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أ◊رأئق تتلف
أك Ìمن 1500
هكتار من ألغابات

ة،

ما

ب
م

ة

تسس - - -ب - - -بت ح- - -رأئ- - -ق
أل - -غ - -اب - -ات ‘ أإتÓ- -ف
أأك Ìم - - - - - - - - - - - -ن 1500
ه- - - -ك- - - -ت- - - -ار ،خ Ó- - -ل
أ’أسس -ب -وع أŸم -ت-د م-ن
 06أإ 12 ¤جويلية،
ع-ل-ى مسس-ت-وى ع-دي-د
و’ي - - - -ات أل - - - -وط - - - -ن
حسسب حصس - - - -ي - - - -ل - - - -ة
نشس- -رت- -ه- -ا أŸدي- -ري- -ة
ألعامة للغابات.
وأأوضس -ح ذأت أŸصس-در
أأن أ◊رأئ - -ق شس- -م- -لت
 372ه- -ك- -ت- -ار م -ن
ألغابات و  594هكتار
من أ’أحرأشس و 535
ه -ك -ت-ار م-ن أ’أدغ-ال
أأي Ãعدل  46حريقا
‘ أل - -ي- -وم ومسس- -اح- -ة
 470ه -ك -ت -ار ل -ك-ل
حريق.
كما أأشسارت أŸديرية
أل -ع-ام-ة ل-ل-غ-اب-ات أإ¤
أأن -ه سس -ج -ل ‘ أل -فÎة
أŸم- -ت- -دة ب Úأل -ف -ا—
ج - -وأن و  12جويلية
م- -ا ’ ي- -ق -ل ع -ن 550
حريقا شسمل مسساحة
أإج- -م- -ال -ي -ة ق -درت بـ
 2580هكتار.

خرجة ميدأنية للمجلسص ألشضعبي ألولئي لتيزي وزو

فوج من ألكشضافة يشضارك ‘ ألتجمع
أŸتوسضطي باŸغرب

ي-ن-ظم أÛلسس
ألشسعبي
ألو’ئي
ل- -ت- -ي -زي وزو،
غ -دأ ،خ -رج -ة
ميدأنية
ل-دأئ-رة ت-ي-زي
وزو أإ ¤موأقع
أأقطاب
أ’متياز وكذأ
و أ د ف - - - - - - - - - - -ا ‹
ل -ل -و ق -و ف ع -ل -ى
مدى تقدم أأشسغال ﬂتلف صسيغ ألسسكنات أ›ÈŸة.

يتوجه وفد متكون من  17فردأ من ألكشسافة أ’إسسÓمية
أ÷زأئرية للمشساركة ‘ ألتجمع أŸتوسسطي –ت شسعار «
كل ما يجمعنا ..أنفتاح  ..تضسامن  ..ألتزأم» أŸنظم ،من
 15أإ 25 ¤جويلية أ÷اري ،باŸملكة أŸغربية.

أنطÓق بطولة ألعا ⁄لكرة أليد
تنظم ألفدرألية أ÷زأئرية
ل- -ك- -رة أل- -ي -د ،خ Ó-ل أل -فÎة
أŸمتدة ب 18 Úو 30جويلية،
ب-ط-ول-ة أل-ع-ا ⁄ل-ك-رة أل-يد ‘
ط-ب-ع-ت-ه-ا  ، 20دأع - -ي- -ة ك- -ل
أل - - -ق - - -ط- - -اع- - -ات أل- - -وزأري- - -ة
أŸتدخلة ’إ‚احها وألتكفل
جيدأ أ◊دث.

أختتام ألÎبصص ألتحضضÒي لفئة
أألكابر ‘ ألكارأتي دو
يختتم ،أليوم ،ألÎبصس ألتحضسÒي ألذي نظمته
أ’–ادي-ة أ÷زأئ-ري-ة ل-ل-ك-رأت-ي دو ل-ف-ئ-ة أ’أكابر،
منذ  11جويلية أ÷اري ،بدرأرية ،بهدف ضسمان
ألتكفل ألتام باŸصسارع Úوأأحسسن مسستوى بهدف
أŸشس- -ارك- -ة ‘ أŸوع- -د أل- -دو‹ لÓ- -أل- -ع- -اب أل- -ع -اŸي -ة
فروتسسوأف ببولونيا.

ت- - - -ن- - - -ظ- - - -م و’ي- - - -ة
أ÷زأئ- - -ر ،أل- - -ي- - -وم،
سس- -ه -رة أح -ت -ف -ائ -ي -ة
بالنوأدي ألرياضسية
أل- -ع- -اصس -م -ي -ة أل -ت -ي
ح- - -ق- - -قت ن- - -ت- - -ائ- - -ج
أإي -ج -اب -ي -ة ‘ م-وسس-م
 ،2017-2016وذلك
ب- -اŸدرسس- -ة أل- -ع- -ل -ي -ا
ل -ل -ف -ن -دق-ة ،أب-ت-دأء
م -ن ألسس-اع-ة 18 . 30
مسساء.

...ويوم درأسضي ترقية أدأء أŸرأة أ◊رفية
ي -ن -ظ -م أÛلسس ألشس -ع -ب -ي أل -و’ئ -ي ل -ت-ي-زي وزو ،ي-وم  18جويلية
أ÷اري ،يوما درأسسيا حول ألتكنولوجيات أ◊ديثة ،أأدأة لÎقية
أŸرأأة أ◊رفية ‘ ألتنمية أÙلية ،أŸنظمة Ãقر ألو’ية بقاعة
عيسسات رباح ،أبتدأء من ألسساعة  09 : 00صسباحا.

أللقاء أ÷ماعي أŸوسضع رقم ÷ 175مع
ألشضهادأت
ي - -ن - -ظ- -م أŸت- -ح- -ف أل- -وط- -ن- -ي
ل -ل-م-ج-اه-د ،ي-وم  17جويلية
أ÷اري ،ب- - -ال- - -ت- - -نسس - -ي - -ق م - -ع
م- - - -دي - - -ري - - -ات أÛاه - - -دي - - -ن
وأŸت -اح -ف أ÷ه-وي-ة ،أل-ل-ق-اء
أ÷م - -اع- -ي أŸوسس- -ع رق- -م 175
ح - -ول م - -وضس - -وع « ك - -ي- -ف- -ي- -ة
أل-ت-ك-ف-ل ألشسخصسي وألتلقائي
ب -اÛاه -دي -ن ورع-اي-ت-ه-م م-ن
ط -رف ألشس-عب ط-وأل أل-ث-ورة
أل -ت -ح -ري -ري -ة» ،وذلك ب-اŸك-ان وأل-زم-ان أل-ذي –دده ك-ل م-وؤسسسس-ة
وÃقر أŸتحف على ألسساعة  14 : 00بعد ألزوأل.

هزة
أرضضية بقوة  4.0درجة بع“ Úوشضنت

سسجلت هزة أأرضسية بقوة  4 , 0درجة على سسلم ريشس ،Îأأول أأمسس،
ع -ل -ى ألسس -اع -ة أل -ع -اشس -رة ل -ي  Ó-ودق -ي -ق -ة ،ب -ب -ن-ي صس-اف ب-و’ي-ة عÚ
“وشس -نت ،حسس -ب -م -ا أأف -اد م -رك -ز أل -ب-حث ‘ ع-ل-م أل-ف-لك وأل-ف-ي-زي-اء
ألفلكية وأ÷يوفيزياء.
وأأوضسح أŸركز أأن موقع ألهزة قد حدد على بعد  50كلم
شسمال-غرب بني صساف بالبحر.

يومية وطنية إأخبارية تصسدر عن أŸؤوسسسسة ألعمومية
أ’قتصسادية(شسركة ذأت أسسهم)
رأسس مالها أ’جتماعي 126 .000.000 .00 :دج
 39شسارع ألشسهدأء ألجزأئر

ألÈيد أ إ
’لكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊأŸوقع أ إ
’لكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê
ألتحرير(021) 60.67.83 :
ألفاكسس(021) 60.67.93 :

’دأرة وألمالية
أ إ

تشسرف وزأرة ألتضسامن ألوطني وأ’أسسرة وقضسايا أŸرأأة على تنظيم
أل-ط-ب-ع-ة أل-ث-ال-ث-ة أل-وط-ن-ي-ة Ÿك-اف-ح-ة أل-ع-نف ضسد أŸرأأة ع Èوسسائل
أ’إعÓم ،فعلى من يرغب ‘ أŸشساركة ‘ هذه أŸسسابقة ألتي حدد
أآخر أأجل لها يوم  7سسبتم ،2017 Èأ’طÓع على أŸعلومات أÿاصسة
على ألعنوأن أ’إلكÎو Êألتا‹ www.msnfef.gov.dz. :

ت- -ن- -ظ- -م أل- -وك- -ال- -ة أل- -وط- -ن- -ي- -ة ل- -لسس- -دود
وأل -ت -ح -وي Ó-ت ب -ال -ت -نسس -ي -ق م -ع أŸدي -ري-ة
أل - -ع- -ام- -ة ل- -ل- -ح- -م- -اي- -ة أŸدن- -ي- -ة ،ح- -م- -ل- -ة
–سس- - -يسس- - -ي- - -ة م- - -ن ﬂاط- - -ر ألسس - -ي - -اح - -ة
بالسسدود ،وذلك يوم  17جويلية أ÷اري،
بسس- -د ب -ن -ي ه -ارون Ãي -ل -ة ،و  24جويلية
أ÷اري ،بسسيدي يعقوب بالشسلف.

ولية أ÷زأئر تكرم ألنوأدي ألعاصضمية ألفائزة

ألتحرير

 ...مسضابقة مكافحة ألعنف ضضد أŸرأة

ألتحسضيسص Ãخاطر ألسضباحة ‘ ألسضدود

‘

ة

ت-ق-وم وزي-رة أل-تضس-ام-ن أل-وطني وأ’أسسرة
وقضس- -اي -ا أŸرأأة غ -ن -ي -ة أل -دأل -ي -ة ،أل -ي -وم،
بزيارة عمل وتفقد أإ ¤و’ية مسستغا،Â
ح -يث سس -ت -ع -ط -ي أإشس -ارة أن-طÓ-ق أ’إق-ام-ة
ألصس-ي-ف-ي-ة أل-تضس-ام-نية من أŸركز ألنفسسي
أل -ب-ي-دأغ-وج-ي لÓ-أط-ف-ال أŸع-وق Úذه-ن-ي-ا
Ãزغ- - - -رأن ،أإ ¤ج- - - -انب زي- - - -ارة أŸرك- - - -ز
أŸت- -خصسصس ’إع- -ادة ألÎب- -ي- -ة وم- -وؤسسسس -ة
أل -ط -ف -ول -ة أŸسس -ع -ف-ة بصس-ي-ادة ،أإ ¤ج-انب
أ’حتفال باليوم ألوطني للطفل.

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

ى

م
ن

ألدألية ‘ زيارة عمل إأ ¤مسضتغاÂ

أمانة ألمديرية ألعامة

ألهاتف(021) 60.69.55:
ألفاكسس(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

ألرئيسسة أŸديرة ألعامة
مسسؤوولة ألنشسر

أأمينة دباشص
مدير ألتحرير

فنيدسص بن بلة

إلع ـÓناتكـم أتصضل ـ ـوأ تلفاكسص(021) 73.60.59 :
بالقسض ـ ـم ألتجـ ـ ـاري :ألسضرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وأ÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ مÓحظة:
أŸقـــا’ت وأل- - -وث- - -ائ- - -ق أل- - -ت - -ي ت - -رسســــل أوتسس - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإأ ¤أصسحابها نشسرت أو  ⁄تنشسر
و’ ›ال Ÿطالبة أ÷ريدة بها

’شسهار
أŸؤوسسسسة ألوطنية للنشسر وأ إ
 1شسارع باسستور ـ أ÷زأئر
ألهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
ألفاكسس(021)73.95.59... :

وسسسسات ألتالية:ألوسسط :مطبعة  S.I.Aألغرب :شسركة ألطباعة  S.I.Oألشسرق :شسركة ألطباعة  S.I.Eألجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

»æWh

ألسضبت  15جويلية  201٧م
ألموأفق لـ  21شضوأل  1438هـ

‘ رسسالة تهنئة ا ¤نظÒه الفرنسسي بالعيد الوطني لبÓده

رئيسس ا÷مهورية يجدد حرصشه على دعم التعاون ب Úالبلدين
جدد رئيسس ا÷مهورية ،عبد
العزيز بوتفليقة ‘ ،رسسالة تهنئة
ب- -عث ب -ه -ا ا ¤ن -ظÒه ال -ف -رنسس -ي،
اÁان- -وي- -ل م- -اك -رونÃ ،ناسسبة
اح-ت-ف-ال بÓ-ده ب-ع-ي-ده-ا الوطني،
““ح- -رصس- -ه ال -ت -ام““ ع -ل -ى م -واصس -ل -ة
التعاون الثنائي والرتقاء به ا¤
مسس-ت-وى ال-ب-ع-د النسسا““ ÊاŸتميز““
الذي يطبع العÓقات ب Úا÷زائر
وف - - - -رنسس - - - -ا وك - - - -ذا الشس- - - -راك- - - -ة
السستثنائية التي Œمهما.
وج -اء ‘ رسض -ال -ة رئ -يسس أ÷م-ه-وري-ة
ق -ول -ه““ :يسض-ر ÊأأÁا سض-رور ،وفرنسضا
–تفل بعيدها ألوطني ،أأن أأتوجه
أليكم ،باسضم أ÷زأئر شضعبا وحكومة
وأأصض-ال-ة ع-ن ن-فسضي ،ب-أاح-ر ت-ه-انينا
أÿالصض -ة م -ق -رون-ة ب-أاط-يب “ن-ي-ات-ي
ب -ال -رق -ي وأل -رف-اه ل-لشض-عب أل-ف-رنسض-ي
ألصضديق ولفخامتكم Ãوفور ألصضحة
وألتوفيق ‘ مهمتكم ألنبيلة““.
«هذأ ويطيب ‹ ‘ ،هذه أŸناسضبة
ألسضعيدة ،يضضيف رئيسس أ÷مهورية
أأن أأج - -دد ل - -ك - -م “ام أسض- -ت- -ع- -دأدي
وحرصضي ألتام على ألعمل معكم على
م -وأصض -ل -ة دع-م أل-ت-ع-اون ب Úب-ل-دي-ن-ا
وألرت- -ق- -اء ب- -ه أ ¤مسض- -ت- -وى أل -ب -ع -د
ألنسض - -ا ÊأŸت- -م- -ي- -ز أل- -ذي ي- -ط- -ب- -ع
عÓقاتنا وكذأ ألشضرأكة ألسضتثنائية
أل -ت -ي ق -ررت أ÷زأئ -ر وف -رنسض-ا م-ع-ا
أقامتها فيما بينهما““.
وأسضتطرد قائ““ :Óأنني على يق Úمن
أأن ه -ذه ألشض -رأك -ة ألسض -ت -ث-ن-ائ-ي-ة بÚ
بلدينا سضتكون ،بدفع مشضÎك من
قبلنا ،ق -م-ي-ن-ة ب-اŸضض-ي ق-دم-ا ن-ح-و
مثالية مثمرة ‘ كنف مصضا◊ة بÚ
أل -ذأك -رأت ﬁوره -ا صض-دأق-ة م-ع-ززة
وت-ن-م-ي-ة م-ت-ق-اسض-م-ة ناجحة ،خدمة
Ÿصضلحة شضعبينا““.

جمعاء ،م- -ن أأج- -ل ب- -ل- -وغ غ- -اي -ت -ي
ألسض -ت -ق -رأر وأل-رق-ي أل-ل-ذي-ن ن-ت-ط-ل-ع
أليهما ،خاصضة ‘ فضضائنا أŸتوسضطي
وألسضاحل ألفريقي““.
وخلصس رئيسس أ÷مهورية أ ¤ألقول:
““‘ أنتظار أأن أسضعد باسضتقبالكم ‘
أ÷زأئر ،أأج -دد ل -ك -م أأح -ر ت -ه-اÊ
ألودية ،رأجيا ،ف -خ-ام-ة أل-رئ-يسس
وصضديقي ألعزيز ،أأن تتقبلوأ أأسضمى
ع -ب -ارأت أŸودة وأل -ت -ق-دي-ر وخ-الصس
مشضاعر ألصضدأقة““.

..ويهنئ رئيسس
لسشود
جبل ا أ

وأأكد ألرئيسس بوتفليقة بالقول““ :هذأ
وأأنوه ،م- -ن م- -ن- -ط -ل -ق ه -ذه أل -روح،
با◊وأر أÿالصس وأŸلموسس ألذي
سض -ب -ق وأأن ب -اشض -رن -اه م -ن -ذ ت -ول -ي -ك -م
مهمتكم ألسضامية ،ليسس فيما يتعلق
Ãسض -ت -ق -ب -ل أل -ع Ó-ق -ات ب Úب -ل -دي -ن -ا

لحكام اŸادة 92
وفقا أ
من الدسستور

الرئيسس بوتفليقة يجري
حركة ‘ سشلك الولة
والولة اŸنتدبÚ
أاج- -رى رئ- -يسس ا÷م- -ه- -وري -ة ع -ب -د ال -ع -زي -ز
بوتفليقة ،أاول أامسس ،حركة ‘ سسلك الولة
لح-ك-ام اŸادة
وال-ولة اŸن-ت-دب Úوه-ذا وف-ق-ا أ
 92م -ن ال -دسس -ت -ور ،حسسب م -ا أاف -اد ب -ه ب -ي -ان
لرئاسسة ا÷مهورية.
وبهذا ” تعي Úكل من السسيدات والسسادة:
 -1بكوشس حمو ،واليا لولية أادرار.
 -2بن منصسور عبد الله ،واليا لولية الشسلف.
 -3صسيودة عبد اÿالق ،واليا لولية باتنة
 -4العياضسي مصسطفى ،واليا لولية البليدة
 -5ليما Êمصسطفى ،واليا لولية البويرة
 -6دومي جي ،‹Óواليا لولية “Ôاسست
 -7مولتي عطا الله ،واليا لولية تبسسة
 -8بن يعيشس علي ،واليا لولية تلمسسان
 -9قنفاف حمانة ،واليا لولية ا÷لفة
 -10فار بشس ،Òواليا لولية جيجل
لسسÓم ،واليا لولية سسعيدة
 -11لوح سسيف ا إ
 -12درفوف حجري ،واليا لولية سسكيكدة
 -13سسلماﬁ Êمد ،واليا لولية عنابة
-14سسيعدون عبد السسميع ،واليا لولية قسسنطينة
 -15بوشسمة ﬁمد ،واليا لولية اŸدية
 -16لبقى ﬁمد ،واليا لولية معسسكر
 -17شسريفي مولود ،واليا لولية وهران
 -18خنفار ﬁمد جمال ،واليا لولية البيضس
 -19بو◊ية عيسسى ،واليا ولولية إاليزي
 -20العفا Êصسالح ،واليا لولية برج بوعريريج
 -21بلكاتب ﬁمد ،واليا لولية الطارف
 -22بن سسعيد عبد القادر ،واليا لولية الوادي
 - 23نويصسر كمال ،واليا لولية خنشسلة
 -24بداوي عباسس ،واليا لولية سسوق اهراسس
 -25أاحمودة أاحمد زين الدين ،واليا لولية ميلة
 -26حجار ﬁمد ،واليا لولية النعامة
 -27وي - -ن - -از ل - -ب- -ي- -ب- -ة ،وال- -ي- -ا ل- -ولي- -ة عÚ
تيموشسنت
 -28براهيمي نصسÒة ،واليا لولية غليزان
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ” ت-ع-ي Úك-ل م-ن السس-ي-دة
لتية أاسسماؤوهم كولة منتدب:Ú
والسسادة ا آ
 -1زيبوشس فتيحة ،واليا منتدبا لبوزريعة
 -2بوشسارب مهدي ،واليا منتدبا للحراشس
 -3عبد العزيز عثمان ،واليا منتدبا لباب الوادي
 -4صسادق مصسطفى ،واليا منتدبا للدار البيضساء
 -5كياسس بن عمر ،واليا منتدبا لبئر مراد رايسس
لن قزام
 -6رافع عبد القادر ،واليا منتدبا إ
 -7زيدان ÿضسر ،واليا منتدبا لتقرت

فحسضب ،ب -ل ك -ذلك ح -ول أŸسض -ائ-ل
أŸت -ع -ل -ق -ة ب -السض -ل-م وألم-ن أل-ل-ذي-ن
ي-ف-رضض-ان –دي-ات وت-ه-دي-دأت –تم
علينا ،أليوم أأك Ìمن ذي قبل ،ضضم
جهودنا Ÿقارعة ألرهاب أŸقيت،
ع -دو أ◊ضض -ارأت ك -اف -ة وألنسض -ان -ي-ة

بعث رئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز
بوتفليقة برقية تهنئة أ ¤رئيسس
أ÷بل ألأسضود فيليب فيوجا نفيتشس
Ãن -اسض -ب -ة أح-ت-ف-ال بÓ-ده ب-ع-ي-ده-ا
أل -وط -ن -ي ج-دد ل-ه ف-ي-ه-ا أسض-ت-ع-دأده
““للعمل على “ت Úأأوأصضر ألصضدأقة
وألتعاون““ ب Úألبلدين ““‘ جميع
أÛالت ذأت أله - - - - - -ت - - - - - -م - - - - - -ام
أŸشضÎك““.
وجاء ‘ برقية ألرئيسس بوتفليقة:
““Ãن -اسض -ب -ة أح-ت-ف-ال أ÷ب-ل ألأسض-ود
بعيده ألوطني ،يسضر ÊأأÁا سضرور
أأن أأت -ق -دم أل -ي -ك-م ب-ت-ه-ان-ي-ن-ا أ◊ارة
مشض -ف-وع-ة ب-ت-م-ن-ي-ات-ي ل-ك-م Ãوف-ور
ألصضحة وألسضعادة و بالرفاه وألرقي
لشضعب أ÷بل ألأسضود ألصضديق““.
وأأضضاف رئيسس ألدولة قائ «:Óهذأ،
وأأغ-ت-ن-م ه-ذه ألسض-ان-ح-ة لأج-دد ل-كم
أسض- -ت- -ع -دأدي ل -ل -ع -م -ل ع -ل -ى “تÚ
أأوأصض- -ر ألصض- -دأق- -ة وأل- -ت- -ع- -اون بÚ
أ÷زأئر وأ÷بل ألأسضود ‘ ،جميع
أÛالت ذأت ألهتمام أŸشضÎك
تلبية لتطلعات شضعبينا““.

وجوه جديدة وإاسستغناء عن ا◊رسس القدË

الرهان على الششباب واŸيدان هو الفيصشل
التشسبيب واÈÿة معيارا التغي Òالذي عن طريقه قام رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز
لحكام اŸادة  92من الدسستور بإاجراء حركة ‘ سسلك الولة والولة اŸنتدب،Ú
بوتفليقة طبقا أ
وأاول م Ó-ح -ظ -ة Áك -ن أان نسس -ت -خ-لصس-ه-ا م-ن ه-ذه ا◊رك-ة ،م-غ-ادرة ولة ا÷م-ه-وري-ة ال-ذي-ن
Œاوزمعدل بقائهم على رأاسس الهيئات التنفيذية ما يفوق العشسرة سسنوات ،و‘ كل مرة يتم
–ويلهم إا ¤وليات أاخرى ،ل يبدون انسسجاما مع واقع ولياتهم ،وعدم قدرتهم أاو تهاونهم
‘ الوصسول إا ¤حلول عاجلة للسساكنة ،وجميعها تتعلق بتوف Òالظروف الضسرورية لعيشس
اŸواطن ،خاصسة اŸناطق الداخلية من الوطن والهضساب والشسمالية .إال أان الكث Òمن الشسكاوى
رفعت ‘ وقت سسابق من طرف اŸواطن Úونواب الŸÈان السسابق تتعلق جلها حول مواضسيع
التنمية واŸاء الشسروب والشسغل والسسكن ،و‘ كل مرة “نح لهم فرصس إاظهار كيفية تعاملهم
لمور تصسل إا ¤طرق مسسدودة ‘ كل مرة.
مع بعضس هذه النشسغالت إال أان ا أ

نور الدين لعراجي
ما جعل أألوضضاع تتفاقم وتصضل أ÷هات ألعليا
للوطن ،وعلى سضبيل أŸثال بولية تبسضة ماتزأل
أŸناطق أ÷نوبية للولية مثل بئر ألعاتر وأأم
ع- -ل- -ي ون -ق -ري -ن وأŸاء ألب -يضس ل تصض -ل أŸي -اه
ألشضروب حنفياتها باألسضابيع ،مع وجود أŸصضانع
أŸنجمية ألتي تسضتهلك ألقدر أألك Èمن أŸياه،
و‘ كث Òمن أŸرأت يخرج ألسضكان إأ ¤ألشضوأرع
للتعب Òعن سضخطهم وأسضتيائهم ونقل مطالبهم
إأ ¤أ÷هات أŸعنية ،إأل أأن أŸشضكل يبقي عالقا
إأ ¤أليوم دون حل ،فيظل ما تعرفه ألبÓد من
موجة حر شضديدة جابت أŸنطقة أ◊دودية.
أألم- -ر أل- -ذي ت- -ط- -لب ت- -ع- -ي Úأل- -وأ‹ أŸن -ت -دب
ل-ل-م-ق-اط-ع-ة ألدأري-ة ب-ت-ق-رت م-ولت-ي عطاء ألله
على رأأسس ولية تبسضة خلفا للوأ‹ أŸغادر علي
ب -وق -رة ،أل -ذي ط -الب ‘ م -رأت سض -اب -ق -ة حسضب
مصضادر مقربة برغبته ‘ ألتقاعد.
وÃن -ح أل -ت -ج-رب-ة ل-ل-وأ‹ أ÷دي-د م-ولت-ي ي-ك-ون
ألرئيسس قد عول على ألكوأدر ألشضابة ألتي عÈت
‘ فÎة وجيزة عن قدرتها ‘ معا÷ة قضضايا
كÈى تتعلق بالشضغل وتسضوية ألعقار ألتي طال
أن -ت -ظ -اره -ا وأأدخ-لت أŸدي-ن-ة ‘ ح-روب ك-ثÒة،
أسضتدعى تنقل رئيسس أ◊كومة ‘ مرأت سضابقة.
يبدو أأن أألمر يتعلق أأيضضا ب Íحسض Úألذي ⁄
Áر على تعيينه بولية ألشضلف إأل أأشضهر معدودة
ق-ادم-ا إأل-ي-ه-ا م-ن سض-ك-ي-ك-دة م-ع-وضض-ا فيها ألوأ‹
أŸق -ال شض -اط -ر بسض -بب إأسض -اءت -ه ل-ذأك-رة أل-ولي-ة
ألتاريخية ألثانية على أŸباشضر ،ألمر أسضتدعى
من رئيسس أ÷مهورية توقيفه رفقة أولد صضالح
زيتو Êوأ‹ بجاية ‘ نفسس أليوم وبشضكل نهائي،
بعد وصضول تقارير تؤوكد Œاوزأتهما‡ ،ا يعني
أأن ألرئيسس ل يتسضامح ‘ أأمور تتعلق بكرأمة
أŸوأطن مهما كان نوعها.
ح -رك -ة دون تسض -ري -ب-ات مسض-ب-ق-ة وألسض-ري-ة ره-ان
ألنجاح
على عكسس أ◊ركات ألسضابقة وما يثار حولها
Óخبار وأŸتاجرة باألسضماء
وقبلها من ألÎويج ل إ
‘ ألكث Òمن أŸرأت فأان هذه أŸرة بلغت
ألسضرية ،درجة قصضوى ‘ –ضض Òألقوأئم ⁄ ،
يكن يعلم بها حتى ألولة أ÷دد أنفسضهم ،وأن
كان تأاديب بعضس ألولة بأانهاء مهامهم فهناك

م -ن “ت ت -رق -ي -ت -ه -م ب-أاع-ط-اءه-م ف-رصس أخ-رى
ل -تسض -ي Òولي-ات أأك Èح-ج-م-ا وك-ث-اف-ة ومسض-اح-ة،
ويتعلق أألمر رÃا بوأ‹ باتنة ﬁمد سضÓماÊ
ألذي ” تعيينه على رأسس ولية عنابة خلفا
ل -ل-وأ‹ ألسض-اب-ق شض-رف-ة أل-ذي ع Úوزي-رأ م-ك-ل-ف-ا
بالسضكن وألعمرأن وأŸدينة .
‘ ألسضياق ذأته ع Úألعياضضي مصضطفى ،وأليا
لولية ألبليدة خلفا للوأ‹ ألسضابق بوعزقي ألذي
ع Úوزي -رأ ل-ل-فÓ-ح-ة وأل-ت-ن-م-ي-ة أل-ري-ف-ي-ة ،أألم-ر
نفسضه بالنسضبة ل Íيعيشس علي ألذي ع Úوأليا
لولية تلمسضان بعد أن كان رئيسس دأئرة‘ ،
م- -ك- -ان أل -وأ‹ ألسض -اب -ق ألسض -اسض -ي أح -م -د ع -ب -د
أ◊فيظ ألذي كلف بحقيبة وزأرية وهي ألتجارة
 ،وغ Òب -ع -ي -د ع-ن-ه-م-ا ع Úأل-رئ-يسس ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة
شضريفي مولود وأليا على وهرأن ‘ مكان ألوأ‹
ألسضابق زعÓن ألذي ع Úوزيرأ مكلفا باألشضغال
ألعمومية.
‘ ألسضياق ذأته رأهن رئيسس أ÷مهورية على
ترقية أألمناء ألعام Úإأ ¤مصضاف ولة جمهورية
وع- -ل -ى رأأسس ب -عضس أŸق -اط -ع -ات أإلدأري -ة ،وإأن
كانت ألصضفة مشضÎكة ‘ حظوظ هؤولء بالثقة،
ف -إان أألم -ر ‘ أŸي -دأن ك -ان أل -ف-اصض-ل ،ف-المÚ
ألعام لولية أŸدية عيسضى بو◊ية سضبق له وأأن
كان على رأأسس عدة دوأئر بدأية بع Úألبيضضاء ثم
ألبو Êبعنابة ،ثم حجوط Ÿدة خمسس سضنوأت
،ليع ‘ Úأ◊ركة ما قبل ألخÒة كأام Úعام
لولية أŸدية  ،وحسضب مصضادرنا فأان ألطار
ألشضاب تدرج ‘ مناصضب أŸسضؤوولية با÷ماعات
أÙلية.
منذ توليه مهام ألمانة ألعامة للولية ل يلبث
أل-ب-ق-اء خ-ل-ف م-ك-ت-ب-ه فÎأه ي-وم-ي-ا ‘ أŸشض-اري-ع
أل -كÈى أل -ت -ي ح-رصضت أ◊ك-وم-ة ع-ل-ى ألن-ت-ه-اء
منها ،خاصضة ما تعلق بشضطري ألطريق ألسضريع
ألج -ت -ن -اب -ي ÚأÙول Úإأ ¤أل-ولي-ات أ÷ن-وب-ي-ة
ومسض- -اه- -م- -ت -ه ‘ إأع -ادة ألع -ت -ب -ار لنشض -غ -الت
أŸوأطن Úمن خÓل حرصضه وألوقوف ألشضخصضي
وأŸسضتمر على توف Òو–قيق طلباتهم إأل أن
عينه ألرئيسس بوتفليقة على رأأسس ولية أليزي.
أ◊رك- -ة وإأن شض- -م -لت  28ولي-ة وسض-ب-ع-ة ولي-ات
منتدبة فهي ثا Êحركة منذ 10أأشضهر يقوم فيها
ألرئيسس بإاجرأء تغي ‘ Òصضفوف ولة أ÷مهورية
وت -ف -ردت أŸرأأة ف -ي -ه -ا ب -ا◊صض -ول ع -ل -ى ثÓ-ث-ة
مناصضب.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تبون يقوم اليوم بزيارة عمل وتفقد إا ¤ولية ا÷زائر
لول ،ع-ب-د اÛي-د ت-ب-ون،
ي -ق-وم ال-وزي-ر ا أ
ال- -ي- -وم ،ب- -زي- -ارة ع- -م -ل وت -ف -ق -د إا ¤ولي -ة
ا÷زائ -ر يشس -رف م -ن خ Ó-ل -ه-ا ع-ل-ى م-ع-اي-ن-ة
وتدشس Úعدة مرافق.
تندرج هذه ألزيارة ‘ أإطار تطبيق ومتابعة
ب -رن -ام-ج ر ئ-يسس أ ÷ م-ه-وري-ة  ،ح -ي ث ““ سض -ت س ض -م -ح
للوزير ألأول بالطÓع على مدى تنفيذ برنامج
ألتنمية بالولية.
ويرأفق تبون خÓل هذه ألزيارة وفد وزأري هام.

وعود ..و التزامات

فنيدسس بن بلة

–مل زيارة ألعمل وألتفقد ألتي يقوم بها ألوزير
أألول ع -ب -د أÛي -د ت -ب -ون أل -ي -وم ل -ع -دة م -ن -ج -زأت
ومشض- -اري- -ع ب -ال -ع -اصض -م -ة دلل -ة كÈى وت -كشض -ف ع -ن
أل- -ت- -ج- -اوب م- -ع أ◊رك- -ي -ة أل -ت -ي تشض -ه -ده -ا أل -ب Ó-د
وأل- -ت- -غ- -يÒأت أل- -ت- -ي ت- -ع- -رف -ه -ا ﬂت -ل -ف أألسض Ó-ك
وأل -ق-ط-اع-ات ب-ح-ث-ا ع-ن ‚اع-ة أÿدم-ة أل-ع-م-وم-ي-ة
وألتكفل بانشضغالت قاعدة حبلى باŸشضاكل وألهموم
تنتظر بأاقصضى درجات ألصض Èوألتطلع للعناية بها.
ألزيارة ألتي تندرج ضضمن متابعة Œسضيد برنامج
رئ- -يسس أ÷م- -ه -وري -ة ي -ح -رصس أل -وزي -ر أألول م -ن
خÓلها على مد جسضور ألتوأصضل وألتصضال مع
أŸوأط -ن ÚوألÈه -ان ع -ل -ى أإلرأدة أل -ق -وي -ة ل-دى
ألسض- -ل- -ط -ات ‘ أل -ذه -اب إأ ¤أألب -ع -د ‘ ت -ن -ف -ي -ذ
أŸشض -اري -ع أل -ت -ي وع -د ب -ه -ا أل -رئ -يسس ب -وت-ف-ل-ي-ق-ة
أŸوأط- -ن Úوأضض- -ع- -ا ح -دأ ل -ل -ح -م Ó-ت أل -ه -دأم -ة
أŸن- -اوئ- -ة أŸروج -ة ‘ أل -دأخ -ل وأÿارج م -رددة
خ -ط -اب -ا ت-ي-ئ-يسض-ي-ا غ-اي-ت-ه –ط-ي-م أل-ع-زأئ-م وف-ي-ة
لقاعدتها أŸيؤووسضة ““كل ليسس على ما يرأم““.
وسضبق للوزير أألول أأن رد قبل توليه هذه أ◊قيبة
على هؤولء أŸتمادين ‘ إأطÓق ألعنان أللسضنتهم
للتفوه Ãلء ألفم بأاشضياء ما أأنزل ألله بها من
سضلطان قائ Óإأن ألقطار يسض Òول أأحد يوقفه.
وإأنه ذأهب بأاقصضى درجات ألصضرأمة ‘ ألتنفيذ
أ◊ر‘ Ÿشضاريع وردت ‘ برنامج ألرئيسس منها
باÿصضوصس سضكنات عدل.
كما رد على كل متقاعسس مناور يقف ‘ وجه
ألسض-ي-اسض-ة أل-وط-ن-ي-ة وع-رق-ل-ة ت-دأب Òت-زود ألسض-وق
باŸوأد أألسضاسضية أŸدعمة بطبيعة أ◊ال ،مؤوكدأ
أأن ألدولة سضتضضرب بيد من حديد من تسضول له
نفسضه أللعب بقوت أŸوأطن وأŸسضاسس بقدرأته
ألشضرأئية من خÓل أللجوء إأ ¤مضضاربة غايتها

رف -ع أألسض -ع -ار إأ ¤أأع-ل-ى أŸسض-ت-وي-ات ب-ت-خ-زي-ن-ه-ا
وأفتعال ألندرة.كما وعد ألوزير أألول Ãحاربة
ب  Ó-ه -وأدة ظ -اه-رة تضض-خ-ي-م أل-ف-وأت Òم-ن أأشض-ب-اه
مسضتوردين غايتهم ملء أ÷يوب على حسضاب نهب
ثروة ألبلد وعرضس سضيادتها وأسضتقÓلية قرأرها
ألقتصضادي للخطر.
ل -ت -ط -ه ÒأÙي -ط م -ن م -اف -ي -ا أŸال وأألع -م -ال
وعصض -اب -ات أل -غشس ،ق -رر ت -ب -ون إأنشض -اء أŸف-تشض-ي-ة
ألعامة لدى ألوزأرة أألو ¤غايتها أŸتابعة عن
ق -رب ،ك -م -ا ت -ق -وم أأيضض -ا Ãرأق -ب-ة مـدى تـط-بـي-ق
وتـنـفـيـذ ت -عـلـيـمـات وقـرأرأت رئ -يسس أ÷م -ه -وري-ة
وأل - -وزي - -ر أألول وت - -لك أŸت - -خ - -ذة فـي م ـج ـالسس
ألوزرأء وفـي أجتماعات أ◊كومة وإأ‚از مشضاريع
ألسضتثمار وألتنمية ونوعية تسضي Òمصضالح ألدولة
وألهياكل وأŸؤوسضسضات.
أŸف- -تشض- -ي- -ة أل- -ت -ي ت -ق -ررت Ãق -تضض -ى أŸرسض -وم
أل-ت-ن-ف-ي-ذي رق-م  205 -1٧أ- - - Ÿؤورخ ‘  4شضوأل
1438أŸوأف -ق ل 28ج -وأن  201٧ج-اءت ب-غرضس
ألوقوف على تقييم تنفيذ ألسضياسضات ألعمومية
أŸقررة ‘ إأطار ﬂطط عمل أ◊كومة أŸشضدد
على أللتزأم بتجسضيد برنامج ألرئيسس بوتفليقة
وŒديد ألعهد على أ◊يلولة دون حصضول أأي تاخر
أأو خلل يعزز مصضدأقية دولة أŸؤوسضسضات ويرسضخ
ثقتها أأك Ìلدى أŸوأطن ‘ Úظرف أقتصضادي
وما‹ صضعب يفرضس بدأئل وخيارأت جديدة.
و–مل أŸفتشضية خصضوصضية و“ايز كونها تنشضط
–ت أأوأمر ألوزير أألول نفسضه ومهامها ألرقابية
أل -ف -ج -ائ -ي -ة أأو أŸع -ل -ن -ة ت -نصضب ح-ول –ق-ي-ق-ات
و–ري-ات ل-وضض-ع-ي-ات أسض-ت-ث-ن-ائ-ي-ة وحالت تسضاؤول
تنتظر أأجوبة شضافية كافية ‘ مرحلة كÌت فيها
ألختÓسضات ونهب أŸال ألعام ‘ وضضح ألنهار
تقرر موأجهته بأاقصضى درجة من ألصضرأمة أآلن
قبل فوأت أألوأن.

وزير اÿارجية اليمني ‘ زيارة عمل إا ¤ا÷زائر

يقوم نائب رئيسس الوزراء ،وزير الشسؤوون
اÿارج -ي -ة ÷م -ه -وري -ة ال -ي -م -ن ع -ب-د اŸلك
ا ،‘Óıب -زي -ارة ع -م -ل إا ¤ا÷زائ-ر ،م-ن 15
إا 17 ¤جويلية ا÷اري ،حسسبما جاء أامسس،
‘ بيان لوزارة الشسؤوون اÿارجية.
خÓل هذه ألزيارة ألتي تندرج ‘ إأطار ““ألتشضاور
أل- -دأئ -م““ ب Úأل -ب -ل -دي -ن سض -ي -ت -ط -رق وزي -ر ألشض -ؤوون
أÿارجية عبد ألقادر مسضاهل و نظÒه أليمني إأ¤
““ألوضضع ألسضائد ‘ أليمن و جهود ألسضلم ألتي تقوم

بها منظمة أأل· أŸتحدة من أأجل ألتوصضل إأ¤
حل سضياسضي توأفقي شضامل من شضأانه  ⁄شضمل
ألشضعب أليمني““ ،يضضيف أŸصضدر ذأته.
وأأوضضح بيان وزأرة ألشضؤوون أÿارجية أأن ألوزيرين
سضيبحثان أأيضضا ““ألقضضايا أإلقليمية وألدولية ذأت
أله -ت -م -ام أŸشضÎك لسض -ي -م-ا أل-قضض-اي-ا أŸت-ع-ل-ق-ة
باألمن ومكافحة أإلرهاب““.
كما سضيتم ألتطرق خÓل أÙادثات إأ ¤ألتعاون
ألثنائي وسضبل تعزيزه ،حسضب نفسس أŸصضدر.

بدوي يسستقبل سسفÒة الوليات اŸتحدة

تكثيف التعاون وتبادل اÈÿات ب Úالبلدين
أاك -د وزي -ر ال -داخ -ل-ي-ة وا÷م-اع-ات اÙل-ي-ة
والتهيئة العمرانية ،نور الدين بدوي ،خÓل
اسس- - -ت- - -ق- - -ب- - -ال - -ه ،مسس - -اء أاول أامسس ،ل - -لسس - -فÒة
لم -ري-ك-ي-ة ب-ا÷زائ-ر ،ج-ون ب-ولشس-يك ،ال-ت-ي
ا أ
أادت ل - -ه زي - -ارة وداع إاث - -ر ان - -ت - -ه- -اء م- -ه- -ام- -ه- -ا
ب -ا÷زائ -ر ،ع -ل -ى ضس -رورة ت -ك -ث -ي -ف ال -ت -ع -اون
وت- - -ب- - -ادل اÈÿات ب Úا÷ان- - -ب Úا÷زائ- - -ري
لم - -ري - -ك- -ي ‘ ›ال ال- -ت- -ك- -وي- -ن وت- -ط- -وي- -ر
وا أ
اÈÿات ،خ -اصس -ة م -ع م -ا “ت -ل-ك-ه ا÷زائ-ر م-ن
لم- - -ن
م - - -ؤوه Ó- - -ت إا ¤ج- - -انب اسس- - -ت- - -ت- - -ب- - -اب ا أ
والسستقرار.
أأوضضح بيان للوزأرة أأن بدوي أأكد خÓل هذأ أللقاء أأن
ألوليات أŸتحدة أألمريكية ““صضديقة للدولة وللشضعب
أ÷زأئ -ري““ ،مضض -ي -ف -ا أأن أ÷زأئ -ر ““ب-فضض-ل ألسض-ي-اسض-ة
ألرشضيدة للرئيسس عبد ألعزيز بوتفليقة أأصضبحت قطبا
أق-تصض-ادي-ا رأئ-دأ ول-دي-ه-ا م-ن أŸؤوهÓ-ت وأŸق-وم-ات
ألقتصضادية ما يجعلها وجهة أسضتثمارية لكل مسضتثمر
جاد““ ،وهو ما Áكن أأن يشضكل مثلما قال ““فرصضة

للمسضتثمر أألمريكي أŸرحب به ‘ كل وقت““.
كما قدم ألوزير ““Ùة شضاملة عن أإلرأدة ألسضياسضية
أل- -ك- -بÒة ‘ ب- -عث ج- -م- -ي- -ع أÛالت ألق- -تصض- -ادي- -ة
وألجتماعية وألسضتثمارية وأŸيكانيزمات أŸعتمدة
لتحقيق قفزة حقيقية ‘ كل أŸيادين““ ،مشضÒأ إأ ¤أأن
أ÷زأئ -ر ““ق -ط -عت أأشض -وأط-ا ك-بÒة ‘ ›ال أل-ت-ك-وي-ن
وأل-عصض-رن-ة وت-رق-ي-ة ح-ق-وق أŸرأأة وأل-ت-ن-م-ي-ة أل-بشضرية
وألدÁقرأطية ألتشضاركية وبعث ألتنمية أÙلية““.
م -ن ج -ان -ب -ه -ا ،أأع -ربت ألسض -فÒة أألم -ري -ك-ي-ة ع-ن ك-ل
أل -ت -ق -دي -ر وألحÎأم أل -ذي ت-ك-ن-ه ل-ل-ج-زأئ-ر ح-ك-وم-ة
وشضعبا ،مؤوكدة أأنها قضضت خÓل مدة عملها با÷زأئر
““فÎة ل تنسضى سضمحت لها بالعمل ‘ ظروف جيدة““.
وق- -د ت- -ط- -رق أل- -ط -رف -ان حسضب ن -فسس أŸصض -در إأ¤
““أل -ع -دي -د م -ن أل -قضض -اي-ا أل-ه-ام-ة أل-ت-ي ت-خصس ق-ط-اع
ألدأخلية بالبلدين ،حيث ثمنت ألسضفÒة أألمريكية
دور أ◊ك - -وم - -ة م - -ن خ Ó- -ل أÛه- -ودأت أŸب- -ذول- -ة
وأل -تسض -ه -ي Ó-ت أŸق -دم -ة ل -لسض -ف -ارة ول -ك -ل أألنشض-ط-ة
وألتعاون ب Úبلدها وأ÷زأئر““.

لسسÎاتيجية
مهنية ‘ تسسي ÒاŸلفات ا إ

نور الدين عيادي أامينا عاما لوزارة الششؤوون اÿارجية

ك -ل -ف وزي -ر الشس -ؤوون اÿارج-ي-ة ع-ب-د
القادر مسساهل ،أاول أامسس ،نور الدين عيادي
لم- -ان- -ة ال- -ع- -ام- -ة ل- -وزارة
ب - -ت - -و‹ م- -نصسب ا أ
الشس -ؤوون اÿارج -ي -ة خ -ل -ف -ا ◊سس -ن رب -ح -ي،
حسسب م - -ا أاف - -اد ب - -ه ب - -ي- -ان ل- -وزارة الشس- -ؤوون
اÿارجية.
أأوضضح ألبيان أأن ألوزير قام أأيضضا بتنصضيب إأطارأت
سضامية على رأأسس هياكل ذأت مناصضب شضاغرة.
يتمتع عيادي بتجربة مهنية طويلة ( 34سضنة) كان
له خÓلها تسضي ÒأŸلفات ألدولية أإلسضÎأتيجية
ألكÈى أأسضاسضا.
ن -ور أل -دي -ن ع -ي -ادي م-ن م-وأل-ي-د  23ج -وأن 1956
Óدأرة
بسض-ط-ي-ف،و ه-و خ-ري-ج أŸدرسض-ة أل-وط-ن-ي-ة ل -إ
سضنة  1983شضغل منصضب سضف Òباألرجنت)2005( Ú

وما‹ ( )2010ومؤوخرأ بهولندأ (.)2015
كما تو ¤باإلدأرة أŸركزية منصضب مدير ألشضؤوون
ألسضياسضية ومدير قسضم أأمريكا ألÓتينية.
وشضارك عيادي باعتباره إأطارأ سضاميا مكلفا Ãسضار
أ◊وأر ألشضامل ‘ ما‹ ألذي “ت مباشضرته ‘
ي -ول -ي-و  ‘ 2014ك- -اف- -ة م- -رأح- -ل مسض- -ار ألسض- -ل- -م
وأŸصضا◊ة بهذأ ألبلد.
ويتميز مشضوأره أŸهني ألطويل بتجربة  34سضنة ‘
تسضي ÒأŸلفات ألدولية أإلسضÎأتيجية ألكÈى بوزأرة
ألشضؤوون أÿارجية ثم برئاسضة أ÷مهورية بصضفة مكلف
Ãه -ام ح -يث أضض -ط -ل -ع ب -ت -نسض -ي-ق أأشض-غ-ال أÛم-وع-ة
ألوزأرية أŸشضÎكة أŸكلفة Ãتابعة ألعمل أÿارجي
للجزأئر خاصضة ‘ ›ال مكافحة أإلرهاب وأ÷رÁة
أŸنظمة وألهجرة غ Òألشضرعية.

»æWh

السسبت  ١٥جويلية  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٢١شسوال  ١٤٣٨هـ

لوح خÓل تنصسيب النائب العام Ûلسس قضساء تيبازة:

ﬁاربة الفسشاد ليسشت حملة ظرفية لكن عمل يومي
لفة من جذورها
^ شسفافية وصسرامة ‘ ﬁاربة ا آ
^ حدود فاصسلة ب Úواجبات الوظيفة العمومية واŸصسالح اÿاصسة
لختام الطيب لوح أاول أامسس على هامشس حفل تنصسيب النائب العام ا÷ديد Ûلسس قضساء تيبازة
أاّكد وزير العدل حافظ ا أ
براهيم خرابي على أانّ ﬁاربة الفسساد ليسست حملة ظرفية ول شسعارات ووعود ،بل هو عمل ميدا Êيومي متواصسل وشسامل
تسساهم فيه كل قطاعات الدولة ول ينحصسر ‘ ا÷انب الردعي فقط ،بل يرتكز أاسساسسا على الشسفافية ‘ تسسي Òالشسؤوون
لفات من جذورها.
العمومية وعلى وعي اŸواطن وŒنّد اÛتمع Ùاربة ا آ

تيبازة :عÓء ملزي
أاشسار الوزير الطيب لوح إا ¤أاّنه ‘ إاطار
ال- -تصس- -دي ب- -ق- -وة ال- -ق- -ان -ون ÷رÁة ال -فسس -اد
اÿطÒة واŸعقدة واŸتعّددة العواقب واآ’ثار
ق - -امت ا÷ه- -ات ال- -قضس- -ائ- -ي- -ة خÓ- -ل ال- -فÎة
ال -ف-اصس-ل-ة ب ٢٠١٣ Úو  ٢٠١6ب-ال-فصسل وبكل
صسرامة ‘  ٣٤٠٥قضسية تتعّلق بجرائم الرشسوة
ومنح امتيازات غ ÒمÈرة ‘ ›ال الصسفقات
العمومية ا ¤جانب –ريك الدعوى العمومية
‘ عّدة قضسايا من طرف نيابات ا÷مهورية
سستأاخذ العدالة فيها ›راها وفقا للقانون.
وقال لوح أايضسا بأاّن ا◊كومة أادرجت ‘
ﬂط-ط-ه-ا ل-ت-ن-ف-ي-ذ ب-رنامج رئيسس ا÷مهورية
آاليات بأاقصسى فاعلية عن طريق رفع مسستوى
ال -ت -نسس -ي -ق بﬂ Úت -ل -ف ال -ه-ي-ئ-ات واŸصس-ال-ح
Ÿكافحة ا÷رائم اŸالية وا’قتصسادية ،كما
ت-قّ-رر ت-ع-زي-ز الÎت-ي-ب-ات القانونية والتنظيمية
ذات العÓقة بالشسفافية والنزاهة ‘ ميادين
ا◊ي-اة ال-ع-م-وم-ي-ة وك-ذا ت-لك اŸت-ع-ل-قة بتنا‘
اŸصسالح تفاديا أ’ي تلويث للمهمة العمومية
اŸسسندة لكل مسسؤوول أاو منتخب ،مشسÒا إا¤
ضس -رورة رسس -م ح -دود ف -اصس -ل -ة ب Úم -ا “ل -ي -ه
واجبات الوظيفة العمومية واŸصسالح اÿاصسة
حفاظا على حياد اإ’دارة ونزاهتها ،كما شسّدد

الوزير لوح على الصسرامة ‘ تنفيذ القانون
اŸتعلّق بالتصسريح باŸمتلكات وتفعيل العمل
الرقابي لتنقية اŸؤوسسسسات من كل الشسوائب
وال- - - - -كسسب غ ÒاŸشس- - - - -روع ال- - - - -ذي يضس- - - - -ر
Ãصس -داق -ي -ت -ه -ا ،أام -ا ف -ي-م-ا ي-خّصس ب-ال-ه-ي-اك-ل
ا÷دي -دة اŸع-ت-م-دة م-ن ط-رف ال-ق-ط-اع ف-ق-د
كشسف الطيب لوح عن إا“ام بناء ﬁ ١٣كمة
و› ١١لسسا قضسائيا Ãواصسفات راقية فيما
ب -ل -غ ع -دد اÙاك -م اإ’داري -ة ع Èال -وط -ن ٤٢
ﬁكمة وقام رئيسس ا÷مهورية بتعي Úرؤوسساء
و ﬁافظي الدولة لـ ٤منها ‘ إاطار ا◊ركة
اأ’خÒة ،ك -م -ا اسس -ت-ك-م-ل ت-نصس-يب › ٤٨لسسا
قضسائيا و ⁄يتبق من اÿريطة القضسائية حاليا
سسوى ﬁ 6اكم إادارية.
وف-ي-م-ا ي-ت-عّ-ل-ق ب-الÎك-ي-ب-ة ال-بشس-ري-ة ل-ق-ط-اع
العدالة ،أاشسار وزير القطاع الطيب لوح إا ¤أاّن
اŸن-ظ-وم-ة ال-قضس-ائ-ي-ة ا÷زائ-رية بلغت درجة
التفّوق على أاغلبية نظÒاتها Ãحيط البحر
اŸتوسسط بانتقال عدد القضساة من  ٨قضساة
سسنة  ٢٠٠٠إا ١٥ ¤قاضس لكل أالف نسسمة خÓل
السس- -ن- -ة ا÷اري- -ة ،مشسÒا إا ¤أاّن اŸن- -ظ- -وم- -ة
الفرنسسية بلغت حد  ١٣قاضس لكل  ١٠٠أالف
نسسمة ،فيما يتوقف هذا اŸقياسس عند حّد ١١
قاضس فقط بكل من اŸغرب وإايطاليا ،أاما
فيما يتعّلق بالتكوين والرسسكلة Ÿوظفي أامانة

الضس -ب -ط واإ’داري Úوم-وظ-ف-ي إادارة السس-ج-ون
وغÒه -م م -ن خ Ó-ل اع -ت -م-اد ب-رن-ام-ج خ-اصس
بالتكوين أاما بالنسسبة للقضساة فقد ”ّ اعتماد
برنامج تكويني خاصس يت ّسسع Ûال التعرف
واكتسساب اŸسستجدات التي تطرأا على النظم
ال -ق -ان -ون -ي-ة ل-ل-م-ق-ارن-ة وال-ت-ط-ورات ا◊اصس-ل-ة
باŸنظومة القانونية ع Èالعا.⁄
وعن تعديل القوان Úوفقا Ÿا ين ّصس عليه
ال - -دسس - -ت- -ور ا÷دي- -د ال- -ذي ب- -ادر إال- -ي- -ه رئ- -يسس
ا÷مهورية قال الوزير لوح بأاّن ذات الدسستور كان
ن -ت -اج-ا ◊وار ومشس-اورات ط-وي-ل-ة ال-ن-فسس شس-م-ل
›مل اأ’طراف والفعاليات ونقل ا÷زائر إا¤
مرحلة جدية يكون لقطاع العدالة فيها ﬁورا
رئيسسيا ‘ تثبيت سسلطان القانون ،مشسÒا إا¤
كون القضساء يعت Èصسمام أامن اÛتمع وأامان
اŸواطن واŸسسؤوول على اسستقامة حكم القانون
وتيسس Òسسبل ا’سستقرار ‡ارسسة وتطبيقا معتÈا
القضساء مÓذا للمظلوم Úومن ثّم ف Óيجب أان
ييأاسس منه الضسعيف أاو يطمع فيه القوي بحيث
ي- -جب ال- -ت- -ع- -اط- -ي ب -ك -ل ج -دي -ة وح -زم م -ع ك -ل
ال-تصس-رف-ات وا÷رائ-م بشس-ت-ى أاصس-ن-اف-ها و’سسيما
تلك التي تسستهدف ا’قتصساد الوطني أاو تت ّسسلل
إا ¤دوال -ي -ب -ه م-ن –ق-ي-ق م-ك-اسسب غ Òشس-رع-ي-ة
ب -اسس -ت -غ Ó-ل اŸال ال -ع -ام Ãف -ه -وم -ه ال-واسس-ع أاو
التحايل على القوان Úأاو اسستغÓل النفوذ.

بوعزغي يسستقبل سسفÒي أاذربيجان وإايطاليا

بحث فرصض التعاون ‘ ›ال الفÓحة والصشيد البحري
/الشسعب /اسستقبل عبد القادر بوعزغي ،وزير
ال-فÓ-ح-ة وال-ت-ن-م-ي-ة ال-ري-ف-ي-ة والصسيد البحري ،أاول
أامسسÃ ،قر الوزارة سسف Òجمهورية إايطاليا ‘
ا÷زائر باسسكال فÒارا ،حيث تبادل الطرفان سسبل
التعاون ب Úا÷زائر وإايطاليا ‘ ›ال الفÓحة

والصسيد البحري ،وتدعيم الشسراكة ب Úالبلدين.
كما اسستقبل الوزير بوعزغيÃ ،قر الوزارة،
ماهر علييف ‘ ،نفسس اليوم ،سسف Òجمهورية
أاذربيجان با÷زائر.
ال-ل-ق-اء ك-ان ف-رصس-ة ل-ل-ط-رف Úل-ل-ت-ب-احث حول

ك -ي -ف -ي -ة ال -ت-ع-اون ‘ ›ا’ت ال-فÓ-ح-ة والصس-ي-د
البحري ،ووضسع إاطار قانو Êللشسراكة ب Úالبلدين
‘ ه -ذي -ن اÛال ،Úو” ا’ت -ف -اق ع-ل-ى ت-ن-ظ-ي-م
ل -ق -اءات ب ÚاÈÿاء واŸت -ع-ام-ل Úا’ق-تصس-اديÚ
للبلدين.

اسستقبل وزير اŸالية ،عبد الرحمان راوية،
م -دي -ر قسس -م الشس -رق ا’أوسس -ط وشس -م-ال اإف-ري-ق-ي-ا
واآسس-ي-ا ال-وسس-ط-ى بصس-ن-دوق ال-ن-ق-د ال-دو‹ ،جهاد
اأزور ،الذي بحث معه اآفاق التعاون ب Úا÷زائر
وهذه اŸوؤسسسسة ،حسسبما جاء ‘ بيان للوزارة.

واأوضس- - - -ح ذات اŸصس- - - -در اأن «اÙادث - - -ات
ت- -ن- -اولت وضس- -ع واآف- -اق ال -ت -ع -اون ب Úا÷زائ -ر
وصس-ن-دوق ال-ن-ق-د ال-دو‹ وك-ذا وسس-ائ-ل ت-ع-زيزه
’سسيما ‘ ›ا‹ اŸسساعدة التقنية واŸالية
العمومية».

واأضس -اف ال -ب -ي-ان اأن وزي-ر اŸال-ي-ة ومسس-وؤول
صسندوق النقد الدو‹ تباد’ اأيضسا خÓل هذا
ال -ل -ق -اء «وج -ه -ات ال -ن-ظ-ر ح-ول ت-ط-ور ال-وضس-ع
ا’ق -تصس -ادي وا’ج -ت -م -اع -ي ع -ل-ى الصس-ع-ي-دي-ن
الوطني والدو‹».

راوية يبحث مع ‡ثل « األفامي» آافاق التعاون
لوروبي لÓسستثمار:
ا÷زائر -البنك ا أ

مششاريع للتمويل قيد الدراسشة ‘ ›ال البيئة
لوروبي لÓسستثمار رغبته ‘
أابدى البنك ا أ
ال- -ت- -ع- -اون م- -ع ا◊ك- -وم -ة ا÷زائ -ري -ة ‘ ›ال
ال -ب-ي-ئ-ة وال-ط-اق-ات اŸت-ج-ددة وذلك م-ن خÓ-ل
“ويل مشساريع ‘ هذا القطاع ،حسسبما أافاد به
أاول أامسس ،با÷زائر نائب رئيسس هذه اŸؤوسسسسة
لوروبية رومان اسسكولنو.
اŸالية ا أ
وقال اسسكو’نو للصسحافة ‘ أاعقاب لقاء جمعه
ب-وزي-رة ال-ب-ي-ئ-ة وال-ط-اق-ات اŸت-ج-ددة السس-ي-دة فاطمة
الزهراء زرواطي  »:أانا هنا من أاجل نقل رغبة البنك
اأ’وروب- -ي لÓ- -سس- -ت- -ث- -م -ار ‘ ال -ت -ع -اون م -ع ا◊ك -وم -ة
ا÷زائ-ري-ة م-ن أاج-ل ت-ن-ف-ي-ذ ع-م-ل-ي-ات “وي-ل مشساريع
ملموسسة ‘ ا÷زائر « .

و‘ هذا الصسدد أافاد ذات اŸسسؤوول أان الطرفÚ
اتفقا سسويا على –ديد اŸشساريع التي Áكن للبنك أان
ي -ق -وم ب-ت-م-وي-ل-ه-ا ،مÈزا ال-ت-زام ه-ذا ال-ب-نك اأ’وروب-ي
ب-ح-م-اي-ة ال-ب-ي-ئ-ة واŸك-اف-ح-ة ضس-د ال-تغÒات اŸناخية
والتي تعت Èمن أاولوياته.
من جهتها ،أاوضسحت زرواطي أانه وع Èتعزيز هذه
الشسراكة القدÁة ب Úا÷زائر والبنك ،ترغب دائرتها
ال -وزاري -ة ب -ا’سس -ت -ث -م -ار ‘ ›ال ال -ب-ي-ئ-ة وال-ط-اق-ات
اŸتجددة يكون له أاثر إايجابي على ا’قتصساد الوطني.
وأافادت الوزيرة أايضسا أان هذه الزيارة لنائب رئيسس
ال -ب -نك ت -أات -ي ب -ع -د اŸصس -ادق -ة ع-ل-ى ﬂط-ط ال-ع-م-ل
ا÷دي- -د ل- -ل- -ح- -ك- -وم- -ة و ت- -دخ- -ل ‘ إاط -ار ال -ن -م -وذج

ا’قتصسادي ا÷ديد للنمو ،الذي أاحدث تغيÒات على
مسس-ت-وى اأ’ول-وي-ات اŸت-ع-ل-ق-ة ب-الشس-راك-ة ا÷زائرية -
اأ’وروبية.
يذكر أان مسساهمي البنك اأ’وروبي لÓسستثمار هم
الدول أاعضساء ا’–اد اأ’وروبي ،وهو مؤوسسسسة “ويل
على اŸدى البعيد ل–Óاد اأ’وروبي ،كما يتيح أادوات
ل -ل-ت-م-وي-ل وا’سس-تشس-ارة ل-دول اŸن-ط-ق-ة اŸت-وسس-ط-ي-ة،
ب -ال-ت-ع-اون خ-اصس-ة م-ع ال-ل-ج-ن-ة اأ’وروب-ي-ة وب-ت-م-ويÓ-ت
مشسÎكة.
Óشسارة كان البنك اأ’وروبي لÓسستثمار قد سساهم
لإ
سس -اب -ق -ا ‘ “وي -ل مشس -اري -ع ب -ا÷زائ -ر ‘ ق-ط-اع-ات
الطاقة واŸوارد اŸائية والنقل الÈي والصسناعة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لنسسان
لخ Òللجنة السستشسارية ◊قوق ا إ
التقرير السسنوي ا أ

فتح نقاشض دÁقراطي يسشمح بتجاوز تبعات األزمة القتصشادية

شسّ-ددت ال-ل-ج-ن-ة ال-وط-ن-ية السستشسارية
لنسس- -ان ‘
لÎق - -ي- -ة وح- -م- -اي- -ة ح- -ق- -وق ا إ
ت- -ق -ري -ره -ا السس -ن -وي لسس -ن -ة  ،2016ع- -ل -ى
ضس -رورة ف -ت -ح ن -ق -اشس دÁق -راط-ي يسس-م-ح
لزم -ة الق -تصس -ادي -ة
ب- -ت- -ج- -اوز ت- -ب- -ع -ات ا أ
ا◊ال - -ي - -ة وّŒن - -ب ن - -قصس ال - -ت - -ج- -انسس ‘
ا◊وك- -م- -ة والسس- -ي- -اسس -ة الج -ت -م -اع -ي -ة -
الق -تصس -ادي -ة وذلك ضس -م-ن مسس-ار ت-ن-م-ي-ة
ا÷زائر للفÎة ما ب.)2030-2020( Ú
‘ تقريرها السسنوي لسسنة  ،٢٠١6الذي يعّد
اأ’خ Òع -قب اسس -ت -خ Ó-ف-ه-ا ب-اÛلسس ال-وط-ن-ي
◊ق -وق اإ’نسس -ان ،ق -دمت ال -ل -ج -ن -ة تشس-خ-يصس-ه-ا
ل -ل -ظ -رف ا’ق -تصس -ادي ال -وط -ن-ي ‘ ظّ-ل اأ’زم-ة
ا’ق- -تصس- -ادي -ة ال -راه -ن -ة ،ح -يث أاك -دت ع -ل -ى أان
ا÷زائر «’ Áكنها أان تعيشس مرة أاخرى اأ’زمة
اŸالية التي كانت قد حدثت سسنة  ،»١9٨6غÒ
أانها لفتت باŸقابل إا« ¤السسنوات الصسعبة التي
تلوح ‘ اأ’فق وتأاثÒها على أاسسعار البÎول ،و
هو ما يسستدعي تكريسس «حوكمة رشسيدة وإاعادة
ت -وج -ي -ه السس -ي -اسس -ة ا’ج-ت-م-اع-ي-ة -ا’ق-تصس-ادي-ة
ا◊الية اŸتمحورة حاليا حول اŸنشسآات».
وأاوضس -حت ‘ ه -ذا اإ’ط -ار ب-أان «دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة
التنمية تسستند على مؤوسسسسات مركزية و ﬁلية
عالية ا÷ودة و›ردة من البÒوقراطية ،مبنية
على اقتصساد اŸعرفة»ﬁ ،ذرة من أان الوضسع
الراهن «يبعث على ا’نشسغال ويسستوجب رد فعل
‘ مسستواه».
وإازاء ذلك ،يسستوجب على السسلطات اŸعنية
 مثلما أاكد عليه التقرير« -التوفيق ب‚ Úاعةاقتصسادية وعدالة اجتماعية حقيقية وعميقة»
وكذا ﬁاربة الفسساد ،مع تكييف ا÷زائر مع
رهانات العوŸة وهو تكييف «’ Áكن فصسله عن
دولة القانون والدÁقراطية» ،يضسيف التقرير.

ا◊وار ب Úالفاعل Úا◊ل الأمثل
للنهوضض بالÎبية والتعليم
وبشسأان قطاع الÎبية والتعليم ،تقÎح هذه
الهيئة «إاقامة تشساور مÓئم ،موجه ÷مع كافة
ال -ف-اع-ل Úال-وط-ن-ي ،Úقصس-د ال-ت-ف-ك Òودراسس-ة
واعتماد مسسعى موحد مع حل نقاط اÓÿف
ب -ي -ن -ه -م» ،ك -م -ا دعت إا ¤وضس -ع اإ’صس Ó-ح-ات
الناجمة عن التشسخيصس اŸعد من قبل جميع
هؤو’ء الفاعل Úحيز التنفيذ لتجاوز اأ’زمة
التي يعرفها هذا القطاع.
كما ترى اللجنة بأان هناك عنصسرين ينبغي
أان يدرجا ‘ ا◊سسبان قبل الدخول ‘ أاي
إاصسÓح وهما «إادراج سس Òمنظومة الÎبية ‘
م -ن -ظ -وم -ة اق -تصس -ادي -ة واج -ت-م-اع-ي-ة Áك-ن-ه-ا
ا’سس -ت -ج -اب -ة Ÿت -ط -ل-ب-ات ال-ت-ن-م-ي-ة» و»إادخ-ال
شسروط ضسمان ا÷ودة ‘ التعليم على كافة
اŸسستويات».
واسستندت اللجنة ‘ –ليلها إا ¤التقييم
اأ’خ Òالذي وضسعته الوصساية والذي تقّر من
خÓله بأان منظومة الÎبية الوطنية «تعيشس
أازمة ‰و ،حيث يتعلق اأ’مر با’نتقال من
اسستثمار كمي كان همه ضسمان “درسس كل
اأ’طفال ا÷زائري Úإا ¤إاعادة انتشسار نوعي»،
وه -و م -ا ي -ج -ع -ل ب-ال-ت-ا‹ ،ع-ام-ل ا÷ودة يÈز
كتحدي أاسساسسي للقطاع.
وعلى صسعيد ذي صسلة ،يتعلّق بالعنف الذي
ي-ج-ت-اح اأ’وسس-اط اŸدرسس-ي-ة ،سس-ج-لت ال-ل-جنة
إادراك و وعي الوصساية باأ’بعاد اÿطÒة لهذه
ال - -ظ - -اه - -رة ح- -يث شس- -رعت ‘ ج- -م- -ل- -ة م- -ن
اÿطوات’ ،سسيما منها «حظر العقاب البدÊ
عن طريق تداب Òتشسريعية وتنظيمية وكذا
العقوبات اŸهينة ،مع اتخاذ تداب Òإادارية قد
تصس- -ل حّ- -د الشس- -طب ‘ ح ّ-ق ك -ل ﬂل ب -ه -ذه
ال-ق-اع-دة» ،ي-ق-اب-ل-ه-ا ‘ ا÷انب اآ’خ-ر ت-ع-ل-ي-م
ال-تÓ-م-ي-ذ ضس-رورة احÎام م-ع-ل-م-ي-ه-م وج-م-ي-ع
أاعضس -اء ا÷م -اع -ة الÎب -وي -ة ،حسسب م-ا ت-نّصس
ع - -ل- -ي- -ه اŸادة  ٢٠م -ن ال-ق-ان-ون ال-ت-وج-ي-ه-ي
للقطاع.

قطاع الصشحة يواصشل معاناته مع أازمة
اقتصشادية وتنظيمية ‘ آان واحد

أام -ا ف -ي -م -ا ي -ت-عّ-ل-ق ب-ق-ط-اع الصس-ح-ة ،فÎى
اللجنة بأان هذا اأ’خ Òيشسهد منذ سسنوات
ع -دي -دة «أازم -ة اق -تصس-ادي-ة وت-ن-ظ-ي-م-ي-ة ‘ آان
واحد» ،مضسيفة بأان ا◊ل يكمن أاسساسسا ‘
›م -وع-ة م-ن اآ’ل-ي-ات اŸت-م-ث-ل-ة ‘ «إاشس-راك
ج- -م- -ي- -ع اأ’ط- -راف ال- -ف- -اع -ل -ة ‘ اŸسس -اع -ي
ال- -تشس -ارك -ي -ة» و»ال -قضس -اء ع -ل -ى ال -تصس ّ-دع -ات
اŸهنية» و»تطوير أادوات التحسسيسس والتكوين
ذي ا÷ودة» ،مع «ضسبط أاهداف واقعية لكن
طموحة».
واعتمدت الهيئة ‘ إاعداد هذا الشسّق من

التقرير على التقييم اŸقدم من قبل الوصساية
ال -ذي انصسب ع -ل -ى ›م -وع ه -ي -اك -ل الصس -ح-ة
العمومية منها واÿاصسة ،حيث رفع جملة من
اŸشساكل اŸتصسلة بالتسسي ،Òمن بينها «النقصس
غ ÒاÈŸر ل - -ب - -عضس اأ’دوي - -ة واŸن - -ت - -ج - -ات
الصس -ي -د’ن -ي -ة» و»ال -دي -ون ال -ت -ي ت -ث-ق-ل ك-اه-ل
الصس -ي -دل -ي -ة اŸرك -زي-ة» ،وك-ذا «ع-دم ت-ط-ب-ي-ق
القوان Úاأ’سساسسية اÿاصسة وأانظمة التعويضس
ıتلف اأ’سسÓك على الرغم من صسدورها،
‡ا ج- -ع- -ل م- -ن- -ه- -ا مصس- -درا ل Ó-ضس -ط -راب -ات
ا’جتماعية».
أام-ا ف-ي-م-ا ي-ت-عّ-ل-ق ب-اŸشس-اك-ل ذات ال-عÓ-ق-ة
بالتخطيط ،فتÈز عدة عراقيل من أاهمها
«عدم وجود خريطة صسحية» عÓوة على كون
«إا‚از اŸنشس - -آات وت - -ط- -وي- -ر اأ’نشس- -ط- -ة غÒ
م -رت -ب -ط آال-ي-ا ب-أام-راضس وع-اء السس-ك-ان ال-ذي-ن
يخضسعون للعÓج».
كما يÈز أايضسا جانب آاخر يتصسل باŸشساكل
اŸتصس -ل-ة ب-أاخÓ-ق-ي-ات اŸه-ن-ة ،ح-يث ت-وق-فت
الوصساية عند «تغيب و تراخي مهنيي الصسحة
‡ا ي - -ف - -رز ع - -ن- -ه اضس- -ط- -راب ق- -وي ‘ سسÒ
اŸصسالح والتكفل باŸرضسى» وغÒها.
أام -ا ف -ي -م -ا ي -تصس -ل ب-ال-ت-ق-ي-ي-م ال-ذي ق-دم-ه
اŸه-ن-ي-ون ،ف-ق-د ارت-ك-ز ع-ل-ى «غ-ي-اب سس-ي-اسسة
حقيقية للصسحة» و»تفاقم عدم التسساوي ‘
ا◊صسول على العÓج» و غياب التكامل بÚ
القطاع Úالعمومي و اÿاصس».

غياب اŸصشادر اŸؤوكدة ‘ التقارير
الدولية حول ا÷زائر Áسّض Ãصشداقيتها

وكما جرت العادة ،تضسمن التقرير السسنوي
ل -ل-ج-ن-ة م-وق-ف-ه-ا م-ن ال-ت-ق-اري-ر ال-دول-ي-ة اŸع-دة
بخصسوصس وضسع حقوق اإ’نسسان ‘ ا÷زائر على
غ- - -رار الŸÈان اأ’وروب - -ي وك - -ت - -اب - -ة ال - -دول - -ة
اأ’م -ري -ك -ي -ة ،ح -يث أاشس -ارت ف-ي-م-ا ي-ت-عّ-ل-ق ب-ه-ذه
اأ’خÒة ،إا« ¤عدم تسسجيل أاي تغي ‘ Òمسسعى
ومنهجية إاعداد التقارير» ،عÓوة على اسستنادها
على «حا’ت فردية ،معتÈة منظمات اÛتمع
اŸد Êمصسدرا رئيسسيا ‘ هذه العملية».
أام -ا ف -ي -م -ا ي -تصس-ل ب-ت-ق-اري-ر اŸن-ظ-م-ات غÒ
ا◊ك-وم-ي-ة ك-م-ن-ظ-م-ة ال-ع-ف-و ال-دول-ي-ة و»ه-ي-وم-ن
رايشس ووتشس» و»م -راسس -ل -ون ب  Ó-ح -دود» ،ف -ق -د
لفتت الهيئة إا ¤أان تقاريرها اŸنشسورة تعتمد
ع -ل -ى «م-ن-ه-ج-ي-ة ال-ت-ن-دي-د ول-يسس ال-تشس-ج-ي-ع» ‘
معا÷تها للمسسأالة ،كما أان مصسادر اŸعلومات
ال -ت -ي ت -غ-ذي ت-ق-اري-ره-ا ه-ي «غ-ال-ي-ا فضس-ف-اضس-ة
يصسعب التأاكد منها» ،مؤوكدة أان مضسمون هذه
ال -ت -ق -اري -ر «اŸت-ت-اب-ع-ة واŸتشس-اب-ه-ة» ي-ع-كسس ‘
الغالب «نظرة ليسست توافقية بالضسرورة ب Úكل
اأ’طراف».
و‘ هذا اإ’طار ،ترى اللجنة أانه «يسستحسسن
الشس-روع ‘ ح-وار م-ع اŸم-ث-ل-ي-ات ال-دب-ل-وم-اسس-ية
للبلدان التي تصسدر عنها هذه التقارير وتطوير
قنوات ا’تصسال معها قصسد إاطÓعها على كافة
اŸعلومات اŸفيدة حول اإ’‚ازات اّÙققة ‘
›ال حقوق اإ’نسسان با÷زائر».

اÛلسض الوطني ◊قوق اإلنسشان
‘ مواجهة التحديات
اع-تÈت ال-ل-ج-ن-ة ال-وط-ن-ي-ة ا’سس-تشسارية
لÎقية و حماية حقوق اإ’نسسان أان اسستخÓفها
ب -اÛلسس ال -وط -ن -ي ◊ق -وق ا’نسس -ان ي-ن-درج
ضس -م -ن ت -ع-زي-ز دول-ة ال-ق-ان-ون وال-دÁق-راط-ي-ة
“اشسيا مع اŸعاي Òالدولية ‘ هذا اÛال،
ح -يث ت -ن -ت -ظ -ره –دي-ات ع-دي-دة م-ن أاه-م-ه-ا
اŸرافعة للتصسديق على عدد من اŸعاهدات
أاه -م -ه -ا ت -لك اŸت -ع -ل-ق-ة Ãن-اهضس-ة ال-ت-ع-ذيب
واŸعامÓت الÓإانسسانية وغÒها.
وأاشسارت اللجنة ‘ تقريرها السسنوي لسسنة
 ،٢٠١6إا ¤أان هذا اأ’خ« Òمدعو ‘ ،ظرف
حسس -اسسŸ ،واج -ه -ة ح -زم -ة م -ن ا’ل -ت-زام-ات
الناجمة عن اŸعاهدات الدولية واإ’قليمية
التي صسادقت عليها ا÷زائر ‘ ›ال حقوق
اإ’نسسان».
ك- -م -ا ي -ت -ع Úع -ل -ى ه -ذه اآ’ل -ي -ة ا÷دي -دة،
اŸسس -ت-ح-دث-ة Ãق-تضس-ى ال-ت-ع-دي-ل ال-دسس-ت-وري
اأ’خ ،Òأايضسا رفع جملة من التحديات’ ،
سسيما منها «اŸرافعة للتصسديق على وثائق
ج- -دي- -دة ك- -الÈت- -وك- -ول اإ’ضس- -ا‘ Ÿن- -اهضس -ة
التعذيب وغÒها من العقوبات أاو اŸعامÓت
القاسسية والÓإانسسانية أاو اŸهينة» ،يضساف اإ¤
ذلك «م -ت -اب -ع -ة ت -ط -ب -ي -ق ال -ق -اضس -ي ال -وط -ن-ي
للمعاهدات الدولية واإ’قليمية التي صسادقت
ع - -ل - -ي - -ه - -ا ا÷زائ - -ر وال- -وق- -اي- -ة م- -ن ا’Œار
باأ’شسخاصس وﬁاربته».

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لتحي Úمعارف اŸكون ‘ Úصسيانة السسيارات

توقيع اتفاقية تعاون ب Úالوزارة ومؤوسسسسة بيجو ا÷زائر
مباركي :اأك Ìمن  10اآلف مسسجل سسنويا ‘ مهن السسيارات و  5آالف متخرج
ترمي إاسسÎاتيجية ا◊كومة إا ¤اÓŸئمة ما ب Úالتخصسصسات والتكوين اŸفتوح ‘ القطاعات ،مع احتياجات اŸؤوسسسسات
لسساسس جاءت اتفاقية تعاون ب Úوزارة التكوين والتعليم اŸهني Úوشسركة
القتصسادية والتنمية الوطنية ،وعلى هذا ا أ
السسيارات بيجو ا÷زائر ،اÈŸمة ،أاول أامسس ،بهدف تطوير الشسعب والكفاءات اŸهنية و–ي ÚاŸعارف العلمية والتقنية
للمكون ÚواŸتعلقة بصسيانة السسيارات ،بحكم التسسارع التكنولوجي ‘ هذا اÛال.

سصهام بوعموشصة
شصدد مباركي على هامشس إأبرأم أتفاقية شصرأكة
ت -ع -اون أمسس أألول ب Úوزأرة أل -ت -ك -وي -ن وأل -ت -ع-ل-ي-م
أŸهني Úوشصركة بيجو أ÷زأئر Ãقرها بوأد سصمار،
حول تطوير شصعب ألتكوين أŸتعلقة Ãا بعد ألبيع
للسصيارأت حسصب ألطلبات وأŸعاي Òألدولية على
ضصرورة تكوين أŸكون Úو–ي Úمعارفهم ‘ ميدأن
صص -ي -ان -ة ألسص-ي-ارأت ،ب-ح-ك-م أل-تسص-ارع أل-ذي يشص-ه-ده
ألعا› ‘ ⁄ال تطور ألتكنولوجيات ألرقمية ‘
هذأ أÛال.
وأضص- -اف وزي- -ر أل- -ت- -ك- -وي -ن أŸه -ن -ي ،أن ت -وج -ه
أ◊ك -وم -ة ألق-تصص-ادي ه-و ألÎك-ي-ز ع-ل-ى سص-ي-اسص-ي-ة
مبنية على مÓئمة تخصصصصات ألتكوين ‘ ألقطاع
م -ع م -ت -ط -ل -ب -ات أŸؤوسصسص -ات ألق -تصص -ادي -ة وسص-وق
ألشص -غ -ل ،وك -ذأ أل -ت -ن -م -ي -ة أل -وط -ن -ي -ة ألق -تصص -ادي -ة
وألج -ت -م-اع-ي-ة ،ق-ائ ‘ »:Ó-ك-ل ت-ن-قÓ-ت-ي أخصصصس
زيارة شصركات أقتصصادية ومعاهد تكوين ،حرصصا
على مÓءمة ألتكوين مع سصوق ألعمل» ،كاشصفا عن
أل -ت -حضص Òل -ل -ت -ك -وي -ن أŸه -ن -ي ‘ سص -ب-ت-م،2017 È
بالشصروع ‘ حملة إأعÓمية Œاه ألشصباب ألرأغب ‘
ألتسصجيل ‘ إأحدى تخصصصصات ألتكوين أŸهني ألتي
تسصهل عليه ولوج عا ⁄ألشصغل.
ويتوقع أŸسصؤوول أألول عن ألقطاع ،أسصتقبال
ع- -دد ك- -ب Òم- -ن أÎŸبصص Úه- -ذه ألسص- -ن -ة ع Èك -ل
أŸؤوسصسصات ألتكوينية ألبالغ عددها  12٥0مؤوسصسصة،
بحكم أن ألشصباب وأولياءهم أضصحوأ يدركون أن
خريجي هذأ ألقطاع لديهم سصهولة أك ÌلÓندماج
‘ ع- -ا ⁄ألشص- -غ- -ل ،وأŸه- -ن وإأنشص- -اء م -ؤوسصسص -ات -ه -م
أÿاصصة عن طريق أونسصاج.
وب -اŸق-اب-ل أوضص-ح ،م-ب-ارك-ي أن ه-ن-اك خ-مسصÚ
نقطة تابعة Ÿؤوسصسصة بيجو سصتكون معنية باتفاقية
ألشصرأكة ،وألتي سصتشصكل فرصصة لدأئرته ألوزأرية
من أجل مرأفقة فعالة ألصصحاب ألشصهادأت بغية
إأدم -اج-ه-م أŸه-ن-ي ،وم-ن أج-ل ت-ق-وي-ة أل-عÓ-ق-ة بÚ
أŸؤوسصسص-ة وم-ع-اه-د أل-ت-ك-وي-ن أŸه-ن-ي ع Èب-رن-امج
تنسصيقي دأئم لضصمان كفاية ألتكوين مع ألشصغل،
خ -اصص -ة ع Èت -ط -وي -ر ألشص-عب وأل-ك-ف-اءأت أŸه-ن-ي-ة
أŸتعلقة بصصيانة ألسصيارأت ،كما سصتسصمح ألتفاقية
بتكوين أŸكون ‘ Úهذأ أŸيدأن و–ي Úمعارفهم
ألعلمية وألتقنية ،ألن ألتكنولوجيات وأŸهن تتطور
بقوة وبسصرعة ،قال ألوزير.
وأشصار ‘ هذأ ألسصياق إأ ¤أن ألتفاقية تنصس
ع -ل -ى أك Ìم -ن عشص -ري-ن فضص-اء ل-ب-ي-ج-و ف-ع-ال ع-ل-ى

مسصتوى ألوطن ،بحيث سصتسصتقبل هذه ألفضصاءأت
أŸتوأجدة وطنيا أÎŸبصص ‘ Úإأطار ألتكوين عن
طريق ألتمه ،Úوتعزيز توظيف أصصحاب ألشصهادأت
أŸتخرج Úقائ ٨0 »:ÓباŸائة من ألÎبصس يتم
دأخ - -ل أŸؤوسصسص - -ات ألق - -تصص - -ادي- -ة و 20باŸائة
باŸؤوسصسصات ألتكوينية» ،مÈزأ ›هودأت ألقطاع
من خÓل توسصيع شصبكة ألتكوين من ناحية فتح
أل -ت-خصصصص-ات أÓŸئ-م-ة ،م-ع أÙي-ط ألق-تصص-ادي
وألج -ت -م -اع -ي ل -ل-ج-زأئ-ر وتسص-ه-ي-ل إأدم-اج ألشص-ب-اب
وإأنشصاء هياكل إأضصافية للتكوين.

توف Òالوسسائل البيداغوجية واآللت للمعاهد
لضسمان التكوين التطبيقي
وحسصب ألوزير ،فإان هدف ألتفاقية توف Òكل
أإلم-ك-ان-ي-ات أŸادي-ة وأل-بشص-ري-ةÃ ،ضص-ام Úت-ك-وي-ن
وب- -رأم- -ج ت- -خصصصص- -ات ح- -ول صص- -ي- -ان -ة ألسص -ي -ارأت
وم- -ؤوسصسص- -ة ب- -ي- -ج- -و تسص- -اع- -د ‘ Œه- -ي- -ز أألف- -وأج
أل-ب-ي-دأغ-وج-ي-ة ل-ل-م-ع-اه-د وأŸرأك-ز ،ب-ح-يث ت-ت-وفر
ألوزأرة على ما يقارب  ٣0مؤوسصسصة تكوينية تتدخل
‘ ه- -ذه أل- -ت- -خصصصص -ات ح -ول صص -ي -ان -ة ألسص -ي -ارأت
وم- -ع- -ه -دي -ن وط -ن -ي »Úإأي -ت -ام» ب -ا◊رأشس ووه -رأن
وأŸدية ،وكذأ معاهد ألمتياز ألتي تتكفل بهذأ
أÛه -ود ،ق -ائ  Ó-إأن -ه أل -ي-وم ي-ج-ري أ◊ديث ح-ول
إأنتاج ألسصيارأت ،ودور ألقطاع هو –ضص ÒأŸوأرد
ألبشصرية أŸؤوهلة للتكفل بهذه ألشصعبة.
وم -وأزأة م -ع ذلك ،ت -ه -دف ألت -ف-اق-ي-ة إلشص-رأك
مهنيي شصركة بيجو أ÷زأئر ‘ إأثرأء برأمج ألتكوين
حسصب أŸت- -ط- -ل- -ب- -ات أ÷دي -دة ،وضص -م -ان ت -ك -وي -ن
أŸك-ون ‘ Úق-ط-اع أل-ت-ك-وي-ن وأل-ت-ع-ل-ي-م أŸه-ن-ي ‘
ألشصعب أ÷ديدة ع Èتربصصات وتكوين إأضصا‘ على
مسصتوى هياكل مؤوسصسصة بيجو ،وكذأ إأشصرأك مهنيي
ألشصركة ‘ –كيم ألمتحانات أŸنظمة من قبل
ق-ط-اع أل-ت-ك-وي-ن وأل-ت-ع-ل-ي-م أŸه-ن-ي ،ت-وف Òألوسصائل
أل-ب-ي-دأغ-وج-ي-ة وأآللت ل-ل-م-ع-اه-د لضص-م-ان أل-تكوين
ألتطبيقي.
وبلغة أألرقام قال مباركي ،إأن عدد أŸتكونÚ
ب- -ل- -غ ح- -ال -ي -ا أك Ìم -ن  10آألف مسص -ج -ل سص-ن-وي-ا،
يسصتفيدون من تكوين ‘ مهن ألسصيارأت ‘ ﬂتلف
أ‰اط ألتكوين ،كما يسصجل ألقطاع أزيد من  ٥ألف
متخرج تقني سصامي من مؤوسصسصات ألتكوين وألتعليم
أŸهني Úكل سصنة ‘ ،ألتخصصصصات أŸتعلقة Ãهن
ألسصيارأت ،وهو ما أعتÈه ألوزير بالرقم ألهام ،لكنه
أسصتطرد قائ Óإأن ألضصغط وألطلب ما يزأل كبÒأ.
‘ ح Úبلغ عدد ألذين ” تكوينهم ‘ إأطار

أتفاقيات ألشصرأكة أŸتعلقةÃ ،هن ألسصيارأت لسصنة
 2016ما يقارب  600عامل منهم  221عامل ‘
ت -خصصصس ك -ه -رب -اء ألسص -ي-ارأت ‘ 20٥ ،م-ي-ك-انيك
وتصص -ل -ي-ح ألسص-ي-ارأت ألسص-ي-اح-ي-ة ،و  116ع-ام-ل ‘
تخصصصس طÓء ألسصيارأت .وقد سصجلت دورة فيفري
‰ ‘ 2017ط أل -ت -ك -وي-ن أإلق-ام-ي  ،٣200و ٨.991
مسصجل ‘ ألتكوين عن طريق ألتمه Úأي Ãجموع
 12.191مسصجل.
ول-دى زي-ارت-ه ل-ل-م-ع-ه-د أل-وط-ن-ي أŸتخصصصس ‘
ألتكوين أŸهني «أيتام» با◊رأشس ،أعت Èمباركي
ه -ذأ أŸع-ه-د ب-أان-ه أحسص-ن أŸؤوسصسص-ات أل-ت-ك-وي-ن-ي-ة
بامتياز ‘ ميدأن صصيانة ألسصيارأت ،و‘ سصؤوأل حول
ألتكوين ‘ صصناعة ألسصيارأت ،قال ألوزير بأانهم
بصصدد ألتحضص Òلذلك ع Èإأنشصاء مؤوسصسصات أمتياز
ب -ب -وسص -م -اع -ي -ل وب-رأم-ج ودوره-م ك-ق-ط-اع م-رأف-ق-ة
ألسص -ي -اسص-ة ألق-تصص-ادي-ة ل-ل-ج-زأئ-ر ،ك-ون أل-ك-ث Òم-ن
ألشص-عب ألق-تصص-ادي-ة سص-ت-ط-غ-ى ع-ل-ي-ه-ا أل-رق-م-نة ‘
أألشصهر ألقليلة ألقادمة ،وحسصبه فإان كل شصيء يأاتي
‘ وقته.
و‘ سصؤوأل آأخر ،حول هل سصتسصمح ألبطاقية
Óفارقة لهم بالتكوين ‘ هذأ أÛال،
ألوطنية ل أ
أوضصح ألوزير أن هناك عÓقات تعاون مع أك Ìمن
عشص -ري -ن ب -ل-دأ إأف-ري-ق-ي-ا وع-رب-ي-ا ،ب-ح-يث تسص-ت-ق-ب-ل
أ÷زأئر أبناءهم ‘ ،إأطار ألتكوين أŸهني ع Èكل
أŸرأك -ز وأŸع -اه -د أل -وط -ن-ي-ة ،ك-م-ا أن أل-ك-ث Òم-ن
أألج -انب ل -دي -ه -م م -ن -ح ج -زأئ-ري-ة وت-ركت ل-ه-م ك-ل
ألصص Ó-ح -ي -ات لخ -ت -ي -ار أل -ت-خصصصص-ات أل-ت-ي Áك-ن
ألتسصجيل فيها ،على حسصب أحتياجاتهم.

مدير مؤوسسسسة بيجو :هدفنا تكوين اŸكونÚ
ومرافقة الشسباب إلدماجهم ع Èشسبكاتنا
من جهته ،أعت Èألرئيسس أŸدير ألعام لشصركة
بيجو أ÷زأئر أيفز بايري دي قاشصن ،هذه ألتفاقية
رأب -ح -رأب -ح ،ق -ائ  Ó-إأن ه -دف -ه -م ه-و إأنشص-اء ف-روع
وأÙافظة على إأصصÓح ألسصيارأت وكذأ –ضصÒ
ت-ق-ن-ي Úذوو ك-ف-اءة Ÿوأج-ه-ة أل-ت-ط-ور أل-ت-ك-نولوجي
ألهائل ‘ ›ال صصيانة ألسصيارأت ،ع Èإأثرأء برأمج
أل-ت-ك-وي-ن وت-ك-وي-ن أŸك-ون Úوألسص-ت-ث-م-ار ‘ تكوين
ألشصباب ‘ تخصصصصات ألصصيانة ،ألطÓء ،ألتصصليح
وغÒها ومرأفقة خريجي أŸعاهد إلدماجهم عÈ
شصبكات أŸؤوسصسصة ‘ ألسصنوأت ألقادمة ،مضصيفا أن
ب-ي-ج-و سص-ت-وأصص-ل أل-ع-م-ل م-ع ألسص-ل-ط-ات أل-ع-م-وم-ي-ة
أ÷زأئ-ري-ة وت-ط-وي-ر عÓ-م-ت-ه-ا ل-ت-أاخ-ذ م-ك-ان-تها ‘
ألسصوق ألوطنية.

ضسرورة تكاتف ا÷ميع ÷عل القطاع أاحد البدائل القتصسادية للمحروقات
أاك- -د وزي- -ر السس- -ي- -اح- -ة والصس- -ن- -اع- -ة
ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة حسس-ن مرموري ،أاول أامسس،
ب- -ا÷زائ- -ر ال- -ع- -اصس- -م- -ة ،ع -ل -ى ضس -رورة
تكاتف جميع اŸعني Úبقطاع السسياحة
ل- -ل- -ن -ه -وضس ب -ه وج -ع -ل -ه أاح -د ال -ب -دائ -ل
الق -تصس -ادي -ة ل -ل -خ -روج م -ن ال -ت -ب -ع -ي -ة
للمحروقات.
وقال ألوزير ‘ كلمة له خÓل مرأسصم تسصلم
أŸه -ام «سص -ن-ع-م-ل وسص-نسص-ع-ى ج-اه-دي-ن سص-وي-ا
وذلك طبقا ıطط عمل أ◊كومة أŸنبثق
ع-ن ب-رن-ام-ج رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة ع-ب-د أل-ع-زي-ز
بوتفليقة قصصد إأعطاء دفع قوي للقطاع وذلك
باسصتغÓل ألطاقات ألسصياحية وألطبيعية ألتي
تزخر بها أ÷زأئر» ،مشصÒأ ‘ هذأ أإلطار إأ¤
ألسص -ي -اح -ة ألشص -اط -ئ -ي -ة وأ◊م -وي -ة وأ÷ب -ل -ي-ة
وخ -اصص -ة ألسص -ي -اح-ة ألصص-ح-رأوي-ة أل-ت-ي ت-زخ-ر
بÎأث م- -ادي وغ Òم- -ادي سص- -وأء م- -ا ت- -ع- -ل- -ق
ب- -ال- -قصص- -ور أو ﬂت- -ل- -ف أآلث- -ار أل -ت -اري -خ -ي -ة
وأ◊ضصارية وكذأ ألÎأث أŸوجود Ãنطقتي
ألطاسصيلي وألهقار».
وب- -ع- -د أن أع- -رب ع -ن «ع -رف -ان -ه ل -رئ -يسس
أ÷م -ه -وري -ة أل -ذي وضص -ع أل -ث -ق -ة ‘ شص-خصص-ه
ل -تسص -ي Òق -ط -اع ألسص -ي -اح -ة ‘ ه-ذه أل-ظ-روف
بالذأت» ،شصدد مرموري على ضصرورة «تكثيف
وت -نسص-ي-ق ج-ه-ود ج-م-ي-ع إأط-ارأت أل-ق-ط-اع م-ع
ألقطاعات أألخرى ذأت ألعÓقة للعمل سصويا
م -ن أج -ل تسص -ط ÒأسصÎأت-ي-ج-ي-ة لÎق-ي-ة ه-ذأ
أل -ق -ط-اع ع-ل-ى ضص-وء ﬂط-ط ع-م-ل أ◊ك-وم-ة
ألذي صصادق عليه مؤوخرأ ألŸÈان بغرفتيه».
م -ن ج-ه-ت-ه ،دع-ا ع-م-رأ Êح-مÓ-وي رئ-يسس
دي- -وأن أل- -وزي- -ر أألول إأط- -ارأت أل- -ق- -ط -اع إأ¤
«تكثيف أ÷هود وتنسصيق ألعمل مع أŸسصؤوول
أألول على ألقطاع من أجل –قيق أألهدأف
أŸرجوة ‘ هذأ أÛال طبقا ıطط عمل

أ◊كومة وبرنامج ألرئيسس بوتفليقة».
وأثنى حمÓوي ألذي مثل ألوزير أألول عبد
أÛيد تبون ‘ مرأسصم تسصلم أŸهام على
ÓقÓ-ع
ج -ه -ود أل -وزرأء ألسص -اب -ق Úأل-رأم-ي-ة «ل -إ
ب -السص -ي -اح -ة وج -ع -ل ه-ذأ أل-ق-ط-اع يسص-اه-م ‘
–قيق ألتنمية خارج أÙروقات “اشصيا مع
أŸك-ون-ات ألسص-ي-اح-ي-ة وأل-ط-ب-يعية ألهائلة ألتي
تتوفر عليها ﬂتلف مناطق ألوطن».
وذكر ‘ نفسس ألوقت بـ «ألتوجيهات ألهامة
ألتي قدمها ألوزير أألول Ÿرموري للنهوضس
ب -ال -ق -ط-اع وف-ق م-ا نصس ع-ل-ي-ه ﬂط-ط ع-م-ل
أ◊ك- -وم- -ة وذلك Œسص- -ي- -دأ لÈن- -ام- -ج رئ -يسس
أ÷م-ه-وري-ة أل-ذي ج-ع-ل ألسص-ي-اح-ة م-ن ضص-م-ن
أولويات ألتنمية ألقتصصادية لسصيما ‘ ›ال
ألسصتثمار».
ودع -ا ح -م Ó-وي م -ن ج-ه-ة أخ-رى إأط-ارأت
ألقطاع إأ ¤ألتجند ‘ ألعمل لتمك Úألوزير
من «تسصط Òبرأمج قصصÒة ومتوسصطة وطويلة
أŸدى ‘ ›ال ألسص- -ي -اح -ة وع -رضص -ه -ا ع -ل -ى
أ◊كومة للمناقشصة».

يربط ا÷زائر وأانطاليا

خط جوي تفتتحه «تركيشس إايرلين»
اف -ت -ت -حت شس -رك -ة اÿط -وط ا÷وي -ة
الÎك- -ي- -ة «ت- -رك- -يشس اي- -رلي -ن « اÿط
ا÷وي ا÷دي - -د ال - -راب - -ط ب Úا÷زائ- -ر
ال - -ع- -اصس- -م- -ة وأان- -ط- -ال- -ي- -ا ب- -ع- -د أان ك- -ان
ا÷زائريون يضسطرون إا ¤التوجه إا¤
م -ط -ار «ات -ات -ورك» ب -اسس -ط -ن-ب-ول ،ح-يث
أاصسبح بإامكان جميع الراغب ‘ Úقضساء
ال -ع -ط -ل -ة الصس -ي -ف -ي -ة Ãدي -ن -ة ان-ط-ال-ي-ا
السساحرة التوجه نحوها مباشسرة.

صصونيا طبة
و‘ هذأ أإلطار أكد أŸدير ألعام لشصركة
أÿطوط ألÎكية برشص Úأيشصل ‘ Òتصصريح لـ
«ألشصعب» أن أفتتاح أÿط أ÷وي أŸباشصر ”
بناء على رغبات ألزبائن ألرأغب ‘ Úألذهاب
إأ ¤م-دي-ن-ة أن-ط-ال-ي-ا ألسص-ي-اح-ي-ة م-ب-اشص-رة دون
ألنزول Ãطار أسصطنبول ألدو‹ ،وهو ما من
شصأانه أن يسصاهم ‘ –فيز ألسصياح أ÷زأئريÚ
على زيارة أنطاليا دون أضصطرأهم إأ ¤ألتنقل
Ÿسصافات طويلة.
وأوضص- -ح أŸدي- -ر أل- -ع- -ام أن ه- -ذأ أإلج -رأء
سصيكون Ãعدل  ٣رحÓت أسصبوعيا إأ ¤غاية
شصهر سصبتم ،ÈمشصÒأ إأ ¤أنه سصيسصهل على
أ÷زأئري Úعملية ألتنقل إأ ¤أنطاليا خÓل
أŸوسصم ألصصيفي باختصصار ‘ ألوقت وأ÷هد
وقضصاء عطلة أك Ìأريحية وأسصتكشصاف مدينة
ع-ري-ق-ة ت-ع-ت Èم-ن أه-م أل-وج-ه-ات ألسص-ي-اح-ي-ة
نظرأ لطبيعتها ألسصاحرة وتاريخها ألعريق.

تراجع «ﬁسسوسس» ‘ أاسسعار األسسمنت والشسروع ‘ إا‚از مصسنع Úجديدين
لسسمنت ما ب 500 Úو 700دج
يقدر حاليا سسعر كيسس ا أ
مقابل حوا‹  1000دج من قبل وذلك بفضسل إاجراءات
مكافحة اŸضساربة التي اتخذها مؤوخرا وزير الصسناعة
واŸناجمﬁ ،جوب بدة حسسب بيان للوزارة.
وأكد ذأت أŸصصدر أنه «منذ بضصعة أيام ترأجعت أسصعار
أألسصمنت بشصكل ﬁسصوسس على مسصتوى ﬂتلف نقاط ألبيع
ع ÈألÎأب ألوطني وهذأ بفضصل أإلجرأءأت ألتي أتخذها
مؤوخرأ وزير ألصصناعة وأŸناجمﬁ ،جوب بدة ،لسصيما من
خÓل إأحالة بعضس مسصؤوو‹ أÛمعات ألعمومية على ألتقاعد
وهو ما أدى إأ ¤تسصوية بعضس أŸشصاكل أŸرتبطة باŸضصاربة».
وقد أدت هذه ألتغيÒأت إأ« ¤تقلصس ملحوظ للمضصاربة
أل -ت -ي ك -انت سص -ائ-دة ع-ل-ى مسص-ت-وى ألسص-وق» ،تضص-ي-ف أل-وزأرة،
مشصÒة إأ ¤أن هذأ ألŒاه نحو ألنخفاضس سصيسصتمر بعد
نتائج أشصغال ›موعة ألعمل ألتي نصصبها بدة لهذأ ألغرضس.
وأسصتنادأ إأ ¤نفسس ألبيان فإان ›موعة ألعمل «سصتحدد
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وزير السسياحة حسسن مرموري عقب تسسلمه مهامه

بعد إاجراءات مكافحة اŸضساربة

بدقة أŸشصاكل ألتي يعرفها هذأ ألفرع» وسصتسصمح بإاعطاء
Óسصمنت با÷زأئر.
ديناميكية جديدة للمجمع ألصصناعي ل أ
من جهة أخرى ،أوضصح أŸصصدر أن هذأ أÛمع ألتابع
لوزأرة ألصصناعة وأŸناجم قرر وضصع ميثاق خاصس بالزبائن
يضص -ب -ط أل-عÓ-ق-ة ب Úم-ؤوسصسص-ات أألسص-م-نت وشص-رك-ائ-ه-ا وه-ذأ
ب -ه -دف «م -ك -اف -ح -ة أŸضص-ارب-ة ب-ك-ل ف-ع-ال-ي-ة و–سص“ Úوي-ن
مؤوسصسصات أإل‚از وأŸوزع ÚأŸعتمدين باألسصمنت».
وقد أعلن عن أإلسصÎأتيجية أ÷ديدة Ÿكافحة أŸضصاربة
خÓل يوم أألبوأب أŸفتوحة ألذي نظم ألثÓثاء أŸاضصي من
Óسصمنت با÷زأئر بالشصلف ،حسصب
طرف أÛمع ألصصناعي ل أ
ألوزأرة ،مضصيفة أن مصصنع أألسصمنت بالشصلف شصهد أختÓل ‘
ألتوزيع حال دون حصصول أŸؤوسصسصات أÙلية على حصصتها
منذ ديسصم.2016 È
وبالفعل منذ  2016تقول ألوزأرة شصهدت مؤوسصسصة أألسصمنت
ومشصتقاته «أختÓلت ” ألتنديد بها ‘ ألعديد من أŸرأت

ألعدد

05

من طرف غرفة ألتجارة وألصصناعة للشصلف ‡ا أدى إأ ¤إأقالة
أل- -رئ- -يسس أŸدي- -ر أل- -ع- -ام ل -ذأت أŸؤوسصسص -ة م -ن ط -رف وزي -ر
ألصصناعة وأŸناجم ‘ جوأن .»2017
وحسصب ألبيان ،فقد شصكل تنظيم هذأ أليوم –ت إأشصرأف
ألوزأرة Ãدينة ألشصلف «مناسصبة للتأاكيد على إأرأدة ألسصلطات
ألعمومية ‘ ألقضصاء على ظاهرة أŸضصاربة ألتي “سس هذأ
Óسصمنت للجزأئر ‘
ألفرع» وŒديد إأرأدة أÛمع ألصصناعي ل أ
إأق- -ام- -ة عÓ- -ق- -ات Œاري -ة أسص -اسص -ه -ا أل -ث -ق -ة ‘ ظ -ل أحÎأم
ألشصفافية.
ويذكر أن أÛمع يعتزم رفع إأنتاجه من أألسصمنت إأ20 ¤
م -ل -ي -ون ط -ن /سص-ن-وي-ا ‘ آأف-اق  2020-2019ب-فضص-ل مشصاريع
توسصيع ثÓث وحدأت أسصمنت وألشصروع ‘ إأ‚از مصصنعÚ
جديدين .ويتعلق أألمر Ãشصروع توسصعة وحدة أألسصمنت لكل
من ألشصلف وع ÚألكبÒة وزهانة وألشصروع ‘ إأ‚از وحدتÚ
Óسصمنت بكل من سصيقوسس (أم ألبوأقي) وبشصار.
أخري Úل أ

وأع- -ت Èأيشص- -ل Òأ÷زأئ- -ر م- -ن أل- -وج -ه -ات
أإلف -ري -ق -ي -ة أل -ت -ي ت -ول -ي -ه-ا أÿط-وط أ÷وي-ة
ألÎك -ي -ة أه -م -ي-ة قصص-وى ن-ظ-رأ ل-ع-دد ألسص-ي-اح
أ÷زأئ -ري Úأل -ذي -ن ي -ت -وج -ه -ون إأﬂ ¤ت -ل -ف
أŸدن ألÎكية ألغرأضس سصياحية أو Œارية،
حيث سصيتم ألعمل على موأصصلة دعم وتعزيز
عدد ألرحÓت ‘ أهم ألوليات أ÷زأئرية
كقسصنطينة ووهرأن باإلضصافة إأ ¤ألسصعي إأ¤
ضص-م-ان أسص-ت-م-رأري-ة ع-م-ل-ي-ة ن-ق-ل أŸسص-اف-رين
مباشصرة نحو أنطاليا تلبية لرغبات ألزبائن.
و–سصبا Ÿوسصم ألصصطياف ألذي أصصبحت
تشصهد فيه شصوأطئ أنطاليا ألسصاحرة إأقبال
ك- -بÒأ م- -ن ق -ب -ل ألسص -ي -اح أ÷زأئ -ري Úق -ررت
أÿطوط أ÷زية ألÎكية تعزيز عدد رحÓتها
من خÓل فتح خط جوي مباشصر سصيسصمح
للجزأئري Úباقتصصاد تكاليف ألسصفر ،لكن ‘
نفسس ألوقت ل تزأل ألرحÓت أŸتوجهة من
أ÷زأئر ألعاصصمة إأ ¤أنطاليا مرورأ Ãدينة
أسصطنبول متوأصصلة Ãعدل  ٣رحÓت يوميا.
وع ÈأŸسص - -اف - -رون أ÷زأئ- -ري- -ون أل- -ذي- -ن
توجهوأ إأ ¤أنطاليا ع Èأول رحلة أفتتاحية
عن أسصتحسصانهم لهذأ أإلجرأء ألذي لطاŸا
طالبوأ بتجسصيده مؤوكدين أنها بشصرى سصارة
ل- -عشص- -اق ه- -ذه أŸدي- -ن- -ة ألسص- -اح -رة ب -ج -م -ال
م -ن -اظ -ره -ا وط -ب -ي-ع-ت-ه-ا ألسص-اح-رة وف-ن-ادق-ه-ا
ألفاخرة كونها سصتسصمح لهم باختصصار ألوقت
وت -ك -ال -ي -ف ألسص -ف -ر أيضص -ا ،ح -يث ي -ق -در ث-م-ن
ألتذكرة أبتدأء من  ٥٥ألف دج.
وكشصفت حصصيلة أن عدد أ÷زأئري Úألذين
زأروأ تركيا ل سصيما مدينة أسصطنبول خÓل
ألسصنة ألفارط فاق  2٥0ألف جزأئري ،تزأمنا
م-ع م-وسص-م ألصص-ط-ي-اف أل-ذي ي-ع-رف ت-ه-اف-ت-ا
كبÒأ من قبل ألسصياح لقضصاء عطلتهم ألصصيفية
وب -ال -ت -ا‹ ف -م-ن أŸرت-قب تسص-ج-ي-ل ع-دد أكÈ
خÓل هذأ أŸوسصم نظرأ للهدوء ألذي يسصود
تركيا بعد تدهور أألوضصاع أألمنية باŸنطقة.

ألسضبت  15جويلية  2017م
ألموأفق لـ  21شضوأل  1438هـ
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بن غÈيت ‘ رسصالة ÎŸشصحي ألدورة ألسصتثنائية

اإلعÓن عن نتائج البكالوريا يوم  25جويلية ا÷اري
أك- -دت وزي- -رة ألÎب- -ي- -ة أل -وط -ن -ي -ة،
لعÓ- -ن ع- -ن
ن - -وري - -ة ب - -ن غÈيت ،أن أ إ
ن- -ت- -ائ- -ج أل- -ب -ك -ال -وري -ا سص -ي -ك -ون ي -وم 25
ج -وي -ل -ي -ة أ÷اري ع -ل-ى م-وق-ع أل-دي-وأن
أل- -وط- -ن- -ي لÓ- -م- -ت- -ح -ان -ات وأŸسص -اب -ق -ات
ل- -ت- -ن- -ط- -ل- -ق ع- -قب ذلك أل- -تسص- -ج- -يÓ- -ت
أ÷امعية من  1إأ 16 ¤أوت أŸقبل.
وقالت بن غÈيت ‘ رسضالة وجهتها إأ¤
أÎŸشضح ‘ Úألدورة ألسضتثنائية لمتحان
شض -ه -ادة أل -ب -ك -ال -وري-ا إأن «أإلعÓ-ن ع-ن ن-ت-ائ-ج
أل-ب-ك-ال-وري-ا ب-ال-نسض-ب-ة ل-لسض-ن-ة ألدرأسضية -2016
 2017سضيكون موحدأ ‘  25جويلية أ÷اري».
وك -انت وزأرة ألÎب-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة ق-د أع-ل-نت
سضابقا أن أإلعÓن عن نتائج ألبكالوريا سضيكون
‘ أوأخر شضهر يوليو بعدما كان مقررأ ‘ 15
من نفسض ألشضهر.
Óشضارة ،شضرع أول أمسض  104.036مÎشضح
ل إ
‘ أج -ت -ي -از أم -ت -ح -ان أل -دورة ألسض -ت -ث -ن -ائ -ي -ة
للبكالوريا ع 299 Èمركز أمتحان ع Èألوطن.

تنظيم ﬁكم ،وارتياح وسسط التÓميذ لسسهولة مواضسيع المتحانات
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ألتحق أÎŸشضحون بـ  08مرأكز إأجرأء ،من
ب -ي-ن-ه-ا م-رك-ز إلع-ادة أل-ت-أاه-ي-ل ب-ال-ب-و ،Êح-يث
سض- -ج- -لت ولي- -ة ع- -ن -اب -ة ‘ ه -ذأ أإلط -ار 221
متمدرسض ” إأقصضاؤوهم خÓل ألدورة ألعادية
بسضبب ألتأاخر أو ألتغيب و 2132مÎشضح من
أألح -رأر ،ف -ي -م -ا ي-غ-يب ع-ن أل-دورة أŸقصض-ون
بسض- -بب ح- -الت أل- -غشض ،ح- -يث سض -ي -ت -م إأدم -اج
أÎŸشض - - -ح ÚأŸت - - -م- - -درسض ÚوأÎŸشض- - -حÚ
أألحرأر ‘ أفوأج ومرأكز وأحدة ،يحرسضهم

أك Ìمن  493حارسض.
«ألشضعب» و‘ جولة أسضتطÓعية قادتها إأ¤
بعضض أŸرأكز ألتي أسضتقبلت مÎشضحي ألدورة
ألسض -ت -ث -ن -ائ -ي -ة ،ع -ل -ى غ -رأر ث-ان-وي-ة ألشض-ه-ي-د
عوأشضرية ﬁمد ،بن مهيدي وثانوية بومروأن،
وق -فت ع -ل -ى ألسض Òأ◊سض -ن ل-ع-م-ل-ي-ة أن-طÓ-ق
ألم-ت-ح-ان-ات ،فضض Ó-ع-ن أل-ت-ع-زي-زأت أألم-نية
عﬂ Èتلف مرأكز ألمتحان ،وألتي ميزها
ألن -تشض -ار أÙك -م Ÿصض -ال-ح أألم-ن وأ◊م-اي-ة
أŸدنية ،وألذين كانوأ على موعد مع أ◊دث،
حيث وفرت أŸصضالح ألولئية كل ألظروف
أألم-ن-ي-ة ألضض-روري-ة أŸع-ت-اد ت-خصض-يصض-ه-ا عند
إأجرأء مثل هذه ألمتحانات ألوطنية ألهامة
وأŸصضÒية.
كما عملت أŸصضالح أŸعنية على ضضمان
رأح -ة أŸم -ت -ح -ن Úح -يث وف-رت ل-ه-م وسض-ائ-ل
ألنقل ،على أعتبار أن ألمتحانات Œرى فقط
بوسضط أŸدينة ،وهو ما يضضطر أŸتمدرسضÚ
م -ن ﬂت -ل -ف دوأئ -ر ع -ن -اب -ة ل -ل -ت -ن -ق-ل إأل-ي-ه-ا،
باإلضضافة إأ ¤ضضمان أإلطعام أÿاصض بهم.
‘ حدود ألسضاعة ألثامنة وألنصضف صضباحا
وق -ف -ن -ا ع -ن -د ب -اب ث-ان-وي-ة «ب-وم-روأن» ،ح-يث
صض -ادف -ن-ا أل-ت-وأج-د أŸب-ك-ر ل-ل-تÓ-م-ي-ذ ،أل-ذي-ن

توأفدوأ على مرأكز ألمتحانات قبل أŸوعد
بسضاعة خوفا من تكرأر سضيناريو دورة جوأن
ألفارطة ،ول حديث لهم سضوى عن خيبة أألمل
أل -ك -بÒة أل -ت -ي أصض -اب-ت-ه-م ح ” Úإأقصض-اؤوه-م،
وفرحتهم ألكبÒة ح ” ÚأإلعÓن عن دورة
أسضتثنائية لشضهادة ألبكالوريا ومنحهم فرصضة
ث- -ان -ي -ة لج -ت -ي -از ألم -ت -ح -ان -ات وول -وج ع -ا⁄
أ÷امعة.
وق -د ظ -ه -ر أل -ت Ó-م -ي -ذ Ãع -ن -وي -ات ك-بÒة،
وعزÁة كانت –ذوهم لتعويضض دورة جوأن
وأفتكاك شضهادة ألبكالوريا ،حيث أنه ـ حسضبهم
ـ قلي Óجدأ ما يتحصضل ألتلميذ على فرصضة
ثانية ،فبالنسضبة لهم أآلن أجتياز هذأ ألمتحان
أŸصضÒي ه- -و أل- -ذي سض- -ي- -ف -ت -ح ل -ه -م أÛال
لÓلتحاق بالتعليم ألعا‹.
وب- -اŸق- -اب- -ل ‘ أمسض- -ي- -ة أل- -ي -وم أألول م -ن
ألم -ت -ح -ان -ات ظ -ه-ر ع-ل-ى أل-تÓ-م-ي-ذ ن-وع م-ن
ألرتياح ،وهو ما أبان على أن أألسضئلة كانت
‘ متناول أ÷ميع وضضمن أŸقرر ألدرأسضي،
لسض -ي -م -ا ‘ م -ادة أل -ل -غ -ة أل -ع -رب -ي -ة وأل -ع -ل-وم
أإلسضÓمية ،حيث تأامل ألتÓميذ أن تكون بقية
ألم-ت-ح-ان-ات ب-ن-فسض سض-ه-ول-ة أم-ت-حانات أليوم
أألول ،لسضيما ‘ أŸوأد أألسضاسضية.

ظروف حسسنة تطبع انطÓق امتحان الدورة الثانية للبكالوريا ببجاية
لول ،ب -ولي -ة ب -ج -اي -ة
أن- -ط -ل -قت ،أمسض أ أ
أم -ت -ح -ان -ات شض -ه -ادة أل -ب -ك -ال -وري -ا ،ل-ل-دورة
ألسضتثنائية أÿاصضة باŸتأاخرين ‘ ظروف
حسض- -ن- -ة ،ح -يث ” أل -ت -حضض Òأ÷ي -د ل -ه -ذأ
أŸوعد ألÎبوي من طرف مديرية ألÎبية
وأŸصضالح أŸعنية ،وذلك من خÓل توفÒ
لم -ك -ان -ي -ات أل-بشض-ري-ة وأŸادي-ة ،أل-ت-ي
ك -ل أ إ
“كن أÎŸشضح Úمن أجتياز ألمتحانات
‘ أحسضن ألظروف.
و‘ هذأ ألصضدد أكد بدر برأهيم مدير

ألÎبية للولية ،لـ’ألشضعب’ ،أن كّل ألشضروط
أŸوأتية ”ّ توفÒها للمÎشّضح ÚأŸعنيÚ
ب - -ه - -ذه أل- -دورة ،ح- -يث وضض- -عت مصض- -ل- -ح- -ة
ألم-ت-ح-ان-ات وأŸسض-اب-ق-ات ك-اف-ة ألÎت-يبات
ل- -ه- -ذأ أŸوع- -د ،ك- -م- -ا ّ” أت- -خ- -اذ ج- -م- -ي -ع
لج- -رأءأت ،م -ن خ Ó-ل تسض -خ ÒأŸدي -ري -ة
أإ
ألوصضية ÷ميع طاقتها ألبشضرية وإأمكانياتها
أŸادية.
وأضضاف مدير ألÎبية ،أنه ”ّ تهيئة جميع
أل -ظ -روف أŸط-ل-وب-ة م-ن م-رأف-ق أسض-ت-ق-ب-ال

لضضافة إأŒ ¤نيد ألفاعل‘ Ú
وإأطعام ،با إ
ألقطاع لتأام Úألعملية ،لكافة أÎŸشضحÚ
ألبالغ عددهم  2180مÎشضح متأاخر لهذه
أل -دورة أل -ث -ان-ي-ة ،م-ن ب-ي-ن-ه-م  284متدرسض
وألبقية مÎشضحون أحرأر ،و” تخصضيصض 6
مرأكز إأجرأء بعاصضمة ألولية ،يؤوطرهم أكÌ
من 700مؤوطر ،من بينهم  490حارسض68 ،
لمانة 7 ،مÓحظ ،Úو 7أخصضائيÚ
أعضضاء أ أ
نفسضاني.Ú
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لقليمية للدرك ألوطني
إأثر مدأهمة وتفتيشس مفاجئ لوحدأت أÛموعة أ إ

حجز عتاد وأاجهزة متطورة تسستعمل ‘ عملية نهب اŸرجان بعنابة

أح- - - -ب - - -طت وح - - -دأت أÛم - - -وع - - -ة
لق -ل -ي-م-ي-ة ل-ل-درك أل-وط-ن-ي ل-ع-ن-اب-ة
أ إ
ﬁاولة تهريب أŸرجان ،على مسصتوى
ب -ل -دي-ت-ي أل-ب-و Êوأ◊ج-ار ،وذلك إأث-ر
م-دأه-م-ة وت-ف-ت-يشس م-ف-اج-ئ ل-ل-م-كان،
ح-يث “ك-نت ‘ ع-م-ل-ي-ت Úم-ت-ف-رقتÚ
م- -ن ح -ج -ز ع -ت -اد وأج -ه -زة م -ت -ط -ورة
تسص- -ت- -ع -م -ل ‘ ع -م -ل -ي -ة ن -هب أŸرج -ان
بطريقة أحÎأفية وغ Òشصرعية.
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ق -امت وح -دأت أÛم -وع -ة أإلق -ل -ي -م-ي-ة
ل -ل -درك أل -وط-ن-ي ب-ح-ج-ز ق-ارب Úخشض-ب-ي،Ú
ﬁرك بحري 42 ،قارورة أكسضج Úخاصضة
بالغطسض ،ثÓثة برأميل بنزين 10 ،بدلت
غطسض 17 ،صضدرية حاملة للقارورأت ،بنادق
صضيد مائية ،أجهزة كشضف ألعمق 21 ،شضبكة
لتجميع أŸرجان 05 ،معاول صضغÒة لنزع
أŸرج - -ان 04 ،سض -اع -ات ي-دوي-ة ل-ل-غ-طسض،

17387

تنظم بريو دي جانÒو من  12إأ 23 ¤جويلية

ا÷زائر تشسارك ‘ األوŸبياد الدولية للرياضسيات
لوŸبياد ألدولية
تشصارك أ÷زأئر ‘ أ أ
للرياضصيات ألتي Œري Ãدينة ريو دي
ج - -انÒو ألÈأزي - -ل - -ي- -ة ،خÓ- -ل أل- -فÎة
أŸمتدة من  12إأ 23 ¤جويلية أ÷اري،
بسصتة تÓميذ من بينهم فتاة ،حسصب ما
أفاد به أول أمسس بيان لوزأرة ألÎبية
ألوطنية.
وأوضضح نفسض أŸصضدر أن ألتÓميذ ألذين
Áثلون أ÷زأئر ‘ هذه أŸنافسضة ألفكرية
وألتعليمية ينحدرون من وليات أم ألبوأقي،
أألغ- - -وأطÔ“ ،أسضت ،ت- - -ل- - -مسض- - -ان ،أŸدي- - -ة
وجيجل ،حيث ” أختيارهم ‘ بدأية ألسضنة
ألدرأسضية على أسضاسض مسضابقة وطنية نظمتها
وزأرة ألÎبية ألوطنية.
وأضض- -اف أل- -ب -ي -ان أن وف -دأ م -ن أŸف -تشضÚ
وأ÷امعي« Úقام بتحضض Òهذه أÛموعة من
أل -ن -اح-ي-ة أل-ع-ل-م-ي-ة وأŸن-ه-ج-ي-ة –ت إأشض-رأف
أŸدرب أل -دك-ت-ور م-الك ط-ال-ب-ي ط-ي-ل-ة ألسض-ن-ة

أل -درأسض-ة م-ن خÓ-ل سض-لسض-ل-ة م-ن أل-ت-ج-م-ع-ات
أŸغلقة بثانوية ألرياضضيات بالقبة (أ÷زأئر
ألعاصضمة)».
وبهدف ضضمان «ألتكفل أأل‚ع» باŸرأفقة
أل -ب -ي -دأغ -وج -ي -ة ل -ل -ت Ó-م -ي -ذ أŸق -ب -ل Úع -ل-ى
أŸشض - -ارك- -ة ‘ ه- -ذه أŸن- -افسض- -ات أل- -دول- -ي- -ة
للرياضضيات وألفيزياء ،أنشضأات وزيرة ألÎبية
ألوطنية ،نورية بن غÈيت÷ ،نة خاصضة ضضمن
أللجنة ألتقنية للÎبية ألتابعة للجنة ألوطنية
أ÷زأئرية لليونسضكو.
وذكر ألبيان أن هذه أÛموعة يؤوطرها
أث -ن -اء إأق -ام -ت -ه -ا ب -ري-و دي ج-انÒو «م-ؤوط-رأن
سضينضضم أحدهما إأ÷ ¤نة ألتحكيم ألدولية
لهذه أŸنافسضة» ،مشضÒأ إأ ¤أن هذه ألعملية
«” رع -اي -ت -ه -ا م -ن ط -رف ألشض -رك -ة أل-وط-ن-ي-ة
سضوناطرأك ألتي تعزز بهذأ ألعمل ألتفاقي
مع وزأرة ألÎبية ألوطنية صضورتها كمؤوسضسضة
لها بعد أŸوأطنة تشضجع ألعلم وأإلبدأع «.

فرصصة لÓسصتفادة من خيارأت متنوعة وبأاسصعار ترقوية

 2347مÎشصح يجتازون ألدورة ألسصتثنائية للبكالوريا بعنابة

ت- - - -وج- - - -ه ،أول أمسس 2347 ،مÎشصح
ب-ع-ن-اب-ة ،لج-ت-ي-از أل-دورة ألسص-تثنائية
لشص -ه -ادة أل -ب -ك -ال -وري -ا ل -دورة ج -وي-ل-ي-ة
 ،2017ح -يث أن -ط -ل -قت ع -م -ل -ي-ة ت-وزي-ع
أسص -ئ -ل-ة ألم-ت-ح-ان-ات ‘ ظ-روف حسص-ن-ة،
لجرأءأت ألتي
وتنظيم ﬁكم ،نتيجة أ إ
أت -خ -ذت -ه -ا ألسص -ل -ط -ات أÙل -ي -ة لضص -م -ان
ألسص Òأ◊سص- - -ن ل - -ه - -ذه ألم - -ت - -ح - -ان - -ات
ألسص - -ت - -ث - -ن - -ائ - -ي - -ة ،وت - -وفﬂ Òت - -ل- -ف
ل‚اح
لم -ك-ان-ي-ات أŸادي-ة وأل-بشص-ري-ة إ
أ إ
هذأ أŸوعد أŸصصÒي.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ب - -اإلضض- -اف- -ة إأ ¤ب- -وصضÓ- -ت  GPSلتحديد
أŸوأقع ،وعتاد آأخر يسضتعمل ‘ أسضتخرأج
أŸرجان وتهريبه كان ﬂبأا بإاحكام –ت
أألرضض ب -وأد سض -ي -ب-وسض بضض-ف-ت-ي-ه أل-ت-اب-ع-تÚ
إلقليم ألختصضاصض.
ﬁاربة تهريب أŸهرجان بولية عنابة
م -ن ق -ب -ل وح -دأت أÛم -وع -ة أإلق -ل -ي-م-ي-ة
للدرك ألوطني ،وألعمليات ألنوعية ،تدخل
‘ إأطار تنفيذ خطة ألعمل أŸوضضوعة ‘
إأط- -ار ﬁارب- -ة أ÷رÁة أŸن -ظ -م -ة بشض -ت -ى
أنوأعها ،خاصضة ألصضيد أÙظور للمرجان
ألذي هو ﬁل مطامع تهدد ألÌوة ألطبيعية
وأقتصضاد ألوطن ،وقد أفضضت ألعملية بتاريخ
 14جوأن ألفارط على ألسضاعة أ◊ادية عشضر
( )23.00لي Óإأ ¤توقيف شضخصض Úينحدرأن
من ولية عنابة ،وحجز  20قارورة أكسضج،Ú
ﬁ 03رك -ات ضض -غ-ط 07 ،شض-ب-كات خاصضة
÷م- -ع أŸرج- -ان 07 ،ب- -دلت غ- -طسض06 ،
معاول صضغÒة لنزع أŸرجان 05 ،غرأمات

من مادة أŸرجان وجدت بشضبكات جمع
أŸرج- -ان ،ب- -اإلضض -اف -ة إأ ¤م -ع -دأت أخ -رى
تسضتعمل ‘ هذأ ألنشضاط غ Òألشضرعي.
وحسضب بيان تلقت «ألشضعب» نسضخة منه
وصض- -ل أل- -ع- -دد أإلج- -م- -ا‹ ل -ع -ت -اد أل -غ -وصض
ول - -وأح- -ق- -ه أÙج- -وز م- -ن ق- -ب- -ل وح- -دأت
أÛموعة أإلقليمية للدرك ألوطني بعنابة،
خÓل  11شضهر إأ 338 ¤قارورة أكسضج18 ،Ú
قاربا خشضبيا 19 ،مولدأ كهربائيا 10 ،بدلت
غطسض بجميع لوأحقها 92 ،صضدرية حاملة
ل-ل-ق-ارورأت  78شض -ب -ك-ة صض-ي-دﬁ 12 ،ركا
بحرياﬁ 03 ،ركات ضضغط 17 ،معول لرفع
أŸرجان ،كمية معتÈة من مادة ألبنزين،
باإلضضافة إأ ¤عتاد ألتوجه أ÷غرأ‘ يتمثل
‘ ب - -وصض Ó- -ت ،أج - -ه - -زة –دي- -د أŸوأق- -ع
ألشض -ام -ل -ة  GPSأج -ه -زة –دي -د أل -ع -م -ق،
مصضابيح ،سضاعات يدوية وكامÒأت تشضتغل
–ت أŸاء ،إأ ¤جانب معاول وسضكاك Úمن
ﬂتلف أألحجام.

فÎة التخفيضسات الصسيفية سستمتد إا ¤غاية سسبتم ÈاŸقبل

لسص-ع-ار
سص -ت -م -ت -د فÎة ت -خ -ف-يضص-ات أ أ
أÿاصص-ة ب-فصص-ل ألصص-ي-ف لسص-نة - 2017
أل- -ت- -ي ب -دأت ‘ ج -وأن ،إأ ¤غ -اي -ة شص -ه -ر
سص-ب-ت-م ،Èل-ك-ن ب-ت-ح-دي-د آأج-ال ألعملية
بالنسصبة لكل ولية ،حسصب ما أفاد به
ب-ي-ان وزأرة أل-ت-ج-ارة نشص-ر ع-ل-ى م-وقعها
لنÎنيت.
على أ أ
«ليكن ‘ علم كافة ألناشضط ÚألقتصضاديÚ
(Œار وم- - -ه - -ن - -ي Úومسض - -ت - -ه - -ل - -ك )Úأن فÎة
ألتخفيضضات أÿاصضة بصضيف  2017قد بدأت
‘ شضهر جوأن وسضتسضتمر ‘ جويلية وأوت
وسضبتم Èمن ألسضنة أ÷ارية» ،حسضب ألبيان.
و” –ديد توأريخ تنظيم هذه ألتخفيضضات
ألصضيفية لكل ولية بقرأرأت يصضدرها ألولة
أŸع -ن -ي -ون وه -ذأ ت -ط-ب-ي-ق-ا ألح-ك-ام أŸرسض-وم
ألتنفيذي رقم  2015- 06لشضهر جويلية 2006

أÙدد لشضروط وأحكام عملية ألتخفيضضات
وأل -ب -ي -ع ب -أاسض -ع -ار ت-رق-وي-ة وم-ب-ي-ع-ات تصض-ف-ي-ة
أıزون وم- -ب- -ي- -ع- -ات ‘ Óﬁت أŸصض- -ان- -ع
ومبيعات ألسضلع وألبضضائع بعد ألفتح وألتفريغ.
وع - -ل- -ى سض- -ب- -ي- -ل أŸث- -ال– ” ،دي- -د فÎة
ألتخفيضضات من  21جويلية إأ 31 ¤أوت ‘
أ÷زأئر ألعاصضمة ومن أول جويلية إأ11 ¤
أوت ‘ وهرأن ومن  11جويلية إأ 23 ¤أوت
‘ عنابة ومن  29جويلية إأ 8 ¤سضبتم‘ È
تيزي وزو.
«ي-ع-ت Èت-ن-ظ-ي-م ه-ذه أŸب-ي-ع-ات ب-ت-خ-ف-يضض
أألسضعار فرصضة هامة للتجار لÎقية و–فيز
نشضاطاتهم كما أنها تعطي للمسضتهلك Úفرصضة
ل Ó-سض -ت -ف-ادة م-ن خ-ي-ارأت م-ت-ن-وع-ة وب-أاسض-ع-ار
ترقوية للسضلع وأÿدمات» ،حسضب بيان وزأرة
ألتجارة .

ل· أŸتحدة للطفولة
‡ثل صصندوق أ أ

ا÷زائر لديها الكفاءات لتخفيضض وفيات األطفال حديثي الولدة
أكد ‡ثل صصندوق ألأ· أŸتحدة
للطفولة با÷زأئر ،مارك لوسصي ،أول
أمسس ،أن أ÷زأئ -ر ل -دي -ه-ا «أل-ك-ف-اءأت
وأل- - - -وسص- - - -ائ- - - -ل ألÓ- - - -زم- - - -ة» لإ‚اح
ألإسصÎأت-ي-ج-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-ت-خ-فيضس
وفيات ألأطفال حديثي ألولدة ألتي
سص ّ-ط -رت -ه -ا ألسص -ل-ط-ات أل-ع-م-وم-ي-ة بÚ
ألفÎة أŸمتدة من  2017أإ.2020 ¤
أوضضح أŸمثل ألأ‡ي خÓل لقاء نظمته
وزأرة ألصض- - - -ح- - - -ة وألسض- - - -ك- - - -ان وأإصض Ó- - -ح
أŸسضتشضفيات بالتنسضيق مع أليونسضيف حول
ت-ط-ب-ي-ق ألإسضÎأت-ي-ج-ي-ة أل-وط-ن-ية لتخفيضض
وف - -ي- -ات ألأط- -ف- -ال ح- -دي- -ث- -ي أل- -ولدة ،أن
أ÷زأئ- -ر ل- -دي- -ه -ا «أل -ك -ف -اءأت وأل -وسض -ائ -ل
أل Ó-زم -ة ل -ت -خ -ف -يضض أل -وف -ي -ات ل-دى ه-ذه
ألشضريحة ألتي “ثل نسضبة  80باŸائة من
›موع ألوفيات ( 16000وفاة سضنويا) أإ¤
أقل من  20وفاة لكل  1000ولدة حّية ‘
أإطار هذه ألسضÎأتيجية ،مذكرأ Ãرأفقة
ك-ل أل-ه-ي-ئ-ات ألأ‡ي-ة ل-ل-ح-كومة أ÷زأئرية
لتحقيق هذأ أŸسضعى.
ول-ت-ح-ق-ي-ق أه-دأف أل-ت-ن-م-ي-ة أŸسضتدأمة
أل- -ت- -ي سض -ط -رت -ه -ا ألأ· أŸت -ح -دة ل -ل -فÎة
أŸم - -ت - -دة ب 2016 Úو ،2030دع - - - -ا ذأت
أŸت - -ح - -دث أإ ¤ضض - -رورة وضض- -ع أول- -وي- -ات
وأإشضرأك جميع ألفاعل ÚأÙلي ‘ Úأإطار
ألإسضÎأت-ي-ج-ي-ة أŸذك-ورة ل-ت-خفيضض وفيات
ألأطفال من  16وفاة لكل  1000ولدة حّية
أإ 12 ¤وفاة مع أآفاق  ،2030موؤكدأ باأنه
«Áك -ن –ق -ي -ق ه -ذأ أل -ه -دف ب -فضض -ل م-ا
“لكه أ÷زأئر من وسضائل وكفاءأت».
وبخصضوصض أ◊مل ألذي يشضّكل خطورة
على صضحة ألأم ،أكد ألسضيد لوسضي على
ضضرورة «تنسضيق أ÷هود للتكفل با◊وأمل
‘ أحسض- - -ن أل- - -ظ - -روف وأسضÎج - -اع ث - -ق - -ة
أŸوأطن ‘ أŸنظومة ألصضحية» ،مشضّددأ
على ضضرورة «توحيد جهود ألشضبكة ألفاعلة
‘ هذأ أÛال».
م - -ن ج - -ان - -ب - -ه ،أب - -رز أŸشض - -رف ع- -ل- -ى
ألإسضÎأت-ي-ج-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-ت-خ-فيضض وفيات
ألأط-ف-ال ،ألأسض-ت-اذ ج-م-ي-ل ل-ب-ان ،أÿطوط
أل -ع -ريضض -ة ل -ه -ذه ألإسضÎأت -ي -ج -ي-ة أل-ت-ي ّ”
ألتحضض Òلها من خÓل تنظيم أربع لقاءأت
ج- -ه- -وي- -ة ب- -ك -ل م -ن قسض -ن -ط -ي -ن -ة ووه -رأن

وأل- -ع- -اصض- -م- -ة وورق- -ل -ة ،م -ث -م -ن -ا «أ÷ه -ود
وألإ‚ازأت ألتي –ّققت ‘ ›ال حماية
صض- -ح- -ة ألأم وأل- -ط- -ف- -ل م -ن -ذ ألسض -ت -ق Ó-ل
وأل- -ت -ح -دي -ات أل -ت -ي Áك -ن رف -ع -ه -ا خ Ó-ل
ألسضنوأت ألقليلة ألقادمة».
وت -ت -م -ث -ل أل -ت-ح-دي-ات أل-ت-ي رك-ز ع-ل-ي-ه-ا
أÈÿأء خÓل هذأ أللقاء ‘ «تهيئة مصضالح
أل -ولدة وف -ق أŸع-اي Òأل-دول-ي-ة وت-زوي-ده-ا
بشضكل عادل بالوسضائل ألبشضرية ألÓزمة»،
مشض ّ-ددي-ن ع-ل-ى ضض-رورة «ضض-م-ان أŸت-اب-ع-ة
وأل -ت -ق -ي -ي-م ل-ك-ل م-رح-ل-ة م-ن م-رأح-ل ه-ذه
ألإسضÎأت -ي -ج -ي -ة ﬁل -ي -ا وم-رك-زي-ا لضض-م-ان
‚احها مع وضضع برنامج تكوين وتكوين
متوأصضل وأإنشضاء شضهادة متخ ّصضصضة لÓأطباء
أل-ع-ام Úلضض-م-ان ت-غ-ط-ي-ة شض-املة باŸناطق
أل- - -ت- - -ي ت - -ع - -ا Êم - -ن ن - -قصض ‘ ألأط - -ب - -اء
ألأخصضائي.»Ú
كما أ◊وأ من جانب أآخر على «أإنشضاء
مصض-ال-ح ل-ل-ت-م-اري-ن ح-ول أل-ت-ك-فل بالأطفال
ح - -دي - -ث- -ي أل- -ولدة لÓ- -أسضÓ- -ك أıتصض- -ة
وت- -ق- -د Ëألسض- -ت- -ع -ج -الت أل Ó-زم -ة ع -ن -د
ألضضرورة للفئة ألتي وأجه صضعوبات خÓل
ألأيام ألأو ¤من حياتها مع أإنشضاء شضبكة
خ -اصض -ة ب -الأط -ف -ال ح -دي -ث-ي أل-ولدة أل-ت-ي
لزألت “ثل نسضبة مرتفعة من ألوفيات».
ول-تشض-ج-ي-ع أل-رضض-اع-ة أل-ط-ب-ي-ع-ي-ة وأإنقاذ
ألأط -ف -ال ح -دي -ث -ي أل-ولدة أŸع-رضض Úأإ¤
ع -دة مشض -اك-ل صض-ح-ي-ة ،شضّ-دد أÈÿأء ع-ل-ى
أه -م -ي -ة تشض -ج-ي-ع وح-دأت «أل-ك-ن-غ-ر» ،ه-ذه
ألتجربة ألتي أثبتت ‚اعتها ‘ ألدول ألتي
طبقتها حيث تسضتدعي هذه ألطريقة أإبقاء
ألأطفال حديثي ألولدة ألذين يعانون من
نقصض ‘ ألوزن أإ ¤جانب أمهاتهم ،عكسض
ما هو مطّبق حاليا ‘ ألعديد من أŸصضالح
ألطبية ألوطنية.
وكان ‡ثلو ألوليات قد طرحوأ خÓل
أل -ن -ق-اشض ع-دة أنشض-غ-الت م-ن ب-ي-ن-ه-ا «ق-ل-ة
أŸوأرد أل -بشض -ري -ة أŸوؤه-ل-ة» ،مشضÒي-ن أإ¤
«أل- -ن -زي -ف أل -ذي أح -دث -ت -ه ألإح -ال -ة ع -ل -ى
ألتقاعد أŸسضبق ‘ قطاع كان ولزأل يعاÊ
م -ن ع -ج -ز ك -ب ‘ Òألأط -ب -اء ألأخصض -ائ-يÚ
وألسض -لك شض -ب -ه أل-ط-ب-ي ،ن-اه-يك ع-ن ن-قصض
ألوسضائل وعدم تاأهيل مصضالح ألولدة رغم
ألرتفاع أŸسضجل ‘ عدد ألولدأت».

»æWh

السسبت  ١٥جويلية  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٢١شسوال  ١٤٣٨هـ

شصنوف مديرة التنوع البيولوجي –ذر:

تعرضس الكائنات ا◊ية ÿطر ا’نقراضس يهدد توازن النظام ا’يكولوجي
ا÷زائر تسصتغل  ٪١فقط من  ١٦أالف صصنف من ا◊يوانات والنباتات
 50باŸائة من ا◊يوانات ‘ ا÷زائر مهددة با’نقراضض ،منها أانواع نادرة ،كما تواجه نفسض اŸصص Òأاصصناف من الكائنات
’نسصان من جهة أاخرى.
النباتية ،بفعل التغÒات اŸناخية من جهة ،وا’عتداءات التي تتعرضض إاليها من قبل ا إ

تيبازة  :حياة  /ك
دقت نادية شسنوف مديرة التنوع البيولوجي
ب-وزارة ال-ب-ي-ئ-ة وال-ط-اق-ات اŸت-ج-ددة ،ناقوسس
اÿطر ،بشسأان الكائنات ا◊ية نباتية كانت أام
حيوانية ،اŸعرضسة ÿطر الزوال والنقراضس،
والذي Áكن أان يؤودي إا ¤اختÓل النظام
اليكولوجي ‘ ا÷زائر ،بسسبب تصسرفات غÒ
مسسؤوولة Œاه البيئة والتنوع البيولوجي .
وركزت شسنوف لدى إاشسرافها على آاخر يوم
من الدورة التكوينية ،على أان التنوع البيئي ‘
ا÷زائر متعدد بتعدد النظم البيئية ،فهناك
ال -ن-ظ-ام ال-ب-ي-ئ-ي السس-اح-ل-ي وال-غ-اب-ي وال-ن-ظ-ام
البيئي ا÷بلي والسسهبي والصسحراوي  ،مÈزة
أان ك -ل واح -د م -ن -ه -ا Áت -از بÎك-ي-ب-ة خ-اصس-ة،
تختلف عن اآلخر سسواء من ناحية الغطاء
النباتي أاو ا◊يوانات التي تعيشس داخل هذا
النظام.

إانشساء ÷نة متعددة القطاعات
تعنى بالتنوع البيولوجي
شس-ك-ل ال-ت-ن-وع ال-ب-ي-ول-وج-ي آاخ-ر م-وضسوع ‘
الدورة التكوينية اıتتمة ،أاول أامسس ،بدار
البيئة بولية تيبازة ،اŸنظم من طرف اŸعهد
الوطني للتكوينات البيئية ،التي اسستفاد منها
›موعة من الصسحافي ،Úمن ﬂتلف وسسائل
اإلعÓم منها جريدة «الشسعب» ،وقد شسد انتباه

ا÷ميع بالنظر إا ¤األخطار التي تهدد أانواع
من الكائنات ا◊ية نباتية وحيوانية بالزوال،
ب- -اإلضس- -اف- -ة إا ¤ان -ع -ك -اسس -ات -ه م -ن ال -ن -اح -ي -ة
القتصسادية ،خاصسة وأان تراجع الغطاء النباتي
‘ اÛال الفÓحي ،يؤوثر على اŸنتوجات
الزراعية الغذائية وبالتا‹ األمن الغذائي.
وقد ركزت اŸتحدثة على أاهمية التنوع
البيولوجي من ﬂتلف أابعاده ،مÈزة األهمية
التي توليها ا÷زائر ،والÓتي كانت سسباقة إا¤
وضس -ع ق -وان Úوتشس -ري-ع-ات ◊م-اي-ة ال-ك-ائ-ن-ات
ا◊ية ،وقد وضسعت ‘  ٣فيفري سسنة ١9٨٣
مبادئ حماية التنوع البيولوجي.
وق -ب -ل أان ت-خ-وضس ‘ ت-ف-اصس-ي-ل اŸوضس-وع،
قدمت بعضس اŸعلومات وا◊قائق من الواقع
باألرقام حول أاثار العتداءات على اÙيط
الطبيعي للكائنات النباتية وا◊يوانية ،مÈزة
‘ ذات الوقت ،ما Áكن أان نسستفيد منه ‘
ح- -ال- -ة الع- -ت- -ن- -اء واÙاف- -ظ- -ة ع- -ل- -ى ه- -ذه
اŸوروثات.
أافادت شسنوف أان ا÷زائر تتوفر على ١6
أال- -ف صس- -ن- -ف م -ن ا◊ي -وان -ات وال -ن -ب -ات -ات ل
تسستعمل منها سسوى  ١باŸائة ،كاشسفة أان بعضس
اŸن -اط -ق ‘ ا÷زائ -ر م -ن -ه -ا «ت-ازا» ب-ج-ي-ج-ل
تعيشس بها طيور نادرة لها خصسوصسية التأاقلم
م - -ع ال - -ت - -غÒات اŸن - -اخ - -ي - -ة ‘ ح- -اج- -ة إا¤
اÙافظة عليها ،باإلضسافة إا ¤بعضس انواع
ال- -ن- -ب- -ات- -ات م- -ن- -ه -ا ن -ب -ات «ال -درو» اŸت -ع -دد
السس -ت -ع -م -الت ،ون-ب-ات «ارغ-ان» ،ك-ل-ه-ا ي-جب
ا◊فاظ عليها وتطوير طرق تكاثرها ،نظرا
ألهميتها الطبية وا÷مالية وكذا القتصسادية

ألن -ه -ا خ -ل-قت ‘ أام-اك-ن ت-واج-ده-ا نشس-اط-ات
اقتصسادية ﬁلية ،وهي ‘ حاجة اآلن إا¤
تطوير.
ك-م-ا صس-ادقت ع-ل-ى الت-ف-اق-ي-ات ال-دول-ي-ة
ل -ل -ت -ن -وع ال -ب -ي-ول-وج-ي م-ن-ه-ا ات-ف-اق-ي-ة ري-و دي
جانÒو»قمة األرضس» سسنة  ،١99٢ووقعت على
اتفاقية «ناغويا» باليابان ،لكنها  ⁄تصسادق
عليها بعد ،ووضسعت أاول إاسسÎاتيجية وطنية
وﬂطط عمل للمحافظة على هذا اŸوروث،
وق -د تضس-م-نت اإلسسÎات-ي-ج-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة لسس-ن-ة
 ٢٠٠٠التي وضسعتها ا÷زائر › ١١لدا ،وتلتها
اسسÎاŒي -ات أاخ -رى م-ن-ه-ا ت-لك ال-ت-ي وضس-عت
سسنة ◊ ٢٠٠٣ماية التنوع البيولوجي واŸوارد
البيولوجية من التدهور.

ا÷زائر كانت سسباقة لوضسع
قوان◊ Úماية التنوع البيولوجي
وأافادت اŸكونة أان وزارة البيئة قد سسطرت
اسسÎاتيجية وطنية بعيدة اŸدى ٢٠٣٠-٢٠١6
تتضسمن ﬂطط عمل ،يحوي  ٢١هدفا ،وكذا
إانشساء ÷نة متعددة القطاعات ،تدرج التنوع
البيولوجي كمحور أاسساسسي ‘ كل قطاع ،حيث
يجب أان يراعى ‘ إا‚از اŸشساريع القطاعية
هذا ا÷انب البيئي ،وذلك بعد إاثبات التقارير
أان هناك من السستثمارات سسواء ‘ األشسغال
العمومية أاو الصسناعة ،لها تأاث Òعلى التنوع
البيولوجي وبالتا‹ ا÷انب اإليكولوجي.
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تكثيف العمل التحسسيسسي للحفاظ على ترامواي سسيدي بلعباسس
ت -ت -واصص -ل بسص -ي -دي ب-ل-ع-ب-اسض ا◊م-ل-ة
ال-ت-وع-وي-ة ال-ت-حسص-يسص-ي-ة ل-ل-ح-فاظ على
ت-رام-واي سص-ي-دي ب-ل-ع-باسض ،وهي ا◊ملة
ال -ت-ي أاط-ل-ق-ه-ا اŸك-تب ال-و’ئ-ي ÷م-ع-ي-ة
’ن-طÓ-ق
’حسص-ان ت-زام-ن-ا م-ع ا إ
سص-واع-د ا إ
ال- -ف- -ع- -ل- -ي ÿدم- -ات الÎام -واي ي -وم 20
جويلية ا÷اري.

سسيدي بلعباسس :غ شسعدو
ت -ه -دف ا◊م -ل -ة إا ¤نشس -ر ث -ق-اف-ة ال-ت-م-دن
وال -وع -ي ا◊ضس -اري ل-دى اŸواط-ن ،والÎك-ي-ز
ع-ل-ى أاه-م-ي-ة ا◊ف-اظ ع-ل-ى اŸنشس-آات ال-ع-ام-ة
وع-ل-ى ال-ب-ي-ئ-ة اÙل-ي-ة ع-امً-ة وح-م-اي-تها على
اŸدى ال-ط-وي-ل ،ول-ت-ح-ق-ي-ق ه-دف-ه-ا ال-ت-وعوي
سس -ط -رت ا÷م -ع -ي -ة ب -رن -ا›ا ث -ري -ا تسس -ت -م -ر
ف -ع -ال -ي -ات -ه إا ¤غ -اي -ة دخ -ول الÎام-واي ح-ي-ز
اإلسستغÓل التجاري من خÓل تنظيم أامسسيات
تعريفية با◊ملة بالسساحات العمومية تتضسمن
أانشس-ط-ة ت-رف-ي-ه-ي-ة ت-وع-وي-ة ب-ه-دف اإلح-تكاك
اŸب -اشس -ر ب -اŸواط -ن Úم -ع ت -ن -ظ-ي-م خ-رج-ات
ميدانية ع Èكافة ﬁطات الÎامواي لتوزيع
اŸط-وي-ات واŸنشس-ورات ال-ت-حسس-يسسية ،تقدË
الشسروحات الÓزمة وتبسسيط اŸفاهيم العامة
ل-ل-ح-م-ل-ة ودع-وة اŸواط-ن Úل-ل-مشس-ارك-ة ف-ي-ه-ا،
إاق- -ام -ة م -ع -رضس ف -وت -وغ -را‘ يÈز م -ظ -اه -ر
التخريب التي طالت اŸنشسآات العامة خاصسة
ما تعلق بالÎامواي واŸنشسآات اŸرافقة له،
فضس Óعن بر›ة حملة إالكÎونية على مواقع
التواصسل اإلجتماعي –ت شسعار « ل تفسسدوا
‘ األرضس ب - -ع - -د إاصس Ó- -ح - -ه - -ا « و « ل - -ن- -ك- -ن
حضساري.»Ú
وتتواصسل األبواب اŸفتوحة على مسستوى
سساحة أاول نوفم Èوسسط اŸدينة –ت شسعار «
سس -ي -دي ب -ل -ع-ب-اسس تسس-ت-ق-ب-ل الÎام-وي» وال-ت-ي
أاشس -رف ع-ل-ى إاطÓ-ق-ه-ا ع-م-ر ح-دب-ي ال-رئ-يسس
اŸدير العام Ÿؤوسسسسة ميÎو ا÷زائر Ãعية
السسلطات اÙلية لسسيدي بلعباسس Ãشساركة
م- -ؤوسسسس- -ة سس- -يÎام ال- -ت- -ي ت- -ت -ك -ف -ل ب -ج -وانب
السستغÓل ومؤوسسسسة سسيتال التي تعنى بكل ما
يتعلق بالصسيانة واŸتابعة ،إاضسافة إا ¤شسركة
ي -اب -ي م -رك -زي الÎك -ي-ة ال-ت-ي أا‚زت مشس-روع
الÎاموي.
ويركز القائمون على التظاهرة على تقدË
ج -م -ل -ة م -ن ال -نصس -ائ -ح واإلرشس -ادات ل -ف -ائ -دة
اŸواطن Úتخصس قواعد األمن والسسÓمة التي
يتع Úاللتزام بها من ذلك عدم السس Òعلى
خ - -ط الÎام - -وي ول ع - -ل- -ى ح- -اف- -ت- -ه وŒنب
القÎاب من األسسÓك واألعمدة الكهربائية

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ترحيل أاك Ìمن  8آا’ف عائلة شسهر سسبتم ÈاŸقبل
أاكد وا‹ ا÷زائر عبد
القادر زوخ ،أان العملية
’سصكان والتي
’عادة ا إ
 23إ
سصتتم خÓل الدخول
ا’جتماعي اŸقبل،
سصتكون آاخر ﬁطة للبناء
القصصديري قائ « Óلن
’ي بيت
يبقى أاثر أ
قصصديري أاو شصاليه
سصنقضصي على الظاهرة
نهائيا».

سسارة بوسسنة
وقال زوخ إان عملية الÎحيل
 ٢٣تخصس أازيد من  ٨٠٠٠عائلة
من قاطني ما أاسسماه «ببقايا
األح -ي -اء ال -قصس -دي -ري-ة» و ك-ذا
«ق -اط -ن -ي األق -ب -ي-ة واألسس-ط-ح
والشساليهات وكل بناية عشسوائية تشسوه منظر
العاصسمة» .وأاكد أانه بعد القضساء على بقايا
األكواخ والشساليهات واألقبية و كل ما يشسوه
م -ن -ظ -ر ال -ع -اصس -م -ة «سس-ي-ت-م ال-ت-ك-ف-ل Ãل-ف-ات
«العاصسمي »Úالذين يعيشسون ‘ ظروف صسعبة
ويعانون من «الضسيق» وكذا بالنسسبة للشسباب
الذي يريد الزواج وتأاسسيسس عائلة.
وكشسف زوخ خÓل خرجة ميدانية رفقة
ب-رŸان-ي Úع-ن ال-ع-اصس-م-ة ل-ل-وق-وف ع-ل-ى أاه-م
اŸشساريع الكÈى التي تشسرف عليها مصسا◊ه،
عن توزيع ما يزيد عن  ١٢أالف وحدة سسكنية
من صسيغة عدل بالعاصسمة.
كما كشسف الوا‹ زوخ عن انطÓق دراسسة
ح -ول م -ي -ن -اء السس -ل -ع ل-ل-ج-زائ-ر ل-ت-ح-وي-ل ه-ذا
ال -نشس-اط Ÿي-ن-اء شس-رشس-ال ح-ت-ى يصس-ب-ح م-ي-ن-اء
ا÷زائ -ر ع -ب -ارة ع -ن م-ن-ت-زه ب-ح-ري ل-ل-تسس-ل-ي-ة
والسستجمام.
وحسسب م -دي -ر ال -ع -م -ران ل -ولي -ة ا÷زائ -ر
ﬁم -د ي -زي -د ق -واوي ف-إان م-ي-ن-اء ا÷زائ-ر ‘
إاط -ار اıط -ط السسÎات -ي -ج -ي ل -ل-ولي-ة «ل-ن
ي-ف-ق-د ك-ل-ي-ة ط-اب-ع-ه ال-ت-ج-اري» سس-تمارسس فيه
بعضس األعمال التجارية الصسغÒة لكنه سسيخلو
من ا◊اويات الكÈى حيث سستنقل العمليات
ال -ت -ج -اري-ة ال-كÈى إا ¤شس-رشس-ال ،مضس-ي-ف-ا أان-ه
سس-ي-ك-ون ب-إام-ك-ان ال-ع-اصس-م Úال-ت-وج-ه ل-ل-م-يناء
مباشسرة ع Èمنافذ تبدأا من أاعا‹ العاصسمة.
ك- -م- -ا سس- -ي- -ت- -م ت- -زوي- -د اŸي- -ن -اء Ãط -اع -م
وفضس -اءات ل -لÎف -ي -ه وال -تسس-ل-ي-ة والسس-ت-ج-م-ام
وسس-ي-ك-ون ﬁط-ة ل-لسس-ف-ر ع-ن ط-ري-ق ال-بواخر
على اŸسستوي Úالداخلي واÿارجي ،يضسيف
اŸسسؤوول.
ك -م -ا ” ع -رضس أاه -م حصس -ي -ل -ة اق-تصس-ادي-ة
للولية وأابرز اŸشساريع التي “كنت الولية
من إا‚ازها وأاهمها قطاع السسكن واıطط
الذكي للحركة اŸرورية اإ ¤جانب اسستغÓل
ال -ع -ق -ار ال -ذي ” اسسÎج -اع -ه ب-ع-د ع-م-ل-ي-ات
الÎح -ي -ل و–وي -ل -ه -ا إا ¤فضس-اءات ل-لÎف-ي-ه و

تهيئة خليج ا÷زائر ووادي ا◊راشس ،حيث
وق -ف الŸÈان -ي -ون ع -ل -ى م -دى سس Òأاشس -غ-ال
تهيئته.

مذكرة تفاهم ب Úبورصسة ا÷زائر
وجيل منتدى روؤسساء اŸؤوسسسسات
ن - -ظ - -مت ولي - -ة ا÷زائ- -ر ﬁاضس- -رة –ت
عنوان «بورصسة ا÷زائر و “ويل اŸؤوسسسسات
الناشسئة» ،تندرج ‘ إاطار الÈنامج الطموح
ال -ذي أاط -ل -ق -ت-ه ÷ع-ل ال-ع-اصس-م-ة ولي-ة ت-ق-دم
ل-ل-م-ؤوسسسس-ات ال-ن-اشس-ئ-ة ب-ي-ئ-ة اق-تصس-ادي-ة كاملة
وكانت اŸناسسبة فرصسة لتوقيع مذكرة تفاهم
ب Úب -ورصس -ة ا÷زائ -ر وج -ي -ل م -ن-ت-دى رؤوسس-اء
اŸؤوسسسسات.
تطمح ولية ا÷زائر من خÓل التقارب
ب Úالشسباب اŸقاول Úو «بورصسة ا÷زائر»
التي توفر شسروط خاصسة إلدراج البورصسة ‘
اŸؤوسسسس -ات الصس -غÒة واŸت -وسس -ط -ة وإانشس -اء»
ن- -اصس -داك ج -زائ -ري « يسس -م -ح ل -ل -م -ؤوسسسس -ات
الصسغÒة باللجوء إا ¤الدخار العمومي لتمويل
اŸشساريع.
وسسمح اللقاء الذي جمع الشسباب أاصسحاب
اŸؤوسسسس -ات ال -ن -اشس -ئ -ة و‡ث -ل Úع -ن ب-ورصس-ة
ا÷زائر بالطÓع على اإلمكانيات اŸتاحة
من طرف بورصسة ا÷زائر من جهة ،ومن جهة
أاخ -رى ،إاط Ó-ق ع -م -ل -ي -ة ان -ت -ق-اء اŸؤوسسسس-ات
اŸؤوه-ل-ة ل-ل-دخ-ول ‘ ال-ب-ورصس-ة ع-ل-ى مسس-توى
األعضس -اء م-ن أاج-ل م-ت-اب-ع-ة إاج-راءات ع-م-ل-ي-ة
اإلك-ت-ت-اب ال-ع-ام وم-ب-اشس-رة خ-ط-وات م-ل-موسسة
كالدخول ‘ بورصسة الشسركات الفعالة.
كما ” خÓل اللقاء توقيع مذكرة تفاهم،
–ت رعاية وا‹ ا÷زائر عبد القادر زوخ،
ب Úبورصسة ا÷زائر و « جيل منتدى رؤوسساء
اŸؤوسسسسات من أاجل الÎويج لهذا النمط من
التمويل وإادخال شسركات الغد إا ¤البورصسة.

بسصبب موجة ا◊ر غ ÒاŸسصبوقة

اسستهÓك قياسسي جديد للكهرباء يوم اÿميسس

ووج -وب أاخ -ذ ا◊ي -ط -ة وا◊ذر ع -ن -د م-فÎق
ال -ط-رق ب-اع-ت-ب-ار أان ع-م-ل-ي-ة ت-وق-ف الÎام-وي
تتطلب  ٤٠مÎا .كما يتم أايضسا تقد Ëجملة
م-ن ال-نصس-ائ-ح ل-ت-ج-نب ك-ل السس-ل-وك-ات السس-لبية
أاث-ن-اء اسس-ت-غÓ-ل ه-ذه ال-وسس-ي-ل-ة ال-عصس-رية ومن
ذلك منع التدخ Úداخل القاطرات ،منع األكل
والشس -رب ،م -ن -ع اصس-ط-ح-اب ا◊ي-وان-ات وم-ن-ع
وضس -ع األرج -ل ع -ل -ى ال -ك -راسس -ي وغÒه -ا م-ن
اŸظاهر السسلبية.
ه -ذا و” ب -اŸن -اسس -ب -ة أايضس -ا ع -رضس ك-اف-ة
اÿدم -ات ال -ت-ي سس-ي-وف-ره-ا الÎام فضس Ó-ع-ن
األسسعار وكيفية السستفادة من الشسÎاكات أاو
م -ا ي -ع -رف بـ «ت -واصس -ل» وه-ي ال-ع-روضس ال-ت-ي
ت- -خصس اŸسس- -ن ،Úف- -ئ- -ة ذوي اإلح -ت -ي -اج -ات،
ال- -ط -ل -ب -ة ا÷ام -ع -ي ،ÚاŸت -م -درسس Úوف -ئ -ات
أاخرى ،وحسسب القائم Úعلى التظاهرة فإان

األبواب اŸفتوحة تهدف أاسساسسا إا ¤توعية
و–سسيسس الراجل Úوالسسائق Úعلى حد سسواء
بضس -رورة ال -ت -ق -ي -د ب -ق-واع-د األم-ن والسسÓ-م-ة
Œن- -ب- -ا ل- -وق -وع أاي ح -ادث ع -ن -د دخ -ول ه -ذه
الوسسيلة العصسرية حيز السستغÓل خاصسة وأان
م -رح-ل-ة ال-ت-ج-ارب شس-ه-دت ب-عضس ال-ت-ج-اوزات
ال- -ت -ي تسس -ب -بت ‘ خسس -ائ -ر م -ع -تÈة ووضس -عت
ال- -ق- -ائ- -م Úع- -ل- -ى اŸشس- -روع أام- -ام ح- -ت- -م -ي -ة
ال -ت -حسس -يسس وال -ت -وع -ي-ة اŸك-ث-ف-ة ق-ب-ل دخ-ول
اŸشس -روع ح -ي -ز اإلسس -ت -غ Ó-ل ،ك -م-ا ” ع-رضس
ﬂت -ل -ف اÿصس -ائصس واŸزاي -ا ال-ت-ي ي-وف-ره-ا
الÎاموي للمسسافرين كاألريحية ‘ الركوب
وب- -ل -وغ ال -وج -ه -ة اŸقصس -ودة ‘ م -دة قصسÒة
ناهيك عن إاضسفاء ا÷مالية ومظاهر التحضسر
على اŸدينة.

سص-ج-ل ا’سص-ت-هÓ-ك ال-وط-ن-ي ل-ل-ط-اق-ة
ال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة ،ظ-ه-رة أاول أامسض ،ارتفاعا
ق- -ي- -اسص- -ي -ا ج -دي -دا ع -قب م -وج -ات ا◊ر
الشص -دي -دة ال -ت -ي م -ي -زت شص -م -ال ال -ب Ó-د
حسص -ب -م -ا أاف -اد ب -ه ب -ي -ان لشص -رك-ة ت-وزي-ع
الكهرباء والغاز ( سصونلغاز).
وأاوضس- -ح ال- -ب- -ي- -ان أان «م- -ت- -ع -ام -ل ال -ن -ظ -ام
ال-ك-ه-رب-ائ-ي سس-ج-ل رق-م-ا ق-ي-اسس-ي-ا ج-ديدا من
ح-يث ال-ط-اق-ة ال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة اŸسس-ت-ع-م-ل-ة عÈ
الشسبكة الوطنية بحيث بلغت  ١٣.٥6١ميغاواط
يوم اÿميسس  ١٣جوان على السساعة »١٤:٣٠
ما Áثل ارتفاعا بنسسبة  % ٥.6مقارنة بالطلب
األقصسى اŸسسجل خÓل صسيف .٢٠١6
كما ” تسسجيل ارتفاع قياسسي أاخر قدر بـ
 ١٣.٣9٠ميغاواط يوم  ١٢جويلية على السساعة
 ١٤:٤٥أاي ارتفاع بنسسبة  % ٣,١مقارنة بصسيف
.٢٠١6
وذك - -رت سس - -ون- -ل- -غ- -از ب- -أان «السس- -ت- -هÓ- -ك
ال -ك -ه -رب -ائ -ي م-رت-ب-ط بشس-ك-ل وط-ي-د ب-ارت-ف-اع
درج -ات ا◊رارة» م -ت-وق-ع-ة ارت-ف-اع-ا ق-ي-اسس-ي-ا
آاخرا خÓل هذه الصسائفة.
وت-دع-و سس-ون-ل-غ-از اŸواط-ن Úإا« ¤ع-ق-ل-ن-ة»
اسستعمال الطاقة الكهربائية لسسيما ما بÚ
 ١٣:٠٠و  ١6:٠٠وما ب ٢٠:٠٠ Úو .٢٣:٠٠
وأارج - -عت الشس- -رك- -ة ا÷زائ- -ري- -ة ل- -ت- -وزي- -ع
ال-ك-ه-رب-اء وال-غ-از ان-ق-ط-اع ال-ت-م-وين بالكهرباء

خÓل  ٢٤سساعة اŸاضسية إا ¤موجة ا◊رارة
الشس -دي -دة ال -ت -ي شس -ه -دت -ه -ا ال -ب Ó-د وح -رائ -ق
الغابات.
وحسسب الشس -رك -ة ف -إان -ه و» ن -ت-ي-ج-ة Ÿوج-ة
ا◊رارة الشسديدة التي تعرفها البÓد واندلع
حرائق الغابات ‘ العديد من الوليات عÈ
الوطن سسجلت اضسطرابات ﬁلية ‘ ›ال
التموين بالطاقة الكهربائية خÓل  ٢٤سساعة
اŸاضسية وذلك ع Èالعديد من الوليات.
وق-د سس-اه-م ال-ط-لب اŸرت-ف-ع والسس-تخدام
اŸفرط للتجهيزات الكهربائية ‘ حدوث
اختÓلت على مسستوى الكوابل األرضسية ذات
الضسغط اŸتوسسط عÓوة على أاضسرار أاخرى
ال -ت -ي تسس -ب -بت وب-ق-وة ‘ سس Òشس-ب-ك-ة ال-ت-وزي-ع
يضسيف البيان.
وحسسب ب -ي -ان الشس -رك -ة ا÷زائ-ري-ة ل-ت-وزي-ع
الكهرباء والغاز فإان حرائق الغابات سساهمت
أايضس- -ا ‘ ارت- -ف- -اع درج- -ات ا◊رارة م -ا أا◊ق
أاضسرار بالشسبكات ا÷وية وأاعاق ولوج فرق
التدخل للقيام بأاشسغال التصسليح والصسيانة.
وŸواجهة هذه الوضسعية سسخرت مديريات
توزيع الكهرباء والغاز ع ÈالÎاب الوطني كل
الوسسائل البشسرية واŸادية الضسرورية إلصسÓح
التيار الكهربائي وذلك ‘ أاقرب اآلجال رغم
الظروف الصسعبة التي تواجهها مصسا◊ها ‘
اŸيدان.

السشبت  15جويلية  2017م
الموافق لـ  21ششوال  1438هـ

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

من مراسسلينا

إانقطاعات متكّررة للمياه ببلديات بومدراسض
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نقائصض با÷ملة بالسصوق البلدي للرغاية
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اإلمكانيات اŸالية ل تسصمح بالتهيئة ‘ الوقت ا◊ا‹

عادت ،مع بداية فصصل الصصيف أازمة مياه الشصرب لتضصرب ›ددا بلديات بومرداسض دون اسصتثناء من غربها إا ¤شصرقها ،فلم
’مر إا¤
’مر هذه اŸرة على البلديات النائية والقرى ا÷بلية التي أاعتادت على الوضصعية منذ سصنوات ،بل أامتد ا أ
يقتصصر ا أ
مدن حضصرية  ⁄تكن تغيب عنها قطرة اŸاء إا’ لسصاعات قصصÒة أاو خÓل القيام بأاشصغال صصيانة ،حيث تسصببت هذه الوضصعية
’حتجاج كان آاخرها ‘ منطقة سصيباو ببغلية وقبلها ‘ برج منايل ،يسصر وغÒها...
‘ ÷وء مواطن Úإا ¤ا إ

بومرداسس..ز /كمال

أاصشبحت ظاهرة غياب مياه الششرب في
الحنفيات لسشاعات طويلة وانقطاعها مدة
أاسشبوع وأاكثر وحتى انعدامها تماما في
ب- -عضص ال- -م -ن -اط -ق م -ن ولي -ة ب -وم -رداسص
ح -ديث ال -ع -ام وال -خ-اصص ،ألن-ه-ا ب-بسش-اط-ة
تزامنت مع فترة يزداد فيها الطلب على
ه- -ذه ال -م -ادة ال -ح -ي -وي -ة ال -ت -ي ل ي -م -ك -ن
السش-ت-غ-ن-اء ع-ن-ه-ا ل-ل-ح-ظ-ة واح-دة ،ل-ك-ن-ها
ازدادت ح -دة ب -ع -د ان -ت-ه-اء شش-ه-ر رمضش-ان
وبداية تدفق عششرات المصشطافين على
ششواطئ الولية والمخيمات الصشيفية التي
تتطّلب احتياطات كبيرة من قبل مؤوسشسشة
التسشيير الغائبة على المششهد للتكيف مع
متطلبات موسشم الصشطياف والرفع من
نسشبة التوزيع والعمل على عقلنة عملية
ال -تسش -ي -ي -ر وت -رشش -ي -د السش -ت -ه-لك وع-دم
ال -ت -ه -اون ف -ي أاع -م -ال الصش -ي-ان-ة وإاصش-لح
األع- -ط- -اب ف- -ي ال- -ق- -ن- -وات والشش- -ب- -ك- -ات
المهترئة في الكثير من مناطق الولية،
وظ- -اه- -رة ال- -رب- -ط ال -عشش -وائ -ي والسش -ق -ي
الفلحي التي زادت من حجم المعاناة.
ه -ذه ال -وضش -ع -ي-ة ال-م-زري-ة حسشب شش-ك-اوي
لسشف تتكّرر كل سشنة رغم
المواطنين ول أ
ت -ط -م -ي -ن-ات م-ؤوسشسش-ة ال-ج-زائ-ري-ة ل-ل-م-ي-اه
وم-دي-ري-ة ال-ري ب-أان ال-وضش-ع م-ت-ح-ك-م ف-يه
ب -فضش -ل ال -مشش -اري -ع ال -م-ن-ج-زة م-ن سش-دود
وخزانات ،وتعهدات والي الولية بترقية
الخدمات األسشاسشية للمواطن ومن أاهمها
توفير مياه الششرب ،غاز المدينة وغيرها

م -ن ال -م -ت -ط -ل -ب -ات األخ-رى ،ل-ك-ن ال-واق-ع
اليومي لسشوء التسشيير وضشعف التحكم في
إادارة الملف الحسشاسص ،جعلت المواطنين
في بعضص المناطق يفقدون صشبرهم بنقل
انششغالهم إالى الششارع على غرار ما ششهده
قبل أايام الطريق الوطني رقم  25باتجاه
ولية تيزي وزو ،حيث لجأا سشكان قرية
سشيباو إالى غلقه لسشاعات في وجه حركة
المرور لذات المطالب ،هذا الششارع الذي

ت -ح -ول إال -ى ح -ل -ب -ة ل -م -ع -ال -ج -ة ال -قضش-اي-ا
الج-ت-م-اع-ي-ة ب-ب-وم-رداسص ومحك إلختبار
صش -دق ال -وع -ود وعشش -رات ال -تصش -ري -ح -ات
الرنانة للمسشؤوولين المحليين الذين يبدو
أانهم يحسشنون فن الخطابة على حسشاب
م -ب -دأا ال -ح -زم وال -ع -م -ل ب-ج-د ف-ي تسش-وي-ة
ابسشط النششغالت اليومية للمواطن التي
عمرت طويل ومنها ملف مياه الششرب
الذي أاعجز السشلطات المحلية والولئية.

يضصــــم  ٥٥فـــــردا

تنصصيب الريتـ ـ ـل اŸتنق ـ ـل Ÿكافح ـ ـ ـة حرائق الغابـ ـ ـات بتي ـ ـ ـبازة

ت تنصصيب الريتل اŸتنقل
للوقاية من حرائق الغابات بتيبازة
لتتواصصل مهمته إا ¤غاية نهاية
موسصم ا◊رائق وÁتّد إاقليم
اختصصاصصه إا ¤غاية و’ية البليدة
اÛاورة ،حسصب ما أاشصار ؤوليه اŸكلف
با’عÓم على مسصتوى اŸديرية
’ول
الو’ئية للحماية اŸدنية اÓŸزم ا أ
ﬁمد مشصاليخ.

تيبازة .عÓء ملزي

وتتششّكل التركيبة البششرية للريتل من 55
فردا من بينهم  4ضشباط وطبيب و33
ف وهي
عونا و 13سشائقا و 4ضشباط صش ّ
ال- -ت- -رك -ي -ب -ة ال -ت -ي ت ّ-م ت -ج -ه -ي -زه -ا بـ10
ششاحنات للإطفاء من بينها  7وحدات
م -ن ال -ح -ج -م ال -خ -ف-ي-ف ب-م-ع-ي-ة سش-ي-ارة
اإسشعاف وششاحنة لنقل الأفراد وسشيارة
خفيفة للتنقلت السشتعجالية ،ويعتبر
هذا الريتل الذي يتّم انششاوؤه على غرار
ما حصشل طيلة السشنوات الفارطة واحدا
من بين  22ريتل مششكل على المسشتوى
ال- -وط- -ن -ي ب -ح -يث تسش -ت -ف -ي -د ال -ولي -ات
ال-م-ع-روف-ة ب-ك-ث-اف-ة غ-ط-ائها الغابي من

ذات العملية طيلة موسشم الحرائق الذي
يمتد اإلى غاية نهاية ششهر اأكتوبر ،غير
اأّن ذات ال -ري -ت -ل ل ي -ت-د ّخ -ل ع-م-ل-ي-ا ف-ي
مختلف عمليات الطفاء ال في حالت
الضش -رورة ح-ي-ن يصش-عب ع-ل-ى ال-وح-دات
ال-ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ح-ك-م ف-ي-ه-ا ب-ح-يث جّ-ن -دت
مصش -ال -ح ال -ح -م -اي -ة ال -م -دن -ي -ة ب-ت-ي-ب-ازة
ترسشانة بششرية هائلة مدججة بمختلف
الوسشائل التقنية المتحركة والثابتة من
مختلف الوحدات العملية للتكفل بهذه
ال -م -ه-م-ة ح-ف-اظ-ا ع-ل-ى ال-ث-روة ال-غ-اب-ي-ة
وعلى الممتلكات والأششخاصص.
ومن هذا المنطلق ،فبالرغم من مرور
اأسش -ب -وع -ي -ن ك -ام -ل-ي-ن ع-ل-ى ت-نصش-ي-ب-ه ل-م
ي -ت -دخ -ل ال -ري -ت-ل ال-ى حّ-د السش-اع-ة ف-ي
عمليات الطفاء التي تكفل بها اأعوان
مختلف الوحدات العملية عبر اأقاليم
ال -ولي -ة ،وسش ّ-ج -لت مصش -ال -ح ال -ح -م -اي -ة
ال -م-دن-ي-ة ب-ه-ذا الشش-اأن  17ح-ري-قا منذ
الفاتح من جوان والى غاية العاششر من
جويلية الأمر الذي اأسشفر عن اتلف
 24 , 9ه -ك -ت -ار م-ن الصش-ن-وب-ر ال-ح-ل-ب-ي
والأح -راشص والأدغ -ال م -ع الشش-ارة ال-ى

كون معظم الحرائق اندلعت بالناحية
ال -غ -رب -ي-ة وب-ب-ل-دي-ة شش-رشش-ال ع-ل-ى وج-ه
ال-خصش-وصص ك-م-ا اأّن م-ع-ظ-م ال-مسش-احات
المتلفة تقع باقليم ذات البلدية.
تجدر الششارة الى اأّن الريتل المتنقل
المنصشب على مسشتوى ولية تيبازة العام
المنصشرم تدّخل مّرتين فقط على مدار
 3اأششهر من موسشم مكافحة الحرائق
ك- -انت اأوله- -م -ا ي -وم  26ج-وي-ل-ية على
مسش- -ت- -وى غ- -اب- -ة دوار شش -رف -ة ب -ب -ل -دي -ة
ش ش ر ش ش ا ل ت مّ خ ل ل ه ا ا ت ل ف  3 5ه ك ت ا ر م ن
ال -غ -ط-اء ال-غ-اب-ي ،ف-ي-م-ا ي-ع-ن-ى ال-ت-دخ-ل
الثاني بتاريخ  7اأوت حين تّم اتلف 10
هكتارات من الغابة بدوار خليل ببلدية
الناظور ،كما تجدر الإششارة اأيضشا الى
اأّن مصش-ال-ح ال-ح-م-اي-ة ال-م-دن-ي-ة ب-الولية
ك- -انت ق- -د اأحصشت م -ا م -ج -م -وع -ه 133
حريقا خلل الموسشم الفارط اأسشفرت
ع - - -ن ات - - -لف  284 , 545ه -ك -ت-ار م-ن
الصش -ن -وب -ر ال-ح-ل-ب-ي و 3ه -ك-ت-ارات م-ن
ال -ف-ل-ي-ن و 3 , 33ه -ك -ت -ار م -ن الأدغ -ال
اضشافة الى  8 , 58هكتار من الأعششاب
والحششائشص الجافة.

يعرف السصوق ا÷وراي لبلدية الرغاية حالة
فوضصى عارمة نتيجة اŸشصاكل الكثÒة يواجهها،
حيث –ّول إا ¤سصوق شصعبي نتيجة ا’همال
الذي تعرضض له و’مبا’ة بعضض التجار
والزائرين له ،خاصصة فيما يتعّلق بالقاذورات
Ãدخل السصوق حتى ﬂرجه ،حيث ’ يزال
يشصهد إاهما’ كبÒا من حيث التنظيم جراء
الفوضصى العارمة ،والغياب التام للنظافة بسصبب
’وسصاخ التي يÎكها بعضض
كÌة النفايات وا أ
التجار الذين يرمون بقايا سصلعهم بطريقة
عشصوائية.

سسارة بوسسنة

ال -وضش -ع -ي -ة ال-ك-ارث-ي-ة ل-لسش-وق ع-ل-ى مسش-ت-وى ب-ل-دي-ة
الرغاية اثارت حفيظة سشكان البلدية الذين عبرو
لـ»الششعب عن اسشتيائهم وأابدوا تخوفهم من خطر
إاصشابتهم بأامراضص وبائية ،فأاول مششهد يسشتوقف
ال -زائ -ر ل -ه -ذا السش -وق ه -و ع-رضص م-خ-ت-ل-ف ال-م-واد
السش-ت-ه-لك-ي-ة وسش-ط ال-ق-اذورات وال-ن-ف-اي-ات ،ال-ت-ي
صش -ن -عت ف -وضش-ى ع-ارم-ة ن-ات-ج-ة ع-ن ع-دم اك-ت-راث
ال-ت-ج-ار ال-ف-وضش-وي-ي-ن ب-ن-ظ-اف-ة المكان في الفترات
المسشائية بعد انتهائهم من العمل ،وفي هذا السشياق
أاكد المواطنون الذين التقينا بهم في هذا السشوق،

أان هؤولء التجار يتركون بقايا سشلعهم المتمثلة في
األكياسص البلسشتيكية ،بقايا الخضشر والفواكه دون
وضشعها في المكان المخصشصص لها.
وحّمل بعضص التجار مسشؤوولية الوضشع الكارثي الذي
ي -ع -رف -ه السش -وق ،ل -لسش -ل -ط -ات ال -ب -ل -دي -ة ل -ل -رغ -اي -ة
والسش-ل-ط-ات ال-م-ع-ن-ي-ة ن-ت-ي-ج-ة عدم قيامهم بالمهام
ال-م-ن-وط-ة ب-ه-م ،وال-ت-ي ي-ت-م-ث-ل ب-عضش-ه-ا ف-ي ضشرورة
لششراف على
توفير عدد كاف من أاعوان النظافة ل إ
ع-م-ل-ي-ات ال-ت-ن-ظ-ي-ف ال-داخ-ل-ية للسشوق ،وكذا توفير
أاعوان األمن والمراقبة حتى يتّم وضشع السشوق فوق
أارضشية مريحة تسشاعد على التنقل بين أارجائه دون
عناء أاو تذمر من هذه الوضشعية.
من ناحية أاخرى تسشاءل التجار عن مصشير المبالغ
المالية التي يقومون بدفعها أاثناء توجههم للسشوق
وال-ت-ي ت-ع-ت-ب-ر ب-م-ث-اب-ة ضش-ري-ب-ة ال-دخ-ول ،م-ال-م ي-ت-م
اسشتغلل جزء من هذه الميزانية لنظافة السشوق
وتزويده بما يحتاجه من سشلع وتهيئة وما إالى ذلك.
رئيسص بلدية الرغاية ،زفان العربي قال في حديثه
م -ع «الشش -عب» صش -ح -ي -ح أان السش -وق ال -ب-ل-دي ي-ع-رف
ن -ق-ائصص ع-دة ،وق-د ط-ل-ب-ن-ا م-ن ال-ج-ه-ات ال-م-ع-ن-ي-ة
تدعيمنا من أاجل إاعادة العتبار له ،ولكن تهيئة
السش -وق ف -ي ال -وقت ال -ح -ال غ -ي -ر م -م -ك -ن -ة ن -ظ-را
للصشعوبات المالية ،ونأامل ذلك قريبا».

روائح كريهة تنبعث من اŸياه اŸسصتعملة Ãخيم ملبو بجاية

اŸدي ـ ـ ـر يدعـ ـ ـو إال ـ ـ ـى معا÷ـ ـ ـة ه ـ ـذه ا◊الـ ـة فورا

يتهّدد اأطفال مخيم الششباب الصشيفي الكائن
ب-م-ل-ب-و خ-ط-را م-ح-دق-ا ،بسش-بب ظ-اه-رة ال-مياه
المسشتعملة التي ششكلت بركة كبيرة بمحاذاة
ه -ذا ال -م -رف -ق ،م -ا اأدى اإل -ى ان -تشش-ار ال-روائ-ح
الكريهة ومختلف اأنواع الحششرات ،الأمر الذي
بات يششكل كارثة بيئية تعود عواقبها الوخيمة
على صشحة هوؤلء الأطفال ،حيث بالرغم من
الششكاوى التي وجهت لمصشالح البلدية اإل اأن
ال -وضش -ع ب -ق -ي ي -راوح م -ك -ان -ه.وب -حسشب م-دي-ر
المخيم السشيد رياضص مرول  ،لـ»الششعب» ،فاإن
الوضشعية تسشتدعي تدخل عاجل ،لإبعاد خطر
الأمراضص وهذه الروائح الكريهة على اأطفال
ال -م -خ -ي -م ،لأن الأم -ر ل ي -ح -ت-م-ل ال-م-زي-د م-ن
النتظار ،وناأمل في معالجة هذه المعضشلة في
القريب العاجل من طرف الجهات المعنية.

النÒان تأاتي على مئات
الهكتارات

ششّبت العديد من الحرائق في مناطق مختلفة
من ولية بجاية ،في السشاعات األخيرة ،حيث
أادت إال- -ى إات- -لف ال- -عشش- -رات م- -ن ال- -ه -ك -ت -ارات
ل-ل-مسش-اح-ات ال-غ-اب-ي-ة ،ف-ي صش-دوق ،ب-ني معوشص،
سشيدي عياد ،والقصشر .وبحسشب لطرشص حكيم
م -ن ال -ح -م -اي -ة ال -م -دن -ي -ة ،لـ»الشش-عب» ،ف-ق-د تّ-م
تسش-ج-ي-ل نشش-وب ح-رائ-ق ف-ي ال-م-ن-اط-ق السش-ال-ف-ة
الذكر ،حيث جّندت مصشالحه كل إامكانياتها من
أاجل التحكم في أالسشنة النيران ،لسشيما في ظّل
التزايد المسشتمر لدرجة الحرارة .وتعزى جلّ
أاسش -ب -اب ان -دلع ه -ذه ال -ح -رائ -ق إال -ى األعشش -اب
اليابسشة والضشارة التي تنمو بالحقول والمزارع،
ح -يث ي -ع -م -د أاصش -ح -اب -ه -ا إال -ى ال -ت -خ-لصص م-ن-ه-ا
بحرقها ،مما يؤودي إالى انتششار أالسشنة النيران
بسشرعة وخروجها عن السشيطرة ،مخلفة خسشائر

جد معتبرة ،في حين أان بقية الحرائق األخرى
صشغيرة يتمّ التحكم فيها في ظرف قياسصي.

سصك ـان “ريجيـت يشصتكـون

تششهد مختلف قرى بلدية تمريجت مع حلول كل
فصش -ل الصش -ي -ف ،أازم -ة ح -ادة ت -ت -ع ّ-ل -ق ب -ج -ف -اف
حنفيات منذ مدة ،وهو جعل السشكان يرفعون
انششغالتهم لمصشالح البلدية لحل مششكلة أازمة
المياه .وبحسشب السشيد عبد العالي ،لـ»الششعب»،
فقد تمّ رفع انششغالتهم للمنتخبين المحليين
غير أان ششيئا لم يتغير ،وبقيت األزمة تضشرب
أاطنابها ،ويجد السشكان أانفسشهم في رحلة ششاقة
لجلب هذه المادة الضشرورية ،حيث يتمّ كراء
صش -ه -اري -ج ب -م -ب -ال -غ ك-ب-ي-رة أاث-ق-لت ك-اه-ل أارب-اب
العائلت.

عمـال بلدية أاقب ـو غاضصبون

شش ّ-ن ع-م-ال ب-ل-دي-ة اأق-ب-و م-ن م-خ-ت-ل-ف ال-رتب
والمصشالح ،اإضشرابا مفتوحا عن العمل ،اإلى
غ -اي -ة السش -ت -ج -اب -ة ل -م -ط -ال -ب -ه -م ال -م -ه -ن -ي -ة
ال- -م- -ت- -راك- -م- -ة ،وع -ل -ى راأسش -ه -ا صشّب الأج -ور
ال -م -ت -اأخ -رة ،ح -يث ت -ج -م -ع ال -ع -م -ال بسش-اح-ة
البلدية ،رافعين العديد من اللفتات ،التي
تضش- -م- -نت اسش- -ت- -ي- -اءه -م م -ن ع -دم الك -ت -راث
لوضشعيتهم .وبحسشب السشيد خالدي ممثل عن
العمال ،لـ»الششعب»« ،نحن نعاني من العديد
م -ن ال -مشش -اك -ل ال-ت-ي تّ-م رف-ع-ه-ا ل-ل-مسش-وؤول-ي-ن
والمنتخبين بالبلدية ،ونريد من خلل هذا
الإضش -راب وال -وق -ف -ة الح -ت -ج -اج -ي -ة ،ت -ب -ل-ي-غ
انشش -غ -ال-ن-ا ل-ل-مسش-وؤول-ي-ن ال-م-ح-ل-ي-ي-ن م-ن اأج-ل
اإيجاد حّل عاجل لتسشديد اأجور العمال في
القريب العاجل».

بجاية :بن النوي توهامي
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’من
غوتÒيسس ‘ تقرير Ûلسس إ أ

الوضسـ ـ ـع اأ’من ـ ـ ـ ـي ‘ منطق ـ ـة السساح ـ ـ ـل ’زال هشسـ ـ ـا ..
ومواصسل ـ ـ ـ ـة ﬁاربـ ـ ـة ا’ره ـ ـ ـاب أام ـ ـ ـر اسستعجال ـ ـ ـي
’مني ‘ منطقة إلسشاحل «’ يزإل هششا» رغم إلتقدم
 ·ÓإŸتحدة ،أإنطونيو غوتÒيسس ،أإن إلوضشع إ أ
’م Úإلعام ل أ
أإكد إ أ
’رهاب و إلتطرف إلعنيف.
إŸنجز ‘ ›ال مكافحة إ إ
أاشسار غوتيريسس في تقرير نشساطات المكتب
األم-م-ي إلف-ري-ق-ي-ا ال-غ-رب-ي-ة وم-نطقة السساحل
قدمه ،أامسس األول ،أامام مجلسس األمن أان
«ال -نشس -اط -ات اإلره -اب -ي -ة وال-ج-ري-م-ة ال-ع-اب-رة
ل- -ل- -ق- -ارات ل سس- -ي- -م- -ا ال- -ق -رصس -ن -ة واإلت -ج -ار
بالمخدرات واألسسلحة والبشسر ل تزال تهدد
بقوة اسستقرار المنطقة».
كتب في تقريره «لزلت قلقا حيال وجود
تهديدات تمثل اإلرهاب والتطرف العنيف في
المنطقة وكذلك حيال العÓقات مع الجريمة
المنظمة العابرة للبلدان».
أاع -رب غ -وت -ي -ريسس ع -ن ق -ل-ق-ه إازاء ت-واصس-ل
الهجمات على األهداف العسسكرية و المدنية،
مؤوكدا في ذات التقرير أان هذا الوضسع «يعيق
ج - -ه- -ود اإلدم- -اج و ي- -غ- -ذي ال- -ت- -ط- -رف» ف- -ي
المنطقة.
ت -مت ك -ت -اب -ة ال -ت -ق -ري-ر ال-ذي ي-ت-ن-اول ف-ت-رة
السسداسسي األول لسسنة  2017بناء على طلب
عارضست الوليات المتحدة األمريكية بشسدة سسÓمة دول المنطقة يفاقمان من التهديدات
مجلسس المن حيث يعرضس نبذة عن تفعيل
ع -ه -دة ال -م -ك -تب األم -م-ي إلف-ري-ق-ي-ا ال-غ-رب-ي-ة ال -ق -رار ال -ذي ع-رضس-ت-ه ف-رنسس-ا ع-ل-ى م-ج-لسس التقليدية في غرب إافريقيا ومنطقة السساحل
وم-ن-ط-ق-ة السس-اح-ل وك-ذا ال-ت-طورات الحاصسلة األمن بخصسوصس السسماح بنشسر قوة عسسكرية ال -ت -ي تضس -م م -ال -ي وم -وري -ت-ان-ي-ا وال-ك-ام-ي-رون
Óمم المتحدة جهوية لمجموعة الدول الـ  5للسساحل معتبرة وب-ورك-ي-ن-ا ف-اسس-و والسس-ن-غ-ال ونيجيريا والنيجر
في السستراتيجية المدمجة ل أ
أان -ه -ا ل ت -ح -ت-اج إال-ى م-واف-ق-ة م-ج-لسس األم-ن وتشساد».
بخصسوصس منطقة السساحل.
أاشسار غوتيريسس إالى أان الزيارة الميدانية التي لنشسرها.
أاضساف أان الجهود التي تبذلها دول المنطقة
تجاه تحقيق تنمية أاوسسع بما في ذلك ضسخ
قام بها وفد مجلسس األمن األممي سسمحت
اسس-ت-ث-م-ارات وت-حسس-ي-ن ال-ب-ن-ي-ة ال-ت-ح-تية وخلق
بتحرير تقرير عن الوضسع ونشسر الوعي حول
ه -ذه األزم -ة ،م -ؤوك -دا دع -م -ه إلنشس-اء ال-ق-وات دع -ا م -ب -ع -وث األم -م ال -م-ت-ح-دة إال-ى إاف-ري-ق-ي-ا ف -رصس ع-م-ل ت-ق-وضس-ه-ا ع-وام-ل إان-ع-دام األم-ن
ال-مشس-ت-رك-ة ل-م-ج-م-وع-ة دول السساحل الخمسسة م -ج -لسس األم -ن إال -ى م-واصس-ل-ة دع-م م-ك-اف-ح-ة «التقليدية والجديدة».
اإلرهاب في غرب إافريقيا بما في ذلك تدعيم
ق -ال ب -ن تشس -ام -ب -اسس ،إان «ت -واصس -ل ان -ع -دام
المكونة من  5000فرد.
ي -ذك -ر أان م -ج -لسس الم -ن صس-ادق شس-ه-ر ج-وان إاسستراتيجية األمم المتحدة المتكاملة لمنطقة السس -ت -ق -رار ف -ي م -ال -ي ي -ت -م-دد إال-ى ب-ورك-ي-ن-ا
ال- -م- -نصس- -رم ع- -ل- -ى لئ -ح -ة لن -تشس -ار ال -ق -وات السساحل.
فاسسو والنيجر ،مع هجمات قاتلة في المناطق
ال -مشس -ت -رك -ة ول -ك-ن دون م-ن-ح-ه-ا ع-ه-دة األم-م حذر محمد بن تشسامباسس رئيسس مكتب األمم ال -ح -دودي -ة» ،مشس -ي -را ف -ي شس -ك -ل خ -اصس إال-ى
ال-م-ت-ح-دة ال-ت-ي تسس-م-ح ل-ه-ا ب-تسس-خ-ي-ر ال-موارد ال -م -ت -ح -دة ل -غ-رب إاف-ري-ق-ي-ا م-ن أان «اإلره-اب ال-م-ن-اط-ق ال-واق-ع-ة ف-ي شس-م-ال ب-ورك-ي-ن-ا فاسسو
والتطرف العنيف اللذين يتسسببان في زيادة وغرب النيجر.
المالية الÓزمة لعملها.
حدة األزمات اإلنسسانية ويعمÓن على تآاكل

دعـ ـم عملي ـة مكافحـ ـة اإ’ره ـاب

لبسشط إلسشيادة إلوطنية على كامل إلÎإب إلليبي

حكومـ ـ ـة الوفاق تقـ ـ ـرر انشس ـ ـاء جيـ ـ ـشش مّوحـ ـ ـد

تسش- -ع- -ى ح- -ك- -وم- -ة إل- -وف -اق إل -وط -ن -ي إ¤
تششكيل أإول قوة نظامية ‘ إلبÓد منذ عام
’من إŸتخصشصشة على
 ،٢٠١١وتعكف قوإت إ أ
تدريب عششرإت إÛندين إلششباب ‘ مرإكز
تكوين بالعاصشمة طرإبلسس وإŸدن إÛاورة
لها.

يعتبر تشسكيل جيشس نظامي اأو قوة للشسرطة
ن -اه -يك ع -ن اإع -ادة الأم -ن اإل -ى ل-ي-ب-ي-ا ،ره-ان-ا
اأسساسسيا بالنسسبة للمجلسس الرئاسسي لحكومة
ال -وف -اق ال -وط -ن -ي ،وي -ع -م -ل ع -ل -ى اسس -ت -غ Ó-ل
الشسرعية الدولية التي يحظى بها من اأجل
تخطي العقبات التي تقف حائ Óاأمام بناء
موؤسسسسة اأمنية موحدة.
وجدت حكومة الوفاق نفسسها مضسطرة ،اإلى
ب -ن-اء ق-وة اأم-ن-ي-ة م-ح-ت-رف-ة ل-م-واج-ه-ة ف-وضس-ى
ال-م-ل-يشس-ي-ات ال-مسس-ل-ح-ة ف-ي م-دي-ن-ة طرابلسس،
وبداأت في الأشسهر الأخيرة في تكوين وحدة
ل-ل-ح-رسس ال-رئ-اسس-ي مشس-ك-ل-ة م-ن  600عنصسر.
اأوضس -ح ال -م -ت -ح-دث ب-اسس-م ال-ح-رسس ال-رئ-اسس-ي
العقيد عدنان التركي اأن «المجتمع الدولي
ي -رغب ب -مسس -اع -دت -ن -ا ول -ك -ن ف -ي ظ -ل وج -ود
الجماعات المسسلحة ،لم يعثر على موؤسسسسات

يمك نه ا لعتم اد علي ها» .قال «ن ريد النت قال
اإل -ى م -رح -ل -ة ج -دي -دة ،م -رح -ل -ة ب-ن-اء ال-دول-ة
وموؤسسسساتها وبنظري فاإن الحرسس الرئاسسي
ه- -و الأم- -ث- -ل ل- -ل- -ب- -دء ف -ي ب -ن -اء دول -ة ل -ي -ب -ي -ا
وموؤسسسساتها» ،ووعد التركي الجنود المتدربين
داخ ل مر كز غ ريا ن 85 ،ك لم ج نوب ط رابل سس،
بـ» روات ب ج يدة وحو افز» ود ورات في ال خارج .
م -ن ج -ان -ب -ه ،اأوضس-ح ال-ع-م-ي-د صسÓ-ح ال-ت-رك-ي،
رئيسس لجنة التفتيشس في مراكز التدريب اإلى
اأن المجموعة الأولى المكونة من  600جندي
وض سابط يتلق ون تد ريبا ت في مع سسك رات ف ي
غر يان و طرا بلسس ومد ينة م صسر اتة .سسي ضسم
ال -ح -رسس ال -رئ -اسس -ي ال -ذي سس -يشس -ك -ل اأسس -اسس
ال-ج-يشس والشس-رط-ة ال-ل-ي-ب-ي-ة مسس-ت-ق-ب ،Ó-سس-بعة
األ -وي -ة ،وب -ع -د ث Ó-ث -ة اأشس -ه -ر م -ن ال-ت-دري-ب-ات
الأسساسسية ،يختارون اختصساصسا يتناسسب مع
مهاراتهم اإما في صسفوف القوات الخاصسة اأو
التصس-الت اأو الأل-وي-ة ال-م-ي-ك-ان-ي-ك-ية وغيرها.
ن-ج-حت ح-ك-وم-ة ال-وف-اق ال-وط-ن-ي م-وؤخرا في
اسس تعاد ة ال مطار ال ذي د مرته المع ارك عام
 2 014ب عد ط رد فصس ائل كانت تس سيطر علي ه،

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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معتقلـ ـ ـو أاكد Ëأازي ـ ـك يتعرضس ـ ـون للتنكيـ ـل
والتضسليـ ـ ـ ـل ا’ع ـ ـ ـ ـÓمي مـ ـ ـ ـن اıـ ـ ـ ـزن

ط -الب إŸع -ت-ق-ل-ون إلسش-ي-اسش-ي-ون ›م-وع-ة
«أإك - - -د Ëإزيك» إÙب- - -وسش Úبسش- - -ج- - -ن سشÓ- - -
(إŸغ-رب) ب-أان ت-ع-اد ل-ه-م ح-ق-وق-ه-م وح-ريتهم
قبل إÙاكمة إŸنتظرة Ãحكمة إ’سشتئناف
ب- -ال- -رب- -اط إل -ت -ي أإج -لت إŸرح -ل -ة إلسش -ادسش -ة
’خÒة منها إ ¤يوم  ١8جويلية.
وإ أ
ج -اء ف -ي ب -ي -ان ت -ل -قت واج نسس -خ -ة م -ن -ه «ن -دع-و
المناضسلون الصسحراويون والمÓحظون الدوليون و
ال-ج-م-ع-ي-ات وال-م-ح-ام-ون والصسحافيون وكذا جميع
ال -م -ت -ع -اط-ف-ون وال-م-تضس-ام-ن-ون م-ع ح-ري-ة وح-ق-وق
اإلنسس-ان ل-ل-حضس-ور ب-ق-وة ل-ج-لسس-ات ه-ذه ال-محاكمة
قصس -د تسس -ل -ي -ط الضس -وء ع -ل -ى اب -ت -زازات ال -م-ح-ت-ل
ال-م-غ-رب-ي وإاج-ح-اف م-ن-ظ-وم-ته القضسائية الفاسسدة
الذي هي في خدمة المخزن وكذا الضسغط على
السسلطات المغربية لتعيد لنا حقوقنا و حريتنا».
ك-م-ا أاوضس-ح ال-م-ع-ت-ق-ل-ون ب-أان السس-ل-ط-ات ال-م-غ-رب-ي-ة
تلزمهم بالقوة على حضسور هذه المحاكمة الصسورية
وه -ذا «م -ن -ذ أان ق -ررن -ا م -ق-اط-ع-ة ه-ذه ال-مسس-خ-رة
ورفضسنا المشساركة فيها».
ي-ذك-ر أان ال-م-ن-اضس-ل-ي-ن الصس-حراويين الـ 24تعرضسوا
للتوقيف والتعذيب ،كما سسلطت عليهم أاحكام ثقيلة
على أاسساسس شسهادات انتزعت تحت التعذيب بسسبب
مشساركتهم في المخيم األعجوبة «أاكديم ازيك» في
سسنة . 2010
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،أاك -دوا «أان -ن -ا واع -ون أايضس -ا ب-أان
مختلف تأاجيÓت هذه المحاكمة المزعومة تهدف
الى إافشسال التضسامن والمسساعدة اللذين نتلقاهما
م-ن ع-ائÓ-ت-ن-ا وم-ن ال-م-ج-ت-م-ع ال-مدني الصسحراوي
والمÓحظين عبر العالم والمنظمات الدولية».
جاء في البيان المؤورخ يوم  11جويلية أانه منذ

صسدور قرار المحكمة العليا للطعن بالنقضس في
األحكام التعسسفية الصسادرة عن المحكمة العسسكرية
« شسكلنا دوما محور حمÓت تضسليل إاعÓمي و
دلئ- -ل م -زي -ف -ة م -ن ط -رف الشس -رط -ة والسس -ل -ط -ات
القانونية وكذا من طرف اآللة اإلعÓمية للمخزن».
يذكر أان هيئة الدفاع عن السسجناء الصسحراويين
المطرودة من المحاكمة ،أاعدت تقرير مÓحظات
حول المحاكمة بحيث أابرزت إاجحاف المحاكمة
وغ -ي -اب ال -مصس-داق-ي-ة ال-ع-ل-م-ي-ة وال-ق-ان-ون-ي-ة ل-ل-ت-ه-م
ال -م -نسس -وب -ة إال -ى ال -م-دع-ى ع-ل-ي-ه-م .أاب-رز ال-ت-ق-ري-ر
ال-م-تضسمن  74صس-ف-ح-ة وال-ذي أاع-دت-ه ال-محاميتان
انغريد ميتون أاولفا ولد أان «جميع عناصسر األدلة
المقدمة إلثبات التهم عليهم غائبة تماما وليسست
لها أاي مصسداقية علمية أاو قانونية».
كما أاشسار التقرير إالى «بطÓن المحاضسر المحصسل
ع -ل -ي -ه -ا ت-حت ال-ت-ع-ذيب و ال-ت-ي اع-ت-م-دت ك-دل-ي-ل
Óجراءات أامام
أاسس-اسس-ي ل-ل-م-ح-اك-م-ة ال-عسس-ك-ري-ة ول إ
محكمة النقضس» ،مذكرا بأان المحكمة العسسكرية
تنحت عن القضسية لنقصس األدلة.
سسجلت منظمة العمل المسسيحي من أاجل مناهضسة
ال-ت-ع-ذيب أان م-ح-اك-م-ة ال-م-ن-اضس-ل-ي-ن الصس-ح-راوي-ي-ن
تخللتها انتهاكات «متعددة و خطيرة» للحق في
محاكمة عادلة.
أاوضس-حت ال-ح-رك-ة ف-ي ت-ق-ري-ر ب-ع-ن-وان« :م-داخلة
مشستركة للمقررين الخاصسين حول التعذيب و
والمعامÓت القاسسية» ،إان «هذه المحاكمة تخللتها
انتهاكات متعددة و خطيرة للحق في محاكمة
عادلة ل سسيما األخذ في الحسسبان العترافات
التي تمت تحت التعذيب وانحياز المحكمة وعرقلة
حقوق هيئة الدفاع».

إلقرإر إ’سشرإئيلي يث Òموجة غضشب فلسشطينية عارمة

أ’ول مرة منذ ا’حتÓل  ..اأ’قصسى ب ÓصسÓة جمعة

أإثار قرإر إ’حتÓل إ’سشرإئيلي إغÓق إŸسشجد إ’قصشى ،أإمسس ،على خلفية إششتباكات
أإدت إ ¤إسشتششهاد ثÓث فلسشطيني Úو مصشرع ششرطي Úللعدو ،موجة سشخط و إسشتنكار ‘
إوسشاط إلفلسشطيني Úقيادة و ششعبا  ،معتÈين إ’جرإء ‡ارسشة إرهابية تتعارضس مع إلقيم
و إ’عرإف إ’نسشانية و تدمر كل إŸسشاعي إلدولية إلرإمية ’حياء عملية إلسشÓم.
في السسياق ،دعا الرئيسس الفلسسطيني محمود
عباسس ،رئيسس وزراء اسسرائيل نتنياهو اإلى اإنهاء
اإغÓق المسسجد الأقصسى ،واأكدت حركة التحرير
الوطني الفلسسطيني «فتح» اأن قرار الحتÓل
السسرائيلي اغÓق القصسى المبارك لأول مرة
منذ احتÓل القدسس ومنع اقامة صسÓة الجمعة
في رحابه ،هو تصسعيد خطير مرفوضس ومدان
ودعت اأبناء الشسعب الفلسسطيني الى شسد الرحال
اليه والرباط فيه.
قال المتحدث باسسم الحركة اأسسامة القواسسمي
ان «ما يجري في المسسجد القصسى ومحيطه
اأم-ر خ-ط-ي-ر ل-ل-غ-اي-ة وم-ح-اول-ة ل-ت-ن-ف-ي-ذ م-خ-طط
اسسرائيلي معد سسلفا على غرار ما جرى في
المسسجد البراهيمي في الخليل الذي تعرضس
للتقسسيم المر الذي نرفضسه تماما ول يمكن اأن
يمر باأي شسكل من الشسكال» .دعا القواسسمي
الدول العربية الى ضسرورة العمل بشسكل فوري
ب- -ك- -اف- -ة الت- -ج- -اه -ات ل -ل -تصس -دي ل -ل -م -خ -ط -ط
السسرائيلي بحق اأولى القبلتين وثالث الحرمين
الشسريفين المسسجد القصسى والقدسس العاصسمة
الفلسسطينية.

كم ا سس يطر ت با لكا مل ع لى ا لعا صسمة طرا بلسس
وط ردت ا لجما عات الدم وية خ ارجه ا تن فيذا
لم طالب ال سسكا ن ،ب عد م واج هات عني فة ،شسه ر
ماي الماضسي .ضسمن مسساعي بناء الموؤسسسسة
ال -عسس-ك-ري-ة ال-ل-ي-ب-ي-ة ال-م-وح-دة ،سس-ب-ق ل-رئ-يسس
حكومة الوفاق الوطني فايز السسراج ،اأن اأكد
اسس تعدا دها لتحق يق هذ ا اله دف مع الجي شس
ال-وط-ن-ي ال-ل-ي-ب-ي ب-ق-ي-ادة خ-ل-ي-ف-ة ح-ف-ت-ر ،ب-ع-د
تحرير مدينة بنغازي من التنظيم الإرهابي
ال مسسمى دا عشس .ا تفق السس راج وحف تر ،خÓل
لقاء جمعهما بالعاصسمة الإماراتية اأبوظبي،
على اإيجاد الصسيغ المÓئمة لتوحيد موؤسسسسة
ال -ج -يشس واإن -ه -اء الن -قسس -ام ال -ح-اصس-ل .وق-رر
رئيسس حكومة الوفاق خÓل الأسسابيع القليلة
الماضسية ،اإنشساء قيادات لـ  7مناطق عسسكرية
بليبيا  ،ت توزع على ال قطر الل يبي  .ف ي ال مقاب ل،
ت- -ج -دد ال -ق -وى ال -دول -ي -ة رغ -ب -ت -ه -ا ف -ي دع -م
الموؤسسسسات الأمنية الليبية والتعاون في مجال
في خطوة تصسعيدية قد تلهب الوضسع اأكثر،
م-ك-اف-ح-ة الإره-اب وال-ت-نسس-يق السستخباراتي،
اع- -ت- -ق- -لت ق- -وات الح- -تÓ- -ل م- -ف- -ت- -ي ال- -ق -دسس
والأراضسي الفلسسطينية الشسيخ محمد حسسين
لكنها تتطلع اإلى التعامل مع موؤسسسسات اأمنية
واعتدت عليه لأنه اسستنكر اغÓق القصسى و
شس رعية ومو حدة.
إإششهار

اعتقال اŸفتي العام للديار
الفلسسطينية بعد ا’عتداء عليه

إلششعب ٢٠١٧/٠٧/١٥

العدد

اأصسدر دعوات للفلسسطينيين بشسد الرحال اإليه
وال -ن -زول لصس Ó-ة ال -ج -م-ع-ة ب-ك-ث-اف-ة  ،وان-تشس-رت
دع- -وات م- -ق -دسس -ي -ة لأوسس -ع مشس -ارك -ة ل -ل -ت -وج -ه
ل-ل-مسس-ج-د الأقصس-ى رفضس-ا ل-ق-رار الح-تÓ-ل م-نع
الصسÓة فيه.
ك -انت ق -وات الح -ت Ó-ل الإسس -رائ -ي-ل-ي ق-ررت،
اأمسس ،منع اإقامة صسÓة الجمعة في المسسجد
الأقصسى على خلفية ادعائها بما اسسمته «عملية
اإطÓق للنار» من قبل فلسسطينيين وقعت في
باحات المسسجد واأدت اإلى اسستشسهاد ثÓثة شسبان
ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ي-ن ومصس-رع شس-رط-ي-ي-ن اسس-رائ-يليين و
اصسابة ثالث .كما اسستشسهد اأيضسا فلسسطيني رابع
خÓ-ل م-واج-ه-ات ان-دل-عت ف-ي م-خ-ي-م ال-ده-يشسة
قرب بيت لحم.
ذك -رت وك -ال-ة الأن-ب-اء ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة اأن ق-وات
الحتÓل اأغلقت بوابات المسسجد اأمام المصسلين
واأع-ل-ن-ت-ه م-ن-ط-ق-ة عسس-ك-ري-ة يمنع على المصسلين
دخولها وذلك للمرة الولى منذ احتÓل القدسس،
ك -م -ا اأغ -ل -قت ال -ب -ل -دة ال -ق -دي -م -ة ف -ي ال -ق -دسس
المحتلة.
معلوم اأن اأول مرة ،تم فيها الغاء صسÓة الجمعة
بالقصسى ،كان عام  1969بسسبب حريق شسبّ فيه.
ه- -ذا واأوردت مصس- -ادر  ،اأن الشس- -ه- -داء ال- -ث Ó-ث -ة
فلسسطينيون من مدينة اأم الفحم داخل الخط
الأخضس - -ر وي - -ح - -م- -ل- -ون ال- -ه- -وي- -ة وال- -ج- -نسس- -ي- -ة
الإسس-رائ-ي-ل-ي-ة ،و ي-ت-ع-ل-ق الم-ر ب-ثÓ-ث-ة شس-بان من
عائلة واحدة ،هم محمد ( 29عاما) ومحمد
ح-م-اد ( 19ع-ام-ا) وم-ح-م-د فضس-ل ج-ب-اري-ن (19
عاما).
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السسبت  ١5جويلية  20١7م
الموافق لـ  2١شسوال  ١43٨هـ
العدد ١73٨7

بوزاهر ،كمال الڤاŸي ومامي مسسك اÿتام

فسسيفسساء من الطبوع ا÷زائرية ميزة
السسهرة اأ’خÒة Ÿهرجان تيمڤاد
بن تركي ،على اŸتعامل Úا’سستثمار ‘ «تاموقادي» الوجهة السسياحية والثقافية بامتياز

باتنة :مراسصل
““الشصعب““ Ÿوشصي حمزة

اختتام سسهرة الطبعة
 ٣٩كانت جزائرية خالصسة
موشسحة بأالوان العلم الوطني تزامنا
والحتفالت بالذكرى الـ 55لعيدي
السستقÓل والشسباب ،وقد ردد ا÷مهور
الذي غصست به اŸدرجات ،منذ انطÓق
السسهرة ،شسعارات وطنية تعكسس ترسسخ قيم
الوطنية والهوية لدى
ا÷زائري””.Úالشسعب”” عاشست هذه
وسساهمت أاغا““ Êلزرق سسعا ““Êو ““عمري
الجواء وتعرضس أادق تفاصسيلها
ما ضسنيت““ ورائعة ““بÓدي هي ا÷زائر““
من عاصسمة الوراسس.
وغÒها ‘ دوي هتافات ““وان تو ثري فيفا

ك -انت ب-داي-ة السس-ه-رة اÿت-ام-ي-ة Ÿه-رج-ان
تيمقاد تراثية سساحرة بفضسل عبق النغمة الشساوية
األصسيلة مع فرقة بوزاهر للرحابة والبارود وعلى أانغام القصسبة
والبندير التي صسالت الفرقة برقصساتها وأاغنياتها ،وسسط أاجواء
بهيجة صسنعها جمهور تاموقادي الذي توافد بقوة.
أامتع أام Òأاغنية الراي““الÈنسس مامي““ جمهور السسهرة األخÒة
بباقة من روائعه الفنية التي Œاوب معها ا÷مهور بشسكل لفت

ل÷Òي““ إا ¤غاية السساعات األو ¤من فجر
ا÷معة.
صسدم مامي ﬁبيه Ãغادرته باكرا ركح تاموقادي وحتى
قبل توديع ا÷مهور وتسسلم درع اŸهرجان ،وسسط حÒة كبÒة
ل -ل -حضس -ور واŸسس -ؤوول ،Úال -ذي -ن ك-ان ب-ي-ن-ه-م األم Úال-ع-ام ل-وزارة
الثقافة الذي ناب عن الوزير ميهوبي إلعطاء إاشسارة اختتام
الطبعة ،قبل أان يعود ليعتذر ويكشسف أان التعب نال منه معÈا عن
اسستيائه الشسديد ل›Èته ‘ ا÷زء الثا Êمن السسهرة التي تأاخرت

‘ النطÓق ‘ حدود منتصسف الليل.
قبله أالهب ‚م األغنية البدوية األصسيلة الفنان القدير ،كمال
القاŸي ،مدرجات تاموقادي بصسوته الشسجي الذي عاد بالعائÓت
إا ¤الزمن ا÷ميل حيث رددت معها أاجمل روائعه الفنية القدÁة
وا÷ديدة التي Œاوب معها ا÷مهور بشسكل لفت جعل من
السسهرة اÿتامية سسيدة سسهرات تاموقادي لهاته السسنة.
من جهتهم‚ ،وم حفل الختتام عÈوا عن فخرهم بالغناء ‘
تيمقاد موجه Úرسسالة شسكر للرئيسس عبد العزيز بوتفليقة الذي
بعث الروح ›ددا ‘ تاموقادي ،مؤوكدين أان مهرجان تيمقاد
يشسرف ا÷زائري Úويجب أان يكون منÈا للوحدة الوطنية.
كانت الطبعة الـ 39من اŸهرجان حافلة بعدد من األسسماء الفنية

من القارات اÿمسس ،حيث اعتلي ركح تاموقادي Ÿدة أاسسبوع
نخبة من أاŸع األسسماء الفنية ،والعربية واألجنبية على غرار
ال -ن-ج-م ال-ل-ب-ن-ا Êع-اصس-ي ا◊ ،ÊÓوال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة دلل أاب-و آام-ن-ة
والسس -وري حسس -ام ج -ن -ي-د وال-ع-راق-ي ه-م-ام ،واŸشس-ارك-ة اŸم-ي-زة
ل -ل -ف -ن -ان -ة ال -ف -رنسس -ي -ة -اŸغ-رب-ي-ة ن-اج  ،وال-ن-ج-م رؤووف ،ون-اسس-ي
واŸغÎب أا÷Òينو ‘ الطابع الغنائي الغربي.
أاما اŸشساركة ا÷زائرية فاقتصسرت على ‚وم األغنية الشسبانية
يتقدمهم ملك الراي خالد واألم Òمامي والنجم كادير ا÷ابوÊ
والنجمة الزهوانية وكذا ا◊ضسور القوي لنجوم األغنية الشساوية
كنصسر الدين حرة ،كمال القاŸي ،فرقة الرفاعة للرحابة والبارود
وفرقة أابو زاهر وحميد بلبشس.

ﬁافظ اŸهرجان مقيّما الطبعة الـ :٣٩

سسكان الو’ية وأاثرياؤوها مطالبون با’سستثمار ‘ الفعل الثقا‘
أاك -د ﬁاف -ظ م -ه -رج -ان ت-ي-م-ق-اد ال-دو‹،
لعÓم ،
ومدير الديوان الوطني للثقافة وا إ
ÿضس- -ر ب- -ن ت- -رك -ي ،ع -ن ت -راج -ع م -ي -زان -ي -ة
الطبعة الـ ٣٩إا ¤النصسف ،دون أان يكشسف
ع -ن ق -ي -م-ت-ه-ا اŸال-ي-ة وال-ت-ي ق-درت-ه-ا مصس-ادر
ب-اÙاف-ظ-ة بحوا‹  700م-ل-ي-ون دينار ،على
أاسساسس أان الطبعة السسابقة كان غÓفها اŸا‹
يقدر بـ  150مليون دينار.
ق -ال ب -ن ت -رك -ي ‘ ن -دوة صس -ح -ف -ي -ة ،إان اسس -ت-م-رار
اŸهرجان ‘ حد ذاته ‚اح يجب أان يثمن ،مدافعا
عن خيارات ا÷زائر الثقافية ،منتقدا األصسوات
التي تدعو إا ¤تكسس Òاإل‚ازات وتقزÁها ،مشسÒا
إا““ ¤فشس -ل““ دع -وات -ه اŸت -ك -ررة ون -داءات -ه ال -ك -ثÒة
لÓسستثمار ‘ الفعل الثقا‘ بالولية ،كاشسفا عن
غياب ““السسبونسسور““ ‘ مهرجان تاموقادي ،بسسبب
رفضس رج - -ال اŸال واألع - -م - -ال ب - -ال - -ولي - -ة دع- -م
التظاهرة ولو بدينار.

 50رجل أاعمال رفضسوا دعم اŸهرجان
وŒاهلوا مراسسÓتنا
أاشسار بن تركي إا ¤مراسسلة ﬁافظة اŸهرجان
ألك Ìمن  50من أاثرياء باتنة ورجال أاعمالها الذين
رفضسوا التجاوب و ⁄يكلفوا أانفسسهم حتى عناء
الرد ،بخصسوصس عدم إادراج أاسسماء وقامات فنية
عاŸية ،أاكد بن تركي ان مهرجان تيمقاد بهذا
الشسكل ليسس باسستطاعته اسستقبال األسسماء الفنية
الكبÒة مرجعا سسبب ذلك إا ¤العجز ‘ اإليواء
واإلط- -ع- -ام ،رافضس- -ا أان ي- -ك- -ون ذلك وراء ال -ع -زوف
ا÷ماهÒي ‘ الطبعة التي وألول مرة ‘ تاريخ
اŸهرجان كان فيها الدخول بدفع  700دج ،عكسس
الطبعات السسابقة التي كانت ›انيا.
قال بن تركي ان تاموقادي هواŸهرجان الدو‹
ال- -وح- -ي- -د ب- -ا÷زائ- -ر ،داع -ي -ا إا ¤ا◊ف -اظ ع -ل -ي -ه

تقنية تكنولوجية تسستعمل
لول مــــــّرة وطنـــــــيا
أ

والسس -ت -ث -م -ار ف-ي-ه ط-وال السس-ن-ة ،م-ؤوك-دا أان ه-دف
اÙاف -ظ -ة ه -و إاضس -اءة ل-ي-ا‹ ت-ام-وق-ادي و–ق-ي-ق
الÎوي-ج السس-ي-اح-ي وال-ف-ن-ي ال-ث-ق-ا‘ ل-ل-منطقة ،وما
ت -زخ -ر ب -ه م -ن إام -ك -ان-ي-اتÁ ،ك-ن أان ت-ك-ون ب-ديÓ-
ح-ق-ي-ق-ي-ا ل-ل-م-ح-روق-ات ‘ ح-ال أاحسس-ن اسستغÓلها،
مضسيفا ان رمزية الطبعة الـ ، 39تزامنا وإاحياء
عيدي السستقÓل والشسباب ما جعل أاغلى السسهرات
شس -ب -اب -ي -ة ب-نسس-ب-ة  70ب -اŸائ -ة ،أاح-ي-اه-ا م-ع-ن-ي-ون
جزائريون ينشسطون داخل وخارج الوطن ،باإلضسافة
إا ¤فنان Úعرب ومن الغرب.

الطبعة الـ  39ثامن طبعة تنظم ‘
اŸسسرح ا÷ديد لتيمقاد
ع -ل -ى صس -ع -ي -د اآخ -ر ،ي -رت-قب ان ت-ع-ي-د ﬁاف-ظ-ة
اŸهرجان مكان تنظيم الطبعة  40اإ ¤اأحضسان
اŸسسرح الأثري القد ،Ëحيث كشسف اÙافظ

عن اإجرائه لتصسالت حثيثة وجادة مع مسسوؤو‹
الولية ووزارة الثقافة واıتصس ‘ Úا◊فاظ
ع -ل -ى الآث -ار لسس -ت -دراك روع -ة وج -م -ال وسس-ح-ر
اŸهرجان الذي تعت Èهاته الطبعة الـ  39من
اŸه-رج-ان ث-ام-ن ط-ب-ع-ة ت-ن-ظ-م ‘ مسس-رح ال-ه-واء
الطلق ا÷ديد الذي اأنشساأ للحفاظ على اŸسسرح
الأثري القد Ëوالذي اأ‚ز Ãواصسفات عصسرية
دون اإهمال اأصسالة اŸسسرح القد ،Ëحيث يعتÈ
اŸسس- -رح ا÷دي- -د وه- -و ت -واأم ل -ل -مسس -رح ال -ق -دË
اأسستغرق بناوؤه سسنت Úكاملت ÚوبغÓف ما‹ هام
فاق  352مليون دج مزود باأحدث التقنيات من
ب Úاأجمل اŸسسارح ا÷زائرية.
جاء هذا الختيار لتدارك النقصس الكب ÒاŸسسجل
‘ اŸسس -رح األث -ري ال -ق -د Ëح -يث يضس -م ق -اع -تÚ
شس -رف -ي -ت Úك -بÒت Úوسس-ت-ة م-قصس-ورات وك-ذا ب-عضس
اŸراف- -ق الضس- -روري -ة األخ -رى ال -ت -ي ك -انت دائ -م -ا
هاجسس ضسيوف ومنظمي اŸهرجان.

¢ù` ` ` ` ` «dGƒc
@ اسس-ت-ط-اع ق-يصس-ر الأغ-ن-ي-ة الشس-اوي-ة ال-ب-دوي-ة ال-ن-ج-م ك-م-ال ال-ق-اŸي إاب-ق-اء ا÷ماهÒ
والعائÓت التي توافدت بقوة وبقيت ‘ انتظاره حتى سساعة متأاخرة من الليل حيث أادى
وصسلته الغنائية أامام مدرجات ‡تلئة عن أاخرها وهو ما يعكسس مكانة هذا الفنان ‘
لعمار.
قلوب عشساقه من ﬂتلف الفئات وا أ
...
@ قدر عدد جمهور تاموقادي ‘ سسهرته اÿتامية بحوا‹  4200متفرج من أاصسل 6
أالف مقعد ﬂصسصس للجمهور ،وقد أارجع من –دثنا إاليهم سسبب العزوف إا ¤غياب
لعÓمية وعدم بر›ة أاسسماء فنية كبÒة  ‘ ،ح Úأاكدت اÙافظة حصسر
الدعاية ا إ
الدخول على أاصسحاب التذاكر فقط.
@ شساركت العائÓت الباتنية ‘ إا‚اح حفل الختتام بطريقتها اÿاصسة من خÓل
الزغاريد التي  ⁄تفارق أاجواء السسهرة ،وا◊ضسور الكب Òلها رفقة أاطفالها ،أاين غصست
ب-ه-ا اŸدرج-ات ،و“نت ال-ع-ائÓ-ت ال-ت-ي””ان-ت-ب-هت”” ل-وج-ود اŸه-رج-ان م-ت-أاخرة بسسبب غياب
لعÓمية أان Áدد عمر التظاهرة الفنية أاياما أاخرى.
الدعاية ا إ
لخÒة قفزة
@ اقر لنا العديد من ا◊ضسور ‘ مهرجان تيمقاد انه يعرف ‘ السسنوات ا أ
نوعية ‘ ﬂتلف ا÷وانب التنظيمية والنقل اÛا ،Êمن باتنة والدوائر الكبÒة إا¤
تيمقاد ،إاضسافة إا ¤التغطية ا÷يدة أامنيا واعÓميا.
للوان
لضسواء اıتلفة ا أ
@ زّين مسسرح الهواء الطلق بتيمقاد Ãجموعة من شسبكات ا أ
لو ،¤إاضسافة إا ¤لوحة كبÒة
والتي أاضسفت جمال خاصسا على اŸسسرح منذ السسهرة ا أ
تتلون بعلم ا÷زائر تزامنا وعيدي السستقÓل والشسباب.

رصصدهاŸ :وشصي حمزة
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مسسرح تيمقاد 2018

سسيكون جمهور تيمقاد على موعد جديد وسساحر من اŸهرجان الدو‹ مع الطبعة  40العام اŸقبل و‘
نفسس التوقيت ،حيث يأامل سسكان األوراسس ‘ أان تكون الطبعة القادمة ‡يزة من حيث اŸشسارك،Ú
والتنظيم وكذا ا◊ضسور اŸميز للعائÓت األوراسسية ،كما وعد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي الذي أاكد
تسسخ Òإامكانيات ضسخمة لÓحتفال بالشسمعة األربعŸ Úهرجان تاموقادي.
خاصسة وان هاته الطبعة تعرضست لنتقادات كبÒة من طرف منتخبي الولية ومواطنيها بسسبب غياب
األسسماء الفنية الكبÒة جزائريا وعربيا ودوليا بحسسب ما ما رصسدناه خÓل تغطية اŸهرجان.

““ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـث مباشس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر ““ لسسه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات تاموق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـادي  2017عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى اليوت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوب

‚حت ﬁافظة مهرجان تيمقاد الدو‹ ‘ ،كسسب رهان اآلنية
للطبعة الـ 39و“ك Úعشساق األغنية ا÷زائرية والعربية والغربية
الذين  ⁄يتمكنوا من ا◊ضسور ومتابعة السسهرات مباشسرة ببثها
على شسبكات التواصسل الجتماعي خاصسة ““اليوتوب““ ،حيث بثت
ألول مرة كل السسهرات منذ انطÓق اŸهرجان بتاريخ الـ 6جويلية
وإا ¤غ- -اي- -ة ح- -ف -ل الخ -ت -ت -ام ،أاول أامسس ،وه -و األم -ر ال -ذي لق

اسستحسسانا كبÒا بفضسل ا÷ودة العالية للتسسجيÓت.
أاكدت ﬁافظة اŸهرجان لـ«الشسعب““ حرصسها الكب Òعلى ““توثيق““
اŸه-رج-ان و ““ت-دوي-ل-ه““ ع-ل-ى الشس-ب-ك-ة ال-ع-ن-ك-ب-وت-ي-ة ل-لتعريف أاكÌ
باŸهرجان وطنيا وعاŸيا باإشسراف خÈاء وﬂتصس ‘ Úالسسمعي
البصسري واإلعÓم اآل‹ من الديوان الوطني للثقافة واإلعÓم
ال -رائ -د ‘ ت -ن -ظ -ي -م اŸه-رج-ان-ات وا◊فÓ-ت ال-ف-ن-ي-ة ب-ا÷زائ-ر،

مزودين بعدد من الكامÒات اÿاصسة بالتصسوير مقدرة بـ 4وكذا
ﬁطة مصسغرة للبث لضسمان جودة وآانية البث.
من اŸنتظر أان تعمم التجربة على مهرجان جميلة العربي
بسسطيف ونفسس الشسيء بالنسسبة للندوات الصسحفية التي نشسطها
ضس -ي -وف اŸه -رج-ان م-ن ال-ف-ن-ان Úوال-ن-ج-وم اŸشس-ارك ‘ Úه-ات-ه
الطبعة باŸركز اإلعÓمي بفندق شسيليا .بدوره ا÷مهور و‡ثلو

ل - .ح.

وسس -ائ-ل اإلعÓ-م اسس-ت-حسس-ن-وا اŸب-ادرة وث-م-ن-وه-ا ،م-ؤوك-دي-ن ع-ل-ى
ضس -رورة م-واك-ب-ة ﬁاف-ظ-ات اŸه-رج-ان-ات ب-ا÷زائ-ر ل-ل-ت-ط-ورات
التكنولوجية إليصسال رسسالة اŸهرجان لكل وليات الوطن والعا،⁄
غ Òأان التواجد باŸدرجات وا◊ضسور اŸباشسر للسسهرات له
سسحر خاصس ل يقاوم.

Ÿوشصي حمزة
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الفضصاء يسصتعيد
قه وÁنح السصياح
رون
متعة ا’صصطياف

““الشضعب““ تسضتطلع اŸوسضم السضياحي بفندق مازا فران بزرالدة

cكƒوGاOدQر LجõزGائFرôيjةá

بقلم :جمال نصصرالله

عب ـ ـ ـ ـ ـاسس ب ـ ـ ـ ـ ـن فرن ـ ـ ـ ـ ـاسس...
الطائر الذي نسصي ذيله؟ا

شصابة لتسصي ÒاŸنشصأات
الفندقية وترقيتها

ي -ق-ع ف-ن-دق م-ازاف-ران ‘ ا÷ه-ة ال-غ-رب-ي-ة م-ن ال-ع-اصض-م-ة ويشض-ك-ل رف-ق-ة ف-ن-دق ال-رم-ال ال-ذه-ب-ي-ة
والشضاليهات السضياحية على اسضفل الشضاطئ ›موعة مؤوسضسضة التسضي Òالسضياحي بزرالدة ،وهي
طاقم فندقي يعود ا ¤سضنوات السضبعينيات من القرن اŸاضضي ،تÎبع على مسضاحات تقدر بحوا‹ 21
ه-ك-ت-ار ،اك-تسض-بت م-وق-ع-ا اسضÎات-ي-ج-ي-ا وسض-ي-اح-ي-ا م-ك-ن-ه-ا م-ن ن-ي-ل شض-ه-رت-ه-ا ع-ل-ى اŸسض-ت-وي Úال-وطني
والدو‹ ،إا’ ان الظروف التي مرت بها ا÷زائر ‘ بداية العشضرية السضوداء سضاهمت ‘ تدهور
’م-ر ال-ذي ج-ع-ل ال-وصض-اي-ة ت-خصضصس ب-عضس م-ن
وضض -ع -ي -ت -ه وع -زوف السض -ي -اح ع -ن ا’سض -ت -ق-رار ب-ه ،ا أ
›موعاتها الفندقية كفندقي الرياضس بسضيدي فرج الذي ”ّ منحه لشضريك لبنا Êوالذي سضنعود
اليه ‘ وقفاتنا القادمة ،وفندق مازافران الذي أاعيد بعثه وتهيئته عن طريق شضريك كويتي،
ومنحه بريقه اŸفقود كمنتجع سضياحي بكل اŸقاييسس العاŸية سضواء ‘ الفندق ،او بالنسضبة لنوعية
اÿدمات اŸقدمة.

اسصتطÓع  :نورا لدين لعراجي
يكمن ألفضصل ‘ بلوغ أŸنتجع ألسصياحي هذه أŸكانة
ب -فضص-ل ألسص-ي-اسص-ة أل-رشص-ي-دة ل-رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة ‘ إأط-ار
سصياسصة سصياحية تهتم بالسصتثمار ألسصياحي وألعتماد على
أليادي ألشصابة ،بحيث أوكلت مهمة تسصي Òهذه أŸنشصأاة
ألفندقية أ ¤سصوأعد وطنية شصابة ،حسصب ما أد ¤به
لـ«ألشص -عب”” ل -زه -ر ب-ون-اف-ع أل-رئ-يسس أŸدي-ر أل-ع-ام Ûم-ع
ألسص-ي-اح-ة وأل-ف-ن-دق-ة ،أن ك-ل أŸرأف-ق أل-ف-ن-دق-ي-ة تسصÒه-ا
ك-وأدر ج-زأئ-ري-ة م-ت-خ-رج-ة م-ن أŸدرسص-ة أل-ع-ل-ي-ا ل-لفندقة
ب -الورأسص -ي ،و“ت -لك أرأدة ق -وي -ة ‘ م -ن-ح وأع-ط-اء وج-ه
مشصرف وقوي لقطاع ألسصياحة ‘ أ÷زأئر.
ويضصيف بونافع بأان أ÷زأئر “تلك أك Èشصريط سصاحلي
يقدر بـ  1466كلم هو أألول ‘ أŸنطقة أŸغاربية وألعربية
وحتى ألوربية ما Áكنها من أحتÓل أŸرأتب ألو ¤دوليا
مقارنة مع أŸؤوهÓت ألتي “تلكها كل منطقة ،وألÎويج
للسصياحة

خدمات بكل
اأ’وصصاف
واأ’جانب
بـ 40باŸائة
من السصواح

ي -ب -دأ ب-اŸوأط-ن ك-أاول مسص-ت-ف-ي-د م-ن م-ا ت-زخ-ر ب-ه بÓ-ده،
ويعت Èلبون أدريسس مدير فندق مازأفرأن أحد هؤولء
ألط-ارأت ألشص-اب-ة وه-و خ-ري-ج أŸدرسص-ة أل-ع-ل-ي-ا ل-لسص-ياحة
وألفندقة باألورأسصي أضصافة أ ¤شصهادة ماسصت Òمن فرنسصا
‘ ترقية ألسصياسصة ألسصياحية.

موسصم صصيفي ‘ اŸوعد وراحة اŸواطن أاك Èضصمان
‘ تصصريحه لـ«ألشصعب”” أكد مدير فندق مزأفرأن لبون
إأدريسس بان ألفتتاح ألرسصمي Ÿوسصم ألصصطياف / 2016
 2017جاء هذه أŸرة مباشصرة بعد عيد ألفطر ومّكن
ألعائÓت أ÷زأئرية وأŸصصطاف Úمن –ضص Òأنفسصهم
على أسصاسس مدة زمنية تفوق ألشصهرين عوضس ما كان يتم
‘ شصهر ونصصف بسصبب تزأمن ألصصيام ‘ شصهر جوأن ،ثم
تÓه ألعيد وصصيام أليام ألسصتة ،ناهيك عن أنتظار نتائج
ألم -ت-ح-ان-ات ،ل-ي-أات-ي ب-ع-ده-ا أل-ت-حضص Òأ ¤قضص-اء أج-م-ل
أألوقات ‘ ألماكن ألك Ìأسصتجماما كالبحر وألغابات
أيضصا.

لبون :الÎويج للسصياحة ا÷زائرية مهمة ا÷ميع

قال إأدريسس أن ألعÓن عن موسصم ألصصطياف
لفندق مزأفرأن كسصابقة هذه ألسصنة بتقدË
أحسص - -ن ألÈأم - -ج وأÿدم - -ات ل - -لسص - -ي- -اح
أ÷زأئ- -ري Úوأألج- -انب ،وه -ي أط -ب -اق
غنية ومتنوعة سصوأء ما تعلّق بجانب
ألÎف -ي -ه ب-ال-نسص-ب-ة ل-ل-ع-ائÓ-ت أو م-ا
ت -عّ-ل-ق أيضص-ا ب-اÿدم-ات أŸق-دم-ة
دأخ -ل أروق -ة ل -ف -ن -دق ب-دأي-ة م-ن
ألسص -ت -ق -ب -ال أل -ذي ّ” م-ن أج-ل-ه
ت -ه -ي-ئ-ة ط-اق-م شص-اب يسص-ه-ر ع-ل-ى
تقد Ëكل ألجوأء ألتي تسصاعد
على رأحة أŸوأطن دأخل ألغرف
” Œديدها وتصصليح كل ما
ألتي ّ

مدير فندق مزافران لبون إادريسس
يتعلق بعوأمل ألرفاه كاŸكيفات لهوأئية وأجهزة ألتÈيد
أضصافة أ ¤شصبكة ألÈأمج وألقنوأت ألتلفزيونية ألتي هي
أألخرى حاضصرة ‘ كل ألغرف ،ناهيك عن ألطعام وتنوع
ألطبخ دأخل مطاعم ألفندق من لتقليدي أ ¤ألشصرقي
وأألطباق ألغربية أألخرى.

””باتايتشس”” أ’ول مرة ‘ ا÷زائر وأاسصعار مغرية
÷ذب السصياح
ه -ي أرب -ع-ة ل-ي-ال م-ه-رب-ة م-ن م-وسص-م ألصص-ط-ي-اف Ÿوسص-م
 ،2017ت -ق -دم -ه -ا أدأرة أل -ف -ن -دق ك -ت -ج -رب -ة أم -ام ألسص -ي-اح
وألعائÓت لÓسصتفادة منها ‘ أطار ما يسصمى ””باتايتشس””
وهي أربعة ليال تكون متبوعة بÈنامج ترفيهي ووجبات
ل-ي-ل-ي-ة م-ت-ن-وع-ة سص-ع-ر ألليلة بـ«3.366.00دج”” ثÓ- -ث -ة ألف
وثÓثة مائة وسصتة وسصتون دينار جزأئري.
ت -ع-ت Èع-م-ل-ي-ة ””ب-ات-اي-تشس”” أل-ت-ي خصصصص-ت-ه-ا أدأرة ف-ن-دق
مزأفرأن كسصابقة –دث ألول مرة حيث يجد ألسصائح
نفسصه يسصتفيد من ألغرفة وألوجبات أليومية وهي ‘ شصكل
أŸطبخ أو
«بيفي ألورلنتي”” ،أضصافة أ ¤طبق ترفيهي متنوع وغني
سصوأء لÓطفال أو ألكبار.
أما ‘ ما يتعلق بالطفال فقد خصصصصت أدأرة ألفندق
›م -وع -ة أل -ع-اب ب-ه-ل-وأن-ي-ة وسص-ح-ري-ة وأل-ع-اب ألشص-رك-ات
ألصص -غÒة «،أŸاسص -ك -وت”” وغÒه -ا م -ن ألل -ع -اب ألخ -رى،
يقدمها طاقم شصاب ‘ غاية ألبدأع يصصنعون من خÓلها
ألفرجة للصصغار وÁنحنونهم ◊ظات مهربة من ألفرجة
وألفرح وأŸتعة ،أضصافة أ ¤ألتجاوب بعد موسصم درأسصي
شصاق من ألعمل وأ÷د لينعموأ ‘ ألخ Òبأاجوأء أŸسصبح
وألبحر.
أما بالنسصبة للبالغ Úعمدت ألدأرة على تسصط Òبرنامج
ثري يليق بهم ،فعلى سصبيل أŸثال يكون هناك برنامج على

مسص-ت-وى أŸسص-ب-ح ف-ي-ه ””ألي-ك-وأج-ي-م ألي-روب-يك ،أل-رقصس،
ألزومبا،ومÓحقها”” ،أضصافة أ ¤ألسصهرأت ألغنائية ألتي
يحييها مطرب Úومطربات شصباب من ﬂتلف ألطبوع،
“تد أ ¤سصاعات متاخرة من ألليل.

ثÓثة سصهرات ‘ أامسصية واحدة وراحة
اŸصصطاف Úخط أاحمر
يوضصح أدريسس لـ«ألشصعب ””كيفية أعتماد أدأرة أŸركب
ع -ل -ى أق -ام -ة ث Ó-ث سص -ه -رأت ‘ سص -ه -رة وأح -دة  ،ت-ت-ع-ل-ق
بـ«سصهرت Úكلوبينغ بيسصينغ”” على مسصتوى أŸسصبح ألكبÒ
ألتابع للفندق وتبدأ من ألعاشصرة صصباحا أ ¤غاية ألرأبعة
صصباحا من يوم ألغد بشصكل يومي ”” 10.00سصا أ04.00 ¤سصا
وتسصهر أإلدأرة على تقد Ëألجود من أÿدمات من خÓل
تخصصيصس طاقم شصباب من أ÷نسص Úيقوم بالسصهر على
رأحة ألسصياح وأŸصصطاف ،Úأضصافة أ ¤أعوأن ألمن ألذين
يكون دورهم ‘ هذأ أ◊يز مهم جدأ ،من خÓل توفÒ
ألسصكينة وألمن وألسصتقرأر ،وحماية ألزوأر من تعرضس
أغرأضصهم أو ‡تلكاتهم لي طارئ.
ك -م -ا أن -ه ” ت-ن-ظ-ي-م سص-ه-رأت ي-وم-ي-ة وبشص-ك-ل دوري ع-ل-ى
مسصتوى أŸسصاحات ألكÈى للفندق تتوقف مع منتصصف
ألليل ،أ ¤جانب سصهرأت أخرى على مسصتوى ألفندق دأخل
أŸطاعم ””ديني دونسصون كÓسصيك”” من ألسصاعة ألعاشصرة
لي Óأ ¤غاية ألثانية صصباحا 10.00سصا أ 02.00 ¤سصا كل
ليلة .

على رأحتهم وهي Œربة يقدمها ألول مرة على مسصتوى
أدأرة ألفندق“ ،نح فيها كل ألظروف أŸمكنة أسصتجابة
لطلبات ألسصياح وأŸصصطاف ،Úويوفر هذأ ألشصاطئ أماكن
ألغتسصال وأŸرأحيضس للجنسص ،Úكما يتوفر على Óﬁت
ألوجبات أ÷اهزة وأŸأاكولت وبيع أŸشصروبات وأŸياه
أŸعدنية وأيضصا أŸثلجات وغÒها من متطلبات أŸوسصم،
كما سصعت أدأرة ألفندق أ ¤جعل ألدخول ›ا Êأ¤
ألشصاطئ  ،مع شصرط عدم جلب أŸأاكولت من خارجه،
أحÎأما ÿصصوصصية ألشصاطئ ألتي يتوفر على كل أللوأزم،
باإلضصافة أ ¤أن ألعنصصر ألنسصوي هو من يسصهر على توفÒ
ألرأحة على ضصفاف هذأ ألشصاطئ أÿاصس ..

 4مواقف أ’لف مركبة ودعوة العائÓت باسصتغÓل
سصيارة واحدة ’ أاكÌ

امج ترفيهية لأÓطفال
بر
والكبار وسصهرات فنية
إا ¤آاخر الليل
سصعت موؤسصسصة ألتسصي Òألسصياحي وألفندقي بزرألدة على
تخصصيصس أربعة  4موأقف كÈى لركن أŸركبات Ãختلف
ألح -ج -ام تسص -ع ‘ ›م -ل -ه-ا ح-وأ‹  1000أل-ف م-ركبة،
ونظرأ للتوأفد ألكب Òألذي يشصهده أŸركب فاإن أŸكان
ل يسص -ع ك -ل أŸصص -ط -اف Úأل -ق -ادم Úأل -ي -ه ،ل -ذلك ي-ق-ول
أدريسس مدير فندق مازأفرأن أنه وعوضس أن تقوم عائلة
بالقدوم ‘ سصيارت Úأو ثÓثة Ÿاذأ ل يسصتقل هوؤلء
سص -ي -ارة وأح -دة ،ح -ت -ى Áك -ن-ه-م فسص-ح أÛال ل-ع-ائÓ-ت
أخرى بركن سصيارأتها ،مقارنة بقدرة ألسصتيعاب أ◊الية
ألتي ل Áكنها تلبية ألتوأفد غ ÒأÙدود من ألسصوأح
وأل -وأف -دي -ن وي -ج -نب ألع -وأن أŸشص -رف Úع -ل-ى ه-ذه
أŸوأقف

م- -ن أل -دخ -ول ‘ م Ó-سص -ن -ات م -ع ب -عضس ألسص -ائ -ق Úم -ن
أصص -ح -اب أŸرك -ب -ات ألخ-رى ،ن-ظ-رأ ◊ال-ة أŸرور ل-ت-ي
تصصل ذروتها كل يوم  .أما بشصاأن حجز ألغرف يقول
أدريسس لبون أن ألفندق شصهد ‘ أيام ألعيد حجز غرفه
بنسصبة  40باŸائة ،وكلهم أجانب أي ما يقدر 180غرفة
” حجزها مقارنة بالعام أŸاضصي ،وألعملية مسصتمرة
ّ
وÁكن أن تصصل أ ¤حجز كلي لكل ألغرف.

شصاطئ خاصس بكافة لوازمه ومÓحقه أ’ول مرة
وخÓفا على ألسصنوأت ألسصابقة أهتدت أدأرة ألفندق هذأ
أŸوسصم على تخصصيصس شصاطئ خاصس للعائÓت يتوأجد
بجانب مركز ألÎفيه للجيشس ألوطني ألشصعبي بزرألدة،
يتوفر على كافة أÓŸحق وألضصرورياتŸ ،سصاعدة ألسصوأح
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زيـــــــــــارات Ÿعــــــــــا ⁄سضياحيــــــــــة وسضهــــــــــرات برنامــــــــــج ترفيهــــــــــي ثــــــــــري
يحتضضن مركز ا◊رسس
البلدي القد Ëبواد السضبت التابعة
اقليميا لبلدية قوراية بو’ية تيبازة
’راضضي
ﬂيما صضيفيا لـ 79طف Óمن ا أ
الصضحراوية وهو اıيم الذي يتواصضل على مدار
شضهر كامل ا ¤غاية  8أاوت الداخل وبتكفل
شضامل من اŸصضالح اŸعنية““ .الشضعب““ زارت
اıيم ورصضدت يومياته الصضيفية ‘
هذا ا’سضتطÓع.

 79طف Óمن الصصحراء الغربية يقضصون عطلتهم الصصيفية بتيبازة
تيبازة :عÓء ملزي

أّك- -د رئ- -يسس مصص- -ل- -ح -ة ألشص -ب -اب Ãدي -رب -ة ألشص -ب -اب
وألرياضصة جمال دشص Òلـ«ألشصعب”” أن أıيم يقام
للعام ألثا Êعلى ألتوأ‹ بهذه ألصصفة بعدما كانت هذه
أل -ف-ئ-ة ت-خّ-ي-م م-ن-ذ ع-دة سص-ن-وأت ب-ال-ث-ان-وي-ة أل-زي-ان-ي-ة
” أسصتقبال أألطفال أŸعني Úمنذ
بشصرشصال ،بحيث ّ
ألتاسصع من ألشصهر أ÷اري مع أيوأئهم Ãركز وأد

ألسصبت ‘ ظروف جّد مريحة وبتأاط Òمباشصر من
م-نشص-ط-ي أل-رأب-ط-ة أل-ولئ-ي-ة ل-نشص-اط-ات ألهوأء ألطلق
ألتي تسصتفيد سصنويا من ميزأنية ،خاصصة “نح لها من
ألصص - -ن - -دوق أل - -ولئ- -ي لÎق- -ي- -ة م- -ب- -ادرأت ألشص- -ب- -اب
وأŸم-ارسص-ات أل-ري-اضص-ي-ة ،وت-تشصّ-ك-ل ألÎك-يبة ألبشصرية
للوفد ألصصحرأوي من  54طف Óو 25بنتا.
عن ألÈنامج ألفني وألÎفيهي أŸعد لهذه ألشصريحة،

دشص Òأشص -ار أ ¤أن -ه ي -ع -ت -م -د أسص -اسص -ا ع-ل-ى مشص-ارك-ة
ومسصاهمة مرأفقي ألوفد ،بحيث يتّم ألحتكام عموما
أ ¤عادأت وتقاليد ألصصحرأوي Úوثقافتهم ،أل أّن
ألزيارأت أŸيدأنية تتّم بر›تها وفقا للمسصاعدأت
ألتقنية ألتي تتلقاها مصصالح ألشصباب من ألقطاعات
أألخ-رى ك-ال-تضص-ام-ن م-ث Ó-وأل-ب-ل-دي-ة أŸسص-تضصيفة من
حيث توف Òألنقل ومسصتلزمات أخرى .وهي ألزيارأت

ألتي تشصمل مناطق أثرية يتيبازة وأخرى با÷زأئر
أل -ع -اصص -م-ة م-ع أع-ت-ب-ار ألسص-ت-ج-م-ام ب-ال-ب-ح-ر نشص-اط-ا
مقدسصا ل Áكن ألسصتغناء عنه.
وق -ال دشص Òأيضص -ا أن إأع -دأد أألمسص -ي -ات ألÎف -ي -ه-ي-ة
وألسصهرأت ألفنية بالتنسصيق وألتشصاور ما ب Úمؤوطري
رأبطة نشصاطات ألهوأء ألطلق و أألطفال أŸسصتفيدين
أحÎأما لعادأتهم وتقاليدهم.

صصديقنا أليوم هو عباسس بن فرناسس أŸولود عام  810ميÓدية بإاقليم
تاكرنا وبالضصبط ببلدة رندة أألندلسصية (إأسصبانيا أليوم) من أسصرة أصصولها
أمازيغية .إأبان حكم ألدولة أألموية أيام حكم أ◊كم بن هشصام وأبنه عبد
ألرحمن وأطلق على هذه ألشصخصصية ألعبقرية أسصم حكيم أألندلسس نظÒ
تعدد أكتشصافاته وأخÎعاته ألنه كان شصاعرأ وضصاربا للعود وكذلك طبيبا
من بينها تصصميمه لسصاعة مائية سُصميت باŸيقاتة عملها –ديد ألشصرق من
ألغرب وصصناعته للزجاج ألشصفاف من أ◊جارة وكذلك ألنظارأت ألطبية.
ك- -م- -ا أن- -ه صص- -ن- -ع أول ق -ل -م ح ‘ Èأل -ت -اري -خ وأل -ذي ي -ع -م -ل ع -ن ط -ري -ق
أألسصطوأنة ...يوجد له ◊د ألسصاعة “ثال بالعاصصمة بغدأد ...وكذلك
أطلقت عليه وكالة ناسصا ألفضصائية أسصمه على إأحدى فوهات أألقمار⁄ ...
يسصلم عباسس من وشصاية أ◊سصاد وألعذأل أيامه حتى أتهم بدوره بالكفر
وألزندقة فتمت ﬁاكمته بإاحدى أŸسصاجد علنا ثم تÈئته ...وتقول
أŸرأجع بأان سصقوطه على ظهره ‘ أول ﬁاولة طÒأن له هي ألتي تسصببت
وعجلت فيما بعد بوفاته سصنة .887
ك -ل م -ا ي -ه -م -ن -ا ‘ ه -ذه أل -ل-ف-ت-ة ه-ي أألف-ك-ار أل-ت-ي سص-ب-قت مشص-روع-ه ‘
ألطÒأن ...فحتى وهو أخفق ‘ ألتحليق ،فإان ألعلماء وألباحث .Úيصصنفون
هذه أÙاولة من أك Èأ‚ازأت ألبشصرية قبل أن يجيئا أألخوين رأيت
أللذأن أخÎعا ألطائرة .فالفكرة ‘ حّد ذأتها جوهرية .وتنبيء عن عقل
Óسصف حملت معها نكسصة ألنسصيان ..بحيث و‘
طموح جامح ..لكنها ل أ
ألوقت ألذي صصنع عباسس جناح Úمن ألقماشس ولفهما با◊رير .تناسصى
“اما قيمة ألذيل .وألذي أعتÈه علماء ألطÒأن فيما بعد ركيزة أسصاسصية
للطائرة كلما حاولت ألهبوط يوم كانت ألكتشصافات على قدم وسصاق....
وعلى هذأ أألسصاسس  ⁄يضصع عباسس أ◊سصابات ألفيزيائية .فسصقط وهوى
سص -ري -ع-ا م-ث-ل-م-ا صص-ع-د وحّ-ل-ق سص-ري-ع-ا وت-ع-رضس ل-كسص-ر ‘ إأح-دى ع-ظ-ام-ه
أÿلفية ....كل ماهمنا كما قلنا هو قيمة ألذيل وألذي يعت ‘ Èثقافتنا
ألعربية دأئما وأبدأ بالشصيء أŸشص Úوألهّين وغ ÒأŸهم ..ونعتÈه دوما
شصيئا منقوصصا ل أهمية له...لكنه بالعكسس ..ألذيل هو من يحقق ألتوأزن
لفوقي وألتحتي كما هو يحّقق أإلقÓع ألسصليم وألسصتمرأر ‘ ألتأامل
وألتمتع و‘ ذلك حكمة ربانية للقادر ألقدير ألذي  ⁄يخلق جزءأ ‘
أألرضس أل وه- -و ذي أه- -م- -ي- -ة ...ول- -ن- -أاخ- -ذ ه- -ذأ م- -ن ج- -انب سص- -ي- -اسص- -ي
أول....بحيث كل ألذين ‚حوأ وعّمروأ سصياسصيا كانت لهم أذيال قوية
وفعالة مؤوثرة و‚حوأ من باب ألتاريخ فقط وألذي ‘ أغلب أألحاي Úل
يفرق ب Úألشصر وأÃ. Òÿعنى أي زعيم سصياسصي أو قائد سصر قوته تكمن
‘ حاشصيته وأذياله ألذين Áثلون له أŸرجعية وألسصند بل ألوعاء ألذي
Áك -ن -ه م -ن أŸك -وث أط -ول وأÿل -ود أكÌ؟أ وك -ذلك أل -ت -ح -ل-ي-ق ‘ سص-م-اء
أŸسصؤووليات وصصناعة أك Èقدر من ألشصوأهد ألتاريخية...ماذأ لو أن
عباسس بن فرناسس تذكر ‘ زمانه أي وهو يجّهز نفسصه للتحليق أن يضصع
حسصابات ألذيل؟أ أ ⁄يكن له أن طار فع Óمثل ألطيور وصصار أخÎأع
ألطائرة من صصلب عربي قح ...قبل أن يأاتي بعده ل أإلخوة رأيت ول
بروغر بيكون هذأ أألخ Òوألذي كما هو معروف جاء بعد 400سصنة من
وفاة عباسس ويخÎع آألة تط Òكاملة وجاهزة بكل أŸوأصصفات ...إأنها إأذأ
ثقافة إأهمال أ÷زئيات ألتي تعت Èمرضصا فكريا لزم ولزأل ألكث Òمن
ألعقول ألعربية خاصصة تلك أŸشصتغلة ‘ أ◊قول أŸعرفية وألفنية وأألدبية
وحتى ألرياضصية...لهذأ لطاŸا بقينا نسصمع من أفوأه أŸعلق ÚألرياضصيÚ
أن هذه أŸقابلة أو تلك ُتلعب على جزئيات صصغÒة ...ولهذأ وذأك تفوق
علينا ألعقل ألغربي ل لشصيء سصوى أنه دقيق...ول يخوضس ألتجارب ألعلنية
إأل إأذأ أحسس أنه لن يÎك ورأءه عÌة أو نقطة ضصعف ُتحسصب عليه ...هل
ألعقل ألعربي متسصارع لهذأ أ◊د أم هو متناسس ومتهافت لهثا ورأء ألÈوز
“ت عملية ﬁاولة ألطÒأن
ليسس إأل ....ليسس ندري ◊د ألسصاعة...كيف ّ
لعباسس بن فرناسس  ..هل “ت ‘ سصرية أم هي ﬁاولة علنية .أشصهد عليها
أ÷ميع؟أ وأألكيد أن ألرأي أألخ Òهو أألصصح وإأل من ألذي نقل أطوأرها
وسصجلها لنا حتى نعرفها أليوم ....نقول أخÒأ أن ألعلماء ألعرب مشصكلتهم
أنها  ⁄يبدعوأ ‘ ألفيزياء وأهملوأ هذأ أ÷انب أŸهم من ألعلوم ألنه
أألقرب للوأقع وألوأقعية وكذلك للعقل وألعقÓنية .وهذه نقطة ضصعفهم
أألو ¤وأألخÒة ..ومنه ظلت هذه أآلفة تÓزمهم حتى أليوم ..عكسس
أألورب -ي Úأل -ذي ت -ف-ق-وأ ج-ي-دأ وأع-م-ل-وأ ع-ق-ول-ه-م ‘ ه-ذأ أÛال ..ب-ن-اء
و–كيما على قوأن Úألكون ..ومنه صصاروأ منطقي Úأفضصل وأوسصع منا
أإدرأكا وتدبرأ  ..عكسصنا “اما ‡ن بقيت جهودنا تتكيء على ألتجريد
وأÿيال حتى ل نقول على أÿيال وألذي ›رد ما إأن نزل إأ ¤أرضس
ألوأقع إأل وبدأ منقوصصا وغ Òمكتمل و›رد تأاوبÓت  ...ألذيل إأذأ حماية
Óفكار وأŸشصاريع وألتطلعات...
Óعرأضس فقط وإأ‰ا ل أ
وصصيانة ليسس ل أ
وحماية لرضصا ألكون ...وحينما نسصي عباسس أهمية وحسصابات ألذيل رأح
يدفع Ãوجب ذلك ثمن حياته ...فكم لعا ⁄من هفوة وكم لفارسس من
عÌة .يوم يبصصر فقط ول يتبصصر ويوم يتحسصر وينكسصر.

شصاعر وصصحفي جزائري

djamilnacer@gmail.com
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حققت إاقبال جماهÒيا خÓل عرضضها باŸسضرح الوطني
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أسشامة إأفرأح

‘ بيئة ““آأبوكاليبتية““ كارثية مسستوحاة من جّو أفÓم نهاية
ألعا ،⁄يعرضض أحمد رزأق ‘ ،عمله أ÷ديد ““كشسرودة““،
صسورة متخيلة ÷زأئر ما بعد ألبÎول إأذأ  ⁄نسسÎجع ‘
أذهاننا قيمة ألعمل وألكّد.
‚د ‘ عنوأن ““كشسرودة““ تعبÒأ عن هذه أ◊الة من ألفاقة
وألضسياع ،فالـ«كشسرود““ ‘ ألثقافة ألعامية هو أجعد ألشسعر
أغÈه ،ما يدلّل على خشسونة أأ’وضساع وصسعوبتها ،بعد حالة
من ألبحبوحة ‘ زمن ’ ندري إأن كان بعيدأ أو قريبا.
أ◊ال -ة أل -ع -ام-ة عّ-ب-ر ع-ن-ه-ا ك-اتب أل-نصض ب-ح-ال-ة ““ألشس-ع-ر““،
وألعديد من أإ’سسقاطات أأ’خرى ،ما فتح أÛال وأسسعا
ÿلق موأقف سساخرة تعكسض بح ّسسها ألفكاهي وضسعا صسعبا
من ألفقر وندرة أŸوأرد.
ج -اءت ألسس -ي -ن -وغ -رأف -ي -ا إأ ¤ح -د ب-ع-ي-د ‘ خ-دم-ة أل-رؤوي-ة

أإ’خ - -رأج - -ي- -ة ل- -ل- -نصض ..أŸن- -زل م- -هÎئ ،أÓŸبسض رث- -ة،
وأŸشسهد أأ’ّول يعطي فكرة مباشسرة عن ألوضسع :شسخصض
فوق سسلم عاٍل يحمل بوقا ويوزع بعضض أإ’عانات على أناسض
جوعى وسسط ضسباب كثيف ..مشسهد كهذأ يجعل أŸتفرج
يتورط مباشسرة ‘ ألعرضض أŸسسرحي.
أعتمد ألن ّصض على جرعات من ألضسحك صسنعتها أŸوأقف
أك Ìمن ألكلمات ،ورغم تباطؤو أإ’يقاع نوعا ما ‘ منتصسف
ألعرضض إأ’ أن أإ’يقاع يتصساعد مرة أخرى مع توظيف
أغلب شسخوصض أŸسسرحية ‘ مشساهدها أأ’خÒة .هذأ
ألتوظيف سسمح باسستغÓل ألفضساء ألركحي بأاك Èقدر ،كما
 ⁄يخُل ألعرضض من أ’سستعرأضض وأŸوسسيقى ما ضسمن
ألفرجة وتفاعل أ÷مهور.
يحكي ألعرضض قصسة عائلة متكونة من أأ’ب (ألفق Òألذي
يحاول أÙافظة على قدر من ألثقافة وأŸطالعة) ،وأأ’م
أŸصسابة بالعمى ،وألبنت ألتي تعشسق ““ألقهوأجي““ وتنوي

ألزوأج به ،وأ’بن مÈوك رجل أإ’طفاء ،وأ÷ّدة ألتي هي
‘ عرأك دأئم مع زوج أبنتها .كما ‚د شسخصسية ّ ﬁصسل
ألضسرأئب ،وألبيطري ألذي –ول إأ ¤طبيب جّرأح.
رسس -ال -ة أŸسس -رح -ي -ة وأضس -ح -ة :إأن  ⁄ن-ع-ت-م-د ع-ل-ى أل-ث-ورة
أ◊قيقية وهي أإ’نسسان فإاننا سسندفع ألثمن غاليا ..و’
ي -ك -ت -ف -ي ك -اتب أل-نصض ب-اŸق-ارن-ة أل-ذأت-ي-ة أل-ت-ي ي-ق-وم ب-ه-ا
أŸشساهد ‘ دأخله بعملية عقلية ذأتية ،بل يعتمد على
شس -خصس-ي-ات أŸسس-رح-ي-ة ل-ه-ذه أŸق-اب-ل-ة ب Úأأ’وضس-اع ،م-ن
خÓل ثÓثة أجيال :أ÷ّدة ألتي عايشست زمن ألبحبوحة
وألرخاء ،وألوألدأن أللذأن يحاو’ن ألتشسبث با◊ياة دون
ألتخلي عن ألقيم ،وألبنت ألتي “ثل جي Óجديدأ  ⁄يعرف
غ Òزمن ألندرة وألفاقة ،وÁ ⁄نعها ذلك من أن تعرف
أ◊ب وتتعلق باأ’مل.
ك -ث Òم -ن أل -قضس -اي -ا –اول أŸسس -رح -ي-ة م-ع-ا÷ت-ه-ا بصس-ور
رم -زي -ة ،م -ث -ل أل -ث -ق -اف -ة وأل -ت -اري -خ ،ألسس -ي -اسس-ة أل-دأخ-ل-ي-ة

صضاحب ““طرشضاقة““ و«كشضرودة““ اıرج أاحمد رزاق لـ«الشضعب““:

وأÿارج-ي-ة ،أل-عÓ-ق-ات أ’ج-ت-م-اع-ي-ة وأل-ع-ائ-ل-ي-ة ،ووضس-عية
أŸرأة ‘ أÛتمع ..وعن هذه ألنقطة أأ’خÒة سسأالنا لبنى
نوي ،ألتي قامت بدور ““سسوسسة““ ألبنت ،فقالت إأن دورها
يعني أŸسستقبل وألشسباب ،كما أنها “ثل ألفتاة أŸكبوتة
أÙاصسرة ألتي تسسعى إأ ¤ألزوأج ..وأعÎفت لبنى بأان
““كشسرودة““ دور ﬂتلف عن كل أأ’دوأر أأ’خرى ألتي أّدتها
من قبل.
Œدر أإ’شسارة إأ ¤لغة ألنصض ،ألتي جاءت مباشسرة وتخلّت
عن ““ألدبلوماسسية““ ألتي قد تعتمدها نصسوصض أخرى ‘
ألتعب Òعن أأ’شسياء ،ولكن يجب أ’عÎأف بأانها  ⁄تكن
““مُقحمة““ بل جاءت ‘ سسياق يّÈر أسستعمال هذه أللغة.
ك - -تب نصض أŸسس - -رح - -ي- -ة وأخ- -رج- -ه- -ا أح- -م- -د رزأق ،أم- -ا
ألسس -ي -ن-وغ-رأف-ي-ا ف-ه-ي ل-رم-زي ب-اج-ي ،وأŸوسس-ي-ق-ى ل-ع-ادل
ل -ع -م-ام-رة ،وشس-ارك ف-ي-ه ن-خ-ب-ة م-ن أŸم-ث-ل Úم-ن ﬂت-ل-ف
أŸسسارح.

جمه ـ ـور اŸسس ـ ـرح يت ـ ـوق إا ¤الفرجـ ـ ـة واألعمـ ـ ـال الكبـ ــÒة
^ ““طرشضاقــــة““ تعـــود بخمـــسس عـــروضس باŸسضـــرح الوطنــي
‘ كواليسس مسضرح ﬁيي الدين بشضتارزي ،التقينا اıرج أاحمد رزاق ،الذي عاد إالينا Ãسضرحية ““كشضرودة““ بعد مسضرحيته واسضعة الرواج ““طرشضاقة““ ..حدثنا رزاق ‘ هذه السضانحة عن عمله
لبداع اŸسضرحي من القيود اŸادية ،ومن أاجل عودة العروضس التي –قق الفرجة وتعيد ا÷مهور إا ¤اŸسضارح.
ا÷ديد ،واŸيزات التي يراهن عليها ‘ إا‚احه ،كما رافع من أاجل –رير ا إ

حاوره :أسشامة إأفرأح
«الشض- - -عب““ :ه- - -ل Áك- - -ن اع- - -ت- - -ب - -ار
مسض -رح-ي-ة ““كشض-رودة““ –دي-ا ل-ع-دم
الوقوع ‘ فخ التكرار وتقد Ëعمل
يضض - -اه- -ي مسض- -رح- -ي- -تك السض- -اب- -ق- -ة
““ط -رشض -اق -ة““ وم-ا ح-ق-ق-ت-ه م-ن ‚اح
واسضع؟
أاحمد رزاق :أو’ ،إأن أي عرضض كان أقدم
ف-ي-ه ›ه-ودي ،وك-ل أل-ف-رق-ة أل-ف-ن-ي-ة وأل-ت-قنية
يكون ›هودنا مائة باŸائة ،و‘ حال ما إأذأ
‚ح ألعمل أم ’ فسسنكون قد قدمنا كل ما
لدينا .ثانيا ،حينما نتعامل مع جمهور نعرفه
ونعيشض معه فإان أأ’مر يتعدى أÛازفة إأ¤
أل -ع -م -ل Ãوضس -وع -ي -ة ح -ت -ى ’ أق-ول ب-ث-ق-ة ‘
ألنفسض.
Ãاذا تتميز مسضرحية ““كشضرودة““؟
ميزتها هي ألقصسة ‘ حد ذأتها ،إأذ تتحدث
أŸسسرحية عن مسستقبل قريب أو بعيد ،ما بعد

وليسض أıرج ،فاŸسسرح ألوطني هو أŸنتج
أŸباشسر لـ«طرشساقة““ وأŸسسرح أ÷هوي لسسوق
أه- - -رأسض ه- - -و م - -ن - -ت - -ج ““كشس - -رودة““ ،وإأدأرأت
أŸسسارح هي ألتي علينا أن تفكر ‘ طرق
ألتوزيع ألبديلة .أما تصسوير أŸسسرحيات فقد
صس - -ار ع - -ائ - -ق- -ا ك- -بÒأ وم- -ا زل- -ن- -ا ’ ن- -رى إأ’
مسسرحيات فÎة ألسسبعينيات ،وكأان ألتلفزيون
’ يريد توأجد أŸسسرح ‘ شسبكته ألÈأ›ية.

أل -بÎول ،و–اول أل -ق -ول إأن -ن -ا إأذأ  ⁄ن -حضس -ر
أنفسسنا Ÿرحلة ما بعد ألÌوأت ألباطنية ألتي
تعتمد عليه ألبÓد بشسكل يكاد يكون كام Óفإان
أأ’مور سستسسوء ،خاصسة أ÷انب ألثقا‘ ،نحن
’ ‰لك ثقافة أŸا بعد ونعيشض أليوم بيومه،
فقلت لنفسسي Ÿاذأ ’ نقدم عرضسا مسسرحيا
نعطي به نظرة ولو تشساؤومية بطريقة فكاهية
ع- -ن ه -ذه أŸرح -ل -ة؟ ه -ذه أŸسس -رح -ي -ة ت -دّق
ناقوسض أÿطر ،و–ّذرنا من مرحلة عصسيبة
قد تأاتي““ .كشسرودة““ كانت سستحمل عنوأن ““ما
بعد ألكÒأت ،““Úأي ألبحبوحة ألتي نعيشسها،
وسس -ي -أات -ي وقت ““ت -كشس -ري -د““ ي -جب أن ن -أاخ -ذه
با◊سسبان.
أام -ام ت -ع -ذر ت -وزي -ع اŸسض -رح -ي -ات ‘
ﬂتلف مسضارح الوطن ،أا ⁄تفكروا
‘ حلول بديلة على غرار بيعها ‘
أاقراصس ““الدي ‘ دي““ مثÓ؟
ه -و أم -ر ‡ك -ن ،ول -ك -ن أŸسس -رح-ي-ة Á ⁄ضض
ع-ل-ي-ه-ا سس-ن-ة ك-ام-ل-ة و ⁄ت-ت-جاوز  100أو 200
عرضض على أÿشسبة ،وأŸسسرح يبقى مسسرحا

ه -ن -اك م -ن ي-رى ب-اأن ال-ع-دد ال-ك-بÒ
للممثل ‘ Úمسضرحياتك عائق أامام
توزيعها؟ ما رأايك؟

و“ّي -زه أل -ت -ف -اع -ل -ي-ة وأل-عÓ-ق-ة أŸب-اشس-رة م-ع
أ÷مهور ..هناك مسسرحيات تبقى  10سسنوأت
ع -ل -ى أÿشس -ب -ة ق -ب -ل أن ت -ب -اع ‘ تسس -ج -يÓ-ت
مصس-ورة ،وت-ب-ق-ى أŸسس-ؤوول-ي-ة مسس-ؤوول-ية أŸنتج

كل شسيء مرتبط بالفكرة ،هناك مسسرحيات
Áك- - -ن أن ت- - -ك- - -ون ذأت ألشس- - -خصض أل - -وأح - -د
““مونودرأما““ ،وهناك مسسرحيات أخرى –تاج
 22شسخصسا ..أنا ’ أؤومن بالتقشسف بتاتاŸ ،اذأ
’ ن -ت -ذك -ر أل -ت -قشس -ف ح -ي -ن -م -ا ي -ت -ع -ل-ق أأ’م-ر
Ãهرجانات تسستضسيف أأ’جانب؟ هل يعقل ‘
أ÷زأئر بشسسساعة مسساحتها وتعدأد سسكانها أن
’ ت -ت -ن -ق -ل مسس -رح -ي-ة ع-ل-ى  48و’ي-ة؟ ع-ل-ى
أل -ع -كسض ،سس -ي-اسس-ة أل-وزأرة ه-ي ضس-رورة ت-نّ-ق-ل

أŸسسرحيات ‘ باقي مسسارح أ÷زأئر ..وأليوم
‚د ““ط -رشس -اق -ة““ ق-د شس-ه-دت  40ع-رضس-ا ‘
أŸسس -رح أل -وط-ن-ي أ÷زأئ-ري ،ف-ي-م-ا أŸسس-ارح
أأ’خرى غ Òقادرة على أسستقبال مسسرحيات
تضسّم  20شسخصسا أو  9أشسخاصض على أÿشسبة
مثل ““كشسرودة““.
باŸقابل ،هنالك مسسرحيات ‘ دول شسقيقة
ي -ف-وق ت-ع-دأد شس-خصس-ي-ات-ه-ا أأ’رب-ع ،Úوأل-دول-ة
–ت- -اج أع- -م- -ا’ مسس- -رح- -ي- -ة ك- -بÒة “ث- -ل -ه -ا،
وأ÷م - -ه - -ور ‘ ح - -د ذأت - -ه ي - -ح- -ت- -اج أ÷انب
ألفرجوي ،إأذ ’ Áكن أن نحصسر أنفسسنا ‘
أŸونودرأما.
ن-ع-ود م-رة أاخ-رى إا““ ¤ط-رشض-اق-ة““..
هل سضÔاها على خشضبة اŸسضرح من
جديد؟
سستعود هذه أŸسسرحية ‘ خمسض عروضض من
 18إأ 22 ¤جويلية أ÷اري باŸسسرح ألوطني
أ÷زأئري ..كنت أ“نى أن –ظى مسسرحية
““كشسرودة““ بخمسض عروضض متتالية هي كذلك،
Óسسف  ⁄نقدم سسوى عرضس.Ú
ولكن ل أ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لول ،ف -ع -ال -ي -ات
ان- -ط- -ل- -قت ،أامسس ا أ
اŸه - -رج - -ان ال - -وط- -ن- -ي Ÿسس- -رح ال- -ه- -واة
بحضسور قامات اŸسسرح ا÷زائري ‡ن
ظ- -ل -وا يصس -ارع -ون ا◊ي -اة و ي -ؤورخ -ون
ل-ه-ذا اŸه-رج-ان إا ¤غ-اي-ة اح-ت-ف-ال-ي-ت-ه
ب -ال -ذك -رى اÿمسس Úل-ت-أاسس-يسس-ه ،ع-ل-ى
غ- -رار ع- -دة أاسس -م -اء مسس -رح -ي -ة م -ن -ه -ا
ﬁافظ اŸهرجان ﬁمد نواري ،لعاقب
ال - -غ - -ا‹ ،ع - -واد ◊م- -ر ،ب- -ن شس- -ه- -ي- -دة
م -نصس -ور ،ح -م Ó-وي ع -ب -د ال-ل-ه ال-ذي-ن
واصس -ل -وا مسسÒة ف -ق -ي -د مسس -رح ال-ه-واة
اŸرحوم سسي بن جي ‹Óعبد ا◊ليم
اŸنطلقة ‘ .1967

مسسرح الهواة يسستعيد جمهوره Ãدينة
مسستغا Âويحتفي باŸسسرح الفلسسطيني
عرفت حديقة ا◊يوانات و التسشلية بـ
«مسشتغا’ Âند» ،أامسشية اÿميسس ،حضشور
وفود غفÒة من عششاق أاب الفنون’ ،سشيما
عشش -اق مسش -رح ال -ه-واة اŸت-ج-ذر ‘ ت-ق-ال-ي-د
اÛت -م -ع اŸسش -ت -غ -ا‰ي وال-ذي ي-ع-د أاع-رق
م-ه-رج-ان ي-ح-ت-ف-ي ب-اŸسش-رح ع-ل-ى الصش-ع-ي-د
العربي والثا ÊعاŸيا بعد مهرجان أافينيون،
ح -يث ت -ع -د مسش-ت-غ-ا Âم-ه-د نشش-أاة م-ه-رج-ان
مسش- -رح ال- -ه- -واة ال -ذي أاسشسس ل -ف -ع -ل ث -ق -ا‘
إانخرطت ‘ صشفوفه الفعاليات ا÷ماهرية
الفنية و اأ’دبية والسشياسشية ‘ ظل حراك
ث -ق -ا‘ وف-ن-ي ي-أاف-ل ت-ارة ويسش-ط-ع ن-وره ت-ارة
أاخرى ،بحسشب التحو’ت ا’جتماعية التي
عرفتها ا÷زائر بعد سشنوات ا’سشتقÓل ،
ليحمل اŸهرجان الوطني Ÿسشرح الهواة ‘
طبعته اÿمسش Úرسشالة أامة هادفة ،مؤوكدة
الدور اŸنوط بالفن الرابع ‘ تنمية اأ’· و
اÛتمعات حيث تقرر ان يحمل اŸهرجان
هذه السشنة على عاتقه التضشامن ا’كيد مع
ال-قضش-ي-ة ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ة ضش-م-ن ن-دوة ث-ق-افية

ا÷زائري عامة من خÓل –سش Úمسشتوى
اŸه- - -رج- - -ان وا’رت- - -ق- - -اء ب - -ه إا ¤مصش - -اف
اŸهرجانات العاŸية بعد مهرجان افينيون.

نحو ترجمة أاعمال الكاتب للغة اأ’مازيغية
وإاصسدار طابع بريدي يحمل صسورته

تثم ÚمسسÒة مسسرح الهواة ..
خمسسون سسنة من الوجود

مبعوثة «الششعب» مسشتغا :Âأام
ا - Òÿسس.
تشش- -ارك ‘ ال- -ط -ب -ع -ة اÿمسشŸ Úسش -رح
ال-ه-واة ال-ت-ي ت-ت-م-ي-ز ب-ت-زام-ن-ه-ا م-ع ت-ظ-اهرة
«مسشتغا Âعاصشمة اŸسشرح ا÷زائري»20 ،
فرقة مسشرحية من ﬂتلف أانحاء الوطن
منها  10فرق تتنافسس عروضشها على جوائز
اŸه- -رج -ان وت -ق -دم ب -اق -ي ال -ف -رق ع -روضس
ت-نشش-ي-ط اÙي-ط ع-ل-ى م-دار أاسش-ب-وع ،م-ن-ها
فرق مسشرحية من  6دول ششقيقة وصشديقة.

17٣87

قافلة مولود معمري بسساحة الثورة بعنابة

اŸسسرح الوطني للهواة يحتفل بخمسسينيته ÃسستغاÂ
–سس Úنوعية العروضض لضسمان عÓقة دائمة با÷مهور

العدد
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تتمحور حول مسشرح الهواة ‘ دولة فلسشطÚ
م - -ن اŸن- -ت- -ظ- -ر أان ي- -نشش- -ط- -ه- -ا اأ’ك- -ادÁي
ال -ف -لسش -ط -ي -ن-ي ن-ادر ال-ق-ن-ة ،ه-ذا إا ¤ج-انب
عرضس Œارب مسشرح الهواة ‘ دولة تونسس و
فرنسشا و إاسشبانيا.

عزÁة قوية أامام إامكانيات ﬁدودة
و التاريخ يحدد الرهانات
اسش- -ت -ع -رضس ﬁاف -ظ
اŸه - -رج - -ان ال - -وط- -ن- -ي
Ÿسش -رح ال -ه-واة ،ن-واري
ﬁمد ،أاهم اÙاور و
اأ’هداف التي ترتكز
ع- -ل- -ي- -ه- -ا ال- -ط- -ب- -ع- -ة
اÿمسش Úللمهرجان
‘ ظ - -ل اح - -تضش- -ان
و’ي - -ة مسش- -ت- -غ- -اÂ
لتظاهرة
«مسشتغاÂ
عاصشمة للمسشرح
« ع- - -ل - -ى م - -دار
سش- -ن- -ة ك -ام -ل -ة،
م - - - -ؤوك - - - -دا ‘
حديث جمعه
بـ»الششعب» ان
ا◊ديث ع- - -ن ت- - -ق- - -ل- - -يصس
اŸي -زان-ي-ة اıصشصش-ة ل-ل-م-ه-رج-ان م-ق-ارن-ة
بالطبعات اŸاضشية إا 5 ¤مÓي Úدينار – ’
أاه-م-ي-ة ل-ه م-ق-ارن-ة ب-ال-ع-زÁة اŸت-وفرة لدى

نقدية
ة

قراء

بقلم :عبد القادر صشيد
على الرغم من تواضشع كاتبنا أاخÓقيا إا’ أان
ح -رف -ه يÎب -ع ع -ل -ى ع -رشس الصش -ف -ح-ة ب-زه-و،
يتجذر ‘ أاعماق بياضشها برقصشة موغلة ‘
اإ’عجاب بنفسشها ’ ،يعاجلك ‘ طرح فكرته،
ول -ك -ن -ه واث -ق وب -ه -دوء أاسش-ط-وري م-ن أانك ل-ن
تتمكن من معرفة الكلمة اŸوالية إان  ⁄يطلق
سشراحها.
يتأارجح بك معناه ‘ أابهة ،ويتلطف بك ‘
ذب -ذب -ات-ه ل-ك-ي ’ ي-ج-رحك ب-نشش-از م-ه-م-ا ك-ان
خفيفا ،إانه خ Òسشف Òلششخصشية الكاتب .مع
ذلك ف -ال -ك-ل-م-ة ع-ن-ده داخ-ل ا÷م-ل-ة ’ ت-ل-ت-زم
ح -ي -زه -ا ،ب -ل ت -ط -ف -ح ‘ م ّ-د وج -زر ،ت -زاح-م
أاخ -وات -ه -ا ل -ي -ت -م -دد م -دل-ول-ه-ا ب-حسشب اŸزاج
واŸسشتوى ،و“اششيا مع ا’نفعا’ت اÿفيفة
ل -ل -ق -ل -م ال -ذي ي -راع -ي إا ¤أاب -ع -د ح-دود آاداب
ال- - - - - -ل- - - - - -ي- - - - - -اق- - - - - -ة السش - - - - -م - - - - -اع - - - - -ي - - - - -ة.
هل للحرف رائحة ؟ مع كتابات عبد الله ’‹
تسشتششعر ذلك فع ،Óإانها رائحة زكية حقيقة ’
›ازا ،وسشيصشل العلم يوما ما إا ¤تأاثر منطقة
الرائحة ‘ اŸخ ببعضس اأ’سشاليب ،إانه حرف

رواده وﬁب -ي -ه ل -ل -رق -ي Ãسش -رح ال -ه -واة إا¤
مصشاف اŸهرجانات العاŸية وكذا التأاريخ
له والتوثيق لششهادات مؤوسشسشي مسشرح الهواة
الذي تأالق و خرج إا ¤ا◊ياة من العدم،
مششÒا أان ﬁافظة اŸهرجان تسشعى إا¤
اإ‚اح الدورة اÿمسش Úمن خÓل تفكÒها
‘ توسشيع ›ال مششاركة الفرق اŸسشرحية
اإ ¤ف-رق أاج-ن-ب-ي-ة يسش-ت-ي-ف-ه-ا اŸه-رجان هذه
السش -ن -ة  ،ح -يث ت-أات-ي اسش-تضش-اف-ة اŸه-رج-ان
لفرق اجنبية من اسشبانيا وفرنسشا و تونسس
اإ ¤ج -انب ب -ر›ت -ه ل -ي -وم خ-اصس ب-اŸسش-رح
ال -ف -لسش -ط -ي -ن -ي كسش -اب -ق-ة ي-ه-دف م-ن
خ Ó-ل -ه -ا ت -ن -وي -ع
مضشامÚ
العروضس
اŸسشرحية
الهادفة وا÷ادة ،
فضش Óعن ا÷انب
اأ’كادÁي
ل- -ل -م -ه -رج -ان ال -ذي
يششمل تنظيم ندوات
ف- -ك- -ري- -ة ون- -ق -اشش -ات
تÌي اŸسش - - - - - - - - - - - - -رح
ا÷زائ -ري وت-ب-عث ف-ي-ه
ا◊رك- -ي- -ة م- -ن ج -دي -د،
ح-يث ب-ر›ت ﬁاف-ظ-ة
اŸهرجان ندوات فكرية
ح - -ول مسشÒة م - -ه- -رج- -ان
مسش -رح ال-ه-واة واسش-ه-ام-ات-ه
‘ ا◊ركة اŸسشرحية ا÷زائرية ،إاضشافة إا¤
أاف- -اق ال- -ن -ه -وضس Ãسش -رح ال -ه -واة واŸسش -رح

خ - -لصس ن- -ق- -اشس اŸشش- -ارك ‘ Úال- -ن- -دوة
ال-ف-ك-ري-ة ح-ول اسش-ه-ام-ات مسش-رح ال-ه-واة ‘
ا◊رك- -ي- -ة اŸسش- -رح- -ي- -ة ا÷زائ- -ري- -ة ال- -ت- -ي
اح -تضش -ن -ت -ه -ا م -ك -ت -ب-ة اŸط-ال-ع-ة ال-رئ-يسش-ي-ة
Ãسش-ت-غ-ا Âضش-م-ن ج-لسش-ت-ه-ا الفكرية اأ’و،¤
إا ¤ضش -رورة ا’ه -ت -م -ام أاكÃ Ìسش -رح ال-ه-واة
باعتباره خزان اŸسشرح اÎÙف و لو أان
انشش- -اء اŸسش- -ارح ا÷ه- -وي- -ة وال- -ت -ع -اون -ي -ات
اŸسش -رح -ي -ة ق -د ق -لصس م -ن ق -درات مسش-رح
الهواة بل صشارت صشوره ‘ مششهد أاقل ششأانا
من اŸسشرح اÎÙف وهو اأ’مر الذي أاكد
عدد من اأ’كادÁي ÚواŸمثل ÚاŸسشرحيÚ
أانه أامر غ Òمقبول ويعد اجحافا ‘ حق
ال - -رح- -م ال- -ت- -ي أا‚بت ك- -ب- -ار اŸسش- -رح- -يÚ
ا÷زائ -ري ،Úح -يث دع -ا ال-ف-ن-ان اŸسش-رح-ي
واأ’ك- -ادÁي ب- -ن ه- -ي -دة م -نصش -ور إاŒ ¤اوز
اأ’مور والقضشايا العادية للبحث ‘ اŸاضشي
لبناء اŸسشتقبل با’سشتغÓل اأ’مثل لفعاليات
مهرجان مسشرح الهواة ،فيما دعا اŸمثل
اŸسشرحي الهاوي ا’سشتاذ ششارف بركا Êإا¤
وضشع قاعدة صشحيحة مؤوسشسشة على التكويÚ
اأ’سش- -اسش- -ي و الÎب- -وي ل- -ل -ه -واة و أاصش -ح -اب
القدرات اŸسشرحية و رفع القيود اŸادية و
اŸعنوية عن ا÷معيات و الفرق اŸسشرحية
خاصشة من حيث اعطائها ا◊رية ‘ اختيار
مواضشيع النصشوصس Œنب قدر اŸسشتطاع
ا’ق -ت-ب-اسس م-ن ال-نصش-وصس اأ’ج-ن-ب-ي-ة ب-ه-دف
تششجيع الكتابة اŸسشرحية ’سشيما تششجيع
ال -ك-ت-اب-ة ا÷م-اع-ي-ة ال-ت-ي ع-رف ب-ه-ا مسش-رح
الهواة .
كما تطرق اŸششاركون ‘ الندوة الفكرية
حول اسشهامات مسشرح الهواة ‘ ا◊ركية
اŸسش- -رح- -ي- -ة إا ¤اأ’ه- -داف اŸت- -وخ -اة م -ن
خمسشينية مهرجان مسشرح الهواة اŸنصشبة
ع -ل -ى –ق-ي-ق ن-ت-ائ-ج م-ل-م-وسش-ة ك-م-ا و ن-وع-ا
و–ديد اŸعاي Òالدقيقة والصشارمة التي
من ششأانها النهوضس باŸهرجان إا ¤مصشاف
ال -ع -اŸي -ة م-ن خÓ-ل تصش-ور ﬁك-م لÈن-ام-ج
خماسشي سشتوضشع له الرتوششات اأ’خÒة ‘
ختام الندوة الفكرية ،كما طرح اŸششاركون
ف -ك -رة ال -ت -أاري -خ ل -ل -م-ه-رج-ان وك-ذا عÓ-ق-ت-ه
ب -ا÷م -ه -ور م -ن خÓ-ل اث-راء ال-ن-ق-اشس ح-ول
شش -روط –سش Úن -وع -ي -ة ال-ع-روضس م-ن اج-ل
ضشمان عÓقة دائمة با÷مهور.

Ÿاذا تكّمم فم الكاتب عبد الله ل‹ ؟

حّ-ط-ت ق-اف-ل-ة م-ول-ود معمري
رح-ال-ه-ا بسس-اح-ة ال-ثورة بعنابة،
وذلك ‘ إاطار ا÷ولة الثقافية
ال - -ت- -ي ت- -ق- -وم ب- -ه- -ا ‘ ع- -دد م- -ن
ولي- -ات ال- -وط- -ن ،ح- -يث ت -زي -ن
لطار بالقافلة
«الكور» ‘ هذا ا إ
لول
ال- -ت- -ي شس- -ه- -دت ‘ ي -وم -ه -ا ا أ
إاق - -ب - -ال ك - -ب Òلسس- -ك- -ان ب- -ون- -ة،
ل -ل -ت -ع -رف ع -ل-ى إاصس-دارات أاح-د
لدب ا÷زائ - -ري،
ك- - -ب- - -ار رواد ا أ
فضس Ó- - -ع- - -ن حضس - -ور ﬂت - -ل - -ف
ال - -نشس - -اط - -ات ال - -ت- -ي ت- -ع- -رف- -ه- -ا
التظاهرة.

عنابة :هدى بوعطيح

أاع -م -ال ال -ك -اتب ل -ل -غ -ة اأ’م-ازي-غ-ي-ة،
ودب -ل -ج-ة ف-ي-ل-م «اأ’ف-ي-ون وال-عصش-ى»،
Ãششاركة اıرج أاحمد راششدي..
كما أاثنى اأ’م Úالعام على مبادرة
تكر Ëعدد من اŸتمدرسش Úبورششة
اأ’م -ازي -غ -ي -ة ب -دار ال -ث -ق -اف-ة ﬁم-د
بوضشياف ،واعتÈها مبادرة تسشتحق
اإ’شش - -ادة ب - -ه- -دف ت- -ع- -ل- -ي- -م ال- -ل- -غ- -ة
اأ’م - -ازي - -غ - -ي - -ة ،م - -ؤوك - -دا ع - -ل - -ى أان
Óم -ازي -غ-ي-ة
اÙاف -ظ -ة السش -ام -ي -ة ل  -أ
سشÎافق كل من يعمل على دعم هذه
اللغة وترسشيخها.
م-ن ج-ه-ت-ه ،أاشش-اد م-دي-ر ال-ث-ق-اف-ة
لو’ية عنابة إادريسس بوذيبة Ãبادرة
ق -اف -ل-ة م-ول-ود م-ع-م-ري ،م-ؤوك-دا ب-أان
ع -ن -اب -ة ت -ف -ت-خ-ر ب-ه-ذا اأ’ديب ال-ذي
ي - -ع- -ت Èأاي- -ق- -ون- -ة اأ’دب ا÷زائ- -ري،
وم -ن -اضش-ل ح-ارب ا’سش-ت-ع-م-ار ب-ل-غ-ت-ه
وقلمه الذي كان سشÓحا ضشده ،وقال
بأان مولود معمري قدم العديد من
اأ’عمال التي سشتبقى خالدة.
وباŸقابل أاكد وا‹ عنابة بالنيابة
توفيق مزهود بأان عنابة تفتح دائما
أاحضش -ان -ه -ا Ÿث -ل ه -ذه ال -ت-ظ-اه-رات
ال-ث-ق-اف-ي-ة وال-ف-ن-ي-ة ،ال-ت-ي ت-هدف إا¤
ت - -رسش - -ي - -خ أاع - -م - -ال ك - -ب - -ار اأ’دب - -اء
ا÷زائ -ري Úوال-ت-ع-ري-ف ب-ه-م ،مششÒا
إا ¤أان ال -ل-غ-ة اأ’م-ازي-غ-ي-ة ف-خ-ر ل-ك-ل
ا÷زائري ،Úإا ¤جانب ذلك ششهدت
ال -ق -اف -ل -ة اŸت -ن -ق -ل-ة ت-ن-ظ-ي-م م-ائ-دة
مسش -ت-دي-رة أ’ع-م-ال م-ول-ود م-ع-م-ري،
لقاءات ششعرية لنصشوصس ﬂتارة من
أاع -م -ال اأ’ديب ال -راح-ل ،فضش Ó-ع-ن
ع- -روضس م- -وسش- -ي- -ق -ي -ة ومسش -رح -ي -ة،
وتنظيم رحلة سشياحية ıيم عÚ
عشش.Ò

وأاه- -م م- -ا مّ- -ي -ز ال -ت -ظ -اه -رة ه -و
ترجمة  50طابعا بريديا إا ¤اللغة
اأ’مازيغية ‘ ،إاطار ا’تفاقية التي
” إابرامها ب ÚاÙافظة السشامية
ّ
Óم -ازي -غ-ي-ة وب-ري-د ا÷زائ-ر ،ح-يث
ل -أ
ع - -م- -لت ورشش- -ة م- -تشش- -ك- -ل- -ة م- -ن 07
مÎجم Úجامعي Úبإانهاء خÓل هذه
التظاهرة على ترجمة طوابع بريدية
اخ -تÒت م -ن ط -رف ب -ري -د ا÷زائ -ر
’إصشدارها باللغة اأ’مازيغية ،والتي
ت-رم-ز ع-ل-ى وج-ه اÿصش-وصس ل-ت-اري-خ
ا÷زائ -ر ،ك -م -ا كشش -ف ع -ن-ه اŸنسش-ق
العام لورششة الÎجمة.
و‘ ذات السش - -ي - -اق كشش - -ف عصش- -ا
دسش - -ي ال - -ه - -اشش - -م - -ي اأ’م Úال - -ع- -ام
Óمازيغية ،عن
للمحافظة السشامية ل أ
إاصش -دار ط-اب-ع ب-ري-دي ي-ح-م-ل صش-ورة
م- -ول- -ود م -ع -م -ري ي -وم  28ديسشمÈ
القادم ،إا ¤جانب مششاريع لÎجمة

وقفة مع ق .ق .ج ““العسسل والسسكر““
يتنفسس اأ’ريحية ‘ كل انحناءة من انحناءاته
اŸغرية.
كلماته ’ تÎجم ما يجول ‘ خاطره ،وإا‰ا
هي ذاتها ما يجول بخاطره ،تخرج بسشÓسشة
Óجواء
يحسس بها كل قارئ ،إانك أامام مصشنع ل أ
اأ’دبية الراقية ،وإاذا أاردت أان تتجنى عليه،
فدون دبلوماسشية Áكن أان تتهمه بالÈجوازية
ال -ف -ك -ري -ة ،وÁك-ن أان ت-دع-ي أان ال-رسش-ال-ة ق-د
جنت عليه ،لكنك ‘ كلتا ا◊التŒ Úد نفسشك
قد تسشرعت ‘ ا◊كم ،فالفخامة ‘ كث Òمن
اأ’حيان قششرة رقيقة مزيفة تعاند التواضشع،
والرسشالة  ⁄تكن ‘ يوم من اأ’يام ضشد اŸتعة،
لذلك من اأ’فضشل أان تÎك له قياد خيالك
ح Úيحلق بك بجناح Úهما اŸتعة والرسشالة،
وح Úيغرسس فيك بذورا تنمو كلما أاوغلت ‘
القراءة.
إاذا كان أ’دب ا’لتزام عنوان فهو عبد الله
’‹ ،وإاذا ك -ن-ا م-رغ-م Úع-ل-ى تشش-ب-ي-ه-ه ب-أاح-د
اأ’دب -اء ،ف -ه -و أاح -م -د حسش -ن ال -زي-ات صش-احب
ال - - - - - - -رسش - - - - - - -ال - - - - - - -ة وال - - - - - - -رسش - - - - - - -ال- - - - - - -ة.
عنوان قصشته ““العسشل والسشكر““ يÎكك تتسشاءل
ع -ن ال -ع Ó-ق-ة ال-ت-ي Œم-ع-ه-م-ا وه-ي ا◊Óوة،
أاتراه سشيتحدث ب Úاأ’صشيل والزائف ؟ أام عن
الصش- -ح -ي واŸضش -ر؟ أام سش -ي -ق -ارن ب Úشش -ي -ئÚ
ل -ذي -ذي -ن؟ أام ت-راه سش-ي-ف-ت-ح ح-وارا ب Úشش-ي-ئÚ
رائع Ú؟ تتحيّر ‘ أان تكون الششخوصس واقعية
أاو رم -زي -ة ،ه-ذا ال-ع-ن-وان حّ-م-ال أاوج-ه ل-ي-ع-زز
الشش -ه -ي -ة ل -ل -م -غ -ام -رة ‘ ق-راءة ه-ذه ال-قصش-ة.
العنوان ‘ ق ق ج هو العتبة ،وما بعده يفÎضس
أان يكون لب اŸوضشوع،فلماذا آاثر أان يعّرف
عتبته؟ ليقول لك أانك سشتجد العسشل والسشكر
اللذين تعرفهما ،إانه يخاطب ششيئا داخلك ،إانه
يجلبك إا ¤نصشه ب ُ
طعم ناجع.

عندما يكون البطل نفسسه الذات
السساردة
لعل العنوان يفضشح مي Óباطنيا مع البطل،
ترى هل البطل هو الذات الثانية للسشارد ؟ أام
أان القصشة حدثت معه ،أاو مع أاحد أاصشدقائه؟
’ ›ال ل- -ل- -ح -ي -ادي -ة إاذا –دث شش -خصس ع -ن
حرفته.
ا◊دث الرئيسس ‘ هذه القصشة وقع خارج
ال -قصش -ة ،وه -و ب -ي -ع ا÷ري-دة ال-ت-ي نشش-ر ف-ي-ه-ا
إابداعه وصشورته ،وما حدث أامام عيني البطل
سشوى Œلّ لهذا ا◊دث ،وقد ترك الكاتب
هذه الفجوة للقارئ ،أاما دخول البطل السشوق
مسشتعج ÓوغÒها ،فهي أاحداث ثانوية ’ تغÒ
ششيئا ‘ منحنى القصشة ومآالها.
لنشش Òأان عنوانه ’ يحمل عامل تفسش،Ò
ولكنه يحمل عامل نتيجة ،وهذه النتيجة رغم
أان -ه -ا واضش -ح -ة ،إا’ أان -ه -ا ﬁم -ول-ة ع-ل-ى ع-دة
احتما’ت ،قد تكون السشخرية أاحÓها.
على الرغم من أان العنوان له عÓقة بُنوة
مع ا ،ÏŸوليسس موازيا له ،إا’ أانه غ Òموٍح’ ،
يششي باŸضشمون ،وهو جملة مقول القول غÒ
متوقعة “اما ،وقد تركتنا ‘ حÒة هادئة’ ،
صش -دم -ة ف -ي -ه -ا ،وه -و أاسش-ل-وب ال-ك-اتب ‘ ج-ل
كتاباته.
تÈز ل - -ن - -ا ال - -قصش - -ة شش - -خصش ،Úشش - -خصش - -ا
مسش -ت -ع -ج  ،Ó-ومصش-اب-ا ب-دوار ،ل-يسس ل-ه ال-وقت
ال-ك-اف ل-ل-ت-م-ت-ع ب-ح-ي-ات-ه ،وشش-خصش-ا ه-ادئا ،بل
ويبدع ‘ تسشويق منتوجه بالعبارات الرائقة،
ومع ذلك فهما ليسشا عدوين ،وليسس أ’حدهما
أاجندة معينة اŒاه اآ’خر.
مع أان القصشة تبدو ‰طية أ’ول وهلة ،إا’
أانك م -ا ت -ك-اد ت-ت-وسش-ط-ه-ا ح-ت-ى ت-غ Òن-ظ-رتك

إاليها ،تقنعك قفلتها بدون مفاجأاة أانك أامام
سش -رد غ‰ Òط-ي‡ ،ت-ع صش-ح-ي-ح ،وم-ت-ن-اسش-ق،
ول- -ك- -ن- -ه ي- -راه- -ن ع -ل -ى اŸف -ارق -ة ،يÎيث ‘
اÿلوصس إاليها ،ثم يÓمسشها بكل لطف.

مواطن ا÷ودة زئبقية ’ Áكن
القبضض عليها متلبسسة با÷مال
عندما أاتلمسس موطن ا÷ودة والتأالق ‘ هذه
القصشة ،فإان ا÷مل تتملصس من ب Úيدي ،أ’نها
منتششرة ‘ كامل القصشة ،ا÷ودة هنا زئبقية،
روح نابضشة ‘ ا◊روف ’ Áكن القبضس عليها
م - -ت- -ل- -بسش- -ة ب- -أاب- -ه- -ة ا÷م- -ال وتÈج اإ’ب- -داع.
لعّل العبارة التي صشرخ بها البائع سشتزيل عنه
صش -داع -ه وسش -ت -خ-ف-ف ع-ن-ا ج-م-ي-ع-ا م-ن-غصش-ات
النششر.
الفاجعة التي نتهرب من تقبلها هو مآال
إابداعنا إا ¤البيع وزنا ،وسشيكون اÙظوظ
من يلف على الفاكهة ،وأارجو أان يكون هذا
اŸقال Ãثل حظ قصشة البطل .هل يقصشد
الكاتب ا÷انب اإ’يجابي ،فنسشمح أ’نفسشنا بأان
ن -ق -ول أان قصشصس ال -ب -ط -ل أاح -ل -ى م -ن ال-عسش-ل
والسش -ك -ر ،أام ي -قصش -د ا÷انب السش -ل -ب-ي؟ ب-دون
منازعة أانه يقصشد ا÷انب السشلبي ،وهو هذا
اŸصشŸ Òن -ت -وج -ات -ن-ا ال-ف-ك-ري-ة ن-ح-و ت-غ-ل-ي-ف
اŸبيعات ،لكنه من تهذيبه غلفه بثوب فاخر
أاي نهاية مهذبة..ششخصشية الكاتب تلعب دورا
كبÒا ‘ اصشطفاء الكلمات ،فالسشخرية اŸرة
للخا“ة حقيقة تأادب الكاتب كثÒا ‘ كششفها.
ل -ك -ن أا’ ي -ع -زي ال-ب-ط-ل ول-و ظ-اه-ري-ا ت-داول
قصشصش -ه ‘ اأ’سش -واق ؟ أا’ ت -ذك -ره ب -ع -ك -اظ-ي-ة
العرب ‘ ا’حتفاء بالششعر ؟ Áكن أان يكون
ال- - - - -ك- - - - -اتب ق- - - - -د اسش- - - - -ت- - - - -ه- - - - -دف- - - - -ه - - - -ا.

عبقرية الكاتب تÈز ‘ أان يطوع ما يبدو أ’ول
وهلة أانه ’ يصشلح أ’ن يكون ق ق ج ،ليصشÒ
رغما عنه ق ق ج ،باختزال أاحداث ،وإاظهار ما
ي -رغب ‘ ب ّ-ث -ه إال -ي -ن -ا ع Èصش -ف -ح -ة شش-اشش-ت-ه،
وبانزياح ا◊وار ،وبتكوير قفلة مناسشبة ُتطهى
على نار هادئة.
أاحجم السشارد عن إاظهار انفعال الكاتب،
رÃا ل -ي -ن -زع ع -ن -ه ال-ب-ط-ول-ة ،ويسش-ل-م-ه-ا ل-ب-ائ-ع
الفواكه ’ ،يدق القاصس عبد الله ’‹ طبول
ا◊رب ‘ عنوانه ،و’ يرسشل نداء لÓنتباه ،بل
يتعمد اŸفارقة فيه ،ليقدم لنا العسشل والسشكر
◊الة بائسشة ،يصشف حالته هذا الششطر :كن
جمي Óتر الوجود جمي ،Óولكن Ÿاذا تكّمم فم
الكاتب يا عبد الله ’‹؟

ا

لقصسة

دخل السشوق
مسش-ت-ع-ج ..Ó-ك-ان
الصشخب سشيّد اŸكان ،ششعر
ب- -دّوار ي- -ل- -ف رأاسش- -ه ..اسش -ت -ام ب -عضس
اÿضشر والفواكه ..طلب أان يوزن له
منها..
أامسشك ال- -ب -ائ -ع بصش -ف -ح -ة ج -ري -دة
وجعل يلفها على الفاكهة...
اسشÎق ال -ن -ظ -ر إا ¤اŸك -ت -وب ..رأاى
صش- - - - -ورت- - - - -ه وج- - - - -زءا م - - - -ن إاح - - - -دى
قصشصشه..اششتّد الصشخب ‘ أاذنيه..لفّ
الّدوار رأاسشه بششكل أاعنف..
صشرخ البائع باأعلى صشوته:
– اأحلى من العسشل يا سشكر! ..

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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السسبت  15جويلية  2017م
الموافق لـ  21شسوال  1438هـ

ولد علي متفقدا اŸنشضآات الرياضضية بالعاصضمــــــة

ا÷معية العامة السشتثنائية اليوم بغرمول

تعقد ،ظهÒة اليوم ،ا÷معية العامة
ا’سض -ت -ث -ن -ائ -ي -ة ل –Ó-ادي-ة ا÷زائ-ري-ة
ل -ل -م Ó-ك -م -ة ،م -ن أاج -ل ال -فصض -ل ‘ ق-رار
سض -حب ال -ث -ق -ة م -ن ع -دم -ه م-ن ال-رئ-يسس
اŸنتخب مؤوخرا نحايسضية بعد طلب من
أاعضض -اء ا÷م -ع -ي -ة ال -ع -ام -ة ،وسض -ت -ك -ون
بقاعة اÙاضضرات Ÿركز –ضض Òالفرق
ال-وط-ن-ي-ة «غ-رم-ول» ب-داي-ة من السضاعة
 15:00مسضاء.

أاع- -رب وزي -ر الشض -ب -اب وال -ري -اضض -ة ال -ه -ادي ول -د ع -ل -ي ع -ن
ارتياحه الكب Òفيما يتعلق بجاهزية القاعات التي سضتحتضضن
’ق-ل من  21سض-ن-ة ،م-ن  18إا30 ¤
ب-ط-ول-ة ال-ع-ا ⁄ل-ك-رة ال-ي-د أ
جويلية ا÷اري ،كان ذلك خÓل ا÷ولة التفقدية التي قام
بها أاول أامسس رفقة رئيسس ا’–ادية ا÷زائرية لكرة اليد
ح -ب -يب ل -ب -ان و›م -وع -ة م -ن الصض -ح-ف-ي Úت-ل-ق-ى خÓ-ل-ه-ا ك-ل
الشضروحات حول سض Òعملية التحضضÒات قبل أايام معدودة
’ك Èح -دث ع -اŸي خ -اصس ب -ال-ك-رة
ع -ن ا’ن -ط Ó-ق ال -رسض -م -ي أ
الصضغÒة.

نبيلة بوقرين

نبيلة بوقرين

إا ¤اأ’مور اأ’خرى التي ” توفÒها ‘ كل القاعات واŸرافق اŸعنية
با◊دث الرياضسي الكب Òمثلما شساهدنا سسويا على مسستوى كل القاعات
على غرار ع Úالبنيان ،اأ’بيار ،نفسس اأ’مر بالنسسبة لÈج الكيفان،
الشسراقة ،حتى نضسمن ‚اح هذا العرسس الكب Òمن كل ا÷وانب بعدما
” توف Òكل الدعم اŸا‹ من طرف ا◊كومة ا÷زائرية التي خصسصست
ميزانية خاصسة لÎميم وŒهيز القاعات ،إاضسافة إا ¤تضسافر جهود
ا÷ميع أ’ننا نريد أان نكون عند تطلعات ا÷ميع خÓل بطولة العا⁄
أ’قل من  21سسنة التي –تضسنها ا÷زائر أ’ول مرة».

«وفرنا كل الظروف لسشتقبال الضشيوف»
أاما عن ظروف اسستقبال ضسيوف ا÷زائر فكل اأ’مور كانت مدروسسة
حسسب الوزير «كل اأ’مور مدروسسة وفقا للمعاي Òالدولية والتوجيهات
اŸقدمة من طرف اÈÿاء الدولي ‘ Úما يتعلق باŸنشسآات واأ’مور
التقنية ،إاضسافة إا ¤أاننا وفرنا كل الظروف اŸناسسبة بالتنسسيق مع
ا’–ادي-ة ا÷زائ-ري-ة ل-ل-ع-ب-ة ب-ه-دف ضس-م-ان أافضس-ل اسس-ت-ق-ب-ال لضس-ي-وف
ا÷زائر الذين سسيأاتون للمشساركة ‘ هذا ا◊دث العاŸي الكب Òواأ’مر
يتعلق بـ  23دولة ،إاضسافة إا ¤اÈÿاء ،الشسخصسيات التي سستحضسر،
الرياضسي ،Úا◊كام سسواء من جانب النقل ،اإ’يواء ،اإ’طعام ،اأ’من من
Óمن الوطني ،الدرك الوطني،
خÓل التنسسيق مع اŸديرية العامة ل أ
ا÷مارك ،ا◊ماية اŸدنية ،وغÒها من اأ’مور التي تضسمن لهم إاقامة
جيدة ‘ ا÷زائر بحول الله ،حيث سسيقيم البعضس ‘ اŸارك Òوالبعضس
اآ’خر بع Úالبنيان كما سسنضسمن أافضسل إاقامة Ÿنتخبنا الوطني حتى
يركز على اŸنافسسة فقط وكل هذه اأ’مور مدروسسة بدقة كبÒة».

’و ¤والثانية
الرابطتان ا أ

÷نة تسشوية النزاعات «تغرق» ‘ الصشراعات ب ÚالÓعب Úورؤوسشاء األندية
بلغت ملفات اÓÿفات التي تسضلمتها
÷ن -ة تسض -وي -ة ال -ن -زاع -ات ع -ددا ك -بÒا
ح -ط -م ا’رق -ام ال -ق -ي -اسض -ي -ة واŸت -ع -ل-ق-ة
باŸوسضم اŸنقضضي ‘ ،الوقت الذي يبقى
ف- -ي- -ه مسض -ؤوول -و ك -رة ال -ق -دم ال -وط -ن -ي -ة
عاجزين على الوقوف أامام هذا الفائضس
من اÓÿفات التي تأاججت بسضبب عدم
’و¤
احÎام رؤوسض -اء ف-رق ال-راب-ط-ت Úا أ
والثانية ’لتزاماتهم Œاه ’عبيهم.
ورغ -م اإ’ج -راء ال -ذي ات -خ -ذت -ه ا’–ادي -ة
ا÷زائ -ري -ة ل -ك -رة ال -ق -دم (ال -ف -اف) م -ؤوخ -را،
بحرمان أاك Ìمن  12فريقا من ا’سستقدامات،
إا’ أان هذه التشسكيÓت باتت تنتدب الÓعبÚ
بصسفة عادية ،وهي التي ” منحها تاريخ 20
جويلية كآاخر أاجل لتسسوية اÓÿفات.
بالنسسبة لرئيسس الرابطة اÎÙفة ﬁفوظ

ق -رب -اج ف -إان «رؤوسس-اء اأ’ن-دي-ة ي-ع-ت-م-دون ع-ل-ى
سسياسسة ’ تخدم مصسا◊هم ‡ا يؤودي بهم إا¤
عدم ا’لتزام بتعهداتهم Œاه الÓعب .»Úوهو
اأ’مر الذي دفع مسسؤوول الهيئة الكروية إا¤
التشسديد على رؤوسساء اأ’ندية من أاجل إاعادة
ال -ن -ظ -ر ‘ اسسÎات-ي-ج-ي-ت-ه-م سس-ي-م-ا م-ن خÓ-ل
«ترشسيد» نفقاتهم فيما يتعلق بأاجور الÓعب.Ú
وقال قرباج أايضسا« :هناك فرق تقدم أاجورا
كبÒة لÓعبيها غ Òأانها تلعب على البقاء وهو
ما حصسل مع فريق شسباب قسسنطينة».
نفسس الشسيء أاكد عليه مسسؤوول الفاف خÒ
ال -دي -ن زطشس -ي ال -ذي أاشس -ار إا ¤أان ه -ي-ئ-ت-ه ’
Áكنها سسن قانون يلزم الفرق بتسسقيف أاجور
’ع- -ب- -ي- -ه- -ا أ’ن ذلك ’ ي- -ت- -م- -اشس- -ى وق- -واع -د
ا’حÎاف.

الفيفا تقرر:

رفع تعليق النششاط الكروي بالسشودان
أاع -ل -ن ا’–اد ال -دو‹ ل -ك -رة ال -ق -دم
/ال-ف-ي-ف-ا /ال-ي-وم اÿم-يسس ،رف-ع Œم-ي-د
ال- -عضض- -وي -ة ال -ذي ك -ان م -ف -روضض -ا ع -ل -ى
ا’–اد السض -ودا Êل -ك -رة ال -ق -دم ل -ع -دم
امتثاله لÓلتزامات اŸنصضوصس عليها ‘
’سض-اسضي
ا-Ÿادت 14 Ú-و 19م-ن ال-ن-ظ-ام ا أ
للفيفا على خلفية قرار صضادر عن وكيل
وزارة العدل بتاريخ  2جوان .2017
واتخذ هذا القرار ‘ أاعقاب تأاكيد ا’–اد
السسودا Êلكرة القدم أان بكري حسسن صسالح
رئ -يسس وزراء السس -ودان أاصس -در ق -رارا ي -قضس -ي
بتعليق قرار وكيل وزارة العدل وإاعادة ›لسس
إادارة ا’–اد برئاسسة الدكتور معتصسم جعفر
سسر اÿتم إا ¤موقعه.
من جانبه أاعلن رئيسس ا’–اد السسوداÊ
ل -ك -رة ال -ق -دم م -ع-تصس-م ج-ع-ف-ر ان-ت-ه-اء اأ’زم-ة
ال -ري -اضس -ي -ة ‘ ال -ب Ó-د واسس -ت -ئ -ن -اف ال-نشس-اط

الرياضسي وتسسلمهم لقرار ا’–اد الدو‹ لكرة
القدم (فيفا) برفع Œميد النشساط الرياضسي
بصسورة فورية.
جاء ذلك خÓل تصسريحات له كشسف فيها
ع- -ن اتصس- -ا’ت أاج- -راه- -ا م- -ع رئ- -يسس ا’–اد
اإ’فريقي إ’◊اق اأ’ندية السسودانية Ÿواصسلة
م-ب-اري-ات-ه-ا ‘ ال-ب-ط-و’ت اإ’ف-ري-ق-ي-ة وت-أاجيل
م -ب -اراة اŸن -ت -خب السس -ودا Êأام -ام ب -ورون -دي
اŸقررة (السسبت) اŸقبل Ÿدة يوم Úحتى
يتمكن الفريق من تصسحيح أاوضساعه ،مشسÒا
إا ¤أان اتصسا’ت “ت مع ا’–اد البوروندي
للموافقة على التأاجيل.
وأاكد رئيسس ا’–اد السسودا Êلكرة القدم
أانهم اآ’ن يسسعون مع ا’–اد اإ’فريقي لرفع
الضس -رر ال -ذي وق -ع ع -ل -ى اأ’ن -دي-ة السس-ودان-ي-ة
واÙافظة على اسستحقاقاتها..
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ا’–ادية ا÷زائرية للمÓكمة

ا÷زائ ـ ـ ـ ـ ـر جاهـ ـ ـ ـزة Ÿونديـ ـ ـ ـ ـال كرة اليـ ـ ـ ـ ـ ـد٢٠١٧

أاكد ولد علي خÓل الندوة الصسحفية التي عقدها ‘ ختام ا÷ولة
التي قام بها بالعاصسمة أانهم قاموا بكل التداب ÒالÓزمة من أاجل إا‚اح
هذا ا◊دث الرياضسي العاŸي قائ« Óبعد أايام قليلة سسيكون للجزائر
شسرف احتضسان الطبعة  13لبطولة العا ⁄لكرة اليد أاقل من  21سسنة التي
سستجري من  18إا 30 ¤جويلية ا◊ا‹ ،سستكون –ت الرعاية السسامية
لفخامة رئيسس ا÷مهورية السسيد عبد العزيز بوتفليقة وÁكن القول أان
ا◊كومة سسخرت كل اإ’مكانيات إ’‚اح هذه اŸنافسسة العاŸية حتى
تكون Ãثابة عرسس عاŸي ناجح من كل اŸقاييسس وا÷وانب».
أاضساف الوزر قائ« ÓالتحضسÒات اÿاصسة بهذا العرسس الكب Òلكرة
اليد تسس Òبشسكل جيد جدا وإايجابي والدليل على ذلك الÎميمات
والتحسسينات النوعية التي عرفتها قاعة حرشسة والقاعة البيضساوية،
إاضسافة إاŒ ¤هيز  4قاعات للتدريبات وأاربعة قاعات أاخرى إاذا تطلب
اأ’مر أاثناء اŸنافسسة ومقارنة مع الزيارة اŸيدانية السسابقة فيما يتعلق
با’سستعدادات ا÷ارية أانا جد مرتاح من هذا ا÷انب ‡ا يعني أانه مع
بداية العد التناز‹ اأ’مور تسس ‘ Òالطريق الصسحيح وبشسكل إايجابي ما
سسيسسمح من دون شسك بإا‚اح هذه التظاهرة العاŸية الكÈى».
«الشسكر موصسول لكل من سساهم ‘ التحضسÒات»
تطرق الرجل اأ’ول على رأاسس قطاع الشسباب والرياضسة إا ¤كل
اÛهودات اŸبذولة من طرف جميع اŸعني Úقائ« ÓباŸناسسبة أاشسكر
كل السسلطات العمومية على اŸرافقة والدعم اŸقدم للجنة الوطنية
اŸكلفة بتحضس Òوتنظيم اŸنافسسات الدولية با÷زائر وهي تتكون من
عدة وزارات ،أاشسكر مكتب الدراسسات والشسركات اŸعنية بالÎميمات،
م -دي -ري -ة الشس-ب-اب وال-ري-اضس-ة ل-و’ي-ة ا÷زائ-ر ،ك-ل اإ’ط-ارات ،إاط-ارات
الوزارة ،رئيسس ا’–ادية ،اإ’عÓمي ،ÚاŸتطوع Úعلى اÛهودات
اŸبذولة Ÿتابعة كل ا’سستعدادات ،وكذا التحضسÒات اÿاصسة للفريق
الوطني من أاجل ضسمان اسستعداد جيد ‘ أافضسل الظروف لتحقيق نتائج
إايجابية خÓل اŸوعد الهام من طرف هذه اÛموعة الشسابة التي
شسرفت اأ’لوان الوطنية خÓل اأ’لعاب اإ’سسÓمية بباكو».
أاضساف ولد علي ‘ ذات السسياق «العمل كان بالتنسسيق مع وزارة
الشسباب والرياضسة بحضسور خÈاء من ا’–اد الدو‹ لكرة اليد لتقدË
التوجيهات والتعليمات التقنية فيما يخصس Œهيز وترميم القاعتÚ
اŸع -ن -ي -ت Úب -اŸن -افسس -ة ح -يث ” وضس-ع ن-ظ-ام ال-تÈي-د ضس-ب-طت درج-ة
ا◊رارة عند  24درجة مئوية وهذه من ب ÚاŸعاي ÒالعاŸية ،إاضسافة

العدد

وحيال ارتفاع عدد ملفات اÓÿفات لدى
÷نة تسسوية النزاعات باتت الهيئات الكروية
تقوم بحمÓت –سسيسسية لدى اŸعني.Ú
وي -ب -دو أان ه -ذه ال-وضس-ع-ي-ة ل-ن ت-ؤوت-ي أاك-ل-ه-ا
حسسب ق-رب-اج ،ح-يث ي-ن-ب-غ-ي ت-ط-ب-ي-ق القوانÚ
اŸعمول بها بحذافÒها Œاه الفرق التي ’
تدفع مسستحقات ’عبيها ،وقد يصسل اأ’مر إا¤
إاسسقاطها للدرجة السسفلى.
وبات تشسديد اللهجة أامرا ’ مناصس منه
خصس -وصس -ا وأان الضس -ائ -ق-ة اŸال-ي-ة ال-ت-ي ت-ع-اÊ
م -ن -ه -ا ال -ف-رق  ⁄ت-ث-ب-ط رؤوسس-اء اأ’ن-دي-ة ع-ل-ى
م -واصس -ل -ة ان -ت -ه-اج ن-فسس السس-ي-اسس-ة .وي-واصس-ل
مسسؤوولو الفرق انتداب ’عب Úبأاموال طائلة
 ⁄ي -ت-م-ك-ن-وا ح-ت-ى م-ن ح-ج-ز م-ك-ان-ة ل-ه-م م-ع
الفريق الوطني وهو ما قد يثقل كاهل خزائن
أانديتهم حسسب ما يراه اŸتتبعون.

تعت Èا÷معية العامة ا’سستثنائية قانونية
بعدما بلغ عدد اأ’عضساء الراغب ‘ Úعقدها
ال - -نصس - -اب Ãا أان اŸك - -تب اŸؤوقت ل - -تسس- -يÒ
ا’–ادية تلقى  29طلبا من ›موع  32رابطة
إاضسافة إا ¤أاعضساء اŸكتب الفدرا‹ أاي بعدد
إاجما‹ قدر بـ  46عضسوا كلهم طالبوا بهذا
ا’ج -ت -م -اع م -ن أاج-ل ا◊ل ال-ق-ان-و Êواأ’م-ث-ل
ل -ل -مشس -ك-ل ال-ذي دام أاك Ìم-ن شس-ه-ري-ن بسس-بب
اÓÿف اŸوجود ب Úأاغلب أاعضساء ا÷معية
والرئيسس نحايسسية.
لهذا فإان عقد ا÷معية العامة ا’سستثنائية

سسيفصسل ‘ هذا الوضسع بصسفة نهائية من أاجل
إاع -ادة اأ’م -ور إا ¤ال-ط-ري-ق الصس-ح-ي-ح وب-داي-ة
التفك ‘ Òا÷انب التقني ومسستوى اÓŸكمة
ا÷زائرية.
كشس -ف ال -رئ -يسس اŸؤوقت ل –Ó-ادي -ة ع -ب-د
السسÓ- -م دراع ÷ري- -دة «الشس- -عب» ‘ تصس -ري -ح
خاصس أان ا÷معية العامة سستفصسل ‘ اأ’مر
من خÓل اإ’بقاء على الرئيسس نحايسسية من
ع -دم -ه ب -ط-ري-ق-ة ق-ان-ون-ي-ة وشس-ف-اف-ة ‘ ق-ول-ه
«ا÷م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة ا’سس-ت-ث-نائية بلغت النصساب
من ناحية عدد اأ’عضساء بـ  46عضسوا كلهم
طالبوا بعقدها ،وسسيكون ا◊ل النهائي من
خÓل التصسويت حول قرار سسحب الثقة من
الرئيسس نحايسسية ،إاضسافة إا ¤تنصسيب ÷نتÚ
واح-دة ل-دراسس-ة ال-ط-ع-ون واأ’خ-رى ل-ل-تحضسÒ
لÓنتخابات التي سستكون بعد  15يوما بحول
الله».
أام-ا ال-رئ-يسس ن-ح-ايسس-ي-ة ف-ع Èع-ن اسس-ت-يائه
لعدم السسماح له باŸشساركة ‘ ا÷معية قائÓ
«أانا رفضست هذه ا÷معية العامة ا’سستثنائية
جملة وتفصسي ،Óومن حقي التواجد فيها لكن
Óسسف  ⁄يسسمح ‹ بذلك و ⁄أاتلقى دعوة
ل أ
اŸشساركة فيها وهذا أامر غ Òقانو Êأابدا».

’–ادية ا÷زائرية للرياضضة والعمل
ا إ

نحو تنظيم «سشوبرماراطون دو‹» بتيميمون

سض-ي-ت-م ت-ن-ظ-ي-م سض-وب-ر ماراطون عاŸي
شض-ه-ر أاك-ت-وب-ر اŸق-ب-ل ب-ت-ي-م-يمون حسضبما
صض- -رح ب- -ه اÿم- -يسس رئ -يسس ا’–ادي -ة
ا÷زائرية للرياضضة والعمل.
وتهدف التظاهرة التي شسرع ‘ التحضسÒ
ل -ه-ا م-ن-ذ اآ’ن إا ¤ت-ف-ع-ي-ل ا◊رك-ة ال-ري-اضس-ي-ة
ب-اŸن-ط-ق-ة وإاي-ج-اد ف-رصس ل-ل-ت-ع-ري-ف بقورارة
وم -ك -م-ون-ه-ا ال-ث-ق-ا‘ وا◊ضس-اري وال-ت-ق-ل-ي-دي
والسسياحي من خÓل العمل على اسستقطاب
رياضسي Úللمشساركة ‘ هذه اŸنافسسة من
بلدان عربية وأاوروبية مثلما أاضساف شسوشساوي
عبد الكر.Ë
وأاشسار اŸتحدث ذاته إا ¤أان زيارته جاءت
للوقوف على التحضسÒات اŸيدانية والتقنية
لهذه التظاهرة الرياضسية العاŸية اŸرتقبة ما
ب 13 Úو 17أاكتوبر اŸقبل من خÓل تعيÚ
اŸسسالك و–ديد اŸسسافات اıصسصسة لها
واŸن -اط-ق ال-ت-ي سس-ي-ج-ت-ازه-ا اŸشس-ارك-ون إا¤
جانب اأ’نشسطة اŸتنوعة التي سستÈمج خÓل
هذه اŸنافسسة.
و‘ هذا ا÷انب أاوضسح شسوشساوي أانه ”
–ديد  5مراحل لهذا «اŸاراطون اŸمتاز»
Ãسسافات متفاوتة وع Èمسسالك Œوب قصسور
ع- -ت- -ي- -ق -ة ﬂت -ل -ف -ة ب -ق -ورارة ‡ا سس -ي -م -ك -ن
اŸشس- - -ارك Úم- - -ن ا’طÓ- - -ع ع - -ل - -ى اŸواق - -ع
السس -ي -اح -ي -ة ال -ت -ي ت -زخ -رب -ه -ا وال -ت -ي تشس -ك-ل
فسس- -ي -فسس -اء ال -واح -ات وال -هضس -اب وال -ك -ث -ب -ان
الرملية.
وسستنطلق اŸرحلة اأ’و ¤للماراطون من
ب-ل-دي-ة ت-ي-م-ي-م-ون إا ¤غ-اي-ة قصس-ر ت-ال-ة ضس-م-ن
مسسلك رملي Áتد على مسسافة  15.9كلم ‘
ح Úتبدأا اŸرحلة الثانية من قصسر تالة نحو
بلدية أاو’د سسعيد ع Èسسبخة تيميمون على
مسسافة  17.7كلم.
أام-ا اŸرح-ل-ة ال-ث-ال-ث-ة فسس-ت-ك-ون م-ن ب-ل-دي-ة
أاو’د سسعيد مرورا بالقصسور العتيقة «سسموطة»
و «ا◊اج قلمان» و « تينجلت « ‘ مسسلك
ج -ب -ل-ي ع-ل-ى مسس-اف-ة  25ك -ل -م ع -ل-ى أان ت-ب-دأا
اŸرح -ل -ة ال -راب -ع -ة م -ن ت -ي-ن-ج-لت ن-ح-و قصس-ر

بادريان على مسسافة  13كلم ‘ مسسلك سسياحي
Ãحاذاة قصسر ايغزر السسياحي وا’ثري.
وسس -ت -ك -ون ال -ع -ودة ‘ اŸرح -ل -ة اÿامسس -ة
واÿتامية لهذا لسسباق من قصسر بادريان نحو
بلدية تيميمون ع Èالطريق الرئيسسي الذي
يربط القصسر من ا÷هة الشسمالية بعاصسمة
البلدية على مسسافة  15.6كلم.
وق - -د ب - -ر›ت ال - -ع - -دي- -د م- -ن اأ’نشس- -ط- -ة
الÎفيهية من طرف اŸنظم Úعلى هامشس
هذه التظاهرة الرياضسية ‘ كل مراحلها من
صس -ب -اح ك-ل ي-وم ح-ت-ى اŸسس-اء ح-يث سس-ي-ج-ري
ت-نصس-يب خ-ي-ام ل-ل-م-ب-يت ‘ ال-ه-واء ال-ط-ل-ق اإ¤
جانب تنظيم عروضس فلكلورية وتقد ËأاكÓت
شسعبية وإاقامة معارضس للصسناعات التقليدية
إاضسافة إا ¤جو’ت سسياحية ıتلف اŸواقع
والوجهات السسياحية بقورارة حسسبما ما أاشسÒ
إاليه.
وي- -ت- -ط- -ل- -ع رئ- -يسس ا’–ادي- -ة ا÷زائ- -ري -ة
ل -ل -ري-اضس-ة وال-ع-م-ل رف-ق-ة الشس-رك-اء إا ¤إا‚اح
ال -نسس -خ -ة اأ’و ¤ل -ه-ذه ال-ت-ظ-اه-رة ال-ري-اضس-ي-ة
العاŸية حتى تكون ﬁطة مسستقرة ودورية
تسس- -اه- -م ‘ اسس- -ت -ق -ب -ال اŸزي -د م -ن ال -وف -ود
ال- -ري- -اضس- -ي- -ة اŸشس- -ارك- -ة Ãا ي- -ع- -زز ا◊رك -ة
السسياحية بقورارة.

2019 ·Ó
كأاسس إافريقيا ل أ

أاحمد أاحمد« :الكاف» متمسشكة بإاحÎام دف Îششروط التنظيم

أاك - - - - - - -د رئ- - - - - - -يسس ا’–اد
’ف - -ري - -ق - -ي ل- -ك- -رة ال- -ق- -دم
ا إ
(ال- -ك- -اف) اŸل- -غ- -اشض- -ي أاح- -م- -د
أاح - -م- -د ،أان ال- -ه- -ي- -ئ- -ة ال- -ت- -ي
يشض- -رف ع- -ل- -ي- -ه -ا م -ت -مسض -ك -ة
وح - -ريصض - -ة ع - -ل - -ى ضض - -رورة
احÎام دف Îشضروط تنظيم
·Ó
منافسضة كأاسس إافريقيا ل أ
 2019اŸقررة بالكامÒون.
وصس -رح رئ-يسس ال-ك-اف ب-ت-ونسس
حيث يقوم بزيارة عمل قائ« :Ó
احÎام ب- - - -ن- - - -ود دف Îالشس - - -روط
Áسس -ح ج -م -ي -ع اŸسس -ت -وي -ات م-ن
م Ó-عب وف -ن -ادق وم -راك-ز ط-ب-ي-ة
لضس- -م- -ان أافضس- -ل ظ -روف ال -ل -عب
واإ’ق - -ام - -ة والصس - -ح- -ة لÓ- -ع- -بÚ
اأ’فارقة اÎÙفÃ Úا يتماشسى
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م-ع ق-ي-م-ت-ه-م وم-ك-ان-ت-ه-م ال-دول-ية
مبينا ‘ نفسس الوقت أان «جميع
القرارات التي سسيتم اتخاذها لن
تكون فردية».
وأاوضس -ح اŸل -غ -اشس -ي ال -ذي ”

ان - -ت - -خ - -اب- -ه ع- -ل- -ى رأاسس ا’–اد
ا’إف -ري -ق-ي ل-ك-رة ال-ق-دم ‘ شس-ه-ر
م- -ارسس اŸن- -قضس- -ي خÓ- -ل ن -دوة
صسحفية أان «هناك حرصسا على
احÎام قرارات اŸكتب التنفيذي

السس - - -اب- - -ق ل- - -ل- - -ك- - -اف ‘ إاط- - -ار
اسس-ت-م-راري-ة ال-ه-ي-كل القاري لهذا
ل- -ن ن- -تسس- -رع ‘ ات- -خ- -اذ ال- -ق- -رار
ب- -خصس -وصس ك -اسس أا· إاف -ري -ق -ي -ا
 2019ف -اŸشس -اك -ل اŸط-روح-ة
سس- -ت- -ك- -ون م- -وضس- -وع ن- -ق -اشس م -ع
ﬂت -ل -ف اأ’ط-راف ذات ال-عÓ-ق-ة
باŸلف».
ك- -م- -ا أاشس- -ار إا ¤أان « ال -ه -ي -ئ -ة
اإ’ف -ري-ق-ي-ة سس-ت-ث-بت ق-رارات-ه-ا ‘
ج -م -ي -ع ال -ت -ف -اصس-ي-ل وسس-تضس-ع ‘
أاولوياتها ضسمان صسحة الÓعبÚ
وت - - - -وف ÒاÓŸعب اŸم- - - -ت- - - -ازة
وظ- - -روف اإ’ق- - -ام- - -ة اŸري - -ح - -ة
وغÒها من الشسروط التي وجب
ت-وف-ره-ا ح-ت-ى ت-رت-ق-ي ال-نهائيات
القارية إا ¤مسستوى التطلعات».

á°VÉjQ

ألسصبت  15جويلية  2017م
ألموأفق لـ  21شصوأل  1٤3٨هـ

خÓل إاجرائه تربصس –ضسÒي بسسيدي موسسى

الفـ ـ ـاف تكـ ـ ـّرم اŸنتخـ ـ ـب األوŸبـ ـ ـي الفلسسطينـ ـ ـ ـي

ن ظ م ت ا لإ – ا د ي ة ا ÷ ز ا ئ ر ي ة ل ك ر ة ا ل ق د م ب ا  Ÿر ك ز ا ل و ط ن ي ا ل ت ق ن ي ب س س ي د ي م و س س ى ،
ح ف  Óت ك ر  Áي ا ع ل ى ش س ر ف ا  Ÿن ت خ ب ا لأ و  Ÿب ي ا ل ف ل س س ط ي ن ي و ا ل و ف د ا  Ÿر ا ف ق ل ه ب ح ض س و ر ك ل م ن ر ئ ي س س ا ل ف ا ف
خ Òالدين زطشسي و معوشس عضسو اŸكتب الفدرا‹ و كذا اŸدير الفني الوطني فوضسيل تكانوين.

ه-ذأ وي-ت-وأج-د أل-م-ن-ت-خب ألأول-مبي
أل-ف-لسص-ط-ي-ن-ي ب-م-ركز سصيدي موسصى
من أأجل أإجرأء تربصض تحضصيري.
خÓ- -ل ه- -ذأ أل- -ح- -ف- -ل ق- -دم رئ -يسض
أل -ف -اف ه -دأي -ا ت -ذك -اري -ة لضص -ي-وف
ألجزأئر  ،ألذين رحبوأ بالمبادرة
وأأع -رب -وأ ع -ن أإع -ج-اب-ه-م ب-ظ-روف
ألعمل بمركز سصيدي موسصى .
أأكد مدرب ألمنتخب ألفلسصطيني
أأيمن صصندوقة في تدخله  « :لقد

أ س ص تُ ق ب ل ن ا ب ش ص ك ل ر أ ئ ع ب م ر ك ز س ص ي د ي
موسصى أأين وجدنا كل ألإمكانيات
أل Ó-زم -ة و وسص -ائ-ل أل-رأح-ة لإج-رأء
ت -ربصض ن -اج -ح ،ل -ق-د أسص-ت-ف-دن-ا م-ن
أل- -م- -رأف- -ق أل- -م- -ت- -وف- -رة م- -ن أج -ل
ألتحضصير ألجيد لتصصفيات ألألعاب
ألأسص- -ي- -وي- -ة أل- -م -ق -ررة ب -الصص -ي -ن «،
مضص -ي -ف -ا « :ل -ق -د أأج -ري -ن -ا ث Ó-ث
مباريات ودية ذأت أأعلى مسصتوى،
أأنا جد رأضض بهذأ ألتربصض ،و أأود

أأن أأشصكر ألإتحاد ألجزأئري لكرة
أل -ق -دم و أل -ح -ك -وم -ة أل -ج-زأئ-ري-ة و
شصعبها ألذي أسصتقبلنا و سصّهل لنا
عملنا «.
م -ن ج -ه-ت-ه ،أأع-رب أل-دك-ت-ور سص-اب-ا
ك- -وكشض أل- -ذي ت- -رأأسض أل- -وف -د ع -ن
أم-ت-ن-ان-ه لÓ-إت-ح-اد أل-ج-زأئ-ري ل-كرة
أل- -ق- -دم أل- -ذي سص- -م- -ح ل -ل -تشص -ك -ي -ل -ة
أل- -ف- -لسص- -ط- -ي -ن -ي -ة أإج -رأء ت -ربصص -ه -ا
ألتحضصيري في ظروف رأئعة.

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

مولودية ا÷زائر

ألعدد
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›لسس اإلدارة ينهي مهام عمر غريب

أأعلن مجلسض إأدأرة مولودية ألجزأئر إأنهاء
م -ه -ام ،أل -م -دي -ر أل -ع -ام ل -ل -ن-ادي أل-ن-اشص-ط ف-ي
ألرأبطة أألولى لكرة ألقدم ،عمر غريب ،ألذي
عوضض مؤوقتا بجمال مربوط ،وفق ما جاء في
بيان أأعقب أجتماع هذه ألهيئة ،مسصاء أأمسض،
ألخميسض .أأوضصح ألبيان ألذي أأمضصاه رئيسض
م -ج -لسض ألدأرة زأي -د أل -ع-اج أأن-ه «ب-ع-د ت-ق-ي-ي-م
أل -م -وسص-م أل-ري-اضص-ي  2017 -2016لمولودية
أل -ج -زأئ -ر ف -ي ج -م -ي -ع أألصص -ن -اف ،سص -وأء م -ن
أل- -ج- -انب أل- -ري -اضص -ي أأو ألنضص -ب -اط -ي ،وك -ذأ
وضصعية ألشصركة ألرياضصية للنادي ،تقرر إأنهاء
مهام عمر غريب ،من منصصبه كمدير عام
للشصركة».
سص -اد أل -غ -م -وضض ح -ول مسص-ت-ق-ب-ل غ-ريب ف-ي
‘‘أل-ع-م-ي-د‘‘ م-ن-ذ ن-ه-اي-ة ألشص-ه-ر أل-فارط ،عندما
أأعلن هذأ ألمسصير أسصتقالته من منصصبه ،قبل
أأن يصص -در زأي -د أل -ع -اج ب -ي -ان -ا أأوضص -ح ف -ي -ه أأن
ألمعني في عطلة .كان غريب قد أأقصصي
مدى ألحياة عن ممارسصة أأي نشصاط له صصلة
بكرة ألقدم من طرف ألتحادية ألجزأئرية
للعبة في صصيف  ،2013قبل أأن يسصتفيد من
ألعفو في فيفري  ،2016ما سصمح له بالعودة
مجددأ لهيئة ألتسصيير في ألمولودية ،ويحوز
مع فريقه على كأاسض ألجمهورية ،نهاية موسصم
 .2016-2015أأنهى ألنادي ألعاصصمي بطولة
موسصم  2017-2016في ألمرتبة ألثانية ،بينما

أأقصصي في نصصف
ن -ه -ائ -ي ك -أاسض أل -ج -م -ه -وري -ة ،ب -خ Ó-ف ك -أاسض
ألكونفدرألية ألفريقية ألتي تتوأصصل مغامرته
فيها حيث سصيقابل ألنادي ألفريقي ألتونسصي
في ألدور ربع ألنهائي ،شصهر سصبتمبر ألمقبل.
ألتزم مجلسض إأدأرة ألمولودية في ختام بيانه
ع -ل -ى «ت -وف -ي -ر ك -ل أل -ظ -روف لضص -م-ان ألسص-ي-ر
ألحسصن للنادي في هذه ألفترة».
ت- -ت- -زأم- -ن إأق- -ال- -ة غ- -ريب م- -ع دخ -ول سص -وق
ألتحويÓت ألصصيفية مرحلته ألحاسصمة ،حيث
أأبرمت ألمولودية ،أأمسض أأول ،صصفقة لها في
ه-ذأ ألسص-ي-اق ع-ن-دم-ا ت-ع-اق-دت ل-م-وسص-م-ي-ن مع
ألمهاجم ألسصابق لتحاد بلعباسض سصفيان بالغ،
فيما تم تسصجيل رسصميا ألسصتغناء عن خدمات
أل -ح -ارسض شص-مسض أل-دي-ن ب-وصص-وف وأل-م-ه-اج-م
عنتر جمعوني.

–ويÓت

أارسسنال يقدم عرضسا جديدا لشسراء عقد ﬁرز

أأكدت ألعديد من ألمصصادر ألصصحفية أأن
نادي ليسصتر سصيتي أإلنجليزي لكرة ألقدم
تلقى عرضصا جديدأ من نادي أأرسصنال من
أأجل ألتخلي عن نجمه ألدولي ألجزأئري
ري -اضض م -ح -رز خ Ó-ل ف -ت -رة ألن -ت-ق-الت
ألصصيفية ألحالية .كانت أإدأرة ليسصتر قد
ت- -ل -قت ع -رضص -ا رسص -م -ي -ا م -ن ن -ادي روم -ا
أإليطالي من أأجل ألتعاقد مع ألÓعب
أل- -ج -زأئ -ري م -ق -اب -ل  29م-ل-ي-ون ج-ن-ي-ه
إأسصترليني ،لكن لم تشصهد ألمفاوضصات أأية
تطورأت.
ذكرت نفسض ألمصصادر أإن نادي أرسصنال

قد أأنضصم لصصرأع ضصم رياضض محرز حيث
ق- -ام ب -ت -ج -ه -ي -ز ن -ح -و  50م-ل-ي-ون ج-نيه
أإسص -ت -رل -ي-ن-ي م-ن أأج-ل ضص-م-ه ب-ال-م-ي-رك-ات-و
ألصصيفي ألحالي .يذكر أأنه تفضصل إأدأرة
أل- -ث- -ع- -الب ب- -ي- -ع ألÓ- -عب خ -ارج ب -ط -ول -ة
ألبريميرليغ ولو بسصعر أأقل حيث ترفضض
Óندية ألمنافسصة
ألسصتغناء عن محرز ل أ
دأخل أإنجلترأ .كان صصاحب ألـ  26عاما
ق -د سص -اه -م ف -ي ت -ت -وي -ج ل -يسص-ت-ر ب-ب-ط-ول-ة
أن -ج -ل -ت-رأ أل-م-وسص-م ق-ب-ل أل-م-اضص-ي ل-ل-م-رة
أألول -ى ف -ي ت -اري -خ -ه ،فضص Ó-ع-ن حصص-ده
للقب أأفضصل لعب في إأنجلترأ

رزنامة الرابطة اÎÙفة األو ¤لكـرة القـ ـدم للموسسـ ـم ٢٠١٨ - ٢٠١٧

: OGó``````YGE
áæ«eCG.ê
السشبت  ١٥جويلية  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٢١ششوال  ١٤٣٨هـ
العـ ـدد١٧٣٨٧ :
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koutoufcom@gmail.com

فالك فال اÒÿ

‘ حّبـك يا بـÓدي

❊ الحمل
إاذا اسشتطعت أان تمحو من
قلبك كل مششاعر الرغبة في

النتقام يا حمل..فقد تخلّصشت من أاحد
أاعظم أاسشباب التّعاسشة والشّشقاء.

❊ الثور
قل يا رب يا ثور..وسشيترّتب كل
اعوجاج وُيششفى ُكل انكسشار،
فُكلما همسشت لله سشًرا ُمنحت
العطايا من ُكل مكان.

يحيـ ـا أاو’د ب ـÓدي
ي -ح -ي -ا أو’د بÓ-دي وي-ح-ي-ا ب-ن-ات بÓ-دي
وششنانا فلحسشادأحنا أو’د ألجزأئر خاوة
في كل بÓد
أو’د ششرق ألغالي وأو’د ألغرب ألعالي
وو’د أل -وسش -ط أم -ج -اد وأو’د ألصش-ح-رأء
أل - - -ب - - -اه - - -ي - - -ة ول - - -ق - - -ب - - -اي - - -ل أسش - - -ي - - -اد
أو’د ب Ó-دي رأي -ة وب -ن-ات بÓ-دي غ-اي-ة
وسشر عليهم زأد مثل ألغز’ن ششرأدة ما
ي -ح -ك -م -ه -م صش -ي-ادأو’د بÓ-دي خ-اوة م-ا
تفرقهم عدأوة وما يغويهم عناد
ضشحّاو على ألجزأئر جابوها بالجهاد
أحنا أو’د ألجزأئر خاوة في كل بÓد

❊ الجوزاء
القلب المنكسشر سشينجبر،
والطريق المنّسشد سشيفتح،
وأامورك المعّوجة سشتسشتقيم،
وأاتعابك سشتُششفى يا جوزاء..ثق بالله
ول تعجز.

حكم و
أأمثال
^ أب -ت -ع
د ع-ن سش-وء
أ
ل
ظ
ن
؛
وعن
ف
ألششك؛ فهو يهدم ،و -ه-و ي-ؤوذي،
ع
ن
فهي تظلم!
ألمقارنة؛

ن عيد ألغفرأن لدى أليهود متمّثل في
^أ ّ
أّنهم يقومون بالتخلصس من ذنوبهم بتمرير
دجاجة  ٣مرأت فوق ألرأسس لتنتقل
ألذنوب إأليها وذبحها؟
ن أغ- -ل- -ى سش- -ائ- -ل ف- -ي أل- -ع- -ال -م ه -و سش -م
^أ ّ
ألعقرب ،جالون وأحد منه ( ٣ . ٧لتر) ُيباع
بمبلغ  ٣9مليون دو’ر.

^ سش-ت
ت  -جبرك ألح
ي
ا
ة
.
.
.
ع
ل
ى
ق -ب -ل
عن ّ م -ا ’ رغ -ب
ة
ل
ك
ب
ه
،
دها ك
ن مسشتعدأً.

حل ألعدد ألسشابق

قطّة وأحدة أ
’ ّ
ن ألقطّة ألوأحدة تصشطاد فأارأ وأحدأ
في أل
ف
س
دقيقة ،شتصشطاد  ١00فأار في  ١00دقيقة.

أبتسسم
❊

^ دخلت على زوجها تبكي قال لها :لم
تبكين؟ قالت :ألجيرأن يقولون عني
بدينة ،قال لها :كم مّرة قلت لك ’
تصشّدقي كل ما تسشمعينه .هيا تعالي وهاتي
كرسشيبن وأجلسشي بجانبي.
^ زوجة قالت لزوجها :أنا غاضشبة أليوم،
قال لها كم جدأر عندك؟
قالت :أربعة وأكّلم ألخامسس ،هذأ أسشمه
ألدفاع قبل ألبدء أي
’سشتباقية.
ألقصشف بالضشربة أ إ

للعÈة

يحكى أانّ أافعى دخلت ورششة نجار
بعد أان غادرها في المسشاء بحثًا عن
ال -ط -ع -ام ،ك -ان م -ن ع -ادة ال-ن-ج-ار أان
يترك بعضض أادواته فوق الطاولة ومن
ضشمنها المنششار.
وب -ي -ن -م -ا ك-انت األف-ع-ى ت-ت-جّ-ول ه-ن-ا
وه- -ن- -اك؛ م- -ر جسش- -م- -ه- -ا م- -ن ف- -وق
المنششار مما أادى إالى جرحها جرحًا
بسشيطاً ،ارتبكت األفعى وكردة فعل
قامت بعضض المنششار محاولة لدغه
مّما أاّدى إالى سشيÓن الدم حول فمها.
ولم تكن تدرك األفعى ما يحصشل،
واع -ت -ق -دت أان ال -م-نشش-ار ي-ه-اج-م-ه-ا،
وحين رأات نفسشها ميتة ل محالة؛
قّررت أان تقوم بردة فعل أاخيرة قوية
ورادعة ،التفت بكامل جسشمها حول
المنششار محاولًة عصشره وخنقه.
اسش-ت-ي-ق-ظ ال-ن-ج-ار ف-ي الصش-ب-اح ورأاى
المنششار وبجانبه أافعى ميتة ل لسشبب
إال لطيششها وغضشبها!..
العبرة

أاحيانًا نحاول في لحظة غضشب أان
ن -ج -رح غ -ي -رن -ا ،ف-ن-درك ب-ع-د ف-وات
األوان أاّننا ل نجرح إال أانفسشنا.
ال - -ح - -ي - -اة أاح - -ي - -ان - -ا ت - -ح - -ت- -اج إال- -ى
ت -ج -اه-ل..ت-ج-اه-ل أاح-داث ،ت-ج-اه-ل
أاششخاصض،

تجاهل أافعال ،تجاهل اأقوال.
ع ّ-ود ن -فسشك ع -ل-ى ال-ت-ج-اه-ل ال-ذك-ي
فليسض كل أامر يسشتحق وقوفك!
خ -ل -ق ال -ل -ه ال -ن -اسض م -ن م-اٍء وط-ي-ن،
ب -عضش -ه -م غ -لب م -اؤوه ط -ي َ -ن -ه ،فصش-ار
ن - -ه - -را ً..وب - -عضش - -ه - -م غ - -لب ط- -يُ- -ن- -ه
ماَءه..فصشار حجرا ً.

مثÒة
خمسس دول:
ليــسس بهــا مطــار

تحتاج ألمطارأت دأئًما إألى ألتوسشع لتلبية ألطلب
ألمتزأيد على ألسشفر ،إأ’ أن هناك دو’ صشغيرة
جًدأ في ألعالم ’ تكفي مسشاحتها لبناء مطار ،إأذأ
فلنتعّرف على هذه ألـ  5دول معا.
 -٢موناكو.

❊ اأ’سشد
Óخرين واعلم
ل تكره الخير ل آ
أانك مÓقيه ،كن ششاكرا يا
أاسشد..لما عندك وسشياأتيك المزيد ،كن على
يقين أانك تسشتحق الخير وسشتجعل من حياتك
حياة أافضشل.
❊ العذراء
حزن؛ لن
سشيأاُخذ الجميع نصشيبهُ سشعادة أاو ُ
يُفوتك ششيء كتبهُ الله لك فأارضشى بالقدر،
وُقل الحمُد لله دوماً يا عذراء.

❊ الميزان
ما تراه صشعباً يا ميزان هو يسشير
على الله ،وما تراه كبيرا ً هو صشغير عند
الله..وما تراه مسشتحي ًÓهو هيّـن على الله،
فقط عليك أان تقصشد بابه.
❊ العقرب
عندما يتحدث الناسض عنك
بسشوء ياعقرب وآانت تعلم أانك
لم تخطى في حق أاحد منهم تذكر أان
تحمد الله الذي أاششغلهم بك ولم يششغلك بهم

أخبار

 -١مدينة ألفاتيكان.

ل تكن تحت رحمة األششياء
العابرة يا سشرطان..ل تتعلّق بأاي
ششيء قد يؤولم قلبك فيما بعد ،عّود
نفسشك على القوة والصشÓبة ،ل تكن ضشعيفاً
عند العاطفة!

ألذين يتباهون بطول ألسشنتهم وقدرتهم على
أنتقاد ألناسس وتجريحهم إأليكم قول ألحبيب
ن أششّر ألناسس منزلة
صشلى ألله عليه وسشلم« :إأ ّ
يوم ألقيامه من يتّقيه ألنّاسس مخافة لسشانه».

الثّ
ع
ب
ا
ن
و
ا
Ÿ
نششار

ما هـ ـ ـو الشّش ـ ـيء ال ـ ـ ـذي ’ –ـ ـ ـب
أان تلبسش ـ ـه

❊ السشرطان

❊ القوسس
التّغيير الحقيقي يبدأا من
داخلك يا قوسض..فالبيضشة إاذا
ُك uسشَرت من الخارج انتهت حياتها أاما إاذا
ك ّسشرت من الداخل فحياتها قد بدأات حتى
يغّيروا ما بأانفسشهم.
❊ الجدي

كّلما اّتسشعت مسشاحة التفاؤول في
عينيك رأايتَ نعيماً ل يبصشرهُ إاّل
من أاحسشن ظنُه بالله ،وأاsن الله مَعه فكن واثقا
بالله وفقط يا جدي.

❊ الدلو
اطمئن يا دلو سشيجبر الله
كسشرك..فكم من كْرٍب مّر بك،
وكنت تظّنه نهاية العالم وقد
صشار اآلن طيف ذكرى
❊ الحوت

 -٣سشان مارينو.
-٤أندورأ.
 -5ليختنششتاين.

عند كل أالم ،مرضض ،حزن،
ضشيق ،سشتجد جرعه عظيمه من
األمل والسشعادة {إأنما يوّفى
صشابرون أجرهم بغير
أل ّ
حسشاب} ذّكر بها نفسشك يا حوت.

info@ech-aab.com
السسبت  ١٥جويلية  ٢٠١٧م اŸوافق لـ  ٢١شسوال  ١٤٣٨هـ
www.ech-chaab.com
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انسس -رسس ج -ار  Êف -اسس -ن ان -ك-م ك-ل اسس ن-السس-بث اغ-م-يسس ن-ت-م-ازي-غث..م-ا Êات-اف-م ÿب-ار
ن -ت -م-ورث-ن-ا اسس ووال-ن يÓ-ن نسس-ن-ي-ه-ن اق غ-ورن سس-ك-ل ،اشس-ن-ويث ،ام-زاب-يث ،اق-ب-اي-ل-يث ،اشس-اويث،
اتراقيث..الشسياي يÓن هيقيث"الشسعب" مانك اتيلي سسما او ازاث ان كل نوقراي..الهدف انغ نتا
اعذال نالشسي يÓن يÎاق اق جرنان "الشسعب"  ،واانتشسني نÎحب سساÿطواث انيغ لرياي Ê
قراين نوجرنان مانك اثنحسسن.

تغردايت :الششيخ باعلي واعمر

ا◊مامات انزلفانة
ثذرم ـ ـ ـ ـ ـت ثط ـ ـ ـ ـ ـف إمك ـ ـ ـ ـ ـن إنتغمت ـ ـ ـ ـ ـسس
سسم يدزذ القم سسم يسسبدل
الوقث .ثقمتسس انزك اثرح صسج
امكن اثذرمت .أاك اذلوقث ايذغ
ادنبضس ببسس انكرث أامسس ،
ثقمتسس ثغل اتعذوث .ايق ذين
ادب ذقسسقسسن انقر .أانف اطسس
اعقلن اقول انتوشسلت اسسعشسن
ذشسول  ،الشس ون يته ،اذغ ادنبذر
يوث انتحكيث ادحكن و زك اند
يون اÃذن يسسع اعذون سسلعرشس
انضسن.

البويرة  :ع نايت رمضشان

” ابهان
نوفورهت الو’ية
دفر مناو اسسقسسان تبدى اتشسارى
نتغردايت اتوسسان
اسس-م-دان ات-اسس-ان سس-م-ن-اوت “و
ة
ن
ا
ف
ل
ز
سسا◊ماماتسس اقارناسس
اوع -م -ار ادوخ -دام ب-دان ادب-اب
ت
ق
ا
ت
ي
ا
تدجوج سسوغرم نتغرد
ن -ري -ال اسس -ن -م -اران اي -ت -ل -نسس-ان
سست Úكلم“ ،ي اتوسسان سسبكري اخ-دام نسس-نسس-وت-ان دا◊مامات
سسومان احمان دŒموين توغ
د–ون- - - -ا ن - - -يشش دال - - -ت - - -او’ت
دنشسان نوفورهت ا‰دان
نتمدورت بعد اتوغ دسش ا◊مام
باÿصسوصس توات اقضسعن
اقن نالدولة.
غال دسس اوسسقضسع انواسس ام -اشس -ي ان -اف م -ن-او ت-وات اب-دان
دقد تداق Úدجدي
اسسنمر نويتلنسسان احرشش نوفورهت
امÓل.
دت-ك-رزت اط-ف-ان م-ن-اوت “ورا ن-كÓ-ن
دسسنت تزدايت اديغلب نلرهاط انتداقÚ
مع ارب نالهوشش مع ابنى انتدار نوفورهات
ايالفايدة انتوات.
امان نوغرم انزلفانة غرسش اقت اŸيزة ’شش
انشس -ان وضسضس -ن ام -انسش اح -م -ان ت-اوضس-ان ال
خمسش واربع Úنالدرجات مع الكÌة ناŸعادن
ادسش اداوان ي -غ -لب ن -ط -ان -ان ان -ال -روم -ات -ي-زم
دط -ان -ان ان-وج-ل-ي-م دي-زوران ف-ن-ج-ال ن-ال-ك-ل-ور
دالصسوديوم ا’ن امانسش.
زل -ف -ان -ة تسس-ت-ق-ب-ل ÷واي-ة  300ال- -ف ا‰دان
اوسس-قسش ات-اسس-نسس-د سس-اي-ول-و ال-و’ي-ات د“ورا
ان - -وزغ - -ار ي Ó- -وسش اقصس- -د اوداوى ي Ó- -وسش
اتاسسد غ Òاوفورهت دوحوسش تÔي ادورقاب
نتغرم ا’ن اغزر انلمزاب

آاوال دونزروب:@ثّ-ق-ار ث-غ-اط ن-تشس غ-رسس-غ غ-رسسغ ذ
العيذ نيغ ذي عشسورا
@م- - - -اّت - - -ا ي - - -وي - - -ن ت - - -ادونت غÒ
تاعنونتباشسا آاتيني فسسيغ
@يs- - - -ك- - - -رد أاوسس - - -وف ي - - -وي - - -د
ال - -قشس - -قشس سس - -وف اي- -عs- -دا
يّقيم القشسقشس
@ آاشس أامور أاّنك ،
ت- - - - - - -ادرد دوغ
أاول أاّنك

يل اÿلف مقرن غرسسنت اصسوضسن
غر اثمنغوث ،غزمن ذريعة اكن القسسن
امذن أان اذÁث ،عسسنت ذيل أامكن
اوك - -ن اذق - -بضس - -ن ال - -ع - -م - -رسش Ÿع- -ن
ارصس- -وضس- -ن غ- -ر اŸغ- -رب انسس- -ن ،ي -ل ا‰ق- -ل غ -ر ث -ج -م -عث ان -زك ان -د ال -ن اق- -ون اق- -ذ يسس- -م -ن -دغ -ن اسس -ف .وي -ذ
ث- -ف- -خ- -تسش ام- -نسس -ن Ÿع -ن ي -ل ث -ك -لت ال-ع-ق-ل اث-ن-ت-ف-رن اث-ن-ف رح-ن ال-ذن-ث-ن ،يسس -نشس -ع -ن اق -ون وي -ذ ازط-ن ث-ق-م-تسش
اثزقلتسش ،فرن اسسرسسن ننسش انرح غر اق -ل -لث ذل -وقث اق -ذ ازط -ن غ -ر ا Òÿاقللث ذلوقث ايذغ انقر.
ومغر ازمل اوكن اغديفك ثكث أانسش،
ل
أامر يرفذ يسسرسش اسس Úاغزمتسش ذقو اتعوانن أالوالدين انسسن
ينيسسن رحث قمثسش ازذث وخمسش متفق
ار روحث اتقمم غر Áن انون.
سسدعدا الصسيف نسسقاسس و وإاقداشسن
نالو’يث انباثنت سسي مبذون اوين
اعذون اطفن ذق Úأادين ومغر ازمل
العوطلتونهن Úاتوجاذن إاÁاننسسن
رح- -ن اق- -م- -نسش ازذث وخ- -م اسس -رج -ن
إاثوليث أانلقرايث  ،ذالعيذ امقران
اذغسش ارديسش ،يبضسد لون انسسن ولنت
خاطر أابذون اتفتيفن ذي لباسس
ب
امبعذ ادثد ،يبضسد ازذث وخم يقل
انلخذا Ëبشسام أاذسسغن القشس انلقرايث
ن
ال -فشش غ -ر اث -م -رث اسس -رح -د اق -ل -م
ذلوازم نالدخول اŸدرسسي بشسام
اذقارنشس طول إاوالدين انسسن اسسغتانغ
انÎب- -ي- -ع غ -ف ول -نسش  ،ي Èاثشس -ك -م -ن
ثغاوسسوين اق– Óواجنهنت سسÒتو
ان -ت -غ -م -رث ،اع -ذونسش ن -ق-زن-د اط-ف-ن
كعاد ا◊ال يغÓي لباسس وادريث
سس - -فسش .اذغ اسس - -ث - -قسس - -نت أامك ذي- -ل
Ò‰ا طل Íلباسس نتغوسسوينأاقÓ
ش
امضسق ارثطفن Ÿعن ازذث وخمس
اغÓينت وكامل توخذامنت ذي
اطفن سسفسش ابل لعثب.
اÿارج.
ير انهث ينطق ارغرسش ينيسسن ذبر
باثنتŸ :وششي حمزة
ملف ذر اسسقبلغ اعذون مدبضش سسخم
إاق- - -داشس- - -ن اذب- - -ذون ا–واسس- - -ن ف - -اÿذاË
ارزرغ ذشش نشسول ادفغ ،آاه أاك أانف اكن
إاهنتسسعاذن ام زنز ناÿوضسرث انغ اذخدمن اق Óاننانغ بلي ا◊ال يغÓي اونهن Úذي
ش
اشس- -ول ي -زذغ ذل -ك غ -ر وث -ن -ث -ن .اطس
ذي السسبÒاث انيغ اذروحن لفاج  ...بشسام ل -ب -اسش ذث -داه اوبشس -ام أاذسس-غ-ن ال-قشش إاخسس-ن
اق -ث -م -ث -ن اق -زن-زن ث-غ-مسسث اث-ذرمت،
ادب -رن ق -ل-ي ن-اŸصس-روف إاث-ول-يث ان-ل-ق-ايث  ،وا’دوات إاحواجن’ ،زم اثكسسن فإاغالننسسن
وسسقسسو ا÷رنال ““نالشسعب““ ،قلي نقداشسن واثخذم ذالعطلة نالصسيف خ Òما اذقيمن
امصس- -وضس- -ن سس Úأاق- -ب- -ل اشس -رع ،م -ي -ل

إقدإششن إنباثنت خدمن ذي إلعطلة بششام أإذسشغن إلقششن ذي ثوليث إنلقرإيث

ام Úاتنوغن إايذ نإاعشسÒن واتقن اŸشساكل
إالوالدين انسسن ،والظاهرة ياي ث Óذالدزاير
كامل.
◊ذمت نالدريث ذي الصسيف بشسام اذوجذن

إادخول اŸدرسسي ماشسي غ Òفالدريث حتى
ث -ه -ون اق -ن -ه -ن -ت Úات -نت ل -ك -وشس -ي خ -دم -نت
ل- -بسس- -ط- -اث ،أات- -ق- -نت أاسس- -مسس- -م إاث- -ج- -وب- -اب
أاث -تسس -ل -ك -ه -نت أاث -خ -ي -اط وال Ó-نت ح -ت-ى ث-ي
أاقÎوح-ان غ-ن-ال-ت-ح-ف-اف Úات-ع-ون-ن-ه-نت سسالح
انسسنت.
إاقداشسن نا÷امعة اقنهن Úاتعاونن إاÁاننسسن
أاسسلباسش انلخذا ËسسÒتو نهن Úأاقعمر أاقلي
او ت -ق -اون اذخ -ذم -ن ÿذا Ëاوع -رنت أاق-ل-ي
ال -ب -ن -ي -ان خ -ذم -ن ذم -ن -ف -ري -ن ،ان -ي-غ خ-دم-ن
ل -ف Ó-حث سسÒت -و ذي ال-ق-ج-اث ن-ا÷اج م-اÊ
إاتروحان زيك نتصسبحيث وأاذعلفن إاقوزاث
وأاسس-ن-مسس-ح وأاسس-ن-ق-ن ام-ن وأاه-ن-ع-وسس-ن م-ل-يح
اوم -ب -ع-د وادروح-ن  ،أاي-ذ ن-إاق-داشس-ن أازن-ززان
Ùاجب سسÒتو ما Êإاقرقا رمضسان.
اŸه- -ي -م ذي الشس -ي -اي ك -ام -ل ب -ل -ي اق -داشس -ن
انلوراسش امقران اتنافيقان فيماننسسن بشسام
أاذكسسن انزقوم انسسن فالوزالدين أانسسن أاقÓ
لتان غ Òسسقداشسن أامزيانن.

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصسلة

^  1٥جويلية  :1٩٥7قرر وزير الدفاع
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الثورة مصصدر الهأم ا÷زائريÚ
لحرار الذين
تبقى ثورة أاول نوفم ÈاÛيدة مرجعية أابدية راسسخة ‘ وجدان ا÷زائري Úا أ
ترتعشس فرائسسهم وتدمع عيونهم كلما اسستحضسروا شسريط كفاحهم البطو‹ ضسد اسستعمار اسستيطاÊ
غ-اشس-م ووحشس-ي ،وم-ع-ان-ات-ه-م ال-ي-وم-ي-ة ‘ ال-ري-ف واŸدن م-ن “شس-ي-ط ،م-داهمات ،اعتقالت ،حرق
لرضس اÙروقة.
وقصسف ،هذا ما يعرف بسسياسسة ا أ
وي -زداد ه -ذا الشس-وق وا◊ن Úال-لﬁدود ع-ن-د اسس-ت-ذك-ار الشس-ه-داء الأب-رار ،ال-ذي-ن سس-ق-ط-وا إا¤
لخيار ،خلل معارك طاحنة أابلوا فيها البلء ا◊سسن بفضسل خصسال نادرة ‘
جانب إاخوانهم ا أ
لقدام ومقارعة العدو وجها لوجه بتكبيده خسسائر ل تعد ول –صسى ‘ العدة والعتاد.
ا إ
لسساسسية تتحدث عن بطل واحد أال وهو الشسعب،
هكذا كانت الثورة ا÷زائرية كل نصسوصسها ا أ
والفكر ا÷ماعي ‘ القيادة ،وهكذا ذاب الشسخصس بداخل هذا الزخم ،مبعدة ما يسسمى بعبادة
الشسخصسية أاو حب الزعامة ،هذا اŸنطق كان أاقوى من كل النظريات القائمة حول ا◊كم.
ولبد من القول هنا إان خلصسة كل هذا اŸسسار الشساق واŸضسني كانت نتيجته إايجابية أال وهي
نيل السستقلل الهدف اŸركزي الذي حدده بيان أاول نوفم ،Èوعليه فإان التضسحيات ا÷سسام ⁄
تذهب سسوى وعلينا أان نكون أاوفياء لهذه الثورة فيما نقوله اليوم.
Á ⁄ر عن  ٥جويلية إال أايام قلئل حتى بادرت بعضس ا÷هات إا ¤إاثارة قضسايا شسائكة جدا
حول الشسخصسيات الثورية ،ل ندري خلفيات هذه الشسهادات بالضسبط.
لبعاد التي نريدها ،الثورة  ⁄تكن أابدا
ما صسدر عن هؤولء يعد حقا عمل مقلقا من زاوية ا أ
ع-ب-ارة ع-ن سس-اح-ة ل-ل-ن-زاع-ات والصس-راع-ات ك-م-ا ي-ح-ل-و ل-ل-ب-عضس ق-وله ومهما حاولوا تبييضس أاحداث
لي خطوة ‘ هذا الشسأان ولن يرحم أاحدا.
معينة فإان التاريخ يرفضس ذلك وسسيقف باŸرصساد أ
هذه الصسورة التي يريد هؤولء تقدÁها ل “ت بصسلة للثورة ،التي كانت تدك معاقل
السس -ت -ع -م -ار دك -ا م -ن أاج -ل السس -ت -ق -لل و ⁄ت -ؤوث -ر ‘ مسسÒت-ه-ا أاب-دا ب-دل-ي-ل أان-ه-ا ط-ردت
السستعمار شسر طردة ،غادرها وهو يجر أاذيال الهزÁة النكراء التي ◊قت به.
لذلك ،فإان أاو ¤ما نقوم به هو حرصسنا على إافادة هذا ا÷يل بقيم الثورة من حب
لحÎام وال-ت-ق-دي-ر وال-ع-دال-ة وغÒه-ا ،هذا ما
ال-وط-ن ،ال-تضس-ح-ي-ة ،ال-ع-م-ل ،ال-تضس-ام-ن ،ا إ
يطلب منا نقله لهذا ا÷يل.

جمال أوكيلي

الشسعب /على إثر إندلع حرإئق ‘ إلعديد من
إل-غ-اب-ات ‘ م-ن-اط-ق م-ت-ف-رق-ة م-ن إل-وط-ن ،ن-ت-ي-ج-ة
إلرتفاع إÙسسوسس ‘ درجات إ◊رإرة ،تدخلت
م-ف-ارز ل-ل-ج-يشس إل-وط-ن-ي إلشس-ع-ب-ي ،ي-وم-ي  12و13
ج-وي-لية Ÿ ،2017د ي -د إل -ع -ون Ÿصس -ال -ح إ◊م -اي -ة
إŸدن-ي-ة وم-دي-ري-ة إل-غ-اب-ات ،قصس-د إخ-م-اد إل-نÒإن
على مسستوى كل من وليات تيزي وزو وإلبليدة
وإŸدي -ة وت -ل -مسس -ان وغ -ل -ي -زإن وج -ي -ج -ل ،وإج -لء
إلسسكان إلقاطن Úبالقرب من إŸناطق إلتي مسستها
إ◊رإئق وتقد Ëإلسسعافات إألولية لهم.

..يحبط ﬁأولت هجرة غÒ
شصرعية لـ  51شصخصصأ
و‘ إطار ﬁاربة إلتهريب وإ÷رÁة إŸنظمة،
“ك -نت وح -دإت م -ن ح -رإسس إلشس -وإط -ئ ب -ك-ل م-ن
وهرإن/ن.ع 2.وعنابة/ن.ع ،5.م - - -ن إح - - -ب - - -اط
ﬁاولت هجرة غ Òشسرعية ل ـ ( )51شسخصسا ،كانوإ

على م Ïقوإرب تقليدية إلصسنع.
من جهة أإخرى ،أإحبط حرإسس إ◊دود بكل من
سسوق أإهرإسس وتبسسة وإلطارف/ن.عﬁ ،5.اولت
تهريب كميات من إلوقود ُتقدر بـ ( )9884لÎإ.

..يوقف Œأر ﬂدرات ويضصبط
مركبة ﬁملة بألسصموم
‘ إط - -ار ح - -م- -اي- -ة إ◊دود وﬁارب- -ة إ÷رÁة
إŸنظمة ،وإثر دورية Ãنطقة بني ونيف إ◊دودية
ببشسار/ن.ع ،3.أإوق- -فت م- -ف -رزة ل -ل -ج -يشس ،ي -وم 12
جويلية  ،2017تاجري (ﬂ )02درإت ،وضسبطت
م-رك-ب-ة سس-ي-اح-ي-ة ُم-ح-م-ل-ة ب-ك-م-ي-ة كبÒة من إلكيف
إŸعالج ُتقدر بـ ( )454كيلوغرإما.
م- -رة أإخ- -رى ت- -ؤوك- -د وح- -دإت إ÷يشس إل -وط -ن -ي
إلشس -ع -ب -ي ع -زم -ه -ا وح -رصس -ه -ا ع -ل -ى ت -ق -ويضس ك-ل
إÙاولت إلدنيئة إلتي ترمي إ ¤نشسر مثل هذه
إلظوإهر إلدخيلة على ›تمعنا وقيمنا.

سسباق السسباحة ‘ البحر

لرهابي Úويوقف مهربÚ
..ويدمر ﬂابئ ل إ
‘ إطار مكافحة إإلرهاب وإثر عمليات بحث
و“شسيط ،كشسفت مفارز للجيشس ،يوم  12جويلية
 ،2017بكل من تيزي وزو/ن.ع 1.وجيجل/ن.ع،5.
لرهابيُ Úع Ìبدإخلها على 3
ثلثة (ﬂ )03ابئ ل إ
لسستعمال ،باإلضسافة
قنابل تقليدية إلصسنع جاهزة ل إ
إ ¤كميات من إŸوإد إلغذإئية وإأللبسسة وإألفرشسة.
و‘ إطار ﬁاربة إلتهريب وإ÷رÁة إŸنظمة،
أإوق- -ف ع -ن -اصس -ر إل -درك ب -ال -وإدي/ن.ع ،4.ت- -اج -ر
ﬂدرإت وح -ج -زوإ ( )5,2ك-ي-ل-وغ-رإم-ا م-ن إل-كيف
إŸع -ال -ج ،ف -ي-م-ا ضس-ب-طت م-ف-ارز ل-ل-ج-يشس إل-وط-ن-ي
إلشس -ع -ب -ي ب -ك -ل م -ن “Ôإسست وع Úق -زإم/ن.ع،6.
م -ه-رب )02( Úوح -ج -زت م -رك -ب -ت )02( Úرب-اع-ي-تي
إلدفع و( )1,5طن من مادة إلسسكر وُمعدإت تنقيب
عن إلذهب.
م -ن ج -ه -ة أإخ -رى ،أإح-ب-ط ع-ن-اصس-ر م-ن ح-رإسس
إلشس-وإط-ئ ب-الشسلف/ن.عﬁ ،1.اول - -ة ه - -ج- -رة غÒ
شس- -رع -ي -ة لـ  9أإشس -خ -اصس ك -ان -وإ ع -ل -ى م Ïق -ارب
مطاطي.

تأألق فريق اŸديرية العأمة لألمن الوطني
لمن إلوطني
إحتّل فريق إŸديرية إلعامة ل أ
لو ‘ ¤إلÎتيب إلعام حسسب إلفرق
إŸرتبة إ أ
ب -السس -ب -اق إل-وط-ن-ي ل-لسس-ب-اح-ة ‘ إل-ب-ح-ر و إل-ذي
ن-ظ-م-ت-ه مصس-ال-ح إلشس-رط-ة صس-ب-ي-ح-ة أإمسس Ãركز
لم-ن إل-وط-ن-ي ب-عÚ
إل -رإح -ة إل -ع -ائ -ل -ي إل -ت-اب-ع ل -أ
تقورإيت بولية تيبازة.

وجاء فريق إلدرك إلوطني ‘ إŸرتبة إلثانية،
فيما إحتل فريق إلقوإت إلبحرية إŸرتبة إلثالثة،
إل أإّن إلÎتيب حسسب إلفردي كان قد إبتسسم Ÿمثل
جهاز إلدرك إلوطني إلذي جاء ‘ إŸرتبة إألو¤
لمن إلوطني
متبوعا Ãمثل Úعن إŸديرية إلعامة ل أ
‘ إŸرتبت Úإلثانية وإلثالثةŒ ،در إإلشسارة إ ¤أإّن

ذإت إلسسباق شسارك فيه  70سسباحا على مسسافة 6
ك -ل -م ذه -اب -ا وإي-اب-ا وي-ن-ت-م-ي ه-ؤولء ألج-ه-زة إألم-ن
إل- -وط- -ن- -ي وإل- -درك إل -وط -ن -ي وإ◊م -اي -ة إŸدن -ي -ة
وإ÷مارك إ÷زإئرية ،إضسافة إ ¤إلقوإت إلبحرية
وإدإرة إلسسجون.

‘ حضسور شسبابي هسستÒي ‘ «صسيف قسسنطينة»

تيبازة :عÓء ملزي

ا÷Òينو يلهب قأعة الزينيث بكوكتيل من األغأÊ
قسسنطينة :مفيدة طريفي
اأشسعل الفنان
العاŸي اأ÷Òينو ،ليلة اأمسس،
ركح القاعة الكÈى احمد باي
بقسسنطينة ،بباقة متنوعة من
اأغانيه الشسبابية التي رافقتها
هتافات وتصسفيقات ا÷مهور
الذي حضسر بقوة لسسماع وروؤية
هذا اŸطرب الذي جمع بÚ
ﬁب Úشسباب ،صسغار وكبار .
ع -رف إ◊ف -ل حضس -ورإ هسس -تÒي-ا
÷م-ه-ور إل-ن-ج-م إل-ذي ن-ال إسس-ت-قبال
حارإ من سسكان إلصسخر إلعتيق ،حيث
إمتلأت مدرجات قاعة «إأحمد باي»
إلتي تتسسع ◊وإ‹  3000مقعد منذ
إلسساعات إلأو ¤من مسساء إأمسس .
ع -ل -ى م -دإر إأزي-د م-ن سس-اع-ة م-ن
إلزمن ،حول «إ÷Òينو» إلقاعة إ¤
فضس -اء ‡ي -ز ج -ذب إل -ي -ه ج -م -ه -ورإ
ق-ي-اسس-ي-ا ف-ك-ان إل-ت-ج-اوب إل-ت-ام ف-وق
إŸدرج - -ات ع - -ن - -دم- -ا إسسÎسس- -ل ‘

مغازلة جمهوره إلشساب باأغانيه إلتي
يحفظها إلصسغ Òقبل إلكب.Ò
ك- - -ان حضس- - -ور «إ÷Òي - -ن - -و» إ¤
قسس -ن -ط -ي -ن -ة ول -ل-م-رة إل-ث-ال-ث-ة ‡ي-زإ
بجميع إŸقاييسس ،وكان Ãثابة تتويج
ح -ق -ي -ق -ي ل -لسس -ه -رإت إل -ف -ن -ي-ة إل-ت-ي
ب -ر›ت وم -ه -رج -ان ت -ي -م-ق-اد ح-يث
عرفت مرور عدد من إلفنان Úليلهب
ليلة إأمسس ‚م إلشسباب ركح إأحمد

باي باأجمل إأغانيه دغدغ من خللها
مشساعر ﬁبيه وجمهوره إلذي رسسم
وإي -اه ل -وح -ات رإئ -ع-ة ‘ إŸدرج-ات
إل -ت -ي ب-دت –ت إلأضس-وإء إل-ك-اشس-ف-ة
‚وما متلألئة لأن إلكل كان يرقصس
ويصسور تلك إللحظات إلبهيجة من
عمر إلسسهرة إلفنية إلتي دإمت Ÿدة
سساعت Úمن إلزمن  ⁄يتوقف خللها
إ◊ضسور عن إلوقوف وإلغناء إلأمر

إل -ذي ت -ع -ج -بت ل-ه إل-ف-رق-ة وزإد م-ن
حماسسها بسسبب إلتجاوب إلهسستÒي
إلذي عرفته إ◊فلة.
عرفت مدرجات إلقاعة إلكÈى
إك -ت -ظ -اظ -ا وت -زإح -م -ا ك -بÒي-ن م-ن-ذ
إلسساعات إلأو ¤من قبل إ÷مهور
إل - -ق - -ادم م - -ن ك - -ل ح - -دب وصس - -وب،
مصس - - -رح - - -ا لـ»إلشس - - -عب» إأن- - -ه ج- - -اء
ل -لسس -ت -م -ت -اع ب -اأغ-ا Êإل-ن-ج-م .وق-ال
إآخ -رون إن -ه -م ح -ق -ق -وإ ح -ل -م -ه-م ‘
سس -م-اع-ه ع-ل-ى إŸب-اشس-ر وروؤي-ت-ه ع-ن
قرب.
وهو نفسس إلشسيء لباقي إ◊ضسور
إل -ذي إخ -ت -ار إأن ي -ب -ق-ى وإق-ف-ا ع-ل-ى
مدرجات إلقاعة إلتي صسدحت ‘
صسوت وإحد بالأغا ÊإŸرددة على
إŸسسامع من قبل إ÷Òينو إلذي كان
يغني تارة ويصسمت تارة إأخرى ليÎك
إÛال ل - -ل - -ج - -م - -ه- -ور إل- -ذي ي- -ردد
وب -ط -لق-ة إأن-غ-ام-ه إلشس-هÒة م-رف-ق-ة
ب -ال-تصس-ف-ي-ق-ات وإل-رقصس ع-ل-ى م-دإر
سس -اع -ت Úول -غ-اي-ة إآخ-ر إأغ-ن-ي-ة إأدإه-ا
÷مهوره بقسسنطينة.

‘ زيارة تفقدية إا ¤شسرطة ا◊دود Ãطار هواري بومدين:

اللواء هأمل :تقد Ëأارقى اÿدمأت األمنية للمسصأفرين

الشس -عب /ق-ام ال-ل-واء ع-ب-د ال-غ-ن-ي هامل
اŸدير العام للأمن الوطني ،أامسس ،بزيارة
ت -ف -ق -دي -ة إا ¤ال -ف -رق -ة ال-ث-ان-ي-ة لشس-رط-ة
ا◊دود ا÷وية Ãطار ‘‘هواري بومدين‘‘
الدو‹ با÷زائر العاصسمة ،للوقوف على
لمنية اŸطبقة،
لجراءات التسسهيلية وا أ
ا إ
خ -اصس -ة ‘ ه -ذه ال -فÎة م -ن السس -ن -ة ال-ت-ي
ت- -ع -رف ت -واف -دا ك -بÒا ل -ل -مسس -اف -ري -ن م -ن
اŸق - -ي - -م Úوأاف- -راد ا÷ال- -ي- -ة ا÷زائ- -ري- -ة
لج - -انب ،عÈ
ب- - -اÿارج وك- - -ذا السس - -واح ا أ
كافة اŸوانئ واŸطارات واŸعابر ا◊دودية
الÈية على اŸسستوى الوطني.
‘ مسستهل زيارته إŸيدإنية ،قام إللوإء بتفقد
شس -ب -اب -يك إŸرإق -ب -ة إل -ت -اب -ع -ة لشس -رط -ة إ◊دود
ب- -اŸط- -ار إل -دو‹ ،ح -يث وق -ف ع -ل -ى ت -ط -ب -ي -ق

إإلجرإءإت إألمنية وإلتسسهيلية Ÿرإقبة جوإزإت
إلسس -ف -ر ،وك -ذإ م -دى –ك -م أإع -وإن إلشس -رط-ة ‘
إسس -ت -غ -لل إل -ت -ج -ه -ي -زإت إل -عصس -ري -ة وإ◊دي -ث-ة
إŸسستعملة ‘ إلعملية على غرإر إلقارئ إآل‹
Ÿع -ل -وم -ات ج -وإزإت إلسس-ف-ر إل-ب-ي-ومÎي-ة وإل-ت-ي
سس -اه -مت ‘ تسس -ه -ي -ل وت -ق -ل -يصس م -دة إن -ت -ظ-ار
إŸسسافرين بالشسبابيك.
ك -م -ا ت-ف-ق-د إل-ل-وإء ق-اع-ة إŸرإق-ب-ة ب-وإسس-ط-ة
إلكامÒإت ،حيث إسستمع إ ¤عرضس مسستفيضس
من قبل إإلطارإت إŸكلفة بتسسي Òإلقاعة ،حول
ﬂت- -ل- -ف إŸه- -ام إŸن- -وط- -ة ب- -ه -ذه إŸصس -ل -ح -ة
لمن
إلعملياتية ،حيث أإسسدى إŸدير إلعام ل أ
إلوطني توجيهات للمكلف Úبهذه إلقاعة للسسهر
ع- -ل -ى ضس -م -ان أإم -ن إŸسس -اف -ري -ن إل -وإف -دي -ن أإو
إŸغادرين و‡تلكاتهم.

لفريبول:
لنÎبول بفرنسسا ،رئيسس ا أ
‘ مداخلة Ãؤو“ر ا أ

صصرامة أاكﬁ ‘ Èأربة ا÷رائم السصÈانية

الشس- - -عب /أاث- -رى رئ -يسس الأف -ري -ب -ول
ال -ل -واء ع -ب -د ال-غ-ن-ي ه-ام-ل اŸدي-ر ال-ع-ام
لجتماع
لمن الوطنيﬁ ،ور نقاشس ا إ
ل أ
Ãداخلة يوم  13جويلية  ،2017حول
لف- -ري- -ق -ي -ة ‘ م -ك -اف -ح -ة
لل- -ي- -ة ا إ
دور ا آ
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أإبرز إللوإء هامل ‘ إليوم إلثا Êمن أإشسغال
إجتماع إألنÎبول بليون إلفرنسسية إلدور إÙوري
إلذي تضسطلع به آإلية إألفريبول ‘ إلرفع من أإدإء
أإج -ه -زة إلشس -رط -ة إإلف -ري -ق -ي -ة ‘ ›ال م-ك-اف-ح-ة
إ÷رإئم إŸسستحدثة ،مضسيفا أإن مثل هذه إللقاءإت
إلدولية “هد ألرضسية صسلبة تعزز إلتعاون إإلقليمي
وإل -دو‹ ‘ ›ال م -ك -اف -ح-ة إ÷رإئ-م إلسسÈي-ان-ي-ة
وإŸالية.
وشس -دد إل -ل -وإء ه -ام -ل ع -ل -ى إل -ت -نسس -ي -ق إل -دو‹
Ÿكافحة هذإ إلنوع من إ÷رإئم ،عن طريق تبادل
إل -ب -ي -ان -ات وإŸع-ل-وم-ات وإلإŸام ب-األسس-ال-يب إل-ت-ي
تنتهجها إŸنظمات إإلجرإمية ،حتى يتسسنى إيجاد
إآلليات إلفعالة للتصسدي لها.
وت -ط -رق رئ -يسس إألف -ري -ب -ول إ ¤إإلن -ع -ك -اسس-ات

إÿطÒة ل -ل-ج-رإئ-م إŸسس-ت-ح-دث-ة ع-ل-ى أإم-ن إل-ق-ارة
إإلفريقية ‘ ظل إلتنامي إلسسريع للظاهرة ،مؤوكدإ
أإن م -ن -ظ-م-ة إألف-ري-ب-ول سس-تسس-ع-ى م-ن أإج-ل إح-ق-اق
إسسÎإت-ي-ج-ي-ة إف-ري-ق-ي-ة ت-ه-دف إ ¤إنشس-اء سسياسسات
وط -ن-ي-ة ‘ إألم-ن إŸع-ل-وم-ات-ي ت-أاخ-ذ ‘ إ◊سس-ب-ان
أإهمية إŸنشسآات إلرقمية إ◊سساسسة وتكرسس نظاما
ع-ق-اب-ي-ا ‘ م-وإج-ه-ة إ÷رإئ-م إŸاسس-ة ب-خصس-وصس-ية
وسسلمة إألنظمة إŸعلوماتية.
و‘ ختام مدإخلته ،أإكد إللوإء أإن إللقاء من
شسأانه أإن Áهد لرسسم خارطة طريق ‘ مسستوى
إل-ت-ح-دي-ات إل-رإه-ن-ة وت-ط-ل-ع-ات أإجهزة إلشسرطة ‘
إ◊فاظ على أإمن إŸوإطن وحماية إŸمتلكات،
مثمنا إلدعم إللﬁدود وإلرعاية إلسسامية إلتي
أإوله-ا رئ-يسس إ÷م-ه-وري-ة ع-ب-د إل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة
لتجسسيد هذه إآللية ميدإنيا ،باإلضسافة إ ¤جهود
قادة إلشسرطة إألفارقة إلذين أإجمعوإ على إنتخاب
إ÷زإئر لرئاسسة إ÷معية إلعامة إألو ¤وثمنوإ قرإر
إح -تضس -ان إ÷زإئ -ر Ÿق -ر إألف -ري-ب-ول ،ب-ال-ن-ظ-ر إ¤
إÈÿة وإإلحÎإفية إلعالية إلتي إكتسسبتها إلشسرطة
إ÷زإئرية.

