ما ب Úمؤوسشسشات
الدولة».
من هذا اŸنطلق اسشتطرد ـ فإان أاعضشاء ›لسس اأ’مة ـ من خلل مناقششاتهم واسشتفسشاراتهم
واقÎاحاتهم اÿاصشة Ãخطط عمل حكومتكم ،سشوف يفعلون ذلك بغرضس لفت ا’نتباه إا ¤بعضس
القضشايا اŸسشتخلصشة من مضشمون الوثيقة اŸقدمة لهم والتذك Òببعضس القضشايا اŸطروحة ‘ السشاحة
الوطنية ،والتي قد يرون من اŸفيد لفت ا’نتباه إاليها أاو نقل رؤواهم حول كيفية معا÷تها لدى تنفيذ
مضشمون اıطط الذي تقدمونه لهم ،باعتباره خارطة طريق تتطلب تفهم ودعم والتزام ا÷ميع».
قبل ذلك لفت إا ¤أان تكليف عبد اÛيد تبون Ãهمة سشامية من قبل رئيسس ا÷مهورية‡ ،ثلة ‘
تسشي Òا÷هاز التنفيذي« ،هي بالواقع ثقة مسشتحقة ،كونها تأاتي تتويجا Ÿسشار طويل من اŸهام
واŸسشؤووليات التي باŸاضشي أاسشندت لكم وكانت جميعها على صشلة مباششرة بتطلعات الششعب ا÷زائري
وخدمة متطلبات التنمية» ،جازما بأان رصشيده اÎŸاكم من اŸسشؤوولياتÁ ،نحه القدرة على التعاطي مع
اأ’حداث والتطورات.

فريال .ب

السشياق ا◊ا‹ الذي يتسشم بÎاجع الواردات،
يتع Úعلينا تطبيق اآليات مبتكرة ’سشتكمال
الÈامج ا÷اري اإ‚ازها ،عن طريق ترششيد
ج-ه-ود ال-دول-ة وم-ك-اف-ح-ة ال-تبذير ،واسشتحداث
سش- -ب- -ل “وي- -ل ب- -دي- -ل- -ة تسش- -ت- -ج- -يب ل -ل -ن -م -وذج
ا’جتماعي الذي يتمسشك به الششعب ،وتوفÒ
ششروط بروز نظام اقتصشادي بديل.
و–دث ت -ب -ون ع -ن اإع -ادة ت -وج-ي-ه ال-ت-ن-م-ي-ة
ا’ق -تصش -ادي -ة ،م -ع ال -ت -وج -ه ن -ح -و اŸوؤسشسش-ات
الصش -غÒة واŸت -وسش-ط-ة ،ب-ع-دم-ا اأشش-ار اإ ¤اأن-ه-ا
قاطرة اŸوؤسشسشة الوطنية ’سشيما منها الناششئة
والصش -غÒة واŸت-وسش-ط-ة ،ج-ازم-ا ب-ال-ت-م-ك-ن م-ن
–قيق توازن النفقات العمومية وتقليصس عجز
اŸي-زان ال-ت-ج-اري ◊م-اي-ة ا’ق-تصش-اد ال-وطني،
وتقليصس اسشتÒاد الكماليات مع تفادي الندرة
اأو اضشطراب ‘ السشوق اÙلية ،اإ ¤جانب
ﬁاربة تضشخيم الفوات ،Òوكل ا’أششكال غÒ
الشش -رع -ي -ة ا’أخ-رى ال-ت-ي تضش-اع-ف م-ن ت-ك-ل-ف-ة
ا’سش - -تÒاد وا’سش - -ت - -ث- -م- -ار ،وتصش- -ويب ا÷ه- -د
ا’جتماعي الوطني مع تاأسشيسس ÷نة موسشعة
تضشم كل الششرائح ،لدراسشة –ديد مسشوؤولية
الدولة ‘ الفئات اŸعنية بالدعم اأسشاسشا مع
ا◊رصس ع -ل -ى ت -ف -ادي ح -رم -ان ال -ذي-ن ه-م ‘
حاجه له حقا ،لدى رفعه عن فئات هي ‘ غنى
عنه.
ك -م -ا سش -ي -ت -م اسش -ت -ق -ط -اب ال-ك-ت-ل-ة ال-ن-ق-دي-ة
اŸتداولة ‘ السشوق اŸوازية ع Èخلق مناخ
ثقة و–فيزات لتعبئتها ‘ التنمية ا’قتصشادية
وا’ج -ت -م-اع-ي-ة ،و‘ السش-ي-اق ف-ت-ح ت-ب-ون ق-وسش-ا
ليوؤكد اأن « كل ا’أموال الضشخمة اŸوجودة ‘
السش -وق اŸوازي -ة سش -ن -ح-اول ب-ا◊وار ،واإع-ط-اء
الضش -م -ان -ات ال -ك -اف -ي -ة بضش -خ -ه-ا ‘ ا’ق-تصش-اد

سشتسشتند اÿطة الوطنية للنمو على اŸسشعى
اŸتجدد ’إعداد وتطبيق اŸيزانية وتوجه اإ¤
ال- -ق- -ط- -اع- -ات اÿال- -ق -ة ل -لÌوة و’ –ت -اج اإ¤
اسش -ت -ث-م-ارات ك-بÒة ول-ه-ا ع-ائ-د سش-ن-وي ،اأم-وال
باهظة سشخرت للسشتثمار تقارب  ٧٠مليار دج،
م -ردوده -ا  ⁄ي -ك -ن واضش -ح -ا ’ ل-ل-م-ي-زان-ي-ة و’
للمسشتوى اŸعيششي ،نحن نحاول اليوم عوضس
اأن نسشاعد على –قيق اسشتثمار Ãليار دو’ر،
على ضشخ  ١٠مليار دو’ر Ÿوؤسشسشات متوسشطة،
ت-خ-ل-ق ك-ل واح-دة م-ن-ه-ا ث-روة وع-م-ل ،م-ي-زتها
التواجد غلى مسشتوى الÎاب الوطني.
وباŸناسشبة اأكد اأن الدولة لن تتخلى عن
قاعدة  ،٪٤٩ - ٥١واإن كانت اقتصشادية ،اإ’ اأنها
تضشمن السشيادة الوطنية قبل كل ششيء التي ’
تعرقل ا’سشتثمار ا’أجنبي ،اإذ وعكسس ما ”
ت- -روي- -ج- -ه ب- -خصش- -وصس تسش- -ب- -ب- -ه- -ا ‘ ت- -راج- -ع
اŸسشتثمرين ا’أجانب ،من اأوروبي ÚواأمريكيÚ
مهتم Úوياأتون اإ ¤ا÷زائر ،حسشبما اأكد تبون،
مششÒا اإ ¤اأن الهدف من اŸسشعى ا’قتصشادي
–قيق نسشبة ‰و .٪6 , ٥
ك -م -ا ج -دد ح -رصس ا◊ك -وم -ة ع -ل -ى ت -رق-ي-ة
اŸمارسشة الدينية الوسشطية ‘ كنف اŸرجعية
ا’إسشلمية الوطنية ‘ ،اأيام مزق فيها التطرف
والطائفية اأوصشال العا ⁄العربي وا’إسشلمي،
‘ سش- -ي- -اق اآخ- -ر اأشش- -ار اإ ¤م- -واصش -ل -ة ق -وات -ن -ا
اŸسشلحة ودبلوماسشيتنا العمل على اسشتقلل
السشيادة الوطنية وحماية الÎاب الوطني واأمن
ا’أشش- -خ- -اصس واŸم- -ت -ل -ك -ات ،وت -اأك -ي -د م -ب -ادئ
السش -ي-اسش-ة اÿارج-ي-ة– ،ت ال-ق-ي-ادة اŸب-اشش-رة
للرئيسس بوتفليقة ،مضشيفا اأن –قيق اإجماع
على القضشايا الوطنية يسشهل Œسشيد القنوات.

فتح قنوأت أ◊وأر حول
مسضعى أ÷هاز ألتنفيذي...
وألبتعاد عن أ÷دل ألعقيم
الÎك- -ي -ز ع -ل -ى ف -ت -ح ق -ن -وات ا◊وار لشش -رح
مسش -ع -ى ا÷ه -از ال -ت -ن-ف-ي-ذي ،م-ع ا’ب-ت-ع-اد ع-ن
ا÷دل العقيم ،والÎكيز على عملها وا◊فاظ
ع-ل-ى ال-ت-وازن-ات ا’ق-تصش-ادي-ة ال-كÈى ،اأه-م م-ا
ختم به الوزير ا’أول مداخلته التي اسشتغرقت
قرابة نصشف سشاعة من الزمن ،فرصشة سشانحة
ليوؤكد –مل اŸسشوؤولية ـ التي كلفه بها رئيسس
ا÷مهورية ـ باإدراك وحتمية عدم تخييب اآمال
اŸواط - -ن ،Úداع - -ي - -ا اإ ¤ال- -ع- -م- -ل سش- -وي- -ا م- -ع
اıلصش Úل -ك -ت -اب-ة صش-ف-ح-ة ج-دي-دة ‘ ت-اري-خ
ا÷زائر.

طالبوا بتوضضيحات حول القرضض السضندي والسضوق اŸوازية

أعضضاء ›لسس أألمة :إأقرأر بصضعوبة ألوضضع ألقتصضادي
ت - - -ب- - -اي- - -نت اأراء اأعضض- - -اء ›لسض
الأم - -ة ب - -خصض - -وصض ﬂط- -ط ع- -م- -ل
ا◊كومة ،واإن تقاطعت ‘ اللتفاف
حوله على اعتبار اأنه ياأتي تنفيذا
لÈن- -ام- -ج رئ- -يسض ا÷م -ه -وري -ة ،اإل
اأن- -ه- -م ت- -وق- -ف- -وا ع- -ن -د ع -دة ن -ق -اط
كصضعوبة الظرف القتصضادي وشضح
اŸوارد بسضبب تراجع اŸداخيل ،كما
شض- - -ددوا ع- - -ل- - -ى ضض- - -رورة ت- - -ق- - -دË
ت-وضض-ي-ح-ات ح-ول ع-دة ملفات بينها
الأم - - - -وال اŸت - - - -داول- - - -ة ‘ السض- - - -وق
اŸوازية ،وكذا القرضض السضندي.

فريال بوششوية
ل- -ع -ل م -ا ل -فت ا’ن -ت -ب -اه ‘ م -ن -اقشش -ة
اأعضش - -اء ›لسس ا’أم- -ة ıط- -ط ع- -م- -ل
ا◊ك -وم-ة ،ت-ع-ق-يب رئ-يسس اÛلسس ع-ب-د
القادر بن صشالح بعد اأول تدخل ،دعا فيه
اإ ¤ع - -دم الÎك - -ي- -ز ع- -ل- -ى ا’نشش- -غ- -ا’ت
اÙلية’ ،سشيما واأن اıطط يتناول

التنمية اÙلية ،وقال ‘ السشياق «’بد
اأن ’ نقلب اŸعادلة ليصشبح النقاشس حول
ال-ت-ن-م-ي-ة اÙل-ي-ة ،ع-ل-ى حسش-اب ال-ت-نمية
الوطنية».
ب -راأي عضش -و ›لسس ا’أم -ة مصش -ط-ف-ى
ج -ردا‹ ي -ت-ع Úع-ل-ى ا◊ك-وم-ةŒ ،سش-ي-د
سش- -ي- -اسش- -ة ال- -ت- -وازن ا÷ه- -وي ‘ ت- -وزي- -ع
اŸشش -اري -ع’ ،سش -ي -م -ا ال -كÈى م-ن-ه-ا ،م-ن
جهته رضشا اأوسشهلة طرح عدة تسشاوؤ’ت
تتعلق بتحديد ا’آجال الزمنية ،والتنبوؤ
با’أرقام ،التي توؤكد الصشرامة و‘ نفسس
الوقت تقيم ا◊جة لدى التقييم للحكومة
اأو ع -ل -ي -ه -ا ،ك -م -ا ت -وق-ف ع-ن-د الضش-ائ-ق-ة
اŸال -ي -ة وك -ذا م -ق -اول -ت -ي-ة اŸع-رف-ةŸ ،ا
للأخÒة من اأهمية.
ك- -م- -ا ت- -وق- -ف ذات اŸت- -ح- -دث ع- -ن -د
القرضس السشندي الذي بقي حسشبه دون
حصشيلة ،وﬁصشورا ‘ العملة الوطنية،
وط -رح اإشش -ك -ال -ي-ة اأو ه-اجسس ا◊ك-وم-ات
اŸت -ع -اق -ب-ة اÿاصس ب-ا’أم-وال اŸت-داول-ة
خ -ارج ا’أط -ر ال-ق-ان-ون-ي-ة ‘ ،سش-ي-اق اآخ-ر

تسشاءل ماذا قدم القطاع اÿاصس مقابل
ما قدمته له ا◊كومة ؟.
من جهته ،عضشو ›لسس ا’أمة عباسس
بوعمامة ،اأكد ‘ مسشتهل مداخلته اأنه
«التمسس قراءة واضشحة وقوية من طرف
الدولة ،للسشتجابة لتطلعات اŸواطن،Ú
رغم الظروف ا’قتصشادية الصشعبة» ،كما
ركز على ا◊لول وتبني النظرة الواقعية ـ
حسشبه ـ اآخذا كل التطورات ا◊اصشلة،
مقرا باأنه جاء ‘ ظرف غ Òعادي.
ب - -ل- -ق- -اسش- -م ق- -ارة ،اأف- -اد اأن ا’ل- -ت- -زام
ا’أخ- -لق- -ي والسش- -ي- -اسش- -ي اأم -ام الشش -عب،
يقتضشي مواجهة مفتوحة مع اŸلفات،
مشش -ددا ع -ل -ى ضش -رورة تشش -ج -ي -ع ا’إن-ت-اج
ال -وط -ن -ي وت -ن-وي-ع-ه ،وفضش-ل ﬁم-د م-اÊ
ال -ت -وق -ف ع -ن -د ا’إ‚ازات اÙق -ق -ة ‘
السش -ن -وات ا’أخÒة ‘ ق -ط -اع-ات السش-ك-ن
واÿدمات والعدالة ،فيما سشجل كازيتاÊ
ع -زم ا◊ك -وم -ة ع -ل -ى ت-ع-زي-ز اŸم-ارسش-ة
الدÁقراطية ،داعيا اإ ¤الÎكيز على دور
اŸنتخب باعتباره ا’أصشل وليسس الفرع.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الزيادة بـ  ٪2,5نسسبة النجاح ‘ «البيام» غ Òكافية

مديرة التقو Ëالبيداغوجي :ضسعف معدل الرياضسيات وراء النتيجة اŸتواضسعة
بطاقة بيداغوجية للتكفل بالصسعوبات التي تواجه التÓميذ
 2,5من اŸائة زيادة ‘ نسسبة النجاح ‘ امتحانات نهاية الطور اŸتوسسط «غ Òكافية» ،بالرغم من
لخÒة Œاوز  3من اŸائة ،حسسب ما أاكدته مديرة
تسسجيل ارتفاع تدريجي خÓل السسنوات الثÓث ا أ
التقو Ëالبيداغوجي بوزارة الÎبية الوطنية سسامية ميزايب.

حياة.ك
 3144٥٠تلميذ –صشلوا على ششهادة التعليم
اŸتوسشط «البيام» ما Áثل  ٥6، 33من اŸائة،
ب -زي -ادة  2,٥م -ن اŸائ -ة م -ق-ارن-ة ب-ال-ن-ت-ائ-ج
اÙصش -ل -ة السش -ن -ة اŸاضش -ي-ة ،ب-ال-رغ-م م-ن أان
النسشبة تبقى بعيدة عن التطلعات واأ’هداف
التي سشطرتها وزارة الÎبية الوطنية ،حسشب ما
صشرحت به سشامية ميزايب أامسش خÓل اأ’ثÒ
ع Èالقناة الثالثة.
وكششفت ‘ هذا الصشدد أان  ٪12من نسشبة
النجاح وا’نتقال إا ¤الطور الثانوي تعود إا¤
اÛهود الذي قام به التلميذ طيلة السشنة ،أاي
ب -اع -ت -م -اد م -ع -دل ال-فصش-ول ال-ثÓ-ث-ة (اŸع-دل
السشنوي) ،والذي Áثل  ٥٠من اŸائة من نسشبة
النجاح ،باإ’ضشافة إا ¤اŸعدل اÙصشل عليه
‘ امتحان «البيام « ،مع تأاكيدها ا’سشتمرار
‘ اعتماد هذا النظام ‘ ا’نتقال من الطور
اŸتوسشط إا ¤الثانوي ،أ’ن إاعادة النظر فيه ’
يوجد ضشمن اأ’جندة ا◊الية للوزارة.
وأاوضشحت ‘ هذا السشياق أان النتائج التي
أاعلنت عنها الوزيرة بن غÈيت تتعلق بامتحان

«البيام» ،فيما سشيتم ’حقا اإ’عÓن عن نتائج
التÓميذ الذين اجتازوا اŸرحلة اŸتوسشطة،
إا ¤الثانوية ،والذين Áثلون نسشبة تÎاوح ما
ب 1٠ Úإا 12 ¤من اŸائة.
وأارجعت ميزايب «ضشعف» نتائج امتحان
ششهادة التعليم اŸتوسشط إا« ¤عدة عوامل»،
منها تراكم الÈامج التي ” Œسشيدها بصشفة
مسش-ت-ع-ج-ل-ة ‘ إاط-ار ت-رق-ي-ة مسش-ت-وى ال-ت-ع-ليم،
باإ’ضشافة إا ¤مسشأالة تكوين اأ’سشاتذة ،التي لن
ت- -ت- -ج- -اوب واإ’ج- -راءات ال- -ت- -ي تضش- -م- -ن- -ت- -ه -ا
اإ’صش Ó-ح -ات ا÷دي -دة م -ن -ذ دخ -ول -ه -ا ح -ي -ز
التجسشيد.

اختÓلت وحلول
Áكن أان تسشتغل ا’متحانات الوطنية منها
«ال- -ب- -ي -ام» ‘ ،ال -ت -ك -ف -ل مسش -ب -ق -ا ب -اأ’خ -ط -اء
والصشعوبات التي يتلقاها التÓميذ ،كاششفة عن
ف- -وج ع- -م- -ل ي- -ع- -م- -ل ع- -ل- -ى إاع- -داد ب- -ط- -اق -ة
ب-ي-داغ-وج-ي-ة ،ت-ع-ال-ج ه-ذه ا’خ-ت’Ó-ت ،ت-قدم
شش- -ه- -ر سش -ب -ت -م Èال -ق -ادم ( ان -ط Ó-ق اŸوسش -م
الدراسشي ) ،ليتم اعتمادها من قبل اأ’سشاتذة
حتى ’ يقع التÓميذ ‘ نفسش اأ’خطاء.

ذوو الحتياجات اÿاصسة ‘ طليعة اŸتفوقÚ

 ٪ 65نسسبة النجاح Ãعسسكر

افتك مركز صشغار اŸكفوف Úوالصشم البكم
بو’ية معسشكر اŸرتبة اأ’و ¤و’ئيا من حيث
نسشبة النجاح ‘ ششهادة التعليم اŸتوسشط التي
بلغت  1٠٠من اŸائة حسشبما علم من مصشالح
قطاع الÎبية للو’ية ،فيما عادت اŸرتبة الثانية
‘ تصش-ن-ي-ف م-ؤوسشسش-ات ال-ت-ع-ل-ي-م اŸت-وسش-ط التي
سشجلت نسشب ‚اح عالية على مسشتوى الو’ية،
م-ت-وسش-ط-ة زي-ان اŸه-ن-ي ب-ع-وف ت-ل-ي-ه-ا متوسشطة
ﬁمد بن قادة ميلود بسشيق ‘ اŸرتبة الثالثة
و’ئ-ي-ا ،ب-ي-ن-م-ا اح-ت-لت م-ت-وسش-ط-ة ح-م-ري ج-ل-ول
Ãقطع دوز اŸرتبة اأ’خÒة ،بعد  12متوسشطة
–صشلت على نسشبة ‚اح أاقل من  ٥٠من اŸائة
‘ ام-ت-ح-ان-ات شش-ه-ادة ال-ت-ع-ل-ي-م اŸت-وسش-ط ال-ت-ي
أاعطت وزيرة الÎبية نورية بن غÈيت إاششارة
انطÓقها الرسشمية من معسشكر.
وب -ل -غت نسش -ب-ة ال-ن-ج-اح ‘ شش-ه-ادة ال-ت-ع-ل-ي-م
اŸت- -وسش- -ط ل -دورة ج -وان  6٥.72 ،2٠17من
اŸائة بتسشجيل ارتفاع طفيف ‘ نسشبة النجاح
الو’ئية مقارنة باŸوسشم الدراسشي اŸاضشي،
حيث ” تسشجيل نسشبة تقارب  62من اŸائة،
أام -ا نسش -ب -ة ا’ن-ت-ق-ال إا ¤السش-ن-ة اأ’و ¤ث-ان-وي
فبلغت  74.22من اŸائة ،اأ’مر الذي يضشع
و’ية معسشكر ‘ اŸرتبة  22وطنيا من حيث
–صشيل نتائج النجاح ‘ امتحانات ششهادة
التعليم اŸتوسشط.
وحسشب م- -دي- -ر الÎب -ي -ة ب -ال -و’ي -ة ي -ح -ي -ى
بششÓغم فإانه يتوقع أان تتخذ إاجراءات صشارمة

ضشد مسشؤوو‹  12مؤوسشسشة تربوية –صشلت على
نسشبة أاقل من  ٥٠من اŸائة كما ينتظر مسشؤوول
القطاع على مسشتوى و’ية معسشكر أان يقدم
م-دي-رو اŸت-وسش-ط-ات ال-ت-ي ت-راج-عت ن-ت-ائجها
السش- -ن- -وي- -ة «تÈي- -رات م- -ق- -ن- -ع- -ة « ع -ل -ى ح -د
قوله لتششخيصش مكمن اÿلل ،يذكر أان مديرية
الÎبية لو’ية معسشكر سشجلت  8317مÎششح
لشش -ه -ادة ال-ت-ع-ل-ي-م اŸت-وسش-ط غ-اب ع-ن-ه-ا 1٠1
مÎششح.

مÎشسحون Ÿسسابقة توظيف
األسساتذة يحتجون
Œم- - - -ه - - -ر ،أامسش ،ح - - -وا‹  1٥٠مÎششح
Ÿسشابقة التوظيف الوطنية التي ينظمها قطاع
الÎبية اسشتعدادا للموسشم الدراسشي اŸقبل،
أام- -ام م- -ق- -ر ا◊ي اإ’داري ل -و’ي -ة م -عسش -ك -ر،
راف- -ع Úم- -ط- -الب ت- -خصش ت- -وضش- -ي- -ح أاسش -ب -اب
وخلفيات رفضش ملفاتهم خاصشة وأان البعضش
منهم ششارك ‘ مسشابقات التوظيف السشابقة
وجميعهم  ⁄يتلقوا أاي إاششعار برفضش ملفاتهم
إا’ قبل سشاعات من تنظيم اŸسشابقة ،ويتعلق
اأ’م -ر ب -اÎŸشش-ح Úال-ذي-ن أاودع-وا م-ل-ف-ات-ه-م
’جتياز مسشابقة توظيف اأ’سشاتذة واŸعلمÚ
واإ’داري.Ú
‘ ن -فسش الصش -دد ،ت -ن-ط-ل-ق ال-ي-وم مسش-اب-ق-ة

توظيف اأ’سشاتذة واŸعلم Úالتي تقدم لها
نحو  9٠27مÎششح يتنافسشون على  42٠منصشب
م -ا‹ اسش-ت-ف-ادت م-ن-ه م-دي-ري-ة الÎب-ي-ة ل-و’ي-ة
معسشكر ،منها  146منصشب خاصش برتبة أاسشتاذ
ثانوي يتسشابق على نيلها  2741مÎششح و128
منصشب أ’سشتاذ تعليم متوسشط يتنافسش عليها
 3171مÎششح و 11٠منصشب Ÿششر‘ الÎبية
يتنافسش عليها  961مÎششح.
كما اسشتفادت مديرية الÎبية أايضشا من 16
منصشبا ماليا لتوظيف مقتصشدين و 13منصشبا
ماليا لتوظيف ملحق Úرئيسشي Úللمخابر و4
مناصشب مالية لنواب اŸقتصشدين و 3مناصشب
مالية Ÿسشتششاري التوجيه واإ’رششاد اŸهني
واŸدرسشي.
وعن احتجاج اÎŸششح Úأامام مقر ا◊ي
اإ’داري أاف - -اد مسش - -ؤوول ق - -ط - -اع الÎب - -ي - -ة أان
مصشا◊ه رفضشت  3٠٠ملف ترششح Ÿسشابقة
ال- -ت -وظ -ي -ف بسش -بب ن -قصش ال -وث -ائ -ق اإ’داري -ة
اŸطلوبة أاو عدم مطابقة الششهادة اŸتحصشل
ع-ل-ي-ه-ا ل-ل-م-نصشب اŸط-ل-وب أاو ع-دم ا◊صش-ول
ع - -ل - -ى رخصش - -ة اŸشش - -ارك - -ة ‘ اŸسش - -اب - -ق- -ة
ل -ل -مÎشش -ح ÚاŸوظ-ف Úل-دى ه-ي-ئ-ات أاخ-رى،
م- -ؤوك- -دا أان ج- -م -ي -ع اÎŸشش -ح ÚاŸرف -وضش -ة
ملفاتهم قد ” إاششعارهم مسشبقا وقبل تنظيم
اŸسشابقة.

معسسكر :أام ا.Òÿسس
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رئيسس فيدرالية أاولياء التÓميذ لـ «الشسعب»:

لقاء مع بن غÈيت لتحديد أاسسباب اإلخفاق ‘ «البيام»
اع-ت Èب-عضس ‡ث-ل-ي ن-ق-اب-ات الÎبية
نسسبة النجاح ‘ امتحان شسهادة التعليم
اŸت-وسس-ط دورة ج-وان ،2017ب-اŸتوسسطة
ول ت-ع Èع-ن ال-ن-ت-ائ-ج اŸرج-و –ق-يقها،
لسس- -ب- -اب ل- -ن- -قصس ت- -ك- -وي -ن
م- -رج- -ع Úا أ
اŸك -ون ،Úأاو ط -ري -ق -ة ت -ق-د Ëال-دروسس
لقسسام أاو
للتÓميذ ،وكذا إا ¤اكتظاظ ا أ
اŸرضس والرتباك والتوتر لدى التلميذ
ح Úاجتياز الختبار ،وكشسفت رئيسسة
لولياء التÓميذ
ال-ف-ي-درال-ي-ة الوطنية أ
ج- -م- -ي- -ل- -ة خ- -ي -ار ع -ن ل -ق -اء م -ع وزي -رة
الÎب- -ي- -ة ال- -وط- -ن- -ي- -ة Ÿع- -رف- -ة أاسس- -ب -اب
ا◊صسول على هذه النسسبة.

سس.بوعموشسة

و‘ ذات الوقت اعتÈت ميزايب أان ‚اح
أاو فششل امتحان التعليم اŸتوسشط ’ Áكن
اع -ت -ب -اره م -ؤوشش -را ل-ت-ط-ور ال-ن-ظ-ام ال-ت-ع-ل-ي-م-ي
الوطني ،لكن Áكن –حسشبها – أان يكون عامÓ
يسشاعد على كششف اأ’خطاء التي ارتكبت من
ق -ب -ل ال -ت Ó-م -ي -ذ اŸم -ت-ح-ن Úوإاي-ج-اد ال-عÓ-ج
اŸناسشب لها.
ول -ف -تت اŸت -ح -دث -ة ‘ رده-ا ع-ن اأ’سش-ئ-ل-ة
اŸطروحة ،أان الرياضشيات هي اŸادة التي
سشاهمت بششكل كب ‘ Òتسشجيل هذه النسشبة ‘
امتحان «البيام» ،حيث كانت أاغلب اŸعد’ت
اŸت- -حصش -ل ع -ل -ي -ه -ا أاق -ل م -ن اŸت -وسش -ط إا¤
ضشعيفة ،وهذا ما جعلها تركز على ضشرورة
اعتماد ششرط التحكم ‘ الرياضشيات كأاسشاسش
للتوظيف مسشتقب Óمع إاعادة النظر ‘ طريقة
تدريسش هذه اŸادة اأ’سشاسشية.
ولعÓج النقصش ‘ التكوين ‘ هذه اŸادة
اأ’سشاسشية ،أاكدت مديرة التقو Ëالبيداغوجي
بوزارة الÎبية الوطنية أانه سشيتم إاعداد دورات
تكوينية لفائدة اأ’سشاتذة اŸتخصشصش Úفيها،
ب -اإ’ضش -اف -ة إا– ¤ديث الÈام-ج ،ال-ت-ي سش-ي-ت-م
إادراج- -ه- -ا بشش- -ك- -ل ت- -دري- -ج- -ي ‘ ال- -ط -وري -ن
ا’بتدائي واŸتوسشط.

العدد
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أارجعت رئيسشة الفيدرالية الوطنية أ’ولياء
التÓميذ ‘ ،تصشريح هاتفي أامسش لـ»الششعب»،
أاسش - -ب - -اب ع- -دم –صش- -ي- -ل نسش- -ب- -ة ك- -بÒة م- -ن
الناجح ‘ Úاختبار ششهادة التعليم اŸتوسشط
إا ¤ن- -قصش ‘ ت- -ك- -وي- -ن اŸك -ون ،Úاك -ت -ظ -اظ
اأ’قسش-ام ،وط-ري-ق-ة ت-ل-ق Úاأ’سش-ات-ذة ل-لدروسش
التي رÃا  ⁄يفهمها التلميذ و ⁄يسشتوعب
ال- -درسش ،أاو بسش- -بب اŸرضش وال- -ت- -وت- -ر ال- -ذي
يصشيب التلميذ أاثناء ا’ختبار رغم أان نتائجه
الدراسشية كانت ‡تازة طيلة السشنة ،مششÒة
إا ¤أان حوا‹  4٠من اŸائة  ⁄يتحصشلوا على
اŸع - -دل نسش - -ب - -ة ت - -دع - -وه - -م
ل- - -ل- - -تسش- - -اؤول ع - -ن اأ’سش - -ب - -اب
ا◊قيقية.
ل -ك -ن-ه-ا ب-اŸق-اب-ل ،اع-تÈت
نسشبة قريبة من  6٠هي ’ بأاسش
ب -ه -ا رافضش -ة ك -ل-م-ة ال-رسش-وب،
ق-ائ-ل-ة إان-ه-م ك-ف-ي-درال-ي-ة أاولياء
تÓميذ كانوا يأاملون لو كانت نسشبة النجاح
 1٠٠من اŸائة ،أ’ن السشنة الدراسشية مرت
بصشورة عادية و‘ ظروف جيدة دون حدوث
اضش- -ط- -راب -ات أاو اح -ت -ج -اج -ات ع -ل -ى ع -كسش
السشنوات السشابقة ،كما أان الÈنامج الدراسشي
سشار على أاحسشن ما يرام ،وحسشبها فإانه ’
يوجد تلميذ ﬁدود الذكاء أاو غبي.
وأاوضشحت ‘ هذا الششأان ،أان ششهادة التعليم
اŸت -وسش -ط ل -ه -ا اسش -ت-دراك ‘ ت-ق-ي-ي-م ال-ع-م-ل

السش -ن -وي ب -اح -تسش -اب م -ع-دل السش-ن-ة واخ-ت-ب-ار
شش -ه-ادة ال-ت-ع-ل-ي-م اŸت-وسش-ط وت-قسش-ي-م-ه-ا ع-ل-ى
اث-ن ،Úل-ل-حصش-ول ع-ل-ى م-ع-دل يسش-م-ح ل-ل-تلميذ
ب -ا’ن -ت -ق -ال إا ¤ال -ط -ور ال-ث-ان-وي‡ ،ا ي-رشش-ح
’رت -ف-اع ال-نسش-ب-ة م-ن  2٠إا 3٠ ¤م-ن اŸائ-ة
وب -ال -ت -ا‹ ’ Áك -ن -ن-ا ال-ق-ول رسش-وب ،أاضش-افت
رئيسشة الفيدرالية الوطنية أ’ولياء التÓميذ.
وترى خيار أان ا’أولياء لديهم دور كب‘ Ò
متابعة “درسش أابنائهم ،من بداية الدخول
اŸدرسشي إا ¤غاية نهاية السشنة الدراسشية،
ل -ت -ن-ع-كسش ع-ل-ى ن-ت-ائ-ج –صش-ي-ل-ه-م ال-دراسش-ي،
ك-اشش-ف-ة ع-ن ل-ق-اء م-ع وزي-رة الÎب-ي-ة ال-وط-ن-ية
ل -دراسش -ة وت -ق-ي-ي-م وك-ذا م-ع-رف-ة أاسش-ب-اب ع-دم
ا◊صشول على نسشبة مئوية مششرفة ‘ امتحان
ششهادة التعليم اŸتوسشط ،قائلة « :لدينا لقاء
مع اŸسشؤوولة اأ’و ¤على قطاع الÎبية ،نطلب
إاعطاءنا اŸعلومات لفهم أاسشباب عدم انتقال
ال -ت Ó-م -ي -ذ ه -ل اŸشش -ك-ل ن-قصش ال-ت-ك-وي-ن ،أاو
اكتظاظ اأ’قسشام أام أاسشباب أاخرى».

‡ثل سسناباب :التعجيل بإاصسدار
القانون اÿاصص بعمال القطاع
من جهته ،اعت‡ Èثل نقابة عمال الÎبية
«سشناباب» نبيل فرقنيسش نتائج ششهادة التعليم
اŸت- - - - - - -وسش- - - - - - -ط دورة 2٠17
ب -اŸت -وسش -ط -ة ع -ل -ى ال-ع-م-وم،
وحسش- -ب- -ه أان ذلك م- -رده ع -دة
أاسش- -ب -اب ت -ت -ح -م -ل -ه -ا ال -وزارة
وا◊ك- -وم- -ة أاو’ ،ب- -ح- -ك- -م أان
م -ع -ظ-م اŸؤوسشسش-ات الÎب-وي-ة
ل - -يسش ل - -دي - -ه- -ا ’ م- -دي- -ر و’
م -راقب ع -ام :ق -ائ  »:Ó-ك -ي -ف
نريد أان تسش ÒاŸؤوسشسشة ‘ ظروف حسشنة
و–قق نتائج إايجابية ،ومدارسشنا غ Òمطابقة
للمعاي ‘ Òبناياتها ،عÓوة عن اإ’ضشرابات،
قانون العمل والتقاعد وكذلك عامل التسشيÒ
من الناحية البيداغوجية ،فالتلميذ كأانه يعمل
‘ ورشش- -ة م- -ن ال- -ث -ام -ن -ة صش -ب -اح -ا إا ¤غ -اي -ة
اÿامسشة مسشاء» .داعيا الوزارة الوصشية إا¤
اإ’سشراع ‘ إاصشدار القانون اÿاصش بعمال
الÎبية إ’عطاء كل ذي حق حقه.

التكوين ،اكتظاظ
األقسسام ومشساكل
أاخرى

سسوق أاهراسس اÿامسسة وطنيا ‘ شسهادة «البيام»

 6900مÎشسح يجتازون مسسابقة التوظيف بقطاع الÎبية
اح - -ت - -لت و’ي - -ة سش - -وق أاه- -راسش اŸرت- -ب- -ة
اÿامسش -ة وط -ن -ي -ا ‘ ن-ت-ائ-ج ام-ت-ح-ان شش-ه-ادة
التعليم اŸتوسشط بنسشبة  62.27من اŸائة،
حيث خصش وا‹ الو’ية عبد الغني في‹Ó
ب -ال-ت-ه-ن-ئ-ة ال-ن-اج-ح Úوم-دي-ري-ة الÎب-ي-ة وك-ذا
ال -ط -اق-م اŸشش-رف ع-ل-ى ت-أاط ÒاŸت-وسش-ط-ات
قائ »Óهذه النتيجة تعود إا ¤مدير الÎبية
وإا ¤الطاقم الÎبوي والعائلة الÎبوية ككل،
وإا ¤أاول -ي -اء ال -ت Ó-م-ي-ذ ،وه-و م-ؤوشش-ر ي-ن-م ع-ن
ال -ت -ق -دم ‘ ت -ط -ب -ي -ق ب -رام-ج ال-ت-حسش Úوك-ذا
ﬂتلف اŸششاريع التي ” رصشدها للقطاع
العام الفارط ،كما أان هذه النتيجة أايضشا فأال
خ Òع -ن ال-ن-ت-ائ-ج اŸرت-ق-ب-ة ل-ب-ك-ال-وري-ا 2٠17
والتي نتوقع أان تكون ‘ اŸراتب اŸتقدمة
وطنيا ».
من جهة أاخرى ،يتجه اليوم أازيد من 69٠٠
مÎششح إ’جراء مسشابقة التوظيف اÿارجي
لوزارة الÎبية الوطنية اÿاصشة باأ’سشاتذة ‘
اأ’طوار الثÓثة باإ’ضشافة إا ¤اإ’داري Úعلى
مسشتوى و’ية سشوق أاهراسش ،بعد أان سشحبوا
اسش -ت -دع -اءات -ه -م اأ’ي -ام اŸاضش-ي-ة م-ن اŸوق-ع
ا’ل -كÎو Êل -ل -دي -وان ال -وط -ن -ي لÓ-م-ت-ح-ان-ات
واŸسشابقات.

‘ ه- -ذا اإ’ط -ار ه -ي -أات م -دي -ري -ة الÎب -ي -ة
للو’ية كل اإ’جراءات التنظيمية ا’سشتباقية
’سشتقبال اÎŸششح ،Úبتوف 23 Òمركز إاجراء
ع Èتراب الو’ية– ،ت إاششراف أازيد من 9٥٠
مؤوطر كما أافاد به رئيسش مصشلحة ا’متحانات
واŸسشابقات اŸكلف باإ’عÓم على مسشتوى
اŸدي-ري-ة نشش-اد ع-ب-د ال-ب-اق-ي «ن-ت-م-نى النجاح
لهاته اإ’طارات ،رصشدنا هيك Óتنظيميا من
أاجل السشهر على هذا ا’متحان ،بحوا‹ 69٥2
مÎشش - -ح م- -وزع Úع- -ل- -ى  23م -رك-ز إاج-راء،
بالنسشبة للتعليم الثانوي بـ  ٠4مراكز إاجراء
بحوا‹  1٠16مÎششح ،التعليم اŸتوسشط بـ ٠9
م -راك -ز إاج -راء ب -ح -وا‹  2٥٠٠مÎشش -ح ،أام-ا
اإ’داري Úموزع Úعلى  1٠مراكز Ãا يوازي
 9٥6م- -ؤوط- -ر ل -ل -ح -راسش -ة واإ’شش -راف ع -ل -ى
اŸسشابقة «.
‘ ذات السشياق تنظم أامسشية ا÷معة بقاعة
ميلود طاهري بعاصشمة الو’ية جمعية قدماء
مدرسشة «ماكسش مارششون « حف ÓتكرÁيا على
ششرف اŸتفوق Úوبعضش اأ’سشاتذة ،كالتفاتة
من أاجل إاعادة ا’عتبار إا ¤ا÷هود اŸبذولة
’حتÓل مراتب متقدمة وطنيا.

سسوق أاهراسس :صسحراوي .ح

 ٪ 57نسسبة النجاح بسسكيكدة
ح- -ق- -قت سس- -ك- -ي- -ك- -دة نسس -ب -ة ‚اح ‘
شس -ه -ادة ال -ت -ع -ل-ي-م اŸت-وسس-ط دورة ج-وان
 2017بـ 57.61م - -ن اŸائ- -ة ،م- -ن أاصس- -ل
 14625مسسجل ،منهم  14520حاضسرون،
فيما بلغ عدد الناجح 8365 Úناجح.
بلغ عدد التÓميذ الذين حازوا على أاعلى
معد’ت ششهادة التعليم اŸتوسشط واÎŸاوحة
ما ب18 Úو  19.28من  2٠على مسشتوى و’ية
سشكيكدة 39 ،تلميذا وجاءت التلميذة بوالبيبان
ميسشاء من متوسشطة صشالح جفال بسشكيكدة ‘
الرتبة اأ’و ¤بأاعلى معدل بـ  ،28/19يليها
ﬂبوشش أاسشامة من متوسشطة سشاكر حسشÚ

بسشكيكدة ،أاما الرتبة الثالثة فقد عادت اإ¤
التلميذة مسشيكل دعاء من متوسشطة الششهاب
برمضشان جمال ،من جهة أاخرى ،بلغ عدد
اŸؤوسشسشات الÎبوية التي –صشلت على نسشب
أاعلى 13 ،مؤوسشسشة تتقدمها متوسشطة أاحمد
زبانة بعاصشمة الو’ية بـنسشبة تقدر بـ94.44
م- -ن اŸائ- -ة ،ت- -ل- -ي- -ه- -م- -ا م- -ت- -وسش -ط -ة ال -بششÒ
اإ’ب-راه-ي-م-ي بسش-ك-يكدة بـ 91.21م -ن اŸائ-ة،
فيما جاءت متوسشطة  18فيفري بسشكيكدة ‘
الرتبة الثالثة بـ 87.27من اŸائة.

سسكيكدة :خالد العيفة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أاشسرف عليها قائد سسÓح الدرك اللواء نوبة

تخرج  4دفعات باŸدرسضة العليا للدرك الوطني بزرالدة
لهمية للمنظومة التكوينية “اشسيا وتطور ا÷رÁة
^ إايÓء ا أ
احتضسنت ،أامسس ،اŸدرسسة العليا للدرك الوطني بزرالدة ،مراسسم تخرج أاربع دفعات لضسباط الدرك بحضسور العديد من
السسلطات العسسكرية والقضسائية واŸدنية وإاطارات من ﬂتلف الدوائر الوزارية يتقدمهم اŸدير العام للحماية اŸدنية العقيد
لهبÒي واŸدير العام للجمارك قدور بن الطاهر ووا‹ العاصسمة عبد القادر زوخ.

العدد

17374
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أاشسرف عليها اللواء عبد القادر الوناسس بوهران

تخرج الدفعة  47باŸدرسضة العليا للطÒان
” ،مسس- -اء أامسس ،ت- -خ- -رج ال- -دف- -ع -ة  47من
اŸدرسس -ة ال -ع -ل -ي-ا ل-ل-طÒان ل-ط-ف-راوي الشس-ه-ي-د
““ج -ب -ار ال -ط -يب““ (وه -ران)  .وق -د “ت م -راسس-م
التخرج التي أاشسرف عليها قائد القوات ا÷وية
ال-ل-واء ع-ب-د ال-ق-ادر ال-ون-اسس ب-حضس-ور السسلطات
اŸدنية والعسسكرية وكذا عائلة الشسهيد مراح
عبد القادر الذي سسميت الدفعة بإاسسمه.
وت-تشس-ك-ل ه-ذه ال-دف-ع-ة م-ن :ال-دف-ع-ة  30م -ن دورة
ال -ق-ي-ادة واألرك-ان وال-دف-ع-ة  47ل-ل-طلبة الضسباط
العامل Úوالدفعة الرابعة لنظام ليسسانسس-ماسس-Î
دكتوراه ““أال أام دي““.
وبعد تفتيشس اŸربعات اŸنتظمة بسساحة التجمع
للمدرسسة اŸذكورة تطرق قائدها العميد حميد
بومعيزة ‘ كلمة األقاها باŸناسسبة اإ ¤اÙاور
ال-كÈى Ÿن-ه-ج-ي-ة ت-ك-وي-ن ال-ط-ل-ب-ة ال-ط-ي-ارين من
ح-يث اŸع-ارف ال-ن-ظ-ري-ة وال-ت-ط-ب-ي-ق-ي-ة وال-ت-قنية
والعلمية والتي “كن الضسباط اŸتخرج Úمن
اأداء م -ه -ام -ه -م ب -ك -ل احÎاف -ي-ة واإت-ق-ان ،م-ن-وه-ا
ب - -خصس - -ال اÎŸبصس Úم - -ن ال - -دول الشس - -ق - -ي- -ق- -ة

والصسديقة الذين كانوا من ضسمن هذه الدفعة.
وبعد أاداء اليم Úمن طرف اŸتخرج ” Úتقليد
ال-رتب وتسس-ل-ي-م الشس-ه-ادات ل-ل-م-ت-ف-وق Úأاي-ن أاعطى
اللواء عبد القادر الوناسس موافقته على تسسمية
الدفعة اŸتخرجة باسسم الشسهيد مراح عبد القادر
اŸدعو بغداد.
كما “يز ا◊فل بتنفيذ اسستعراضسات عسسكرية من
طرف اŸتخرج Úعلى أانغام اŸوسسيقى العسسكرية
ع-كسست مسس-ت-وى النسس-ج-ام وال-ت-ن-ظ-ي-م والنضسباط
لتختتم باسستعراضس جوي قبل أان يتم تكر Ëعائلة
الشسهيد مراح عبد القادر.
وي -ع-د الشس-ه-ي-د م-ن م-وال-ي-د سس-ن-ة Ã 1931سسرغÚ
(ولية وهران) وقد كان من الرعيل األول الذي
ال -ت-ح-ق ب-ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة ح-يث ت-ك-ف-ل ب-ت-ه-ريب
األسسلحة و“وين صسفوف اÛاهدين بها.
ك -م -ا خ -اضس ال -ع -دي -د م -ن اŸع -ارك ضس -د ال -ق-وات
السستعمارية إا ¤أان سسقط ‘ ميدان الشسرف ‘ 14
يوليو  1961بعد هجوم وحشسي لطائرات اŸسستعمر
الفرنسسي.

لول مرة بورقلة
أ

 3مراكز خاصضة بإاجراء امتحانات رخصص السضياقة

نورالدين لعراجي
تصصوير :عباسس تيليوة
أاشسرف اللواء نوبة مناد قائد سسÓح
الدرك الوطني على تفتيشس الدفعات
اŸت -خ -رج -ة م -ن ب -ي -ن -ه-ا ال-دف-ع-ة 20
لدروسس القيادة واألركان وتضسم هذه
األخÒة  152ضسابط من بينهم سستة
ضس -اب -ط -ات إا ¤ج -انب ضس-اب-ط Úم-ن
دولة فلسسط Úوالصسحراء الغربية ،أاما
الدفعة  51لدروسس اإلتقان فضسمت
 121ضسابط من بينهم أاربع ضسابطات،
باإلضسافة إا ¤الدفعة الثانية لدروسس
اإلتقان تخصسصس إاسسناد حيث ضسمت
هذه األخÒة  21ضسابطا من بينهم
ضس -اب -ط -ة أام -ا ال -دف -ع -ة  50للتكوين
التخصسصسي فضسمت  35ضسابطا بينهم
ضس -اب -ط-ت-ان و 5ضس - -ب - -اط م - -ن دول
ف -لسس -ط Úوا÷م -ه -وري -ة اإلسس Ó-م-ي-ة
اŸوريتانية والكونغو الدÁقراطية.
›اب-ه-ة ال-ت-ح-دي-ات ال-راه-نة بتكوين
دركي اŸسستقبل
‘ كلمته ذكر العميد رياح رابح قائد
اŸدرسسة أان هذه األخÒة سساهمت

‘ ت- -ك- -وي- -ن ضس- -ب- -اط دول شس- -ق -ي -ق -ة
وصسديقة ،تابع خÓلها الطلبة دروسس
اŸاسس Îعلوم جنائية ،وواصسل الطلبة
الضس -ب -اط ال -ع -ام -ل -ون ‡ن ي -ت -اب-ع-ون
ت -ك -وي-ن-ه-م ‘ ل-يسس-انسس ح-ق-وق وأام-ن
ع-م-وم-ي ““ل.م .د““ ان-ت-ق-ال-ه-م ب-ن-ت-ائ-ج
مرضسية إا ¤السسنة الثانية بنسسبة ‚اح
مائة باŸائة ،كما أاكد رياح أان انفتاح
اŸدرسسة على اÙيط اÿارجي من
ج -ام -ع -ات وم -دارسس ع-ل-ي-ا وم-ع-اه-د
وطنية فسسح اÛال Ÿباشسرة تكوين
حديث يتماشسى ونظرة القيادة العليا
التي باشسرتها وزارة الدفاع الوطني
ب-إايÓ-ء األه-م-ي-ة ال-ب-ال-غ-ة ل-ل-م-ن-ظ-ومة
التكوينية ،كونها رافدا هاما لصسناعة
اŸهارات والكفاءات اŸتميزة وحجر
ال - - -زاوي - - -ة ‘ مسس - - -ار ال- - -عصس- - -رن- - -ة
وال -ت -ح -ديث ،وت -ك -م -ن أاه -م -ي -ت-ه-ا ‘
›اب-ه-ة ال-ت-ح-دي-ات ال-راه-نة بتكوين
دركي اŸسستقبل يكون ‰وذجا لرجل
أامن عمومي قادر على التكيف مع
ﬂتلف التحولت اليومية ،خاصسة مع
ظ- -ه- -ور أا‰اط ج- -دي- -دة وم- -ت -ج -ددة
Óج - - - -رام Ãا ‘ ذلك ا÷رائ - - - -م
ل ----إ
اŸع -ل -وم -ات -ي -ة ،ال -ت -ي ف -رضست ع -ل-ى

اŸدرسسة أاك Ìمن أاي وقت مضسى.
Óشس -ارة ف -إان -ه إا ¤ج -انب ال -ت-ك-وي-ن
ل -إ
ال -عسس -ك-ري ال-ق-اع-دي ال-ذي اك-تسس-ب-ه
ال- -ط- -ل- -ب- -ة الضس- -ب -اط ع -ل -ى مسس -ت -وى
األك- -ادÁي- -ة ال- -عسس- -ك- -ري -ة ıت -ل -ف
األسس -ل -ح -ة بشس -رشس-ال ،ت-ل-ق-ى ال-ط-ل-ب-ة
اŸت-خ-رج-ون ت-ك-وي-ن-ا ت-خصسصسيا على
مسس- -ت -وى اŸدرسس -ة ال -ع -ل -ي -ا ل -ل -درك
الوطني بزرالدة مكنهم من اكتسساب
صس -ف -ة ضس -اب -ط الشس-رط-ة ال-قضس-ائ-ي-ة،
األم-ر ال-ذي سس-ي-م-ك-ن-ه-م من ‡ارسسة
م -ه -ام -ه-م Ãخ-ت-ل-ف وح-دات ال-درك
ال- -وط- -ن- -ي ،ك- -م- -ا ت- -ل- -ق- -ى ال- -ط- -ل- -ب -ة
اŸت-خ-رج-ون م-ع-ارف م-ه-نية “كنهم
م- -ن ال- -ت- -ح- -ك- -م ا÷ي- -د ‘ ﬂت- -ل- -ف
ال-وسس-ائ-ل وال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات ا◊ديثة،
ب-غ-ي-ة –ضسÒه-م Ÿك-اف-ح-ة ا÷رÁة
Ãخ -ت -ل -ف أاشس-ك-ال-ه-ا ‘ ظ-ل ال-ت-ط-ور
الذي تعرفه هذه األخÒة ودخولها
مسستوى كبÒا من الحÎافية الرقمية
ما يصسعب من اكتشساف مÓبسساتها.
ب -دأات م -راسس -م الح -ت -ف -ال ب-ت-ف-ت-يشس
ﬂت- - -ل- - -ف تشس- - -ك - -ي Ó- -ت الضس - -ب - -اط
اŸت -خ -رج ،Úث -م ق -ام ب -ع-ده-ا ق-ائ-د
سسÓح الدرك اللواء نوبة مناد بتكرË

أابـــــواب مفتوحــــة علــــى الــــدرك

اŸت- - -ف- - -وق Úل - -ي - -ك - -ون اإلخ - -ت - -ت - -ام
ب- -اسس- -ت- -ع- -راضس عسس -ك -ري ق -دم ف -ي -ه
الضس - -ب - -اط اŸت - -خ - -رج - -ون –ك- -م- -ا
وانسس-ج-ام-ا ك-بÒي-ن ي-ع-كسسان مسستوى
التدريب الذي تلقاه الضسباط.

حملت الدفعة اسضم الشضهيد
تيقمون Úارزقي

بعد تقليد الرتب طلب متفوق الدفعة
اÓŸزم األول صس -ح -راوي م -ن ق -ائ -د
ال-درك ال-وط-ن-ي ال-ل-واء ن-وب-ة تسس-م-ي-ة
ال-دف-ع-ات اŸت-خ-رج-ة ب-اسس-م الشس-هيد
البطل تيقمون Úأارزقي الذي سسقط
Ãي -دان الشس -رف سس -ن-ة  1958بناحية
الربعاء ناث يراثن أاثناء اشستباك مع
السستعمار ،وقد عرف الشسهيد إابان
ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة ب-نشس-اطه اŸكثف
م- -ن -ذ ان -دلع -ه -ا ،خ -اصس -ة ب -ال -ولي -ة
ال -ت -اري -خ -ي -ة ال-ث-ال-ث-ة م-وط-ن ك-ف-اح-ه
وم -ول-ده سس-ن-ة  ،1927وق- - -د حضس- - -ر
تكر Ëالشسهيد أافراد من عائلته قدم
ل -ه -م ال -ل -واء ن -وب -ة شس -ه -ادة ال -ت -ك-رË
وشسرف تسسمية الدفعات التي حملت
اسسمه.

حضض ـ ـ ـ ـ ـ ـور ق ـ ـ ـ ـ ـ ـوي للمواطن ـ ـ ـ ـ ـ ـÃ Úين ـ ـ ـ ـ ـ ـاء تيب ـ ـ ـ ـ ـ ـازة
لب-واب
شس -ه -دت ت -ظ -اه -رة ا أ
اŸفتوحة على الدرك الوطني
ال-ت-ي ان-ط-ل-قت ف-عالياتها أامسس
Ãيناء تيبازة حضسورا قياسسيا
للمواطن Úللتعرف عن قرب
لم- -ن- -ي
ع - -ل - -ى ه - -ذا ا÷ه - -از ا أ
ا◊سساسس حسسب ما لوحظ.
وبدا ميناء تيبازة السسياحية مكتظا
باŸواطن Úسسيما منهم العائÓت
وف- -ئ- -ة الشس- -ب -اب اŸول -ع ب -ال -ب -ذل -ة
اÿضس - -راء والنضس - -م - -ام إا ¤ه - -ذا
السس -لك األم -ن-ي ال-ذي يسس-ه-ر ع-ل-ى
أامن اŸواطن.Ú
وت -ه -دف اŸب -ادرة ال -ت-ي ت-ن-ظ-م-ه-ا
سس -ن -وي -ا ال -ق -ي -ادة ال -ع -ام -ة ل-ل-درك
الوطني عﬂ Èتلف وليات الوطن
إا ¤التقرب أاك Ìمن اŸواطن‘ Ú
إاطار اسسÎاتيجية إاتصسالية أاسساسسها
““اإلن- -ف- -ت -اح أاك Ìع -ل -ى اŸواط -نÚ
وإاي Ó-ء ا÷انب ال -ت -وع -وي أاه -م -ي-ة
ب -ال -غ -ة وج -ع -ل -ه يسس -اه -م ب -ق-وة ‘
م- -ك- -اف- -ح- -ة شس -ت -ى أان -واع ا÷رÁة
وا◊د من خطورة حوادث اŸرور““
حسسب اŸنظم.Ú
كما تهدف اŸبادرة إا ¤التعريف
Ãدى التطور الذي يشسهده يوميا
ج -ه -از ال-درك ال-وط-ن-ي م-ن خÓ-ل
إاب- -راز –ك- -م األف- -راد واإلط -ارات
Ãختلف التقنيات العصسرية خÓل
أادائهم Ÿهامهم النبيلة يوميا ‘

اŸي - -دان ل- -ل- -ح- -ف- -اظ ع- -ل- -ى أام- -ن
و‡ت - -ل - -ك - -ات األشس- -خ- -اصس حسسب
اŸكلفة باإلعÓم لدى اÛموعة
مÓزم أاول بوزيان ياسسم.Ú
وقد عرفت التظاهرة التي تدوم
ث Ó-ث -ة أاي -ام ‚اح-ا ““غ Òمسس-ب-وق““
م-ق-ارن-ة ب-ال-ط-ب-ع-ات السس-ابقة ظهر
جليا من خÓل حظور العشسرات
م-ن اŸواط-ن Úالف-ت-ت-اح ال-رسس-م-ي
Óبواب التي أاشسرف عليها وا‹
ل أ
ال - -ولي - -ة م - -وسس - -ى غÓ- -ي رف- -ق- -ة
السس -ل -ط -ات ال -عسس -ك -ري -ة واألم-ن-ي-ة
للولية.
ويعود سسر ‚اح األبواب إا ¤مكان
تنظيم األبواب حيث وقع الختيار
ه -ذه السس -ن -ة ع -ل -ى م -ي -ن -اء ت-ي-ب-ازة

السس- -ي- -اح- -ي وت -زام -ن اŸوع -د م -ع
م - -وسس - -م الصس- -ط- -ي- -اف .وج- -ل- -بت
ﬂتلف السستعراضسات ‘ الفنون
ال-ق-ت-ال-ي-ة وال-ت-م-اري-ن ال-تي قدمتها
فصسيلة التدخل واألمن للتحكم ‘
›رم خط Òواكتشساف اıدرات
وح -م -اي -ة الشس -خصس -ي -ات اه-ت-م-ام-ا
خاصسا من قبل اŸواطن Úوعرفت
Œاوبا كبÒا.
ك- -م- -ا شس- -ك- -ل ج- -ن- -اح سس- -ري -ة أام -ن
ال -ط -رق -ات سس -ي -م -ا م -ن -ه -ا أاج-ه-زة
الرادار و–ديد السسرعة اسستقطابا
ك -بÒا ل -ل -م -واط -ن Úح -يث تشس -ت -ه-ر
ط- -رق- -ات ولي- -ة ت- -ي- -ب- -ازة سس- -ي- -م -ا
ب- - -ال- - -ط- - -ري- - -ق السس - -ري - -ع دواودة-
بوسسماعيل-تيبازة-شسرشسال بإاقامة

ح -واج-ز م-دع-م-ة ب-أاج-ه-زة ال-رادار
يوميا ويتم تدعيمها خÓل موسسم
الصسطياف وعطلة نهاية السسنة ‘
الفÎات الليلية للحد من حوادث
اŸرور التي –صسد يوميا عشسرات
القتلى.
واإ ¤ج- - -انب اأج- - -ن- - -ح- - -ة اأم - -ن
ال - -ط - -رق - -ات وسس - -ري - -ة الأم - -ن
وال- -ت- -دخ -ل وفصس -ي -ل -ة ح -م -اي -ة
اŸمتلكات الثقافية والشسرطة
ال - -قضس - -ائ - -ي - -ة خصسصس ج- -ن- -اح
ل- -ل- -ت- -ك- -وي- -ن ب- -غ- -رضس الÎوي- -ج
ıتلف العروضس التي توفرها
ﬂت-ل-ف ه-ي-اك-ل ال-ت-ك-وي-ن ل-دى
ال - -درك ال- -وط- -ن- -ي ع ÈالÎاب
الوطني.

اسس -ت -ف -ادت ولي -ة ورق -ل-ة م-ن ع-م-ل-ي-ة
ل‚از ث Ó- -ث - -ة م - -راك - -ز خ- -اصس- -ة ب- -إاج- -راء
إ
المتحانات اŸتعلقة با◊صسول على رخصس
السس -ي -اق-ة حسس-ب-م-ا كشس-ف ع-ن-ه أامسس اŸك-ل-ف
بتسسي Òشسؤوون مديرية النقل بالولية.
سستكون هذه اŸراكز الثÓثة –ديدا على مسستوى
مدن كل من ورقلة وتقرت وا◊جÒة حيث ”
النتهاء من اختيار األرضسية التي سستنجز فوقها
هذه اŸرافق ،كما جرى أايضسا النتهاء من إا‚از
الدارسسات التقنية اÿاصسة بها والتي كانت قد عهد
بها إا ¤أاحد مكاتب الدراسسات اıتصسة وفقا Ÿا
ذكره زروال عبد الكر.Ë
واأوضسح نفسس اŸسسوؤول اأن موعد النطÓق ‘
Œسسيد هذه اŸشساريع اŸتعلقة Ãراكز امتحانات
ا◊صسول على رخصس السسياقة ي ب ق ى م ر ه و ن ا ب ت و ف ر
الع- -ت- -م- -ادات اŸال- -ي- -ة الÓ- -زم- -ة ،مشسÒا اإ ¤اأن
رخصس- -ة الÈن- -ام- -ج الإج- -م- -ال- -ي -ة اÿاصس -ة ب -ه -ذه

اŸشساريع الثÓثة كانت قدرت بـ  30مليون دج.
وبشس- -اأن اأه- -م -ي -ة ه -ذه اŸشس -اري -ع ف -ق -د اأوضس -ح
اŸتحدث اأنها تاأتي لتدارك العجز الذي تعاÊ
منه الولية فيما يتعلق بهذا ا÷انب ،مشسÒا اإ¤
اأن اŸنطقة تفتقر بصسفة كلية اإ ¤مثل هذا
النوع من اŸراكز ،حيث ل تزال المتحانات
اÿاصس -ة ب -رخصس -ة السس -ي-اق-ة Œرى ‘ سس-اح-ات
مفتوحة حيث تكرر اسستبدالها على مر السسنÚ
بسساحات اأخرى بعد اأن تكون الأماكن الأو ¤قد
اخ-تÒت م-ن ق-ب-ل السس-ل-ط-ات ال-ع-م-وم-ي-ة لإ‚از
مشساريع معينة بها.
وعليه فإان مواقع هذه اŸراكز اŸسستقبلية سستكون
ثابتة كما أان نفسس الهياكل سستكون مزودة ÃضسامÒ
مهيأاة وأاماكن ﬂصسصسة لركن السسيارات وقاعات
لÓنتظار تسسمح للممتحن Úباتقاء حرارة الشسمسس
الÓفحة صسيفا ،إاضسافة إا ¤الحتماء من ﬂتلف
التقلبات ا÷وية كما أاشس Òإاليه.

Ÿرافقة اŸدمن Úالشسباب بالعاصسمة

الدعوة إا ¤توسضيع شضبكة اŸراكز الصضحية والنفسضية
دع -ا اŸنسس -ق ال -ع -ام ل -ل -ج -ن -ة ال -ق -ط -اع -ي-ة
لف-ات
ل -وق -اي -ة الشس -ب -اب واŸت -م-درسس Úم-ن ا آ
الج-ت-م-اع-ي-ة ﬁم-د ال-ط-اهر ديلمي ،أامسس،
إا ¤توسسيع شسبكة اŸراكز الصسحية والنفسسية
بولية ا÷زائر Ÿرافقة الشسباب اŸدمن على
اıدرات ن - -ظ - -را لرت - -ف- -اع ع- -دد اŸصس- -ابÚ
لف -ة ب Úأاوسس -اط ه -ذه ال -ف -ئ-ة
بسس -بب ه -ذا ا آ
اليافعة.
قال ديلمي قبل أايام من انعقاد اللقاء التقييمي
للجنة القطاعية لوقاية الشسباب واŸتمدرسس Úمن
اآلفات الجتماعية ( اıدرات والعنف والتأاثÒ
السس-ل-ب-ي ل-لشس-ب-ك-ة ال-ع-ن-ك-ب-وت-ية) اŸقرر ‘ يوليو أان
ولي- -ة ا÷زائ- -ر تضس- -م ف- -ق- -ط م- -رك -زي -ن Ÿع -ا÷ة
اŸدم -ن Úالشس-ب-اب ب-درق-ان-ة والشس-راق-ة وه-م-ا غÒ
ك -اف -ي Úلسس -ت -ي -ع-اب ال-ع-دد اŸت-زاي-د م-ن الشس-ب-اب
اŸدمن بالولية.
واسس -ت -دل ب -ب -عضس ال -ت -ق -اري-ر Ÿصس-ال-ح األم-ن وك-ذا
للديوان الوطني Ÿكافحة اıدرات والتي تب Úأان
ا÷زائ -ر ب -ع -دم -ا ك -انت م -رك -زا ل-ع-ب-ور اıدرات
أاصسبحت ““مركزا لسستهÓكها““ وأان عددا كبÒا من
اŸسستهلك Úلهذه السسموم هم من الشسباب سسقطوا
‘ هذا اŸسستنقع ‘ سسن مبكرة.
ي- - -ذك- - -ر أان ا÷زائ - -ر تضس - -م  38م -رك-زا Ÿع-ا÷ة
اŸدم- - -ن Úع- - -ل- - -ى اıدرات (اث- - -ن- - -ان ب- - -ولي - -ة
ا÷زائ -ر).وه -ذه اŸراك -ز ال -ت-اب-ع-ة ل-وزارة الصس-ح-ة

والسس -ك -ان وإاصس Ó-ح اŸسس -تشس-ف-ي-ات ت-ت-و ¤م-ع-ا÷ة
اŸدم - -ن Úع - -ل- -ى اıدرات ‘ إاط- -ار ال- -ت- -ك- -ف- -ل
اÿارج -ي حسس -ب -م -ا أاك -دت -ه ل -واج م -دي -رة ال -وق-اي-ة
والتصس-ال ل-ل-دي-وان ال-وط-ن-ي Ÿك-اف-ح-ة اıدرات
غنية قداشس.
وقالت السسيدة قداشس ‘ ذات السسياق إان ظاهرة““
السس- -ت- -هÓ- -ك اŸب -ك -ر““ ل -ل -م -خ -درات ‘ ““ارت -ف -اع
ﬁسسوسس““ مسستندة إا ¤آاخر –قيق أاجراه الديوان
حول مدى تفشسي اıدرات با÷زائر والذي بÚ
أان هذه الظاهرة (من خÓل كمية اıدرات التي
” ح- - -ج- - -زه- - -ا ‘ قضس- - -اي - -ا اıدرات ب - -ح - -وزة
اŸسستهلك Úالشسباب) أاضسحت ‘ ““تزايد مسستمر
و“سس فئة الشسباب ‘ سسن مبكر““‡ ،ا يسستوجب
ك-م-ا ق-الت ات-ب-اع سس-ي-اسس-ة ““وق-ائ-ي-ة““ Ûاب-ه-ة ه-ذه
الظاهرة اÿطÒة .
Óط-ف-ال
وح -ذر رئ -يسس مصس -ل -ح-ة ال-طب ال-ن-فسس-ي ل -أ
Ãسستشسفى الشسراقة الÈفيسسور ›يد تابتي بدوره
من ارتفاع عدد األطفال اŸدمن Úعلى اıدرات
حيث بلغ عدد األطفال اŸدمن Úالذين اسستقبلهم
مسستشسفى الشسراقة خÓل السسنة الفارطة أازيد من
 100طفل تÎاوح أاعمارهم ما ب 9 Úو 18سسنة.
وأاضس - - - -اف أان““  40ب -اŸائ -ة م -ن ه -ؤولء األط -ف -ال
اŸدمن Úهم من الفتيات““ فيما تتمثل اŸواد التي
ي -دم -ن -ون ع -ل -ي -ه -ا ‘““ ال -ق -نب ال -ه -ن -دي وا◊ب-وب
اŸهلوسسة وكذا اÿمور““.

غرق قارب صسيد ÃسستغاÂ

إانقاذ شضخصض Úوفقدان  4آاخرين

لو ¤من صسباح أامسس،
غرق ‘ السساعات ا أ
Ãسستغا ،Âقارب صسيد (جياب) ،على متنه 6
أاشسخاصس بعرضس البحر أانقذ اثنان منهم فيما
ل يزال  4آاخرون ‘ عداد اŸفقودين حسسبما
أاسستفيد من مصسدر أامني.
اسستنادا إا ¤ذات اŸصسدر فإان الصسيادين السستة
كانوا قد خرجوا للصسيد ليلة أاول أامسس من ميناء
مسستغا Âقبل أان يغرق القارب ألسسباب ›هولة.

لخــــــÒة باŸسسيلـــــــة
خـــــــÓل  12شسهــــــرا ا أ

وقد سسمحت عملية البحث التي باشسرتها مصسالح
ح- -راسس السس- -واح- -ل وا◊م- -اي- -ة اŸدن- -ي- -ة ب -ان -ق -اذ
شس- -خصس Úف- -ي -م -ا  ⁄ي -ت -م ال -ع -ث -ور ◊د اآلن ع -ل -ى
اŸفقودين األربعة كما أاشس Òإاليه.
ول تزال عملية البحث عن اŸفقودين متواصسلة
والتي جندت لها جميع الوسسائل اŸادية والبشسرية
من قبل حراسس السسواحل وا◊ماية اŸدنية وفق
اŸصسدر ذاته.

النق ـ ـ ـ ـ ـل ال ـ ـ ـ ـ ـÈي للبضضائ ـ ـ ـ ـ ـع يتع ـ ـ ـ ـ ـزز باأك ـ ـ ـ ـ ـ Ìم ـ ـ ـ ـ ـن  1130شضاحن ـ ـ ـ ـ ـة

ت-ع-ززت ح-ظÒة ال-ن-ق-ل الÈي ل-لبضسائع
لخÒة بدخول
باŸسسيلة خÓل  12شسهرا ا أ
ح -ي-ز اÿدم-ة  1132شس-اح-ن-ة ج-ديدة من
لحجام حسسب ما علم أامسس من
ﬂتلف ا أ
مصسالح الولية.
وأاوضس- -ح ذات اŸصس- -در أان ه- -ذه ا◊ظÒة ال- -ت -ي
Áلكها  176متعامل من اÿواصس تصسل حمولتها
اإلجمالية إا 7065 ¤طن وتضسمن اÿدمة من
اŸسسيلة إا ¤ما يزيد عن  20ولية ع ÈالبÓد،
مرجعا ذلك إا ¤عدة عوامل من بينها تطور إانتاج

مواد البناء بهذه الولية من خÓل وجود مصسنع
Óسسمنت وخمسسة وحدات إلنتاج اآلجر األحمر
لإ
وأاخرى إلنتاج البÓط والسسÒاميك وا÷بسس من
جهة وغياب النقل بالسسكة ا◊ديدية رغم وجود
خ -ط ي -رب-ط شس-رق ال-بÓ-د ب-اŸسس-ي-ل-ة ع-ن ط-ري-ق
خطي اŸسسيلة -برج بوعريريج واŸسسيلة  -باتنة
وال -ذي يسس -ج -ل ضس -ع-ف-ا ‘ ال-ع-ائ-د اŸا‹ بسس-بب
اقتصساره على نقل اŸسسافرين.
واسستنادا Ÿصسالح الولية فإان ولية اŸسسيلة التي
تعد همزة وصسل ب Úشسرق وغرب وشسمال وجنوب

البÓد والÎكيز على النقل الÈي للبضسائع قد
سساهم بشسكل كب‰ ‘ Òو مسستمر لهذه ا◊ظÒة،
ح -يث ت -ت -وف -ر ولي -ة اŸسس -ي -ل -ة ح -ال -ي -ا ع -ل-ى م-ا
›موعه  2429شساحنة للنقل الÈي للبضسائع من
ﬂت -ل -ف األح -ج-ام ب-ح-م-ول-ة إاج-م-ال-ي-ة تصس-ل إا¤
 30983طن.
Œدر اإلشس - -ارة إا ¤أان نسس - -ب - -ة ك- -بÒة م- -ن ه- -ذه
ا◊ظÒة ت -ت -م -رك -ز ب -ا÷ه -ة الشس -رق -ي -ة ل -ل -ولي-ة
و–ديدا بدائرتي مقرة وأاولد دراج وفقا لنفسس
اŸصسدر.

»æWh

اÿميسس  29جوان  2017م
الموافق لـ  05ششوال  1438هـ

أللوأء عكروم يشسرف على تخرج  09دفعات من أŸدرسسة ألعليا للعتاد با◊رأشس

كفاءات عسسكرية لكسسب رهان حماية ا◊دود
والتصسدي لبقايا اإلرهاب باحÎافية

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

العدد

17374

–ت إأشسرأف أللوأء عبد ألرزأق شسريف
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تخرج  10دفعات جديدة Ãدرسسة القوات اÿاصسة ‘ بسسكرة

^^ تخصسصســــــات تسستجيـــــب Ÿتطلبــــات ألظـــــرف وألتحديـــات
^^ أول دفعـة ماسســ Îلتعزيـــز ألحÎأفيـــة Ÿصســالح أ÷يـــشس
تخرجت ،أمسس ،من أŸدرسسة ألعليا للعتاد أŸرحوم أÛاهد بن أıتار آأمود با◊رأشس  9دفعات للسسنة ألدرأسسية -2016
 2017حملت أسسم ألشسهيد ﬁمد خليفي أŸدعو ““علي أŸوسسطاشس““ ،حيث أشسرف على تفتيشسها أللوأء أŸدير أŸركزي للعتاد
علي عكروم بحضسور ضسيوف أŸدرسسة من إأطارأت أ÷يشس وأ أ
لسساتذة أŸؤوطرين وعائÓت ألطلبة أŸتخرج.Ú

¢TƒÑYƒH OÉ©°S
¿QÉWƒH RGƒa :ôjƒ°üJ

شش -م -لت ال -دف -ع-ات اŸت-خ-رج-ة ل-ه-ذه
السشنة تخّرج أاول دفعة ماسش Îوالتي
م -ن شش -أان -ه -ا اŸسش -اه -م -ة ‘ –ق-ي-ق
ا’حÎاف- -ي- -ة اŸنشش- -ودة ب- -اŸؤوسشسش -ة
ال -عسش -ك-ري-ة ،ك-م-ا شش-م-لت اÎŸبصشÚ
الضش - -ي - -وف م- -ن ال- -دول الشش- -ق- -ي- -ق- -ة
والصش- -دي- -ق- -ة ع- -ل -ى غ -رار ف -لسش -طÚ
وم- -ا‹ ،ب- -اإ’ضش -اف -ة إا ¤ال -دف -ع -ة 33
لدروسس القيادة واأ’ركان ،الدفعة 70
إ’ت-ق-ان الضش-ب-اط ،ال-دف-ع-ة  19لدورة
ضشباط التخصشصس ““التطبيق““.
وإا ¤ج- - -انب ذلك ت- - -خ ّ- -رجت أايضش - -ا
ال -دف -ع -ة السش-اب-ع-ة ل-يسش-انسس ““أال .أام.
دي““ ،ال - -دف- -ع- -ة  44ل -دورة اأ’ه-ل-ي-ة
ال- -عسش -ك -ري -ة اŸه -ن -ي -ة م -ن ال -درج -ة
ال-ث-ان-ي-ة ،ال-دف-ع-ة  83ل-دورة اأ’ه-ل-ية
العسشكرية اŸهنية من الدرجة اأ’و¤
وال -دف -ع-ة اÿامسش-ة م-ك-ون ،ÚوأاخÒا
ال-دف-عة  44ل-ل-ط-ل-ب-ة الضشباط الصشف
اŸتعاقدين لنيل الششهادة العسشكرية
اŸهنية من الدرجة اأ’و.¤
‘ هذا اإ’طار نّوه قائد اŸدرسشة
ال -ع -ل -ي -ا ل -ل -ع -ت -اد ع-ب-د ال-غ-ن-ي م-وم-ن
Ãسش -ت -وى ال -ت -ك -وي -ن وح -ج-م ا÷ه-ود
اŸبذولة ‘ سشبيل ترقيته ليسشتجيب
Ÿت -ط -ل -ب -ات ال -عصش-رن-ة وا’حÎاف-ي-ة
والتحكم ا÷يد والنوعي ‘ أاسشاليب
اŸعركة ا◊ديثة وﬂتلف منظومات
اأ’سش - - -ل - - -ح - - -ة ıت- - -ل- - -ف وح- - -دات
وتششكيÓت ا÷يشس الوطني الششعبي.
وأاششار العميد مومن إا ¤أان الدفعات
اŸتخرجة “ثل ميÓد لبنة جديدة
م -ن الضش-ب-اط وضش-ب-اط الصش-ف ت-ل-قت
ت-ك-وي-ن-ا عسش-ك-ري-ا وع-ل-م-يا متخصشصشا
وف -ق -ا ل -ل -م -ع -اي Òال -ع -ل-م-ي-ة وشش-روط
البحث العلمي ،مكون Úبذلك نخبة
م -ن رج -ال ال -غ -د اŸسش -ت-ع-دي-ن ل-رف-ع
ال -ت -ح -دي -ات وكسشب ك-اف-ة ال-ره-ان-ات
◊ماية ا◊دود وقطع الطريق أامام
أاعداء الوطن ومواصشلة ﬁاربة بقايا
اإ’رهاب بكل حزم.

وأاوضش -ح ق -ائ -د اŸدرسش -ة أان ا÷ه -ود
اŸب- -ذول- -ة ’ ت- -ك- -ت- -م- -ل إا’ ب- -ن- -ج -اح
اŸت -خ -رج ‘ Úح -ي -ات -ه -م اŸه -ن -ي -ة
ال-ع-م-ل-ي-ة ال-عسش-ك-ري-ة ،ح-اث-ا ال-دفعات
اŸتخرجة على اإ’خÓصس والتفاÊ
‘ العمل وا’تسشام با◊نكة والذكاء
وال -و’ء ال ﬁÓ-دود ل-ل-وط-ن وال-دف-اع
عن مبادئ وقيم ا÷مهورية.
وب - -ع- -د ت- -أادي- -ة ال- -قسش- -م ” تسش- -ل- -ي- -م
الششهادات وتقليد الرتب من طرف
ال-ل-واء اŸدي-ر اŸرك-زي ل-ل-ع-ت-اد ع-لي
عكروم ،والبداية كانت Ãتفوق الدفع
الطالب الضشابط العامل عبد الرؤووف
ح- -داد اخ- -تصش- -اصس ت- -ق -ن -ي -ات ال -ن -ار
واŸواد الدافعة سشÓح العتاد ،ومن
ث -م تسش -م -ي -ة ال -دف -ع -ة وت -ق -د Ëن-ب-ذة
تاريخية عن الششهيد ﬁمد خليفي،
ليتبع حفل التخرج بخروج اŸربعات
والقيام باسشتعراضس عسشكري.
وباŸوازاة مع ذلك أاقيم معرضس تلقى
خÓله اللواء اŸدير اŸركزي للعتاد
ع- -ل- -ي ع- -ك- -روم وضش- -ي -وف اŸدرسش -ة
م -ل -خصش -ا ح -ول ال -نشش -اط -ات ال-ع-ام-ة
ومششاريع نهاية الدراسشة اŸنجزة من

ال -ط -ل -ب-ة ط-ي-ل-ة فÎة ال-دراسش-ة ،ل-ي-ت-م
تكر Ëعائلة الششهيد ليختتم ا◊فل
ب- -اإ’مضش- -اء ع -ل -ى سش -ج -ل ال -دف -ع -ات
اŸت - -خ - -رج - -ة والسش - -ج- -ل ال- -ذه- -ب- -ي
للمدرسشة.

«اŸوسسطاشش» –ت الضسوء

ـ ولد الششهيد ﬁمد خليفي اŸدعو
““ع -ل -ي اŸوسش -ط -اشس““ 07 ‘ ،أافريل
 1931ب- -زم- -وري و’ي- -ة ب -وم -رداسس
ال-و’ي-ة ال-ت-اري-خ-ي-ة ال-راب-عة ،وهو من
ال -رع -ي -ل اأ’ول ال -ذي -ن ان -خ-رط-وا ‘
صش -ف -وف ا◊رك -ة م -ن أاج -ل ان -تصش -ار
ا◊ري -ات ال -دÁق -راط-ي-ة سش-ن-ة 1948
ب -ج -ب -ل ب-وظ-ه-ر –ت ق-ي-ادة ال-ون-اسس
العمرو Êوسشعيد تاحنوتي وبن ششفون
ﬁمد وزواوي سشعيد.
ـ ج -ن -د م -ن ط -رف اŸسش -ت -ع-م-ر أ’داء
واجب اÿدمة العسشكرية اإ’جبارية
‘ سشنة  1952ليعود بعدها للعمل ‘
اŸزارع لدى اŸعمر إ’عالة أاسشرته
حتى سشنة  ،1955حيث تلقى ‘ 03
مارسس اتصشا’ من اŸنظمة السشرية
لفيدرالية فرنسشا للرجوع إا ¤الوطن

 % 30من أŸتخرج Úإأناث

م-ن أاج-ل ال-ت-حضش Òل-ل-ع-م-ل اŸسش-ل-ح،
سشجن سشبعة أاششهر بعد دخوله أ’رضس
ا÷زائر من جوان إا ¤غاية ديسشمÈ
 ،1955ل -ي-ط-ل-ق سش-راح-ه ب-ع-د ت-ع-ذيب
كب Òليلتحق بصشفوف جيشس التحرير
Ãنطقة باليسشÎو ““اأ’خضشرية““ حاليا
بصشفة جندي.
ـ ف -ي -م -ا ب -ع -د ان -خ -رط ‘ ›م -وع -ة
كومندوسس علي خوجة وششارك ‘ 18
ماي  ‘ 1956معركة ضشد اÓŸزم
اأ’ول هارفر أارتور للجيشس الفرنسشي
Ãنطقة دراج ضشد  26جنديا ،قتل
فيها مÓزما ليطلق عليه اسشم ““علي
اŸوسش- -ط -اشس ““ ،واصش -ل مسشÒت -ه إا¤
جانب رفقائه ‘ عدة معارك ضشد
ال -ق -وات ال-ف-رنسش-ي-ة م-ع ال-رائ-د ع-ل-ي
خوجة ليع Úقائد ناحية برتبة مÓزم
أاول من طرف قائد الو’ية الرابعة
الششهيد سشي ا÷ي ‹Óبونعامة.
ـ اسشتششهد البطل ﬁمد خليفي سشنة
 1959بعد تضشحيات جسشام ‘ معركة
ط-اح-ن-ة ضش-د ال-ع-دو ال-ف-رنسش-ي بدوار
البواكرية ببني سشليمان لتنقل رفاته
بعد ا’سشتقÓل إا ¤مسشقط رأاسشه.

ت-خ-رجت  10دف-ع-ات ج-دي-دة باŸدرسسة
أل -ع -ل -ي -ا ل -ل -ق -وأت أÿاصس -ة ل -لشس-ه-ي-د ““ع-ل-ي
خوجة““ ،ببسسكرة ،أمسس ،خÓل حفل أقيم
Ãق- -ر ه- -ذه أŸوؤسسسس- -ة أل -عسس -ك -ري -ة أشس -رف
ع-ل-ي-ه ق-ائ-د أل-ن-اح-ي-ة أل-عسس-ك-ري-ة أل-رأب-عة
أللوأء عبد ألرزأق شسريف.
وقد اأششرف اللواء عبد الرزاق ششريف باŸناسشبة
على مراسشم تفتيشس الدفعات التي ششملت دورات
““ا’إتقان““ و«التطبيق““ و«مدرب
م-ظ-ل-ي““ و« ا’أه-ل-ي-ة العسشكرية
اŸهنية (درجة اأو )¤و(درجة
ث-ان-ي-ة) و« ا’أه-ل-ي-ة ال-عسش-ك-ري-ة
ل -لÎب -ي -ة ال -ب-دن-ي-ة اıتصش-ة ““
(درج -ة اأو )¤و(درج -ة ث -ان -ي-ة)
و«ا’أه-ل-ي-ة ال-عسش-ك-ري-ة اŸه-نية
ل- - -ل- - -م- - -ك - -ون( ““Úدرج - -ة اأو)¤
و«الشش-ه-ادة ال-عسش-ك-رية اŸهنية
درج -ة ث -ان -ي -ة (ط -ل -ب -ة ضش -ب-اط
الصش-ف) و«الشش-ه-ادة ال-عسش-كرية
اŸهنية ““ درجة ثانية ( طلبة
ضشباط الصشف جدد).
واأل -ق -ى ق-ائ-د اŸدرسش-ة ال-ع-ل-ي-ا ل-ل-ق-وات اÿاصش-ة
اللواء عابد ليتيم كلمة اأبرز ‘ مسشتهلها اأن حفل
ت-خ-رج ال-دف-ع-ات ي-اأت-ي ت-ت-وي-ج-ا ل-ل-ج-ه-د اŸبذول
خÓل السشنة الدراسشية  2017-2016مضشيفا باأن
اŸع -ارف ال -عسش -ك-ري-ة وال-ع-ل-م-ي-ة وال-ت-ق-ن-ي-ة ال-ت-ي
تلقاها اÎŸبصشون ““تسشمح لهم Ãسشايرة العصشر
وال- -ع- -م- -ل ‘ ب- -ي -ئ -ات م -ت -ج -ددة ت -ع -رف ت -ط -ورا

تكنولوجيا واتصشاليا متواصش.““Ó
وبعد اأداء القسشم من طرف الدفعات ” توزيع
الششهادات وتقليد الرتب وتسشليم واسشتÓم العلم
وتنفيذ اسشتعراضس عسشكري ‘ الفنون القتالية
وح -رك -ات ج -م -اع -ي-ة ب-ا’أسش-ل-ح-ة وب-دون اأسش-ل-ح-ة
واإنزال باŸظÓت الرياضشية وعرضس بيانات حول
ال -رم -ي ب-ا’أسش-ل-ح-ة اÿف-ي-ف-ة فضش Ó-ع-ن ت-ن-ظ-ي-م
““اأب -واب م -ف -ت -وح -ة““ ح -ول ا’أنشش -ط -ة ال -ث -ق -اف -ي -ة
والرياضشية على هذه اŸدرسشة
م - -ن خ Ó- -ل ع - -رضس ال - -ل - -وازم
اŸادي- -ة واأسش- -ل- -ح- -ة ال- -ت -دريب
وزيارة اŸتحف.
و ” على مسشتوى حقل الرمي
اŸت- -واج- -د ب- -ن -فسس اŸوؤسشسش -ة
القيام بعمليات للرمي بالدقة
ب -ا’أسش -ل -ح -ة اÿف -ي-ف-ة و“ري-ن
ل -ل -ت -ف -ك -يك والÎك -يب السش-ري-ع
ل - -ق - -ط - -ع - -ة سشÓ- -ح (مسش- -دسس)
و“رين افÎاضشي للقضشاء على
ج -م -اع -ة اإره -اب-ي-ة Ãا ي-ع-كسس
ششجاعة اŸقاتل والتحكم ‘ النÒان والسشيطرة
على العدو.
و” باŸناسشبة كذلك تكر Ëعائلة الششهيد الذي
اأخذت الدفعات اسشمه .ويتعلق ا’أمر بالششهيد
اإب -راه -ي -م ج -ي-م-اوي اأح-د اأب-ط-ال ث-ورة ال-ت-ح-ري-ر
الوطنية الذي ولد سشنة Ã 1916ششونشس بو’ية
بسشكرة وسشقط ‘ ميدان الششرف ‘  13جانفي
سشنة  1956قرب غو‘ بو’ية باتنة.

اŸعارف العسسكرية
تسسمح Ãسسايرة
العصسر والعمل ‘
بيئات متجددة

تلقت تكوينا تطبيقيا ونظريا وفق أحدث ألتكنولوجيات بباتنة

 6دفعات من اŸدرسسة العليا لسسÓح اŸدرعات
لتعزيز منظومة الدفاع الوطني

تخرج دفعات ‘ عدة تخصسصسات باŸدرسسة العليا البحرية بتمنفوسست

ت -خ -رجت ع -دة دف -ع -ات أسس -ت -ف -ادت م -ن
تكوين علمي وعسسكري ‘ عدة تخصسصسات
ب-اŸدرسس-ة أل-ع-ل-ي-ا أل-ب-ح-ري-ة ““ أÛاه-د ﬁم-د
ب -وت -ي -غ -ان ““،أمسس ،بـ “““ن -ف -وسست““ ب -ا÷زأئ-ر
أل - -ع - -اصس - -م- -ة– ،ت إأشس- -رأف ق- -ائ- -د أل- -ق- -وأت
ألبحرية أللوأء ﬁمد ألعربي حو‹.
تتكون هذه الدفعات التي أاطلق عليها اسشم ششهيد
الثورة التحريرية قويدر برانيصس من الدفعة 25
ل -دروسس دورة ال -ق -ي -ادة واأ’رك -ان وال -دف -ع -ة اأ’و¤
““ماسش ‘ ““Îاختصشاصس ““هيدروغرافيا““ والدفعة 32
ل-ل-ت-ك-وي-ن اأ’سش-اسش-ي اŸواف-ق-ة ل-ل-دف-عة  7ليسشانسس
نظام ““ال.أام.دي““ ششملت عدة تخصشصشات ‘ علوم
اÓŸح -ة ال -ب -ح -ري-ة واتصش-ا’ت وأان-ظ-م-ة اأ’سش-ل-ح-ة
ال-ب-ح-ري-ة وم-ي-ك-ان-يك ب-ح-ري-ة واÙاف-ظ-ة البحرية
وتسشي Òوإادارة الششؤوون البحرية حيث تضشم هذه
الدفعة  30باŸائة من عنصشر اإ’ناث.
وششاركت ‘ مراسشم هذا ا◊فل أايضشا الدفعة 25
لدروسس اإ’تقان التي هي حاليا ‘ طور التكوين
فضش Ó-ع-ن دف-ع-ة اأ’ه-ل-ي-ة ال-عسش-ك-ري-ة درج-ة ث-ان-ي-ة
ودفعة الششهادة اŸهنية العسشكرية درجة ثانية.
وبعد تفتيشس الدفعات اŸتخرجة التي تضشم أايضشا
مÎبصش Úم-ن م-وري-ت-ان-ي-ا وج-م-ه-وري-ة ال-ك-ون-غ-و من
طرف قائد القوات البحرية أالقى قائد اŸدرسشة
العميد صشالح بوقرن كلمة أاششاد فيها بـ ““مسشتوى
التكوين ا÷يد الذي اسشتفادت منه هذه الدفعات
““ال-ت-ي ت-ل-قت ك-م-ا ق-ال ““ت-ك-وي-ن-ا عسش-ك-ري-ا ون-ظ-ريا
وتطبيقيا متكافئا ومتوازنا ‡ا Áنحها قدرة عالية
وكفاءة تؤوهلها ‘ اŸسشتقبل أ’داء مهامها بكل ثقة
واقتدار ‘ جميع التخصشصشات ““.
ك -م -ا ن -وه ق -ائ -د اŸدرسش -ة بـ ““اÛه-ودات ا÷ب-ارة
اŸبذولة من قبل اإ’طارات واأ’سشاتذة واŸعلمÚ
واŸدربﬂ ‘ Úت- -ل -ف ال -ت -خصشصش -ات ال -ذي -ن أادوا
واج -ب -ه -م ب -ك -ل إاخ Ó-صس ي-ح-دوه-م ‘ ذلك ح-ب-ه-م
لعملهم ووفاءهم Ÿنظومتهم التكوينية للتمكن من

صش -ن -ع ك-ف-اءات عسش-ك-ري-ة ق-ادرة ع-ل-ى ال-ت-ك-ي-ف م-ع
ال-ت-ط-ور ال-عسش-ك-ري اŸتسش-ارع ال-ذي ي-ع-رف-ه ال-ع-ا⁄
اليوم““.
ودعا العميد بوقرن باŸناسشبة الدفعات اŸتخرجة
إا““ ¤التحلي با’نضشباط والسشلوك السشوي واأ’خÓق
ا◊ميدة ““ ،مششددا على ضشرورة ““تطبيق اŸعارف
ال- -ت -ي ت -ل -ق -وه -ا Ÿواج -ه -ة ال -واق -ع اŸي -دا Êب -ك -ل
احÎافية أاثناء تأادية اŸهام وفاء للششهداء اأ’برار
وقيم ثورة نوفم Èاÿالدة““.
وبعد أان أادت الدفعات اŸتخرجة القسشم ” تسشليم
الشش-ه-ادات وت-ق-ل-ي-د ال-رتب ل-ل-ط-ل-ب-ة اŸت-ف-وق Úإا¤
جانب تسشليم وتسشلم العلم ما ب Úالدفعة اŸتخرجة
واŸوالية على الÎبصس مع تسشمية الدفعات باسشم
الششهيد قويدر برانيصس.
كما “يز ا◊فل بتقد“ Ëرين بيا ” ÊخÓله
إابراز عملية بحث وإانقاذ ومسشاعدة سشفينة ششب
على متنها حريق وذلك بإاقحام حوامت Úلتقوم

بهذه العملية بكل إانسشانية واحÎافية وإاتقان إ’نقاذ
الضشحايا ‘ البحر.
و‘ خ- - -ت- - -ام م- - -راسش - -م ه - -ذا ا◊ف - -ل ” ت - -ق - -دË
اسش-ت-ع-راضش-ات عسش-ك-ري-ة ع-ل-ى إاي-ق-اع أان-غ-ام ال-فرقة
اŸوسش -ي -ق -ي -ة ل -ل -م-درسش-ة إا ¤ج-انب ت-ك-ر Ëع-ائ-ل-ة
الششهيد من طرف قائد القوات البحرية.
الششهيد قويدر برانيصس من مواليد  1930بقرية
السشاهلة قرب مدينة ع Úصشالح التحق ‘ 1956
بصش -ف-وف ج-يشس ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي ب-ن-واح-ي بشش-ار
ب -ال -و’ي -ة ال -ت -اري-خ-ي-ة اÿامسش-ة وذلك ب-ع-د ق-ي-ام-ه
ب-ه-ج-وم ع-ل-ى إاح-دى ال-ث-ك-ن-ات ال-عسش-ك-ري-ة ال-ت-اب-ع-ة
ل Ó-سش -ت -ع -م -ار وا’سش-ت-يÓ-ء ع-ل-ى ك-م-ي-ة م-ع-تÈة م-ن
اأ’سشلحة والذخÒة والفرار منها.
و‘ أاواخر  ‘ 1958إاششتباك قرب مدينة بششار أالقي
ع -ل-ي-ه ال-ق-بضس م-ن ط-رف ا’سش-ت-ع-م-ار ب-ع-د أان أاصش-يب
خÓل معركة حيث زج به ‘ السشجن وذاق كل أانواع
التعذيب و” التنكيل بجثته بعد اسشتششهاده.

ت- -خ -رجت ،أمسس 6 ،دف -ع-ات م-ن أŸدرسس-ة
أل- -ع- -ل -ي -ا لسس Ó-ح أŸدرع -ات ألشس -ه -ي -د ﬁم -د
ق-ادري ب-ب-ل-دي-ة وأدي ألشس-ع-ب-ة بولية باتنة
بإاشسرأف قائد ألناحية ألعسسكرية أÿامسسة
أللوأء أعثامنية عمار.
“ث -لت ال -دف -ع -ات ال -ت -ي حضش -رت ح-ف-ل ت-خ-رج-ه-ا
السشلطات اŸدنية والعسشكرية للو’ية ‘ الدفعات
 50لضشباط اإ’تقان و 21لضشباط التطبيق تخصشصس
اŸدرعات و 7لضشباط التطبيق تخصشصس اسشتطÓع
Óهلية اŸهنية العسشكرية
وحرب إالكÎونية و 23ل أ
Óهلية اŸهنية عسشكرية (درجة
(درجة ثانية) و 42ل أ
أاو )¤و  32ل-لشش-ه-ادة اŸه-ن-ي-ة ال-عسش-ك-ري-ة (درج-ة
ثانية).
و‘ كلمة أالقاها باŸناسشبة أابرز قائد اŸدرسشة
اللواء ﬁمد عمر اÛهودات اŸبذولة من أاجل
ت -ك -وي -ن ف -رد عسش -ك -ري م -ل -م Ãخ -ت -ل -ف ال-ق-واع-د
واأ’سشسس ال- -ت- -ط -ب -ي -ق -ي -ة وال -ن -ظ -ري -ة وف -ق أاح -دث
التكنولوجيات اŸعتمدة ‘ اŸيدان ‡ا يجعله -
ك-م-ا ق-ال -ع-ل-ى أا” اإ’سش-ت-ع-داد ل-ت-ق-مصس ﬂت-ل-ف
اŸه-ام واŸسش-ؤوول-ي-ات اŸسش-ت-ق-ب-ل-ي-ة ب-جدارة وتفان
واحÎافية عالية.
أاضشاف اŸتحدث ،أان الرهان الذي رفعته قيادة
ا÷يشس الوطني الششعبي منذ سشنوات لتلبية كافة
ا’ح-ت-ي-اج-ات ل-ت-ط-وي-ر اŸن-ظ-وم-ة ال-ت-كوينية والتي
Œسش -دت ع -ل -ى أارضس ال -واق -ع ب -فضش-ل اÛه-ودات
اŸبذولة واإ’مكانات اŸتاحة يعت““ Èقفزة نوعية““

تتماششى والتطور ا◊اصشل ‘ ﬂتلف اŸيادين إاذ
انعكسشت باإ’يجاب -كما قال -على كافة اأ’صشعدة
واŸسش-ت-وي-ات م-ن خÓ-ل ت-وف-ر اإ’م-ك-ان-ات اŸادي-ة
واŸورد البششري الذي يتمتع بالكفاءة.
و” خÓل حفل التخرج بعد تفتيشس الدفعات وأاداء
القسشم وتسشليم واسشتÓم الراية تقليد الرتب وتوزيع
الشش -ه -ادات تسش -م -ي-ة ال-دف-ع-ات اŸت-خ-رج-ة Ÿوسش-م
 2017-2016باسشم الششهيد بلقاسشم دوحة الذي ولد
‘  15ي-ن-اير Ã 1936ن-ع-ة ب-و’ي-ة ب-ات-ن-ة وال-تحق
بصش -ف -وف ال -ث -ورة ال -ت -ح -ري-ري-ة ‘ سش-ن-ة  1956ك-ف-دائ-ي ثم
كمسشؤوول فوج ‘ الصشحراء ليششارك بعدها ‘ عدة معارك
منها معركة بوزينة التي اسشتششهد فيها سشنة .1961
وب -ع -د اسش -ت -ع -راضس ق -دم-ت-ه ال-دف-ع-ات اŸت-خ-رج-ة
انطلقت اأ’بواب اŸفتوحة على اŸدرسشة العليا
لسش Ó-ح اŸدرع -ات الشش -ه -ي -د ﬁم -د ق-ادري ح-يث
سشمحت اŸبادرة للحضشور بالتعرف على اŸنطقة
ال -ب -ي -داغ -وج -ي -ة ل -ل-م-درسش-ة ث-م م-ع-اي-ن-ة ال-دب-اب-ات
ومشش- -اه- -دة “ري -ن ت -ط -ب -ي -ق -ي ل -ه -ذا السش Ó-ح م -ع
ا’سشتماع ‘ كل مرة لششروحات مقدمة من طرف
إاطارات اŸدرسشة.
يذكر ،أان مهام اŸدرسشة العليا لسشÓح اŸدرعات
الواقعة ببلدية وادي الششعبة بو’ية باتنة ،تتمثل ‘
التكوين التخصشصشي ‘ سشÓح اŸدرعات للضشباط
وضشباط الصشف العامل Úواÿدمة الوطنية وكذا
اŸسشاهمة ‘ متابعة اإ’طارات اŸتكونة باŸدرسشة
بعد التخرج.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الخميسس  ٢٩جوان  ٢٠١٧م
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الباهية تطلق موسسم ا’صسطياف اليوم بشساطئ اأ’ندلسس
مدير السشياحة 15٤ :مششروع فندقي وحظائر تسشلية وأالعاب ‘ أافق 2020
تششرف السشلطات اÙلية لوهران ،اليوم على ا’فتتاح الرسشمي Ÿوسشم ا’صشطياف لـ 2017بششاطئ
’ندلسشيات التابع لبلدية العنصشر بدائرة ع ÚالÎك ،مسشخّرة كافة إامكانياتها اŸادية والبششرية من أاجل اسشتقبال الزوار
ا أ
واŸصشطاف ‘ Úأاحسشن الظروف وإاعطاء الصشورة ا◊قيقية ŸؤوهÓت الباهية ،التي يتوقع أان يتوافد عليها أاك Ìمن 20
مليون زائر وعرضض منتوجات سشياحية متنّوعة.هذا ما وقفنا عليه أامسض بع ÚاŸكان.
ﬂططات تهيئة سشياحية ،حتى تكون لها
ج -اه -زي -ة اسش -ت-ق-ط-اب واسش-ت-ق-ب-ال مشش-اري-ع
’ط-ار “ت اŸواف-ق-ة
سش -ي -اح -ي-ة ،و‘ ه-ذا ا إ
ع -ل -ى ﬂط -ط Úل -ل -ت -ه-ي-ئ-ة السش-ي-اح-ي-ة عÚ
ف - -ران Úوم- -رسش- -ى ا◊ج- -اج ،وق- -د ان- -ت- -هت
الدراسشة بهما بنسشبة  ١٠٠باŸائة ،وهذا من
›موع مناطق التوسشع السشياحي الـ  ٩التي
تعدها الو’ية على مسشاحة  ١٧٢٧هكتار،
’بيضس
على غرار ماداغ وماداغ  ٢والرأاسس ا أ
’ندلسشيات وع Úفران،Ú
ورأاسس فلكون وا أ
وكريششتل ورأاسس كربون ،ومرسشى ا◊جاج.
كما أاّكد أان عقارات هامّة ” توزيعها
Ãن- -ط- -ق- -ة ع Úف -ران’ Úسش -ت -ق -ب -ال ب -عضس
’قامات السشياحية
’سشتثمارات على غرار ا إ
اإ
وم- -راك- -ز اŸع- -ا÷ة Ãي- -اه ال -ب -ح -ر واŸي -اه
اŸع- -دن- -ي- -ة وغÒه- -ا م- -ن اŸشش -اري -ع ال -ت -ي
’ششغال بها أاواخر  ،٢٠١٧معلنا ‘
سشتنطلق ا أ
الوقت نفسشه عن انطÓق اŸرحلة الثانية
م- -ن ال -دراسش -ة اÿاصش -ة Ãن -اط -ق ال -ت -وسش -ع
السش -ي -اح -ي اŸت-ب-ق-ي-ة ب-ع-د اŸصش-ادق-ة ع-ل-ى
’و ¤من طرف اللجنة الو’ئية.
اŸرحلة ا أ

IOƒ©°ùe á«ªgGôH :¿Gôgh
أاكد اŸدير الو’ئي للسشياحة والصشناعات
التقليدية قا Ëبن عمر بلعباسس لـ»الششعب» أان
ال- -ت -حضشÒات اÿاصش -ة Ãوسش -م ا’صش -ط -ي -اف
“ ،٢٠١٧ت على أاحسشن حال تطبيقا لتعليمات
وزارة الداخلية وا÷ماعات اÙلية والتهيئة
ال-ع-م-ران-ي-ة رقم  ٠٠٤اŸؤورخ- - -ة ‘  ١٣جوان
 ٢٠١٧والتي –ث على عّدة معاي ،Òأابرزها
›ان -ي -ة الشش -واط -ئ ال -ت-ي ” ت-ف-ع-ي-ل-ه-ا خÓ-ل
 ٢٠١6 /٢٠١٥وغÒها من اإ’جراءات والتدابÒ
اّŸتخذة ‘ إاطار اÿرجات اŸيدانية التي
تقوم بها اللجنة الو’ئية Ÿتابعة سش ÒاŸوسشم
السش -ي -اح -ي .وه -ي ÷ن -ة ت -تشش -ك -ل م -ن رؤوسش-اء
ال- -دوائ- -ر ،اÛالسس ال- -ب- -ل -دي -ات السش -اح -ل -ي -ة
وم -دي -ري ال -ق -ط -اع -ات اŸع -ن-ي-ة ،ك-السش-ي-اح-ة
والصش- -ح- -ة وال- -ت- -ج- -ارة والشش -ب -اب وال -ري -اضش -ة
واŸوارد اŸائية والطاقة والنقل ،باإ’ضشافة
Ÿمثلي اأ’جهزة اأ’منية من ششرطة ودرك.
وي- -نصشب نشش- -اط ال -ل -ج -ن -ة ،ع -ل -ى رف -ع ك -ل
ال- -ت- -ح- -ف- -ظ- -ات ال -ت -ي سش ّ-ج -لت ‘ اÿرج -تÚ
اŸيدانيت Úششهري فيفري وأافريل اŸاضشيÚ
لعّل أاهمها النظافة وتعزيز ا÷ودة والنوعية
‘ اÿدم -ات اŸق ّ-دم -ة م -ن ط -رف أاصش -ح-اب
اŸؤوسشسشات الفندقية عﬂ Èتلف البلديات
السشاحلية ،مع السشهر على تطبيق تعليمة وزارة
ال -داخ -ل -ي -ة اŸت -ع ّ-ل -ق-ة Ãج-ان-ي-ة ال-دخ-ول إا¤
الشش-واط-ئ اŸسش-م-وح-ة ل-لسش-ب-اح-ة وإاخضشاع كل
اأ’نششطة اŸمارسشة على الششواطئ سشواء كانت
Œارية أاو ترفيهية أاو غÒها لرخصس خاصشة،
وهذا ‘ انتظار بر›ة خرجة ثالثة من ١٥
جويلية إا ٢٠ ¤أاوت اŸقبل.

أاجانب من جنسسيات ﬂتلفة
يفضسلون ا’صسطياف بالباهية
كششف مدير السشياحة لنا أان  ٣٣من أاصشل ٣٤
ششاطئا كانت ﬁل مراقبة عينية و–ليلية،
صش -ا◊ة ل-لسش-ب-اح-ة ،ب-ي-ن-م-ا الشش-اط-ئ اŸت-ب-ق-ي
«اŸقطع» على مسشتوى بلدية مرسشى ا◊جاج
بدائرة بطيوة ’ يتوّفر على بعضس اŸعايÒ
اŸنصشوصس عليها ‘ القوان ÚاŸعمول بها،
ع -ل -ى غ -رار ان -ع -دام اŸم -ر اŸؤودي ل-لشش-اط-ئ
وم -راك -ز ال -درك ال -وط-ن-ي وا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة
وح-ظÒة ل-لسش-ي-ارات وال-ت-ج-ه-ي-زات الضش-روري-ة
مثل اإ’نارة واŸاء وغÒها من النقائصس التي
جعلت اللجنة الو’ئية تصشنّفه ضشمن الششواطئ
غ ÒاŸسشموحة للسشباحة إا ¤غاية رفع كل
التحفظات من طرف السشلطات اŸعنية.

وقد سشجّلت اŸديرية ‰وا ‘ توافد عدد
السش -ي-اح ال-ذي-ن ب-ل-غ ع-دده-م  ١٩م-ل-يون سشائح
خÓل موسشم  ،٢٠١6/٢٠١٥ويأاتي الفرنسشيون
‘ م -ق -دم -ة السش-ي-اح اأ’ج-انب ال-ذي-ن ت-ت-ع-ام-ل
م -ع -ه -م ب -عضس ال-وك-ا’ت السش-ي-اح-ي-ة ث-م ك-وري-ا
ا÷ن -وب -ي -ة ،الصش ،ÚأاسشÎل-ي-ا ،وأاŸان-ي-ا.ع-رب-ي-ا
ج- -اءت ق -ط -ر ،اإ’م -ارات وت -ونسس ‘ اŸراتب
اأ’و ،¤بحكم الصشالونات اŸتخ ّصشصشة وكذا
الديناميكية التنموية الكبÒة التي سشاهمت ‘
تغي ÒمÓمح اŸدينة.
أاضش- -اف م- -دي- -ر السش -ي -اح -ة لـ « الشش -عب» أاّن
وهران التي تعد ثا Êأاك Èمدن ا÷زائر بعد
ال -ع-اصش-م-ة وإاح-دى أاه-م م-دن ال-ب-ح-ر اأ’ب-يضس
اŸت -وسش -ط ،ح ّ-ق -قت ه -ذه اأ’رق -ام وال -ن -ت -ائ-ج
ال- -ه- -اّم- -ة ‘ ج- -ذب السش -ي -اح م -ن ا÷زائ -ريÚ
وأافراد ا÷الية اŸقيمة باÿارج واأ’جانب،
مسش -ت -غ -ل -ة م -وق -ع -ه-ا ا÷غ-را‘ اإ’سشÎات-ي-ج-ي
وم -ن-اظ-ره-ا ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة ا÷ذاب-ة وتضش-اريسش-ه-ا
اŸتنوعة من ششواطئ وجبال وغابات وعيون
ومواقع أاثرية وتراث حضشاري أاصشيل يج ّسشد
ﬂتلف الفÎات التاريخية للبÓد ،باإ’ضشافة
إا ¤اŸشش -اري -ع السش -ي -اح -ي -ة ال-ت-ي رصش-دت ل-ه-ا
اع- -ت- -م- -ادات م- -ال- -ي- -ة ضش- -خ- -م -ة وغÒه -ا م -ن
اإ’جراءات التسشهيلية ’سشتقطاب اŸزيد من
ا’سشتثمارات ‘ هذا اÛال.

 16مؤوسسسسة فندقية تدخل اÿدمة
وأاك Èمشسروع لأللعاب اŸائية بكريشستل
يجري حاليا إا‚از  ١٥٤مششروع سشياحي،
كالفنادق واإ’قامات والقرى ومراكز اŸعا÷ة
Ãي-اه ال-ب-ح-ر ب-ط-اق-ة إاج-م-ال-ي-ة  ٢٣٥٧٠سشرير

وأاك Ìمن  ٨٩٢٢منصشب عمل مباششر .وتدخل
ه- -ذه اŸشش- -اري- -ع ال- -ت- -ي تÎاوح نسش -ب -ة ت -ق -دم
أاششغالها ب ٥ Úو ٩٥باŸائة حيّز ا’سشتغÓل
آافاق  ٢٠٢٠كما أاوضشح نفسس اŸسشؤوول معلنا
ع -ن اسش-تÓ-م  ١٢م-ؤوسشسش-ة ف-ن-دق-ي-ة أاخ-رى ‘
السشداسشي الثا Êمن سشنة  ،٢٠١٧تضشاف إا٤ ¤
مؤوسشسشات فندقية من درجة  ٢و‚ ٣مة ”
اسش -ت Ó-م -ه -ا خÓ-ل السش-داسش-ي اأ’ول م-ن سش-ن-ة
 ٢٠١٧ب-ط-اقة  ٨٠٠سش- -ري -ر ،مششÒا ‘ ن -فسس
ال- -وقت إا ¤أاك Èمشش -روع ‘ م -ي -دان اأ’ل -ع -اب
اŸائ -ي-ة ،ي-ن-ج-ز ح-ال-ي-ا ع-ل-ى مسش-اح-ة ت-ف-وق ٢
هكتار Ãنطقة كريششتل ،معتÈا أانه إاضشافة
نوعية وهامة لبلدية قديل الواقعة بالناحية
الششرقية التي تعت Èحاليا من «أافقر» اŸناطق
السشاحلية من حيث اŸنتجعات السشياحية إا¤
ح Úاسش - -ت Ó- -م ه - -ذا اŸشش- -روع ال- -ذي ف- -اقت
اأ’ششغال به  ٥٠باŸائة على أان يسشلم نهاية
.٢٠١٧

شسبكة مراكز التخييم Ÿتوسسطي الدخل
كما توفر اŸدينة ششبكة من مراكز التخييم
بطاقة إايوائية تÎاوح من  ٥٠إا ٧٠ ¤خيمة،
وه -ذا Ãج -م -وع  ٥م-ؤوسشسش-ات ت-كّ-ف-لت خÓ-ل
موسشم Úمتتابع Úبتنششيط ﬂيمات صشيفية
تعرف منذ Œسشيدها سشنة  ٢٠١6إاقبا’ كبÒا
م -ن م -ت -وسش -ط -ي ال -دخ -ل ،ع -ل -ى غ -رار ﬂي-م
اأ’ندلسس ومداغ وقديل واıيم الصشيفي على
مسشتوى ششاطئ مرسشى ا◊جاج.
ع- -ن أاسش- -ع -ار ال -ف -ن -ادق أاج -اب ّﬁدث -ن -ا أاّن
«اأ’سشعار تنافسشية تخضشع ’قتصشاد السشوق»،
بحيث إاذا ازداد العرضس على الطلب انخفضشت

قيمتها ،متوقعا أان تسشاهم التوسشعات الفندقية
الكبÒة ‘ إاتاحة خيارات للزوار.

مشساورات لفتح دكتوراه أاو ماجسستÒ
‘ التسسي Òالسسياحي والفندقي
كشش -ف م -دي-ر السش-ي-اح-ة ع-ن مشش-اورات م-ع
جامعة وهران لفتح دكتوراه أاو ماجسشت‘ Ò
ال -تسش -ي Òالسش -ي -اح -ي وال -ف -ن -دق-ي ،تضش-اف إا¤
ا’ت -ف -اق-ي-ت Úال-ل-ت Úأاب-رم-ت-ه-م-ا اŸدي-ري-ة م-ع
ق -ط -اع ال-ت-ك-وي-ن اŸه-ن-ي وال-ت-م-ه Úال-ق-اضش-ي-ة
بإادراج تخصشصشات التسشي Òالفندقي والتسشيÒ
السشياحي ‘ كل مراكزها على مسشتوى إاقليم
الو’ية وكذا مع كلية التاريخ والعلوم اإ’نسشانية
«شش -ع -ب -ة ال-ت-اري-خ» ‘ إاط-ار ت-ك-وي-ن م-رشش-دي-ن
سش- - -ي- - -اح - -ي Úوإادراج ب - -عضس ال - -ت - -خصشصش - -ات
السشياحية ‘ ،وقت بلغت فيه نسشبة اأ’ششغال
على مسشتوى مششروع اŸدرسشة العليا للفندقة
والسشياحة بوهران التي تعد الثانية من نوعها
بعد تلك اŸتواجدة بع Úبنيان بالعاصشمة ٧٥
باŸائة ،مع العلم أانها سشتدخل حيّز اإ’سشتغÓل
‘ نهاية  ٢٠١٧بطاقة  ١6٠مقعد بيداغوجي
تضشم جميع التخصشصشات اŸتعلقة بالفندقة
والسشياحة وكذا اإ’طعام.

نحو انطلق اŸرحلة الثانية من
دراسسة تهيئة  7مناطق توسسع سسياحي
وب-خصش-وصس م-ن-اط-ق ال-ت-وسش-ع السش-ي-اح-ي،
ذك - - -ر ذات اŸسش - - -ؤوول أان - - -ه - - -ا –ت - - -اج إا¤

فيما يتم ترحيل أاك Ìمن  800عائلة

الوكا’ت السسياحية مطالبة
بتطوير السسياحة الداخلية
على ضشوء ذلك أاّكد مدير السشياحة ،أان
ه -ن -اك مسش -اع -ي ج -اّدة ل -ت -حسش-يسس وك-ا’ت
’سشفار بضشرورة تعزيز تسشويق
السشياحة وا أ
وجهة وهران كقطب سشياحي بامتياز ،نظرا
Ÿا تزخر به من أا‰اط سشياحية متنوعة،
ن -اه -يك ع -ن ط-ي-ب-ة أاه-ل-ه-ا اŸضش-ي-اف ،Úم-ع
الÎك -ي -ز ع -ل-ى ت-ط-وي-ر السش-ي-اح-ة ال-داخ-ل-ي-ة
وت-رك-يب م-ن-ت-وج-ات سش-ي-اح-ي-ة ﬁلية وطنية
ﬁضش- -ة ،وف- -ق م- -ق -ارب -ة غ -اي -ت -ه -ا إاشش -راك
اŸهني ‘ Úتنمية السشياحة ووضشع تصشور
لÎوي -ج م-ا ت-زخ-ر ب-ه ال-ب-اه-ي-ة ل-دى السش-ائ-ح
’جنبي.
اأ
م- -ع ال- -ع- -ل -م أان ع -دد وك -ا’ت السش -ي -اح -ة
’سشفار ارتفعت من  6٢وكالة ‘  ٢٠١٤إا¤
وا أ
 ١٣٠وكالة حاليا ،مع تسشجيل أاك Ìمن ٢٥
’ول من سشنة .٢٠١٧
طلبا خÓل السشداسشي ا أ
ج -دي -ر ب -ال-ذك-ر أان ح-ف-ل ا’ف-ت-ت-اح ال-ذي
سشينظم أامسشية اليوم اÿميسس تششارك فيه
ع-دي-د اŸدي-ري-ات واŸؤوسشسش-ات وف-ع-ال-ي-ات
اÛتمع اŸد ،Êعلى غرار مؤوسّشسشة تسشيÒ
اŸي-اه وال-ت-ط-ه»Òسش-ي-ور» ال-ت-ي ت-ن-ظ-م ي-وم-ا
–سشيسشيا حول ترششيد اسشتعمال اŸياه وكذا
مؤوسّشسشة مراكز الردم التقني للنفايات حول
ضش -رورة إاشش -راك اŸواط -ن ‘ ع -م -ل-ي-ة ف-رز
النفايات اŸنزلية لتسشهيل رسشكلتها.
ك-م-ا سش-ط-رت م-دي-ري-ة ال-تجارة بالتنسشيق
م -ع مصش -ال -ح ال-ب-ي-ط-رة وم-دي-رت-ي السش-ي-اح-ة
والصشناعة برنا›ا خاصشا يتعلق بجملة من
ا◊مÓت التحسشيسشية –ت ششعار «موسشم
بدون تسشّممات غذائية».

توزيع  756وحدة سسكنية «عدل» قبل  15جويلية
من اŸنتظر اأن يتم توزيع قبل  15جويلية اŸقبل
 756وحدة سشكنية صشيغة البيع با’يجار «عدل»
ب -اŸدي -ن -ة ا÷دي-دة «ذراع ال-ريشض» ب-ع-ن-اب-ة ،ف-ي-م-ا
سشيتم ترحيل اأك Ìمن  800عائلة مسشتفيدة من
سشكنات اجتماعية ششهر سشبتم ÈاŸقبل ،ليصشل عدد
سش-ك-ن-ات «ع-دل» اŸوزع-ة ب-اŸدي-ن-ة ا÷دي-دة 1200
وحدة سشكنية.

í«£YƒH ióg :áHÉæY
تلقت السشلطات اÙلية لو’ية عنابة اأوامر بضشرورة
ا’إسشراع ‘ ترحيل العائÓت اŸسشتفيدة من سشكنات عدل

‘ اأقرب ا’آجال ،على اعتبار اأنها جاهزة ،وتتوفر على
مسشتلزمات السشكن على غرار الكهرباء والغاز واŸاء ،حيث
” توصشيل ا’أنابيب اÿاصشة باŸياه الصشا◊ة للششرب من
منطقة «الششعيبة» اإ ¤القطب ا◊ضشري اŸدمج ،فضشÓ
عن تهيئة الطرق وربط السشكنات بششبكة الصشرف الصشحي.
وكشش -ف مصش -در ع -ل -ي-م لـ»الشش-عب» اأن ال-ع-م-ل ب-اŸدي-ن-ة
ا÷ديدة يتم على قدم وسشاق ،وذلك من خÓل اŸتابعة
اŸي -دان -ي -ة ل -لسش -ل -ط-ات اŸرك-زي-ة ع-ل-ى م-دى ج-اه-زي-ت-ه-ا
واحÎام ا’آج -ال اÙددة ل-تسش-ل-ي-م ج-م-ي-ع السش-ك-ن-ات ق-ب-ل
نهاية السشنة ا÷ارية ،حسشب ما اأكده وا‹ عنابة ا’أسشبق
يوسشف ششرفة ،حيث سشتعرف و’ية عنابة توزيع اأك Ìمن
 66٠٠وحدة سشكنية عمومية اإيجارية ،و ١٣األفا و ٥٠٠سشكن

اجتماعي.
وششهدت و’ية عنابة موؤخرا توزيع  ٧٥٢قرار ما قبل
التخصشيصس ‘ اإطار مششروع  ٢٥٠٠سشكن ضشمن برنامج
صشيغة البيع با’إيجار بالقطب ا◊ضشري اŸدمج «ذراع
الريشس» ببلدية وادي العنب ،على اأن يتم تسشليمها جميعها
نهاية  ،٢٠١٧بعد اسشتكمال جميع مسشتلزمات السشكن على
غ -رار ت -دشش Úم -راف-ق ع-م-وم-ي-ة ،م-ن-ه-ا م-دارسس لÓ-أط-وار
ال -ثÓ-ث-ة ،م-راف-ق ل-ل-تسش-ل-ي-ة ،اأك-واب-ارك ،مسش-اح-ات Œاري-ة
وع -م -ارات ل -لشش -ب -اب ،ع -ل -ى اع-ت-ب-ار اأن اŸدي-ن-ة ا÷دي-دة
سشتحتوي على جميع ا’أصشناف من سشكن اجتماعي ،عدل،
الÎقوي العمومي والÎقوي اÿاصس ،كما سشيتم تخصشيصس
Óﬁت Œارية للششباب ‘ اإطار البيع با’إيجار.

وتعيشس عنابة ‘ سشباق مع الزمن لتجسشيد مششروعها
ال -رام -ي ل -ل -قضش -اء ع -ل -ى السش -ك -ن-ات ال-ف-وضش-وي-ة ،واإسش-ك-ان
ال -ع -ائÓ-ت ال-ت-ي ت-فÎشس م-ب-ا Êم-تضش-ررة وم-هÎئ-ة ،ح-يث
كششف مصشدرنا اأن العملية متواصشلة لÓإفراج خÓل السشنة
ا÷اري-ة ع-ل-ى ق-وائ-م السش-ك-ن-ات Ãخ-ت-ل-ف ب-ل-دي-ات واأحياء
عنابةﬂ ‘ ،تلف الصشيغ ،ناهيك عن العائÓت التي تعيشس
‘ ششقة واحدة ،مششÒا اإ ¤اأن اŸصشالح البلدية تسشخر
ﬂتلف ا’إمكانيات اŸادية والبششرية ،كما تسشهر ا’أجهزة
ا’أم-ن-ي-ة ع-ل-ى ت-اأم Úوت-ن-ظ-ي-م ع-م-ل-ي-ات الÎح-ي-ل ،بتجنيد
م -ئ -ات ال -ع -م -ال والشش -اح -ن -ات ل -ن -ق -ل ا’أث -اث ،ومسش -اع-دة
العائÓت على ا’لتحاق Ãسشاكنهم ا÷ديدة ‘ ظروف
حسشنة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الخميسس  ٢٩جوان  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٠٥شسوال  ١٤٣٨هـ

’بششع أانواع التعذيب والتنكيل
صشر يتعّرضشون أ
بينهم ق ّ

الحتÓل اŸغربي يشّصن حملة اختطافات واسصعة Ãدينة العيون اÙتلة
تشّشن سشلطات ا’حتÓل اŸغربية منذ
أاي -ام ح -م -ل -ة واسش -ع -ة م -ن ا’خ-ت-ط-اف-ات
Ãدي- -ن- -ة ال- -ع- -ي- -ون شش- -م- -لت ›م- -وع- -ة
م - -ت - -ك - -ون - -ة م - -ن شش - -ب - -اب و ق - -اصش - -ري- -ن
صش - -ح - -راوي Úبسش - -بب مشش - -ارك - -ت - -ه - -م ‘
مظاهرات سشلمية مطالبة بحق الششعب
الصش- - - - -ح- - - - -راوي ‘ ت- - - - -ق - - - -ري - - - -ر اŸصشÒ
وا’سشتقÓل.
بحسسب ما أافاد به اŸكتب التنفيذي لتجمع
اŸدافع Úالصسحراوي Úعن حقوق اإلنسسان،
فقد ” احالة ›موعة متكونة من قاصسر
وثÓثة شسبان صسحراوي Úإا ¤السسجن اÙلي
بالعيون اÙتلة.
ذكرت وكالة النباء الصسحراوية (واصس) ‘
ت -ق -ري -ره-ا ع-ن اŸوضس-وع ،أادلت ب-ه-ا ع-ائÓ-ت
هؤولء القاصسرين والشسبان الصسحراوي Úأاكدت
تعرضس أابنائها «للضسرب و التنكيل و للتعذيب
ا÷سسدي و النفسسي أاثناء اختطافهم و داخل
سس -ي -ارات الشس -رط -ة وÃخ -ف -ره -ا ق-ب-ل أان ي-ت-م
إاحالتهم ا ¤السسجن بتهم ملفقة ومفÈكة».
ج - -دي - -ر ب - -ال - -ذك - -ر ب- -أان ه- -ؤولء اŸع- -ت- -ق- -لÚ
الصس-ح-راوي Úي-ت-اب-ع-ون دراسس-ت-ه-م باŸسستويÚ
اإلعدادي و الثانوي Ãؤوسسسسات تعليمية.

انتهاكات Œاوزت ا◊دود
‘ السس- -ي- -اق ،أاك- -دت م- -ن- -ظ- -م -ة ع -دال -ة
الÈيطانية ‘ بيان لها ،إان سسلطات الحتÓل
اŸغ- -رب- -ي- -ة ‘ السس- -ن- -وات اŸاضس- -ي- -ة األخÒة
أاصس -ب -حت ت-ل-ج-أا إا« ¤ال-ت-خ-وي-ف» و»الع-ت-ق-ال
التعسسفي اŸمنهج «كأاسسلوب Úلقمع النشسطاء
واŸدافع Úالصسحراوي Úعن حقوق اإلنسسان
با÷زء اÙتل من الصسحراء الغربية.
أاوضس- - -حت اŸن- - -ظ - -م - -ة أان اŸداف - -عÚ
الصس -ح -راوي Úع-ن ح-ق-وق اإلنسس-ان ب-رغ-م م-ن
التهديدات وسسياسسة التخويف والعتقال التي
ي-ن-ت-ه-ج-ه-ا اŸغ-رب بشس-ك-ل ي-وم-ي مسس-ت-مرة ‘
نضسالهم وبكل عزم وشسجاعة وإاصسرار ،مطالبة
اÛتمع الدو‹ بضسرورة الوقوف إا ¤جانبهم
‘ م -واج -ه -ة ال-ت-ه-دي-دات اŸغ-رب-ي-ة ال-ظ-اŸة
واŸنافية ÷ميع العهود واŸواثيق الدولية.
أاشس- -ارت اŸن- -ظ- -م- -ة إا ¤ح -ال -ة اŸداف -ع
الصس- -ح- -راوي ع- -ن ح- -ق- -وق اإلنسس- -ان حسس- -ن- -ة

الدويهى الذي تعرضس إا ¤التهديد والتخويف
من طرف سسلطات الحتÓل اŸغربية بسسبب
مشس- -ارك- -ت- -ه ‘ ال- -دورة ◊ ٣٤ق -وق اإلنسس -ان
بجنيف ،باإلضسافة إا ¤أانشسطته ‘ ا÷معية
واŸت -م -ث -ل -ة ‘ ت-وث-ي-ق ا÷رائ-م والن-ت-ه-اك-ات
اŸغربية ◊قوق اإلنسسان با÷زء اÙتل من
الصسحراء الغربية.
بحسسب اŸنظمة فقد ” منع حسسنة من
‡ارسس -ة ع -م -ل -ه ك -م -وظ -ف ‘ وزارة الÎب -ي -ة
بتحويل مكان عمله من مدينة العيون اÙتلة
إا ¤مدينة بوجدور اÙتلة والتي تبعد عن
منزله أاك Ìمن ٢٠٠كلم ،دون تقد Ëتوضسيحات
ل -ه -ذا ال -ت -ح -وي -ل ال -ت-عسس-ف-ي ال-ذي ت-ع-رضس ل-ه
اŸدافع الصسحراوي عن حقوق اإلنسسان.
أاوضسحت اŸنظمة أان هذا األسسلوب هو
ج -زء م -ن ›م-وع-ة األسس-ال-يب ال-ق-ائ-م-ة ع-ل-ى
الÎهيب والقمع التي تسستخدمها السسلطات
اŸغربية ضسد الصسحراوي .Úوالتي من بينها
ح- -ظ- -ر السس- -ف- -ر إا ¤اÿارج ،وق- -م -ع ا◊ق ‘
الحتجاج ،والتجمع السسلمي والسستخدام غÒ
اŸشسروع للقوان Úا÷نائية واŸدنية واإلدارية
Ÿضس -اي -ق -ة اŸداف -ع Úع -ن ح -ق -وق اإلنسس -ان،
ب -اإلضس-اف-ة إا ¤ت-ه-دي-د ومضس-اي-ق-ة أاي شس-خصس
ي - -داف - -ع ع- -ن ح- -ق- -وق اإلنسس- -ان ‘ األراضس- -ي
اÙتلة من لصسحراء الغربية.
من ناحية ثانية ،صسادق اŸؤو“ر اÿامسس
عشسر للحزب الشسيوعي الفنزويلي اŸنعقد ما

ب ٢٢ Úا ٢٦ ¤من الشسهر ا÷اري ‘ مدينة
ك -اراك -اسس ع -ل -ى ق -رار ي -دع -م ك -ف-اح الشس-عب
الصس- -ح- -راوي اŸشس- -روع –ت ق- -ي- -ادة ج -ب -ه -ة
البوليسساريو من اجل ا◊رية والسستقÓل.
شسارك ‘ اŸؤو“ر أاك Ìمن  ٢٠وفدا من
دول أام- -ري- -ك- -ا الÓ- -ت -ي -ن -ي -ة إاف -ري -ق -ي -ا أاسس -ي -ا
وأاوروباكما حضسر ا◊دث سسف Òا÷مهورية
العربية الصسحراوية ‘ فنزويﬁ Óمد سسا⁄
دحة.

حرية افريقيا لن تكتمل إال بتحّرر
الصصحراء الغربية
أاكد الرئيسس الزامبي السسيد إادغارد لونغو
دعم بÓده القوي ◊ق الشسعب الصسحراوي ‘
ا◊ري - -ة والسس- -ي- -ادة ال- -ك- -ام- -ل- -ة ع- -ل- -ى ت- -راب
ا÷مهورية العربية الصسحراوية الدÁقراطية.
ج -اء ذلك خ Ó-ل اسس -ت -ق -ب -ال ال -رئ-يسس ادغ-ارد
لونغوء لوزير الشسؤوون اÿارجية الصسحراوي
ﬁمد سسا ⁄ولد السسالك اŸبعوث اÿاصس
ل -ل -رئ -يسس الصس -ح -راوي ،األم Úال -ع -ام ÷ب -ه-ة
البوليسساريو إابراهيم غا‹  .أاكد الرئيسس
الزامبي خÓل اللقاء أان «حرية القارة ل تزال
غ Òم -ك -ت -م -ل -ة ط-اŸا سس-ي-ادة ووح-دة أاراضس-ي
ا÷مهورية العربية الصسحراوية الدÁقراطية
ل –Îم».

ردا على ﬂطط أامريكي منتظر ‘ سشوريا

موسصكو –ذر من أاي عمل أاحادي يعرقل جهود التسصوية
حذر غينادي جاتيلوف نائب وزير
اÿارج -ي -ة ال -روسش-ي واشش-ن-ط-ن م-ن أاي
أاع- -م- -ال م- -ن ج- -انب واح -د ‘ سش -وري -ا،
م- -ع- -تÈا أان ذلك م- -ن شش- -أان- -ه ت- -ع -ق -ي -د
ﬁادثات السشÓم السشورية.
ن -ق -لت وك -ال-ة اإلعÓ-م ال-روسس-ي-ة ،أامسس
األربعاء ،عن جاتيلوف قوله« :إان التأاكيدات
األمريكية بأان ا◊كومة السسورية قد تكون
ت -خ -ط -ط لشس -ن ه -ج -وم ك -ي -م -ي -ائ -ي ت -ع -ق -د
ﬁادثات السسÓم السسورية» .وحذر الوليات
اŸتحدة من أاي عمل من جانب واحد ‘
سسوريا.
جاءت –ذيرات الدبلوماسسي الروسسي
ردا ع- -ل- -ى إاعÓ- -ن ال- -ب- -يت األب- -يضس وج -ود
مؤوشسرات على إاعداد النظام السسوري لشسن

هجوم كيميائي قد يؤودي إا ¤قتل مدنيÚ
جماعيا ‘ سسوريا ،وهدد بالرّد.

ع Èالعا⁄
آالف اŸرتزقة يدمّرون ليبيا

@ طرابلسس  :كشسف تقرير جديد أاصسدره مشسروع مسسح
األسسلحة الصسغÒة ‘ جنيف النقاب عن أان آالف اŸقاتل Úمن
دول اف -ري -ق -ي-ة ي-ؤوج-ج-ون الضس-ط-راب-ات ‘ ل-ي-ب-ي-ا ،وي-ح-ارب-ون
◊سس -اب فصس -ائ-ل م-ت-ن-اح-رة ويسس-ع-ون ل-تشس-ك-ي-ل ح-رك-ات “رد،
إاضسافة إا ¤قطع الطرق وتهريب السسÓح.
ذك -ر أان السس -ن ÚاŸاضس -ي -ة ،ال -ت-ي شس-ه-دت ف-ي-ه-ا اŸن-اط-ق
الصس -ح -راوي -ة ح -روب ً-ا ام-ت-دت أاك Ìم-ن فÎات السسÓ-م ،وف-رت
أارضس -ي -ة خصس -ب -ة ل -تصس -اع -د ال -عصس -اب -ات اŸأاج-ورة واŸق-ات-لÚ
اŸسستعدين للقتال مع أاي طرف يدفع أاجورهم ،وانتعشست
سسوقهم بشسكل كب Òمنذ العام  ‘ ٢٠١١ليبيا.

“ديد ا◊ملة التعبوية لÓسصتفتاء
@ نواقششوط :تقوم موريتانيا ،للمرة الثالثة على التوا‹،
ب -ت -م -دي -د اإلحصس -اء اÿاصس ب -السس -ت -ف -ت -اء ع -ل -ى ال -ت-ع-ديÓ-ت
الدسستورية بعد أان كان مقرراً اختتامه ،أامسس األربعاء ،وذلك
من أاجل إاتاحة الفرصسة أامام الناخب Úللمشساركة بشسكل دقيق ‘
هذا السستفتاء اŸقرر يوم  ٥أاوت القادم»Œ .در اإلشسارة إا¤

قال البيت األبيضس إان النظام السسوري
سس -ي -دف -ع ث -م-ن-ا ب-اه-ظ-ا إاذا م-ا شس-نت ق-وات-ه
ه -ج-وم-ا ك-ي-م-ي-ائ-ي-ا ‘ م-ن-اط-ق اŸع-ارضس-ة.
سس -ارع اŸت -ح -دث ب-اسس-م ال-ك-رم-ل ÚدÎÁي
بيسسكوف إا ¤رفضس التهديدات األمريكية،
وق -ال إان ال -ت -ح-ق-ي-ق ‘ اح-ت-م-ال اسس-ت-ع-م-ال
سسÓح كيميائي ‘ سسوريا  ⁄يجر على الرغم
من دعوات روسسيا ،رافضسا –ميل دمشسق
اŸسسؤوولية.
من جانبها ،حذرت إايران واشسنطن من
تداعيات الŒاه نحو تصسعيد «خط‘ »Ò
سسوريا ،وقال وزير اÿارجية جواد ظريف
إان «تصسعيدا أامريكيا خطÒا آاخر ‘ سسوريا
بذريعة وهمية لن يخدم سسوى تنظيم الدولة
اإلسسÓمية».

أان ا◊كومة أاعلنت أانها تهدف من وراء هذا السستفتاء إا¤
تعديل مواد دسستورية أابرزها إالغاء الغرفة الثانية للŸÈان
وإالغاء ﬁكمة العدل السسامية ،إاضسافة إا ¤إادخال إاصسÓحات
على العلم والنشسيد الرسسمي.

تواصصل موجة العتقالت با◊سصيمة
@ ال -رب -اط  :ق -ال ف -يصس -ل أاوسس -ر عضس -و ال -ف -رع اÙل-ي
ل -ل-ج-م-ع-ي-ة اŸغ-رب-ي-ة ◊ق-وق اإلنسس-ان إان السس-ل-ط-ات اŸغ-رب-ي-ة
اعتقلت نحو  ٥٠شسخصسا بعد الشستباكات التي اندلعت ‘
م -دي -ن -ة ا◊سس -ي-م-ة شس-م-ال ال-بÓ-د ،ق-ب-ل ي-وم . Úأاضس-اف ان
الشس -رط -ة ،أاط -ل -قت ال -غ -از اŸسس -ي -ل ل -ل -دم -وع واسس-ت-خ-دمت
الهراوات للتعامل مع اŸتظاهرين وكذلك اللكمات لتفريق
الحتجاجات على الرغم من وجود نسساء .و ⁄ترد وزارة
العدل على طلب للحصسول على تفاصسيل عن العتقالت.

العثور على جثث ما ل يقل عن  ٢٥مهاجرا
@ ط- -راب -لسس :أاع -ل -نت مصس -ادر ل -ي -ب -ي-ة ال-ع-ث-ور شس-رق
العاصسمة طرابلسس على جثث متحللة تعود Ÿا ل يقل عن ٢٥
مهاجرا قضسوا غرقا أاثناء ﬁاولتهم الوصسول ا ¤اوروبا.
لحمر أانه ع Ìعلى معظم ا÷ثث
وقالت جمعية الهÓل ا أ
ب Úالصسخور قرب ضساحية تاجوراء ،فيما ” العثور على
جثث أاخرى على الشساطئ.

العدد
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القمة ا’فريقية  ٢٩تلتئم ا’ثن Úالقادم بأاديسس أابابا

تشصديد على التسصوية السصياسصية للتعقيدات األمنية
أاك- -د رئ -يسس م -ف -وضش -ي -ة ا’–اد
ا’ف- -ري- -ق- -ي ،م -وسش -ى ف -اق -ي ﬁم -د،
ب-أاديسس أاب-اب-ا ‘ ،ك-ل-م-ت-ه ا’ف-تتاحية
ل-ل-دورة ال-ع-ادية  34ل-ل-جنة اŸمثلÚ
ال - - -دائ- - -م Úل–Ó- - -اد ا’ف- - -ري- - -ق- - -ي
ال -ت -حضش -ري -ة ل -ل -ق -م -ة  ٢٩ل–Óاد
ا’فريقي على ضشرورة بذل اŸزيد
م - -ن ا÷ه - -ود قصش - -د اي - -ج- -اد ح- -ل- -ول
سش -ي -اسش -ي -ة ل-ل-مشش-اك-ل ا’م-ن-ي-ة ال-ت-ي
تواجهها القارة.
خÓل افتتاح الجتماع التحضسÒي
األول للقمة  ٢٩لرؤوسساء دول و حكومات
ال–اد الفريقي اŸقررة يومي  ٣و ٤
ج -وي -ل -ي -ة اŸق-ب-ل –ت شس-ع-ار «اسس-ت-غÓ-ل
العائد الدÁوغرا‘ إلفريقيا من خÓل
السستثمار ‘ فئة الشسباب» ،صسرح السسيد
فاقي أان القمة سستتطرق ا ¤الوضسع ‘ كل
من دولة جنوب السسودان و الصسومال اللتÚ
ت-ت-ع-رضس-ان لسس-لسس-ل-ة م-ن ال-ه-ج-وم-ات م-ن
طرف ا÷ماعة الرهابية «شسباب» .كما

سستتطرق القمة ا ¤بحث الوضسع ‘ كل
م -ن ل -ي -ب -ي -ا وم -ا‹ وج -م-ه-وري-ة اف-ري-ق-ي-ا
ال -وسس -ط-ى و ب-ورون-دي و م-ن-ط-ق-ة دارف-ور
ب -السس -ودان– .ت -ل ال -ه-ج-رة لسس-ي-م-ا ن-ح-و
أاوروبا و الشسرق األوسسط و اŸآاسسي التي
تخلفها هذه الظاهرة مكانة كبÒة ضسمن
م- -داولت ه- -ذه ال- -دورة ال- -ت -ي اخ -ت -ت -مت
أاشسغالها ،أامسس الربعاء.
من جهة أاخرى ،سستبحث القمة اعمال
السس -ل -م و الم -ن ب -إاف-ري-ق-ي-ا و م-دى ت-ق-دم
تنفيذ أاجندة  ٢٠٦٣و اقامة منطقة للتبادل
ا◊ر ع -ل -ى مسس -ت -وى ال-ق-ارة .ق-امت ÷ن-ة
اŸمثل Úالدائم Úالتي اجتمعت– ،سسبا
ل-ل-ق-م-ة ال-ع-ادي-ة  ٢٩ل- -رؤوسس -اء ال -دول و
ا◊كومات بإاعداد جدول أاعمال القمة،
توج بتوصسيات سستعرضس للدراسسة من ٣٠
ج -وان إا ¤ال -ف-ا— ج-وي-ل-ي-ة ع-ل-ى اÛلسس
ال- -ت- -ن- -ف- -ي- -ذي ال -ذي يضس -م وزراء الشس -ؤوون
اÿارج- -ي- -ة ل- -ل- -دول العضس- -اء ‘ ال–اد
الفريقي.

’زمة اÿليجية إا ¤ضشبط النفسس
واششنطن تدعو أاطراف ا أ

السصعودية تسصتبعد التفاوضض على قائمة اŸطالب
وقطر ترفضصها

’م -ري -ك -ي
دع- -ا وزي -ر اÿارج -ي -ة ا أ
’زمة
ريكسس تيلرسشون جميع أاطراف ا أ
اÿل- -ي- -ج -ي -ة لضش -ب -ط ال -ن -فسس ل -لسش -م -اح
ب-إاج-راء م-ف-اوضش-ات دب-ل-وم-اسشية مثمرة.
’مريكية نششر
ون-ق-ل ب-ي-ان ل-ل-خ-ارجية ا أ
ع- -ل -ى م -وق -ع ال -وزارة أامسس ع -ن ري -كسس
ت- -ي- -ل -رسش -ون ال -ق -ول إان ال -ت -ف -اوضس ◊ل
’زم -ة ا◊ال -ي -ة ‘ اÿل -ي-ج ه-و» أافضش-ل
ا أ
السش - -ب- -ل ◊ل ال- -ن- -زاع» .ج- -دد ال- -وزي- -ر
’م -ري -ك -ي ع -قب ل -ق -ائ-ه وزي-ر ال-دول-ة
ا أ
لششؤوون ›لسس الوزراء الكويتي ووزير
’ع Ó- -م ب - -ال - -وك - -ال - -ة الشش - -ي- -خ ﬁم- -د
ا إ
ال - -ع - -ب - -دال - -ل- -ه اŸب- -ارك الصش- -ب- -اح دع- -م
الو’يات اŸتحدة ÷هود الوسشاطة التي
ت- -ق- -وم ب- -ه -ا دول -ة ال -ك -ويت ب Úأاط -راف
’زمة ‘ اÿليج.
ا أ
هذا و قد جاءت دعوة تيلرسسون بينما
تصساعد ا÷دل ب Úقطر و الدول اÙاصسرة
ح -ول اŸط -الب ال -ت-ي ط-رح-ت-ه-ا ه-ذه الخÒة
ع- -ل- -ى ال -دوح -ة ح -يث أاك -د وزي -ر اÿارج -ي -ة
السسعودي عادل ا÷ب Òاأن قائمة اŸطالب
التي قدمتها اŸملكة وعدد من الدول العربية
األخرى إا ¤قطر غ Òقابلة للتفاوضس ويجب
تنفيذها كاملة.
نقلت وكالة األنباء السسعودية عن الوزير
قوله :إان «اإلجراءات التي ” اتخاذها Œاه
قطر تؤوŸنا لكونه بلد شسقيق و›اور ولكن
عدم التزام قطر باتفاق الرياضس ،من جهته
يعت Èأامرا غ Òمقبول ليسس فقط من الدول
اŸقاطعة بل كافة دول العا .»⁄أاعرب وزير
اÿارجية السسعودي عن اأمله ‘ «أان تسسود
ا◊كمة لدى األشسقاء ‘ قطر ليتوقفوا عن
مثل هذا الدعم والتدخل».
رّدا على هذه التصسريحات ،أاكد وزير
اÿارج -ي -ة ال -ق-ط-ري الشس-ي-خ ﬁم-د ب-ن ع-ب-د
ال- -رح- -م- -ن آال ث- -ا Êأان م- -ا ت -ق -دمت ب -ه «دول
ا◊صسار» فى اشسارة ا ¤الدول التي قطعت

عÓقاتها الدبلوماسسية مع الدوحة هو «›رد
إادع- -اءات ول- -ذلك ي- -جب دع- -م- -ه- -ا ب -األدل -ة»،
موضسحا أانه «ينبغي أان تكون اŸطالب واقعية
وقابلة للتنفيذ وكل ما عدا ذلك مرفوضس».

بحث تشصديد العقوبات
ق- -ال سس- -ف Òاإلم -ارات ل -دى روسس -ي -ا ع -م -ر
غباشس إان دول ا◊صسار تبحث فرضس عقوبات
اقتصسادية جديدة على دولة قطر .وأاضساف
غ -ب-اشس  ‘-م-ق-اب-ل-ة أاج-رت-ه-ا م-ع-ه صس-ح-ي-ف-ة
غارديان ‘ لندن ونشسرتها أامسس األربعاء -أان
طرد قطر من ›لسس التعاون اÿليجي ليسس
فقط العقوبة الوحيدة اŸتاحة ،وقال إانه ‘
حال رفضست الدوحة قائمة اŸطالب الـ ، ١٣
فإان ذلك يعني الفراق ب Úالدول اÿليجية
الثÓث وقطر ،وأان هذه الدول ل –تاج قطر
‘ اÿيمة اÿليجية.
ك- -ان وزي- -ر ال -دول -ة اإلم -ارات -ي ل -لشس -ؤوون
اÿارجية أانور قرقاشس قال مؤوخرا إان البديل
ل- -رفضس ق- -ط- -ر ق- -ائ- -م- -ة اŸط- -الب سس- -ي -ك -ون
«الفراق».

اشصهار

ا÷مهورية ا÷زائرية الدÁقراطية الششعبية

ا÷مهورية ا÷زائرية الدÁقراطية الششعبية

وصصل اسصتÓم التبليغ باŸطابقة القانونية
مع اŸرسصوم التنفيذي رقم  ٢٤١ - ١٦اŸعدل
واŸتمم للمرسصوم التنفيذي ٧٤ - ١٥

وصصل اسصتÓم التبليغ باŸطابقة القانونية
مع اŸرسصوم التنفيذي رقم  ٢٤١ - ١٦اŸعدل
واŸتمم للمرسصوم التنفيذي ٧٤ - ١٥

و’ية النعامة
دائرة ع Úالصشفراء
بلدية ع Úالصشفراء
مكتب ا÷معيات
الرقم ٢0١٧ / 0٥ :

طبقا ألحكام اŸادة  ١٠من اŸرسسوم التنفيذي رقم ٢٤١ - ١٦
اŸؤورخ ‘  ١٩ذي ا◊جة  ١٤٣٦اŸوافق لـ  ٢١سسبتم٢٠١٦ È
اŸعدل واŸتمم للمرسسوم التنفيذي  ٧٤ - ١٥الذي يحدد
األح -ك -ام وال-ق-ان-ون األسس-اسس-ي ال-ن-م-وذج-ي اŸط-ب-ق ع-ل-ى ال-ن-ادي
الرياضسي الهاوي ” ،هذا اليوم ٢٠١٧ / ٠٦ / ١٥ :اسستÓم مذكرة
اŸطابقة القانونية اŸؤورخة ‘ – ٢٠١٧ / ٠٥ / ٣١ :ت رقم :
. ٢٠١٧
والتي أادخلت على القانون األسساسسي للجمعية اŸسسماة:
ـ النادي الرياضسي للهواة وفاق بلدية ع Úالصسفراء
ـ اŸسسجلة –ت رقم  ٠٢ :بتاريخ  ٣١أاكتوبر ٢٠١٢
ـ اŸقيمة بـ :عند السسيد عيو Êعمر ،رقم Œ ٨٥زئة  ٩٢سسكن
ريفي الضسلعة  ، ٠٤بلدية ع Úالصسفراء
ـ يÎأاسسها السسيد :عيو Êعمر
وبالتا‹ يجب القيام باجراءات الشسهار وفقا ألحكام اŸادة ١٨
الفقرة  ٠٢من القانون  ٠٦ - ١٢اŸؤورخ ‘  ١٢يناير ٢٠١٢
واŸتعلق با÷معيات.
رئيسس اÛلسس الشسعبي البلدي
الشسعب pub
الششعب ٢0١٧/06/٢٩

و’ية النعامة
دائرة ع Úالصشفراء
بلدية ع Úالصشفراء
مكتب ا÷معيات
الرقم ٢0١٧ / 0٧ :

لحكام اŸادة  ١٠من اŸرسسوم التنفيذي رقم ٢٤١ - ١٦
طبقا أ
اŸؤورخ ‘  ١٩ذي ا◊جة  ١٤٣٦اŸوافق لـ  ٢١سسبتم٢٠١٦ È
اŸعدل واŸتمم للمرسسوم التتنفيذي  ٧٤ - ١٥الذي يحدد
لسس -اسس-ي ال-ن-م-وذج-ي اŸط-ب-ق ع-ل-ى ال-ن-اي
لح -ك -ام وال -ق -ان -ون ا أ
اأ
الرياضسي الهاوي ” ،هذا اليوم ٢٠١٧ / ٠٦ / ٢٨ :اسستÓم مذكرة
اŸطابقة القانونية اŸؤورخة ‘  / ٢٧ :جوان – ٢٠١٧ /ت رقم :
. ٢٠١٧
لسساسسي للجمعية اŸسسماة:
والتي أادخلت على القانون ا أ
ـ النادي الرياضسي للهواة الشسباب الرياضسي لبلدية ع Úالصسفراء
ـ اŸسسجلة –ت رقم  ٩٤ :بتاريخ  ١٨مارسس ١٩٩٧
ـ اŸقيمة بـ :حي أاول نوفم ،Èوسسط اŸدينة بلدية ع Úالصسفراء.
ـ يÎأاسسها السسيد :عرابي العون
لحكام اŸادة ١٨
لشسهار وفقا أ
وبالتا‹ يجب القيام باجراءات ا إ
الفقرة  ٠٢من القانون  ٠٦ - ١٢اŸؤورخ ‘  ١٢يناير ٢٠١٢
واŸتعلق با÷معيات.
رئيسس اÛلسس الشسعبي البلدي
الشسعب pub
الششعب ٢0١٧/06/٢٩
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شسهادات مثÒة عن –مل اŸسسوؤولية مبّكرا تنقلها «الشسعب»

هكذا يقبل الشّسباب على العمل ‘ العطلة ال ّصسيفية

عطلة الصسيف ب Úالعمل وا’سسÎخاء وا’سستجمام ،قضسية مهّمة ترتبط بالكثÒ
م-ن اŸف-اه-ي-م الÎب-وي-ة وا’ج-ت-م-اع-ي-ة وال-ن-فسس-ي-ة ،م-ن ح-يث ت-أاثÒه-ا ‘ ال-ت-ك-وي-ن
لجيال اŸقبلة ونظرتهم إا ¤ا◊ياة وكيفية تعاملهم معها ،فع Èالعمل
الشسخصسي ل أ
Áكن للشسباب التحلي باŸسسؤوولية وتذوق طعم الكفاح مبكرا ،و‘ حالة ا’تكالية
على اŸصسروف تÎسسخ مشساعر الكسسل وا’سستهانة بقيمة العمل والكسسب ،ومن ثم
يصسبح هناك طابور جاهز سسلفا للنضسمام إا ¤طواب Òالعاطل Úعن العمل ،لذا
غالبا ما نلحظ إاقبال الكث Òمن الشسباب على العمل ‘ الصسيف لتوف Òمصسروف
إاضسا‘ ،وكذا تعلم ا’عتماد على النفسس ‘ سسد اŸتطلبات اليومية.
م -ع -تÈة أان م -ن ي -خ-رج ل-ل-ع-م-ل ه-و م-ن ي-ك-ون
«ع -ب-د ا◊م-ي-د» ،ك - -ه - -رب - -ائ - -ي ‘ إاح - -دى بحاجة إاليه ،وأاضسافت أان اŸذاكرة ‘ حد
الشس -رك -ات اÿاصس -ة ،يشس-ج-ع اب-ن-ه ال-ط-الب ‘ ذاتها عمل ينّمي الشّسعور باŸسسؤوولية ويحتاج
اŸرح -ل -ة ال -ث -ان -وي-ة ع-ل-ى ال-ع-م-ل ‘ ال-ع-ط-ل-ة Ÿثابرة وتركيز ،فلماذا يجب قصسر النجاح
الصسيفية ،معتÈا أان اŸشسكلة صسارت مرتبطة واŸسسؤوولية على عمل ما بعد التخرج فقط؟
ال- -ي- -وم ب- -ف -ك -ر الشس -ب -اب أاك Ìم -ن اŸع -وق -ات أاما زميلها «هشسام» ،طالب ‘ كلية التجارة
ا’ج -ت -م -اع -ي-ة ،ح-يث ق-ال« :اب-ن-ت-ي ‘ السس-ن-ة قال إاّن البحث عن عمل ‘ الصسيف مسسأالة
اأ’و ¤بكلية اإ’عÓم ،وأانا مع فكرة أان تذهب ل -يسست ب -السس-ه-ول-ة ال-ت-ي ي-ت-حّ-دث ب-ه-ا ال-ب-عضص
للتدرب ‘ إاحدى الصسحف ،حتى لو كان ذلك قائ« :Óأانظر إا ¤آا’ف العاطل Úمن خّريجي
من دون مقابل ،فمثل هذه اأ’مور تنفع كثÒا ،ا÷امعات وأانت تعرف أاي صسعوبة تنتظر من
هي تكتسسب خÈة كبÒة تؤوهلها للعمل فور يبحث عن عمل ،إاّنهم ’ يجدون عم Óدائما،
التخرج ،كما أان ذلك أافضسل مّن إاضساعة الوقت فكيف Ãن يبحث عن عمل موسسمي»؟.
ّ
ويدافع «هشسام» عن جيله باعتبارهم ضسحايا
‘ ما ’ يفيد ‘ ا÷لوسص أامام ا’نÎنت أاو
مشساهدة اŸسسلسسÓت اŸمّلة ،فضس Óعن أان ن-ظ-م اج-ت-م-اع-ي-ة ف-اشس-ل-ة ت-دف-ع-هم إا ¤اليأاسص
ذلك انها سستكون ‘ بيئة أافضسل وأاك Ìأامانا واإ’ح -ب -اط وال -رك -ون إا ¤ت -ف -ري-غ مشس-اع-ره-م
اŸكبوتة ‘ غرف الدردشسة وتصسفح الفيسص
من غÒها».
واسس- -ت- -ط -رد «ع -ب -د ا◊م -ي -د» أاّن -ه م -ر ب -ذات بوك ،وا÷لوسص أامام قنوات اأ’فÓم.
ّ
التجربة مع ابنه اأ’ك Èالذي يدرسص حاليا ‘ وأاضساف «هشسام» أاّنه إا ¤وقت قريب كانت
السس-ن-ة ال-ث-ال-ث-ة ب-ال-ك-ل-ي-ة ال-ت-ط-ب-ي-ق-ية للهندسسة ال-ع-ط-ل-ة الصس-ي-ف-ي-ة ت-ع-ن-ي السس-ف-ر وا’سسÎخ-اء
اŸعمارية با◊راشص ،فقد دفعه للتدرب ‘ للتخلصص من أاعباء الدراسسة ،وعمل التلميذ أاو
أاحد اŸكاتب ‘ العام اŸاضسي ،والنتيجة أان الطالب فيها ،كان يعني أانّ اأ’سسرة غ Òقادرة
ا’بن أاصسبح ‘ هذه العطلة يتقاضسى أاجرا ع -ل -ى ت-ل-ب-ي-ة مصس-اري-ف-ه ،ال-ي-وم اأ’م-ور ت-غÒت
ن -ظ Òع -م -ل -ه .وأاك-م-ل «ع-ب-د ا◊م-ي-د»« :ل-ق-د بفضسل ا’نفتاح على العا ،⁄و ⁄يعد «عيبا» أان
’حظت عليه ظهور الشسعور باŸسسؤوولية..لقد ترسسل اأ’سسرة أاحد أابنائها للعمل ‘ ورشسة ،أاو
تغير بالفعل إا ¤اأ’فضسل وأاصسبح مسستق Óإا ‘ ¤متجر خÓل العطلة ،كما  ⁄يعد اأ’مر
ح ّد كب ،Òو ⁄يعد بوسسع أاحد أان يقول عنه أاّنه متعلقا إا ¤حد كب Òبالوضسع اŸادي .فعمل
الشساب ‘ سسن مبكرة يعّلمه ا’عتماد على
’ يزال فتى طائشسا أاو غ Òمسسؤوول».
«كاميليا» ،ط -ال -ب -ة ج -ام -ع -ي -ة ت-رفضص ف-ك-رة النفسص وتقدير قيمة اŸال الذي يحصسل عليه،
ال -ع-م-ل ‘ الصس-ي-ف ،م-ع-تÈة ذلك اسس-ت-خ-ف-اف-ا وإان اختلفت اآ’راء حول اŸوضسوع.
Ãج- -ه- -وده- -ا اŸضس- -ن -ي ‘ ال -ع -ام ال -دراسس -ي «ﬁمد» 21 ،عاما ،يعمل ‘ ورشسة والده
اŸنصسرم ،إاضسافة إا ¤أانها ’ –تاج للمال ،لصسناعة اأ’لومنيوم Ãقابل مادي بعد انتهاء
العام الدراسسي ،يخ ّصسصص أاجره لشسراء بعضص

مصسروف إاضسا‘ و–ّرر من ا’ّتكالية

ومصسروف ا÷يب الذي يتقاضساه اأ’و’د .أاما
الرافضص فÒى العمل الصسيفي مضسيعة للوقت،
بحجة أانه قد يكون سسببا ‘ ابتعاد الشساب عن
ال -ت -حصس -ي -ل ال -دراسس -ي ب -ع-د أان ي-ت-ذوق م-ت-ع-ة
الكسسب ويسستطيع التصسرف Ãاله كيفما يشساء
ومن دون رقابة.

للمخت ّصسÚ
رأايهم :خوف
اآلباء

أاو ¤البدايات

∞«qµe
AGƒ¡dG
أاضسراره وخيمة أاثناء الّنوم

مع ارتفاع درجة ا◊رارة الشسديد ’ يسستطيع
الكث Òاإ’سستغناء عن مكيف الهواء ،والكثÒ
من اأ’فراد ينام ‘ التكييف لفÎات طويلة،
و‘ ا◊ق -ي-ق-ة أاصس-ب-ح ج-زء م-ن ح-ي-ات-ن-ا سس-واء
شسئنا أام أابينا ذلك أام ’ ولكن درجات ا◊رارة
اŸنخفضسة بشسكل سسيء تؤودي إا ¤العديد من
اŸشس- -اك- -ل الصس -ح -ي -ة وإان -تشس -ار ال -ع -دي -د م -ن
اإ’ضس -ط -راب -ات الصس -ح -ي -ة ،وب -ال -رغ -م م -ن أان
مكيفات الهواء Œعل الغرفة تبدو أاك Ìبرودة
وأاصسبحت آالية عمل التكييف أاك Ìفعالية من
اŸروحة ‘ تÈيد الغرفة ،إا’ أان له العديد
من اآ’ثار السسلبية على صسحتك ،وإاليك قائمة
بأاضسرار النوم ‘ التكييف على صسحتك.
صسداع
يسسّبب ال ّ
إاذا ك -ان ن -ظ-ام ال-ت-ك-ي-ي-ف ‘ م-ن-زلك م-رك-زي-ا
ودائمًا ما يتم ضسبط درجة ا◊رارة على درجة
منخفضسة مع مرور الوقت يؤودي إا ¤زيادة
الشسعور بالصسداع.
جفاف ا÷لد
عند النوم لسساعات طويلة –ت مكيف الهواء
يؤودي إا ¤جفاف ا÷لد ،لذلك ينصسح دائماً

بإاسستخدام مرطبات البشسرة لتقليل حكة ا÷لد
الناŒة عن النوم ‘ هذه الظروف.
’مراضس اŸزمنة
ا أ
إاذا كنت تعا Êمن أاي مرضص مزمن قد يكون
أاح -د اŸشس -اك -ل ال -ن-اŒة ع-ن ال-ن-وم ‘ غ-رف-ة
م- -ك -ي -ف -ة ،ح -يث ي -ؤودي اŸك -ي -ف إا ¤ت -ف -اق -م
أاعراضص مثل إانخفاضص ضسغط الدم ،إالتهاب
اŸفاصسل ،إالتهاب اأ’عصساب وأايضسًا صسعوبة
التحكم ‘ اأ’.⁄
صسعوبة التكيف مع درجات ا◊رارة
عند النوم ‘ غرفة مكيفة لفÎة طويلة يواجه
ا÷سسم صسعوبة ‘ التكيف مع درجات ا◊رارة
بعد أان قضسى وقتا طوي ‘ Óدرجات حرارة
م-ن-خ-فضس-ة ،وع-ن-د ال-ق-ي-ام ب-اإ’ن-ت-ق-ال من بيئة
باردة إا ¤الهواء اÿارجي ودرجات ا◊رارة
يؤودي إا ¤زيادة عدد الوفيات الناجمة عن
إارتفاع درجة ا◊رارة خÓل موجات ا◊ر،
وقد بلغ متوسسط عدد الوفيات إا 400 ¤حالة
كل صسيف.
مشساكل ا÷هاز الّتنفسسي
عند النوم ‘ الغرفة واŸكيف مشسغل وعدم
ت -ن -ظ -ي -ف اŸك -ي -ف-ات “ي-ل إا ¤ج-م-ع ال-غ-ب-ار
والعفن والذي ينتشسر ‘ جميع أانحاء الغرفة،
وهذا ’ يؤودي إا ¤ا◊سساسسية فقط بل أايضسًا
إا ¤مشساكل ا÷هاز التنفسسي ويسسهل اŸكيف
من إانتقال اأ’مراضص ع Èالهواء‡ ،ا يسساعد
على إانتشسارها وإاصسابة عدة أاشسخاصص ‘ وقت

اÓŸبسص ،فالعمل ‘ الورشسة رغم أانه متعب،
إا’ أانه يشسعره بالرضسا عن النفسصŸ ،ا Áنحه
ل -ه م -ن دخ -ل م -ادي مسس -ت -ق -ل ،ي-تصس-رف ف-ي-ه
بحرية عكسص اŸصسروف الذي يحصسل عليه
من والده ،الذي ’ يسستطيع إانفاقه كما يحلو
له».
’حظ «ﬁمد» أان اŸشسكلة تكمن ‘ اآ’باء
ال -ذي -ن ’ ي -ع ّ-ودون أاب -ن -اءه -م ع -ل-ى ذلك م-ن-ذ
الصسغر ،خوفا من أان يÎكوا الدراسسة ،لذلك
يجد بعضص الطÓب صسعوبة ‘ تقبل فكرة
العمل ،أ’نهم كÈوا على ا’تكال التام على
آابائهم ،حتى وإان كان دخل اأ’ب بسسيطا.
أاما من ناحية اأ’هل فتختلف وجهات النظر،
ف -اŸؤوّي-د ي-رى ال-ع-م-ل ن-وع-ا م-ن أان-واع
–ّم- -ل اŸسس- -ؤوول- -ي -ة

واحد.
التلوث الضسوضسائي
مكيف الهواء ليسص آالة صسامتة وذلك يعتمد بصسورة
أاسساسسية على نوعه ،حيث يؤودي إا ¤حدوث التلوث
الضسوضسائي وبالتا‹ يؤوثر ذلك على إانتاجيتك ‘
اليوم وحدوث إاضسطرابات النوم.
مشساكل العÚ
’ يؤوثّر الهواء ا÷اف الذي يصسدر من مكيف
الهواء علي ا÷لد فقط بل يؤوثر أايضساً على
ال- -ع ،Úح- -يث ي- -ؤوّدي إا ¤زي- -ادة ح- -ك- -ة ال -عÚ
وال-ت-ه-ي-ج .وÁك-ن ل-ل-ت-ك-ي-ف أان ي-ف-اق-م مشساكل
الع Úمثل التهاب اŸلتحمة وا÷فن.
إالتهاب اŸسسالك البولية
كما ذكرنا أاعÓه فإانّ النوم ومكّيف الهواء
مشس -غ -ل ي -ؤودي إا‹ ال -ع -دي -د م -ن اŸشس-اك-ل ‘
ا÷ه -از ال-ت-ن-فسس-ي م-ث-ل ن-ز’ت الÈد ،إال-ت-ه-اب
ا◊لق واللوزت ،Úفهو أايضسًا يؤودي إا‹ إالتهاب
اŸسسالك البولية.
يؤوّدي إا ¤انتشسار البكتÒيا والعفن والفطريات
عند النوم ‘ التكييف يجب أان تدرك بأانك
تنام ‘ بيئة خصسبة لنمو البكÎيا والفطريات،
وذلك أ’ن الرطوبة تÎاكم ‘ ريشص مراوح
ال-ت-ك-ي-ي-ف وال-ت-ي ت-تشس-ك-ل ع-ن-دم-ا يدور الهواء
ال- -ب- -ارد ‘ اŸك- -ي- -ف ،وإاذا ” ت- -رك -ه -ا ب -دون
ت -ن -ظ -ي -ف Áك -ن ل -ه -ذه اأ’شس-ي-اء أان ت-ؤودي ‘
ال-ن-ه-اي-ة إا‹ ال-ب-كÎي-ا وال-ع-ف-ن وت-ت-ط-اي-ر ه-ذه
الكائنات وتؤودي إا ¤العديد من اŸشساكل مثل

ونسس-ج عÓ-ق-ات اج-ت-م-اع-ي-ة
Áكن أان تسساعد فلذات
اأ’كباد على –مل
اŸشس - - - - - - -اق ‘
اŸسستقبل،
بغضص

الّزائد
يعّلمهم
الّتكالية والكسسل

ي- -ؤوّك- -د اıتصس- -ون ‘ ع- -ل -م
ال-ن-فسص وا’ج-ت-م-اع أان ال-غ-ال-ب-ي-ة من
الشسباب أاو الطÓب ’ يفكرون ‘ العمل
خÓل العطلة الصسيفية ،حتى إان وجد سسبب
ملح للعمل مثل ا’حتياج اŸادي .فمعظمهم
Óسس -ف ع -ل -ى ا’ت-ك-ال اŸط-ل-ق ع-ل-ى
ت -رب -ى ل  -أ
اأ’بوين ،خصسوصسا خÓل فÎة التعليم ،ومن

النظر
عن
ا◊اجة
اŸادية
اإ’لتهاب الرئوي ا◊اد.
ي-ؤوّث-ر ع-ل-ى ا÷سس-م بصس-ف-ة
عامة
النوم ‘ التكييف يضسر بصسحة ا÷سسم
ع- -م- -وم ً-ا وخصس -وصس ً-ا ع -ن -د قضس -اء وقت
طويلة ‘ الغرفة يؤودي إا‹ ظهور ›موعة
من اأ’عراضص اıتلفة مثل الدوخة ،جفاف
ا◊ل-ق ،ح-ك-ة ال-ع-ي-ون وال-غ-ث-ي-ان .ف-ق-د وجدت
دراسس - -ة نشس - -رت ‘ ›ل - -ة ال - -طب اŸه - -ن- -ي
وال -ب -ي -ئ -ي ب -أان م-ع-دل ع-دد اأ’ف-راد اŸرضس-ي
ال -ذي -ن ي -قضس-ون وق-ت-ا ط-وي ‘ Ó-غ-رف ال-ن-وم
اŸك -ي -ف -ة أاع-ل-ى ب-اŸق-ارن-ة م-ع اول-ئك ال-ذي-ن
ينامون ‘ أاماكن جيدة التهوية.
زيادة الشّسعور بالكسسل
ال -ن -وم ‘ ال -ت -ك -ي-ي-ف ل-فÎة ط-وي-ل-ة ي-زي-د م-ن
الشس- -ع- -ور ب- -ال- -كسس -ل وصس -ع -وب -ة ق -ي -ام ا÷سس -م
باأ’نشسطة اıتلفة ‘ ا◊ياة اليومية.
زي -ادة ف -ات -ورة ال -ك -ه -رب-اء خ-لل فصس-ل
صسيف
ال ّ
مع زيادة عدد سساعات إاسستخدام اŸكيف ’بد
أان يؤودي ‘ النهاية إا‹ زيادة فاتورة الكهرباء،
لذلك يجب ا◊د من عدد سساعات إاسستخدام
اŸكيف.
آا’م الظّهر والرقبة
ي-ؤوّث-ر ال-ن-وم ‘ ال-ت-ك-ي-ي-ف ع-ل-ي ع-ظ-ام ال-رقبة
وال- -ظ- -ه- -ر وع- -ن- -د اÿروج ‘ م- -ن -ط -ق -ة أاكÌ
ح- - - -رارة ي- - - -ؤودي إا‹ ت- - - -ق- - - -لصص اأ’ل- - - -ي- - - -اف
ال -عضس -ل -ي -ة وح-دوث الشس-د ال-عضس-ل-ي والشس-ع-ور
باأ’ ‘ ⁄الظهر والرقبة.
تيبسس اŸفاصسل
يؤوثّر الّتكييف على اŸفاصسل بشسكل سسلبي أ’ّن
الغضساريف تتأاثر باختÓف درجة ا◊رارة ‡ا
يؤودي إا ¤تيبسص اŸفاصسل.

خطوات بسسيطة لكن مفيدة

حارب التعرق بوصسفات طبيعية

ال-ت-عt-رق م-ن اأ’م-ور اŸزع-ج-ة ال-ت-ي ي-ع-ا Êم-ن-ه-ا م-ع-ظ-م ال-ن-اسص،
وتختلف شسsدتها من شسخصص آ’خر ،وتسسبب كثÒاً من ا◊رج أاثناء
ا’ختÓط بزمÓء العمل أاو الuدراسسة.
وهنالك العديد من اŸسستحضسرات اŸقاومة للعرق كالبخاخات
والسسوائل والكرÁات والبودرة ،ومعظم مضسادات العرق –توي
على أامÓح اأ’مونيوم التي تقلل افراز العرق عن طريق قفل
قنوات الغدد الدرقsية.
أام -ا م -زي Ó-ت رائ -ح -ة ال-ع-رق
ف-ت-ح-ت-وي ع-ل-ى م-واد م-ط-ه-رة
Ÿقاومة نشساط البكتÒيا التي
تسس- -بب ال- -رائ- -ح- -ة ال- -ك -ري -ه -ة،
ب -اإ’ضس -اف -ة إا ¤م -واد ع -ط -رsي -ة
للتغلب على الروائح الكريهة ،لكن
هذه اŸسستحضسرات ’ تقلل
إاف- - -راز ال- - -ع- - -رق ،ك- - -م - -ا أاsن
اسس - -ت- -خ- -دام- -ه- -ا ي- -ؤودي إا¤
حسساسسsية ا÷لد.

وصسفات طبيعsية لعÓج
مشسكلة العرق ‘ الصسيف

@ ال -ن -خ-ال-ة تسس-اع-د ع-ل-ى
ام-تصس-اصص ال-ع-رق ،ول-ل-ت-غلب
ع -ل -ى مشس -ك -ل -ة زي -ادة ع -رق
ال -ق -دم Úرشص ك -م s-ي -ة م -ن -ه -ا داخ-ل ا÷وارب ل-ل-ت-خ-لصص م-ن ت-لك
اŸشسكلة.
@ عصس Òاللفت للتخلصص من عرق اإ’بط :Úاسستخدمي ملعقتÚ
من عصس Òاللفت لدهن اإ’بط Úبعد ا’سستحمام مباشسرة للتخلصص
من رائحة العرق الكريهة ‘ تلك اŸنطقة “امًا.
@ خل التفاح Áكنك دهن خل التفاح ‘ مناطق ا÷سسم التي

واجب اأ’ب ا’نفاق عليه ،وإان كانت البطالة
ت- -ف- -رضص واق -ع -ا آاخ -ر ع -ل -ى ت -ف -ك Òالشس -ب -اب
وتصسيبهم با’حباط.
واÓŸح -ظ اخ -ت Ó-ف ال -ن -ظ -رة السس-ائ-دة ع-ن
العمل مقارنة بالغرب ،فالعمل ليسص غاية ‘
حد ذاته عندنا ،بل ›رد وسسيلة لكسسب اŸال
ب-ال-درج-ة ا’و ،¤ب-دل-ي-ل غ-ي-اب ف-ك-رة ال-ع-م-ل
التطوعي ‘ ›تمعاتنا بصسفة عامة،فنحن
ن -ت -ك ّ-ي-ف بسس-ه-ول-ة م-ع ال-ف-راغ و‚د م-ت-ع-ة ‘
تضس-ي-ي-ع ال-وقت ،واذا ط-لب م-ن-ا ال-ق-ي-ام ب-ع-م-ل
ت -ط -وع -ي ،ن -ت -ل-ك-أا ون-ق-دم مÈرات ل-ل-رفضص ’
حصسر لها.
أام -ا ا◊ل ب -رأاي -ه-م ف-ي-ك-م-ن ‘ ت-ع-وي-د اآ’ب-اء
أ’بنائهم على تقبل فكرة العمل منذ الطفولة،
مثل ا’عتناء بحديقة اŸنزل ،أاو اŸسساعدة
‘ إاع- -ادة صس- -ب- -اغ- -ة ج- -دران ال- -ب- -يت ،ث -م
بالتدريج حث الطفل أاو الشساب على
ا’ه -ت -م -ام ب -اÙي-ط ال-ذي يسس-ك-ن
ف- -ي -ه ،ك -اقÎاح ت -ن -ظ -ي -ف ا◊ي
بشس- -ك- -ل ج- -م- -اع -ي ،وغ -رسص
ا’شس-ج-ار وال-ن-باتات ،وهي
أام-ور بسس-ي-ط-ة ت-زرع ب-داخ-ل
الشساب حب العمل ،ف Óيجد أاي
صسعوبة ‘ التأاقلم مع أاي مهمة ‘
اŸسستقبل مهما كانت طبيعتها.
اŸشسكلة اأ’خرى التي يشس Òإاليها اıتصسون
هي أان بعضص الشسباب يريدون عم Óمف ّصسÓ
ع -ل -ى م -ق -اسس -ه-م ،وي-تÓ-ءم م-ع أام-زج-ت-ه-م و’
ي -ت-ط-لب أاي ج-ه-د ي-ذك-ر ،أ’ّن-ه-م ت-عّ-ودوا ع-ل-ى
الكسسل وتبذير الوقت منذ الطفولة ،فاأ’هل
وبسسبب تعّلقهم وخوفهم على أابنائهم ‘ هذا
ال -ع -م -ر ا◊سس -اسص ،أاي-ن ي-ح-دث ا’ن-ت-ق-ال م-ن
اŸراهقة ا ¤سسن الشسباب ،ليسسوا جاهزين
إ’عطائهم أاي نوع من ا’سستقÓلية ،والكسسب
اŸادي جزء من هذه ا’سستقÓلية ،ومن هنا
يرفضص اأ’هل هذه الفكرة ،فاŸال هو الشسيء
الوحيد الذي يعطيهم اإ’حسساسص بالسسيطرة
على أاو’دهم ،والتحكم ‘ –ّركاتهم ما يضسر
بالشساب كثÒا على اŸدى البعيد ،وقد يولد
لديه مشساكل نفسسية.

تتعtرق كثÒاً للتخلصص من تلك اŸشسكلة والقضساء على الرائحة
الكريهة ‘ الوقت نفسسه.
@ الليمون :يخفف الليمون من التعرق ويسساعد على التخلصص من
رائ -ح -ة ا÷سس -م ال -ك -ري -ه -ة ،ح -يث Áك-ن ف-رك ق-ط-ع-ة م-ن-ه –ت
اإ’بط ،Úومن اŸمكن أان تسسبب احمراراً وتهيجاً بسسيطًا ،لكن
ينصسح بعدم اسستعماله عند وجود طفح جلدي.
وإال -يك سس -ي -دت -ي ه -ذه ال -نصس -ائ-ح ل-لسس-ي-ط-رة ع-ل-ى رائ-ح-ة ا÷سس-م
الكريهة:
@ توّقفي عن أاكل البصسل والثوم وغÒهما من اأ’طعمة ذات
الروائح النفاذة“ ،يل هذه ا’طعمة بعد أان تتحلل ‘ ا÷سسم إا¤
التسسرب من مسسام ا÷سسم اأ’مر الذي يؤودي إا ¤رائحة ا÷سسم
ال -ك -ري -ه -ة .وŒن-ب-ي
تناول هذه اأ’طعمة
إاذا كنت تعان Úمن
التعtرق اŸفرط أ’sنها
سستزيد الط Úبلة.
@ ا’سس-ت-ح-م-ام ب-انتظام،
ونحن هنا ’ نتحدث عن
فÎة اسس- -ت- -ح- -م- -ام واح- -دة ‘
ال - -ي - -وم .ي- -جب ع- -ل- -ى ا’ق- -ل أان
تسس -ت -ح -م -ي م-رت ‘ Úال-ي-وم خÓ-ل
فصسل الصسيف .وا’سستحمام واسستعمال
ال -غسس-ول سس-يسس-اع-دك ع-ل-ى ال-ت-خ-لصص م-ن
البكتÒيا اŸسسuببة للرائحة الكريهة.
@ اسستخدام بودرة التلك ،كثÒاً ما يسستهان بهذه
البودرة ،لكsنها ‘ الواقع Áكن أان –دث فرقاً
كبÒاً .فهي ’ تسساعدك على ا’نتعاشص فقط،
لكsنها أايضسًا تسساعد على ا◊uد من رائحة ا÷سسم،
خصسوصسًا خÓل فصسل الصسيف.
@ اسس-ت-ع-م-ل-ي مضس-اداً ل-ل-ع-رق ،ومضس-اد ال-ع-رق ي-خ-ت-ل-ف ع-ن م-زي-ل
الرائحة ،إاذ يعمل مضساد العرق على تقليل التعtرق بينما يعمل
مزيل رائحة العرق على اخفائها لبعضص الوقت .اسستشسÒي طبيبًا
ﬂتصسًا إاذا شسعرت بأاsنك بحاجة إا ¤عÓج أاقوى للسسيطرة على
العرق ورائحة ا÷سسم.

جهازك الهضسمي بعد رمضسان

احرصص على التدرج ‘ العودة إا ¤روت Úاإلفطار
’ولويات التي يسسعى لها العديد من الناسس ،وذلك لتأاثÒها على عمل ا÷هاز الهضسمي بشسكل
يعت Èتنظيم مواعيد الطعام بعد رمضسان من أاهم ا أ
سسلسس ومريح ،لذا سسنقوم ‘ هذا اŸقال بجولة حول أاهم النصسائح اÿاصسة بتنظيم مواعيد الطعام بعد رمضسان.
جبة اإ’فطار هي البداية :من أاول يوم العيد يعتÈ
ا◊رصص على تناول وجبة اإ’فطار ‘ الصسباح اŸبكر
هو البداية الصسحيحة لتنظيم مواعيد الطعام بعد
رمضسان ،حيث أان هذا يعطي إاشسارات للجسسم بان
ح -ال -ة الصس -ي -ام الصس -ب-اح-ي ال-ت-ي اسس-ت-م-رت لشس-ه-ر ق-د
انتهت ،و بالتا‹ يبدأا ا÷سسم ‘ رفع معد’ت ا◊رق
لتتناسسب مع الطاقة التي يحصسل عليها من الطعام.
كذلك فإان تناول وجبة اإ’فطار يعت Èإاشسارة للجهاز
الهضسمي ‘ بداية اليوم على أان يبدأا العمل بشسكل
ط -ب -ي -ع -ي ‘ إاف -راز ال -عصس -ارات ال-ه-اضس-م-ة ،وت-نشس-ي-ط
عضسÓت جدار اأ’معاء لتقوم بتحريك الطعام خÓلها
بشسكل طبيعي.
أاحسس -ن اخ -ت -ي -ار م -ك ّ-ون -ات إاف -ط -ارك :تشس Òب -عضص
ال -دراسس -ات إا ¤أاّن اأ’شس -خ -اصص ب -ع -د الصس-ي-ام Áي-ل-ون
’خ-ت-ي-ار اأ’غ-ذي-ة ال-غ-ن-ي-ة بالنشسويات والكربوهيدرات
بأانواعها ،و ذلك Ÿا “نحه هذه اأ’طعمة من مصسدر
سسريع للطاقة ‘ ا÷سسم ،لكن هذه اأ’طعمة وحدها ’
تسساعد على انتظام حركة اأ’معاء إاذا جاءت على
حسس -اب ك -م -ي -ة اÿضس -روات ال -ورق -ي-ة واأ’ل-ي-اف ال-ت-ي

نتناولها .لذا احرصص ‘ إافطارك بعد رمضسان على
ت -ن -اول اÿضس -روات ال -ورق -ي -ة ال -ط -ازج -ة ،واأ’ط-ع-م-ة
اÙت -وي -ة ع -ل -ى أال -ي-اف وال-ت-ي تضس-م-ن ت-ن-ظ-ي-م م-رور
الطعام ع Èا÷هاز الهضسمي بشسكل صسحي ،وبالتا‹
تنظم عملية الهضسم.
’ تنسسى شسرب اŸياه رغم أاّن افتقادها قد تكون هي
شساغلنا اأ’سساسسي خÓل فÎة الصسيام ،إا’ أان كث Òمنا
ي -نشس -غ -ل ف -ي -م -ا ب -ع -د رمضس -ان ب -ا◊ل -وي -ات م-ن ك-عك
وبسسكوت وأاكÓت لذيذة أاخرى ،و‘ خضسم ذلك ينسسى
ا◊صسول على كميات كافية من اŸياه والسسوائل على
مدار اليوم‡ ،ا يؤوثر سسلباً على انتظام حركة اأ’معاء.
لذا يجب ا◊رصص على شسرب كميات كافية من اŸياه
والسسوائل بشسكل عام على مدار اليوم بدءاً من الصسباح،
من اجل ا◊صسول على هضسم صسحي ومنتظم للطعام.
اختيار موعد الغذاء ‘ أاول أايام بعد رمضسان :يكون
الشس -خصص م-ع-ت-اد ع-ل-ى م-وع-د ال-وج-ب-ة اأ’سس-اسس-ي-ة م-ع
حلول اŸغرب ،لذا قد يعا Êالبعضص من فقدان شسهية
م -ؤوقت ع -ن -د ال -ع -ودة Ÿوع-د ال-غ-داء اŸع-ت-اد ،وÁك-ن
التغلب على هذه اŸشسكلة من خÓل جعل الغداء ‘

أاول يوم بعد رمضسان ‘ موعد متوسسط ب Úموعد
الغداء اŸعتاد وب Úموعد اŸغرب ،وعلى مدار يومÚ
أاو ث Ó-ث -ة ي -ت -م ت -ق-د ËاŸوع-د ت-دري-ج-يً-ا ح-ت-ى يصس-ل
Ÿوع-د ال-غ-داء ال-ط-ب-ي-ع-ي اŸع-تاد .ا’ن-ت-ظ-ام على
‡ارسسة الرياضسة :تعت Èمفيدة ‘ تنظيم مواعيد
الوجبات من ناحيت ،Úأاو’ً هي تسساعد على حرق
السسعرات ا◊رارية ما يجعل الشسخصص يشسعر بالرغبة
‘ تناول الطعام بشسهية مفتوحة ،ثانيًا هي تسساعد ‘
عمل اأ’معاء بشسكل طبيعي ‡ا Áنع اإ’مسساك الذي
قد يؤودي لشسعور الشسخصص بامتÓء ‘ ا÷هاز الهضسمي
وفقدان الشسهية.
اŸواع-ي-د الّ-ث-اب-ت-ة ل-وج-ب-ات ال-ط-ع-امّ“ :ث-ل اŸواع-يد
ال -ث -اب -ت-ة ل-وج-ب-ات ال-ط-ع-ام ال-ثÓ-ث-ة اأ’سس-اسس-ي-ة ع-ام-ل
أاسساسسي ‘ تنظيم عملية الهضسم ،حيث يصسبح ا÷سسم
معتاد على اسستقبال الطعام وعمل ا÷هاز الهضسمي ‘
مواعيد ثابتة .لذا فإان وضسعك ÷دول ثابت Ãواعيد
تناول الطعام والتزامك به هو العامل اأ’سساسسي ‘
انتظام عملية الهضسم.

 18غ ّ
طاسسا وترسسانة من وسسائل التدخل وا’نقاذ

 240عونا ◊راسسة الشّسواطئ اŸفتوحة للسسباحة بعنابة
 71شساطئا منها  7صسخرية غﬁ Òروسسة

” تسسخ 240 Òعونا للحماية اŸدنية وأاعوان
ّ
موسسم◊ Úراسسة الشسواطئ اŸفتوحة للسسباحة
ب -و’ي -ة ع -ن -اب -ة والسس -ه -ر ع -ل -ى أام -ن وسس Ó-م-ة
اŸصسطاف Úطيلة موسسم ا’صسطياف ا÷اري،
حسسب ما علم من خلية ا’تصسال للمديرية
الو’ئية للحماية اŸدنية.
ف -إا ¤ج -انب أاع -وان ا◊م-اي-ة اŸن-تشس-ري-ن عÈ
وح- -دات ح- -راسس- -ة الشس- -واط- -ئ ” ،تسس -خ18 Ò
غطاسسا وتخصسيصص ترسسانة من وسسائل النقل
Óنقاذ تشسمل  6سسيارات إاسسعاف و5
والتدخل ل إ
زوارق من بينها ثÓثة زوارق مطاطية قصسد
ال- -ت- -دخ- -ل السس- -ري- -ع وال- -ف -ع -ال ط -ي -ل -ة م -وسس -م
ا’صسطياف ،كما “ت اإ’شسارة إاليه .و–صسي
و’ية عنابة ما ›موعه  21شساطئا مفتوحا
للسسباحة ،باإ’ضسافة إا 7 ¤شسواطئ صسخرية غÒ
ﬁروسسة و‡نوعة للسسباحة تتوزع ع Èبلديات
ع -ن-اب-ة ،شس-ط-اي-ب-ي ،سس-راي-دي وال-ب-و( Êسس-ي-دي
سسا .)⁄وباŸوازاة مع جهاز حراسسة الشسواطئ،
ف -ق -د ” إاع -داد ب -رن -ام -ج ل -ت -وع -ي-ة و–سس-يسص
اŸصس- -ط- -اف Úب -خ -ط -ر السس -ب -اح -ة ب -اŸن -اط -ق
الصسخرية واŸمنوعة للسسباحة ،حيث عادة ما
تسسجل معظم حا’ت الغرق التي تقع خÓل
مواسسم ا’صسطياف ،وفقا لنفسص اŸصسدر.
وتسس -ت -ه -دف ح -م Ó-ت ال -ت -وع -ي -ة وال-ت-حسس-يسص
ال -ع -ائ Ó-ت وخ -اصس -ة الشس-ب-اب ال-ذي-ن غ-ال-ب-ا م-ا
ي -ت -ن -ق -ل -ون إا ¤اŸن -اط-ق الصس-خ-ري-ة ل-لسس-ب-اح-ة
والفسسحة البحرية ،خاصسة بالشسريط السساحلي
لبلديتي شسطايبي وسسرايدي.

ثقافة

الخميسس  ٢٩جوان  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٠٥ششوال  ١٤٣٨هـ

Ãشساركة مسسعؤدة لعريط ،هاجر قؤيدري وعلي مÓحي

›لة «روأية» –تفي بالروأية أŸغاربية
احتفى اŸشسهد ا أ
لدبي العربي بصسدور العدد ا أ
صسصسة ‘ شسؤؤون الرواية
لّول من ›لة «رواية» اŸتخ ّ
العربية .وسسجلت ا أ
لقÓم النقدية ا÷زائرية حضسؤرها ‘ هذا العمل ا÷ديد ،حيث شسهدت باكؤرة أاعداد
اÛلة ،التي تصسدر عن مؤؤسسسسة سسطؤر للثقافة ببغداد ،مشساركة الدكتؤرة مسسعؤدة لعريط من جامعة تيزي
وزو ،وشسهادة للروائية ا÷زائرية هاجر قؤيدري ،كما تؤشسحت اللجنة السستشسارية للمجلة باسسم الدكتؤر
علي مÓحي.

أاسصامة إافراح
ت - -ه- -دف ›ل- -ة «رواي- -ة» إا¤
ال -ت -ع -ري -ف ب -ال -رواي -ة ال -ع-رب-ي-ة
وتسشليط األضشواء على التجارب
اŸت -م -ي -زة م -ن-ه-ا .وق-د تضش-م-ن
ال -ع -دد األول م-ن اÛل-ة م-ل-ف-ا
ع -ن راه -ن ال -رواي -ة اŸغ -ارب-ي-ة
ا÷دي- -دة .وم- -ن ب Úاألع- -م- -ال
ال-ت-ي ب-ن-ي ع-ل-ي-ه-ا اŸل-ف برزت
الدراسشة التي اقÎحتها الناقدة
ا÷زائ-ري-ة واألسش-ت-اذة ب-ج-ام-عة
ت -ي-زي وزو ،ال-دك-ت-ورة مسش-ع-ودة
لعريط ،عن الرواية ا÷زائرية
ب Úالفرنسشية وهّم «ا÷زأارة».
أام- -ا ال- -دك- -ت- -ورة غّ- -راء م- -ه- -ن- -ا
ف- -ق -دمت دراسش -ة ع -ن ال -رواي -ة
اŸغ-ارب-ي-ة اŸك-ت-وبة بالفرنسشية
ب Úازدواج -ي -ة ال -ث -ق-اف-ة وأازم-ة
الهوّية .كما اقÎح الناقد عبد
ال -ل -ط -ي -ف ال-وراري دراسش-ة ع-ن
ال - -رواي- -ة اŸغ- -رب- -ي- -ة ك- -ج- -نسس
م-ه-ي-م-ن ،ف-ي-م-ا تطرق التونسشي
الدكتور ﬁمد آايت ميهوب ‘
دراسش - -ت- -ه إا ¤ع- -ب- -د ال- -ن- -اصش- -ر
ال-ط-ل-ي-ا Êوه-ي-م-ن-ة ال-بطل على
جسشد النصس.
تضش - -م - -ن اŸل- -ف شش- -ه- -ادتÚ
روائ -ي -ت ،Úأاوله -م -ا ل -ل -روائ -ي-ة
ا÷زائ - -ري - -ة الشش - -اّب - -ة ه- -اج- -ر
ق -وي -دري ع -ن رواي-ت-ه-ا «ن-ورسس
ب- -اشش- -ا» ،وال- -ث- -ان- -ي- -ة ل- -ل -روائ -ي
اŸغ-رب-ي الشش-اب ط-ارق ب-ك-اري
عن روايته «نوميديا».

 ⁄تخُل اÛلة من اŸادة
األكادÁية الدسشمة ،حيث نقراأ
ف - -ي - -ه - -ا ح - -وارا م- -ع ال- -روائ- -ي
الÈازيلي الششه Òباولو كويلو،
ودراسش -ة ‘ الÎج -م -ة «م-رح-ب-ا
أاtي-ه-ا اÿائ-ن» ،ل-ل-ن-اق-د ال-دكتور
ع -ب -د ال -ل -ه إاب -راه -ي -م ،ودراسش-ة
نقدsية عن الرواية بوصشفها فنvا
ن-ابًضش-ا ب-ا◊ي-اة ،ك-ت-ب-ه-ا ال-ن-اق-د
أاح - -م- -د ا◊ل- -ي ،ودراسش- -ة ع- -ن
رواي -ة اإلسش -ك -ن -دري -ة ‘ ال -رب -ع

األخ Òم -ن ال -ق -رن ال -عشش -ري -ن،
كتبها الناقد ششوقي بدر يوسشف،
ودراسشة عن النصس الروائي بÚ
ال -ك -ف -اي -ة السش -ردي -ة واŸت -ل-ق-ي
ال-ف-اع-ل ،ك-ت-ب-ه-ا ال-ن-اق-د ﬁم-د
ج -ب ،Òودراسش -ة ع -ن ت -وج -ه-ات
ال- -رواي- -ة ال -ع -راق -ي -ة ا÷دي -دة،
ك -ت -ب -ه -ا ال -ن -ق -اد صش -ادق ن -اصش-ر
الصش- -ك- -ر ،ودراسش -ة ع -ن ت -فسشÒ
‚يب ﬁف- - -وظ لÎاج- - -ي - -دي - -ا
ا◊ي- - -اة ،أاو ال- - -ع- - -دل Ãع- - -ن - -اه

اإلنسش-ا ،Êك-ت-ب-ه-ا ال-دك-ت-ور ع-بد
ال -ب -دي -ع ع-ب-د ال-ل-ه ،ودراسش-ة ‘
ال - -ت - -أاوي - -ل ال - -دي- -ن- -ي واÿي- -ال
ال- -ت -فسشÒي ،ك -ت -ب -ه -ا ال -دك -ت -ور
صشادق القاضشي.
تضشمن العدد أايضشا ششهادات
روائية لكل من الروائي ناصشر
ع- -راق ع -ن Œرب -ت -ه ‘ ك -ت -اب -ة
رواي-ة «األزب-ك-ي-ة» ،وب-ول ن-ي-ث-ون
ع-ن م-اّدت-ه ‘ ال-ك-ت-اب-ة ت-رج-مه
ال- -دل- -ك- -ت -ور ﬁسش -ن ال -رم -ل -ي،
وال-روائ-ي أاح-م-د فضش-ل شش-ب-ل-ول
ع -ن Œرب -ت -ه ‘ رواي -ة «رئ-يسس
التحرير» ،والروائية زهراء عبد
ال-ل-ه ع-ن رواي-ت-ه-ا «ع-ل-ى م-ائ-دة
داعشس» ،وال - - -روائ - - -ي ضش- - -ي- - -اء
ا÷بيلي عن Œربته ‘ الكتابة
الروائية عمومًا ،وكذا فصشً⁄ Ó
ي- -نشش- -ر م- -ن رواي -ة «ال -ك -ذاب -ون
ي - -حصش- -ل- -ون ع- -ل- -ى ك- -ل شش- -يء»
للروائي علي بدر.
Óشش- -ارة ،تضش- -م ال- -ل- -ج- -ن- -ة
ل - -إ
السش -تشش -اري -ة ل -ل -م -ج -ل -ة ،ال-ت-ي
ي- - -رأاسس –ري- - -ره - -ا ال - -روائ - -ي
ال - -ع - -راق - -ي ﬁم - -د ح ّ- -ي- -اوي،
ا÷زائ - -ري ال - -دك - -ت - -ور ع - -ل - -ي
مÓ- -ح -ي ،إا ¤ج -انب ال -دك -ت -ور
ﬁمد آايت ميهوب من تونسس،
وال -دك -ت -ور شش-ع-يب خ-ل-ي-ف-ي م-ن
اŸغرب ،والدكتور السشuيد فضشل
من مصشر ،والدكتور عبد الله
إابراهيم من العراق ،والدكتور
ﬁم -د ع -ب-ي-د ال-ل-ه م-ن األردن،
والناقد مصشطفى عبد الله من
مصشر.

لماراتية تختاره لطبع أاعماله
مؤؤسسسسة «صسدانا» الثقافية ا إ

بغدأد سسايح يقتحم سسوق ألنشسر أÿليجية من ألباب ألوأسسع
لمارات الشساعر ا÷زائر بغداد سسايح ليكؤن أاول شساعر تطبع أاعماله.
اختارت مؤؤسسسسة «صسدانا» الثقافية با إ
و‘ حديثه لـ»الشسعب» ،اعت Èسسايح ذلك اعÎافا برباعياته التي داوم على نظمها ،وتكرÁا باختياره من
ضسمن الكث Òمن الشسعراء والكتاب والنقاد باللغة العربية وكذا اÎŸجم .Úكما اعت Èسسايح هذا الختيار
لنسسانية وŒسسيد قيم
لداب ا إ
«تتؤيجا يأاتي ‘ ظروف اسستثنائية يعرفها عا ⁄هؤ بحاجة إا ¤القتداء با آ
التسسامح والسسÓم».

أاسصامة إافراح
يقول الششاعر بغداد سشايح ‘
هذا الصشدد« :اختيار مؤوسشسشة
صشدانا الثقافية ‹ أاول ششاعر
تطبع أاعماله األدبية يأاتي بعد
منتوج ششعري غزير يتمثل ‘
رب -اع -ي -ات -ي السش-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ال-ت-ي
Œاوزت سشقف اŸتوقع فكانت
أاك Ìالرباعيات اسشتمرارا منذ
عمر اÿيام ‘ مزاوجة ب Úفن
اللزوميات وب Úفن الرŒال،
ل -ذلك ج -اء ال -ت-ك-ر Ëم-ن سش-م-و
الشش- -ي- -خ- -ة أاسش- -م- -اء صش- -ق -ر ب -ن
سشلطا Êالقاسشمي من الششارقة
ب -اإلم -ارات اعÎاف -ا Ãا ب-ذل-ت-ه
م- -ن ج- -ه- -ود إاب -داع -ي -ة ع -م -لت
خÓ- -ل- -ه -ا ع -ل -ى إاع -ادة ت -رت -يب
مفاهيم الششعر».
ي - - -رى ب - - -غ- - -داد سش- - -اي- - -ح أان
ال -قصش -ي -دة ع-ن-ده  ⁄ت-ع-د «ت-لك
ال- -ت- -ي ت -ت -ج -اوز ع -ددا م -ع -ي -ن -ا
ب - -األب - -ي - -ات ،ف - -ال - -عÈة ل- -يسشت
ب -ا◊ج -م أاو ال -ك -م» ،ع -ل -ى ح -د

ت -ع -بÒه ،ويضش -ي -ف« :أان -ا أاع -م-ل
على التكثيف دون هدم ضشوابط
الشش- -ع- -ر ال -ع -م -ودي اŸت -ع -ارف
عليها ،كما أانه  ⁄يكن عملي
اإلبداعي إال اسشتثناء آاخر ‘
تاريخ األدب ،فلم يسشبق أان نظر
الشش -ع -راء إا ¤ال -رب -اع-ي-ات ك-م-ا
ن-ظ-رت إال-ي-ه-ا ب-ال-ن-ظ-ام ال-ب-ي-ت-ي

والتزام القافية القادمة من فن
ا÷ناسس ،ثم أان هناك معايÒ
أاخ - - - -رى ك - - - -ثÒة وق- - - -فت وراء
اخ- - -ت- - -ي - -اري تصشب ك - -ل - -ه - -ا ‘
ا÷م-ال-ي-ات وال-ت-م-ك-ن م-ن اللغة
وعلومها باإلضشافة إا ¤ما Áيّز
البحور الفراهيدية».
ي- -ع- -ت Èسش- -اي- -ح ب- -أان ال- -نشش -ر

ب -اإلم -ارات سش -يسش-م-ح ل ﬁال-ة
ل - -ل - -ك - -ث Òم - -ن ال- -دارسش Úم- -ن
«ال-غ-وصس ع-م-ي-ق-ا ‘ ﬁي-ط-ات
ِفَكره وأافكاره» ،وقد علم سشايح
بخ Èهذا الختيار ‘ الفا—
من ششوال ،أاي يوم العيد ،حيث
انتقته اŸؤوسشسشة من ب ÚالكثÒ
م -ن شش -ع -راء الضش -اد ‘ ال -ع-ا،⁄
وم -ن ضش -م -ن ال -ن-ق-اد وال-ك-ت-اب،
«ذلك أان ه- - -ذا الخ- - -ت - -ي - -ار ‘
Óديب بغداد
الواقع هو اختيار ل أ
سش - -اي - -ح شش- -ع- -را ونÌا ون- -ق- -دا،
فاŸنافسشة  ⁄تكن حكرا على
الششعراء بل كانت تضشم كل رواد
ال - -ك - -ت - -اب - -ة سش- -ردا وقصش- -ائ- -دا
وم - -ق - -الت وأاع- -م- -ال ن- -ق- -دي- -ة
وترجمة وغÒها» ،يقول سشايح،
الذي خلصس بالقول« :إانه تتويج
ج- - -م- - -ي- - -ل ي- - -أات - -ي ‘ ظ - -روف
اسشتثنائية يعرفها العا ⁄الذي
هو بحاجة إا ¤القتداء باآلداب
اإلنسش- -ان- -ي -ة والشش -ت -غ -ال ع -ل -ى
ال-ع-ن-اصش-ر ال-بشش-ري-ة ‘ Œسش-ي-د
قيم التسشامح والسشÓم».

ة نظر

وجه

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أدباء كسسمك ألقرشش ...وآأخرون
كالسسردين؟!

لدب-ي-ة ‘
لسس-م-اء ا أ
ك-ثÒة ه-ي ا أ
ا÷زائ- -ر ‡ن ت -ري -د أان تسس -ي -ط -ر
لعÓمي .حاملة ‘
على اŸشسهد ا إ
ف -لسس -ف -ت-ه-ا أان ت-ك-ؤن ك-ل ال-ق-ن-ؤات
والصس- -ف- -ح- -ات ال- -ث- -ق- -اف -ي -ة إال -ي -ه -ا
›رورة طّ- - - - - - -ي - - - - - -ع - - - - - -ة .و–ت
إام-رت-ه-ا...وÃب-ت-غ-اه-ا ه-ذا ت-ك-ؤن
ب -عضض ال -ن -م -اذج ول -يسض ك -ل -ه -ا ق-د
حققت ما ظلت تصسبؤ إاليه...دون
دراي -ة م -ن -ه -ا أان ه -ذا ال -ط -م-ؤح ل
Áك -ن -ه ال-ب-ت-ة أان ي-ك-ؤن مشس-روع-ا
ولصس- -ائ- -ب- -ا ول ضس- -ام -ن -ا ل -ق -ام -ات
ك- -بÒة أاصس -ي -ل -ة والسس -بب ه -ؤ أان -ه
م - -غشس - -ؤشض و‡ّؤه ‘ ال - -ع - -م- -ق @ ...بقلم :جمال نصصر الله
ورغ- - - - -م ذلك ب- - - - -ق - - - -يت مصس - - - -رة
ومتشسبثة برأايها حتى ولؤ على حسساب اŸبادئ اŸتعارف عليها ؟
وه -ذا م -ا ُي -ط -ل -ق ع-ل-ي-ه ازدواج-ي-ة الشس-خصس-ي-ة ع-ن-د اŸث-ق-ف Úي-ؤم
يتلفظؤن بأاشسياء سسحرية لكنهم ل يطبقؤنها على أارضض الؤاقع.
مع نهاية القرن اŸاضسي ،شس ّ
خصض علماء النفسض الجتماعي بأان
ال - -ن - -ج - -ؤم - -ي - -ة ال - -زائ - -دة ع - -ن ح - -ده- -ا .أاو ق- -ل السس- -ع- -ي ا◊ث- -يث
ن-ح-ؤه-ا...م-ث-ل-ه-ا ك-م-ث-ل م-ن ي-ج-ر سس-م-ك-ة م-ن ع-م-ق ب-ح-ر ع-ل-ى بعد
ك -ي-ل-ؤمÎات .ث-م ع-ن-د وصس-ؤل-ه ل-لسس-اح-ل ي-ك-تشس-ف ب-أان-ه ك-ان ي-ج-ر
هيك Óعظميا ل غ...Ò؟
هذه الظاهرة أاكيد هي متفشسية ‘ الؤطن العربي برمته وما
لدبية ،بل
لمر على ا◊ياة ا أ
أاكÌها ‘ ا÷زائر .حيث ل يقتصسر ا أ
نلتمسض ذلك ‘ عدة جؤانب كالفن والسسياسسة والرياضسة...فغالبا
م -ا تصس -ادف رج  Ó-م -رم-ؤق اŸك-ان-ة سس-ي-اسس-ي-ا ول-ه ن-ف-ؤذ ح-اد ..ل-ك-ن
Ãج -رد أان تسس -ت-م-ع إال-ي-ه أاو Œالسس-ه سس-رع-ان م-ا ت-ب-ك-ي ع-ل-ى ح-الك
لمة .وتتسسائل بحسسرة منقطعة النظ Òعن وطنك
وحال هذه ا أ
لمؤر هكذا تسس Òعرجاء ومقلؤبة رأاسسا على
التعيسض وŸاذا هي ا أ
عقب...وتخلصض عن أانه كم من عا ⁄جليل ومؤؤهل كفء مهمشض
ويعيشض على الهامشض...بينما جماعات حتى ل نقؤل عصسابات من
اŸتسسلق ÚاŸتملق Úيجلسسؤن على كراسسي ‘ قمة الهرم ويصسنعؤن
لنفسسهم هالة من التقديسض .بل يعبثؤن باŸال العام؟ ويتحكمؤن
أ
‘ مصسائر من هم أاك Ìمنهم تأاهي Óوهِمة...
نفسض الشسيء ‘ الفن Œد عددا من الؤجؤه لطاŸا ظلت –تكر
اŸشس -ه -د سس -ؤاء السس-ي-ن-م-ائ-ي أاو ال-غ-ن-ائ-ي أاو ‘ اŸسس-رح ل-ع-ق-ؤد دون أان
تÎك ف -رصس -ة Ÿؤاهب صس -اع -دة .ق -ادرة ع -ل -ى ت -ق -د Ëالضس -اف -ات
ال - -ن - -ؤع - -ي - -ة .ب - -ل ه - -ي ت - -ق - -ف ح- -ج- -ر عÌة ‘ ط- -ري- -ق ب- -روزه- -ا
وتأالقها...حتى ل تزاحمها مكانها.
‘ الرياضسة كذلك Œد مؤاهب خÓقة ومبدعة .لكنها ُتدفن
وُتقُ ‘ Èقراها وأاريافها...ل لشسيء سسؤى أانها Œ ⁄د من يأاخذ
بيدها ويؤصسلها نحؤ مÓعب العشسب الصسطناعي ؟ا
هي التي ظلت تخاطب نفسسها فؤق أاتربة الفقر والتهميشض...بل
لحياء يلعبؤن فؤق مزابل ؟ا
كما شساهدنا مرات عدة بعضض فرق ا أ
لدب كما قلنا كذلك تؤجد أاسسماء “تلك نصسؤصسا وأافكارا
‘ا أ
لغرب عن
لجدر بها أان تكؤن هي ﬁل اهتمام ومتابعة...لكن ا أ
ا أ
كل هذا أان من يعرقل بروزها هذا ليسض وسسائل العÓم التي كما
لسسماء دون غÒها ..وكأان بها
قلنا تلهث وراء عدد مع Úمن ا أ
لبداع وسستظل ﬁتكرة الصسفؤف
وحدها هي من –مل مشسعل ا إ
لسسماء نفسسها ضسد
لمامية دوما...بل أان القمع يجيء من هذه ا أ
ا أ
م - -ن ت - -راه - -م ه - -م أادن- -ى م- -ن- -ه- -ا ق- -رب- -ا سس- -ؤاء ج- -غ- -راف- -ي- -ا أاو ق- -رب
لسس-م-اء ال-ك-بÒة ت-ث-ب-ط ع-زائ-م
ال -ع Ó-ق -ات...أاي ب-ت-ع-ب Òآاخ-ر أان ا أ
لسس- - -م- - -اء الصس- - -غÒة...و–اول اح- - -ت- - -ؤائ- - -ه- - -ا ب- - -أاي شس - -ك - -ل م - -ن
ا أ
لشس -ك -ال...وإان ح -اولت أان ت-قÎب م-ن-ه-ا وﬁاورت-ه-ا ف-إان ذلك ل
ا أ
يدخل إال من باب أانها أاسسماء على الطريق وبحاجة إا ¤رعاية .بل
لصسل ل ولن ترضسى من أاحد أان يسسرق عنها هذا اÛد
هي ‘ ا أ
والريادة اŸزعؤمة.
لسسماء الكبÒة أانها ل تنتج وإان حدث وأان أابرزت
مشسكلة هذه ا أ
انتاجها للؤجؤد فإانك غالبا ما Œدها تكرر نفسسها أاو تتلصسصض على
لخ-ري-ن ...وع-ن-دم-ا ي-ت-ع-رضس-ؤن ل-ل-ن-ق-د ...ي-دافعؤن عن
ج-ه-ؤد ا آ
أان -فسس -ه -م Ãصس -ط -ل -ح -ات وم -ع -اج -م ن -ق -دي -ة م -ا أان -زل ال -ل -ه ب-ه-ا م-ن
لفقي
لسسقاط ا أ
لسسقاط الفؤقي وا إ
سسلطان ....كاŸيتا والتناصض وا إ
وال -ع-م-ؤدي ب-ل أان ال-تشس-اب-ه ‘ ال-نصس-ؤصض ي-دل ع-ل-ى ت-ق-ارب ال-رؤوى
والهمؤم اŸشسÎكة.
لضسعف هي
لدنى منها وا أ
إاذا ظاهرة وجؤد أاسسماك كبÒة تبتلع ا أ
ظاهرة بيؤلؤجية...وجدت منذ بدء اÿلق...وهي ظاهرة حية
تلزم جميع الكائنات...لكن ‘ الؤسسط ا◊يؤي والبيئي ل تؤجد
كانت تسساهم ‘ تغذية هذا الصسراع إال ب Úبني البشسر..وكأان بها
ظاهرة ا◊مية والتكالب بل التآالب ....يؤم يغيب العقل ويصسبح
الفعل ا◊يؤا Êهؤ الرائج السسائد وهنا....تغيب صسفات التكرË
ع-ن ب-ن-ي آادم ال-ت-ي ُك-رم ب-ه-ا.وتصس-ب-ح غ-رائ-زه ه-ي م-ن ت-ت-حكم فيه
جملة وتفصسي...Óمن سسلؤكياته إا ¤تصسرفاته وصسؤل إا ¤نؤعية
خ-ط-اب-ات-ه م-ا ي-ت-ل-ف-ظ ب-ه م-ن ع-ب-ارات ت-دل على حالت هسستÒية
يعا Êمنها .ول تأابى مغادرته أابدا إال من رحم ربك.
@ …ôFGõL »Øë°Uh ôYÉ°T
djamilnacer@gmail.com
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إابراهيم بجاوي لـ «الششعب»:

غدا ( :)21:00مولودية الجزائر – بÓتينيوم سشتارز

بطولة العالم سستكون محطة
تحضسيرية ألولمبياد طوكيو 2020

عزيمة كبيرة ألشسبال مواسسة
من أاجل حجز مكان في ربع النهائي

لخيرة
لولمبي ،سشهرة الجمعة ،ابتداء من السشاعة التاسشعة لي ،Óمباراة الجولة الخامسشة وما قبل ا أ
يحتضشن ملعب  5جويلية ا أ
عن المجموعة الثانية من دور المجموعات من منافسشة كأاسص الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ،والتي سشتجمع بين مولودية
الجزائر وضشيفه بÓتينيوم سشتارز الجنوب إافريقي ،في مباراة يعتزم فيها رفقاء المتأالق «إابراهيم بدبودة» الفوز وضشمان التأاهل
إالى الدور ربع النهائي من المنافسشة رسشميا قبل جولة عن نهاية هذا الدور.
محمد فوزي بقاصص
اسس-ت-أان-فت تشس-ك-ي-ل-ة ال-ع-م-ي-د ت-دري-باتها ،عشسية
ال-ثÓ-ث-اء ،ب-م-ل-عب م-درسس-ة ال-ف-ن-دق-ة واإ’ط-عام
ب -ع -ي -ن ال -ب -ن -ي-ان ب-ال-ع-اصس-م-ة ،ب-ت-ع-داد م-ك-ت-م-ل
وبمعنويات جد منحطة بعد إاقصساء الفريق من
ال- -دور نصس- -ف ال -ن -ه -ائ -ي م -ن م -ن -افسس -ة ك -أاسس
ال -ج -م -ه -وري-ة ع-ل-ى ي-د وف-اق سس-ط-ي-ف ب-ثÓ-ث-ة
أاه -داف ل -ه -دف-ي-ن ،ل-ك-ن إادارة ال-ف-ري-ق ب-ق-ي-ادة
الرئيسس «عمر غريب» الذي كان حاضسرا في
حصس-ة ا’سس-ت-ئ-ن-اف ط-ل-بت م-ن الÓ-ع-ب-ين «رفع
رؤووسسهم» ،أ’نهم «ظلموا» أامام الوفاق من قبل
ال-ت-ح-ك-ي-م ال-ذي ك-ان م-ن-ح-ازا ب-حسس-ب-ه للوفاق،
مؤوكدا بأان اأ’نصسار الحاضسرين في ملعب «عمر
ح -م -ادي» ب -ب -ول -وغ -ي -ن ف-ه-م-وا ذلك ب-دل-ي-ل أان
الÓعبين خرجوا تحت تصسفيقاتهم ،وهو اأ’مر
الذي لم يحدث بين «الشسناوة» والÓعبين في
مثل هذه المباريات ،منذ سسنين طويلة ،وهو ما
يوضسح ،بحسسب المسسؤوول اأ’ول على الفريق أان
الÓعبين قدموا كل ما لديهم وهو ما يحبه
اأ’نصس -ار ،مشس -ددا ع -ل -ى ضس -رورة نسس -ي -ان ه-ذا
ال -ل -ق -اء وال -ت -رك -ي -ز ع-ل-ى م-ب-اراة ك-أاسس ال-ك-اف
لضس -م -ان ال -ت -أاه -ل وث -ان -ي ه -دف ف-ي ال-م-وسس-م
ل-ل-ف-ري-ق ب-ال-ت-أاه-ل إال-ى ال-دور رب-ع ال-ن-ه-ائ-ي من
المنافسسة القارية.
م -ن ج -ان -ب-ه ،ال-ط-اق-م ال-ف-ن-ي ب-ق-ي-ادة ال-م-درب
«كمال مواسسة» هنأا الÓعبين على مردودهم
الكبير المقدم خÓل مباراة الوفاق وطالبهم
بنسسيان نصسف نهائي كأاسس الجمهورية والتركيز
على ما هو قادم لضسمان الفوز أامام بÓتينيوم
وال-ت-أاه-ل إال-ى ال-دور رب-ع ال-ن-ه-ائ-ي ق-ب-ل م-ب-اراة
النادي الصسفاقسسي برسسم الجولة اأ’خيرة من
دور ال-م-ج-م-وع-ات ،وح-ف-ز الÓ-ع-ب-ين بطريقته
ال-خ-اصس-ة ،م-ا ج-ع-ل أاشس-د الÓ-ع-ب-ي-ن ت-أاث-را م-ن
جانب المولودية على غرار (نقاشس ،بدبودة،
شس -ي -ت -ة ،حشس -ود ،وم-نصس-وري) ال-ذي-ن ي-ع-ت-ب-رون
مناصسرين للفريق قبل حملهم أالوان العميد،
ي-ن-دم-ج-ون ف-ي ال-ت-دري-ب-ات ب-م-ع-نويات أافضسل،
خصس -وصس -ا ب -ع-دم-ا خّصس-ه-م ال-رئ-يسس وال-م-درب
بحديث جانبي مطول على انفراد للرفع من
معنوياتهم.هذا وسستدخل كتيبة «مواسسة» لهذا
اللقاء منهكة من الناحية البدنية وهي التي
سستلعب هذا الجمعة مباراتها الرسسمية الـ 47
منذ انطÓق الموسسم الكروي ()2017 - 2016

رابطــــة
أابطــــــال
إافريقيا

ع-ل-ى ن-فسس-ه-ا ال-ت-ت-وي-ج ب-ل-قب ال-ب-طولة الوطنية
لصس-ال-ح وف-اق سس-ط-ي-ف وال-ت-أاه-ل ل-ن-ه-ائ-ي كأاسس
ال -ج -م -ه -وري -ة ب -ع -د اإ’قصس -اء ال-م-ر ف-ي نصس-ف
ال-ن-ه-ائ-ي ،وال-ت-ت-وي-ج ب-ل-قب ك-أاسس السس-وب-ر أام-ام
الغريم إاتحاد العاصسمة في الفاتح نوفمبر من
العام الماضسي ،ليبقى بلوغ الدور ربع النهائي
Óدارة واأ’نصس -ار ال -ذي -ن سس -ي -غ -زون
م- -ه- -م- -ا ل - -إ
مدرجات ملعب  5جويلية اأ’ولمبي من دون
أادنى شسك ،للرفع من معنويات ’عبيهم بعد
إاقصساء الفريق من السسيدة الكأاسس وا’حتفال
م-ع-ه-م ب-ع-د ن-ه-اي-ة ال-ل-ق-اء ب-ال-ت-أاه-ل ب-م-ا أان كل
المؤوشسرات توحي بأان العميد سسيخوضس أاسسهل
لقاء منذ انطÓق دور المجموعات في كأاسس
ال-ك-اف أام-ام ن-ادي بÓ-ت-ي-ن-ي-وم سس-ت-ارز ال-جنوب
إافريقي الذي يتذيل سسلم ترتيب المجموعة
الثانية وخرج من سسباق التأاهل للدور المقبل.

غدا بصشفاقسص :أاهلي طرابلسص ـ اتحاد العاصشمة

أابناء سسوسسطارة في وضسعية مناسسبة للعودة بفوز

سس-ي-ك-ون ال-خ-ط-أا م-م-ن-وع-ا ع-لى ’عبي اتحاد
العاصسمة أامام أاهلي طرابلسس ،يوم الجمعة،
ب-م-ل-عب صس-ف-اقسس (السس-اع-ة  )19 :00ل-حسس-اب
الجولة الخامسسة من دور مجموعات رابطة
أابطال افريقيا ،أ’ن أاية نتيجة سسلبية سستعيد
م- -م- -ث- -ل ال -ج -زائ -ر إال -ى ن -ق -ط -ة ال -ب -داي -ة ف -ي
المجموعة الثانية .توجه إاتحاد الجزائر أامسس
ا’ربعاء ،إالى مدينة صسفاقسس التونسسية التي
سستحتضسن هذا اللقاء بد’ من طرابلسس لدواع
أامنية .وكان ا’تحاد قد حقق نتيجة عريضسة
( )0 - 3أامام الفريق الليبي في افتتاح دور
المجموعات .وسسيخوضس ممثل الجزائر هذا
اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز اأ’خير أامام
ال-زم-الك ال-مصس-ري ( )0-2ب -م-ل-عب  5جويلية،
لحسساب الجولة الرابعة والذي سسمح لـ ‘‘أابناء
سس -وسس -ط -ارة‘‘ ب -ا’رت -ق -اء إال-ى ال-م-رت-ب-ة اأ’ول-ى
ب -ال -تسس-اوي م-ع أاه-ل-ي ط-راب-لسس ب-رصس-ي-د سس-ب-ع
نقاط.
سسيشسهد هذا اللقاء ندية كبيرة أ’ن كل فريق
ي- -ط- -م- -ح ال- -ى ال- -ف- -وز لضس -م -ان ري -ادة ت -رت -يب
المجموعة وحسسم تذكرة الدور ربع النهائي.
ولحسساب اللقاء الثاني من نفسس المجموعة،
سس -ي-ح-ل ال-زم-الك ال-مصس-ري (ال-م-رت-ب-ة ال-ث-ال-ث-ة
بخمسس نقاط) يوم اأ’حد القادم ضسيفا على
ف -ري-ق ك-ابسس ي-ون-اي-ت-د ال-زي-م-ب-اب-وي (ال-م-رت-ب-ة
الرابعة بثÓث نقاط).
سستأاخذ كتيبة ا’تحاد هذا اللقاء بجدية أ’ن
م -ع -ن -وي -ات ال-م-ن-افسس ال-ل-ي-ب-ي ت-ب-ق-ى م-رت-ف-ع-ة
ب-تسس-ج-ي-ل-ه ف-وزي-ن أام-ام ك-ابسس ي-ون-ايتد (ذهابا
وإاي- -اب- -ا) وت- -ع- -ادل أام- -ام ال -زم -الك ال -مصس -ري.

اع- -ت- -ب- -ر م- -درب ال- -م- -ن- -ت- -خب ال- -وط- -ن -ي
ل -ل -م Ó-ك -م -ة إاب -راه-ي-م ب-ج-اوي ف-ي ح-وار
خصص به جريدة «الششعب» بعد عودتهم
م -ن ال -ك -ون -غ -و ال -ن -ت -ائ -ج ال -م -ح -ق-ق-ة ف-ي
لفريقية إايجابية خاصشة بعد
البطولة ا أ
ت -أاه-ل  3مÓ-ك-م-ي-ن إال-ى ب-ط-ول-ة ال-ع-ال-م
ب-أال-م-ان-ي-ا،ل-ه-ذا ت-ع-د ان-طÓ-ق-ة ح-ق-ي-قية
ل -ل -م -ج -م-وع-ة م-ن أاج-ل تشش-ري-ف ال-راي-ة
ال -وط -ن -ي -ة ف -ي ق -ادم ال -م -ن -اسش -ب -ات وف-ي
لول -م -ب -ي -ة 2020
لل -ع -اب ا أ
م -ق -دم -ت -ه -ا ا أ
بطوكيو بعدما تم تششبيب الفريق.
حاورته :نبيلة بوقرين

في كل المنافسسات باحتسساب ثÓثين لقاء في
ال-راب-ط-ة ال-م-ح-ت-رفة اأ’ولى و 11م-واج-هة في
ال-م-ن-افسس-ة اإ’ف-ري-ق-ي-ة ،ون-ه-ائ-ي كأاسس السسوبر،
وكذا  5مباريات في منافسسة كأاسس الجمهورية،
خصس- -وصس- -ا أان ال- -ع- -م -ي -د دخ -ل ف -ي م -ب -اري -ات
ماراطونية منذ شسهرين ويلعب تقريبا بانتظام
كل  4أاو  5أايام ،ما جعل الفريق يفقد العديد
من ’عبيه بسسبب اإ’صسابات الخطيرة ،خÓل
ال -م -وسس -م وه -و م -ا أاث -ر ع -ل -ى م -ردود ال -ف-ري-ق
بطريقة أاو بأاخرى.
من المنتظر أان يشسرك الطاقم الفني نفسس
ال Ó-ع -ب -ي -ن ال -ذي -ن ت -م إاق -ح -ام-ه-م أام-ام وف-اق
سسطيف في مباراة الكأاسس ولن يقوم بتغييرات
ع -ل-ى مسس-ت-وى ال-ت-ع-داد ،ن-ظ-را أ’ه-م-ي-ة ال-ل-ق-اء
بالنسسبة للمولودية التي ’ تريد أان تخرج خالية
الوفاضس ،مع نهاية هذا الموسسم ،بعدما فّوتت

سسيرمي زمÓء الحارسس زماموشس بكل ثقلهم
في هذا اللقاء لضسمان التأاهل قبل المباراة
اأ’خيرة أامام كابسس يونايتد ،في  9من شسهر
ج-وي-ل-ي-ة ب-ال-ج-زائ-ر ال-ع-اصسمة .سستكون تشسكيلة
ال-م-درب ال-ب-ل-ج-ي-ك-ي ب-ول ب-وت م-ك-تملة تقريبا
ماعدا تسسجيل غياب أامير سسعيود الذي تم
ط- -رده ف- -ي ال- -ل- -ق- -اء اأ’خ- -ي- -ر أام- -ام ال -زم -الك
ال- -مصس- -ري .ك -م -ا يسس -ت -ع -ي -د م -درب م -ن -ت -خب
ب -ورك -ي -ن -اف -اسس -و سس -اب -ق -ا رك-ي-زت-ي-ن ف-ي وسس-ط
الميدان ويتعلق اأ’مر بكل من حمزة كودري
وعبد الرؤووف بن غيت بعد اسستنفاذ عقوبتهما
ف-ي ال-ج-ول-ة ال-م-اضس-ي-ة .وع-ي-ن ط-اق-م ت-ح-ك-يم
اث -ي -وب -ي ’دارة ه -ذا ال -ل -ق -اء ب -ق -ي -ادة ال -ح-ك-م
الرئيسسي بامÓك تيسسيما وايسسا.
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«الشش -عب» :م -ا ت -ع -ل -ي -قك ع -ل -ى ال -ن -ت-ائ-ج
لفريقية؟
المحققة في البطولة ا أ
«بجاوي» :شساركنا بعناصسر شسابة وهم أابطال
الجزائر بعدما قمنا بتغيير الفريق بنسسبة 90
بالمائة ولهذا فإان النتائج التي حققتها عناصسر
ال-م-ن-ت-خب إاي-ج-اب-ي-ة ب-ع-دم-ا ت-مكنا من احتÓل
المركز الثالث خلف كل من الكاميرون وناميبيا
ب -ـ  10م-ي-دال-ي-ات م-ن ب-ي-ن-ها  3ذه-ب-يات رغم
صس -ع-وب-ة ال-م-أام-وري-ة أ’ن ه-ذه ال-ط-ب-ع-ة ع-رفت
مشس -ارك -ة  32دول - -ة وأ’ول م - -رة ف- -ي ت- -اري- -خ
المنافسسة يكون العدد كبيرا ما يعني أاننا كنا
ف-ي ال-مسس-ت-وى ال-م-ط-ل-وب ب-دل-ي-ل أان-ن-ا أاه-ل-نا 3
ع -ن-اصس-ر ل-ب-ط-ول-ة ال-ع-ال-م ب-أال-م-ان-ي-ا أافضس-ل م-ن
مصسر ،المغرب ،تونسس الذين شساركوا بالفرق
«القديمة».
كيف تقيم مسشتوى الفريق الوطني قبل
بطولة العالم؟
’ يخفى على الجميع أاننا كنا في شسهر رمضسان
وه -ذا م -ا أاث -ر ع-ل-ى ال-ري-اضس-ي-ي-ن م-ن ال-ن-اح-ي-ة
البدنية بسسبب التعب ولكن الحمد لله ،الجزائر
ح-اف-ظت ع-ل-ى ت-واج-ده-ا ف-ي ال-م-راك-ز اأ’ولى
بعدما كنا في المرتبة الثانية بالمغرب عام
 2015تراجعنا بمركز واحد فقط أ’ن العناصسر
’ تملك خبرة كبيرة في مثل هذه المواعيد
ومنهم من كانت أاول خرجة دولية له خÓل
أال -ع -اب ال -تضس -ام -ن اإ’سس Ó-م-ي م-ا ي-ع-ن-ي أان-ه-م
ي-ت-ك-ون-ون ح-ت-ى ي-ك-ون ال-ف-ري-ق ج-اه-ز ل-م-وع-د

طوكيو  2020بحول الله.
له - -داف ال - -مسش - -ط - -رة م - -ن
م - -ا ه - -ي ا أ
المششاركة في بطولة العالم بأالمانيا؟
المأامورية لن تكون سسهلة في بطولة العالم التي
سستجري بمدينة هامبروغ اأ’لمانية أاواخر أاوت
وأاوائل شسهر سسبتمبر أ’ن الموعد قريب جدا
ول-ن ن-ت-م-ك-ن م-ن ال-ت-حضس-ي-ر ب-الصسفة المطلوبة
بسس -بب ضس -ي -ق ال -وقت ول-ك-ن ال-م-ه-م أان نشس-رف
المشساركة الجزائرية رغم أاننا تأاهلنا بثÓث
م Ó-ك -م -ي -ن ف -ق -ط إا’ أان ه -دف -ن-ا واضس-ح وه-و
Óلعاب اأ’ولمبية بطوكيو ونريد أان
ا’سستعداد ل أ
يكسسب أاغلب المÓكمين الخبرة على الصسعيد
الدولي من خÓل احتكاك مع أابطال عالميين
أ’ن ال- -مشس -ك -ل اأ’سس -اسس -ي ي -ك -م -ن ف -ي غ -ي -اب
المقابÓت وهذا ما أاثر علينا ما جعلنا نركز
على مثل هذه المواعيد أ’نها فرصسة سسانحة
للتدارك.
ه-ل ت-أاث-رت-م ب-ال-مشش-اك-ل ال-ت-ي ع-رف-ت-ها
التحاديةمؤوخرا؟
 :..نحن اآ’ن في عهدة أاولمبية جديدة وهناك
ت-غ-ي-ي-ر ك-ب-ي-ر ف-ي ال-ف-ري-ق ون-ح-ن ق-منا بتربصس
واح -د ف -ق -ط ف -ي ت -ي -ك-ج-دة ق-ب-ل ال-ت-ن-ق-ل إال-ى
أاذربيجان واآ’ن نهدف إالى اسستغÓل بطولة
ال -ع-ال-م ل-كسسب اك-ب-ر خ-ب-رة أ’ن ال-م-أام-وري-ة ل-ن
ت -ك-ون سس-ه-ل-ة ف-ي ال-م-ن-افسس-ات ذات ال-مسس-ت-وى
ال -ع -ال -ي ،ب -دل -ي -ل أان ف -رنسس -ا ال-ت-ي ت-أال-قت ف-ي
اأ’ل-ع-اب اأ’ول-م-ب-ي-ة ال-م-اضس-ي-ة إا’ أان-ه-ا ح-ققت
برونزية واحدة في البطولة اأ’وروبية هذا ما
ي -ع -ن -ي أان ال -ع-م-ل وك-ث-رة ال-م-ق-ابÓ-ت ال-دول-ي-ة
ضس -روري ح -ت -ى ن -ح -ق -ق ن -ت -ائ -ج إاي-ج-اب-ي-ة ف-ي
أاولمبياد  2020بحول الله.

ششباب بلوزداد

بادو زاكي متفائل بتسسوية مسستحقات الÓعبين
أابدى مدرب الشسباب بلوزداد بادو زاكي تفاؤوله
ب -ح -ل ا’شس-ك-ال ال-م-ال-ي ال-ذي ي-ط-رح ف-ي ب-يت
فريقه قبل أايام عن نهائي كأاسس الجزائر أامام
وفاق سسطيف يوم  5جويلية المقبل بملعب 5
جويلية بالجزائر العاصسمة ( 16 :30سسا).
قال الزاكي في تصسريحات صسحفية« :أاظن أان
لشس-ب-اب ب-ل-وزداد رج-ا’ سس-ي-ق-ف-ون م-ع ف-ري-قهم
ويسسوون الوضسعية المالية لÓعبين ولدي كامل
الثقة في المسسيرين».
واج -ت -م -ع ’ع -ب -و شس-ب-اب ب-ل-وزداد وال-مسس-ي-ري-ن
وأاعضس -اء ال -ط -اق -م ال -ف -ن -ي ي-وم ال-ثÓ-ث-اء ع-ل-ى
ه -امشس اسس -ت-ئ-ن-اف ال-ت-دري-ب-ات ح-يث ت-ح-دث-وا
ب -خصس -وصس مشس -ك -ل -ة ال -مسس -ت -ح -ق -ات ال -م-ال-ي-ة
ل Ó-ع -ب -ي-ن ال-ت-ي ط-فت ع-ل-ى السس-ط-ح م-ج-ددا.
أاظهر مدرب الشسباب حماسسا شسديدا إ’هداء
أانصس -ار الشس -ب -اب ال -ك -أاسس السس -اب-ع-ة ف-ي ت-اري-خ
النادي والتي غابت عن خزائنه منذ .2009
أاضساف في هذا الشسأان« :الشسباب متعطشس
Óلقاب عكسس وفاق سسطيف الذي وصسل إالى
ل أ
ح -د ال -ت-خ-م-ة م-ن اأ’ل-ق-اب ف-ه-و غ-ن-ي ع-ن ك-ل
ت-ع-ري-ف ول-دي-ه صس-ب-غ-ة ع-ال-م-ي-ة ب-مشساركته في
مونديال اأ’ندية» .من المقرر أان ينظم زاكي
الذي سسيغادر النادي الجزائري بعد النهائي
نحو اتحاد طنجة المغربي معسسكرا إاعداديا
م -دت-ه  3أاي -ام ح-يث سس-ي-ع-اي-ن ال-ج-ه-از ال-ف-ن-ي
وع-ن-اصس-ر ال-ف-ري-ق أاه-م ال-م-ب-اري-ات ال-ت-ي لعبها
وف -اق سس -ط -ي -ف ب -اإ’ضس -اف -ة إال -ى ال -ت -دري -ب -ات

مولودية بجاية

نبيل نغيز لن يدرب الفريق
أاكد مصسطفى أارزقي رئيسس النادي الهاوي لفريق مولودية بجاية ،في ندوة صسحفية عقدها ،أامسس،
بمقر النادي ،أان نبيل نغيز لن يكون مدربا لمولودية بجاية ،بالرغم من ا’تفاق الذي توصسلت له
’دارة البجاوية في وقت سسابق ،وذلك نظرا لشسروطه التعجيزية ،سسيما ما تعلق بالشسق المالي
اإ
’دارة عن فكرة التعاقد معه والدخول في اتصسا’ت مع
الذي كان مبالغا فيه ،وعليه فقد عدلت ا إ
مدربين آاخرين ،ويضساف إالى هذا دخوله في مشساورات مع فريق حسسين داي.
وأاضساف مصسطفى أارزقي أان نغيز طالب بأاجرة شسهرية بقيمة 160مليون سسنتيم ،زيادة على
70مليون لمسساعده ،و30مليونا للمكلف بالفيديو على مسستوى النادي ،وهي مطالب تعجيزية
’دارة البجاوية غير قابلة لÓسستجابة لها ،خاصسة وأان ا’تفاق السسابق حول الشسق المالي
وا إ
’هداف المسسطرة الموسسم الرياضسي القادم قد تمّ بين الطرفين.
وا أ
بجاية :بن النوي توهامي

العادية.
أام-ا ف-ي-م-ا ي-خصس الÓ-ع-ب-ي-ن ال-مصس-اب-ين يتمنى
المدرب البلوزدادي أان يرفع الجهاز الطبي
الوتيرة لتجهيز الÓعبين المصسابين على غرار
زكريا دراوي وفهام بوعزة والمهاجم محمد
أامين حامية الذي لم يتدرب مع الفريق بسسبب
إاصسابته على مسستوى الركبة.

ريال مدريد

رونالدو واثق من بقاء
كريسستيانو في النادي

قال نجم البرازيل السسابق رونالدو ،إانه شسبه
واثق من بقاء المهاجم البرتغالي كريسستيانو
رونالدو ،ضسمن صسفوف فريقه الحالي ريال
مدريد ،خÓل الموسسم المقبل .في مقابلة
نشس -رت-ه-ا صس-ح-ي-ف-ة (’غ-ازي-ت-ا دي-ل-و سس-ب-ورت)،
أامسس أاشسار رونالدو ،الذي يعمل حاليا كسسفير
لنادي ريال مدريد ،إانه ’ يعتقد أان هناك من
سس -ي -ع -ام -ل ك -ريسس -ت -ي -ان-و ب-ط-ري-ق-ة أافضس-ل م-ن
ال- -م- -ل- -ك- -ي .أاضس- -اف «أان -ا شس -ب -ه واث -ق م -ن أان
كريسستيانو سسيسستمر في ريال مدريد’ .عب
يسسجل  50هدفا في العام يمثل أامرا يبعث
على الطمأانينة في الفريق و’ يمكن التخلي
ع- -ن ذلك» .ي- -ع- -ت- -ق- -د رون- -ال- -دو ،أان ال Ó-عب
الفرنسسي مبابي والحارسس اإ’يطالي دوناروما
يمكنهما التأاقلم جيدا مع الميرينغي ،بعد أان
أاشس -ارت ت -ق-اري-ر إاخ-ب-اري-ة إال-ى سس-ع-ي ال-م-ل-ك-ي
للحصسول على خدماتهما.

ألخميسص  29جوأن  2017م
ألموأفق لـ  05شضوأل  1438هـ
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أافضسليـ ـ ـة صسيـ ـ ـام سستـ ـ ـة أايام مـ ـ ـن شسه ـ ـر شسـ ـ ـوال
هناك أأفضضلية لصضيام سضتة أأيام من شضهر
شضوأل ،كما جاء في حديث رسضول ألله ـ صضلّى
ألّلـه عليه وسضلّم ـ «من صضام رمضضان ثم أأتبعه
بسضت م- -ن شض -وأل ك -ان كصض -ي -ام أل -ده -ر» (روأه
مسضلم في كتاب ألصضيام بشضرح ألنووي (/ 8
 ،)56ي- - -ع- - -ن- - -ي :صض- - -ي- - -ام سض- - -ن- - -ة ك- - -ام- - -ل- - -ة.
وينبغي أأن يتنبه أإلنسضان إألى أأن هذه ألفضضيلة
ل تتحقق إأل إأذأ أنتهى رمضضان كله ،ولهذأ إأذأ
كان على أإلنسضان قضضاء من رمضضان صضامه
أأولً ثم صضام سضتًا من شضوأل ،وإأن صضام أأليام
ألسض -ت -ة م -ن شض -وأل ول -م ي -قضص م -ا ع -ل -ي -ه م -ن
رمضضان ف Óيحصضل هذأ ألثوأب سضوأء قلنا
بصضحة صضوم ألتطوع قبل ألقضضاء أأم لم نقل،
وذلك ألن ألنبي ـ صضّلى أللّـه عليه وسضّلم ـ قال:
«من صضام رمضضان ثم أأتبعه ،»...وألذي عليه
قضضاء من رمضضان يقال صضام بعضص رمضضان
ول ي- -ق- -ال صض- -ام رمضض- -ان ،وي -ج -وز أأن ت -ك -ون
متفرقة أأو متتابعة ،لكن ألتتابع أأفضضل؛ لما
فيه من ألمبادرة إألى ألخير وعدم ألوقوع في
ألتسضويف ألذي قد يؤودي إألى عدم ألصضيام.
تبدأأ صضيام ألسضت من شضوأل من ثاني أأيام ألعيد
وتنتهي بنهاية ألشضهر ول فرق في أأن تصضام
هذه أأليام مفرقة خÓل شضهر شضوأل أأو متتالية
خلف بعضضها فاألمر وأسضع وأألجر سضوأء ،لكن
ي -ن -ب -غ -ي ل -ل -مسض -ل -م أل -مسض-ارع-ة ف-ي أل-خ-ي-رأت
وألمسضابقة إألى أألعمال ألصضالحة ألتي تقربه

اسستمرار العمل الصسالح
بعد رمضسان
ل شضك أأن ألمسضلمة إأذأ أأقبلت على ألله في
شضهر رمضضان وتابت إأليه سضبحانه وتعالى
وع -م -لت أألع -م -ال ألصض -ال -ح -ة ،ف -إان أل -ل -ه
سض-ب-ح-ان-ه وت-ع-ال-ى ي-ق-ب-ل-ه-ا وي-وفقها للعمل
ألصضالح .وأأما أسضتمرأر ألعمل ألصضالح بعد
رمضضان فإانه دليل خير للمسضلمة وقد ذكر
بعضص ألسضلف أأن أسضتمرأر ألعمل ألصضالح
دليل على قبول أإلنسضان ،وألعمل ألصضالح
مقبول عند ألله تعالى بإاذن ألله إأذأ توفرت
ف -ي -ه ألشض -روط ألصض -ح-ي-ح-ة ل-ل-ع-ب-ادة وه-ي
أإلخÓصص لله تعالى ومتابعة ألنبي ـ صضّلى
ألّلـه عليه وسضلّم ـ وأأما إأذأ فعلت ألمرأأة
ذنوبًا بعد رمضضان فليسص دلي ًÓعلى عدم
ق -ب -ول ع -م -ل -ه-ا ب-ل إأن-ه-ا ق-د ت-ع-م-ل ع-مًÓ-
صضالحًا مقبوًل في رمضضان ويحدث منها
تقصضير بعد رمضضان ،لكن عليها أأن تعزم
أآلن على عدم ألمعصضية ألنها لو أأصضرت
على فعل ألمعصضية بعد رمضضان فإانها في
ألحقيقة لم تتب منها ومن شضروط ألتوبة
ألعزم على عدم ألعودة إألى ألذنب مرة
أأخ -رى ب-ل إأن ج-م-ه-ور أل-ع-ل-م-اء أشض-ت-رط-وأ
ل -م -غ -ف -رة أل -ذن -وب ف -ي رمضض-ان أج-ت-ن-اب
ألكبائر ول تدري أألخت ألفاضضلة ربما
تعود إألى معصضية من ألمعاصضي فيحتم لها
على هذه ألمعصضية فتموت على معصضية
أأما من عاشضت على طاعة ف Óيضضرها لو
م -اتت ع -ل -ى ط-اع-ة ب-ل ه-ن-ي-ئً-ا ل-م-ن ك-انت
خاتمتها حسضنة.

دعوة
^ هـل تريد أأن تكون قريبًا من
ألله؟ قال صضلى ألله عليه وسضلم:
«أأقرب ما يكون ألعبد من ربه وهو
سضاجد فأاكثروأ ألدعاء» (مسضلم).
^ هـل تريد بيتًا في ألجنة؟ قال صضلى
ألله عليه وسضلم« :من بني مسضجدأ ً لله
بني ألله له في ألجنة مثله» (مسضلم).
^ هـل تريد أأن يسضتجاب دعاؤوك؟ قال
صضلى ألله عليه وسضلم« :ألدعاء ل يرد
بين أألذأن وأإلقامة» (أأبو دأود).
^ هـل تريد أأن يضضمن لك ألنبي ـ
صضّلى ألّلـه عليه وسضّلم ـ ألجنة
بنفسضه؟ قال صضلى ألله عليه وسضلم:
من يضضمن لي ما بين لحييه وما
بين رجليه أأضضمن له ألجنة»
(متفق عليه).

حقه،

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

هام جدأ

هذه ألصضفحة –توي على آأيات قرآأنية كرÁة
وأحاديث نبوية شضريفة ،ألرجاء أ◊فاظ عليها
وحمايتها من ألتدنيسص .وشضكرأ

17374

يوم ا÷ائزة
لقد م s
ن ألله على ألمسضلمين بيومين في كل سضنة؛ يفرحون بهما بما أفاء
ألله عليهم من نعم وفضضل .ففي عيد ألفطر يفرح ألمؤومنون بإاكمال
لضضحى يفرحون
صضومهم ،وتوفيق ألله لهم في قيام شضهرهم؛ وفي عيد أ أ
جهم ،ويتذّكرون ما سضلف من تاريخهم ،فيكثرون من عمل ألخيرأت،
بح ّ
وتقديم ألقربات وألمسضاهمة في ألمبرأت ،يدفعون عن ألفقرأء غوأئل
ألفقر وكارثة ألعوز.

رسسال ـ ـة عاجل ـ ـة م ـ ـن رمضسـ ـان

إأل - - - - - - - -ى أل - - - - - - - -ل - - - - - - - -ه ت- - - - - - - -ع- - - - - - - -ال- - - - - - - -ى.
ق -ال ت -ع -ال -ىَ« :وسَض -اِرُع -وأْ ِإأَل-ى َمْ-غِ-فَ-رٍة uم-ن
جsن ٍ
ة َعْرضُضَها أل sسضَماَوأ ُ
لَْرضُض
ت َوأ أ
sرuبُك ْ
م َو َ
أُِعs-دْت ِلْ-لُ-مsتِقي َن} (آأل ع - -م - -رأن) ،وق - -ول- -ه
م
ت -ع-ال-ى{ :سَض -اِب ُ-ق-وأ ِإأَل-ى َمْ-غِ-فَ-رٍة uم-ن sرuبُ-كْ -
ض أل sسضَماء َوأ ْ أ
لَْرضضِ
جsنةٍ َعْرضُضَها َكَعْرض ِ
َو َ
أُِعs-دْت ِلs-لِ -
ذيَ-ن آأَمُ-ن-وأ ِب-الs-لِ-ه َوُرسُضِ-لِ-ه َذِلَ-ك
ضض ُ-ل أل s-ل ِ -
َف ْ -
ه ُي ْ-ؤوِت -يِ-ه َم-ن َيَ-شض-اء َوألs-لُ -ه ُذو

أْلَ- -فْ - -
ضضِ- -ل أْلَ- -عِ- -ظ -ي ِ-م} (أل- - - - -ح- - - - -دي - - - -د).
ينبغي لمن أأرأد صضيام سضت من شضوأل أأن يبيت
ألنية من ألليل ألنه صضيام أأيام مخصضوصضة في
وقت محدود لها أأجر مخصضوصص وليسص كصضيام
ألنفل ألمطلق ،من عليه قضضاء أأيام من شضهر
رمضضان فÓبد أأن يقضضي هذه أأليام أأول ثم
يصضوم ألسضت.

حكم وفوائد السضت من شضوال

م- -ا إأن ي- -ن- -قضض- -ي شض- -ه- -ر رمضض- -ان وي -ح -ت -ف -ل
أل-مسض-ل-م-ون ب-ع-ي-د أل-ف-ط-ر أل-م-بارك ،إأل وتبدأأ
ألعديد من ألتسضاؤولت ألمتعلقة بأاحكام صضيام
ألسضت م -ن شض -وأل ،خ -اصض -ة ف-ي-م-ا ب-ي-ن أل-نسض-اء
ألÓ-ئ-ي ع-ل-ي-ه-ن أأي-ام ف-ط-ره-ن ل-ع-ذر شض-رع-ي.
ويكون ألسضؤوأل ،بأايهما أأبدأأ ألقضضاء أأم ألسضت
من شضوأل؟ وهل يجوز أأن أأجمع بين صضيام
ألثنين بمعنى أأصضوم سضت أأيام بنية ألسضت من
شض- -وأل وف- -ي ن- -فسص أل -وقت قضض -اء م -ا ع -ل -ي؟
ألشضيخ محمد صضالح ألمنجد يؤوكد قائ :ًÓيعد
صض- -ي -ام ألسضت م -ن شض -وأل ،ب -ع -د أأدأء ف -ريضض -ة
رمضض- -ان ،سضّ- -ن -ة مسض -ت -ح ّ-ب -ة ول -يسضت ب -وأجب،
ويشضرع للمسضلم صضيام سضتة أأيام من شضوأل ،وفي
ذلك فضضل عظيم وأأجر كبير ،ذلك أأن من
صضامها يكتب له أأجر صضيام سضنة كاملة كما
صضح ذلك عن ألمصضطفى ـ صضّلى أللّـه عليه
وسضّلم ـ كما في حديث أأبي أأيوب رضضي ألله
عنه أأن رسضول ألله ـ صضّلى ألّلـه عليه وسضلّم ـ
قال‘‘ :من صضام رمضضان وأأتبعه بسضت من شضوأل
ك -ان كصض -ي -ام أل -ده -ر‘‘ (روأه مسض -ل-م وأأب-و دأود
وأل- - -ت - -رم - -ذي وأل - -نسض - -ائ - -ي وأب - -ن م - -اج - -ه).
ت من
ثم إأّن من ألفوأئد ألمهّمة لصضيام سض ّ
شضوأل تعويضص ألنّقصص ألذي حصضل في صضيام
ألفريضضة في رمضضان ،إأذ ل يخلو ألصضائم من
حصضول تقصضير أأو ذنب مؤوثّر سضلبا في صضيامه
ويوم ألقيامة ُيؤوخذ من ألنوأفل لجبرأن نقصص
ألفرأئضص كما قال صضلى ألله عليه وسضلم‘‘ :إأن
أأول ما يحاسضب ألناسص به يوم ألقيامة من
أأع -م -ال -ه -م ألصضÓ-ة ق-ال ي-ق-ول رب-ن-ا ج-ل وع-ز
لمÓئكته ،وهو أأعلم ،أنظروأ في صضÓة عبدي
أأتمها أأم نقصضها ،فإان كانت تامة كتبت تامة
وإأن أنتقصص منها شضيئا قال أنظروأ هل لعبدي
من تطوع ،فإان كان له تطوع قال :أأتموأ لعبدي

فريضضته من تطوعه ثم تؤوخذ أألعمال على
ذأك - - -م‘‘ (روأه أأب - - -و دأود) .وأل - - -ل - - -ه أأع - - -ل - - -م.
وفيما يتعلق بأايهما يبدأأ ألقضضاء أأم ألسضت من
شضوأل ،يقول ألشضيخ بن ألعثيمين أأنه يجب على
أإلنسض -ان أأن ي -ن -ت-ب-ه أأن-ه ل-ك-ي ي-ن-ال ث-وأب ه-ذه
ألفضضيلة أأن ينتهى من رمضضان كله ،ولهذأ إأذأ
كان على أإلنسضان قضضاء من رمضضان صضامه
أأولً ثم صضام سضتًا من شضوأل ،وإأن صضام أأليام
ألسض -ت -ة م -ن شض -وأل ول -م ي -قضص م -ا ع -ل -ي -ه م-ن
رمضضان ف Óيحصضل هذأ ألثوأب سضوأء قلنا
بصضحة صضوم ألتطوع قبل ألقضضاء أأم لم نقل،
وذلك ألن ألنبي ـ صضلّى ألّلـه عليه وسضّلم ـ
قال‘‘:من صضام رمضضان ثم أأتبعه ،‘‘...وألذي
ع -ل -ي -ه قضض -اء م -ن رمضض -ان ي-ق-ال صض-ام ب-عضص
رمضضان ول يقال صضام رمضضان.
وعن حكم صضيام أأيام ألسضت من شضوأل بنية
ألنافل من جهة وبنية ألقضضاء من جهة أأخرى،
ي -ق-ول أل-دك-ت-ور ع-ب-د أل-رح-م-ن أل-ب-ر ،أألسض-ت-اذ
بكلية أأصضول ألدين جامعة أألزهر ،إأنه ل يجوز
ألجمع في ألصضيام بين نية ألقضضاء وألنافلة،
كأان تجمع ألمرأأة في صضيامها بين أأيام ألسضت
من شضوأل وقضضاء أأيام فاتتها من رمضضان،
رأفضض - - - -ا أألق - - - -وأل أل - - - -ت- - - -ي أأب- - - -احت ذلك.
وأأخيرأ فيما يتعلق بسضؤوأل أأيهما أأفضضل ألتتابع
في ألصضيام أأم ألتفريق؟ أأنه ل ُيشضترط ألتتابع
في صضيام ألسضت من شضوأل فلو صضامها ألمسضلم
متفرقة أأو متتابعة ف Óبأاسص بذلك وكلما بادر
كان أأفضضل ،أمتثال لقوله تعالى{ :فاسضتبقوأ
ألخيرأت} ،وقوله تعالى{ :وسضارعوأ إألى
مغفرة من ربّكم} ،وقوله تعالى على لسضان
موسضى عليه ألسضÓم{ :وعجل ُ
ت إأليك رب
لترضضى} ،ولما في ألتأاخير من أآلفات.

ال ّ
طاعة والعبادة بعد رمضضان

وأإن ودعت ـ أأي -ه -ا أل -مسض -ل -م ـ شض -ه-ر أل-ط-اع-ة
وألعبادة وموسضم ألخير وألعتق من ألنار فاإن
أل- -ل- -ه ع- -ز وج- -ل ج -ع -ل ل -ن -ا م -ن أل -ط -اع -ات
وألعبادأت ما تهناأ به نفسص ألموؤمن وتقر به
ع-ي-ن أل-مسض-ل-م م-ن أأن-وأع أل-ن-وأف-ل وأل-ق-رب-ات
طوأل ألعام ومن ذلك:
 - 1صضيام سضت من شضوأل :عن أأبي أأيوب
ألأنصضاري أأن ألنبي ــ صضّلى ألّلـه عليه وسضّلم ــ
قال« :من صضام رمضضان ثم أأتبعه سضت من
شضوأل كان كصضيام ألدهر» (روأه مسضلم) .وأإن
ك- -ان ع- -ل- -يك قضض- -اء ف- -اأقضض- -ه ث- -م صض- -م -ه -ا.
 - 2صضيام أأيام ألبيضص وصضيام يوم عرفه لغير
ألحاج وكذلك صضيام أأيام ألثنين وألخميسص.
 - 3ق- -ي- -ام أل- -ل- -ي- -ل وأل- -م- -ح- -اف -ظ -ة ع -ل -ى
أل -وت -ر..وت -اأسص ب-الأخ-ي-ار { َك-اُن-وأ َقِ-ل-يً -
u Óمَ-ن
ألs- -لْ- -ي- -لِ َم- -ا َيْ- -هَ- -جُ- -ع -ونَ} (أل -ذأري -ات.)17 :
 - 4ألمدأومة على ألروأتب ألتابعة للفرأئضص
أثنتا عشضرة ركعة :أأربع قبل ألظهر وركعتان
ب-ع-ده ورك-ع-ت-ان ب-ع-د أل-م-غ-رب ورك-ع-ت-ان ب-ع-د
أل - - -عشض- - -اء ورك- - -ع- - -ت- - -ان ق- - -ب- - -ل أل- - -ف- - -ج- - -ر.
 - 5قرأءة ألقرأآن وألحرصص على ذلك يوميا

ول- - - - -و ج- - - - -زءأ وأح - - - -دأ ع - - - -ل - - - -ى ألأق - - - -ل.
 - 6أحرصص على أأعمال ألبر وأأسضتقم على
أل -ط -اع-ة..ق-ال أل-ل-ه ت-ع-ال-ىَ{ :ف-اسْض-تَِقْم َكَما
أُمِ ْ-رَت َوَم -ن َت -اَب َم َ-عَ-ك} (ه - - - -ود.)112 :
 - 7ت ذ لّ ل و ت ض ض ر ع و أ أ د ع ر ب ك أ أ ن ي ح ي ي ك ع ل ى
ألإسضÓم وأأن يميتك عليه وأأسضاأله ألثبات على
كلمة ألتوحيد ،فمن دعاء نبي هذه ألأمة ــ
صضّلى ألّلـه عليه وسضلّم ــ «يا مقلب ألقلوب ثبت
ق - -ل - -ب - -ي ع - -ل - -ى دي- -نك» (روأه أل- -ت- -رم- -ذي).
وأأنوأع ألطاعات كثيرة وأأجرها عظيم قال
ت-ع-ال-ىَ{ :م ْ-ن َع ِ-م َ-ل صَض -اِل-حً-ا uم-ن َذَكٍ-ر أَْو
حَياةً َ
حِيَيsن ُ
أُنثَى َوُهَو ُموْؤمِ ٌ
طuيَبًة
ن َفَلُن ْ
ه َ
م أَْجَ-رُه-م ِبَ -اأْحَ-سضِ-ن َما َكاُنوأْ
َوَلَ-نْ -
جِ-زَيs-نُ-هْ -
ن} (أل- - - - - - - - - - -ن - - - - - - - - - -ح - - - - - - - - - -ل.)97 :
َيْعَمُلو َ
فاأحرصص أأخي ألمسضلم على ألسضتمرأر على
ألأعمال ألصضالحة ،وتحذر أأن يفجاأك ألموت
ع-ل-ى م-عصض-ي-ة ،وأسض-ت-حضض-ر أأن م-ن عÓ-م-ات
ق-ب-ول ع-م-لك ف-ي رمضض-ان أسض-ت-م-رأرك ع-ل-ى
أل -ط -اع-ة ب-ع-ده ،وأل-حسض-ن-ة ت-ت-ب-ع-ه-ا أل-حسض-ن-ة
وألسضيئة تجر ألسضيئة.

خ s-ط ل -ن -ا
رمضضان
رسضالًة
أضض- -افت أإ¤
ح u-ب -ه ح ّ-ب ً-ا ،
وأإ ¤موsدته
ُو ّد ًأ ،وأإ¤
مكانته
مكانًة ،خ s
ط
ل -ن -ا رسض -ال َ-ة
ح- -ب- -يٍب أإ¤
قلوٍب
يحب tها،
رسضالة
صضدق ،نطق بها ألفوؤأد
ل معا Êأل ّ
–وي ك s
أŸل - -يء ب - -ن- -غ- -م- -ات أل- -ط- -ه- -ر ،وت- -ب- -اري- -ح
أل ّسض -ك -ي -ن -ة ،وه -مسض -ات ألّ-ن-ج-وى ،ج-اءت
رسضالته هذه لكي تبيّن أن قدوَمه قدوٌم
ل- - -ل- - -خ ،Òوحضض - -وره حضض - -ور ل - -لÈك - -ة،
وأإق-ب-ال-ه أإق-ب-ال ل-لُ-ي ْ-م -ن وألأمان ،وأليسضر
وأŸسضرأت.
ي-ق-ول رمضض-ان م-خ-اطً-ب-ا أأح-ب-اب-ه :أأح-ب-ت-ي :أأنا
رمضض- -ان ،أأن- -ا أل ّشض -ه -ر أل -م -ب -ارك ،أأن -ا أل ّشض -ه -ر
أل -ك -ري -م ،أأن -ا شض -ه -ر أل ّسض -ك-ي-ن-ة وأل-وق-ار ،شض-ه-ر
أل -فضض-ي-ل-ة وألأذك-ار ،شض-ه-ر أل ّصض-دق-ة وأل ّصض -ي-ام،
شض -ه -ر ألّ-ت-هt-ج-د وأل-ق-ي-ام ،خ sصض-ن-ي رّب -ي ب-اأج-ور
ليسضت لغيري من ألشّضهور« :كّل عمل أبن أآدم
ل -ه ،أل -حسض -ن -ة ب -عشض -ر أأم-ث-ال-ه-ا أإل-ى سض-ب-ع-م-ائ-ة
ضضعف ،قال ألله عّز وجّل :أإلّ أل ّصضيام فاإّنه لي
وأأن- -ا أأج- -زي ب- -ه» .أأن- -ا أل ّشض- -ه -ر أّل -ذي ُج -ع -لُت
مضض-م-ارأ ً ل-ل-م-تسض-اب-ق-ي-ن ع-ل-ى ألتقوى ،وميدأنًا
للمتنافسضين على ألدرجات ألعلى{ :يا أّيها
أّل -ذي-ن أآم-ن-وأ ُكِ-ت-ب ع-ل-ي-ك-م ألّصض-ي-ام ك-م-ا
ُك -تب ع -ل -ى أّل -ذي -ن م -ن ق -ب ِ-ل -ك -م ل -ع ّ-ل-ك-م
تّتقون}.
أأُِح t-ل ع-ل-ي-ك-م ضض-ي-فً-ا مضض-ي-اف-ا ،ف-م-ن أأك-رم-ن-ي
فلُيْبشضر باإكرأمي له ،ومن أأدركني فليخلصص في
أإدرأكه لي فقد ل أأعود أإليه ،نعم ،فقد تكون
ضض -ي -اف -تك ل -ي ه -ي ألأخ -ي -رة ،ف -اأن -ا أّل-ذي أإذأ
قدمت ُفتحت أأبوأب ألجنان ،وغلقت أأبوأب
ألنيرأن ،وُغsلت ألشّضياطين ،خير أإحدى ألليالي
حِرم خيرها فقد
ي خير من أألف شضهر ،من ُ
ف s
ح ِ -رم .ل-ق-د ك-ان سض-ل-ف-ك-م أل ّصض -ال-ح ي-ت-ر ّق -ب-ون-ن-ي
ُ
ليعيشضوأ أأّيامي وليالي بين طاعات وعبادأت،
وكان من دعائهم« :ألّلهsم سضuلمنا أإلى رمضضان،
وسضلّم لنا رمضضان ،وتسضsلْمُه منا متقsب ،»ًÓبل
كانوأ يدعون ألله سضتة أأشضهر أأن يبلغني أإّياهم،
ث ّ-م ي -دع -ون -ه سض -ت -ة أأشض -ه -ر أأن ي -ت -قّ-ب-ل م-ن-ه-م.
أأج -ل ،ي -ا أأح-ب-ت-ي :أأن-ا رمضض-ان ج-ئ-ت-ك-م وم-ع-ي

ألّرحمة
وأل -م -غ-ف-رة م-ن
رّبكم ،ويا لِتِْلكَ
ألأع- -دأد أّل -ت -ي
أأعتقها ألله من
ألّنار
لإخÓصضهم في
ألعمل،
وت -ف -ان-ي-ه-م ف-ي
ألتقّر ب،
وت-ع-ب-ه-م لينالوأ
رضضا رّبهم جلّ
وع.Ó
من صضام أأّيامي
أإيمانًا وأحتسضابًا غفر ألله له ما تقّدم من ذنبه،
ومن قام ليالي أإيمانًا وأحتسضاباً غفر ألله له ما
ي ل ي- -رد.
ت - -ق ّ- -د م م - -ن ذن - -ب - -ه ،وأل ّ- -د ع - -اء ف s - -
نعم ،أأنا رمضضان :شضهر ألجهاد وألّنصضر ،وألعّزة
وألّ- -ت - -م -ك -ي -ن ،أأن -ا أّل -ذي أأّي -ام -ي لُ ّ -
ط -خت ب -دم
ألشّض- -ه- -دأء وألأت- -ق -ي -اء ،أسض -األ -وأ ب -درأ ً وأأ ُُح -دأ ً،
أّلذي ل ينسضى ،أسضاألوأ ألأندلسص
وألفتح
وع -م-ورّي-ة وأأن-ط-اك-ي-ة وع-ي-ن ج-ال-وت ،كّ-ل ت-لك
ألأسض -م -اء أرت -ب -طت ب -ق-دوم-ي فسضّ-ج-ل-ن-ا سض-ويً-ا
ت- -اري -خ ً-ا مشض -رق ً-ا وم -ج -دأ ً ع -ظ -ي -م ً-ا ل Ó-أمّ -ة.
نعم ،أأنا رمضضان ،شضهر ألجود وألعطاء وألبذل
وأل ّسضخاء ،فاأّيامي أختبار لأهل ألأموأل ،فاإن
هم بذلوها وأأعطوها أبتغاء وجه ألله تعالى،
طامعين فيما عنده أأفلحوأ وفازوأ ،وأإن هم
ب- -خ- -ل- -وأ وأسض- -ت -غ -ن -وأ ف -ق -د خ -اب -وأ وخسض -روأ.
ن -ع -م ،أأن -ا رمضض -ان أّل -ذي أأن -زل أل -ل -ه ب-ح-ل-ول-ي
ألقرأآن فقال{ :شضهر رمضضان أّلذي أْنِزل
ف-ي-ه ألقرأآن} ،ل -ق-د ك-ان لصض-ح-اب-ة ح-ب-ي-ب-ك-م
ي ألّنحل،
ي كدو u
عليه أل ّصضÓة وأل ّسضÓم فيه دو w
يسضمع لهم في بيوتهم ،ولقد كان جبريل عليه
أل ّسضÓم ُيدأرسص ألحبيب عليه أل ّصضÓة وأل ّسضÓم
ألقرأآن في رمضضان ،نعم يا رعاكم ألله أأنا كّل
ذلك ،فما لم ُيذكر من ألفضضل كثير ،فاأّيامي
ك لّ ه ا خ ي ر  ،و ل ي ا ل ي ك ل ّ ه ا ن ع ي م  ،و ن ف ح ا ت ي م ب ا ر ك ة
وتباريحي ممتعة ،يغشضاني ألهدوء وأل ّسضكينة،
وتغمرني ألفرحة وألطماأنينة ،ل أأعرف ول
ب أل s-رَف َ -ث وأل sصض َ -خ َ-ب وأل uسض-ب-ابَ ،نu-ق ق-ل-بك
أأح ّ
وطuهر ضضميرك ون ّ
ظف فوؤأدك من أل ّصضفات
ألذميمة وألأخÓق ألسضّيئة ،قّرر باأن تكون من
ألفائزين باإذن ألله تعالى في نهايتي وأحذر
من ألsدعة وألكسضل.
نعم ،أأنا شضهركم ألمبارك ألحبيب أإلى قلوبكم،
ه -ذه رسض -ال -ت -ي أأتت أإل -ي -ك-م ت-خ-ب-رك-م ب-فضض-ل-ي
وم -ك -ان-ت-ي ،ف-ادع-وأ رّب-ك-م تضضّ-رًع-ا وخ-ف-ي-ة أأن
يرزقكم صضوم أأّيامي ،وقيام ليالي.

إأّن م- -ن ج- -م- -ي- -ل أألم- -ور أأّن أل- -ع- -ام- -ة ل ي- -خ -ف -ون
مشضاعرهم ،أأو ل يمكنهم إأخفاؤوها ،وهذأ قد يكون
جارحاً في بعضص أألحيان ،لكنه من أأصضدق ألمعايير
وأأوضضحها ،وهناك موهبة حري بالدأعية إألى ألله
أأن يمتلكها ،وهي قرأءة ألقلوب ،فهي تعني فهم ما
يشضعر به ألناسص نحو هذأ ألدأعية ،هل يحبونه أأم
يبغضضونه أأم ل يبالون به؟ وذلك من خÓل عÓمات
ألوجوه وزلت أأللسضن ،فهذه من ألصضعب إأخفاؤوها.
فإاذأ رأأيت من ألعامة ألحب لك وألتعلق بكÓمك،
ومحاولة تطبيقه فاعلم أأنك في فضضل من ألله،
فاسضع إألى ألمزيد منه ،باإلخÓصص ألتام في ألقول
وألعمل.
أأما إأذأ رأأيت منهم ألجفاء عنك وأإلعرأضص عن
كÓمك ففتشص :من أأنت؟ وما تقول؟ وماذأ تفعل؟
بعد هذأ هناك أأمور جدير بالدأعية ألنتباه إأليها
ت - -خصص أل - -درسص أل - -خ - -ط - -ب - -ة ن - -فسض - -ه- -ا م- -ن- -ه- -ا:
إأياك أأن تجعل من نفسضك موضضوع ألحديث ،فبعضص
ألكلمات قد ل يكون مدحًا مباشضرأ ً للنفسص ،لكنه
يفصضح عن أعتدأد كبير بها ،وهي مزعجة للسضامع،
م - - - - - - -ن- - - - - - -ف- - - - - - -رة م- - - - - - -ن أل- - - - - - -خ- - - - - - -ط- - - - - - -يب.
ألتعريضص بالناسص ممنوع ،بعضص ألخطباء يعuرضضون
بالناسص أأو ببعضضهم بعد حوأدث معينة ،ويظنون
أأنهم ببعضص ألموأرأة لن يعرف أأحد من يقصضدون،
ف -ي -ت -ك -ل -م-ون ب-كÓ-م ج-ارح ف-اضض-ح ،وي-ظ-ن-ون أأن-ه-م
ي - - - - - - - - -حسض - - - - - - - - -ن - - - - - - - - -ون صض- - - - - - - - -ن- - - - - - - - -عً- - - - - - - - -ا.
ل تكلف ألناسص ما ل يطيقون ،ل ينبغي للخطيب أأن
يكون مثالياً إألى درجة ألسضذأجة ،فيطالب ألناسص أأن
يكونوأ مÓئكة ل يخطئون ول يزّلون ،بل إأن من

أل -ح -ك -م -ة وأل -وأق -ع -ي -ة ت -وق -ع أألخ -ط -اء وأل -زلت،
وألتعامل معها بسضمو وبعد نظر.
ل تتكلم في ألهÓميات وألفلسضفات وألكÓم غير
ألمفهوم.
ليسضت ألعبرة بطول ألخطب ول بكثرة ألكÓم لكن
في تأاثيره.
ألمهمة ل تنتهي بالنتهاء من ألخطبة أأو ألدرسص.
م- -ن أل -خ -ط -أا أأن يسض -رع أل -خ -ط -يب أأو أل -م -ح -اضض -ر
ب -ال-م-غ-ادرة ب-ع-د كÓ-م-ه ،ف-ال-ن-اسص ل-دي-ه-م ح-اج-ات
وشضكاوى وهموم وأسضتفسضارأت ،وهم معتادون أأن
يبوحوأ بها لمن يرون من أأهل ألصضÓح وألخير.
ل تحرم من حولك من كلمة طيبة ومن بسضمة
صضادقة ،فالكلمة ألطيبة وألبسضمة ألصضادقة مفتاح
تملك به ألقلوب ،فمن كان عديم ألبضضاعة منهما
ل -يسص ل -ه ح -ظ ف -ي حب أل -ن-اسص أأو أل-ت-أاث-ي-ر ف-ي-ه-م.
عليك أأن تصضبر على أأذى ألناسص ،وتحمل شضكاوأهم،
وألسض -ع -ي ب-ي-ن-ه-م ب-ال-خ-ي-ر وأع-ل-م أن لك أألج-ر ف-ي
أل - - - - - - - -دن - - - - - - - -ي - - - - - - - -ا ق - - - - - - - -ب - - - - - - - -ل أآلخ - - - - - - - -رة.
ف-ي أل-خ-ت-ام ،أل-خ-ط-يب وأل-دأع-ي-ة أل-مخلصص ينتظر
أألج -ر م -ن أل -ل -ه ،ع -ل -ى أأن -ه ي -ن-ال م-ن حب أل-ن-اسص
ودع-ائ-ه-م ورف-ع-ه-م م-ن م-ك-ان-ت-ه وت-ق-دي-م-هم له ،ما
يجعله في خير كثير ،وقد قال أبن ألقيم رحمه ألله
طوبى لمن بات وأألسضن ألناسص تدعو له ،وألويل لمن
ب - - - - -ات وأألسض - - - - -ن أل - - - - -ن - - - - -اسص ت - - - - -ل - - - - -ع- - - - -ن- - - - -ه.
وحب ألناسص للمرء ودعاؤوهم له من عاجل بشضرى
ألمؤومن ،فنسضأال ألله أأن يعجل لنا ألبشضرى في ألدنيا
قبل أآلخر.

كيف تعرف قدرك ‘ قلوب الّناسس؟

: OGó``````YGE
áæ«eCG.ê
اÿميسش  ٢٩جوان  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٠٥ششوال  ١٤٣٨هـ
العـ ـدد١٧٣٧٤ :

koutoufcom@gmail.com
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‘ حّبـك يا بـÓدي

فالك فال اÒÿ
❊ الحمل
رب- -م -ا اأ’ق -دار ت -أات -ي -ن -ا ب -م -ا ’
نششتهي يا حمل..لكنها محاطة
بهالة من الخيرة ،سشنبصشرها بعد
ح - - -ي - - -ن ون - - -ح - - -م - - -د ال - - -ل - - -ه ع - - -ل - - -ي - - -ه- - -ا.

❊ الثور

سشيأاتيك الفرج من الله من حيث
’ تدري يا ثور ،ويذهلك بفضشله
وي -غ -م -ر ق -ل -بك ب -رح -م -ت-ه ،أابشش-ر
ب -ال -ك -ري -م وت -ف -اءل ب -ه وث-ق ب-ه واط-م-ئ-ن ل-ك-ل
أاقداره.

❊ الجوزاء

رّدد دائ- -م- -ا ي- -ا ج -وزاء :ي -ا رب
تجعل لي هّما إا أازحته ،و ضشيقا
إا ّ فّرجته ،و حزنا إا’ّ أاجليته ،و
عسشرا إا’ّ يسشرته ،و أامرا مسشتعصشيا إا ّ حّللته،
وحّقق لي كل ما أاتمنى.

ششعب ا÷زائر مسشلم
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^ قدر الم ُسشتطاع إان لم تكن خيرا ل
تكن ششرا.

أأمثال

^ اجعل الله رقيبك ول تجعل الّناسس
أاولى هّمك.

^ الصش
قليل امت ذنوبه
ة ،و
لديه م غالباً ليسس
اي
ندم عليه.

إالى كل القلوب الطّيبة التي جاء بصشرها
على هذه الكلمات لكم منا هذا الدعاء:
رّبي اجعلنا مّمن نظرت إاليهم فرحمتهم
وسشمعت ُدعاءهم فأاجبتهم
الّلهم ارُزقنا نعمة يعجز عنها الشtشكر
صشبر
ول تبتلينا بÓء يعجز عنه ال ّ

بقلم الششيخ عبد ا◊ميد بن باديسس  -رحمه الله -

للعÈة

الششاب ا◊سشود

إاسشم من  ٣أاحرف:
 -١إاذا حذفت أاوله أاصشبح عظيم الششأان،
 -٢إاذاحذفت وسشطه أاصشبح عدو ا إ
لنسشان،
 -٣إاذا حذفت آاخره أاصشبح غالي ا أ
لثمان،
 -٤إاذا عكسشته يقششعر له ا أ
لبدان.
فما هو؟

حل العدد السشابق
منجم.

أبتسسم
❊ هناك موظف كلما يغيب عن
الدوام يقسشم للمدير ان والده في
المسشتششفى ،سشنوات وهو على هذا
الحال...ويوم قرر المدير الذهاب
للمسشتششفى وجد أان والده طبيب.
❊ ال- -نسش -ي -ان شش -يء ج -م -ي -ل ل -ك -ن إاذا
نسشيت مكان هاتفك الجوال وهو
صش- -امت ،ف- -دع ج- -م- -ي -ل ي -ب -حث
معك.

جلسش ششاب فقد وظيفته ويبلغ من العمر ٢6
ع ا م اً ف ي م ق ه ى ي ق ع و س ش ط ا أ ح د ا ’ أ س ش و ا ق ،
وبداأ بمششاهدة السشيارات التي تذهب وتجيء
وهو يردد نفسش الكلمة بصشوت عاٍل « :اآه لو
كانت هذه لي وليسشت لصشاحبها ،اأنا فهيم
وذك - -ي وه - -و ’ يسش - -ت - -ح- -ق- -ه- -ا».م- -ر ال- -ي- -وم
ا’أول..والثاني..والثالث والششاب يجلسش في
السشوق ويردد نفسش الكÓم ،كلما مر موظف
قال يجب اأن اأكون مكانه ،وكلما مرت سشيارة
ق -ال ي -جب اأن ت -ك -ون ه -ذه ل -ي ،وك -ل -م -ا راأى
ششخصشًا بثياب جميلة قال هي اأجمل لو كانت
علي.
طال الزمن فمّر اأسشبوع واأسشبوعان وثÓثة
ولم يبحث الششاب عن وظيفة ،واكتفى بحسشد
ا ل ن ا س ش ي و م ي اً م ن ذ ا ت ا ل م ق ه ى  ،و ك ا ن ه ن ا ك
رجل عجوز يجلسش غير بعيد عنه ويهز راأسشه
كلما ردد هذا الششاب كÓمه السشلبي ،في
البداية لم يكن ينتبه له الششاب الحسشود لهز
راأسش العجوز مع كلماته ،لكن بعد اأيام انتبه
له وبداأ ينظر اإليه بنظرات غضشب ’أنه ششعر
ب -ه -ز راأسش ال -ع -ج -وز ن -وع ً-ا م -ن السش -خ -ري -ة.
وفي نهاية الثÓثة اأسشابيع؛ قرر الششاب اأن
يرى لماذا يقوم الرجل العجوز بهذا الفعل،
فذهب اإليه وقال له« :يا هذا...لماذا تهز
ب- - - - - -راأسشك سش- - - - - -خ- - - - - -ري - - - - -ة م - - - - -ن - - - - -ي؟».

مثÒة

❊ السشرطان

’ تفّكر في صشعوبة ظرفك يا
سش -رط -ان..ول -ك -ن ف ّ -ك-ر ف-ي ق-وة
وق-درة م-ن ت-دع-وه ،ف-م-ه-م-ا ب-دت
لك اأ’م -ور مسش -ت -ح -ي -ل-ة..ت-ذك-ر ق-ول-ه ت-ع-ال-ى:
﴿كذلك قال ربّك هو علي هuين﴾.

❊ اأ’سشد

ف -ي ل-ح-ظ-ة ق-ري-ب-ة ’ ت-ت-و ّق-ع-ه-ا،
سش -ت -ج -د ن -فسشك ي -ا أاسش -د وسش -ط
حلمك الذي طالما أاردته وتمنيته،
ف Óتفقد اأ’مل أابدا ً ،ابششر بالفرج القريب.
❊ العذراء
ح -ي -ن تشش -ع -ر أان ال َ-م-ن-اف-ذ كّ-ل-ه-ا
ُم-غ-ل-ق-ة ي-ا ع-ذراء..سش-يصشُل إاليك
لُطف الله من الَمنفِذ الُمسشتحيل.
❊ الميزان
’ تدري يا ميزان كيف تأاتيك
رسشائل الله ورحمته ،و’ تدري
كيف يفتح الله اأ’بواب ،إان الله إاذا
أاراد ششيًئا ’ يرده أاحد ،الله كبير ،و’ ششيء
أاكبر منه.
❊ العقرب
سش- -ي- -أات -ي ال -ي -وم ال -ذي ُي -دان لك
جميلك يا عقرب ،أاعط وانسش
وسشترى! قال تعالى﴿ :وما كان
رّبك نسشيا﴾.

❊ القوسس
ف -رف -ع راأسش -ه ال-ع-ج-وز اإل-ي-ه وق-ال ل-ه« :ت-عّ-ل-م
ا’ح -ت -رام ف -ي ال -خ -ط -اب ،ف -اأن -ا ع-م-ري 6٥
ع ا م اً »  .ش ش ع ر ا ل ش ش ا ب ب ن و ع م ن ا ل خ ج ل و ق ا ل ل ه :
«اأع- -ت- -ذر ،ل- -ك- -ن ل- -م- -اذا ه- -ز ال- -راأسش ب -ه -ذه
الطريقة؟».
ابتسشم العجوز وقال له ’« :اأسشخر منك لكنك
ت ذ ك ر ن ي ب ش ش ب ا ب ي  ،ف ق ب ل  ٣ ٠ع ا م اً ب ا ل ض ش ب ط
جئت اإلى هذا المقهى وكان الوحيد في هذا
السش -وق ،وق -لت ن -فسش ك Ó-مك ورددت -ه دوم ً-ا
ق -ائ  Óً-اأن-ا اأفضش-ل...ك-ب-ر السش-وق واّت-سش-ع وم-ا
زلت في مكاني اأوؤمن اأنني اأفضشل واأن الناسش
’ ي س ش ت ح ق و ن ش ش ي ئ اً «  .ا ل ش ش ا ب  « :ا إ ذ ن ؟ »  .ا ل ع ج و ز :
«لم اأعد اأقوى على الكÓم بششكل مسشتمر
واأرفع صشوتي ،لكن الحمد لله اأنك جئت هنا

فترّدد ما اأرّدده منذ  ٣٠عامًا ،وبالتالي اأنا
اأهز راأسشي على كÓمك ’أقنع نفسشي اأنني
اأق- -ول- -ه ،ف- -م- -ا زلت اأرى ن- -فسش- -ي ا’أفضش- -ل».
صشعق الششاب من الكÓم وعرف اأن الحسشد
اأسشواأ صشفات البششرية ،فهو ’ ياأتي بخير
لصشاحبه اأبدا ً ،وعرف اأنه لو وقع في ششباك
السش-ل-ب-ي-ة ل-ج-لسش ه-ناك  ٣٠ع-امً-ا م-ث-ل هذا
العجوز يردد نفسش الكÓم ولكنه يغير من
ال - - - - - - - - - -واق - - - - - - - - - -ع شش- - - - - - - - - -ي- - - - - - - - - -ئً- - - - - - - - - -ا.
يقول جورج هيغل« :الحسشد اأغبي الرذائل
على ا’إطÓق ،فاإنه ’ يعود على صشاحبه باأية
فائدة».وصشدق من قال« :لله در الحسشد ما
اعدله بداأ بصشاحبه فقتله».

أاخبار

❊ الجدي

إاذا كانت بصشمة إاصشبعك تثبت
ه- -وي -تك الشش -خصش -ي -ة ،ف -بصش -م -ة
لسشانك تثبت حصشاد تربيتك وُرقي
أاخÓقك ،فاجعل من نفسشك أاثرا ً جمي ً
ُ Óيطبع
في نفوسش البششر يا جدي.

❊ الدلو

أال- -م ت- -دهششك أام- -ور ح- -دثت لك
بغير تخطيط منك يا دلو؟! ولو
اسشتعملت لها كل عقلك ماحدثت
بهذه الروعة ،فتوّكل على الله وثق بعطاياه
وأارح قلبك.

انتخاب كلب رئيسشا لبلدية ‘ و’ية كنتاكي

انتخب سشكان قرية في و’ية كنتاكي في الو’يات المتحدة
للمرة الرابعة ،كلبا لمنصشب رئيسش البلدية ،بعد أان تغلب على
قطة وحمار ودجاجة وحيوانات أاخرى رششحها أاصشحابها لهذا
ال -م -نصشب.وأاع -ربت صش -اح -ب -ة ال -ك-لب ،ج-وردي ب-ام-ف-ورث ،ع-ن
سشعادتها لفوز كلبها  -وهو من نوع بيتبول واسشمه برينيث
باولترو  ٣سشنوات  -ليصشبح رئيسش البلدية المقبل لقرية رابيت
هاشش ،التي تبعد  ١٢٥كيلومترا ششمال مدينة ليكسشينغتون.
وق-ال ب-وب-ي ك-ايسش-ر ،ال-ذي ي-ع-م-ل ف-ي ال-ج-م-ع-ي-ة ال-ت-اريخية في

كم من مصشيبة صشرفها الله عنك
يا قوسش بسشبب فعل خير قمت
ب -ه ،إاّن -ه-ا صش-ن-ائ-ع ال-م-ع-روف ت-ق-ي
العبد مصشارع السشوء ،فاجعل لك معروفاً ’
تنقطع عنه مهما كانت ظروفك.

❊ الحوت
المدينة ،إان هذه ا’نتخابات انطلقت في أاواخر تسشعينيات
القرن الماضشي ،وكانت تهدف إالى جمع التبرعات.
وأاضشاف« :نجمع دو’را واحدا مقابل كل صشوت ،يمكن أ’ي
ششخصش اإ’د’ء بصشوته إاذا أاراد ذلك».
وتذهب هذه اأ’موال لتطوير للقرية ،لكنها سشتسشتخدم هذا
العام للمسشاعدة في إاصشÓح المتجر الرئيسشي لها ،الذي دمر في
حريق.

التفاؤول هو أان تتعلق بفرج الله
حتى ولو كانت المعطيات كلها
ضشدك يا حوت! فالبحر أامام موسشى والعدو
خلفه ومع ذلك قال﴿ :ك ّÓإانّ معي رّبي
سشيهدين﴾.
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كلمة السسر
دردشسة الحروف
لعبة الحروف
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الكلمـــــــات:

الهاششمي قروابي ،الهادي رجبﬁ ،مد بوليفة ،عبد الله
مناعي ،فلة عبابسشة ،رابح درياسشة ،بوجمعة العنقيسس،
ﬁمد مازو ،Êلونيسس أايت منقÓت ،سشليم رياضس ،عبد
الوهاب سشليم ،جميلة عراسس ،عن ÎهÓل.
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أافقيا :صصراط بومدين ،أامنة بلوزداد،’ ،
الي ،ري ،حل ،مع ،ر.ر ،قادم ،ال ،لي ،سصور،
لين ،الم ،في ،الدم ،جمال دكار ،ا.ا ،يحل،
رة ،نعيمة عبابسصة.

عموديا:

صصالح أاقرور ،رمال ،او ،الع ،ان ،ادسس،
يحك ،طعمة ،قديم ،ب.ب ،عن ،نيل ،الو،
راي ،ادع ،لوم ،الم ،دزيري ،اجرا ،يد ،مال،
ناي ،الليل ،دروب ،مدرسصة.
الحل متاهة ا أ
لرقام

+ ٠٧ + ٠٦ + ٨٤ + ٥٥ + ٤٢ + ٣٣ + ٢٤
٢٦٤ = ٠٥ + ٠٨
الحل  /تسشل وتثقف

السسياسسي أالياندي كان
يمارسس مهنة طبيب
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الحل  /كلمات متقاطعة
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ليام
 - ١عÓل سشنقوقة ا أ
 - ٢مصشطفى محمود المتخيل
والسشلطة
 - ٣د  -طه حسشين الله

١

ممثل مسصرحي
قسصنطيني
راحل

`

ششطب الكلمات اŸدونة داخل اŸربعات ‘ جميع الŒاهات
مع اسشتعمال أاول وآاخر حرف للكلمة

اربط بخط المؤولف (ة) بكتابه (ها)
لتية:
لسشماء ا آ
من ا أ

٢

أاول رئيسس
’تحاد
الكتاب

` 4 `` 3 ` 2

الكلمــات السسريــة
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٤

1

كريمة مختار
الريحان
برامج
آادم عليه السسÓم

ترشصد «م»
لفظ هاتفي
«م»

عميد الروائيين اسصم علم
الجزائريين
مذكر

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

متشصابهان

٥

اسصتمر

رخو «م»

٢

دردشسة
لسسهم
اأ

سصنة

قط

هذه الإششارة –توي
على دوائر مرقمة من ١اإ٨ ¤
و‘ نفسس الوقت على
حروف ﬂتلفة بحيث اأن
رمز الإششارة يتكون من
›موعة اأرقام ترجمه
اإ ¤حروف ثم اجمع هذه
ا◊روف فتحصشل على
اسشم لفنانة جزائرية
متعددة اللغات ‘ غنائها.

845

رقــــــــــم

درب

لعبــــة الحـــروف

كلمة
السشر:

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أافقيا
 ١و )٢مخرج سصينمائي فلسصطيني،
و’ية من الجنوب الكبير،
 )٣خاصصتي ،متشصابهان ،جوهر،
 )٤يصصور ،تنجب «م»،
 )٥رجاء ،موفدة «م»
 )٦سصاند ،والدتي،
 )٧سصقي ،عاصصمة اأوروبية،
 )٨حرف مكرر ،مصصائب ،بواسصطتي،
 )٩معمل ،ماهر «م»
 )١٠معلم،
 ) ١١متشصابهان ،مدينة سصياحية
مصصرية،

عموديا
 )١شصاعر لبناني،
 )٢يقدف ،ثلثا صصوم،
 )٣كمل «م» ،بلدية بو’ية بومرداسس «م»،
متشصابهان،
 )٤قبيح ،سصن «م»،
 )٥للنصصب ،عكسس موت «م» ،قط،
 )٦نصصف لرقم ،وجع ،ثلثا نقد،
 )٧مدخل ،واد ،أامنح «م»،
 )٨أاخفق ،منصصف،
 )٩نصصف ثغرة ،مسصالك ،فسصر «م»،
 )١٠يسصأام «م» ،إاله ،ثلثا سصير،
 )١١قار ،صصوت الهاتف،

.
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موأقيت
ألصشÓة

لعدأم ‘ أÛاهد
^  29جوأن  :1875تنفيذ حكم أ إ
«ﬁمد بن تومي» (بوششوششة) Ãعسشكر ألزيتون
بقسشنطينة.

ألطقــسس أŸنتظـــر أليـــوم و ألغــــد

^  29جوأن  :1960أ◊كومة أŸؤوقتة للجمهورية
أ÷زأئرية تصشدر بÓغا تعلن فيه فششل لقاء «مولن»
ب Úوفد جبهة ألتحرير ألوطني وألوفد ألفرنسشي.

أÿميسس  05ششوأل  14٣8هـ أŸوأفق لـ  29جوأن  2017م

إنتقـ ـ ـ ـ ـا’ت:
بلفوضشيل ضشمن
أإولويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات
هانوفر 96
أضشحى أŸهاجم ألدو‹
أ÷زأئ - - - -ري ل - - - -ن - - - -ادي
سش- - -ت- - -ان- - -در دو ل- - -ي- - -اج
لو- ¤
(أل- - - - -درج- - - - -ة أ أ
ب- - -ل- - -ج- - -ي- - -ك - -ا) إأسش - -ح - -اق
بلفوضشيل ،ضشمن أولويات
ن-ادي ه-ان-وفر  96ألصشاعد
أ÷دي -د إأ ¤أل -ب-ون-دسش-ل-ي-غ-ا
لŸان-ي-ة ل-ك-رة أل-ق-دم ،من
أ أ
أج- - - -ل أن - - -ت - - -دأب - - -ه ه - - -ذه
ألصش -ائ -ف -ة ،حسش-ب-م-ا ن-ق-ل-ت-ه
ألصشحافة أÙلية.
وق - -رر أ÷زأئ- -ري أŸرت- -ب- -ط
Ÿوسش -م آأخ -ر م -ع ن -ادي -ه أل-ب-ل-ج-ي-ك-ي ،ت-غ-يÒ
لجوأء وأللتحاق بفريق يليق بطموحاته،
أ أ
ح -يث رفضس ب -ل -ف -وضش -ي -ل ع -رضش -ا م-ن أل-ن-ادي
ألÎكي طرأبزون سشبور ،حسشبما كششفت عنه
ألصشحيفة ألبلجيكية «دأرنيار هور»« .بلفوضشيل
ي- -رغب ‘ ألنضش- -م- -ام إأ ¤ب- -ط- -ول -ة أق -وى وÃا أن
ط -رأب -زون سش -ب -ور ل-ن ي-ل-عب أي م-ن-افسش-ة أوروب-ي-ة
أŸوسشم ألقادم فهذأ لن يششجع أ÷زأئري لÓلتحاق
بصشفوفه».
كما يوجد ألÓعب ألسشابق لن ÎميÓن ﬁل أنظار
لŸا Êوسشيلتا فيغو
كل من نادي باير ليفركوزن أ أ
لسش-ب-ا ،Êأل-ل-ذي-ن ي-رغ-ب-ان ‘ ضش-م أل-ه-دأف
أ إ
أ÷زأئري.
إأششهـــــــــــــــــــــــــــار

ألششعب2017/06/29 /pub /

ألفجر0٣.41...............:
ألظهر12.52...............:
ألعصشر16.4٣...............:
ألمغرب20.14..............:
ألعششـاء21.55................:

عنابة
عنابة

17374 Oó©dG

–ضشــــÒأ لتصشفيـــــات مونديــــــال 2018

إجتماع ب Úأإلكارإز و’’إلفاف’’ ‘  6جويلية
ي-ج-ت-م-ع ألإسش-ب-ا Êل-وك-اسس ألكارأز
م-درب أŸن-ت-خب أل-وط-ن-ي ل-ك-رة
أل - -وط - -ن - -ي ،ي- -وم أÿم- -يسس 6
ج- -وي- -ل- -ي- -ة أل- -ق -ادم ،م -ع مسش -وؤو‹
أل–ادي -ة أ÷زأئ -ري -ة ل -ك -رة أل -ق -دم
لÎسش- -ي -م ب -رن -ام -ج ع -م -ل أŸن -ت -خب ألأول،
–سشبا Ÿوأجهة زأمبيا ‘  2و 5سشبتم( Èذهابا
وأإي-اب-ا) ‘ أإط-ار أ÷ول-ة أل-ث-ال-ث-ة وأل-رأب-عة من
تصش- -ف- -ي -ات ك -اأسس أل -ع -ا ،2018 ⁄حسشب م- - - - -ا
نشش- - -رت - -ه أمسس ‘‘أل - -ف - -اف‘‘ ع Èم - -وق - -ع - -ه - -ا
ألرسشمي.
و أضش-افت أل-ه-ي-ئ-ة أل-ف-درأل-ي-ة أنه سشيتم
ألتطرق كذلك خÓل هذأ ألجتماع
أإ ¤م- - -ن- - -ت- - -خب أÙل - -ي Úوأل - -ذي
سش -ي -خ -وضس م -وأج-ه-ت ‘ Úأإط-ار
تصشفيات ألبطولة ألإفريقية
ل Ó-ع-ب ÚأÙل-ي 2018 Úضشد
أŸنتخب ألليبي ‘ ششهر أوت.
وسش -ي -حضش -ر أل -ن -اخب أل-وط-ن-ي ق-ب-ل ه-ذأ ألج-ت-م-اع،
ن-ه-ائ-ي ك-اأسس أ÷زأئ-ر أل-ذي سش-ي-ج-م-ع وف-اق سش-ط-يف وششباب
بلوزدأد Ãلعب  5جويلية با÷زأئر ألعاصشمة يوم ألأربعاء
ألقادم على ألسشاعة .16:٣0
وك-ان ق-د ” ت-ع-ي Úأل-ك-ارأز ع-ل-ى ر أسس أل-ع-ارضش-ة أل-ف-نية
للمنتخب ألوطني ‘ ششهر أفريل أŸنصشرم خلفا للبلجيكي
جورج ليكانسس ألذي فضشل ألسشتقالة بعد أإقصشاء ‘‘أÿضشر‘‘
من ألدور ألأول لكاأسس أ· أإفريقيا  ،2017ألتي جرت وقائعها
بالغابون .و“كن ألكارأز من –قيق بدأية مششرفة مع
أŸنتخب ألوطني بعد فوزه ‘ أللقاء ألودي أمام غينيا (-2
 )1و أم- -ام أŸن -ت -خب أل -ط -وغ -و‹ ( ‘ )0-1أإط- - -ار أ÷ول - -ة
ألأو ¤م- -ن تصش- -ف- -ي- -ات ك- -اأسس أ· أإف -ري -ق -ي -ا ،2019
أŸقررة بالكامÒون.

 23°أ÷زأئر
 20°أ÷زأئر

 29°وهرأن
 27°وهرأن

ألثمن  10دج

28°
26°

france prix 1

ششج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار يتح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـول إإ ¤جر Áـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
قت ـ ـ ـ ـل ‘ حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي إلصشبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاح بـوهـ ـ ـ ـ ـ ـرإن
لرب -ع -اء ،ع -ل -ى مسش -ت -وى ح-ي ألصش-ب-اح ‘
–ّول شش -ج -ار ب Úشش -اب ،Úأمسس أ أ
مدينة وهرأن ،إأ ¤جرÁة ششنعاء ،بعد أن تلقى ألضشحية ألبالغ ( 20عاما)
طعنة على مسشتوى ألصشدر أردته قتي.Ó
لمن ألولئي
وذكر ت خلية ألتصشال وألعÓقات ألعامة ألتابعة Ÿديرية أ أ
أن ألضشحية تلقى طعنة قاتلة بوأسشطة سشÓح أبيضس من أ◊جم ألكب،Ò
وج -ه -ه -ا ل -ه شش -خصس ي -ب -ل -غ م-ن أل-ع-م-ر ( 40ع -ام -ا) بسش -بب م-ن-اوشش-ات نشش-بت
بينهما وتطورت إأ ¤ألضشرب وأ÷رح أŸفضشي إأ ¤أŸوت مباششرة بعد نقله إأ¤
أŸسشتششفى أ÷امعي  1نوفم 1954 Èبإايسشطو.
وأنتقل عناصشر ألششرطة ألقضشائية إأ ¤مسشرح أ÷رÁة ،حيث حّددت
هوية أŸتهم أŸتوّرط ‘ قضشيّة ألضشرب وأ÷رح ألعمدي أŸفضشي إأ ¤ألوفاة
وتوقيفه ‘ ظرف قياسشي وجيز ،فيما أ‚ز ضشّده إأجرأء قضشائي.
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حجـ ـ ـز مششروبـ ـات كحوليـ ـة بسشعيدة
وﬂـ ـ ـ ـ ـ ـدرإت ببشش ـ ـ ـار

لمن سشعيدة من حجز كمية
«ألششعب» “كن عناصشر ألششرطة ألقضشائية أ
لحجام،
لنوأع وأ أ
من أŸششروبات ألكحولية بلغت  768وحدة من ﬂتلف أ أ
كانت موجهة للبيع بطريقة غ Òششرعية.
وقائع ألقضشية تعود إأ ¤أسشتغÓل ششرطة سشعيدة Ÿعلومات مفادها قيام
ششخصس مششتبه فيه بنقل كمية من أŸششروبات ألكحولية على م Ïمركبة،
لمنية ” ،وضشع حاجز أمني فجائي
وعليه وبعد أتخاذ كافة ألتدأب Òأ أ
باŸدخل ألغربي Ÿدينة سشعيدة سشمح بتوقيف أŸششتبه فيه ،وحجز 768
لحجام.
لنوأع وأ أ
وحدة من أŸششروبات ألكحولية غ Òمفوترة بششتى أ أ
أم-ا أل-ع-م-ل-ي-ة أل-ث-ان-ي-ة أل-ت-ي ق-ام ب-ه-ا ع-ن-اصش-ر أل-ف-رق-ة أŸت-ن-ق-ل-ة للششرطة
أل-قضش-ائ-ي-ة ب-بشش-ار ،ف-ت-مت ع-ن ط-ري-ق أسش-ت-غÓ-ل م-ع-ل-وم-ات ت-ف-يد بوجود
ششخصش Úمسشبوق Úقضشائيا على م Ïحافلة لنقل أŸسشافرين بصشدد نقل
ك -م-ي-ة م-ع-تÈة م-ن م-ادة أل-ق-نب أل-ه-ن-دي ،وع-ل-ي-ه ب-اشش-رت ذأت أل-ع-ن-اصش-ر
–رياتها ألتي أفضشت إأ ¤توقيف أŸششتبه فيهما وحجز 970غرأم من مادة
ألكيف أŸعالج.

