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ميهوبي يختتم مهرجان مسشرح ألهوأة
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الموافق لـ  ٢٥ششوال ١٤٣٨هـ
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يشش- -رف وزي- -ر أل- -ث- -ق -اف -ة ع -ز أل -دي -ن
ميهوبي ،أليوم ،على أختتام فعاليات
ألطبعة  50للمهرجان ألوطني Ÿسشرح
ألهوأة
Ãسشتغا.Â
أل -ط -ب -ع -ة “ي-زت ب-ع-دة ن-دوأت ح-ول
تاريخ
و مسش -ار أŸسش-رح ‘ أ÷زأئ-ر ،وت-ن-ظ-ي-م
عدة ورششات ‘ فن ألتمثيل وألتعبÒ
و أل -ك -وري -غ -رأف -ي -ا وألسش -ي -ن-وغ-رأف-ي-ا،
و أمسشيات ششعرية.

info@ech-chaab..com
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ألعدد
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زروأطي ‘ زيارة عمل إأ ¤تيزي وزو

ششجار ب ÚطفلÚ
يتحول إأ ¤جرÁة
قتل باÙمدية
أه-ت-زت ق-ري-ة م-ق-ط-ع
أŸن - - -اور أل- - -ت- - -اب- - -ع- - -ة
ل-ب-ل-دي-ة سش-ي-دي ع-ب-د
أŸوم - -ن ب - -اÙم - -دي - -ة
أمسش ع- - - - -ل - - - -ى وق - - - -ع
ج-رÁة ق-ت-ل م-روعة
رأح ضشحيتها ششاب ‘
 20من ألعمر و وألده
48سش -ن-ة ؛ ب-ع-د شش-ج-ار
ب Úط - - - - - -ف - - - - - -ل‘ .Ú
ت- -ف- -اصش -ي -ل أل -قضش -ي -ة
ذك - - - - - - -رت مصش- - - - - - -ادر
م-وث-وق-ة ف-إان ألششجار
–ول إأ ¤م- -وأج -ه -ات
ع- -ن -ي -ف -ة ب Úأول -ي -اء
أل - - - -ط- - - -ف- - - -لÚ؛ ق- - - -ام
أح- - -ده- - -م - -ا ب - -إاف - -رأغ
عيارأت نارية ‡يتة
م -ن ب-ن-دق-ي-ة صش-ي-د ‘
جسش - -د شش - -خصش Úم- -ن
عائلة وأحدة
’م- - -ر
و ي - - -ت - - -ع- - -ل- - -ق أ أ
ب - - -الضش- - -ح- - -ي- - -ت Úرب
ع-ائلة 48سش-ن-ة و أب-نه
’ك 20 Èسشنة.
أ أ
ح - -يث ح- -ولت ج- -ث- -ة
ألضش- - - -ح - - -ي - - -ت - - -ان إأ¤
مصشلحة حفظ أ÷ثث
Ãسش-تشش-ف-ى أÙمدية
فيما يجرى ألتحقيق
م -ع أ÷ا Êم -ن ط -رف
مصش - - - -ال - - - -ح أل - - - -درك
ألوطني.

تقوم وزيرة ألبيئة و ألطاقات
أŸتجددة فاطمة ألزهرأء زروأطي،
أ ل ي وم بز ي ا رة ع م ل و ت ف ق د أإ ¤و ’ ية
تيزي وزو.

سشـ ـ ـر ‚ ـ ـاح ألث ـ ـورة ألتحريريـ ـة
ي-ن-ظ-م أŸت-ح-ف أل-وط-ن-ي ل-ل-مجاهد
بالتنسشيق مع مديريات أÛاهد و
أŸت- -اح- -ف أ÷ه- -وي -ة ،أل -ل -ق -اء 176
÷مع ششهادأت أÛاهدين
و أÛاه -دي -ن ،ح-ول م-وضش-وع «سش-ر
‚اح أل -ث -ورة أل-ت-ح-ري-ري-ة -1954
 ‘ 1962ألسشجون و أŸعتقÓت
و أÙتششدأت» ،و ذلك غدأ ،بدأية
م- -ن ألسش -اع -ة  14. 00ب-ع-د أل-زوأل
Ãقر أŸتحف.

تنفرد ششركة أل جي مرة أخرى Ãبادرأتها
و ذلك من خÓل مششاركتها ‘ حفل توزيع
جوأئز ألتخرج لنهاية ألسشنة  2017ألذي
أقيم لفائدة ألناجح ÚوأŸتفوق Úمن
طلبة كليتي ألهندسشة أŸيكانيكية
وألهندسشة أŸعمارية ÷امعة ألعلوم و
ألتكنولوجيا لباب ألزوأر أين قامت
بتقد Ëأ÷وأئز و ألتها.Ê
بفضشل أŸكانة ألتي تتميز بها أل جي
كمبدع للتكنولوجيات ورأئد ‘ ›ال
أŸنتجات أŸنزلية ‘ كورية أ÷نوبية،
تهدف أل جي من خÓل هذه أŸبادرة،
لدعم مهندسشي أŸسشتقبل و تششجيع
أفكارهم ومششاريعهم أŸبتكرة ‘ أŸسشتقبل
ألقريب و ألرهان ‘ ألوقت نفسشه على
أإمكانات وعبقرية هذه أŸوأهب
أ÷زأئرية ألششابة أ◊ريصشة على تطوير

مسشابقة وطنية للرياضشة أŸكيفة لعون أ◊ماية أŸدنية
تنظم أŸديرية ألعامة للحماية أŸدنية،
أل-تصش-ف-ي-ات أل-ث-ال-ث-ة ل-ل-ط-ب-عة ألسشادسشة
ل-ل-مسش-اب-ق-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-ل-ري-اضشة أŸكيفة
Ÿه -ن -ة ع -ون أ◊م -اي -ة أŸدن -ي -ة ل -ف-ائ-دة
و’ي- -ات غ- -رب أل- -وط- -ن ،و ذلك أل -ي -وم،
أب -ت-دأء م-ن ألسش-اع-ة  7.30صش-ب-احا على
مسش- -ت- -وى م- -دي- -ري -ة أ◊م -اي -ة أŸدن -ي -ة
لو’ية ع Úألدفلى.

يومية وطنية إأخبارية تصشدر عن أŸؤوسشسشة ألعمومية
أ’قتصشادية(ششركة ذأت أسشهم)
رأسش مالها أ’جتماعي 126 .000.000 .00 :دج
 39ششارع ألششهدأء ألجزأئر

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

أمانة ألمديرية ألعامة

ألهاتف(021) 60.69.55:
ألفاكسش(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

جامعية صشيفية لرأبطة ألطلبة أ÷زأئريÚ
ت- -ن- -ظ- -م أل- -رأب -ط -ة أل -وط -ن -ي -ة ل -ل -ط -ل -ب -ة
أ÷زأئري ،Úجامعتها ألصشيفية  ،22يوم
’ح - - -د  23ج -وي -ل -ي -ة أ÷اري ،ب -ق-اع-ة
أ أ
أÙاضش-رأت ب-ك-ل-ي-ة أل-ع-لوم بجامعة ﬁمد
ب- -وق -رة ب -و’ي -ة ب -وم -ردأسش– ،ت شش -ع -ار
«ألفكر ألنضشا‹..وعي..بناء وطني».

معارفها وخÈأتها.
ولهذه ألغاية ،تخطط أل جي لتهيئة
قاعة للتدريب ›هزة باأحدث ألتقنيات
‘ ›ال تكييف ألهوأء أŸركزي و ألتي
سشتفيد بششكل كب Òألطلبة ‘ مسشارهم
أ÷امعي و‘ تطبيق معارفهم أŸكتسشبة ‘
هذأ أÛال.

أسشتطاع أعوأن إأطفاء ‘ ألبليدة بششجاعة من Œنيب ألبوأبة ألششمالية
للمدينة بجهة أ÷زأئر ألعاصشمة  ،من وقوع أنفجار ‘ إأحدى ﬁطات بيع
ألوقود  ،بسشبب وقوع حريق بسشيارة كان صشاحبها يريد بالغاز أŸميع .
وكلفت عملية أ’نقاذ أ÷ريئة و ألششجاعة إأصشابة عو Êإأطفاء بحروق و
ج-روح ت-ف-اوتت ‘ خ-ط-ورت-ه-ا  ،ف-ي-م-ا ج-ن-ب-وأ ﬁط-ة أل-ب-ن-زي-ن من كارثة
أنفجار ﬁقق  ،حيث أسشتطاعوأ منع أمتدأد ألسشنة ألنÒأن ألصشادرة عن
ألسشيارة ألتي أحÎقت ،إأ ¤بقية أÿزأنات أŸوجودة باÙطة.

’دأرة وألمالية
أ إ

ي-دشش-ن أŸدي-ر أل-ع-ام لÓ-أم-ن أل-وط-ني
أل-ل-وأء ع-ب-د أل-غ-ن-ي ه-ام-ل ،م-رأف-ق و
هياكل ششرطية جديدة باأمن و’ية
أ÷زأئر ،وذلك أليوم ،بدأية من ألسشاعة  8 . 30صشباحا.

أل جي:ششريك ألنجاح ÷امعة باب ألزوأر

أأعـ ـ ـ ـ ـوأن إأطف ـ ـ ـ ـاء يجنب ـ ـ ـون ألبليـ ـ ـدة أنفج ـ ـ ـارأ Ùط ـ ـ ـة وقـ ـ ـ ـود

ألتحرير

ألل ـ ـ ـوأء هام ـ ـ ـل يدششـ ـ ـن
مرأف ـ ـق ششرطيـ ـ ـة
بالعاصشم ـ ـة

ألرئيسشة أŸديرة ألعامة
مسشؤوولة ألنششر

أأمينة دباشس
مدير ألتحرير

فنيدسس بن بلة

منحرف ـ ـ ـون يخربـ ـ ـ ـ ـون نصشب ـ ـ ـا تذكاري ـ ـ ـا
للششهـ ـ ـ ـدأء ‘ أألربع ـ ـ ـاء

تسش -بب ف -ع-ل ط-ائشش Ÿن-ح-رف ‘ Úت-خ-ريب نصشب ت-ذك-اري ل-لشش-ه-دأء ب-ق-لب
’رب -ع -اء أل -وأق-ع-ة إأ ¤ألشش-رق م-ن م-ق-ر و’ي-ة أل-ب-ل-ي-دة ،و أيضش-ا
م -دي -ن -ة أ أ
’نارة أ بقلب ألسشاحة ألعمومية .
–طيم بعضش أعمدة أ إ
و تولد عن فعل ألتخريب ردة فعل و غضشب و أسشتياء ب Úموأطني أŸدينة
’سش -رة أل-ث-وري-ة  ،دع-وأ ف-ي-ه-ا إأ ¤ضش-رورة ف-ت-ح –ق-ي-ق و
أل -ت -اري -خ -ي -ة و أ أ
أل -ق -بضش ع -ل -ى أŸن -ح -رف ، Úأل -ذي -ن مسش -وأ ب -وأح -د م -ن م -ق -دسش -ات أل -ث -ورة
ألتحريرية و رموز ألدولة أ÷زأئرية ،و أفادت معلومات « ألششعب « ،أن
Óنارة ألعمومية و سشرقة ألبعضش منها ،و هو
ألتخريب طال أيضشا أعمدة ل إ
ألفعل غ ÒأŸسشبوق ،و ألذي حرك أŸصشالح أŸسشؤوولة للكششف عن هوية
ألفاعل Úوألقبضش على مرتكبي فعل ألتخريب .

إلع ـÓناتكـم أتصشل ـ ـوأ تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسش ـ ـم ألتجـ ـ ـاري :ألسشرع 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 - -رسشــــل أوتسش - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإأ ¤أصشحابها نششرت أو  ⁄تنششر
و’ ›ال Ÿطالبة أ÷ريدة بها

’ششهار
أŸؤوسشسشة ألوطنية للنششر وأ إ
 1ششارع باسشتور ـ أ÷زأئر
ألهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
ألفاكسش(021)73.95.59... :

وسشسشات ألتالية:ألوسشط :مطبعة  S.I.Aألغرب :ششركة ألطباعة  S.I.Oألششرق :ششركة ألطباعة  S.I.Eألجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بششارS.I.A:
تطبع بالم ؤ
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األربعاء  1٩جويلية  2017م
الموافق لـ  2٥شصوال  1٤٣8هـ

ل‚از
شصدد على إاشصراك اŸؤوسصسصات الوطنية ‘ ﬂتلف مراحل ا إ

تبون يÎأاسس ›لسضا وزاريا مشضÎكا Ÿشضروع ميناء ا◊مدانية
لول ع- -ب- -د
ت - -رأاسس ال- -وزي- -ر ا أ
اÛي- -د ت -ب -ون ،أامسس ،ب -ا÷زائ -ر
ال- - -ع- - -اصص- - -م - -ة› ،لسص - -ا وزاري - -ا
مشصÎك- - - - -ا خصصصس ل - - - -دراسص - - - -ة
وضص -ع -ي -ة مشص-روع إا‚از ““م-ي-ن-اء
ال-وسص-ط““ ب-ا◊م-دان-ي-ة (ت-ي-ب-ازة)
وذلك ب- -حضص- -ور وزراء الشص- -ؤوون
لشص -غ-ال
اÿارج -ي -ة واŸال -ي -ة وا أ
ال -ع -م -وم -ي-ة وال-ن-ق-ل ،ب-حسصب م-ا
أاف- -اد ب- -ه ب- -ي- -ان Ÿصص -ال -ح ال -وزي -ر
لول.
ا أ
أاوضصح ذات اŸصصدر ،أان الوزير األول
وب -ع -د أان اط-ل-ع ع-ل-ى ال-ت-ق-ري-ر ال-ذي
قدمه وزير األشصغال العمومية والنقل
ح -ول ظ -روف ال -ت -ك -ف -ل وت-ط-ور ه-ذا
اŸشص -روع ،ت -دخ -ل إلصص-دار ع-دد م-ن
ال- -ت- -وصص- -ي -ات وال -ق -رارات اŸوج -ه -ة
لتسصهيل عملية Œسصيد اŸشصروع.
وأاشصار البيان ذاته ،إا ¤أان تبون قد
دعا بوجه خاصش ““إا ¤تعزيز مشصاركة
اŸؤوسصسص -ات ال -ع -م-وم-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ‘
ﬂتلف مراحل إا‚از هذا اŸشصروع،

سصيما ‘ اŸيادين التي أاثبتت فيها
اŸهارات ا÷زائرية كفاءتها““ وكذلك
““ت - -ط- -ب- -ي- -ق اإلج- -راءات الضص- -روري- -ة

لتحرير الوعاء اÿاصش باŸشصروع““.
‘ األخ Òدعا الوزير األول الفاعلÚ
اŸعني ،Úإا““ ¤توف Òجميع اŸوارد

من أاجل اŸسصاهمة ‘ التحكم ‘
ه- -ذا اŸشص- -روع ا◊ي- -وي ل- -ل -ت -ن -م -ي -ة
القتصصادية للبÓد““.

÷نة مشضÎكة ب Úالداخلية وهيئة اŸراقبة لتنظيم ﬁليات ٢٠١٧
لفق
^ مشصروع قانون موحد ب Úالولية والبلدية وانتخابات رقمية ‘ ا أ

واف- - -ق وزي- - -ر ال- - -داخ- - -ل- - -ي - -ة
وا÷م- -اع -ات اÙل -ي -ة وت -ه -ي -ئ -ة
لقليم نورالدين بدوي ،أامسس،
ا إ
ع -ل -ى ط -لب ت -ق-دمت ب-ه ال-ه-ي-ئ-ة
الوطنية العليا اŸسصتقلة Ÿراقبة
النتخابات ،يهدف إا ¤تنصصيب
÷ن- - - -ة مشصÎك- - - -ة Ÿت- - - -اب- - - -ع - - -ة
الن -ت -خ -اب -ات اÙل -ي -ة ،تضص-ط-ل-ع
Ãسص- -اي- -رة ›ري- -ات ال- -ع -م -ل -ي -ة
الن -ت -خ -اب -ي -ة م -ن ب -داي -ت -ه -ا إا¤
نهايتها ،بحسصب ما صصرح به عبد
الوهاب دربال.

بدوي رحب بالقرار الذي تقدم به
رئيسش هيئة مراقبة النتخابات عبد
الوهاب دربال ،أامسش ،خÓل إاجماع
تشصاوري مع وزارة الداخلية ،بقصصر
األ· ب - -ن - -ادي الصص - -ن- -وب- -ر– ،ضصÒا
لن- -ت- -خ- -اب- -ات اÛالسش الشص- -ع- -ب- -ي- -ة
ال -ولئ -ي -ة وال -ب -ل -دي-ة ال-ق-ادم-ة ،ح-يث
اعت Èأان العمل اŸشصÎك من شصأانه
إاضصفاء مزيد من النزاهة والشصفافية.
وزير الداخلية أاكد ‘ ندوة صصحفية
مشصÎكة مع عبد الوهاب دربال ،على
ضصرورة مواصصلة العمل اŸشصÎك ‘
إاط -ار م -واصص -ل-ة اإلصصÓ-ح-ات السص-ي-اسص-ي-ة
ال-ع-م-ي-ق-ة ،ال-ت-ي ي-أات-ي ت-نصص-يب ال-لجنة ‘
إاطارها ،لتكريسش الشصفافية التي ينشصدها
الفاعلون ‘ العملية السصياسصية.
ت -ه -دف ال -ل -ج -ن -ة اŸشصÎك-ة ال-ت-ي ”
اŸواف- -ق- -ة ع- -ل -ي -ه -ا رسص -م -ي -ا ،أامسش،

ب- -حسصب ب- -دوي ،إا ¤اقÎاح ت -ن -ظ -ي -م
ﬁكم للعملية النتخابية منذ بدايتها
وإا ¤غاية نهايتها على مدار اÿمسش
سصنوات القادمة ‘ ،ح Úأاشصار إا ¤أان
ال-ره-ان اŸط-روح ح-ال-ي-ا ه-و م-واك-بة
ال -ت -ط -ورات ال -رق -م -ي -ة ا◊اصص -ل-ة ‘
عمليات النتخاب.
‘ ه- -ذا الصص- -دد ،أاع- -ل- -ن ب -دوي ع -ن
إاج -راء أاول ان -ت -خ -اب -ات م -رق-م-ن-ة ‘
اŸسص-ت-ق-ب-ل ال-ق-ريب ،ل-ت-ف-ادي ال-ل-غط
ا◊اصص-ل غ-داة ك-ل م-وع-د ان-ت-خ-اب-ي،
مؤوكدا أان اللجنة اŸشصÎكة مع هيئة
م-راق-ب-ة الن-ت-خ-اب-ات سص-تتو ¤مبدئيا
وضصع مقÎحات ‘ هذا ا÷انب إا¤
غاية إايجاد صصيغة نهائية ألعضصائها
‘ األيام القليلة القادمة.
ت - -نصص - -يب ال - -ل- -ج- -ن- -ة اŸشصÎك- -ة بÚ
الداخلية وهيئة مراقبة النتخابات
ي -ت -زام-ن ،ب-حسصب ب-دوي ،م-ع أاه-م-ي-ة

اŸوع -د الن -ت -خ -اب -ي ال -ق -ادم ،ال -ذي
سصيعرف عدة اإصصÓحات ،منها إاعادة
ال-ن-ظ-ر ‘ ق-ان-و Êال-ب-ل-دي-ة وال-ولي-ة،
ح -يث أاك -د أان -ه سص -ي -ت-م إاع-داد ق-ان-ون
مشصÎك –ت مسص- - - -م- - - -ى ق- - - -ان - - -ون
ا÷ماعات اÙلية.
ومن اŸقرر ،بحسصب وزير الداخلية،
ت -ق -د Ëال -ق-ان-ون إا› ¤لسش ال-وزراء
ل- -ل- -مصص- -ادق- -ة ع -ل -ي -ه ق -ب -ل ال -دخ -ول
الجتماعي اŸقبل ‘ ،ح Úأاشصار إا¤
أاه -م -ي -ة إاع -داد ق-ان-ون أاسص-اسص-ي ل-ك-ل
إاط -ارات ا÷م -اع -ات اÙل-ي-ة ،ع-ل-ى
غرار القانون األسصاسصي للولة.
و‘ سصياق النتخابات ،أاعلن بدوي
ع- -ن ان- -طÓ- -ق ع- -م- -ل- -ي- -ة ال- -ت -حضصÒ
لÓ- -ن- -ت -خ -اب -ات اÙل -ي -ة م -ن خ Ó-ل
ان -ط Ó-ق ط-ب-ع ال-وث-ائ-ق الن-ت-خ-اب-ي-ة،
واسص -ت -م -ارات الÎشص -ح وال -ت -ي ت -ك -ون
ج -اه -زة Ãج -رد اسص -ت -دع -اء ال -ه -ي-ئ-ة

ال- -ن- -اخ -ب -ة ،ك -م -ا ” –ي Úال -ق -وائ -م
الن- -ت- -خ- -اب -ي -ة –ضصÒا ل -ل -م -راج -ع -ة
السصتثنائية.
ت -ت -ج -ه ال-داخ-ل-ي-ة ‘ إاط-ار ال-ت-ن-ظ-ي-م
اÙك -م ل Ó-ن -ت-خ-اب-ات اÙل-ي-ة ،إا¤
إاعادة النظر ‘ توزيع مكاتب ومراكز
ال -تصص -ويتÃ ،ا ي -ك -ف -ل ت-ق-ري-ب-ه-ا إا¤
الناخب ،من خÓل اسصتحداث مراكز
ج -دي -دة ،مشصÒا إا ¤أاه -م-ي-ة اŸوع-د
الن-ت-خ-اب-ي ال-ذي ي-ت-زام-ن والظروف
التي “ر بها البÓد ،لسصيما التحول
القتصصادي الذي يقتضصي مزيدا من
العمل بالنسصبة للجماعات اÙلية.
من جهته ثّمن رئيسش الهيئة الوطنية
العليا اŸسصتقلة Ÿراقبة النتخابات
ع- -ب- -د ال- -وه- -اب درب- -ال ،ق -رار وزي -ر
ال -داخ -ل -ي-ة ب-اŸواف-ق-ة ع-ل-ى ت-نصص-يب
اللجنة اŸشصÎكة ،موضصحا أانها تعمل
ل ﬁال- -ة ع- -ل -ى إاضص -ف -اء م -زي -د م -ن
الشص -ف -اف-ي-ة وال-ن-زاه-ة ع-ل-ى ال-ع-م-ل-ي-ة
النتخابية ونزول عند رغبة الشصركاء
ال- -ذي ي- -ط- -رح- -ون مشص -ك -ل -ة ضص -ع -ف
الشص- -ف- -اف- -ي- -ة ،رغ- -م ك- -ل اإلج- -راءات
الحÎازية.
وأاشصار دربال إا ¤أاهمية اإلمكانات
اŸادية التي ينبغي أان توليها الدولة
ل-ل-ه-ي-ئ-ة ال-دسص-ت-وري-ة اŸسص-ت-ق-لة ،التي
تعمل على نزاهة النتخابات ،مشصيدا
‘ ذات السصياق بالدور الكب Òالذي
ق -امت ب -ه وزارة ال -داخ -ل -ي -ة لضص-م-ان
ن- -زاه- -ة الن- -ت -خ -اب -ات ال -تشص -ري -ع -ي -ة
اŸاضصية ،منوها إا ¤ضصرورة توفÒ
كل الضصمانات لبلوغ انتخابات نزيهة
وشصفافة.

 18فرقة Ÿتابعة تنفيذ قرار Œميد التنازل عن ا◊ظائر الفÓحية

وزارة الداخلية :اÿارجية ا÷هة اıولة للحديث عن ملف اأ’فارقة

ق- -ال وزي- -ر ال- -داخ- -ل- -ي- -ة وا÷م- -اع- -ات
اÙل -ي -ة وت -ه -ي -ئ -ة اإلق -ل -ي-م ن-ورال-دي-ن
ب- -دوي ،أامسش ،إان م- -ل- -ف اŸه- -اج -ري -ن
األفارقة مطروح على وزارة الشصؤوون
اÿارجية وهي ا÷هة الوحيدة اıول
لها دراسصة هذا اŸلف .كما كشصف ‘
سص- -ي -اق آاخ -ر .ع -ن ت -ك -ل -ي -ف  18فرقة

Ÿراق- -ب -ة ت -ن -ف -ي -ذ ق -رار ال -وزي -ر األول
اÿاصش ب-ت-ج-م-ي-د ال-ق-رارات اŸت-ع-ل-ق-ة
Ãنح ا◊ظائر العقارية.
وتعكف ÷نة متخصصصصة على مسصتوى
›لسش ا◊كومة ،على دراسصة ومتابعة
م - -ل - -ف اŸه - -اج - -ري- -ن ،ب- -حسصب وزي- -ر
الداخلية،الذي يؤوكد كÓمه أان ا÷هة

الوحيدة اıول لها ا◊ديث عن هذا
القضصية هي وزارة الشصؤوون اÿارجية،
ق- -ائ““ :Ó- -ع- -ب- -د ال- -ق- -ادر مسص -اه -ل ه -و
اŸسصؤوول عن التصصريح بهذا الشصأان““.
‘ سصياق آاخر ،أاعلن بدوي أان مصصا◊ه
خصصصصت  18فرقة Ÿتابعة تنفيذ قرار
الوزير األول عبد اÛيد تبون القاضصي

بتجميد القرارات اŸتعلقة با◊ظائر
ال -ف Ó-ح -ي-ة غ ÒاŸسص-ت-غ-ل-ة ،م-ؤوك-دا أان
مصص-ال-ح ال-داخ-ل-ي-ة ت-ع-م-ل ع-ل-ى ت-ن-ف-ي-ذ
تعليمات اŸسصؤوول األول عن ا◊كومة
ومتابعة اŸلف عن كثب.

جÓل .ب

لسصيوي Úللسصكان والتنمية ،قطيشس:
اجتماع الŸÈاني Úالعرب وا آ

ا÷زائر اسضتقبلت الÓجئ Úاأ’فارقة والسضوري ‘ Úظل احÎام حقوق اإ’نسضان

اأكد ‡ثل ا÷زائر ‘ اجتماع
الŸÈاني Úالعرب والآسصيويÚ
ل- -لسص- -ك- -ان وال- -ت- -ن -م -ي -ة ،اأمسس،
بالعاصصمة الأردنية عمان ،اأن
ا÷زائ -ر ق -امت ب -ج -ه-ود ك-بÒة
لسص-ت-ق-ب-ال الÓجئ Úالأفارقة
والنازح Úالسصوري Úوالتكفل
ب - -ه - -م ‘ ظ - -ل احÎام ح - -ق - -وق
الإنسص -ان واŸواث-ي-ق والأع-راف
الدولية ذات الصصلة.
ق- - -ال عضص - -و ›لسش الأم - -ة ع - -ب - -د
اÛيد قطيشش ‘ ،مداخلة له ‘
اأشص -غ -ال ال-ي-وم الأول م-ن الج-ت-م-اع
–ت ع -ن -وان““ :الÓ-ج-ئ-ون الشص-ب-اب
والنازحون““ ،اإن ا÷زائر ““تسصتقبل
الآلف من الÓجئ Úالأفارقة على
اأراضص- -ي- -ه- -ا زي -ادة ع -ل -ى ال -ن -ازحÚ
السصوري Úوقد قامت بجهود كبÒة
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بن صصالح يسصتقبل سصفÒة كندا:

ا÷زائر –رصس على رفع مسضتوى التعاون الثنائي

لمة عبد القادر بن
أاكد رئيسس ›لسس ا أ
صصالح ،خÓل اسصتقباله ،أامسس ،سصفÒة كندا
با÷زائر إايزابيل روي ،حرصس ا÷زائر على
ال- -رف- -ع م- -ن مسص- -ت -وى ال -ت -ع -اون ال -ق -ائ -م بÚ
البلدين وتوسصيعه.
أاوضصح بيان Ûلسش األمة ،أان اللقاء تناول ““موضصوع
ال -ت -ع -اون ب Úا÷زائ -ر وك -ن -دا ‘ ›ال م -ك-اف-ح-ة
اإلره- -اب واŸك- -ان- -ة ال- -ت- -ي –ظ- -ى ب -ه -ا ا÷ال -ي -ة
ا÷زائرية ‘ كندا““.
وأاكد بن صصالح ،أان ا÷زائر ““تسصعى باسصتمرار إا¤

السص- -ت -ف -ادة م -ن اÈÿات ال -ك -ن -دي -ة ،لسص -ي -م -ا ‘
اŸي-دان ال-ت-ق-ن-ي وال-ت-ك-ن-ول-وجي““ ،مبديا باŸناسصبة
““اسص -ت -ع -داد ›لسش األم -ة ل -ل -مسص -اه -م-ة ‘ ت-ع-زي-ز
العÓقات ب Úالبلدين من خÓل التعاون الŸÈا،Ê
باعتباره رافدا Áكن أان يحقق إاضصافات هامة تسصاعد
على التمك Úلشصراكة حقيقة ذات منافع متبادلة““.
م -ن ج-ه-ت-ه-ا ،أاب-رزت إاي-زاب-ي-ل روي ““األه-م-ي-ة ال-ت-ي
يكتسصيها التعاون مع ا÷زائر ‘ ›ال مكافحة
اإلره- -اب واŸك- -ان- -ة ال- -ت- -ي –ظ- -ى ب -ه -ا ا÷ال -ي -ة
ا÷زائرية ‘ كندا““.

«الشصعب»  -اسص -ت -ق -ب -ل وزي -ر اŸوارد اŸائ-ي-ة
حسص Úنسصيب ،أامسش ،بدائرته الوزارية ،سصفÒة كندا
السصيدة إايزابيل روي التي أادت له زيارة وداع عقب
انتهاء مهمتها الدبلوماسصية.
وع ّ-ب -رت السص -فÒة ال -ك -ن-دي-ة ع-ن رغ-ب-ة بÓ-ده-ا ‘

م- -واصص- -ل- -ة ال -ت -ع -اون م -ع ا÷زائ -ر ‘ ›ال اŸاء،
واصصفة العÓقات ب Úالبلدين باŸمتازة.
م -ن ج -ه -ت -ه ذ ك -ر ن س ص -ي ب ا س ص -ت -ع -د ا د ه ل -ت -ع -ز ي -ز
ا ل ت ع ا و ن ا ل ث ن ا ئ ي اأ ك  Ìب ت ب ا د ل ا  È ÿا ت و – و ي ل
التكنولوجيا.

..وتسضتقبل من طرف نسضيب

بدوي ودربال ‘ اجتماع تشصاوري –ضصÒا لÓسصتحقاقات

قصصر األ· :جÓل بوطي
تصصويرﬁ :مد آايت قاسصي

العدد
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لسص-ت-ق-ب-ال-ه-م وال-ت-ك-ف-ل ب-هم ‘ ظل
احÎام ح -ق-وق الإنسص-ان واŸواث-ي-ق
والأع- -راف ال- -دول- -ي- -ة ذات الصص- -ل -ة
وذلك رغ - -م ال - -ث - -ق- -ل الق- -تصص- -ادي
والجتماعي والأمني الذي تسصببه
ه- - - -ذه ال- - - -ظ - - -اه - - -رة ع - - -ل - - -ى دول
السصتقبال““.
‘ هذا السصياق ،ذكر اأن ا◊كومة
ا÷زائ -ري -ة –ضص-ر لإصص-دار ق-ان-ون
ي-ن-ظ-م اإق-ام-ة الÓ-ج-ئ Úوي-ت-ي-ح لهم
ف -رصش ال -ع -م-ل ال-ك-ر Ëوي-وف-ر ل-ه-م
ا◊م- -اي -ة الضص -روري -ة ،م -وؤك -دا اأن -ه
““وع- -كسش دول م- -ت -ق -دم -ة ‘ ›ال
ح-ق-وق الإنسص-ان ت-ق-ي-د ح-ري-ة ت-نقل
الأشص- -خ- -اصش ب- -ق -رار اإداري ،اإل اأن
ال-ق-رار سص-ال-ف ال-ذك-ر ي-ت-خ-ذ بقرار
قضص -ائ -ي ،ال -ت-زام-ا ب-احÎام ح-ق-وق
الإنسصان وŒنبا لكل تعسصف““.

ك -م -ا ن -وه ذات اŸت -ح -دث ب -ح-رصش
ا÷زائر على اللجوء اإ ¤ما يسصمى
بسص-ي-اسص-ة ال-ه-ج-رة الن-ت-قائية ،التي
تنتهجها الدول الأخرى““ ،من باب
اإنسص - - -ا Êيسص- - -اوي ب ÚالÓ- - -ج- - -ئÚ
الشص- -ب- -اب وح- -ق- -ه- -م ‘ ا◊ي -اة و‘
فرصش العيشش الكر Ëعلى اختÓف
مسصتوياتهم ومهاراتهم““.
و‘ م- -ع -رضش ح -دي -ث -ه ع -ن قضص -ي -ة
ال- -ل- -ج- -وء وال- -ن- -زوح ،اأوضص -ح عضص -و
›لسش الأمة ونائب رئيسش منتدى
الŸÈان- - -ي Úال- - -ع- - -رب ل- - -لسص - -ك - -ان
وال -ت-ن-م-ي-ة ،اأن ا÷زائ-ر ت-ت-اب-ع ه-ذه
ال- -قضص- -ي- -ة وسص- -اه- -مت ‘ Œسص- -ي -د
ال-ت-داب Òال-ع-اŸي-ة ال-ت-ي ج-اءت ب-ها
ﬂت-ل-ف اŸوؤ“رات والج-ت-م-اعات
الإق -ل -ي -م-ي-ة وال-دول-ي-ة ،ب-اع-ت-ب-اره-ا
م -ع -ن-ي-ة ،ع-ل-ى غ-رار ب-ل-دان اأخ-رى،

ب -ال -ل-ج-وء الشص-رع-ي وغ Òالشص-رع-ي
ا ¤اأراضص-ي-ه-ا اأو ات-خ-اذه-ا م-ن-ط-قة
عبور.
وذك-ر ب-اŸن-اسص-ب-ة ،ب-ال-دور ال-ريادي
ال- -ذي ل- -ع- -ب -ت -ه ا÷زائ -ر ‘ اإع -داد
الوثيقت ÚاŸتعلقت ÚبالÓجئ‘ Ú
اإفريقيا طوال مسصار ،بداأ ‘ اأديسش
اأبابا عام  2007وعملها من اأجل
““ت -ع -زي -ز م -ب -ادئ ال -ق -ان -ون ال -دو‹
والقانون الإنسصا ‘ Êحماية هذه
ال-ف-ئ-ات اŸسص-تضص-ع-ف-ة اŸت-م-ث-لة ‘
ال Ó-ج -ئ Úوالأشص -خ -اصش اŸرح -لÚ
وم- -اف- -ت- -ئت ت- -وؤك- -د ع -ل -ى ال -ط -اب -ع
اŸق - -دسش ◊ق ال - -ع - -ودة وضص - -رورة
اإي -ج -اد ح -ل-ول مسص-ت-دام-ة ل-ظ-اه-رة
ال Ó-ج -ئ ‘ Úاإط -ار مسص -ع-ى م-وج-ه
ن -ح -و ال -ت -ن-م-ي-ة وم-ع-ا÷ة اأسص-ب-اب-ه-ا
العميقة““.

مسضاهل يسضتقبل اŸبعوث اÿاصس للرئيسس الصضربي

اسص -ت -ق -ب -ل وزي -ر الشص -ؤوون اÿارج -ي -ة ع -ب -د ال-ق-ادر
مسص- -اه- -ل ،أامسش ،ب- -ا÷زائ -ر ال -ع -اصص -م -ة ن -ي -م -ن -ي -ا
سص- -ت- -ف- -ان- -و‘ ك- -اتب ال- -دول- -ة ل -لشص -ؤوون اÿارج -ي -ة

واŸب- -ع -وث اÿاصش ل -رئ -يسش ج -م -ه -وري -ة صص -رب -ي -ا
أالكسصاندر فوتشصي.
وجرت ا÷لسصة Ãقر وزارة الشصؤوون اÿارجية.

«الشص- -عب»  -اسص- -ت- -ق- -ب- -ل ﬁج -وب ب -دة وزي -ر
الصص -ن -اع -ة واŸن -اج -م ،أامسسÃ ،ق -ر دائ -رت -ه،
سص -ف Òإاي -ران ب -ا÷زائ-ر رضص-ا ع-مÒي ،ح-يث
ت -ن-اول وضص-ع-ي-ة ال-عÓ-ق-ات ال-ث-ن-ائ-ي-ة وسص-ب-ل
تعزيزها ‘ إاطار شصراكة متبادلة اŸنافع.
عرضش الوزير للسصف Òاإليرا Êاÿطوط العريضصة
ıط -ط ع-م-ل ا◊ك-وم-ة اŸت-م-ح-ور ح-ول ت-رق-ي-ة
السص - -ت - -ث - -م - -ار وت - -ط - -وي - -ر اŸؤوسصسص- -ات الصص- -غÒة
واŸتوسصطة وتنويع القتصصاد الوطني.
وشصدد بدة على أاهمية اŸناولة والشصراكة ‘ تعزيز
التعاون الثنائي ،لسصيما ‘ الصصناعة اŸيكانيكية
والسص -ي -ارات ،ب -ن -اء السص-ف-ن ،الصص-ن-اع-ة ال-غ-ذائ-ي-ة ،م-ب-دي-ا
ارت -ي -اح -ه Ÿشص -روع ““سص -ي -ب-ا““ ب-ا÷زائ-ر ،م-ؤوك-دا م-راف-ق-ة
ا◊كومة Ÿشصروع تركيب السصيارات اإليرانية ،مع احÎام
دف Îالشصروط ا÷ديد والسصÎاتيجية ا÷ديدة.
من جهته سصلم السصف Òاإليرا Êإا ¤بدة رسصالة تهنئة
من نظÒه اإليراﬁ Êمد نيامات زاده ،عقب توليه
حقيبة الصصناعة واŸناجم ،مÈزا إارادة طهران ‘
م -راف -ق -ة ا÷زائ -ر ‘ مسص -ع -ى ت -ن -وي -ع اق -تصص-اده-ا
ل-ل-خ-روج م-ن ال-ت-ب-ع-ي-ة ل-ل-محروقات ،مذكرا بنشصاط
اŸؤوسصسص -ات اإلي -ران -ي -ة وت -ط -ل-ع-ه-ا لÓ-سص-ت-ث-م-ار ‘

قطاعات ﬁل الهتمام ،منها صصناعة السصيارات،
الصصيدلة والصصناعة الغذائية.

بدة يبحث مع السضف Òاإ’يرا Êتطوير الشضراكة الثنائية
...ويسضتعرضس مع سضف Òإايطاليا
ا’سضتثمار ‘ تركيب السضيارات

اسص-ت-ق-ب-ل ﬁج-وب ب-دة وزي-ر الصص-ن-اع-ة واŸن-اجم،
أامسشÃ ،ق- -ر دائ -رت -ه ،سص -ف Òإاي -ط -ال -ي -ا ب -ا÷زائ -ر
باسصكال فÒارا ،حيث تناول الطرفان فرصش إاقامة
شصراكة متعددة ،لسصيما ‘ صصناعة السصيارات.
وأاب -رز ب -دة أاه -م -ي-ة ت-ط-وي-ر شص-ب-ك-ة م-ن-اول-ة ت-راف-ق
سصياسصة ا◊كومة ‘ الصصناعة اŸيكانيكية.
من جهته أابدى السصف Òرغبة إايطاليا ‘ ترقية
ال-عÓ-ق-ات ال-ث-ن-ائ-ي-ة ،داع-ي-ا اŸؤوسصسص-ات اإلي-ط-الية
لÓ- -سص- -ت- -ث -م -ار ‘ ا÷زائ -ر ،لسص -ي -م -ا ‘ صص -ن -اع -ة
السصيارات.
وكان السصف Òاإليطا‹ عقب ﬁادثاته مع وزير
الصصناعة ،مرفوقا بوفد لصصناعة السصيارات ““فيات
شص- -ريسص- -ل ،““Òال- -ذي ق -ام ب -ت -ح -ري -ات ح -ول ف -رصش
السصتثمار ‘ هذا اÛال و–دوه رغبة جاﬁة ‘
Œسص -ي -د مشص -اري -ع ب -ا÷زائ -ر وف -ق السصÎات-ي-ج-ي-ة
ا÷ديدة ودف Îالشصروط ا÷ديد.

لطباء النفسصانيÚ
حسصبÓوي يسصتقبل رئيسس نقابة ا أ

ا◊وار مع الشضركاء ا’جتماعي Úخيار اسضÎاتيجي للحكومة

صص -رح وزي -ر الصص -ح -ة والسص -ك -ان وإاصصÓ-ح
اŸسص - -تشص - -ف- -ي- -ات ﬂت- -ار حسص- -بÓ- -وي ،أامسس،
ب- -ا÷زائ- -ر ،أان ا◊وار م -ع ج -م -ي -ع الشص -رك -اء
الج- -ت- -م- -اع- -ي Úه- -و ““خ- -ي -ار اسصÎات -ي -ج -ي““
للحكومة ،بحسصب بيان للوزارة.
وقد أاكد حسصبÓوي لدى اسصتقباله رئيسش النقابة
Óط-ب-اء ال-ن-فسص-ان-ي Úخ-ال-د
ال -وط -ن -ي -ة ا÷زائ-ري-ة ل -أ
قدادة ‘ ،إاطار دورة اللقاءات التي “ت اŸبادرة
بها مع جميع الشصركاء الجتماعي ،Úأان ا◊وار مع
كل الشصركاء الجتماعي Úيعد ““خيارا اسصÎاتيجيا
ل -ل-ح-ك-وم-ة ي-ن-درج ‘ إاط-ار ت-ن-ف-ي-ذ ب-رن-ام-ج رئ-يسش
ا÷مهورية““.
‘ ه- -ذا الشص- -أان ،أاشص- -ار ال- -وزي- -ر إا ¤أان ““ال- -ت- -ق- -دم
اŸسص -ج -ل ‘ ه -ذا اإلط -ار سص -ي -ت -ع -زز ،ك -م-ا سص-ت-ت-م
اÙافظة على اŸكتسصبات““ ،مطمئنا أان أابواب
ا◊وار ““سصتبقى مفتوحة““.
ب- - -اŸوازاة م- - -ع ا÷وانب اŸت- - -ع- - -ل- - -ق- - -ة ب - -ا◊وار

الج-ت-م-اع-ي ،سص-م-ح ال-ل-ق-اء ““ب-ت-بادل وجهات النظر
ح- -ول دور األط- -ب- -اء ال- -ن- -فسص -ان -ي ‘ ÚاŸن -ظ -وم -ة
الصصحية““.
وفيما يتعلق بهذا الشصق ،لسصيما ‘ ›ال علم
النفسش اإلكلينيكي ،أاجمع الطرفان على ““ضصرورة
تركيز التكوين ‘ هذا التخصصصش وفقا ◊اجيات
الصصحة العمومية““ ،بحسصب ذات اŸصصدر.
‘ هذا السصياق ،أاوضصح الوزير أان مكانة الطبيب
النفسصا““ Êسصتثمن أايضصا على جميع اŸسصتويات ‘
إاط-ار ت-ن-ظ-ي-م اŸن-ظ-وم-ة الصص-ح-ي-ة ،ب-حيث سصيكون
لهؤولء مكانتهم ا◊قيقية ‘ التكفل باŸريضش““.
و‘ إاطار هذه اللقاءات مع الشصركاء الجتماعي،Ú
–ادث ال -وزي-ر أايضص-ا م-ع رئ-يسش ال-ن-ق-اب-ة ال-وط-ن-ي-ة
Óطباء العام Úللصصحة العمومية ،صصالح لعور‡ ،ا
ل أ
سص -م -ح بـ ““إاب -راز ت -واف -ق ‘ وج -ه -ات ال -ن -ظ-ر ح-ول
ضص -رورة إاي Ó-ء أاه-م-ي-ة ل-ل-ط-ب-يب ال-ع-ام ال-ذي ي-ع-تÈ
أاسصاسش اŸنظومة الصصحية““.

لنغولية من مسصتغا:Â
وزيرة الثقافة ا أ

ا÷زائر علمتنا الكفاح من أاجل التحرر والسضÓم

لن -غ -ول -ي -ة
صص -رحت وزي -رة ال -ث -ق -اف -ة ا أ
ك -ارول-ي-ن-ا سص-رك-يÒا ،أامسسÃ ،سص-ت-غ-ا ،Âأان
لن-غ-ول-ي Úت-ع-ل-م-وا م-ن الشص-عب ا÷زائري
ا أ
البطل كيفية القيام بالثورة.
قالت الوزيرة األنغولية ‘ تصصريح صصحفي عقب
زيارة لولية مسصتغا““ ،ÂالعÓقات ب Úا÷زائر
وأانغول متميزة ولدينا عÓقات شصراكة تاريخية
وصص -داق -ة ب Úال -ب -ل -دي -ن م-ن-ذ ال-ك-ف-اح ال-ت-ح-رري
ألنغول ومقاومونا وشصبابنا قدموا إا ¤ا÷زائر
ل -ل -ق-ي-ام ب-ت-ك-وي-ن وال-ت-ع-ل-م م-ع الشص-عب ا÷زائ-ري
البطل كيفية القيام بالثورة““.

وأاردفت تقول““ :نحن جد فخورين بجيل شصباب
أانغول لسصنوات اÿمسصينيات والسصتينيات الذين
مروا على اŸدرسصة ا÷زائرية لتعلم اŸقاومة
والكفاح من أاجل التحرير والسصÓم““.
م ن جهة اأخ ر ى ،اأ ش ص ارت كارولينا سصركيÒا،
ال -ت -ي ك -ا ن ت م -ر ف -و ق -ة ب -وا‹ مسص-ت-غ-ا  Âع-ب-د
الوحيد طم ا ر و سصف Òا÷زائر باأنغول العربي
ل -ط -ر ش ش  ،اإ ¤اأن ““ال -ث -ق -اف-ة سص-ت-ف-ت-ح الأب-واب
ل ش ص ر ا ك ا ت اأخ ر ى ‘ ﬂتلف اÛالت  ،على
غ - -ر ار ال - -ت -ك -وي -ن وح -م -اي -ة الÎاث واŸسص -رح
واŸوسصيقى وحماية تقاليدنا““.

هامل يبحث مع رئيسس مفوضضية ا’–اد ا’وروبي التعاون الثنائي
Óمن الوطني اللواء عبد
بحث اŸدير العام ل أ
ال - -غ - -ن- -ي ه- -ام- -ل امسس م- -ع السص- -ف Òورئ- -يسس
لوروب-ي ب-ا÷زائ-ر جون
م-ف-وضص-ي-ة ال–اد ا أ
أاورورك سص - -ب- -ل ب- -عث وت- -دع- -ي- -م عÓ- -ق- -ات
ال -ت-ع-اون ب Úالشص-رط-ة ا÷زائ-ري-ة وال–اد
الوروب-ي ،حسصب م-ا اورده ب-ي-ان ل-ل-م-دي-رية
Óمن الوطني.
العامة ل أ
تطرق الطرفان خÓل السصتقبال الذي خصش به
ال -ل -واء ه -ام -ل السص -ي -د ج-ون اأورورك إا›““ ¤الت
التعاون ب Úالشصرطة ا÷زائرية وال–اد األوربي

‘ م-ي-ادي-ن ال-ت-ك-وي-ن وال-ت-دريب والشص-رط-ة ال-ع-لمية
وت - -ب - -ادل ال - -ت - -ج- -ارب واÈÿات وت- -ط- -وي- -ر األداء
العملياتي Ÿواجهة كل أاشصكال ا÷رÁة Ãا فيها
تلك العابرة للحدود وا÷رÁة السصÈيانية وا÷رائم
اŸالية““ ،يضصيف البيان.
وب -اŸن -اسص-ب-ة أاشص-اد رئ-يسش م-ف-وضص-ي-ة
ال–اد األورب -ي ب -ا÷زائ -ر ““ب -اŸسص-ت-وى اŸت-م-ي-ز““
الذي بلغته الشصرطة ا÷زائرية منوها ““باحÎافيتها
ومهنيتها ودورها ‘ تعزيز التعاون الشصرطي على
اŸسصتوي Úالقليمي والدو‹““.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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وعد اŸتضصررين من ا◊رائق ‘ تيزي وزو بتعويضس

بوعزغي :قروضس ب ١٠٠ Úو  ٦٠٠أالف دينار للفÓح Úالصصغار
وحدة تركيب ا÷رارات بوادي عيسصي مكسصب للفÓحة

ال- -وزي -رـ ن -ط -م -ئ -ن اŸواط -ن« Úب -أان ط -ري -ق -ة
ال -ت -ع -ويضس وإاع -ادة ت -أاه -ي -ل الÌوة ال -ن -ب -ات -ي -ة
سص -ت -ن -ط -ل -ق ‘ أاق -رب اآلج -ال ،ألن ا◊ك -وم-ة
ووزارة الفÓحة لها من اإلمكانيات ما يؤوهلها
للقيام بهذه اŸهمة والعدد الكا‘ من النباتات
واŸشصاتل إلعادة تشصج Òوتعويضس األشصجار
اŸتضص - -ررة ل - -ل - -ح - -ف - -اظ ع - -ل - -ى ه- -ذه الÌوة
القتصصادية الهامة..
من جهة أاخرى ذكر الوزير بخطة ا◊كومة
التي أاعلن عنها الوزير األول اŸتعلقة بسصياسصة
الدعم الفÓحي Ãنح قروضس مصصغرة تÎاوح
ب  100 Ú-أال- - -ف إا 600 ¤أال-ف دي-ن-ار ل-ف-ائدة
الفÓح Úالصصغار باŸناطق الريفية وا÷بلية
دون اŸرور على البنك تكون األولوية فيها
للمرأاة الريفية ،وهي إاجراءات جديدة جاءت
لتكمل برامج الدعم الفÓحي التي باشصرتها
الدولة للنهوضس بهذا القطاع ا◊سصاسس على
حد قوله.

وع- -د وزي- -ر ال- -فÓ- -ح- -ة وال- -ت- -ن -م -ي -ة
ال-ري-ف-ي-ة والصص-ي-د ال-ب-ح-ري ع-بد القادر
ب- -وع- -زغ- -ي ،اŸتضص- -رري- -ن م- -ن ا◊رائ -ق
لخÒة بولية تيزي وزو» بتعويضصهم
ا أ
ع- -ن ك -ل اÿسص -ائ -ر اŸادي -ة ال -ت -ي ◊قت
ب -الÌوة ال -ن -ب -ات -ي -ة وا◊ي -وان -ي -ة ب -ع -د
ان -ت -ه -اء ال -ل -ج -ن -ة ال-ولئ-ي-ة م-ن ع-م-ل-ي-ة
لجراء
لحصصاء وهو نفسس ا إ
التقييم وا إ
ال-ذي سص-ي-مسس ب-اق-ي ال-ولي-ات اŸتضصررة
من هذه ا◊رائق ،كما ثمن اÛهودات
اŸب -ذول-ة ‘ اŸي-دان لÎق-ي-ة ال-نشص-اط-ات
الفÓحية.

تيزي وزو :ز /كمال
ب -ع -د زي -ارة وزي -ر ال -داخ -ل -ي -ة وا÷م-اع-ات
اÙلية نور الدين بدوي أاول أامسس ا ¤تيزي
وزو وتفقد حجم اÿسصائر Ãنطقة ايت يحي
م -وسص -ى ،ن-زل أامسس وزي-ر ال-فÓ-ح-ة وال-ت-ن-م-ي-ة
ال-ري-ف-ي-ة ل-ذات ال-غ-رضس ل-ل-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى وقوف
ال- -دول- -ة إا ¤ج- -انب سص- -ك- -ان ال -ولي -ة ‘ ه -ذه
اÙنة ،حيث كانت وجهة الوزير هذه اŸرة
ب -ل -دي -ة ت -ي -م -ي -زارت ب -دائ -رة واق -ن -ون إاح -دى
اŸناطق الفÓحية اŸعروفة بإانتاج ا◊ليب
والÌوة ا◊يوانية وقف خÓلها على ﬂلفات
ا◊رائ -ق وإاسص -ت-م-ع إا ¤اŸواط-ن Úوال-فÓ-حÚ
الذين قدموا له جملة من النشصغالت الفعلية
ت -ع-دت شص-ك-اوي اŸأاسص-اة ون-ت-ائ-ج-ه-ا إا ¤ط-لب

اŸسص- -اع- -دة ‘ إاع- -ادة ا◊ي- -اة إا ¤اŸن -ط -ق -ة
وت -ع -ويضس م -ا خسص -روه م -ن أاشص -ج -ار ال -زي-ت-ون
وخÓيا النحل ،فكان جواب الوزير واضصحا
وصص -ري-ح-ا أايضص-ا م-ن خÓ-ل ت-أاك-ي-ده»أان رئ-يسس
ا◊ك -وم -ة ك -ل -ف -ه شص -خصص -ي -ا ب -الط Ó-ع ع -ل -ى
األوضص -اع ورف -ع ت-ق-ري-ر م-فصص-ل ع-ن اÿسص-ائ-ر
اŸسصجلة ‘ الÌوة ا◊يوانية والنباتية بناء
على تقرير اللجنة الولئية من اجل التكفل
ب-اŸتضص-رري-ن وت-ق-د Ëال-ت-ع-ويضص-ات اŸن-اسصبة
لهم .
وأاضص-اف وزي-ر ال-فÓ-ح-ة ب-ال-ق-ول»وج-ودنا
اليوم بتيزي وزو وتواجد أاعضصاء من ا◊كومة
لح -ق -ا ه -و ل -ط -م -أان -ة اŸواط -ن Úوال-فÓ-حÚ
باÿصصوصس بأان الدولة مسصتعدة للتكفل التام
بالقضصية ‘ اقرب اآلجال وتقد Ëالتعويضصات
عن األضصرار اŸسصجلة بعد النتهاء من عملية
ال-تشص-خ-يصس ،ك-م-ا ح-ي-ا ت-ف-ه-م اŸواط-ن Úلهذه
ال -ظ -اه -رة السص-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ال-ت-ي مسصت أاك Ìم-ن
ولية.
واسصتبعد بوعزغي ‘ حديثه مع مواطني
البلدية «الفعل اإلجرامي لظاهرة ا◊رائق»
وتقاعسس وحدات ا◊ماية اŸدنية ‘ التدخل
السصريع مثلما –اول بعضس األوسصاط نشصره،
حيث أاشصاد باŸناسصبة بالتعاون والتنسصيق التام
ب ÚاŸواطن Úوﬂتلف مصصالح األمن وأافراد
ا÷يشس الوطني الشصعبي للتحكم ‘ ا◊رائق
التي مسصت الولية وتسصببت ‘ أاضصرار متفاوتة
وصصلت إا ¤حوا‹  2400هكتار منها 300
ه-ك-ت-ار ب-ب-ل-دي-ة ت-ي-م-ي-زارت مسصت اŸسص-اح-ات
ال -غ -اب-ي-ة وأاشص-ج-ار ال-زي-ت-ون ،م-ع ذلك ـ أاضص-اف

وحدة تركيب ا÷رارات بوادي
عيسصي..دعم إاضصا‘ للفÓحة
دعا وزير الفÓحة والتنمية الريفية خÓل
الزيارة مواطني الولية والسصلطات اÙلية
«إا ¤عدم النظر فقط إا ¤النصصف الفارغ من
الكأاسس وتصصويب النظر نحو ا÷انب اليجابي
لقطاع الفÓحة بولية تيزي وزو وما “ثله من
إامكانيات ومقدرات مسصتقبلية كبÒة ذكر منها
شصعبة إانتاج ا◊ليب خÓل توقفه على وحدة
لÎبية األبقار بوادي عيسصي ،حيث أاكد «أان
ال -ولي -ة ت -ن-ت-ج أازي-د م-ن  143م -ل-ي-ون ل Îم-ن
ا◊ليب سصنويا وŒميع أازيد من  65باŸائة من
اإلن-ت-اج وب-إام-ك-ان-ه-ا مضص-اع-ف-ة اإلن-تاج وتزويد
عدد من وليات الوطن ،وهي التحديات التي
تسص-ع-ى إال-ي-ه-ا ا◊ك-وم-ة ل-ل-ت-خ-ف-يف من فاتورة
اسصتÒاد بودرة ا◊ليب والتوجه نحو تشصجيع
السصتثمار اÙلي ‘ تربية األبقار وﬂتلف
األنشصطة األخرى..
وأاث -ن -اء ت -وق -ف -ه ب -وح -دة ت-رك-يب ا÷رارات
ال -ف Ó-ح -ي -ة م -ن ن -وع»م -اه -ن -درا» ب-ب-ل-دي-ة واد
عيسصي ،ثمن وزير الفÓحة اÛهودات التي
يقوم بها صصاحب اŸشصروع السصتثماري الذي
بإامكانه دعم القطاع الفÓحي بالعتاد الÓزم
م- -ن آالت ا◊رث ،م -ع -تÈا اŸشص -روع «ق -ي -م -ة
مضصافة سصيسصاهم ‘ ترقية النشصاط الفÓحي
اÙل-ي وال-وط-ن-ي خ-اصص-ة وأان ط-اق-ة إان-ت-اج-ه
تقدر بـ 3آالف وحدة سصنويا ،سصتكون ‘ خدمة
الفÓحة والتنمية على اŸسصتوى الوطني ،كما
أاننا نشصجع مثل هذه اŸبادرات والسصتثمارات
ا◊قيقية التي بإامكانها خلق الÌوة..

سصجل ارتفاعا ‘ السصتهÓك الوطني للمنتجات الطاقوية بـ ٪7

ڤيطو :Êحان الوقت للتخلصس من اسصتÒاد الوقود

كشصف وزير الطاقة مصصطفى قيطوÊ
ع- -ن ارت- -ف- -اع ‘ السص- -ت -ه Ó-ك ال -وط -ن -ي
ل-ل-م-ن-ت-ج-ات ال-ط-اق-وي-ة بنسصبة  7باŸائة
مرجعا أاسصباب ذلك إا ¤ارتفاع حظÒة
السص -ي -ارات وأاسص -ع -ار ال -وق-ود اŸن-خ-فضص-ة،
م -ؤوك -دا أان سص -ن -ة  2020سص-ت-كون نهاية
اسصتÒاد ا÷زائر للوقود.

صشونيا طبة
أاكد الوزير خÓل زيارته التفقدية Ÿشصاريع
القطاع بالعاصصمة ،أان ا÷زائر اسصتطاعت أان
ت- -رب -ح ال -ره -ان م -ن خ Ó-ل ت -ق -ل -يصس ف -ات -ورة
اسصتÒاد الوقود ب  600مليون دولر من 2
م -ل -ي -ار دولر  ،مشص -ددا ع -ل -ى ضص -رورة ت -غ -يÒ
السصياسصة اŸعمول بها حاليا والذهاب إا ¤أابعد
من ذلك لتعزيز اإلنتاج اÙلي وبلوغ الكتفاء
الذاتي.
وأاوضص- -ح أان- -ه ح -ان ال -وقت ل -ل -ت -خ -لصس م -ن
اسصتÒاد الوقود الذي فاق حاليا  3مليون طن
‘ السصنة لسصيما وأان ا÷زائر لديها جميع
اإلمكانيات رفع من إانتاج الوقود وتصصديره،
مشصÒا إا ¤أان جميع اŸصصا‘ اŸوجودة ‘
ا÷زائر تنتج  30مليون طن من الوقود سصنويا
 17.5م -ل -ي -ون ط -ن خ -اصس ب -إان -ت -اج ال-ب-ن-زي-ن
واŸازوت.
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لم Úالعام Ûلسس قضصاء قسصنطينة
خÓل تنصصيبه ا أ

لوح :مرسصوم تنفيذي Ÿسصاعدي النيابة أامام ا◊كومة قريبا

أاشص- - - - -رف أامسس وزي- - - - -ر
لخ -ت-ام
ال -ع -دل ح -اف -ظ ا أ
«ال - -ط - -يب ل - -وح»  ،ع - -ل- -ى
مراسصم تنصصيب بن عبد
ال- -ل- -ه ﬁم- -د ب- -ن ÿضص- -ر
ن -ائ -ب -ا ع -ام -ا ل-دى ›لسس
قضص-اء قسص-ن-ط-ينة واŸعÚ
‘ اطار ا◊ركة ا÷زئية
ال- - -ت - -ي أاج - -راه - -ا رئ - -يسس
ا÷م - - -ه- - -وري- - -ة ‘ سص- - -لك
ال-ع-دال-ة وال-ت-ي من شصأانها
أان ت- - -ت- - -ي- - -ح ال- - -ف- - -رصص - -ة
لÓ-سص-ت-ف-ادة م-ن ال-ط-اقات
لضص -ف -اء اŸزي -د
الشص- -اب -ة إ
من ا◊ركية.

قسشنطينة/مفيدة طريفي
شص - -دد ل - -وح ع - -ل- -ى أاه- -م- -ي- -ة
ﬂط- -ط اإلصصÓ- -ح ال- -قضص- -ائ- -ي
سص -ي -م-ا م-ا ت-ع-ل-ق م-ن-ه ب-ال-ع-ام-ل
ال -بشص -ري ،م -ؤوك -دا ع -ل -ى أاول -وي-ة
التكوين ÷ميع األسصÓك العاملة
بقطاع العدالة ،مذكرا بÈنامج
جديدا للسصنة اŸقبلة واÿاصس
ب -ت -ك-وي-ن ال-قضص-اة ع-ل-ى مسص-ت-وى
اŸدرسصة العليا للقضصاة.
وكشصف الوزير ‘ ذات الشصأان
ع- -ن م -رسص -وم ت -ن -ف -ي -ذي خ -اصس
باŸسصاعدين سصيتم عرضصه على

ا◊ك -وم -ة ب-دءا م-ن  23سصبتمÈ
اŸق- -ب- -ل ،وال -ذي ي -أات -ي ضص -م -ن
ال -ت -ع -دي -ل ال -دسص -ت -وري ل -ق-ان-ون
اإلجراءات ا÷زائية ،بحيث كل
القضصايا اÿطÒة و اŸعقدة ،و
قضص- - -اي- - -ا ال - -فسص - -اد و ا÷رائ - -م
اŸت- - -ع- - -ل- - -ق - -ة ب - -ا÷انب اŸا‹
وجرائم التكنولوجية ا◊ديثة و
ا÷رائم التي –تاج إا ¤تقنيات
ع-ال-ي-ة سص-ت-وك-ل للمتخصصصص‘ Ú
هذا اÛال.
ووف - -ق اإلصص Ó- -ح- -ات ال- -ت- -ي
ب-اشص-ره-ا ق-ط-اع ال-ع-دال-ة ،أاوضصح
لوح أانها ضصربت عمق القانون
وف -رضصت سص -ل -ط -ت-ه  ،ذلك ب-رف-ع
كافة أاشصكال التأاث Òوالضصغوطات

السص -ل -ب -ي -ة ع -ل -ى ع -م-ل ال-قضص-اة،
م- -ؤوك- -دا أان ال- -وزارة سص- -ت- -واصص -ل
تنفيذ ﬂطط عمل ا◊كومة
لتعزيز دولة القانون ،و تكييف
اŸن -ظ -وم-ة ال-تشص-ري-ع-ي-ة و وضص-ع
آال - - -ي - - -ات لضص - - -م - - -ان ح - - -ق - - -وق
اŸتقاضص ،Úمشصددا على حرصس
رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة ع -ل-ى سص-مّ-و
القانون ‘ البÓد لضصمان األمن
والسصتقرار.
ع -اي -ن وزي-ر ال-ع-دل ‘ خ-ت-ام
تنصصيبه النائب العام بن ÿضصر
مشصروع مقر اÛلسس القضصائي
الواقع بحي زواغي ،الذي عرف
ت- -أاخ- -را م- -ل- -ح- -وظ- -ا ‘ ال‚از
والتسصليم.

..تنصصيب ﬁمد بوشصمة واليا للمدية

نصصب ﬁم - -د ب - -وشص - -م- -ة ،أامسس ،ع- -ل- -ى رأاسس
ا÷هاز التنفيذي لولية اŸدية خلفا Ÿصصطفى
ال -ع -ي -اضص -ي اÙول إا ¤ولي-ة ال-ب-ل-ي-دة ‘ إاط-ار
ا◊ركة التي أاّقرها رئيسس ا÷مهورية ‘ سصلك
الولة والولة اŸنتدب.Ú
قال بوشصمة باŸناسصبة إان األقدار شصاءت أان
يعود ÿدمة مواطني هذه الولية بعدما سصاهم
كرئيسس دائرة العزيزية ‘ التسصعينيات ‘ عملية
اإل‰اء اÙلي ،داعيا ا◊ضصور إا ¤مسصاعدته كما
حظ به سصابقه على أامل أان يكون عند حسصن ظن
سصكان هذه الولية .

من جهته ع Èالوا‹ السصابق لهذه الولية ‘
كلمة قصصÒة عن كامل فخره واعتزاره لتجديد
الثقة فيه من طرف رئيسس ا÷مهورية ،متعهدا ‘
الوقت أان يواصصل التعاون والتنسصيق ما ب Úالولة ‘
إاطار اإل‰اء اŸشصÎك ،كما أاكد ‘ حفل توديع
ب -ح -ر ه -ذه األسص -ب -وع أان -ه ي -ت -ع Úع -ل-ى اŸن-ت-خ-بÚ
التشصم Òعلى سصواعدهم ÿدمة التنمية من منطلق
أان هذه اŸهمة اإل‰ائية تقع على عاتق اŸنتخبÚ
وأابناء الولية قبل اإلدارة .

 ..العياضصي واليا للبليدة

اسصتلم أاول أامسس وا‹ البليدة ا÷ديد
مصصطفى العياضصي مهامه على رأاسس الولية،
خلفا لعبد القادر بوعزغي اŸع ‘ Úمنصصب
وزير الفÓحة و التنمية الريفية مؤوخرا .
الوا‹ ا÷ديد ركز ‘ كلمته باŸناسصبة ،أانه «
Áد يده « ألجل –قيق أاهداف تنموية ﬁلية،
لتطوير الولية و الدفع بها ÿلق الÌوات ،وجعلها
‘ مصصاف الوليات ذات اŸدخول ا÷يد ،خاصصة و
أان البليدة “تلك من اŸؤوهÓت القتصصادية ،ما
يجعلها من ب ÚاŸناطق الرائدة ‘ ا÷زائر ،كما
أان -ه ي -و‹ أاه -م -ي -ة و ع -ن -اي -ة ل -ل -ت-ك-ف-ل ب-انشص-غ-الت
اŸواط -ن ،ÚوŒسص -ي -ده-ا ع-ل-ى ارضس ال-واق-ع ،وه-و
مدرك ◊جم الرهانات والتحديات التي تنتظره
رفقة فريق العمل من مديرين وطاقم تنفيذي،
لتحقيق كل هذه الغايات واألهداف ،فهو حريصس

اŸدية :ع.علياÊ

على جعل اŸواطن على علم بكل خطوة ومشصروع
تسصتفيد منه الولية وبلدياتها الـ  ،25وسصيكون ذلك
م -ن خ Ó-ل نشص -ر األخ -ب -ار واŸع -ل -وم -ات ع -ن ه-ذه
اÿطوات و اŸشصاريع ع ÈاŸوقع الفÎاضصي
اللكÎو Êللولية.
كما نبه وحذر من التقاعسس ‘ أاداء الواجبات،
التي يلزم بها كل مسصؤوول ،خاصصة ‘ اŸشصاريع التي
تعرف تأاخرا غ ÒمÈر‡ ،ا يكلف الدولة خسصائر
ونفقات إاضصافية جديدة– ،دث بسصبب تغ‘ Ò
األسصعار وارتفاعها ‘ ،ح Úالدولة تعا Êو تواجه
مشصاكل نقصس اŸداخيل الناجمة عن تد Êأاسصعار
النفط.

البليدة :لينة ياسشمÚ

 ..وصصيودة واليا لباتنة

للجزائر إامكانات رفع اإلنتاج والتصصدير
وأاشص -ار ال -وزي-ر إا ¤أاه-م-ي-ة مصص-ف-اة سص-ي-دي
رزين الواقعة بÈاقي بالعاصصمة التي سصتدخل
حيز اÿدمة ‘  2018كونها سصتسصاهم ‘ تلبية
ح -اج -ي -ات اŸن -ط -ق -ة ال -وسص -ط -ى ل -ل -بÓ-د م-ن
للمنتجات البÎولية ،منتقدا ‘ ذات السصياق
تسصجيل تأاخر ‘ إا‚از هذا اŸشصروع الهام.
و‘ ذات السصياق أاعلن الوزير عن إانشصاء
مصص -ف -ي ‘ Úح -اسص -ي مسص -ع -ود وت-ي-ارت ،ه-م-ا
حاليا ‘ قيد الدراسصة ‘ ح Úمن اŸرتقب
أان تدخ Óحيز اÿدمة سصنة  ،2020مضصيفا أان
هذه اŸشصاريع تندرج ‘ إاطار وضصع القطاع
خط تنموي على اŸدي ÚاŸتوسصط والبعيد.
وف -ي -م -ا ي -خصس ق -درات ال -ت -خ -زي -ن أاوضص-ح
قيطو Êأان ﬂزون ا÷زائر من الوقود يكفي
Ÿدة  30يوما بدل من  12يوما بعد أان ” رفع
الطاقة اإلجمالية ،باإلضصافة إا ¤رفع قدرة
التكرير إا 40 ¤مليون طن.
كما أاشصرف وزير الطاقة على تدشص Úكل
من مركز –ويل الكهرباء  60/10كيلوفولط
بÈج الكيفان من اجل تزويد أاحسصن للكهرباء
ل- -ف- -ائ- -دة سص- -ك- -ان اŸن -ط -ق -ة وم -رك -ز –وي -ل
الكهرباءŸ 60/30عاŸة ،مؤوكدا أان  25أالف
مسص -ك-ن ب-اŸدي-ن-ة ا÷دي-دة سص-ي-دي ع-ب-د ال-ل-ه
سص-يسص-ت-ف-ي-دون م-ن ال-ك-ه-رب-اء ب-فضص-ل خ-دم-ات
الشص- -رك- -ة ا÷زائ- -ري- -ة ل- -تسص- -ي Òشص -ب -ك -ة ن -ق -ل
الكهرباء.
و‘ سص- -ي- -اق آاخ- -ر أاع- -ط- -ى وزي- -ر ال -ط -اق -ة

العدد
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ت-ع-ل-ي-م-ات ل-ل-مسص-ؤوول Úب-ت-جهيز مشصروع تزويد
بلدية ع Úالبنيان بالغاز الطبيعي ‘ شصهر
أاكتوبر  2017كأاقصصى حد لتفادي سصجيل أاي
عجز.

” ،أاول أامسس ،تنصصيب وا‹ باتنة ا÷ديد
ع - -ب - -د اÿال - -ق صص - -ي - -ودة ال- -ق- -ادم م- -ن ولي- -ة
قسصنطينة التي كان يشصتغل منصصب أام Úعام
لخÒة التي أاجراها
للولية ‘ إاطار ا◊ركة ا أ
رئيسس ا÷مهورية ‘ سصلك الولة ،حيث تسصلم
صص -ي -ودة م -ه -ام-ه ع-ل-ى رأاسس ع-اصص-م-ة الوراسس
خلفا Ùمد سصلما ÊاÙول إا ¤ولية عنابة.
وقد تعهد وا‹ باتنة ا÷ديد ،خÓل اسصتÓمه
م -ه -ام -ه م -ن ال -وا‹ السص -اب-ق ب-ال-ت-واج-د ال-دائ-م ‘
اŸي -دان وال -ع -م-ل ع-ل-ى ت-ع-م-ي-ق ال-ت-ن-م-ي-ة اÙل-ي-ة
وال-ع-م-ل ب-ك-ل ج-ه-د ل-ت-أاك-ي-د ج-دارت-ه ب-ثقة الرئيسس
بوتفليقة ،وبعد أان أاثنى صصيودة على تعينه على
رأاسس ب -ات -ن -ة ال -ت -ي وصص -ف -ه -ا ب -ال -ولي -ة اÛاه -دة
وال -ت -اري -خ-ي-ة وال-ك-بÒة ‘ ج-غ-راف-ي-ت-ه-ا وت-اري-خ-ه-ا
وب -ل -دي -ات -ه-ا أاك-د اŸت-ح-دث اأم-ام أاعضص-اء الŸÈان
بغرفتيه ومدراء الهيئة التنفيذية واÛتمع اŸدÊ
واألسصرة اإلعÓمية بأان اسصÎاتيجة العمل اÿاصس
ب-ه م-ب-ن-ي-ة ع-ل-ى ت-ط-ب-ي-ق ال-ق-ان-ون وت-ع-ل-يمات وزارة

الداخلية و ترتكز على –قيق التوازن التنموي بÚ
كل بلديات الولية وأاريافها.
وبخصصوصس السصتثمار اÙلي اÙدث للÌوة
فأاشصار صصيودة إا ¤بذله جهودا مضصاعفة لتحقيق
ذلك ‘ إاطار التوجهات ا÷ديدة للدولة ا÷زائرية
وكذا القوان Úو اŸبادئ التي –كم تسصي Òاإلدارة
ال-ع-م-وم-ي-ة و اŸرف-ق ال-ع-ام ،وه-و م-ا سص-ي-ت-أات-ى م-ن
خÓل اسصتغÓله األمثل لكل طاقاته و Œربته ‘
›ال إادارة ا÷ماعات اÙلية.
وأاكد اŸسصؤوول األول عن الهيئة التنفيذية بأان أابرز
التحديات التي سصتواجهه خÓل الثÓثي األول من
تسصيÒه للولية هو إا‚اح السصتحقاقات النتخابية
القادمة واÿاصصة بتجديد اÛالسس الشصعبية البلدية
واÛلسس الولئي ،من خÓل التحضص Òا÷يد لها ‘
إاطار قوان Úا÷مهورية كون البلديات هي القاعدة
األسصاسصية للتنمية اÙلية.

باتنةŸ :وششي حمزة

تنصصيب صصباحي ﬁمد األم Úنائبا عاما Ûلسس قضصاء بشصار

لم Úنائبا
” تنصصيب صصباحي ﬁمد ا أ
عاما لدى ›لسس قضصاء بشصار وذلك خÓل
حفل حضصرته إاطارات اÛلسس و قضصاة و
مسص -اع -دو ال-قضص-اء و ك-ذا سص-ل-ط-ات ال-ولي-ة
على رأاسصهم الوا‹ دزيري توفيق .
يندرج هذا التنصصيب ‘ إاطار ا◊ركة ا÷زئية
للتحويÓت والÎقيات التي أاقرها فخامة رئيسس
ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ‘ سصلك رؤوسصاء

اÛالسس القضصائية والنواب العام.Ú
وصصرح باŸناسصبة رئ ـيسس اÛلسس و النائب
العام لدى ›لسس قضصاء بشصار الذي أاشصرف على
حفل التنصصيب نيابة عن وزير العدل حافظ األختام
أان إاصصÓح العدالة الذي بادر به رئيسس ا÷مهورية
Áث- -ل خ- -ط- -وة م -ن أاج -ل –ق -ي -ق ع -دال -ة عصص -ري -ة
ومتجددة تسصتجيب لنشصغالت اŸواطن ا÷زائري
وتقربها منه .وذكر بأان هذه ا◊ركة “يزت بتعيÚ

 7نسصاء قاضصيات عينت إاحداهن ‘ منصصب نائب
عام وهو األمر الذي يدل -حسصبه -على الكفاءة
ال -ت-ي ت-ت-م-ت-ع ب-ه-ا اŸرأاة ا÷زائ-ري-ة وق-درت-ه-ا ع-ل-ى
تسصي Òهياكل ومؤوسصسصات الدولة.

بششـــار :دحمان جمــال

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اأ’ربعاء  19جويلية  2017م
الموافق لـ  25شسوال  1438هـ

كششف من أجرأءأت جديدة لتطه Òألسشوق ألعقارية من أŸضشاربة وألبزنسشة

شسرفة :مشساريع سسكنية للكراء وليسس للتمليك قريبا
آاليات للتمويل وشسراكة عمومية وخاصسة للحد من التهاب األسسعار

أعلن وزير ألسشكن وألعمرأن وأŸدينة
ي -وسش -ف شش -رف -ة ،ع -ن أل -ت -حضشŸ Òشش-اري-ع
Óي -ج -ار
سش- -ك- -ن- -ي- -ة ج- -دي- -دة م- -وج- -ه- -ة ل  -إ
بالششرأكة مع ألقطاع أÿاصس ،من خÓل
وضش- -ع آأل- -ي- -ات ج- -دي- -دة ل- -ت- -جسش- -ي -د ه -ذأ
أŸشش -روع ب-دأي-ة ب-ال-ب-حث ع-ن شش-رك-اء م-ن
أل-ق-ط-اع أÿاصس وإأي-ج-اد وسش-ائ-ل للتمويل
ألÓزمة و–ديد ششروط ألسشتفادة.

سسعاد بوعبوشس

ﬂصسصس للسسكن الريفي بـ  15مليار ‘ نفسس
الفÎة ،مشسÒا إا ¤أان العائق اŸا‹ تسسبب ‘
ت- -أاخ- -ر ان- -ط Ó-ق ع -دد ه -ام م -ن اŸشس -اري -ع ‘
السسداسسي اأ’ول ،ما يؤوكد أان القطاع اليوم قادر
ع -ل -ى م -واصس -ل -ة الÈام -ج السس-ك-ن-ي-ة ،ح-يث ب-ع-د
حصسولهم على رخصسة صسرف
إا ¤غاية نهاية السسنة بقيمة
 125مليار دج.
من جهة أاخرى أاكد وزير
السسكن التزام دائرته الوزارية
بتسسليم  300أالف وحدة خÓل
السسنة ا÷ارية ،مشسددا على
ضس- -رورة ا’ل- -ت- -زام ب- -اآ’ج -ال
اÙدد وتسس - - - - -ري - - - - -ع وتÒة
اإ’‚از لتجسسيد هذه ا’لتزامات خاصسة وأانهم
‘ منتصسف الفÎة اÿماسسية ،مشسÒا إا ¤أان
الوزارة سسÎافق وسستضسع اآ’ليات الكفيلة بإايجاد
ا◊لول لتجسسيد الÈنامج  ،من خÓل اŸتابعة و
اŸرافقة بالتسسهيÓت اليومية من طرف الوزارة
اأ’و÷ ¤عل الÈنامج جواري و Áسس اŸواطن
مباشسرة.
و بلغة اأ’رقام –دث شسرفة عن ا‚ازات
القطاع ،حيث قال إان عدد السسكنات اŸسسلمة
‘ الفÎة  2017-2015بلغت  730أالف وحدة
سسكنية  ‘ ،ح ” Úا‚از  129أالف وحدة خÓل
السسداسسي اأ’ول من السسنة ا÷ارية فيما يتبقى
ا‚از  870أالف لبلوغ الهدف اŸرجو اŸتمثل
‘ مليون و  600أالف سسكن.
فيما يخصس السسكن الهشس فقد أاكد الوزير
عزم الدولة القضساء عليه سسنة  ،2018مشسÒا إا¤
إاحصساء  381سسكن قصسديري وهشس ‡ا دفع
ب -ا◊ك -وم -ة إا ¤ت -خصس-يصس ب-رن-ام-ج خ-اصس م-ن
السس-ك-ن ال-ع-م-وم-ي اإ’ي-ج-اري ي-تضس-من 388.045
وحدة للقضساء على هذه الظاهرة ،و” اسستÓم
إا ¤غاية اآ’ن  291.608وحدة من هذا الÈنامج

 ١١مليار دينار
لتسسديد ديون
«عدل»

من بينها  45.000وحدة بالعاصسمة بينما يجري
إا‚از  96.437وحدة أاخرى.
بخصسوصس ›ال اŸدينة فتم التأاكيد على
تسس- -ري- -ع وتÒة ا‚از مشس- -اري- -ع اŸدن اأ’رب -ع -ة
بسسيدي عبد الله بوعينان ،بوغزول واŸنيعة،
وت -ك -م -ل -ة ل -ه -ذه اŸدن ” ا’ن -ط Ó-ق ‘ ا‚از
أاقطاب حضسرية على غرار ذراع الريشس بعنابة،
ع Úالنحاسس وعلي منجلي بقسسنطينة.

Œ 49هيزا ‘ اÿدمة و برنامج معت Èقيد ال‚از
‘ اŸق - -اب - -ل شس - -م - -لت ا’‚ازات اÿاصس- -ة
ب-ال-ت-ج-ه-ي-زات ال-ع-م-وم-ي-ة ،ف-ت-م إادارة اŸشس-اريع
اŸنتدبة من قبل اŸديريات ال‡Óركز لقطاع
السسكن العمران و اŸدينة بقوام يشسمل 7341
Œهيز تابع لـ  24قطاع  ،مشسÒا إا ¤أانه ” وضسع
Œ 49هيزا ‘ اÿدمة ،باإ’ضسافة إا ¤وجود
برنامج معت Èقيد ا’‚از ،وقد ” إامضساء 22
ترخيصسا ’‚از Œهيزات ‘ بوعينان و هذا
ل- -ت -ج -اوز ك -ل ال -ن -ق -ائصس اŸت -ع -ل -ق -ة ب -ال -ط -رق
والشسبكات اıتلفة للماء الصسرف الصسحي.
وفيما تعلق بالتكفل باŸشساريع الهيكلية ‘
مقدمتها جامع ا÷زائر ،أاشسار شسرف إا ¤أان
تنصسيب فريق جديد لبعث ا÷امع ويسسهر على
تقدم اأ’شسغال لضسمان اسستÓم قاعة الصسÓة ،
اŸنارة وسساحة ا÷امع قبل نهاية السسنة على ان
تسس -ت -ك -م -ل اأ’شس -غ -ال ‘  ، 2018م - -شس Ò- -ا إا¤
ا’ن -ط Ó-ق خ Ó-ل السس -داسس -ي اŸق-ب-ل ‘ ا‚از
ا÷سسر الذي يربط ا÷امع بالواجهة البحرية.
ونفسس اأ’مر بالنسسبة ÷امع كتشساوة الذي
اسستفادة من عملية ترميم تشسرف عليها مؤوسسسسة
ت-رك-ي-ة ،و ال-ذي ي-ن-ت-ظ-ر تسس-ل-م-ه خÓ-ل ال-ثÓ-ثي
اأ’خ Òمن السسنة اŸقبلة وهذا نظرا لوجود
أاشسغال داخلي ’بد من اسستكمالها.

مدير ألتعليم ألثانوي بوزأرة ألÎبية عطوي عابد لـ «ألششعب»:

حالت الغياب ‘ الدورة السستثنائية للبكالوريا اك Ìمن عادية
تسساؤول عن سسبب تضسخيم نسسبة تغيب اÎŸشسحÚ

فريال بوشسوية
ب -ع -د ق -رار رئ -يسس ا÷م -ه -وري-ة
ال - -ق- -اضس- -ي ب›Èة دورة خ- -اصس- -ة
ل -ل-ب-ك-ال-وري-ا ل-ل-م-ت-أاخ-ري-ن ،شس-رعت
وزارة الÎبية الوطنية ‘ التحضسÒ
ل -ه -ا ،وأ’ن -ه ل-يسس ب-اإ’م-ك-ان حصس-ر
اŸتأاخرين ،فان الوصساية أاحصست
كل الغائبﬁ ‘ Úاولة منها أ’ن
تكون منصسفة ما يÈر نسسبة التغيب
الكبÒة ،ذلك أان عدد اŸتأاخرين
يكون أاقل بكث Òمن عدد اŸتغيبÚ
الذين تعمدوا عدم اŸشساركة ‘

17391

«نقي حومتك» نششاط تطوعي ببعد زروأطي :

تخليصس الحياء من النفايات أاولوية بيئية
–ت ششعار «نقي حومتك»
أشش - -رفت وزي - -رة أل- -ب- -ي- -ئ- -ة و
أل -ط -اق -ات أŸت-ج-ددة ف-اط-م-ة
ألزهرأء زروأطي ،من مغارة
سش- -رف- -ان- -ت- -يسس أŸط -ل -ة ع -ل -ى
شش-ارع ب-ل-وزدأد ،ع-لى أنطÓق
ع -م -ل-ي-ة ت-ن-ظ-ي-ف ه-ذأ أ◊ي
ألشش- -ع- -ب- -ي وأح- -ي -اء ›اوزة،
مثمنة ألعمليات ألتطوعية
ألتي تقوم بها أ÷معيات على
غ -رأر سش -ي-درأ أح-د أŸن-ظ-مÚ
لهذأ ألنششاط ألتطوعي.

حياة  /ك

أاوضسح شسرفة ‘ ندوة صسحفية على هامشس
اجتماع حصسيلة تقييمي جمعه بإاطارات القطاع
أان ه- -ذه الصس -ي -غ -ة سس -تشس -م -ل ك -ل أان -واع أا‰اط
السسكن ترقوي إايجاري إا ¤اجتماعي وسستكون
Óيجار لكل من يريد ذلك  ،خاصسة وأان
متاحة ل إ
مثل هذا اŸشسروع من شسأانه أان يطهر ا◊ظÒة
العقارية من السسماسسرة والتحكم ‘ أاسسعار كراء
السس-ك-ن-ات ال-ت-ي وصس-لت أ’سس-ع-ار خ-ي-ال-ية أانهكت
جيوب ا÷زائري.Ú
وي- -ن- -درج ه- -ذا اŸشس- -روع ‘ إاط -ار ﬂط -ط
القطاع على اŸدى اŸتوسسط
والبعيد اŸتعلق بتطوير آاليات
ج -دي -دة ل -ل -ت -م -وي -ل و ت -رق -ي -ة
الشس-راك-ة ال-ع-م-ومية واÿاصسة،
و–سس ÚاŸدن م- - - -ن خÓ- - - -ل
إاع -ادة ال -ه -ي-ك-ل-ة وال-ت-أاه-ي-ل ‘
ال -ق-ط-اع ا◊ضس-ري فضس Ó-ع-ن
إادماج فكرة اŸدينة الذكية ‘
اŸدن ا÷دي - -دة واأ’ق - -ط - -اب
ا◊ضسرية.
على الصسعيد اŸا‹ أاكد الوزير أان الÈامج
السسكنية ’ تعرف أاي صسعوبات مالية و’ وجود
أ’ي دي- -ون مسس- -ت -ح -ق -ة ،خ -اصس -ة ب -ع -د تسس -دي -د
مسس -ت -ح -ق -ات م -ؤوسسسس-ات ا’‚از م-ن م-ق-او’ت
ومؤوسسسسات اŸناولة الناشسطة ‘ ›ال البناء،
قائ »:Óإا ¤غاية شسهر جوان اŸنقضسي ’ يوجد
أاي ﬂزون فوات Òعالقة» ،بحيث أان أاي فواتÒ
مسس -ج -ل -ة ‘ ب -داي -ة ج-وي-ل-ي-ة سس-تسس-دد م-ع آاخ-ر
الشسهر ،لتفادي تراكمها وعدم تعطيل نشساط
هذه اŸؤوسسسسات ،وهو ما يتم العمل به مثÓ
بخصسوصس فوات Òا‚از بعضس التجهيزات أاو
اŸرافق الÎبوية.
وأاعطى اŸسسؤوول اأ’ول عن قطاع السسكن
ق -ي -م -ة ال -ف -وات ÒاŸسس -ددة اÿاصس -ة Ãشس -اري -ع
«عدل» خÓل هذا اأ’سسبوع أاي من  8إا ¤غاية
 15جويلية ا÷اري بلغت لوحدها  11مليار دج
وذلك ب -ال -ت -نسس -ي-ق م-ع صس-ن-دوق السس-ك-ن ،ون-فسس
اأ’مر بالسسبة للسسكن ا’جتماعي اإ’يجاري حيث
” وضس - - -ع  25م -ل -ي -ار دج ،ن -اه -يك ع-ن غÓ-ف

أسش- - -الت نسش- - -ب - -ة أل - -غ - -ي - -اب
أل- - - -ق - - -ي - - -اسش - - -ي - - -ة ‘ أل - - -دورة
ألسش - -ت - -ث - -ن - -ائ - -ي - -ة لشش - -ه - -ادة
ألبكالوريا  ، 2017ألكث Òمن
أ◊ Èو” تضش- -خ- -ي -م أŸسش -أال -ة
وإأع -ط -ائ-ه-ا أك Ìم-ن ح-ج-م-ه-ا،
ب- -ع- -د أÿل- -ط ب Úم- -ف- -ه- -وم- -ي
أل-غ-ي-اب وأل-ت-أاخ-ر ،ط-رح أكده
مدير ألتعليم ألثانوي بوزأرة
ألÎب- -ي- -ة أل- -وط -ن -ي -ة ع -ط -وي
ع - -اب - -د ‘ تصش- -ري- -ح خصس ب- -ه
«ألشش -عب» ،م -ق -ل  Ó-م-ن ح-الت
ألغياب معتÈأ أنها أك Ìمن
عادية.

العدد
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ال- -دورت ،Úوب- -ال- -ت- -ا‹ ف -ان نسس -ب -ة
اŸشساركة تعت Èمنطقية.
ح -ا’ت ال -ت -أاخ -ر اŸسس -ج -ل -ة ‘
ا’م -ت -ح -ان -ات ع -م-وم-ا ،وام-ت-ح-ان
شس- -ه- -ادة ال- -ب -ك -ال -وري -ا ع -ل -ى وج -ه
التحديد عادة ما تكون منخفضسة
ج -دا ،ع -ل -ى ع -كسس ال -ت-غ-يب ال-ذي
ت- -ك- -ون نسس- -ب- -ت- -ه أاك’ Èسس -ي -م -ا ‘
صس - -ف - -وف اÎŸشس - -ح Úاأ’ح- -رار،
وتكون مرتبطة عادة بعدة أاسسباب
وغالبا تسسجل حا’ت ،سسببها نقصس
وسس- - -ائ- - -ل ال- - -ن- - -ق- - -ل ،أاو نسس- - -ي - -ان
اÎŸشسح Úلوثائقهم ‘ البيت ،أاو
ع -دم ال -ت-ن-ق-ل مسس-ب-ق-ا ل-ل-ت-أاك-د م-ن
اŸؤوسسسس- - -ات الÎب- - -وي- - -ة إ’ج- - -راء
ا’متحان.
م-دي-ر ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ث-ان-وي ب-وزارة
الÎبية عطوي ‘ تصسريح خصس به
«الشس -عب»  ،ح -رصس ع -ل -ى ال-ت-ذكÒ
ب- -أان نسس- -ب- -ة ال- -غ -ي -اب ‘ صس -ف -وف
اŸتمدرسس ‘ Úالدورة العادية ⁄
تتجاوز  2باŸائة 50 ،باŸائة منها
سس-ب-ب-ه-ا ال-غ-ي-اب ،وال-نسسبة اŸتبقية
سس- -ب- -ب- -ه -ا ال -ت -أاخ ،Òم -ا ي -فسس -ر أان
اأ’خÒة قليلة ،و’ Áكن بأاي حال
من اأ’حوال أان تصسل إا 10 ¤آا’ف
وج -ه ل -ه -م ا’سس -ت -دع -اء ل -ل-خضس-وع
لÓختبارات ›ددا ،عكسس نسسبة

ال -غ -ي -اب ال -ت -ي ت -ك-ون م-رت-ف-ع-ة ‘
صس-ف-وف اأ’ح-رار ،وي-ك-ون م-ت-عمدا
ما يفسسر عدم اŸشساركة ‘ دورة
أاخرى.
وذك- - -ر ع- - -ط- - -وي ب - -أان حصس - -ر
اŸت -أاخ -ري -ن  ⁄ي -ك-ن ‡ك-ن-ا ع-ل-ى
اع- -ت- -ب -ار أان ال -ع -دي -د م -ن -ه -م ع -اد

أادراج - -ه Ãج- -رد أان وج- -د أاب- -واب
م -رك -ز إاج -راء ا’م -ت-ح-ان م-غ-ل-ق-ة،
عكسس تÓميذ أاصسروا على الدخول
ال - -ذي- -ن ” ت- -دوي- -ن أاسس- -م- -ائ- -ه- -م،
ولتفادي حرمان جزء من الغائبÚ
ومن باب اإ’نصساف ،فضسلت الوزارة
الوصسية إاحصساء كل الغائب.Ú

اأ’ط - -ف- -ال والشس- -ب- -اب ك- -ان- -وا،
أامسس ،على موعد بشسارع بلوزداد،
حيث قاموا بعملية تنظيف الشسارع ،وكلهم
عزم ونشساط  ،وهم يريدون أان يكونوا قدوة
أ’قرانهم ،من خÓل هذه العملية التطوعية،
التي تهدف إا ¤تغي Òسسلوكات اŸواطن،
ليصسبح صسديقا للبيئة و يسسهر على ا◊فاظ
عليها ،من خÓل تنظيفها وتخليصسها من
النفايات و اأ’وسساخ التي يخلفها يوميا.
أاك- -دت زرواط- -ي ب- -اŸن- -اسس- -ب- -ة أان ه- -ذه
ال -ع -م-ل-ي-ة ال-ت-ط-وع-ي-ة– ،م-ل رسس-ائ-ل ق-وي-ة
Óطفال ‘ غد مشسرق بيئة نظيفة
وآامال ل أ
خالية من اŸؤوثرة السسلبية على صسحتهم،
وت -ع-ل-ي-م-ه-م ك-ي-ف-ي-ة ا◊ف-اظ ع-ل-ى اÙي-ط
الذي يعيشسوا فيه ،من خÓل إارسساء دعائم
فكر جماعي ،يأاخذ البعد البيئي فيه ›ا’
أاوسسع من ا◊ي أاو اŸنطقة إا ¤مسستوى
عاŸي ،مÈزة اأ’همية التي توليها الدولة
للبيئة والسسياسسات التي سسطرتها ‘ هذا
اÛال .
وثمنت ‘ سسياق ا◊ديث اŸبادرة التي
قامت بها جمعية سسيدرا ،واعتÈت أان ذلك
يÎج- -م ‘ ال- -واق- -ع ا’إرادة السس- -ي -اسس -ي -ة و»
ق -ن -اع -ت -ن -ا ك -ق -ط-اع وح-ك-وم-ة أان اÛت-م-ع
اŸد Êله دور كب ،Òووجودنا هنا تعب Òعلى
هذه اإ’رادة السسياسسية « ،داعية إا ¤تعميم
اŸبادرة على اŸسستوى الوطني ،وأان تكون
التزام من اŸواطن ‘ ا◊فاظ على البيئة.
قالت زرواطي أان اŸناسسبة هي كذلك
إاحياء لليوم الدو‹ Ÿاندي ،Óالذي أامضسى
 67سس- -ن- -ة م- -ن ع- -م- -ره ‘ ال- -نضس- -ال ضس- -د
ا’برتايد ،و «نهديه  67دقيقة ‘ ا÷انب
ال -ب -ي -ئ-ي ،ون-ح-ن ن-ع-رف أان اأ’خ Òسس-ي-ك-ون
اŸانع القوي ضسد كل اأ’زمات ،وهو الذي
ي- -ج- -ع- -ل أاط -ف -ال -ن -ا يÎع -رع -ون ‘ ال -ق -ارة
السسمراء وخارجها ‘ ،بيئة نظيفة وصسحية،
آامنة مسستقرة « ،مشسÒة إا ¤أان ا÷زائر
تعت Èهذا الرجل مثا’ للنضسال و التضسحية.

‡ثل األ· اŸتحدة يثمن النشساط التطوعي
·Ó
كما أاكد من جهته اŸنسسق اŸقيم ل أ
اŸتحدة با÷زائر إايريك افرفوسست على
أاهمية عمليات التطوع وعلى هذه اŸبادرة،
م -ن خ Ó-ل ت -خصس -يصس  67دق-ي-ق-ة ك-ل ي-وم
ل -ل -ح -ف -اظ ع -ل -ى ال -ب -ي -ئ-ة ،م-ث-م-ن-ا ال-نشس-اط
Óط -ف-ال والشس-ب-اب وﬂت-ل-ف
ال -ت -ط -وع -ي ل  -أ
الفاعل ‘ Úهذا اÛال  ،وا◊ماسس الذي
اتصسفوا به.
واغتنم افرفوسست اŸناسسبة ،وقرأا بعضس
·Ó
اŸق- -اط -ع م -ن ك -ل -م -ة اأ’م Úال -ع -ام ل  -أ
اŸتحدة التي خصسصسها Ÿاندي ‘ Óيومه
العاŸي اŸصسادف ل  18جويلية من كل

سس -ن -ة ،أاب -رز م -ن خ Ó-ل -ه -ا خصس -ال ال -رج -ل
وتفانيه ‘ ﬁاربة الفقر ونضساله من اجل
العدالة والتنمية اŸسستدامة.

رئيسسة جمعية سسيدرا :ترقية اŸواطنة البيئية
كما أابرزت مر ËشسيكÒو رئيسسة جمعية
سسيدرا أاهمية ا◊فاظ على البيئة ،و ذكرت
ب -ال-نشس-اط-ات ال-ت-ي ت-ق-وم ب-ه-ا ،م-ث-ن-ي-ة ع-ل-ى
اÛهودات التي يقوم بها اŸتطوعون ‘
هذا اÛال ،و مذكرة باأ’عمال التي قامت
ب - -ه - -ا سس - -واء ‘ اÛال ال - -ت- -حسس- -يسس- -ي أاو
التطوعي.
أاوضسحت شسيكÒو أان الهدف من النشساط
ا◊ف -اظ ع -ل -ى ال -ب -ي -ئ -ة م -ن خ Ó-ل ت -رق-ي-ة
اŸواط -ن -ة ال -ب -ي -ئ-ي-ة ،وإاع-ط-اء وج-ه مشس-رق
للجزائر ،و أاضسافت أان للمرة الثالثة من
تنظم جمعية سسدرا حملة تطوعية ‘ إاطار
حماية البيئة خصسصست هذه السسنة ŸانديÓ
ال- -ذي وهب ح- -ي- -ات- -ه م- -ن اج- -ل ال -ت -ن -م -ي -ة
ومكافحة الفقر من اجل حماية الطبيعة
والبيئة .
ويذكر أان هذا النشساط من تنظيم مركز
اأ’· اŸت -ح -دة لÓ-إعÓ-م وج-م-ع-ي-ة سس-ي-درا
وسس -ف -ارة ج -ن -وب إاف -ري-ق-ي-ا ب-ا÷زائ-ر –ت
رع-اي-ة وزارة ال-ب-ي-ئ-ة وال-ط-اق-ات اŸت-ج-ددة
إ’حياء اليوم العاŸي لنيلسسون مندي ،Óعن
طريق تخصسيصس  67دقيقة من وقتنا للعمل
التطوعي.

اإلعÓن عن نتائج مسسابقة توظيف األسساتذة غدا
أاعلنت وزيرة الÎبية الوطنية ,نورية بن
غÈيت ,أامسس ,أان اإ’ع Ó- -ن ع- -ن ن- -ت- -ائ- -ج
مسسابقة توظيف اأ’سساتذة  , 2017اŸنظمة
يوم  29جوان الفارط ,سسيكون غدا ابتداء
م- -ن السس- -اع- -ة  16.00مسس -اء ع -ل -ى م -وق-ع
الديوان الوطني لÓمتحانات و اŸسسابقات.
وأاوضس- -حت ال- -وزي- -رة ع -ل -ى صس -ف -ح -ت -ه -ا
اÿاصس -ة Ãوق -ع ال -ف -ايسس -ب-وك ,أان ع-م-ل-ي-ة
سس-حب ا’سس-ت-دع-اءات ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-م-ق-بولÚ
’جتياز ا’متحان الشسفهي الذي سسيجرى
يومي  30و  31من الشسهر ا◊ا‹ ,سسيكون
أايضسا بعد غد اÿميسس ,مشسÒة أان موقع
ن- - - - - -ت- - - - - -ائ- - - - - -ج اŸسس - - - - -اب - - - - -ق - - - - -ة ه - - - - -و
www.concours.onec.dz .
وكانت بن غÈيت قد أاكدت مؤوخرا أان
مسس -اب -ق -ة ت -وظ -ي-ف اأ’سس-ات-ذة سس-ت-ج-ري ‘
«شسفافية» و أان اŸكان سسيكون فقط Ÿن
يسستحقه.

فيما ألغي إأمتحان ششعبة أŸيكانيك

 %80نسسبة الغيابات ‘ الدورة اإلسستثنائية للبكالوريا بسسيدي بلعباسس
أخ-ت-ت-مت أمسس بسش-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس أم-ت-حانات
لسشتثنائية وسشط
ششهادة ألبكالوريا ‘ دورتها أ إ
تسش- -ج -ي -ل غ -ي -اب -ات ب -ا÷م -ل -ة ف -اقت نسش -ب -ت -ه -ا
لج-مالية  80ب-اŸائ-ة  ،ك-م-ا ” إأل-غ-اء إأم-ت-ح-ان
أ إ
شش - -ع- -ب- -ة أŸي- -ك- -ان- -يك أل- -ع- -ام- -ة بسش- -بب غ- -ي- -اب
أÎŸششح.Ú

سسيدي بلعباسس :غ شسعدو
سس -ج -لت م -دي-ري-ة الÎب-ي-ة ل-و’ي-ة سس-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس
غ-ي-اب-ات ك-ثÒة ل-ل-مÎشس-حÃ Úراك-ز اإ’ج-راء اأ’رب-ع-ة
جلهم من فئة اأ’حرار اŸتغيب Úعن الدورة العادية،
وه - -و م - -ا وق- -فت ع- -ل- -ي- -ه الشس- -عب ‘ آاخ- -ر ي- -وم م- -ن
اإ’ختبارات Ãركز اإ’جراء Ãتوسسطة الزواوي قدور

وال-ذي إاسس-ت-ق-بل  43مÎشس -ح-ا ف-ق-ط م-ن ج-م-ل-ة 223
مÎشس-ح-ا مسس-ج ‘ Ó-شس-عب ﬂت-ل-ف-ة كشس-ع-ب-ة ال-ت-قني
الرياضسي بجميع فروعها ،شسعبة الرياضسيات و شسعبة
التسسي Òواإ’قتصساد ،وحسسب ما أاد ¤به رئيسس اŸركز
نور الدين خليفة فإان اإ’متحانات جرت ‘ ظروف
حسس -ن -ة ب -إاسس -ت -ث -ن -اء ال -غ -ي-اب-ات اŸسس-ج-ل-ة ‘ أاوسس-اط
اÎŸشس -ح Úوال -ت -ي أارج -ع -ه -ا ل-ظ-روف ت-ت-ع-ل-ق ج-ل-ه-ا
ب -اÎŸشس -ح Úه -ذا وأاف -اد ب -أان اإ’دارة ق -امت ب -إال-غ-اء
إامتحان شسعبة اŸيكانيك بعد غياب اÎŸشسح Úوعن
تقييم ظروف اإ’متحان أاكد أان اŸوعد مر ‘ أاحسسن
الظروف بعد ضسبط كل اإ’مكانيات اŸادية واŸعنوية
ومن ذلك التأاط Òا÷يد وإالتزام ا◊راسس وموظفي
اأ’مانة.
ومن جهتهم أابدى اÎŸشسحون إارتياحهم لنوعية
اأ’سسئلة التي كانت ‘ متناول ا÷ميع بإاسستثناء مادتي

ال-ري-اضس-ي-ات وال-ه-ن-دسس-ة ال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة ال-ت-ي وجد فيها
اÎŸشسحون نوعا من الصسعوبة ،قبل أان يثمنوا هذه
ال -دورة ال -ت-ي سس-م-حت ل-ه-م ب-ت-دارك ال-ت-أاخ-ر وف-ت-حت
أامامهم فرصسة ذهبية لنيل شسهادة البكالوريا ولولوج
ا÷امعة .
Óشسارة فإان مديرية الÎبية لو’ية سسيدي بلعباسس
ل إ
كانت قد أاحصست  1306مÎشسح للدورة ا’سستثنائية
ل-ل-ب-ك-ال-وريا منهم  132مÎشس- -ح م- -ت- -م -درسس و 1174
مÎشسح حر من اŸتأاخرين واŸتغيب Úعن امتحانات
الدورة السسابقة  ،كما ” تخصسيصس  4مراكز امتحان
بعاصسمة الو’ية يتعلق اأ’مر بثانويتي مفتاحي وإاينال
سسيد أاحمد ومتوسسطتي جي ‹Óاليابسس وزواوي قدور
و‘ هذا اإ’طار ومن اجل السس Òا◊سسن لÓمتحان
فإان مديرية الÎبية قامت بتوف Òاإ’يواء واإ’طعام
للمÎشسح ÚاŸقيم Úخارج مدينة سسيدي بلعباسس.
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الهياك ـل الصسحيـ ـ ـة بسسـ ـ ـوق أاهـ ـ ـراسس مهمـ ـ ـة لكـ ـ ـن –ت ـ ـ ـاج إالـ ـ ـى التسسي ـ ـ ـ Òالرشسيـ ـ ـد
’ورام السسرطانية والتوليد أانهتا معاناة السسكان
^ مصسلحتا معا÷ة ا أ

أاربعة أاشسهر منذ تنصسيبه على رأاسص مديرية الصسحة لسسوق أاهراسص احدث ديناميكية كبÒة ‘ القطاع .وضسع خارطة طريق لعÓج مشساكل مÎاكمة .جاء حام Óرؤوية للتكفل باŸرضسى
واŸواطن :Úانه بن تواتي عمر الذي اجرت معه هذا ا◊وار«الشسعب» .

م- -ا ه- -و واق- -ع ال- -ت- -أاط- -ي- -ر ال- -ط- -ب- -ي
أاجرى ا◊وار :صسحراوي.ح
والتغطية الصسحية؟
ة
ي
ر
^ الشسعب :توليتم تسسيير مدي
^^ بالنسشبة للتاأطير و بكل صشراحة
و
ه
الصس - -ح - -ة بسس - -وق أاه- -راسص ،م- -ا
ف -ي -ه ن-قصش-ا م-ل-ح-وظ-ا ،ون-ح-ن نسش-ع-ى
تقييمكم لواقع القطاع؟
لملء هذا الفراغ من خÓل محاولة
ى
ل
ع
ا
ر
ك
ش
ش
ل
^^ عمر بن تواتي :أاو
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ش
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الإط - -ار ،ك - -ذلك ه - -ن- -اك ن- -قصس ف- -ي
ت
آ
ا
ش
ش
ن
م
ب
ر
خ
ز
ت
ظ -ه -ر ل -ي أان ال -ولي -ة
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ت
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ش
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ا
ه
ن
م
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صشحية ل يسشتهان بها
بعضس الموؤسشسشات ،بمعنى هناك عدم
ى
و
ت
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م
ى
ل
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ن
ث
ا
اسش-تشش-ف-ائ-ي-ة ك-ب-رى،
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ى
الطبي و المسشتششف
و اأع-وان شش-ب-ه ال-ط-ب-ي ع-ل-ى م-خ-ت-ل-ف
ن
ي
د
م
و
ب
ي
ر
ا
و
ه
«
ى
ف
ش
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« بدائرة سشدراتة
ي -جب ت -وضش -ي -ح -ه اأن ه -ذا ال-ن-قصس ل
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ي
ل
و
ل
ا
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ق
م
ن
م
ل
ك
ب
ة
للصشحة الجواري
ي- -وؤث- -ر بصش- -ورة ك- -ب- -ي- -رة ع- -ل- -ى الأداء
ا
ذ
ك
و
،
ة
ر
و
ا
ت
ل
ة
ي
ر
ا
و
ج
ل
ا
ووحدة الصشحة
الوظيفي لهذه الموؤسشسشات .
.
س
ش
و
ر
سشدراتة ومداو
^ هياكل تم تسسليمها مؤوخرا
ى
و
ت
ش
س
م
ى
ل
ع
ى
ر
خ
أ
ا
ل
ك
ا
ي
ه
نحصشي عدة
بعاصسمة الو’ية ،أاهمها مصسلحتي
إاقليم الولية منها  74قاعة عÓج و 26
’ورام السسرطانية
معالجة ا أ
ب
عيادة متعددة الخدمات  ،إالى جان
و التوليد ،هل وضسعتم مخططا
ي
ح
الخواصس كششريك في القطاع الصش
خاصسا لتسسييرها حتى تؤودي
،
ة
ي
ح
ب-ح-والي  02مصش-ح-ات ط-ب-ي-ة جرا
الدور على أاكمل وجه؟
و 03مراكز لتصشفية الدم  ،و  03مراكز
^^ نسشتطيع القول أان سشوق أاهراسس،
للتششخيصس والعÓج  ،نحصشي أايضشا عدد
األخصش- -ائ- -ي- -ي- -ن ال- -خ- -واصس ح -وال -ي  57ولية محظوظة من ناحية المنششآات،
أاخصشائيا ،وعيادات الطب العام حوالي وكما ذكرت وحدة األورام السشرطانية
 77عيادة ،فيه عيادات جراحة األسشنان التي سشيتم تحويلها من مسشتششفى بن
رشش -د إال -ى ه -ذه ال -مصش-ل-ح-ة ال-ج-دي-دة،
حوالي  ، 45عدد الصشيادلة
ك - - -ذلك مصش- - -ل- - -ح- - -ة
ال - - -خ- - -واصس ح- - -وال- - -ي 117
^ اسستقدام  ٧٦ال -ت-ول-ي-د وه-ي ع-ي-ادة
صش- - -ي- - -دل- - -ي  ،وال- - -وك - -الت
ج-دي-دة ب-ال-مسش-تششفى
الصش-ي-دلن-ي-ة العامة  18من
طبيبا ﬂتصسا ال- - -ق- - -دي- - -م ،واإع - -ادة
بينها واحدة تابعة لصشندوق
Ÿعا÷ة مشسكل ال-ن-ظ-ر ف-ي المصشلحة
الضش - -م- -ان الج- -ت- -م- -اع- -ي ،
الحالية ،نحاول أايضشا
ع-ي-ادات ال-ق-ابÓ-ت ن-حصش-ي
التأاطÒ
إاح - -داث مصش - -ل - -ح - -ة
 ، 02وقاعات العÓج للششبه
الطبي الخواصس  05قاعات،
للتكفل بالمرضشى
وع-ي-ادات األخصش-ائ-ي-ي-ن ال-ن-فسش-انيين  07عقليا  .كذلك هناك مصشالح
قاعات  ،وقاعات العÓج الفيزيائي  ، 02اسش-تشش-ف-ائ-ي-ة م-ك-ت-م-ل-ة ،ل-م يبق
ووحدات النقل الصشحي  06وحدات.
سشوى أان توضشع عليها رتوششات
^ ه -ل ه -ذه ال -م -نشس -ات ك -ف -ي -ل -ة ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ال-ت-ج-ه-يز وإاعادة
بخدماتة المواطن والمريضص؟
توزيع العمال على مسشتواها
ا
ه
ب
ر
^^ مجموع الهياكل التي تزخ
ووضش -ع -ه -ا ح -ي -ز ال -خ -دم-ة ،اخصس
ل
ع
ا
ط
الولية تششكل بنية تحتية للق
ب -ال -ذك -ر مسش -تشش -ف -ى «ت -اورة « بـ 60
ن
ي
ع
ا
ط
يسش-ت-ه-ان ب-ه-ا ت-ت-وزع ب-ي-ن ال-ق-
سش -ري -ر ،وم-ركب األم-وم-ة وال-ط-ف-ول-ة
ر
ي
ي
ش
س
ت
ل
ا
العام والخاصس ،تنتظر فقط
ب -م -ح -اذاة مسش -تشش-ف-ى ب-ن رشش-د بـ 120
ن
ي
ع
ب
ذ
ال- -رشش- -ي- -د وف- -ق روؤي- -ة ت- -اأخ -
سشرير ،أايضشا عيادة متعددة الخدمات
الع- -ت- -ب- -ار الح- -ت -ي -اج -ات الصش -ح -ي -ة
بمخطط ششغل األراضشي رقم  ،09وهي
ل- -م- -واط -ن -ي ال -ولي -ة وك -ذا ال -ولي -ات
والدوائر والبلديات المجاورة  ،من مكتملة يخصس عملية تجهيزها فقط،
ج-انب ال-ه-ي-اك-ل ب-ع-د تسش-ل-م-ي للقطاع أايضشا سشوف يتم إاعادة العتبار للعديد
ع- - -ل- - -ى راأسس ولي- - -ة سش- - -وق اأه - -راسس من المنششآات القديمة وإاعادة تجهيزها
اسشتبششرت خيرا بهذا الحجم المقبول ووضشعها حيز الخدمة أامام المواطنين
م- -ن ال- -ه- -ي- -اك- -ل الصش- -ح- -ي -ة ال -ط -ب -ي -ة .
وال-ج-راح-ي-ة وك-ذا ال-م-وؤسشسشات الششبه ^ ب -ال-نسس-ب-ة ل-مصس-ل-ح-ة م-ع-ال-ج-ة
’ورام السس- -رط- -ان- -ي -ة وال -ت -ول -ي -د
طبية عبر الولية  ،لهذا اأخذت بعين ا أ
العتبار هذا العامل كمحفز للنهوضس ال -مسس -ل -م -ت -ان ح -دي -ث -ا ،ه-ل لك أان
ت-وضس-ح ل-ل-م-واط-ن م-ا ه-ي الخدمات
بقطاع الصشحة بعاصشمة الولية .
^ اسستبشسرتم خيرا بحجم الهياكل الممكن تقديمها ؟

^^ ب -ال -نسش-ب-ة ل-مصش-ل-ح-ة م-ع-ال-ج-ة
الأورام السش-رط-ان-ي-ة ،ع-م-ل-ي-ة التكفل
ب -م -رضش -ى السش -رط -ان ف -ي -م -ا ي -خصس
العÓج الكيميائي و العÓج الفيزيائي
هذه المصشلحة وضشعت حيز الخدمة
من اأجل تسشهيل عدم التنقل باتجاه
ولي-ات قسش-ن-ط-ي-ن-ة اأو ع-ن-اب-ة ،وه-ذا
مكسشب كبير ،على اأن يتم تطويرها
مسش-ت-ق-ب ،Ó-ال-مصش-ل-ح-ة وضش-عت ح-ي-ز
ال-خ-دم-ة ب-ال-مسش-تشش-ف-ى ال-ق-ديم وهو
ت-ح-ف-ة م-ع-م-اري-ة ب-م-ع-دات-ه وهياكله،
المصشلحة الجديدة اأيضشا
ت -ح -ت -وي ع -ل-ى
كل

الوحدات،
حتى اإيواء المرضشى  ،وتجنب التنقل
ل -ل -م-رضش-ى ال-م-ق-ي-م-ي-ن ب-ع-ي-دا خ-ارج

الولية ،اأيضشا مصشلحة التوليد بنفسس
الروؤية نحن وضشعناها حيز الخدمة
لكي نطوي معاناة السشكان والتنقل
ب- -ات- -ج- -اه ال- -ولي- -ات الأخ- -رى وك- -ذا
ال -مصش -ح -ات ال -خ -اصش -ة خ -ارج ت-راب
الولية خاصشة لدى الفئات محدودة
ال -دخ -ل م -م -ن ل يسش -ت -ط -ي-ع ت-غ-ط-ي-ة
ت- -ك- -ال- -ي- -ف اإج- -راء ع- -م- -ل -ي -ات
التوليد.
^ ما هي

رؤويتكم
ل -تسس -ي -ي -ر ال -ق -ط -اع
انطÓقا من توصسيف الهياكل
’داء الموجود؟
وا أ
^^ ا أ و د ا أ ن ا أ ق و ل ف ي ه ذ ا ا ل س ش ي ا ق ،
ا أ ن ا ل - -ع - -م - -ل ا ل ص ش - -ح - -ي ل -ي س س ع -م -ل
مكتبي بل هو ميداني ،يقوم على
ا ل -م -ع -ا ي -ن -ة و ا ل -م -ت -ا ب -ع -ة و ا ل -ز ي -ا ر ا ت

ا ل -م -ن -ظ -م -ة و ا ل -ف -ج -ا ئ -ي -ة  ،و ا ل -ت -ق -ي -ي -م
الدوري لÓأداء المهني سشواء على
م س ش - - -ت - - -و ى ت س ش - - -ي - - -ي - - -ر ا ل - - -و ح - - -د ا ت
ا ل س ش -ت ش ش -ف -ا ئ -ي -ة ا ل -م -خ -ت -ل -ف -ة ا أ و ع -ل -ى
مسشتوى حجم و نوعية الخدمات
ا ل -م -ق -د م -ة ل -ل -م -ر ي ض س  ،و ن -ح -ن ن س ش ع ى
اإلى تحقيق التكامل بين
م -خ -ت -ل -ف ا ل -و ح -د ا ت
السشتششفائية ،سشواء
ب - - - - -و ل ي - - - -ة س ش - - - -و ق
ا أ ه - - - - - -ر ا س س م - - - - - -ع
الوليات الأخرى
م - - - - - -ن خ  Ó- - - - - -ل
اسشتقدام
الفرق الطبية
واإجراء
العمليات
الجراحية
بسشوق
اأهراسس

واكتسشاب
الخبرات المهنية لمختلف
الأخصشائيين وهو ما تم بالموازاة
و ا ل -م س ش -ت ش ش -ف -ى ا ل -ج -ا م -ع -ي ب -ن ر ش ش -د
بعنابة ،على اأمل توسشيع التجربة
ل - -ت ش ش - -م - -ل و ل ي - -ا ت ا أ خ - -ر ى  ،و ك - -ذ ل ك
تحقيق التكامل اأيضشا مع مختلف
ا ل -م -و ؤ س ش س ش -ا ت ب -ا إ ق -ل -ي -م ا ل -و ل ي -ة ه -ذ ا
ب -ع -د ت -و ف -ي -ر ت -غ -ط -ي -ة ص ش -ح ي ة ك ا م ل ة ،
و ا ل - -ن - -ظ - -ر ف - -ي ن - -و ع - -ي - -ة م -خ -ت -ل -ف
الخدمات المقدمة للمريضس .

إاطارات من الوزارة الوصسية يعانيون الوضسع بسسطيف

إاجـ ـ ـراءات اسستعجاليـ ـ ـة Ÿواجه ـ ـة أازمـ ـ ـة اŸـ ـ ـاء الشسـ ـ ـروب
حل وفد من وزارة اŸوارد اŸائية بو’ية سسطيف ،من اأجل اŸتابعة اŸيدانية القريبة ،والوقوف على اأزمة نقصص اŸياه الصسا◊ة للشسرب اŸسسجلة منذ بداية السسنة ا÷ارية ،بسسبب
ا÷فاف الذي اأدى اإ ¤نقصص كب ‘ Òمياه سسد ع Úزادة ،و نضسوب اŸياه ا÷وفية ببعضص اŸناطق ،و تشسخيصص واقع القطاع و التعرف على اÛهودات اŸبذولة Ÿواجهة ا’أزمة.

سسطيف :نور الدين بوطغان

وقد تمت معاينة تقدم األششغال الجارية على مسشتوى سشدي وذراع
الديسس والموان ،اللذين يجري انجازهما منذ سشنوات في إاطار
مششروع التحويÓت المائية الكبرى لمنطقة الهضشاب العليا ،وهما
يتششكÓن من التحويل في الجهة الششرقية من سشد تابلوط بولية
جيجل ،ومن الجهة الغربية من سشد ايغيل مدا بولية بجاية ،على

الترتيب ،حيث من المتوقع أان تتواصشل األششغال بكثافة لتسشليم
المششروع األول في نوفمبر من العام المقبل ،أاما الثاني فيرتقب
اسشتÓمه خÓل ششهر أاكتوبر من السشنة الجارية.
وأاع-ل-ن ،ب-ال-م-ن-اسش-ب-ة ،ال-م-دي-ر ال-م-رك-زي ال-م-ك-ل-ف ب-ال-تزويد بالمياه
الصشالحة للششرب بوزارة الموارد المائية ،أان هذه األخيرة اتخذت
بالتنسشيق مع السشلطات المحلية عدة تدابير اسشتعجالية لمواجهة
األزمة ،منها انجاز آابار وانقاب جديدة ،بصشفة اسشتعجالية بصشيغة

التراضشي مع ششركة وطنية ،بغÓف مالي قدر ب  100مليون دج ،كما
تقرر إاعادة تأاهيل ششبكة توزيع المياه الصشالحة للششرب في المناطق
التي تششهد تسشربات كثيرة  ،و التي تتسشبب في نقصس المياه .
من جهتها آاخذت السشلطات المحلية لولية سشطيف ـ حسشب ذات
المسشؤوول  -على عاتق ميزانيتها ،تجهيز وتوصشيل والمد بالكهرباء
لـ 8آابار ،وكل هذه الجهود تصشب في التخفيف من أازمة العطشس
الحالية.

اأ’ربعاء  ١٩جويلية  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٢٥شسوال  ١٤٣٨هـ

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

من مراسسلينا

الناشصط ا÷معوي خالد عمارة لـ«الشصعب»

لعلى للشسباب
ننتظر الكث Òمن اÛلسس ا أ
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إاسسÎاتيجية شساملة ومتكاملة مبنية على التقييم

’ظهار كفاءتهم ‘ التسصي Òوا◊ضصور اŸيداÊ
^ مسصؤوولو ومؤوطرو ا÷معيات مدعوون إ

 ⁄ي- -خ- -ل ﬂط- -ط ع- -م- -ل ا◊ك- -وم -ة
اŸصص- - -ادق ع- - -ل- - -ي- - -ه م- - -ن ق- - -ب - -ل الŸÈان
’شص -ارة إا ¤م -وضص -وع
ب- -غ- -رف -ت -ي -ه ،م -ن ا إ
الشص - -ب - -اب ‘ ﬁور ع- -ن- -وان- -ه «ت- -رق- -ي- -ة
نشص -اط -ات الشص -ب -اب وت-ط-وي-ر اŸم-ارسص-ات
رياضصية» ،شصارحا الكيفية التي يتمّ بها
ذلك ب -ن-اًء ع-ل-ى السص-ي-اسص-ات اŸع-ت-م-دة ‘
ه- -ذا الشص- -أان وال -غ -اي -ة اسص -ت -ح -داث ذلك
ال-نسص-ق ‘ اŸي-دان ،وال-ت-ق-اء ع-ن-د ن-ق-طة
ت -ق -اط -ع واح -دة ،وه -ذا ه -و ال-ه-دف م-ن
’ع - - -ل - - -ى ل- - -لشص- - -ب- - -اب ‘
إادراج اÛلسس ا أ
الدسصتور.

جمال أأوكيلي

يحمل الناشصط ا÷معوي خالد عمارة ا÷زائر ‘ قلبه .ففي كل اÙافل الوطنية والدولية ذات الصصلة بالعمل
ا÷معوي وحركة اÛتمع اŸد Êإا’ ويكون حاضصرا من أاجل إاضصفاء الطابع التمثيلي اŸلموسس ،سصواء ‘ الورشصات اŸتعددة
لخرين الوثبة التي
اŸنظمة لغرضس التكوين داخليا أاو إاثبات الذات ا÷زائرية دوليا ،رافعا الراية خفاقة ‘ السصماء ،شصارحا ل آ
’من والسصلم ‘ العا.⁄
’صصعدة ،ووزنها ‘ العلقات الدولية باŒاه اسصتهداف ا أ
حّققتها ا÷زائر على عديد ا أ

جمال أأوكيلي

ف -ي ه-ذه ال-دردشس-ة ت-ن-اول-ن-ا م-ع الشس-اب خ-ال-د
ع -م -ارة ،ال -ع -دي -د م -ن قضس -اي-ا السس-اع-ة م-ن-ه-ا
المجلسص اأ’على للشسباب ،الذي سستكون السسنة
الجارية موعدا لتنصسيبه كإاطار عام لصسياغة
سسياسسة شسبانية في المجا’ت اأ’كثر عÓقة
بهذه الفئة ،وضسمن هذا السسياق جرى الحديث
عن واقع وآافاق أاداء الجمعيات في الميدان.
وب-خصس-وصص ال-م-ج-لسص اأ’ع-ل-ى ل-لشس-ب-اب ،ي-رى
خ -ال -د ع -م-ارة عضس-و ال-م-ك-تب ال-ت-ن-ف-ي-ذي ف-ي
جمعية نجوم الشسباب التابعة لو’ية الجزائر،
والكائن مقرها بحي اإ’خوة بليلي بالجزائر
ال -وسس -ط -ى ب -أان -ه ي -ج -در ال -ت -ذك -ي -ر ،ب -أان ه-ذا
المكسسب مدسستر وهذا في حّد ذاته يترجم
الحرصص المسسؤوول الذي توليه السسلطات العليا
في البÓد لهذه الشسريحة الحية في المجتمع.
وسسيكون هذا المجلسص فضساًء واسسعا للشسباب
تتفق فيه عبقريتهم من خÓل فرصص الحوار
ال-م-ت-اح-ة ل-ه-م ل-ط-رح انشس-غ-ا’ت-ه-م واإ’سس-تماع
’قتراحاتهم في إاطار منظم وشسرعي تقّيم
فيه كل السسياسسات الشسبانية المتبعة اليوم في
شستى مناطق البÓد.
وسس -ي -ذهب ه -ذا ال -م -ج -لسص إال -ى الشس-ب-اب ف-ي
الجزائر العميقة لمناقشسة قضساياهم اآ’نية،
والملحة في آان واحد ،سسواء في الجنوب أاو
الشسمال أاو الشسرق أاو الغرب ،من خÓل اللجان
المشسكلة لهذا الغرضص والتي سستكّلف بمتابعة
إانشسغا’ت هؤو’ء الشسباب.
ع- -ل- -م -ا ،أان ا’ت -ج -اه -ات ال -ي -وم ُت -ب -ن -ى ع -ل -ى
ال-م-ت-ط-ل-ب-ات ال-ع-ل-م-ي-ة وال-ت-ك-نولوجية ،دون أان
ي -نسس -ي-ن-ا ذلك ال-ت-رك-ي-ز ع-ل-ى ت-اري-خ ال-ج-زائ-ر،
وال-ذي ي-ت-طّ-ل-ب حّ-ق-ا م-ن-ا ال-م-زي-د م-ن الجهد
Óجيال الحالية ،لتفادي ثقافة
قصسد تلقينه ل أ
النسسيان ..وإاذكاء قيم نوفمبر لدى هؤو’ء.
وأاّكد الناشسط خالد« ،أاننا ننتظر الكثير من
ه -ذا ال -م -ج -لسص ف-ي ط-ب-ع-ة ج-دي-دة ،ت-خ-ت-ل-ف
اختÓفا جذريا عن الذي كان موجودا خÓل
التسسعينات والذي تقّرر حّله بصسفة رسسمية.
وهذا بضسّم كل الكفاءات والمهارات القادرة
على تقديم إاضسافة من أاجل خدمة هذه الفئة
وترك تلك البصسمة المأامولة بارزة في نشساط
هذا الهيكل الجديد ،لÓنطÓق به إالى أافق
واعدة يسستطيع حقا حصسر اهتمامات هؤو’ء
وضس -ب -ط -ه -ا بشس -ك-ل م-ح-ك-م ،ت-ك-ون ع-ب-ارة ع-ن
ملفات ُموّثقة تسستند إالى منهجية صسارمة في
معالجتها حتى ترفع في صسورة واضسحة إالى
الجهات المسسؤوولة من أاجل البتّ فيها كون
المجلسص يتمّتع بذلك الطابع اإ’سستشساري إالى
ج- -انب ال- -م- -ؤوسسسس- -ات اإ’سس- -تشس -اري -ة اأ’خ -رى
الواردة في الدسستور.
وأابدى خالد اسستعداده الكامل قصسد تقديم
ت -ج -رب -ت -ه ال -ت -ي اك -تسس-ب-ه-ا ف-ي تسس-ي-ي-ر الشس-أان
الشسباني داخل الوطن ،وخارجه كان دائما في
مقدمة العمل الجمعوي الحامل لقيم إاعÓء

ك-ل-م-ة ال-ج-زائ-ر ف-ي ال-م-ح-اف-ل ال-دولية لتعزيز
أاواصس -ر الصس -داق -ة واأ’خ -وة ب-ي-ن ك-ل الشس-ع-وب
التواقة إالى الحرية والتقدم وفي كل مرة تتاح
له الفرصسة يقدم صسورة مشسرفة عن الجزائر،
وعطاء اإ’نسسان الجزائري ،عن طريق لباسسه
التقليدي الذي ما فتئ يثير إاعجاب شسباب
تلك البلدان ومسسؤووليها.

جنبا إا ¤جنب مع الشسباب
يعتبر خالد نفسسه نتاج الحركة الجمعوية
التي ترعرع فيها ،يدرك خباياها وخفاياها
لذلك قّرر ا’لتحاق بجمعية نجوم الشسبانية
’سس-ت-ك-م-ال ه-ذه ال-مسس-ي-رة ،وع-رضص خ-برته
على باقي الممنخرطين وهذا بعد خمسص
سسنوات من تأاسسيسسها في .٢٠٠٥
ف -ي ه -ذا اإ’ط -ار ي -ق -ول خ -ال -د« ،إان رئ-يسص
الجمعية الحالي فاتح بن اسسماعيل هو الذي
ب -ادر ب -ف -ك -رة ال -ت -أاسس -يسص ب-غ-رضص ج-م-ع ك-ل
ال-ك-ف-اءات ال-ن-اشس-ط-ة ت-حت ل-واء ال-ج-معيات
التي كانت هنا وهناك وقد كانت اأ’هداف
واضسحة في هذا الشسأان منها ترقية النشساط
ال -ث -ق -اف -ي ف -ي ال-وسس-ط الشس-ب-ان-ي ،وت-دع-ي-م
الصس -ل-ة م-ع الشس-رك-اء ال-م-ب-اشس-ري-ن ل-م-دي-ري-ة
الثقافة لو’ية الجزائر ،ومديرية الشسباب
وال -ري -اضس-ة وك-ذلك السس-ع-ي م-ن أاج-ل إاع-ادة
ا’ع-ت-ب-ار أ’ع-م-دة ال-ع-م-ل ال-ف-ن-ي عن طريق
التكريم ،وكذلك تنظيم رحÓت إالى كامل
ال -ت -راب ال -وط-ن-ي ل-ت-ع-ري-ف الشس-ب-اب ب-ك-ن-وز
بلدهم التاريخية والطبيعية.
ه -ذا ال -ع -م-ل ي-ن-ج-ز دائ-م-ا ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع
ال-ج-ه-ات ال-ت-ي ن-ت-ع-ام-ل م-ع-ه-ا مباشسرة ،بعد
تقديم ا’قتراح في هذا اإ’طار.
وهكذا تكون هذه الجهات التابعة للسسلطات
ال -ع -م -وم-ي-ة ه-ي ال-راع-ي-ة ال-رسس-م-ي-ة ،وه-ذه
الصسيغة نتعامل بها مع شسركائنا.
على مسستوى مقرنا الكائن باأ’خوة بليلي
وّفرنا كل ما يلزم لشسباب الحي والطلبة من
ان- - -ت- - -رنت ومسس- - -اع- - -دات ذات ال- - -ط- - -اب- - -ع
ال -ب -ي -داغ -وج -ي ب-أاسس-ع-ار رم-زي-ة ون-ح-ن ف-ي
تواصسل مع هؤو’ء يوميا.

الكرة ‘ مرمى ا÷معيات

وأاك -د خ -ال -د أان ال -ق -ان-ون  ٠٦ - ١٢الخاصص
بالجمعيات جاء لتنظيم هذا الفضساء الحيوي،
وف-ق ن-ظ-رة تسس-ت-ن-د إال-ى آال-ي-ات دق-ي-ق-ة ،ت-ك-ون
بمثابة ركائز قوية تمنع أاي انز’ق ،وعليه فإان
الكرة في مرمى الجمعيات كي تتكيف مع
ال -نصص ال -ج -دي -د وال -ع -م -ل ب-ال-وث-ائ-ق م-ن اآ’ن
فصس- -اع- -دا ،وه- -ذا ب -اإ’سس -ت -ع -ان -ة ب -م -ح -اف -ظ
للحسسابات ليكون العمل في شسفافية تامة ،كما

يمكن ا’سستفادة من الخبرات اأ’خرى.
وال-مسس-ؤوول-ي-ة ك-ل ال-مسس-ؤوول-ي-ة ت-ق-ع ال-ي-وم ع-ل-ى
ع-ات-ق ال-ج-م-ع-ي-ات ك-ي تسس-ت-ك-م-ل ه-ذا المسسار
التنظيمي والتشسريعي الجديد ،وتلتزم بكل ما
ورد في هذا القانون من حيث المطابقة مع
القوانين لتبرز قدرتها الكاملة على مسسايرة
ال -واق -ع ال -ج-دي-د ،وه-ذا م-ا يسس-ت-دع-ي ال-وقت
الكافي إ’نجاز ذلك ،خاصسة ما تعلّق بإاعداة ا
هيكلة الجمعيات من حيث الرؤوية في التسسيير
وكذلك عملية التمويل التي تتطلّب وضسوحا
أاكثر من ناحية المصسدر.

اŸيدان اŸقياسس الوحيد

الجمعيات مطالبة بأان تكون عنصسرا فاعÓ
وهذا باقتحام فضساءات الحوار ومنتديات
النقاشص ،وهذا ما ينطبق على ما يعرف
بالديمقراطية التشساركية أاو التسساهمية.
وب -إام -ك -ان اأ’عضس -اء ال-ب-ارزي-ن ف-ي ال-ح-رك-ة
الجمعوية والمجتمع المدني والشسخصسيات
ال-م-ث-ق-ف-ة وال-ك-ف-اءات م-ن حضس-ور م-داو’ت
ال-م-ج-السص الشس-ع-ب-ي-ة ال-ب-ل-دي-ة ،للوقوف على
مدى اإ’لتزام باحترام المشساريع المسسطرة.
باإ’ضسافة إالى هذا ،فإان مؤوطري الجمعيات
م -دع -وون إال -ى ال -ت -ك ّ-ي-ف م-ع ال-مسس-ت-ج-دات
ال -راه -ن -ة وه -ذا ب -ا’ط Ó-ع ع -ل-ى ال-ق-وان-ي-ن
المسسيرة وكل ما له عÓقة مع هذا الجانب،
لتكون في مسستوى اآ’مال المعلقة عليها ،في
م-راف-ق-ة السس-ل-ط-ات ال-ع-مومية ،ومسساعدتها
ف -ي تسس -وي -ة م -ل-ف-ات وقضس-اي-ا ت-ت-طّ-ل-ب ذلك
وع -دم ال -ب -ق -اء ع -ل -ى ال -ه-امشص ف-ي ان-ت-ظ-ار
اإ’عانات المالية فقط ،وهذا هو الخطأا
الذي وقعت فيه الكثير من الجمعيات.
وُيحّمل خالد اأ’سسرة مسسؤوولية ترسسيخ قيم
Óبناء ،أ’ن المدرسسة لم تعد قادرة
الثورة ل أ
على ذلك وما تقوم به في الوقت الحاضسر
غ -ي -ر ك -اف وع -ل -ي -ه -م الشس-روع ف-ي ال-نشس-اط
المكّمل مع المؤوسسسسات التربوية ،هذا ما
ن -ق -وم ب -ه م -ع م -درسس -ة «ي -وغ -رط -ة» ب -ن -ق-ل
التÓميذ إالى المتاحف وهذا نشساط يسستحق
كل التقدير واإ’حترام.
وما ننصسح الشسباب عليه اليوم هو التعلم من
الكبار وا’سستفسسار عن اأ’شسياء التي يجدون
صسعوبة في فهمها ،هذا ما يجعلهم أاكثر
إادراكا وفهما لهذا العالم وما يدور حولهم
من تغيرات جذرية في شستى القطاعات ثم
ي -ك -تسس -ب -ون ال -ت -ج -رب -ة ال -م -رج-وة ف-ي إادارة
شسؤوونهم اليومية دون أاي اتكال على اآ’خر،
حتى وإان كان الوسسط منّفرا وصسعبا أاحيانا،
إا’ أان إارادة معرفة الهدف المراد بلوغه هو
الذي يؤودي حتما إالى التغلب على كل هذه
التداعيات بفضسل إابراز تلك النوايا الصسادقة
في الذهاب بعيدا.

ه-ذه السس-ي-اسس-ات الشس-ب-ان-ي-ة ت-ح-ت-اج ال-ي-وم إال-ى
تقييم شسامل حتى ’ يبقى كل جهاز يعمل
لوحده أاو يحسسب بأانه في الطريق الصسحيح
والواقع يقول غير ذلك’ ،بد من الذهاب إالى
عمق القضسايا ’ نجتر ملفات تجاوزها الزمن،
ب-إاع-داة صس-ي-اغ-ة ت-ق-اري-ر م-نّ-م-ق-ة ع-ن مسس-ائل
ل -يسست م -ن اأ’ول-وي-ات ال-ي-وم ه-ن-اك م-واضس-ي-ع
جديرة با’هتمام والمتابعة ليسست طابوهات
أابدا ،وإانما هي من إافرازات المجتمع:
^ ظ -اه -رة ت -ع -اط -ي ال-م-خ-درات ف-ي أاوسس-اط
الشسباب ،ما وّلد تنامي الجريمة وا’نحراف.
^ البطالة المتفشّسية بشسكل يحتاج إالى تمعن.
^ «الحرقة» التي تسسجل من حين آ’خر في
شسواطئنا بالجهة الغربية.
^ ج -ل ال -ت-ق-اري-ر ت-ؤوك-د مسس-ؤوول-ي-ة السس-ائ-ق-ي-ن
الشسباب في حوادث المرور.
^ إام-تصس-اصص السس-وق ال-م-وازي-ة ل-ل-ي-د ال-ع-ام-ل-ة
الشسبانية.
^ نفور الشسباب من العمل في قطاعي البناء
والفÓحة.
^ م -ا م -دى ال -حضس -ور الشس -ب -ان -ي ف -ي ال-ح-ي-اة
السس- -ي- -اسس- -ي- -ة ومشس- -ارك -ت -ه -م ف -ي ال -م -واع -ي -د
ا’نتخابية.
^ تحميل الشسباب مسسؤوولية ا’عتناء باأ’سسرة
(اأ’ب واأ’م خاصسة).

^ التواصسل مع الشسباب المغترب.
هذه النقاط جاءت نتيجة ما شسهده المجتمع
ال -ج -زائ -ري ،ط -ي -ل -ة عشس -ري -ات م-ن ت-ط-ورات
جذرية ،وتأاثره العميق بما يجري هنا وهناك.
والشسغل الشساغل للسسلطات العمومية انطÓقا
م -ن م -خ -ط -ط ع -م -ل ال -ح -ك -وم-ة ه-و إاشس-راك
الشس -ب -اب ف -ي ع -م -ل -ي -ة ال -ت -ن -م -ي-ة وف-ق ن-ظ-رة
إاسستراتيجية مرجعيتها الشسمولية ،والتكامل،
ت -ب -ن-ى ع-ل-ى م-ن-ط-ق ال-ت-ق-ي-ي-م إ’ع-داد «دع-ائ-م
تدخل جديدة» ،وأافضسل إاطار يتّم فيه هذا
التوجه هو المجلسص اأ’على للشسباب.
باإ’ضسافة إالى ذلك ،يحرصص المخطط على
عاملي الترفيه والتنشسيط الجواري ،من خÓل
مقاربات إاعادة التنظيم البيداغوجي وتنويع
مدّونة اأ’نشسطة وهذا في حّد ذاته دعوة إالى
ال -وزارة ال -م -ع -ن -ي -ة ورواف-ده-ا م-ن م-ؤوسسسس-ات
التسسلية والترفيه من أاجل إاعداد سسياسسة فّعالة
في الميدان تراعي ما تمّ التأاكيد عليه في
هذا المخطط حتى وزارة الثقافة معنية بهذا
الجانب كونها تقترب أاكثر من الشسباب.
لذلك ،فإان هناك عددا هائ Óمن الشسباب
م -ه -ي -ك -ل -ون ف -ي ال -ج -م -ع -ي -ات وال -م -ن -ظ-م-ات
وا’تحادات سسمح لهم باكتسساب تجربة رائدة
في ا’طÓع على ما يجري في الواقع اليومي.
ك -م -ا أان ه -ن-اك ن-اشس-ط-ي-ن ف-ي ل-ج-ان اأ’ح-ي-اء
والمتطوعين الذي يمتلكون تلك اإ’رادة في
صس -ن -اع -ة اأ’ح -داث ال -تضس-ام-ن-ي-ة ،وع-ل-ي-ه ف-إان
ال-ج-م-اع-ات ال-م-ح-ل-ي-ة م-ط-ال-ب-ة ب-أان تكون في
مسس-ت-وى ه-ذه ال-ت-طّ-ل-ع-ات ف-ي م-راف-ق-ة ه-ؤو’ء
ب -الشس -ك -ل ال Ó-ئ -ق ،وال -ت -نسس -ي -ق م-ع-ه-م وح-ت-ى
مسساعدتهم ـ لم ’؟ أ’ن نشساطهم يكمن أاسساسسا
في إاقليم التأاسسيسص وهم بحاجة إالى ا’لتفات
إاليهم ،وفي هذا اإ’طار ذكر المحور المتعلق
بترقية نشساطات الشسباب وتطوير الممارسسات
ال -ري -اضس -ي -ة ،ف -ي م -خ -ط -ط ع -م-ل ال-ح-ك-وم-ة
«جمعيات اأ’حياء» ومشساركتها القوية من اآ’ن
فصس -اع -دا ف -ي إاث -راء م -ن -ظ -وم -ة ال -م -م -ارسس-ة
الرياضسية.

اŸـــادة  ٢٠٠مـــن الفصصــل الثالـــث مـــن الدسصتـــور

اسستحـ ـ ـداث اÛلـ ـ ـسس األعلـ ـ ـى للشسب ـ ـ ـاب

ح -ل وف -د م -ن وزارة اŸوارد اŸائ -ي-ة
ب -و’ي -ة سص -ط -ي -ف ،م -ن اأج-ل اŸت-اب-ع-ة
اŸي -دان -ي -ة ال-ق-ري-ب-ة ،وال-وق-وف ع-ل-ى
اأزم -ة ن -قصس اŸي -اه الصص -ا◊ة ل -لشص-رب
اŸسصجلة ،منذ بداية السصنة ا÷ارية،
بسص -بب ا÷ف -اف ال -ذي اأدى اإ ¤ن -قصس
كب ‘ Òمياه سصد ع Úزادة ،ونضصوب
اŸياه ا÷وفية ببعضس اŸناطق،

خ ّصص ال- -فصس- -ل ال -ث -الث م -ن ال -دسس -ت -ور
ال- -ج- -دي- -د ح- -ي- -زا م- -ع- -ت -ب -را ل -ل -م -وؤسسسس -ات
ا’إسستشسارية ،بدءا من المادة  ١٩٥اإلى غاية
ال -م-ادة  ،٢٠٧وه - - -ي  ٦ف-ي م-ج-م-ل-ه-ا منها
ال -م -ج -لسص ا’إسس Ó-م -ي ا’أع -ل -ى ،ال -م -ج-لسص
الوطني لحقوق ا’إنسسان ،والهيئة الوطنية
ل-ل-وق-اي-ة م-ن ال-فسس-اد وم-ك-اف-حته ،المجلسص
ال - -وط - -ن - -ي ا’ق - -تصس - -ادي وا’ج- -ت- -م- -اع- -ي،
وال- -م- -ج- -لسص ال- -وط- -ن- -ي ل- -ل -ب -حث ال -ع -ل -م -ي
والتكنولوجيات.
ومن ضسمن هذه الموؤسسسسات ذات الطابع
ا’سستشساري يوجد المجلسص ا’أعلى للشسباب
المنضسوي تحت مادتين ،المادة  ،٢٠يحدث
مجلسص اأعلى للشسباب ،وهو هيئة اسستشسارية
ت- -وضس- -ع ل- -دى رئ- -يسص ال- -ج -م -ه -وري -ة ،يضس -م
المجلسص ممثلين عن الشسباب وممثلين عن
ال -ح -ك -وم -ة ،وع -ن ال-م-وؤسسسس-ات ال-ع-م-وم-ي-ة،
المكلفة بشسوؤون الشسباب .وتبعا لذلك ففي
المادة  ٢٠١يقدم المجلسص ا’أعلى للشسباب
اآراء ،وت-وصس-ي-ات ح-ول ال-مسس-ائ-ل ال-م-ت-ع-ل-ق-ة
ب -ح -اج -ات الشس -ب-اب واإزده-اره ف-ي ال-م-ج-ال
ا’ق- -تصس- -ادي وا’ج- -ت- -م- -اع- -ي وال- -ث- -ق- -اف -ي
والرياضسي ،كما يسساهم المجلسص في ترقية
القيم الوطنية والضسمير الوطني ،والح ّسص
المدني ،والتضسامن ا’جتماعي في اأوسساط

الشسباب.
وسستوضسح اأكثر النصسوصص التطبيقية ،ا’إطار
ال-ت-ن-ظ-ي-م-ي ال-ذي سس-ي-خّصس -صص ل-نشس-اط هذا
المجلسص ’حقا على ضسوء ما منح له من
المنطلقات المتعلقة بالعمل الخاصص بتلك
ال-م-ح-اور ال-ك-ب-رى ،اإق-تصس-ادي-ا ،اإج-ت-م-اع-يا،
ثقافيا ورياضسيا ،و’ يكتفي بهذا الجانب
واإنما يغوصص في مسسائل حيوية ذات وزن
في التوجيه والتحكم في حركية الشسباب
من خÓل التربية السسياسسية القائمة على
الروح الوطنية.
وه- -ذا ره- -ان ال- -م- -رح- -ل -ة ال -ق -ادم -ة ن -ظ -را
ل- -ل- -ت- -ح- -و’ت ال- -ع- -م- -ي- -ق- -ة ال -ت -ي اأف -رزت -ه -ا
التكنولوجيات الحديثة ،وتعلّق الشسباب بها،
وب -ا’إم -ك -ان اق-ت-راح م-دون-ة وط-ن-ي-ة التي
تكون بمثابة جبهة للدفاع عن الجزائر عبر
شس -ب -ك -ات ال -ت -واصس -ل ا’ج -ت -م -اع -ي م -ن ك -ل
المزايدات وحمÓت التشسويه المغرضسة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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موجة الغضسب تتّوسسع ‘ اŸملكة

السضلطات –ظر مظاهرة مقّررة ‘ ا◊سضيمة غًدا اÿميسس

قررت السسلطات اŸغربية حظر مظاهرة
م- -ق- -ررة ،ي -وم غ -د اÿم -يسس ‘ ،ا◊سس -ي -م -ة
م-ع-ق-ل ح-رك-ة الح-ت-ج-اج ‘ م-ن-طقة الريف
شس-م-ا‹ اŸم-ل-ك-ة ،وق-ال م-ن-ظ-مو اŸظاهرة ،إان
دع-وت-ه-م ل-لح-ت-ج-اج ه-دف-ه-ا دع-م م-ع-ت-ق-لي
اح - -ت - -ج- -اج- -ات ا◊سس- -ي- -م- -ة ‘ ،ح Úذك- -رت
السس -ل -ط -ات أان ال -دع -وة إا ¤ه-ذه اŸظ-اه-رات
لطر القانونية اŸعمول
“ت بدون احÎام ا أ
لن-ب-اء
ب -ه -ا .ق -الت وك -ال -ة اŸغ -رب ال -ع-رب-ي ل -أ
ال-رسس-م-ي-ة إان-ه «ت-ق-رر ع-دم السس-م-اح بتنظيم
مسسÒة اح-ت-ج-اج-ي-ة Ãدي-ن-ة ا◊سسيمة بناء
لداري-ة
ع -ل -ى م -ا ت -ت -وف -ر ع -ل -ي -ه السس -ل -ط-ة ا إ
اÙل-ي-ة م-ن صس-لح-ي-ات ق-ان-ون-ي-ة واضس-حة ‘
هذا الشسأان».
نقلت الوكالة عن السسلطات اÙلية قولها ‘
بيان ،إان الدعوة إا ¤اŸظاهرة “ت دون احÎام
اإلجراءات القانونية اŸعمول بها ،إاذ  ⁄تتوصسل
السس - -ل - -ط - -ة اÙل- -ي- -ة اıتصس- -ة ،ألي إاشس- -ع- -ار ‘
اŸوضسوع ،إاضسافة إا ¤أان «التنسسيقيات» التي تقف
وراء هذه الدعوة «ل تتوفر على الصسفة القانونية
التي تخول لها تنظيم اŸظاهرات ،وهو ما يعد
ﬂالفة صسريحة للقانون» .زعمت السسلطات أانه
«بعد تقييم الظروف اÙيطة باŸسسÒة اŸرتقبة
تب Úأانه من شسأان تنظيمها اŸسس بحق السسكان
اÙلي ‘ Úأاجواء أامنية سسليمة ،ول سسيما مع
تزامن الدعوة اŸذكورة مع اŸوسسم الصسيفي».
كان ناصسر الزفزا‘ -وهو أاحد قادة ا◊راك ‘
منطقة الريف واŸوقوف منذ نهاية ماي اŸاضسي-
أاطلق الدعوة إا ¤هذه اŸظاهرة قبل اعتقاله .على

الرغم من أان األغلبية العظمى من قادة ا◊ركة
الحتجاجية بالريف اعتقلوا فإان الدعوة للتظاهر
اسس- -ت- -م- -رت ‘ الن- -تشس- -ار ع Èم- -واق- -ع ال -ت -واصس -ل
الجتماعي.

دواعي اŸسضÒة

ت -ق -ول ا÷ه -ات ال -داع-ي-ة ŸسسÒة ا◊سس-ي-م-ة إان
دع -وت -ه -ا ل -ل -ت -ظ -اه-ر السس-ل-م-ي ه-دف-ه-ا «اŸط-ال-ب-ة
ب -اإلف -راج ع -ن م -وق-و‘ ا◊راك والح-ت-ج-اج ع-ل-ى
ال -ق -م -ع ،وإاب -ق -اء ج -ذوة الح -ت -ج -اج ضس-د السس-ل-ط-ة
مشستعلة» ،وكانت السسلطات اعتقلت  176شسخصسا
ع-ل-ى خ-ل-ف-ي-ة اح-ت-ج-اج-ات ال-ري-ف ،ح-كم على 120
منهم بالسسجن Ÿدة بلغت ‘ حق البعضس عشسرين
سسنة ،والبعضس اآلخر يحاكم ‘ حالة سسراح مؤوقت.
ك- -انت اŸواج -ه -ات ب ÚاŸت -ظ -اه -ري -ن وق -وات
األم- -ن ‘ ا◊سس- -ي- -م -ة ت -ك -ث -فت ‘ ل -ي -ا‹ رمضس -ان
اŸاضسي ،إاذ كانت الشسرطة تقمع كل مسساء تقريبا
منظمي Œمعات لدعم اŸعتقل.Ú
منذ أاكتوبر اŸاضسي تشسهد ا◊سسيمة وعدد من
مدن وقرى منطقة الريف احتجاجات متواصسلة
ل -ل -م -ط -ال -ب-ة بـ»ال-ت-ن-م-ي-ة ورف-ع ال-ت-ه-م-يشس وﬁارب-ة
الفسساد».
ب -دأات الح -ت -ج-اج-ات ‘ أاع-ق-اب مصس-رع ت-اج-ر
السس -مك ﬁسس -ن ف -ك -ري ال -ذي ق -ت -ل ط-ح-ن-ا داخ-ل
شساحنة ÷مع النفايات أاثناء ﬁاولته منع السسلطات
مصسادرة أاسسماكه .تراجعت حدة التوتر مع سسحب
قوات الشسرطة من األماكن العامة ‘ ا◊سسيمة
وامزورين بقرار من ملك اŸغرب ﬁمد السسادسس،

‘ م -ؤوشس -ر ع -ل -ى ت -ه -دئ -ة ال-وضس-ع اŸت-وت-ر ،غ Òأان
الح -ت -ج -اج-ات  ⁄ت-غب “ام-ا ،إاذ اسس-ت-م-ر ت-ن-ظ-ي-م
Œم -ع -ات ع-ف-وي-ة لشس-ب-ان ع-ل-ى شس-اط-ئ ا◊سس-ي-م-ة.
ه-اه-ي الح-ت-ج-اج-ات ال-غ-اضس-ب-ة ت-ع-ود ب-ق-وة ل-تضسع
العرشس أامام امتحان عسس Òسسيكون من الصسعب
اجتيازه ،إال إاذا تخلى عن اŸقاربة المنية التي
يعالج بها ملف الريف ويجنح ا ¤ا◊وار و التهدئة
خاصسة وأان مطالب اÙتج Úشسرعية وحركتهم
سسلمية.
كان اŸعتقلون بالسسجن ‘ مدينة الدار البيضساء
على خلفية حراك ا◊سسيمة ،أاين أاعلنوا أامسس
الول دخولهم ‘ إاضسراب مفتوح عن الطعام –ت
شسعار« :ا◊رية أاو الشسهادة».
ووج -ه اŸع -ت -ق -ل-ون دع-وة ل-ل-مشس-ارك-ة ‘ مسسÒة
اÿم -يسس ،ك -رسس -ال -ة ل -ل -رب-اط ل-ل-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى ب-راءة
اŸع -ت -ق -ل Úم -ن ك -ل ال -ت-ه-م ال-ت-ي وج-هت ل-ه-م .و‘
رسسائل اŸسسÒة «التشسبث بإاطÓق سسراح» معتقلي
ا◊راك ،و»ع -دال -ة ومشس -روع -ي -ة اŸل -ف اŸط-ل-ب-ي
ا◊قوقي».
ك -ذلك شس -ددوا ع -ل -ى أان «إاط Ó-ق سس-راح-ه-م ه-و
خطوة للتحاور حول اŸلف اŸطلبي ا◊قوقي»
ل -ل -م-دي-ن-ة اŸت-وسس-ط-ي-ة .ووصس-ف ال-ب-ي-ان اŸنسس-وب
للمعتقل Úأان «ترحيلهم صسوب الدار البيضساء هو
ع -ق -اب ج-م-اع-ي» ،م-ع-ل-ن Úل-ع-ائÓ-ت-ه-م ع-ن «زي-ارة
الوداع» اليوم ،مضسيف Úأانهم «لن يسستقبلوا أاي فرد
من عائÓتهم».
ودع-ا ب-ي-ان اŸع-ت-ق-ل Úإا« ¤ال-تشس-بث ب-السس-ل-م-ي-ة
كمبدأا للحراك الشسعبي وإاحدى أاهم أاسسسس فلسسفة
ا◊راك».

لسسبوع اŸقبل
لمن الدو‹ يعقد جلسسة ا أ
›لسس ا أ

يوم غضضب فلسضطيني Ÿواجهة التصضعيد اإلسضرائيلي ضضد القصضى
جّ- - - - - - - -ددت ا◊ك - - - - - - -وم - - - - - - -ة
ال -ف -لسس-ط-ي-ن-ي-ة رفضس-ه-ا الشس-دي-د
لج - - -راءات ال - - -عسس- - -ك- - -ري- - -ة
ل ---إ
لسس-رائ-ي-ل-ي-ة ‘ م-دي-ن-ة القدسس
ا إ
لقصس - -ى Ãا ‘ ذلك
واŸسس- - -ج- - -د ا أ
إاق -ام -ة ب-واب-ات إال-كÎون-ي-ة ع-ل-ى
بواباته ،ودعت إا ¤تدخل دو‹
ل -وق -ف ان -ت -ه -اك -ات إاسس-رائ-ي-ل‘ ،
حŒ Úددت اŸواجهات Ãناطق
ﬂتلفة من اŸدينة.
‘ ك -ل -م -ة ل -ه ‘ ب-داي-ة اج-ت-م-اع
حكومته األسسبوعي ‘ رام الله حمل
رئ- -يسس ال- -وزراء رام- -ي ا◊م- -د ال- -ل -ه
ا◊ك -وم -ة اإلسس -رائ -ي -ل-ي-ة اŸسس-ؤوول-ي-ة
ال -ك -ام -ل -ة ع -ن اŸسس -اسس ب -اŸسس -ج-د
األقصس -ى وﬁاولت ت -ه-وي-د ال-ق-دسس
وت-غ-ي Òم-ع-اŸه-ا ال-ت-اري-خ-ي-ة وطمسس
ه -وي -ت -ه -ا ال -ع -رب -ي -ة ال -ف -لسس -ط -ي -ن -ي -ة
باعتبارها القوة القائمة بالحتÓل،
ع -ل -ى ح -د ت -ع -بÒه .دع-ا ا◊م-د ال-ل-ه
اÛت -م -ع ال -دو‹ وال -دول ال -ع -رب -ي -ة
واإلسسÓمية لتحمل مسسؤوولياتها Ÿنع

اع -ت -داءات ح -ك -وم-ة الح-تÓ-ل ع-ل-ى
اŸسس -ج -د األقصس -ى وت -أام Úح -م -اي -ة
دول -ي -ة لشس -ع -ب-ن-ا وم-ق-دسس-ات-ن-ا ووق-ف
إاجراءات الحتÓل التي تنتهك كافة
ال- -ق -وان Úوالت -ف -اق -ي -ات واŸواث -ي -ق
الدولية.

ال -ثÓ-ث-اء ،ب-اح-ات اŸسس-ج-د األقصس-ى
من باب اŸغاربة –ت حماية قوات
الشس- -رط- -ة ،ف- -ي- -م- -ا اع- -ت -ق -لت ق -وات
الحتÓل سستة شسبان فلسسطيني‘ Ú
م-ن-اط-ق ﬂت-ل-ف-ة م-ن م-دي-نة القدسس
وحولتهم للتحقيق والسستجواب.

يأاتي ذلك ‘ الوقت الذي Œددت
ف -ي -ه اŸواج-ه-ات ب Úال-ف-لسس-ط-ي-ن-يÚ
وق- -وات الح- -ت Ó-ل السس -رائ -ي -ل -ي ‘
مناطق ﬂتلفة من القدسس اÙتلة،
حيث أاصسيب خمسسون فلسسطينيا أاثناء
احتجاجات ضسد إاجراءات الحتÓل
اإلسس-رائ-ي-ل-ي ل-ل-تضس-ييق على اŸصسلÚ
باŸسسجد األقصسى ،وذكرت مصسادر
ان- -ه م- -ن ب ÚاŸصس- -اب Úالسس- -ي- -اسس- -ي
ال -ف -لسس -ط -ي -ن -ي ال -دك -ت -ور مصس -ط-ف-ى
الÈغوثي.
كانت ›موعة من  155مسستوطنا
اق -ت-ح-مت ،صس-ب-اح أامسس

‘ ردود األف -ع -ال ن-ظ-مت ح-رك-ت-ا
اŸق- -اوم- -ة اإلسسÓ- -م- -ي- -ة (ح- -م- -اسس)
وا÷هاد اإلسسÓمي مسسÒة جماهÒية
حاشسدة Ãدينة غزة رفضسا إلجراءات
الح- -ت Ó-ل اإلسس -رائ -ي -ل -ي األخÒة ‘
اŸسسجد األقصسى.
ن ّ-دد اŸشس -ارك -ون ب -ان -ت-ه-اك-ات
الحتÓل ،مطالب Úبالنف Òوتصسعيد
الن-ت-ف-اضس-ة وت-ك-ث-ي-ف ا◊راك نصس-رة
ل- -ل- -مسس- -ج -د األقصس -ى اŸب -ارك .م -ن
ج -ه -ت -ه -ا ،أاع -ل -نت ح -رك -ة ال -ت -ح -ري-ر
ال -وط-ن-ي ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي (ف-ت-ح) ،ال-ي-وم
األرب - - -ع- - -اء ،ي- - -وم غضسب ،ودعت إا¤

Œدد اŸواجهات

 Èالعا⁄

ع

قطر سضتقاضضي دول
ا◊صضار

@ الدوحة :أاعلنت وزارة القتصساد والتجارة القطرية أان
الشس -رك -ات ال -ق-ط-ري-ة وغ Òال-ق-ط-ري-ة اŸوج-ودة ‘ دول-ة ق-ط-ر،
سستقاضسي دول ا◊صسار وتطالب بتعويضسات عن اÿسسائر التي
تكبدتها بسسبب ا◊صسار.
قالت الوزارة ‘ بيان إان وزير القتصساد والتجارة الشسيخ
أاحمد بن جاسسم آال ثا Êالتقى ‘ جنيف عددا من رؤوسساء
اŸن-ظ-م-ات الق-تصس-ادي-ة وال-ت-ج-اري-ة ال-دول-ية ،لبحث اإلجراءات
التي تقوم بها دول ا◊صسار.

يوم غضضب

زح- -ف ج- -م- -اهÒي ن- -ح- -و اŸسس -ج -د
األقصس- -ى ضس- -م -ن ح -راك يسس -ت -ه -دف
م-واج-ه-ة ال-تصس-ع-ي-د اإلسس-رائ-يلي ضسد
اŸقدسسات اإلسسÓمية.

›لسس األمن الدو‹ يعقد جلسضة

كشس-ف دب-ل-وم-اسس-ي ف-لسس-طيني عن
عقد جلسسة Ûلسس األمن الدو‹،
األسس-ب-وع ال-ق-ادمŸ ،ن-اقشس-ة األحداث
‘ اŸسسجد األقصسى .قال مندوب
فلسسط Úالدائم لدى األ· اŸتحدة
رياضس منصسور ،إان ا÷لسسة سستعقد
‘  25من الشسهر ا÷اري Ÿناقشسة
أاح- -داث األقصس- -ى ،لف- -ت- -ا إا ¤أان- -ه- -ا
سستكون رسسمية مفتوحة تشسارك فيها
دول العا ⁄قاطبة ‘ .السسياق ،أاعلن
اŸندوب الفلسسطيني أان األم Úالعام
 ·ÓاŸتحدة أانطونيو غوتÒيسس
ل أ
أاب - -ل - -غ - -ه ب - -أان - -ه سس - -ي - -زور األراضس- -ي
ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة ،ي-ومي  28و 29أاوت
اŸقبل.

حكم ذاتي Ÿسضلمي ا÷نوب
ت-ع-ه-د ال-رئ-يسس ال-ف-ل-ب-ي-ن-ي رودري-غو دوتÒتي
@ م-ان-يل:
بالتعجيل بإاقرار تشسريع جديد Ÿنح ا◊كم الذاتي ألك Ìمناطق
البÓد اضسطراباً ليعطي دفعة لعملية مسستمرة منذ فÎة طويلة
إلنهاء عقود من التمرد وإاحباط أانشسطة الرهابي ÚاŸتزايدة.
يهدف التشسريع إا– ¤ويل اŸناطق ذات األغلبية اŸسسلمة ‘
ج -زي -رة م-ي-ن-دان-او ب-ج-ن-وب ال-بÓ-د إا ¤م-ن-ط-ق-ة ح-ك-م ذات-ي ل-ه-ا
سسلطاتها التنفيذية والتشسريعية واŸالية اÿاصسة.

اسضتمرار حرائق الغابات
@ زغرب :تسستمر حرائق الغابات منذ أايام عدة ‘ جنوب

العدد
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برŸانيون ايطاليون يطالبون بإانهاء إاحتÓل الصضحراء الغربية
شساركت ،أامسس ،شسخصسيات ايطالية بارزة
‘ ال -ي -وم ال -وط -ن -ي الي -ط -ا‹ ل -ل-تضس-ام-ن م-ع
الشس-عب الصس-ح-راوي ال-ذي اح-تضس-نته مدينة
ب- -ول -ون -ي -ا .حضس -ر ا◊دث ال -تضس -ام -ن -ي ه -ذا
شس -خصس -ي -ات وم -تضس -ام -ن Úوم -ئ -ات اŸواط-نÚ
الي -ط -ال -ي Úوال -عشس -رات م -ن ‡ث -ل -ي كÈى
لع-لم الي-ط-ال-ي-ة ،ح-يث اك-ت-ظت
وسس -ائ-ل ا إ
ب-ه-م السس-اح-ة ال-ك-بÒة وسس-ط م-دينة بولونيا
م-ق-اط-ع-ة اÁي-ل-ي-ا روم-ان-ي-ا الي-ط-ال-ي-ة ال-تي
لع -لم ال -وط -ن -ي -ة الصس -ح -راوي -ة
زي- -ن -ت -ه -ا ا أ
لل-بسس-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ال-ت-ي “ث-ل ال-ث-ق-افة
وا أ
الصس-ح-راوي-ة وال-ت-ي ي-رت-دي-ه-ا ال-عشس-رات م-ن
رسس -ل سس -لم الصس -ح -راوي Úال -ذي -ن ي -قضس -ون
ع -ط -ل -ت -ه -م الصس-ي-ف-ي-ة ب-ه-ذه اŸن-ط-ق-ة ضس-م-ن
برنامج عطل ‘ سسلم.
ق -ب -ل ال -دخ -ول ا ¤ال -ق -اع -ة ال -رئ-يسس-ي-ة ال-ت-ي
اح -تضس -نت ا◊دث األب -رز ن-ظ-م اŸشس-ارك-ون وق-ف-ة
بالسساحة تضسامنا مع نضسال الصسحراوي Úالسسلمي
‘ سس- -ب- -ي- -ل ا◊ري- -ة والسس- -ت- -قÓ- -ل وال- -ذي ي -ل -ه -م
اŸدافع Úعن ا◊رية وتقرير اŸصس ‘ Òكل انحاء
ال- -ع- -ا ⁄وم- -ن ﬂت- -ل- -ف ال- -دي- -ان- -ات وال- -ث -ق -اف -ات
والتوجهات السسياسسية.
سس-ج-لت ه-ذه الشس-خصس-ي-ات ال-وازن-ة حضس-وره-ا
تضس -ام -ن -ا م-ع نضس-ال الشس-عب الصس-ح-راوي وقضس-ي-ت-ه
ال -ع -ادل -ة ،م -ن -ه -ا سس-ت-ي-ف-ان-و ب-اك-ري ال-عضس-و ال-ب-ارز
Ãجلسس الشسيوخ ورئيسس ÷نة التضسامن مع الشسعب
الصس - -ح - -راوي م- -رف- -وق- -ة ب- -ع- -دد م- -ن الŸÈان- -يÚ
واŸسس- -تشس- -اري- -ن ،ك- -م- -ا حضس- -رت ا◊دث السس -ي -دة
سسيمونينا سساليÒا رئيسسة برŸان مقاطعة اÁيليا
روم -ان -ي -ا اŸداف -ع-ة الشس-رسس-ة ع-ن ح-ق-وق م-ط-الب
الصسحراوي ÚاŸشسروعة مرفوقة بعدد من أاعضساء
برŸانها.
حضسور اŸتضسامن ⁄ Úيقتصسر على السسياسسيÚ
ووسس- -ائ- -ل اإلعÓ- -م ،ب- -ل انضس- -م م -ئ -ات اŸواط -نÚ
الي -ط -ال -ي Úوال -ع -ائ Ó-ت ال -ت-ي تسس-تضس-ي-ف أاط-ف-ال
الصس-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة ا ¤ال-وق-ف-ة ل-تسس-ج-يل تعاطفهم
وتضسامنهم مع نضسال الشسعب الصسحراوي اŸكافح.
عÈت كلمات الشسخصسيات اŸشساركة ‘ ا◊دث عن
دع -م -ه -ا ل -نضس -ال الصس -ح-راوي ‘ Úسس-ب-ي-ل ا◊ري-ة،
›ددي -ن دع -وت -ه -م ا◊ك-وم-ة الي-ط-ال-ي-ة وال–اد
األوروب - -ي واأل· اŸت - -ح - -دة وال - -ع- -ا ⁄إا– ¤م- -ل
مسسؤوولياته إلنهاء السستعمار من الصسحراء الغربية.

‡ث-ل ج-ب-ه-ة ال-ب-ول-يسس-اري-و ب-اي-ط-اليا أاميه عمار
شسكر كل ا◊ضسور على اŸشساركة ‘ هذا اليوم
الكب Òالذي يعني الكث Òللشسعب الصسحراوي الذي
ي -ق -در ت -ع -اط -ف وتضس-ام-ن أاح-رار ال-ع-ا ⁄وي-ع-ده-م
Ãواصسلة نضساله السسلمي ‘ سسبيل –قيق العدالة
وتطبيق اŸواثيق الدولية و“ك Úالقيم اإلنسسانية
‘ احÎام ح- -ق- -وق الشس- -ع- -وب وا÷وار وال -ت -ع -ايشس
السسلمي ب Úكل شسعوب اŸعمورة من اجل عا ⁄أاكÌ
أامنا وازدهارا للبشسر.

إاجراءات تعسضفية

واصس- - -لت إادارة سس- - -ج- - -ن ال- - -ل- - -وداي- - -ة Ãراكشس
مصس -ادرت -ه -ا ◊ق -وق م -ع -ت -ق -ل -ي الصس -ف ال -طÓ-ب-ي
الصسحراوي حيث اقدمت على منع اŸعتقل Úمن
التصسال بذويهم من هاتف السسجن و–ديد ذلك
بيوم واحد لكل معتقل ،بحسسب ما أافاد به مراسسل
وكالة األنباء الصسحراوية من ع ÚاŸكان .بحسسب
ذات اŸصسدر ،فإان هذا اإلجراء التعسسفي يتعارضس
وروح اŸواث - -ي - -ق وال - -ق - -وان ÚاŸن- -ظ- -م- -ة ◊ق- -وق
السسجناء.

ضضبط مهربÚ

أاع -ل -نت وزارة ال -دف -اع الصس -ح-راوي-ة ع-ن “ك-ن
وحدة من جيشس التحرير الشسعبي الصسحراوي ‘
منطقة أاغشسان لبيظ ‘ قطاع كلتة زمور من إالقاء
القبضس على ›موعة من اŸهرب Úمكونة من 19
مواطنا مغربيا يتولون عملية نقل اıدرات إا¤
شسرق جدار الحتÓل اŸغربي.
ج - -اء ‘ ب - -ي - -ان صس - -ادر ع - -ن وزارة ال - -دف- -اع
الصسحراوية أانه ‘ إاطار ا÷هود التي تبذلها الدولة
الصس -ح -راوي-ة ل-ل-تصس-دي لسس-ي-اسس-ات دول-ة الح-تÓ-ل
اŸغربي الهادفة إا ¤إاغراق اŸنطقة باıدرات
«“ك- -نت وح- -دة م- -ن ج- -يشس ال- -ت -ح -ري -ر الشس -ع -ب -ي
الصسحراوي ‘ منطقة أاغشسان لبيظ ‘ قطاع
كلتة زمور و‘ ›ال الناحية العسسكرية الثالثة ‘
سس -اع -ة م -ت -أاخ -رة م -ن اأول أامسس األح -د م -ن إال -ق-اء
القبضس على ›موعة من اŸهرب Úمكونة من 19
م-واط-ن-ا م-غ-رب-ي-ا ‡ن ي-ط-ل-ق ع-ل-ي-هم اسسم ا◊مالة
ال -ذي -ن ي -ت -ول-ون ع-م-ل-ي-ة ن-ق-ل اıدرات إا ¤شس-رق
جدار الحتÓل اŸغربي» .أاضساف البيان أانه «“ت
مصسادرة سسيارة اسستخدمت ‘ عملية النقل ،بينما
لذت أاخ - - - -رى ب - - - -ال - - - -ف- - - -رار إا ¤خ- - - -ارج ا◊دود
الصسحراوية».

ردود متباينة بشسأان مبادرة الوفاق

لقاء مرتقب ب Úالسضراج وحف ‘ Îباريسس

نقلت مصسادر مقربة من اÛلسس الرئاسسي
◊كومة الوفاق الوطني ‘ ليبيا ،أامسس ،بأان
لقاء مرتقبا سسيجمع رئيسس اÛلسس الرئاسسي
فائز السسراج واللواء اŸتقاعد خليفة حفÎ
‘ ب - -اريسس ال- -ث- -لث- -اء اŸق- -ب- -ل Ãب- -ادرة م- -ن
الرئيسس الفرنسسي إاÁانويل ماكرون .يأاتي
ه-ذا ال-ت-ط-ور ،ب-ع-دم-ا ذك-رت ت-قارير ‘ وقت
سس -اب -ق ع -ن أان ال -ل -ق -اء سس -ي-ج-م-ع ال-ط-رف‘ Ú
م -دي -ن -ة ب -رق-ة ب-ل-ي-ب-ي-ا ،وا÷دي-د ه-ذه اŸرة
“ث -ل ‘ دخ -ول ال -وسس -اط-ة ال-ف-رنسس-ي-ة ع-ل-ى
لزمة.
اÿط سسعيا لطرح مقÎح آاخر ◊ل ا أ
‘ اŸق -اب -ل ،لزالت خ -ارط -ة ال -ط -ري -ق ال-ت-ي
اقÎح- -ه- -ا ف- -اي- -ز السس- -راج م- -ط- -ل -ع السس -ب -وع
ا÷اري ،تث Òردود فعل متفاوتة ‘ ليبيا.
رأاى مراقبون ‘ موقف عقيلة صسالح الرافضس
للمبادرة ،تخوفا من إاخراجه من اŸشسهد السسياسسي
الليبي كليًا ،خاصسة وإان كان قد دعا ‘ وقت سسابق
إا ¤تنظيم انتخابات تشسريعية ورئاسسية.

أاوروبا ّŒدد دعمها
أاكد وزراء خارجية دول ال–اد األوروبي التزام
أاوروب-ا ال-ك-ام-ل ب-ع-م-ل-ي-ة سس-ي-اسس-ي-ة شس-ام-لة ‘ ليبيا،
وجددوا دعمهم لÓتفاق السسياسسي الليبي واÛلسس
ال-رئ-اسس-ي وح-ك-وم-ة ال-وف-اق ال-وط-ن-ي ب-رئاسسة فائز
السس- -راج .رحب ال- -وزراء ع- -قب اج- -ت- -م -اع -ه -م ‘
ب- -روكسس- -ل ،أامسس الول ،ب- -ا÷ه- -ود ا÷اري- -ة ل -رأاب
اÓÿف - -ات السس - -ي- -اسس- -ي- -ة ،داع› Úلسس ال- -ن- -واب
واÛلسس األع -ل -ى ل -ل -دول -ة ل -ل -مضس -ي ق-دم-ا بشس-أان
التعديÓت اÙدودة على التفاق السسياسسي لتكون
أاك Ìشسمول ،مؤوكدين أان التفاق السسياسسي يظل
اإلطار اŸلزم للحل ‘ ليبيا .دعا الوزراء ‘ بيان
ج- -م -ي -ع اÛم -وع -ات اŸسس -ل -ح -ة ب -ال -ت -وق -ف ع -ن
اسس -ت -خ -دام ال -ع -ن -ف والل -ت -زام ب -ج -ه -ود ال -ت -ه-دئ-ة
والعÎاف بسسلطة األجسسام اŸنبثقة عن التفاق

اوروبا وخصسوصسا ‘ الÈتغال وفرنسسا وايطاليا وكرواتيا حيث
بلغت النÒان ضساحية سسبليت ،ثا Êمدن البÓد .ففي كرواتيا،
اندلعت عشسرات ا◊رائق منذ الحد ‘ منطقة سسبليت على
السساحل الدرياتيكي ،ودمرت حوا‹  4500هكتار من غابات
الصسنوبر وبسسات Úالزيتون واألحراج.

جولة خليجية ألردوغان
@ أان-ق-رة :ي- -ق -وم رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة الÎك -ي -ة رجب ط -يب
أاردوغان بزيارة منطقة اÿليج ،بداية األسسبوع القادم ،وسستشسمل
ك Óمن السسعودية والكويت وقطر لبحث األزمة اÿليجية .كان
الرئيسس الÎكي قد أاعلن خÓل عودته من قمة العشسرين األسسبوع
اŸاضسي أانه سسيقوم بجولة خليجية ‘ إاطار دعم جهود حل
األزمة ‘ منطقة اÿليج.

السسياسسي.

منع تصضدير القوارب

أاقر ال–اد األوروبي وضسع قيود جديدة على
تصسدير القوارب اŸطاطية واÙركات اŸنفصسلة
للقوارب إا ¤ليبيا للحد من الهجرة غ Òالشسرعية
إا ¤أاوروب- -ا .ي- -ه- -دف ال- -ق -رار ال -ذي أاصس -دره وزراء
خارجية دول ال–اد إا ¤مسساعدة ليبيا على وقف
ت -دف -ق اŸه -اج -ري -ن إا ¤إاي -ط -ال -ي -ا .م -ن ج -ان-ب-ه-ا،
أاوضس- - -حت وزي - -رة خ - -ارج - -ي - -ة ال–اد األوروب - -ي،
ف -ي -دي-ري-ك-ا م-وغ ،ÊÒأان ه-ذه اŸع-دات تسس-ت-خ-دم
للقيام بأانشسطة التهريب .أافاد بيان ال–اد بأانه
سسيكون هناك أاسساسس قانو Êاآلن ◊ظر تزويد
ل -ي -ب -ي -ا ب -ال -ق -وارب اŸط -اط -ي -ة ‘ ح -ال الشس -ت-ب-اه
ب-اسس-ت-خ-دام-ه-ا م-ن ق-ب-ل اŸه-رب .Úك-م-ا سس-ت-ن-ط-بق
القيود ‘ حال عبورها من جهة ال–اد إا ¤ليبيا
أايضسً- -ا .أاك- -د ›لسس وزراء خ- -ارج- -ي- -ة ال–اد أان- -ه
سس -ي -ظ -ل ب-إام-ك-ان الصس-ي-ادي-ن وغÒه-م ‡ن ل-دي-ه-م
مÈرات شس -رع-ي-ة لسس-ت-خ-دام ال-ق-وارب اŸط-اط-ي-ة
واÙركات من اسستÒادها.

حاضضرة ‘ اجتماع األوبك

قال رئيسس اŸؤوسسسسة الوطنية للنفط ‘ ليبيا
مصسطفى صسنع الله ،أامسس ،إانه سسيقود وفدا ليبيا ‘
اجتماع منظمة الدول اŸصسدرة للنفط ( أاوبك)
واŸسستقل ‘ Úسسان بطرسسÈغ ،هذا الشسهر لعرضس
خطط اإلنتاج ‘ بÓده.
قال اŸسسؤوول الليبي ‘ بيان نقلته رويÎز،
إان-ه»سس-ي-ط-ل-ع ÷ن-ة ال-رق-اب-ة ال-وزاري-ة اŸشسÎك-ة ‘
روسسيا على العوامل التي “كن وكذلك التي تعيق
اسس-ت-ع-ادة إان-ت-اج ل-ي-ب-ي-ا» .وت-اب-ع صس-ن-ع ال-ل-ه « :سس-وف
أاتشساور مع شسخصسيات هامة من صسانعي القرار ‘
ليبيا قبل التوجه لÓجتماع وآامل أان أاقدم موقفا
ليبيا موحدا ‘ سسان بطرسسÈغ يظهر أاننا تسستطيع
أان نعمل معا من أاجل اŸصسلحة الوطنية» .

قيود على تصضدير القوارب اŸطاطية
@ دبي :أاقر ال–اد األوروبي وضسع قيود جديدة على
تصسدير القوارب اŸطاطية واÙركات اŸنفصسلة للقوارب إا¤
ليبيا للحد من الهجرة غ Òالشسرعية إا ¤أاوروبا .يهدف القرار
الذي أاصسدره وزراء خارجية دول ال–اد إا ¤مسساعدة ليبيا على
وقف تدفق اŸهاجرين إا ¤إايطاليا.

حالة طوارئ

@ جوبا :أاعلن رئيسس دولة جنوب السسودان سسلفاك Òميارديت
حالة الطوارئ Ÿدة ثÓثة أاشسهر بخمسس وليات ‘ شسما‹ غربي
ال -بÓ-د ال-ت-ي شس-ه-دت أاع-م-ال ع-ن-ف ع-رق-ي-ة .وج-اء ف-رضس ح-ال-ة
الطوارئ ‘ وليات قوقريال وأاجزاء من ولية التو„ ،وواو وأاويل
الشسرقيةÃ ،وجب قرار جمهوري أاُذيع الثن. Ú
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بطولــــــــــــة العـــــا⁄
للعــــــاب القــــوى
أ

أاهلي برج بوعريريج

بوغ ـرارة يطم ـ ـح
لتحقي ـ ـ ـق الصصعود إا¤
الرابطة األو¤

يطمح إŸدرب ليام Úبؤغرإرة إلذي ترإجع
ع -ن م -غ -ادرة إل -ع -ارضش -ة إل -ف -ن-ي-ة له-ل-ي ب-رج
بؤعريريج ،إلناششط ‘ بطؤلة إلرإبطة إلثانية
 مؤبليسس ،إ– ¤قيق نفسس إلنجاح إلذيعرفه مع دفاع Œنانت ،عندما صشعد به من
قسشم إلهؤإة إ ¤إلرإبطة إÎÙفة إألو.¤
صشرح ““هد‘ مع أإهلي برج بؤعريريج وإضشح:
إلصشعؤد مع إلفريق للرإبطة إألو‚ .¤حت
‘ –ق- -ي- -ق صش- -ع- -ؤدي -ن م -ع دف -اع Œن -انت،
وأإطمح إلعادة إلكرة مع فريقي إ÷ديد““.
بالعؤدة إ ¤قرإره إلسشبؤع إŸاضشي Ãغادرة
م -ب -ك -رإ صش -ف-ؤف تشش-ك-ي-ل-ة ““إل-ب-ي-ب-ان““ ،أإوضش-ح
إ◊ارسس إلدو‹ إلسشابق ،إنه كان يرغب بفعله
هذإ ““دق ناقؤسس إÿطر قبل فؤإت إآلوإن““
وهذإ بعد إن لحظت ““بعضس إلختÓلت ‘
إلتحضش Òللمؤسشم إ÷ديد وإلذي كان سشيؤؤدي
بالفريق إ ¤إلنحرإف عن أإهدإفه““.
أإضش -اف““ :إ◊م -د ل -ل -ه ،مسش-ؤؤول-ؤ أإه-ل-ي ب-رج
ب-ؤع-ري-ري-ج ،صش-ح-ح-ؤإ إل-ؤضش-ع-ي-ة بسش-رعة ،ما
Óجؤإء إلتي كنت أإرغب
سشمح ‹ ،بالعؤدة ل أ
إلعمل فيها ،سشيما بعد إن أإحسشسشت إن هؤؤلء
إŸسشÒين لديهم رغبة كبÒة إلعادة إلفريق
للسشكة““ .بخصشؤصس مسشأالة إنتدإبات إلÓعبÚ
إلذي جعلت بؤغرإرة يطرق إلباب إلعديد من
إŸرإت ،أإكد إلÓعب إلسشابق لششبيبة إلقبائل،
إن ه -ذإ إŸل -ف م -ازإل م -ف -ت-ؤح-ا ولي-زإل ‘
إن -ت -ظ -ار إسش -ت -ق -دإم -ات م -ن شش -أان -ه-ا ت-دع-ي-م
إلتششكيلة.
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بطولة العا ⁄لكرة اليد لأقل من  21سضنة

 ⁄نتلق أاي عرضس من روما بشصأان ﬁرز

ﬂلـ ـ ـ ـ ـ ـو‘
يغي ـ ـ ـ ـ ـ ـب
ع ـن موعـ ـد
لنـ ـدن

أاع - -ل - -ن ال - -ع- -داء ا÷زائ- -ري ت- -وف- -ي- -ق
ﬂل- -و‘ ،سض- -ه- -رة الث- -ن ،Úغ- -ي- -اب- -ه ع -ن
لل-ع-اب ال-ق-وى
ب -ط -ول -ة ال -ع-ا 201٧– ⁄أ
اŸقررة من  4إا 13 ¤أاوت بلندن بسضبب
إاصضابة قدÁة ‘ السضاق ،بحسضب ما علم
م -ن صض -احب فضض -ي-ة  800و 1500م ‘ Î-
لوŸب- -ي- -ة –  2016ب -ري -و دي
لل - -ع- -اب ا أ
ا أ
جانÒو.
صضرح ﬂلو‘ قائ““ :Óعاودتني اصضابة
للم أاثرت على
قدÁة ‘ ربلة السضاق ،ا آ
–ضضÒاتي –سضبا للموسضم ا÷ديد .بعد

رياضصـ ـ ـ ـة

١٣

اŸنتخـ ـب الوطنـ ـي يواجـه نظـÒه األرجنتينـي
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـي اŸب ـ ـ ـاراة الثانيـ ـ ـ ـة اليـ ـ ـ ـ ـ ـوم

لول
‘ مقابÓت اليوم ا أ

تونسس تفوز بنتيجة عريضصة  ..وبداية مشصّجعة إلسصبانيا

دشّضن اŸنتخب السضبا Êالطبعة الـ 13
Ÿنافسضة بطولة العا ⁄لكرة اليد أاقل من 21
سضنة التي Œري وقائعها با÷زائر من الـ 18
إا ¤الـ  30جويلية ا◊ا‹ بفوز ثم Úعلى
نظÒه الÈازيلي بنتيجة  29مقابل 21
لو ¤ضضمن
خÓل مواجهة ا÷ولة ا أ
اÛموعة الثالثة التي احتضضنتها قاعة
حرشضة.

نبيلة بوقرين

ت-ف-ك Òع-م-ي-ق ،ق-ررت ع-دم اŸشض-ارك-ة ‘
موعد لندن .أاحسس أانني لسضت ‘ أاحسضن
أاح -وا‹ ح -ت -ى أاداف -ع ع-ن ح-ظ-وظ-ي ك-م-ا
ينبغي““.
لوŸب -ي ‘ سض -ب -اق
 ⁄ي- -خ -ف ال -ب -ط -ل ا أ
1500م ب- -ل- -ن -دن –  2012حسض-رت-ه بسضبب
هذا الغياب وهو الذي كان ينوي الÈوز
لراضضي
وال-ف-وز Ãي-دال-ي-ة ع-اŸي-ة ع-لى ا أ
الÈي -ط -ان -ي -ة أاي -ن سض -ب -ق وأان ت -أال -ق م-ن-ذ
خمسس سضنوات.
«أا–سض- -ر ع -ل -ى ه -ذا ال -غ -ي -اب خ -اصض -ة

بالنسضبة للشضعب ا÷زائري وكل عشضاقي
حيث كنت أانوي اسضعادهم من جديد كما
سضبق ‹ وأان فعلت ‘ اŸواعيد الرياضضية
ال- -كÈى ،ل- -ك- -ن ه- -ذا ال -ق -رار خ -ارج ع -ن
ن-ط-اق-ي .أافضض-ل ال-عÓ-ج والشض-ف-اء ن-ه-ائ-ي-ا
ح -ت -ى أاع -ود ب -ق -وة ‘ اŸواع -ي-د ال-دول-ي-ة
اŸقبلة““ ،يضضيف ﬂلو‘ من تونسس حيث
يتواجد تلبية لدعوة من ال–اد العربي
للعاب القوى Ãناسضبة إاجراء البطولة
أ
العربية لÓختصضاصس.

للعاب القوى لذوي
بطولة العا ⁄أ
الحتياجات اÿاصضة

ا÷زائر ‘ اŸركز الـ ٩بعد أاربع جولت

–تل ا÷زائر اŸرتبة التاسضعة مؤوقتا ‘
جدول ترتيب اŸيداليات لبطولة العا⁄
للعاب القوى لذوي الحتياجات اÿاصضة
أ
التي تتواصضل فعالياتها بلندن وذلك بعد
أاربع جولت من اŸنافسضات بينما تسضيطر
الوليات اŸتحدة المريكية على الÎتيب
أامام ا‚لÎا والصض.Ú
وصشلت حصشيلة إلنخبة إلؤطنية من إŸيدإليات
إ› ¤مؤع خمسشة ( 4ذهبيات وفضشية وإحدة)
‘ ﬂتلف إلختصشاصشات .ويبقى إلرياضشيؤن
مؤنية قاسشمي (إلصشؤ÷ان/ف )32وكمال كرجنة
(إ÷لة/ف )33ونسشيمة صشايفي (إلقرصس/ف)57
وﬁمد برحال (400م/ف )51أإصشحاب إلذهب
◊د إآلن بينما تعد إŸيدإلية إلفضشية إلؤحيدة
للجزإئر ‘ إلبطؤلة من نصشيب سشم Òنؤيؤة ‘
سشباق 1500م (ت.)46
ري -اضش-ة ذوي إلح-ت-ي-اج-ات إÿاصش-ة إ÷زإئ-ري-ة
إلتي تششارك ‘ إلطبعة إلثامنة لبطؤلة إلعا⁄
أللعاب إلقؤى بـ 19رياضشيا منهم سشت رياضشيات
قد تنتظرها تتؤيجات أإخرى فيما تبقى من

إŸنافسشات.
Óششارة ،إن إŸديرية إلتقنية إلؤطنية كانت قد
ل إ
رإهنت على –سش Úحصشيلة مؤنديال إلطبعة
إلخÒة ب -ق-ط-ر 2015-وح-ي-ن-ه-ا ك-انت إل-ن-خ-بة
إل- -ؤط- -ن- -ي- -ة ق- -د ع -ادت Ãج -م -ؤع  11ميدإلية
(ذهبيتان و 7فضشيات و برونزيتان).
يسشيطر رياضشيؤ إلؤليات إŸتحدة إلمريكية
على جدول إلÎتيب إŸؤؤقت Ÿؤنديال لندن -
Ã 2017جمؤع  29ميدإلية ( 11ذهب و 8فضشة
و 10برونز) أإمام إ‚لÎإ ( 11ذهب و فضشيتان و7
برونز) وإلصش 8( Úذهب و 7فضشة و 5برونز).
وتأاتي تؤنسس ‘ إلصشف إلرإبع بـ 14ميدإلية (5
ذهب و 5فضشة و 4برونز).
باإلضشافة إ ¤إ÷زإئر وتؤنسس سشت دول “ثل
إلقارة إلسشمرإء ‘ جدول إلÎتيب إŸؤؤقت بعد
أإربع جؤلت .ويتعلق إألمر باŸغرب (ذهبيتان)
وكينيا وأإوغندإ (ذهبية وإحدة) وجنؤب إفريقيا
( 5فضشة و برونزية) ومصشر (برونزيتان) وأإنغؤل
(برونزية وإحدة) ،فيما سشجلت  57دولة إسشمها
‘ جدول ترتيب إŸيدإليات.

كشض- -ف ك- -ري- -غ شض -كسض -ب ،Òم -درب ل -يسضÎ
ل‚ل- -ي -زي ،أامسس ال -ث Ó-ث -اء ،ع -ن
سض- -ي- -ت- -ي ا إ
حقيقة تلقي ناديه عروضس للحصضول على
خ - -دم - -ات ا÷ن - -اح ري - -اضس ﬁرز ..أاع - -ل- -ن
الÓ- - -عب ال- - -دو‹ ا÷زائ - -ري ،رغ - -ب - -ت - -ه ‘
ال- -رح -ي -ل ع -ن ال -ف -ري -ق ،اŸن -ت -م -ي ل -ل -دوري
ال‚ليزي اŸمتاز .ربطت تقارير ،الÓعب
ا÷زائ -ري ب -الن -ت -ق -ال إا ¤روم -ا الإي -ط-ا‹،
ل -ك -ن شض -كسض -ب ،Òق-ال إان ل-يسض ⁄ Îي-ت-ل-ق أاي
لن.
عرضس لÓعب حتى ا آ
أإوضشح أإن إلنادي إإليطا‹ ⁄ ،يفا— بطل إ‚لÎإ
 ،2016للتعاقد مع إلÓعب إلبالغ من إلعمر 26
عاما.
أإضشاف ششكسشب ،Òأإن قلب إلدفاع روبرت هؤت ،سشيغيب
لنحؤ ششهرين بعد خضشؤعه ÷رإحة ‘ إلكاحل.
تابع ‘ تصشريحات للصشحفي ‘ ،Úهؤ„ كؤنغ:
““أإوضشح رياضس ﬁرز مؤقفه““.
أإوضشح““ :مؤقفي بسشيط طاŸا أإنه ل يزإل هنا ،و⁄
نتلق أإي عروضس لضشمه ،وإألمر كله ›رد تكهنات،
فإانه يتع Úعليه أإن يبقى ملتزما مع إلنادي .أإكمل:
““صشرإحة خÓل أإسشبؤع Úبعد عؤدته من إلعطلة،
أإث -بت إل -ت -زإم -ه ،وت -درب ب-ج-د م-ع إل-ف-ري-ق ،رح-ي-ل
إلÓعب Úجزء من أإي فريق لكرة إلقدم ،لكن حتى
يصشلنا أإي عرضس ،ل يكؤن هناك أإي كÓم يقال““.
ل -يسش ،Îوإح -د م -ن أإرب -ع -ة أإن -دي -ة ت -ن -ت -م -ي ل-دوري

إألضش -ؤإء إإل‚ل -ي -زي ،إŸؤج -ؤدة ح -ال -ي -ا ‘ ه-ؤن-غ
كؤنغÿ ،ؤضس بطؤلة ودية.
سشيلتقي مع وسشت بروميتشس أإلبيؤن ،إليؤم ،بينما
سش-ي-ؤإج-ه ك-ريسش-ت-ال ب-السس ،م-ن-افسش-ه ل-يفربؤل‘ ،
إŸبارإة إألخرى على ملعب هؤنغ كؤنغ .سشيمنح
شش -كسش -ب ،Òف -رصش -ة ل -ل -ؤإف -دي -ن إ÷دي -دي -ن ه -اري
مغؤإير ،وفيسشنتي إيبؤرإ ،للعب أإمام فريق إŸدرب
تؤ Êبؤليسس.
يعتقد مدرب ليسش Îسشيتي ،أإنه ‚ح ‘ تدعيم
تششكيلته بعد مؤسشم صشعب ،أإخفق خÓله ‘ إلدفاع
عن لقبه.
قال ششكسشب ،Òإلذي حل بدل من كÓوديؤ رإنيÒي،
إل -ف -ائ -ز ب -ال -دوري إŸم -ت -از ‘ ،م-ن-تصش-ف إŸؤسش-م
إŸاضشي““ :هاري Áلك خÈة ‘ إلدوري إŸمتاز،
مع هال سشيتي ،وعمره مناسشب جدإ““ .أإردف«:
ق -درإت إي -ب -ؤرإ ،ت -ت -ح -دث ع -ن ن -فسش-ه-ا ،إن-ه ق-ائ-د
إشش -ب -ي -ل -ي -ة ،ف -از ب -أال -ق-اب أإوروب-ي-ة ،وي-ج-ي-د إل-ل-عب
إ÷ماعي وÁلك إمكانات كبÒة““ .أإششار ششكسشب،Ò
إ ¤أإن هؤت ⁄ ،يسشافر مع إلفريق حيث يخضشع
لÈنامج إعادة تأاهيل .أإوضشح““ :روبرت كان يعاÊ
من أإ ‘ ⁄كاحله ،خضشع ÷رإحة ناجحة ،نششعر
با◊زن لغياب هؤت ،لكن إإلصشابة  ⁄تكن خطÒة
مثلما كنا نعتقد ،نتؤقع عؤدته خÓل فÎة من سشتة
إ ¤ث -م -ان -ي -ة أإسش -اب -ي -ع““ وسش -ي -ب -دأإ ل -يسش ،ÎإŸؤسش -م
إ÷ديدÃ ،ؤإجهة أإرسشنال 11 ‘ ،أإوت إŸقبل..

خالد مراح (رئيسس الشضباب الرياضضي الÈيكي للكاراتي):

الفريق جاهز للمشصاركة ‘ اŸنافسصات الوطنية والدولية

كشضف رئيسس نادي الشضباب الرياضضي
الÈيكي (باتنة) ،خالد مراح ،ان 55
مصضارعا تابع Úللمنتخب الوطني لكل
الصضناف ،جاهزون للمشضاركة ‘ ﬂتلف
اŸنافسضات الوطنية والدولية للسضنة
ا÷ارية وكلهم عزم على ““حصضد ما Áكن
حصضده من اللقاب ﬁليا و–سض Úمرتبة
رياضضيي الكابر عاŸيا““.
يضشم تعدإد إلعناصشر إلؤطنية (أإكابر) للكارإتي
دو إلناششطة بالششباب إلÈيكي،
 32مصشارعا ،مقسشم Úإ ¤إربعة فرق (إأ ،ب ،ج و د)
ويتؤإجد ““ضشمن إحسشن  10فرق ‘ إلعا.““⁄
إغتنمت إلتششكيلة إلباتنية -إŸتكؤنة من ““خÒة““
إŸصشارع Úإ÷زإئري ،Úعلى غرإر وليد بؤعبعؤب
( 75-كلغ) ،صشاحب إŸركز إÿامسس ‘ مؤنديال
فرنسشا  2012 -وعبد إلكر Ëبؤعمرية ( 60-كلغ)
بطل إأللعاب إلفريقية Ã 2011ابؤتؤ  ،-إلفرإغ
إلذي كان يعيشس فيه إلكارإتي دو إ÷زإئري Ÿدة
خ -مسس سش -ن -ؤإت وغ -ي -اب -ه ع -ن إلسش -اح -ة إل -ؤط -ن -ي-ة
وإلÓ-إسش-ت-ق-رإر إلدإري ،ل-ل-ت-حضش ÒلÓ-سش-تحقاقات
إل -ري -اضش -ي -ة إŸق -ب -ل -ة ،دإخ -ل وخ-ارج إل-ؤط-ن –ت
إشش -رإف إŸدرب Úم -ع -م -ر رويشش -ي وخ-ال-د ي-ؤسش-ف
وإŸدير إلتقني زوب Òحاششي وهذإ حتى يكؤن على
““أإهبة إلسشتعدإد ÿؤضس إي دورة إو بطؤلة كانت““،
حسشب ما أإكده مرإح ‘ تصشريح لـ«وإج““.
وأإضشاف مرإح ‘““ :هذه إلفÎة إسشتغلينا إÿرجات
إلدولية ،حيث ششارك إŸنتخب إلؤطني لÓكابر ‘
ث -م -ا Êدورإت دول -ي -ة ب -ك -ل م -ن إ‚لÎإ ،إل-ؤلي-ات
إŸتحدة إألمريكية ،تركيا ،إلنمسشا وسشلؤفينيا ،دون
نسشيان إلتدريبات إÙلية إلتي كنا ننششطها تقريبا
يؤميا Ãعدل حصشت ‘ Úإليؤم““.
كما تلقى إلفريق ،إلذي نال إربع فضشيات وثÓث
برونزيات خÓل بطؤلة إ÷زإئر إألخÒة إلتي جرت
بالقاعة متعددة إلرياضشات بالكاليتؤسس (إ÷زإئر
إلعاصشمة) ،دعؤة من طرف إل–ادية إل‚ليزية
لÓختصشاصس للمششاركة ‘ دورة خاصشة بهذإ إلبلد،
سش -ب -ق ل -ه إل -ت -ت -ؤي -ج ب-ه-ا م-رة وإح-دة ب-اح-رإزه لـ30
ميدإلية وحصشؤله على إŸرتبة إلثانية ‘ مناسشبت،Ú
حسشب إŸسش -ؤؤول إلول ل -ن -ادي إلشش -ب -اب إل-ري-اضش-ي
إلÈيكي .حال نقصس إلمكانيات إŸادية ‘ إلؤقت
إ◊ا‹ دون تلبية إلفريق دعؤت Úتلقاهما من
إل–ادي- -ة إلسش- -ب- -ان- -ي -ة ‘ شش -ه -ر ج -ؤإن إŸاضش -ي
وسشبتم Èإلقادم للمششاركة ‘ منافسشت ÚدوليتÚ
““ذإت صشيت عاŸي““.
ق -ال م -رإح““ :ن -ح-ن م-ؤإظ-ب-ؤن ع-ل-ى إل-ت-حضشÒإت
وإل -تشش -ك -ي -ل-ة إŸدع-ؤم-ة ب-خ-مسش-ة م-غÎب ،Úم-ن-ه-م
مصشارعت ،Úينششطؤن ‘ إندية بفرنسشا وإ‚لÎإ،
جاهزة من جميع إلنؤإحي إلبدنية وإلتقنية ،إل إن
إŸصشاريف إŸرتبطة بهذه إÿرجات كثÒة وتثقل
كاهلنا ولهذإ لن يتسشنى لنا إŸششاركة فيها““ ،أإضشاف

نفسس إŸسشؤؤول فيما يخصس مسشأالة نقصس إŸؤإرد
إŸال-ي-ة إل-ت-ي ““سش-ت-ن-ع-كسس ع-ل-ى إل-نشش-اط إل-ري-اضشي
لعناصشر إلنخبة إلؤطنية مسشتقب ،““Óقائ““ :Óميزإنية
سشنة  2016تقلصشت كثÒإ مقارنة باŸؤإسشم إلسشابقة
جرإء نقصس ‘ عدد إلرعاة وإلتمؤيل إŸقدم من
طرف إÛلسس إلششعبي إلبلدي ،مديرية إلششباب
وإلرياضشة وإلؤلية““.

شضبيبة السضاورة

تعي Úفؤواد بوعلي
مدربا جديدا للفريق

ت -ع -اق -دت إدإرة شش -ب -ي -ب -ة إلسش -اورة رسش -م -ي-ا م-ع
إŸدرب فؤؤإد بؤعلي بعقد مدته سشنة وإحدة
ب -حسشب م -ا ع -ل -م ل -دى إŸدي -ر إل -ع -ام ل -ل -ن-ادي
إلناششط ‘ بطؤلة إلرإبطة إÎÙفة إألو¤
إ÷زإئرية لكرة إلقدم ﬁمد جبار.
أإوضشح ذإت إŸسشؤؤول بأان إŸدرب إألسشبق لؤدإد
تلمسشان قد أإمضشى على عقده ليلة إلثن ،Úعلى
أإن يباششر عمله يؤم إÿميسس ،باإلششرإف على
إ◊صشة إلتدريبية إألو ¤للفريق .أإششرف بؤعلي
إŸؤسشم إŸاضشي على ششباب بلؤزدإد ،إلناششط
‘ إلرإبطة إألو ،¤لكنه أإقيل من منصشبه بعد
جؤلت Úفقط ،ليخؤضس بعدها Œربة قصشÒة ‘
إل-ب-ط-ؤل-ة إلسش-ع-ؤدي-ة ،وع-ل-ى صش-ع-ي-د آإخر قامت
إدإرة إلششبيبة بانتدإب خمسشة لعب◊ Úد إآلن
وه -م :ب -رك -ة وك-ب-اري وب-ن ق-ؤي-در وب-ن شش-ري-ف-ه
ومدور ‘ ،مقابل رحيل كل من :سشايح ومعزيز ،
بن ششريف وغزإ‹ وصشالح.
أإضشاف إŸدير إلعام للششبيبة بأان إدإرة إلفريق
 ⁄تفصشل بعد ‘ مكان إقامة إلÎبصس إلصشيفي،
إل -ذي ت -ع -ؤد رف-ق-اء إل-ق-ائ-د مصش-ط-ف-ى ج-ال-ي-ط
إقامته بتؤنسس.

ششهدت إŸؤإجهة تقاربا كبÒإ ‘ إŸسشتؤى خÓل
إلششؤط إألول ب Úإلطرف Úبالنظر إ ¤إسشتغÓل كل
فريق إلفرصس إŸتاحة للتسشجيل ،حيث تعادل ‘
عدة مرإت خÓل إلربع سشاعة إألول ،إل أإن عناصشر
إŸنتخب إلسشبا Êعادوإ ‘ إلنتيجة قبل نهاية
نصش -ف إألول م -ن إل-ل-ق-اء إل-ذي إن-ت-ه-ى ب-ن-ت-ي-ج-ة 14
مقابل .9
 ⁄تتغ Òإلكث Òمن إألششياء خÓل إلششؤط إلثاÊ
ب -ق-يت سش-ي-ط-رة ““إŸت-ادور““ إإلسش-ب-ا Êرغ-م ﬁاول-ة
منتخب إلسشامبا إلعؤدة ‘ إلنتيجة وقلصس إلفارق
‘ ع- -دة م- -رإت ،إل أإن إإلسش -ب -ان سش -ي -ط -روإ ع -ل -ى
إألجؤإء وحافظؤإ على إلتقدم وأإنهؤإ إŸؤإجهة
بفؤز ثم Úسشيسشاعدهم على مؤإصشلة إŸنافسشة من
دون ضشغط Ãا أإنهم ‘ صشدإرة إلÎتيب بنقطت.Ú

إازيدورو““ :سصÔكز أاك ‘ ÌاŸباريات القادمة““
ع Èم -درب إŸن -ت -خب إإلسش-ب-ا Êم-ارت-ي-ن-از م-ارت-ن
إزي-دورو ،ع-قب ن-ه-اي-ة إل-ل-ق-اء ع-ن ف-رح-ت-ه إل-كبÒة
ب -ه -ذإ إل -ف -ؤز إل-ث-م Úق-ائ““ :Ó-ح-ق-ق-ن-ا ف-ؤزإ ث-م-ي-ن-ا
بالنسشبة لنا ‘ بدإية إŸنافسشة على فريق كبÒ
وق -ؤي إŸن -ت -خب إلÈإزي -ل -ي وسش -ن -ع -م -ل م -ن أإج -ل
إŸؤإصشلة بهذإ إŸسشتؤى ‘ قادم إللقاءإت وسشÔكز
جيدإ ونسش ÒإŸباريات إلؤإحدة تؤ ¤إألخرى““.

تونسس سصحقت بوركينافاسصو بنتيجة ثقيلة
لقل
تدخل منافسضات بطولة العا ⁄لكرة اليد أ
م- -ن  21سض-ن-ة ج-ول-ت-ه-ا ال-ث-ان-ي-ة Ãق-ابÓ-ت واع-دة
لنظار سضتصضوب نحو قاعة
بالثارة  ،حيث أان ا أ
ح-رشض-ة ال-ت-ي ي-ل-ت-ق-ي ف-ي-ه-ا اŸن-ت-خب ال-وط-ن-ي أام-ام
لشضبال اŸدرب
لرجنتيني ‘ اختبار ثان أ
نظÒه ا أ
راب -ح غ -رب -ي ال -ذي -ن يسض-ع-ون ا– ¤ق-ي-ق ن-ت-ي-ج-ة
ايجابية ‘ هذه الدورة .

حامد حمور

مرششح Úللقب و هما إلسشؤيد و فرنسشا بدإية من إلسشاعة
إلسش- -ادسش -ة مسش -اء  ،ح -يث أإن إŸسش -ت -ؤى ي -ك -ؤن ك -بÒإ بÚ
إلتششكيلت Úمن أإجل أإخذ أإسشبقية معنؤية بالنسشبة للفريق
إلفائز ‘ هذه إÛمؤعة إلثانية إلتي تضشم أإيضشا فرقا
مرششحة للعب إألدوإر إألو ‘ ¤مؤعد إ÷زإئر .
فاŸبارإة إألخرى لهذه إÛمؤعة Œمع ب Úمنتخبي
مصشر و إلد‰ارك ‘ حؤإر سشاخن و نقاطه جد ثمينة
بالنسشبة للفريق Úمن أإجل إلتمركز ‘ مرتبة جيدة ‘
ترتيب إÛمؤعة Á .كن إلقؤل أإن كل إلختصشاصشيÚ
ي- -ج- -م- -ع -ؤن ع -ل -ى أإن إŸسش -ت -ؤى سش -ي -ك -ؤن ك -بÒإ ‘ ه -ذه
إÛمؤعة إلتي قد يكؤن إلبطل وإحد من ضشمن هذه
إلفرق إألربعة إŸذكؤرة .

بدون ششك سشيتابع جمهؤر غف Òهذه إŸؤإجهة إلتي تأاتي
م -ب -اشش -رة ب -ع -د إŸب -ارإة إألو ¤إل -ت -ي ك -ان ““ إÿضش -ر ق -د
إجروها أإمام إŸنتخب إŸغربي ،أإمسس.
كما أإن إلقاعة إلبيضشاوية سشتحتضشن قمة ب ÚمنتخبÚ

الÈنامج

القاعة البيضضوية
مصضر – ال
السضوي د‰ارك (  16.00سضا )
د
– فرنسضا (  18.00سضا )
سضلوفين
ي
ا
–
ق
ط
ر
(
0
0
.
0
2
س
ضا )
قاعة حرشضة
العربية السضعودية –
اŸغرب – كرواتيا ايسضلندا (  16.00سضا )
(  18.00سضا )
ا÷زائر – ا أ
ل
رجنت 20.00 ( Úسضا )

الÔويج  31كوريا ا÷نوبية 29

واقعية الÔويج تتغلب على طموح كوريا ا÷نوبية
ف -از اŸن -ت -خب الÔوي -ج -ي ‘ اŸب -اراة ال -ث -ان-ي-ة ال-ت-ي اح-تضض-ن-ت-ه-ا ال-ق-اع-ة
لو¤
ال -ب-يضض-وي-ة Ãركب ““ﬁم-د ب-وضض-ي-اف““ ب-ال-ع-اصض-م-ة ،ع-ن اÛم-وع-ة ا أ
لو ¤على نظÒه الكوري جنوبي بواقع  31نقطة لـ 29
◊سضاب ا÷ولة ا أ
إاصض -اب -ة ‘ ،م -ب-اراة سضÒه-ا الÔوي-ج-ي-ون ب-ط-ري-ق-ة ج-ي-دة وادخ-روا ا÷ه-د
للمواجهة الثانية.

القاعة البيضضاويةﬁ :مد فوزي بقاصص
فرضس منتخب كؤريا إ÷نؤبية ريتما عاليا منذ بدإية إللقاء ،وحاولؤإ إنهاك منافسشهم
منذ إلبدإية لكنهم وإجهؤإ خصشما عنيدإ سش ÒإŸبارإة دون عناء ،ورغم إلتقدم إلذي
كان يفرضشه إلكؤريؤن ‘ كل مرة ‘ ششؤط إŸبارإة إألول إلذي  ⁄يتعد إلهدف إل أإن
إلÔويجي Úعادوإ ‘ كل مرة ،إ ¤غاية إعÓن إ◊كم إلروسشي ““نيكؤلج فؤلؤدكؤف““
عن صشافرة نهاية إŸرحلة إألو ¤بنتيجة إلتعادل بـ  13هدفا ‘ كل ششبكة.
‘ ششؤط إŸبارإة إلثا ،Êمر إلÔويجيؤن إ ¤إلسشرعة إلقصشؤى ورفعؤإ ريتم إŸبارإة
أإك Ìوهؤ ما تكلل Ãضشاعفة إلنتيجة إ 3 ¤أإهدإف ،لكن إرإدة إلكؤري Úجعلتهم

يعؤدون ‘ إللقاء وعدلؤإ إلنتيجة وبعدها تفؤقؤإ هم إآلخرون بثÓث إصشابات قبل أإن
يعؤد إلÔويجيؤن ‘ إلنتيجة ‘ (د  )18من عمر إŸرحلة إلثانية وأإبقؤإ دإئما على
فارق هدف بينهما قبل أإن يعمق إلÔويجيؤن إلنتيجة إ ¤هدف Úدقيقة قبل نهاية
إللقاء بنتيجة ( 30مقابل  ،)28وهنا إإلثارة بلغت ذروتها بعدما “كن إلكؤريؤن من
ت-ق-ل-يصس إل-ن-ت-ي-ج-ة ق-ب-ل ن-ه-اي-ة إل-ل-قاء بـ  25ث-ان-ي-ة ،ل-ك-ن إلÔوي-ج-ي-ؤن إسش-ت-غلؤإ إلؤقت
إŸسشتقطع وطبقؤإ تعليمات إŸدرب ““جؤإر جÒد““ و“كنؤإ من إضشافة هدف آإخر
إلذي كان عنؤإنا لتحقيق أإول نقطت Úللمنتخب إلÔويجي بؤإقع ( 31نقطة مقابل
.)29
إŸدرب إلÔويجي ““جؤإر جÒد““ أإكد بأان لعبيه كانؤإ ‘ إŸسشتؤى وأإدوإ مبارإة كبÒة
و–دث بهذإ إÿصشؤصس““ ،لعبنا جيدإ وأإدينا مبارإة كبÒة أإمام منافسس ‡يز يتميز
بالسشرعة وإÿفة خصشؤصشا ‘ إلهجؤم ،لكن عرفنا كيف نسش Òإللقاء لصشا◊نا منذ
إلبدإية ورفعنا إلريتم ‘ بعضس فÎإت إللقاء ،حققنا فؤزإ معنؤيا كبÒإ لبقية إŸششؤإر،
وعلينا إآلن إلÎكيز جيدإ Ùاولة ضشمان نقاط أإخرى ‘ إŸؤإجهات إلقادمة Œعلنا
Óدوإر إŸتقدمة““.
نضشمن إلتأاهل مبكرإ لÔيح بعضس لعبينا– ،سشبا ل أ

لة (الأقل من  16سضنة)

لفريقية لكرة السض
ةا إ

البطول

إانهزام ا÷زائر أامام مدغشصقر

ء هزÁته الثالثة على
 16سضنة (ذكور) الثÓثا
لقل من
م-ام م-نتخب مدغشضقر
÷زائري لكرة السضلة أ
ري-ة Ãوريسس ،وذلك أا
سضجل اŸنتخب ا
ل-ل-ف-ئ-ة ال-ع-م-ري-ة ا÷ا
‹ ‘ ب-ط-ول-ة اف-ري-ق-ي-ا
ة الثانية) للمنافسضة.
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◊ )٧1 / ٧8سضاب ا÷و
ذهاب
بنتيجة (
وا هزÁت Úمتتاليت Úأامام اŸنتخب اŸصضري جه اŸنتخب ا÷زائري
سضبق للخضضر أان سضجل
دغشضقر  60ـ  59وسضيوا
لى رواندا  61ـ  )39وم
ع
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ه
ب
ي
ة
ا
أ
لو ¤ل-زوينة
ق
ة
ب
ف
ضضل تسضجيلها 62 ، 08
ال
م .Îكما تأالق الشضاب
واعد ﬁمد ياسضر تري
الثÓثي ،وهو ما Áث كي الذي حقق قفزة ب
ـ
3
6
،
6
1
م ‘ Îالوثب
ل
أ
ا
ف
ض
ض
ل إا‚از شضخص
ضي له ليفوز بالذهب.
من جهته ،إاكت
فى بÓل ثابتي بالÈو
ن
ز
‘
ن
ه
ا
ئ
ي
س
ض
ب
ا
موانع بعدما سضج
ل
ت
ق  3000مÎ
و
ق
ي
ت
ا
قدره  8د  43ثا 3
0
ج
/
م
،
و
ر
ا
ء
ا
÷
ي
ب
ا
و
ب
تي
ﬁمد اسضماعيل راهيم
( 8د  42ثا  25ج/م) و ا
لتونسضي عبد الرؤووف
أابوبكر ( 8د  42ثا 61
/
م
)
ج  ‘ .اÛموع ،حص
ض
د
ت
مي
ا
÷
ز
ا
ئ
ر
م
ؤ
و
ق
ت
ا
13
دالية ( 6ذهبيات 3 ،ف
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أإما إŸنتخب إلتؤنسشي حقق فؤز كب Òوسشهل عندما
سشحق نظÒه إلبؤركينابي بنتيجة ثقيلة  50مقابل
 17خ Ó-ل إŸؤإج -ه -ة إل -ث -ان -ي -ة ل -ل -ي -ؤم إألول م -ن
إŸنافسشة ،هذإ ما جعل نسشؤر قرطاج يتصشدرون
إÛمؤعة إلثالثة بفارق إألهدإف أإمام إإلسشبان
Ãا أإن ك Óإلطرف Úحققا نقطت.Ú
ششهدت إŸؤإجهة سشيطرة وإضشحة من جانب بطل
Óوإسشط ‘ إلطبعة إألخÒة ،ألنهم “كنؤإ
أإفريقيا ل أ
من تؤسشيع إلفارق ‘ وقت قصش Òجدإ وهذإ ما
ج-ع-ل-ه-م ي-ل-ع-ب-ؤن ب-ارت-ي-اح ب-اŸق-ارن-ة م-ع إŸن-تخب
إل -ب -ؤرك-ي-ن-اب-ي إل-ذي  ⁄ي-ج-د ضش-ال-ت-ه م-ن إل-ن-اح-ي-ة
إل -ت -ك -ت -ي-ك-ي-ة وإل-ب-دن-ي-ة ح-يث إن-ت-ه-ى إلشش-ؤط إألول
بنتيجة  23مقابل  7لتسشتمر إلسشيطرة إلتؤنسشية
حتى إلنهاية.

مزوغي““ :األجواء رائعة با÷زائر““
ث -م -ن إل Ó-عب وإئ -ل م -زوغ-ي إل-ف-ؤز إÙق-ق أإم-ام
ب-ؤرك-ي-ن-اف-اسش-ؤ ‘ إف-ت-ت-اح إŸن-افسش-ة إل-عاŸية على
ه- -امشس إŸؤإج- -ه- -ة ‘ تصش- -ري- -ح خ- -اصس ÷ري- -دة
““إلششعب““ قائ““ :Óإ◊مد إلله إŸؤإجهة كانت سشهلة
ف -ؤق إل -بسش -اط ول-ك-ن ن-ح-ن  ⁄نسش-تصش-غ-ر إŸن-افسس
ودخلنا بنية إلفؤز ألننا نعرف إŸنتخب إلبؤركينابي
إلذي سشبق لنا أإن لعبنا معه ‘ إلبطؤلة إألفريقية
إŸاضشية ولهذإ قدمنا كل ما لدينا فؤق إلبسشاط،
وسشنؤإصشل بهذه إلطريقة ‘ باقي إŸؤإجهة ونكؤن

‘ نفسس إŸسشتؤى مع إلفرق إألخرى بدإية من لقاء
إلÈإزيل إلذي سشيعمل على إلتدإرك بعد إÿسشارة
إألو ¤ولكن سشندخل بنية إلفؤز دون غÒه““.
أإما عن إألجؤإء إلتي وجدوها ‘ إ÷زإئر قال
لعب إŸن -ت-خب إل-ت-ؤنسش-ي ““ن-ح-ن أإب-ط-ال أإف-ري-ق-ي-ا
خÓل إلطبعة إلتي جرت ‘ إلعام إŸاضشي Ãا‹
بعدما فزنا على مصشر ‘ إلنهائي وسشنعمل على
إإلطاحة بالÈإزيل بطل أإمريكا إلÓتينية ‘ إللقاء
إلقادم ،خاصشة أإننا نعيشس أإجؤإء رإئعة با÷زإئر
حيث وفرت لنا كل إلظروف إÓŸئمة ونحن جد
سشعيدين بالسشتقبال وكل ششيء منذ وصشؤلنا إ¤
إ÷زإئ-ر ،شش-ك-رإ ل-ل-مسش-ؤؤول Úوإ÷م-ه-ؤر إ÷زإئ-ري
إلذي تربطنا معه عÓقات وطيدة ““.

ﬁمد علي صصغ““ :Òنهدف Ÿواصصلة النتصصارات““
«إŸؤإجهة إلتي جمعتنا مع منتخب بؤركينافاسشؤ
تعت– ÈضشÒية لقادم إŸؤإجهات وكانت سشهلة من
كل إلنؤإحي ‘ بدإية مششؤإر منافسشة بطؤلة إلعا،⁄
ولكن سشنصشحح بعضس إألمؤر ألن إŸهمة سشتصشبح
أإك Ìصشعؤبة مع مرور إ÷ؤلت خاصشة ‘ إ÷انب
إلدفاعي وسشنسش Òإألمؤر لقاء تلؤ إآلخر ألننا نلعب
‘ إŸسشتؤى إلعا‹ وإن ششاء إلله نتمكن من –قيق
نتائج إيجابية بدإية من إللقاء إلقادم أإمام إلÈإزيل
بطل أإمريكا وبعده مقدونيا إÿامسس أإوروبيا وهم
أإق-ؤى م-ن-ا ب-ك-ث Òألن إل-ب-ط-ؤل-ة إألف-ري-ق-ي-ة ضش-عيفة
ب -اŸق -ارن -ة م -ع -ه -م ألن ه -ن-اك ب-عضس إل-ف-رق إل-ت-ي
تنافسس على إللقب فقط مثل إ÷زإئر ،تؤنسس ،
مصشر و إŸغرب““.
أإم- -ا ع -ن ظ -روف إإلق -ام -ة ب -ا÷زإئ -ر ق -ال م -درب
إلنسشؤر ““ :إألجؤإء رإئعة و‡تازة وفرحنا كثÒإ
Óجؤإء إلرإئعة إلتي وجدناها ‘ إ÷زإئر إلتي
ل أ
تعد بلدنا إلثا Êونحن أإششقاء وهناك تقارب كبÒ
ب Úإلبلدين ولهذإ ل يؤجد أإي مششكل وإ◊مد إلله
إلظروف رإئعة من كل إلنؤإحي وأإ“نى أإن يكؤن
هذإ إŸؤعد عرسشا كبÒإ““.

أاŸانيا  25اÛر21

األŸان يقلبون الطاولة على اÛري.. Ú

كان اŸوعد ،صضبيحة الثÓثاء ،مع اللقاء
لول للبطولة العاŸية لكرة اليد لفئة أاقل
ا أ
من  21سضنة بالقاعة البيضضاوية باŸركب
لوŸبي ““ﬁمد بوضضياف““ ،التي احتضضنت
ا أ
مباراة ‘ القمة جمعت ب ÚاŸنتخبÚ
لو ¤عن
لŸا ÊواÛري ◊سضاب ا÷ولة ا أ
ا أ
لو ،¤وهي اŸباراة التي فاز بها
اÛموعة ا أ
لŸان بنتيجة  25إاصضابة مقابل  ‘ 21لقاء
ا أ
لثارة
عرف مسضتوى كبÒا وكان مليئا با إ
اسضتمتع به ا÷مهور القليل الذي حضضر
اŸباراة.

القاعة البيضضاويةﬁ :مد فوزي بقاصص

‘ ششؤط إŸبارإة إألول كان إألدإء فيه متكافئا إ¤
ح-د ب-ع-ي-د م-ع سش-ي-ط-رة ط-ف-ي-ف-ة ل-لمجري ،Úإلذين
ششنؤإ إلهجمة تلؤى إألخرى عن إلطريق إلثنائي
إÿط““ Òجيؤري ماتياسس““ و ““باتريك ليجيتفاري““
إللذإن أإسشال إلعرق إلبارد لكتيبة إŸدرب إألŸاÊ
““إريك وودكؤ““ وإللذإن “كنا من قيادة إŸنتخب
إÛري إ ¤تسش -ج -ي -ل ع -دي -د إأله-دإف وت-ع-م-ي-ق
إلفارق على مرت Úإ ¤هدف ،Úلكن قبل نهاية
إŸرحلة إألو ¤بخمسس دقائق عاد إŸانششافت
بقؤة وقلصشؤإ إلفارق لنقطة وإحدة ،حيث إنتهت
إلنصشف سشاعة إألو ¤من إŸبارإة بنتيجة ( - 12
 )11لصشالح إÛري.Ú
إŸرح -ل -ة إل-ث-ان-ي-ة  ⁄ت-ك-ن كسش-اب-ق-ت-ه-ا ح-يث دخ-ل
أإششبال إŸدرب ““إريك وودكؤ““ بقؤة وغÒوإ طريقة
لعبهم ،بعدما أإعطى نفسشا جديدإ بإاششرإك لعبÚ
جدد معتمدإ على خطة إلدفاع إŸتقدم –ت
أإعÎﬂ Úع - -ه- -ا ““ع- -زي- -ز دروإز““ إل- -ذي ك- -ان بÚ

إ÷م -ه -ؤر ‘ إŸدرج-ات Ÿشش-اه-دة إل-ل-ق-اء ،وه-ي
إÿطة إلتي جاءت بثمارها حيث قلب إŸنتخب
إألŸا Êإلطاولة على إÛري Úوعدل إلنتيجة
م- -ب- -ك- -رإ وع- -م -ق إل -ف -ارق إل -ذي ‘ ك -ل م -رة ك -ان
Óمر إلؤإقع
يتضشاعف وسشط إسشتسشÓم إÛري Úل أ
وإنتهت إŸبارإة لصشالح إŸاكنات إألŸانية بنتيجة
 25مقابل  21إصشابة.
إŸدرب إألŸا““ Êوودكؤ““ أإكد عند نهاية إللقاء أإن
بدإية إللقاء كانت متسشاوية وسشرعان ما صشحح
إألمؤر لصشالح أإŸانيا وقال““ ،بدإية إŸبارإة كانت
ق- -ؤي- -ة م- -ن إ÷ان -ب Úو“ي -زت ب -ال -ق -ؤة إل -ب -دن -ي -ة
وباÿششؤنة ‘ بعضس إألحيان ،وخÓل إŸرحلة
إألو ¤كانت إألمؤر متسشاوية وإلدليل أإننا أإنهينا
إلشش -ؤط إألول م -ن -ه -زم Úب-ف-ارق إصش-اب-ة وإح-دة““،
وأإضشاف ““ب Úإلششؤط Úأإعطينا تعليمات لÓعبÚ
بضش -رورة إلضش -غ -ط ع -ل -ى ح -ام -ل إل -ك -رة وإل -دف -اع
إŸتقدم ،وهؤ ما كان لنا وأإعادنا بقؤة ‘ إŸبارإة
إلتي أإنهيناها لصشا◊نا ‘ إألخ ،““Òوعن إلفؤز
إÙق- -ق –دث““ ،إل- -ف- -ؤز إل -ي -ؤم أإم -ام إŸن -ت -خب
إÛري م -ه -م ل -ل -غ -اي -ة ،ألن -ه سش -ي-ج-ع-ل إلÓ-ع-بÚ
يكسشبؤن أإك Ìثقة لباقي مششؤإر إلبطؤلة““.
م -ن ج -ان -ب -ه ،م-درب إŸن-ت-خب إÛري ““غ-ي-ؤرك-ا
ج-ان-ؤسس““ أإوضش-ح ب-أان لع-ب-ي-ه ل-ع-ب-ؤإ ج-ي-دإ ل-ك-ن-هم
ف-ق-دوإ شش-ي-ئ-ا م-ن ت-رك-ي-زه-م ‘ إŸرح-ل-ة إل-ث-انية،
““بدأإنا إŸبارإة جيدإ وخلقنا إلعديد من إلصشعؤبات
ل-ل-م-ن-ت-خب إألŸا ،Êل-ك-ن-ن-ا  ⁄ن-ع-رف ك-ي-ف ن-ن-ه-ي
إŸؤإجهة كما بدأإنها وترإجعنا قلي ‘ ÓإŸرحلة
إلثانية ،أإŸانيا تسشتحق فؤزها ونحن علينا أإن نضشع
ك-ل م-ا ل-دي-ن-ا ل-ل-ف-ؤز Ãب-ارإة إ÷ؤل-ة إل-ث-ان-ي-ة أإم-ام
إŸنتخب إلÔويجي““.
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سسهرات غنائية وجو’ت ترفيهية بالشسواطئ
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تيبازة :عÓء ملزي
قالت مصسادرنا من مديرية الشسباب والرياضسة ان الÈنامج يشسمل
أانشسطة تعنى باŸسسابقات الفكرية والرياضسية والنزهات السسياحية
وا◊فÓت اŸوسسيقية وعرضس افÓم وطنية ووثائقية وبثّ مقابÓت
رياضسية شسهÒة Ãعية تنظيم دورات رياضسية ترفيهية ‘ البار وتنسس
ال -ط-اول-ة وال-ك-رة ا◊دي-دي-ة وك-رة ال-ق-دم م-ا ب Úاأ’ح-ي-اء وال-ك-ل-م-ات
اŸتقاطعة والشسطر„ وغÒها.
ك-م-ا يشس-م-ل م-ع-ارضس م-ت-ن-وع-ة ،أاي-ام إاعÓ-م-ي-ة و–سس-يسس-ية Ÿكافحة
ال-ف-ئ-ات ا’ج-ت-م-اع-ي-ة ودع-م م-ف-اه-ي-م ال-ت-نشس-ئة ا’جتماعية السسليمة
واŸواط-ن-ة وك-ذا سس-ه-رات ف-ن-ي-ة م-ت-ن-وع-ة ب-دور الشس-ب-اب والسس-اح-ات
العمومية لبعضس البلديات.
من جهتها أاعّدت مصسالح الثقافة برامج متنوعة بالسساحات العمومية
ل-ب-عضس ال-ب-ل-دي-ات Ãع-ي-ة م-ي-ن-اء ت-ي-ب-ازة ودار ال-ث-ق-اف-ة بالقليعة ،وهي
فضساءات مرشّسحة ’سستقطاب أاك Èشسريحة من ا÷مهور لÓسستمتاع
بالطبوع الفنية والتي روعيت فيها اأ’ذواق والفئات ا’جتماعية.
ويبقى هذا الÈنامج منقوصسا من مسساهمات ا÷معيات اÙلية التي
Œتهد هي اأ’خرى من خÓل تنظيم أايام ثقافية بصسفة دورية نزو’
عند رغبة تÓمذتها وجمهورها الذواق.
و‘ سس -ي -اق ذي صس -ل -ة ،حصس -ل ات -ف -اق م-ب-دئ-ي ب Úم-دي-ري-ة ال-ث-ق-اف-ة
Óشس-ع-اع ال-ث-ق-ا‘ ع-ل-ى ت-ن-ظ-ي-م الطبعة الثانية
واŸؤوسسسس-ة ال-وط-ن-ي-ة ل -إ
لسسينما الشساطئ التي تعرضس بها أافÓم وطنية وتاريخية تعبّر عن
اŸوروث الثقا‘ والسسياحي للجزائر.

مواعيد فنية تشسّد ا’هتمام

áLôØdG ™æ°üJ á«HÉÑ°ûdGh á«°ùdóf’CG ≈≤«°SƒŸG
ال -فضس -اءات اأ’ك Ìم Ó-ئ -م -ة ’ح -تضس -ان ا◊دث ب -ال -ن -ظ-ر ا ¤درج-ة
ا◊رارة اŸرت -ف -ع -ة ط -ي -ل -ة م -وسس-م ا’صس-ط-ي-اف م-ن ج-ه-ة وت-فضس-ي-ل
ا÷مهور للسساحة العمومية بد’ من الفضساءات اŸغلقة من جهة
أاخرى.

برنامج ثقا‘ ثري Ãيناء تيبازة
اعتمد برنامج ثري Ãيناء تيبازة يشسمل جملة من السسهرات الفنية
” –ديد ليا‹ نهايات اأ’سسابيع لتنظيم
طيلة موسسم ا’صسطيافّ ،
ﬂت-ل-ف اŸواع-ي-د ال-ث-ق-اف-ي-ة “اشس-ي-ا وك-ث-اف-ة ا◊رك-ة ت-زام-نا وهذه
الفÎات .كما عمدت ا÷هة اŸنظمة اختيار هذا الفضساء لتقدË
العروضس الفنية خÓل موسسم ا’صسطياف لكونه يشسّكل قبلة العائÓت
التي تفضسل قضساء سسهراتها الليلية على شسواطئ اŸدينة ا÷ملية
عروسس البحر.

اأ’يام الو’ئية الثانية Ÿوسسيقى الشسباب بالقليعة من  20إا 27 ¤جويلية
–تضسن دار الثقافة الدكتور احمد عروة بالقليعة من  20ا27 ¤
Óيام الو’ئية Ÿوسسيقى
جويلية ا÷اري فعاليات الطبعة الثانية ل أ
الشس -ب -اب Ãشس -ارك-ة عّ-دة ف-رق ﬁل-ي-ة م-ت-خصسصس-ة ‘ ﬂت-ل-ف أان-واع
الطبوع الفنية ،بحيث يرتقب بأان تشسهد قاعة العروضس بها سسهرات
فنية متنوعة يوميا للعائÓت اŸقيمة بالقليعة وما جاورها أاو حتى
تلك التي توجد حاليا ‘ مهمة اصسطياف باŸنطقة.
و‘ ذات السسياق ،يرتقب بأان تنشسط السسهرة اأ’و ¤ك Óمن فرقة
الطلة من القليعة وفرقة اشسنويان اıتصسة ‘ الطرب اأ’مازيغي من
تيبازة وفرقة دزيري ‘ الرقصس اŸعاصسر من القليعة على أان تليها
ف -رق -ة إاي -ك -وزي -زم ل -ل -م -وسس-ي-ق-ى اŸع-اصس-رة وف-رق-ة ح-ب-اب ل-بÓ-د ‘
اŸوسسيقى الشسبابية ‘ السسهرة الثانية وفرقة سسليم جوهرة من فوكة
وكذا فرقة إايورايان من تيبازة ‘ السسهرة الرابعة لتتواصسل التظاهرة

على مدار أاسسبوع كامل وتختتم بحفل اندلسسي سساهر من تنشسيط
الفنان وليد ›اجي من القليعة.
وترتقب إادارة دار الثقافة بالقليعة توافد أاعداد كبÒة من ﬁبي
اأ’غنية الشسبابية لÓسستمتاع بالتظاهرة بالنظر ا ¤عّدة عوامل تأاتي
‘ مقدمتها ارتفاع درجة ا◊رارة بتلك الفÎة وحاجة ا÷مهور
العريضس لÓبتعاد عن البيت خÓل الليل بد’ من الفÎات النهارية
السساخنة ،كما تتزامن ذات الفÎة مع موسسم العطل السسنوية الذي
يسستغلّه العديد من اŸواطن ÚلÓسستمتاع بالفرصس اŸتاحة.

الطبعة الـ 17أ’يام اŸوسسيقى اأ’ندلسسية بدءا من  20جويلية
Óثار بعاصسمة الو’ية تيبازة خÓل الفÎة
يحتضسن اŸعهد العربي ل أ
الفاصسلة ب 20 Úو 23جويلية الطبعة الـ 17أ’يام اŸوسسيقى ا’أندلسسية
Ãشساركة  8جمعيات ﬂتصسة من شسرشسال والقليعة وحجوط بحيث
يرتقب بأان تسستقطب ذات التظاهرة أاعدادا كبÒة من اŸصسطافÚ
ال -ذي -ن يÎددون ل -ي  Ó-ع-ل-ى م-ي-ن-اء ت-ي-ب-ازة وشس-واط-ئ-ه-ا’ ،سس-ي-م-ا وأاّن
Óث-ار ال-ذي سس-ي-ح-تضس-ن أاول ت-ظ-اه-رة ب-ع-د ان-هاء
اŸت-ح-ف ال-ع-رب-ي ل -أ
أاشسغال ا’‚از به مؤوخرا ’ يبعد كثÒا عن اŸيناء الذي يسستقطب
يوميا أاعداد كبÒة من اŸصسطاف’ Úسسيما ‘ الفÎات الليلية وكانت
مصسادرنا من ﬁيط مديرية الثقافة قد أاشسارت ا ¤أانّ التظاهرة
كانت م›Èة من ذي قبل بالفضساء اÿارجي لفي Óأا‚لفي قبل أان
Óثار بتوصسية من وا‹ الو’ية.
يتّم نقلها ا ¤اŸعهد العربي ل أ
أام -ا ع -ن ا÷م -ع -ي-ات اŸع-ن-ي-ة ب-ت-نشس-ي-ط ال-ت-ظ-اه-رة ،ف-ي-ت-عّ-ل-ق اأ’م-ر
بالغرناطية والبشسطرزية والفن اأ’صسيل من القليعة والراشسدية ونسسيم
الصس -ب -اح واŸن -ارة وال -ق -بصس -ري -ة م -ن شس -رشس-ال ،إاضس-اف-ة ا ¤ج-م-ع-ي-ة
السسليمانية من حجوط ،فيما ”ّ ا’سستغناء عن خدمات جمعيات
ﬂتصسة اخرى من ﬂتلف جهات الوطن للعام الثا Êعلى التوا‹
بفعل تداعيات سسياسسة ترشسيد النفقات التي أاضسحت تعتمدها عّدة

سس -ط-رت م-دي-ري-ة ال-ث-ق-اف-ة ل-ق-اءات ف-ن-ي-ة ي-نشس-ط-ه-ا خÒة اŸط-ربÚ
وال-ف-رق اŸوسس-ي-ق-ي-ة اÙل-ي-ة Ãخ-ت-ل-ف دوائ-ر ال-و’ي-ة خÓ-ل ال-فÎة
” إاحصساء  38موعدا بهذا
الفاصسلة ب 10 Úجويلية و 18أاوت القادم و ّ
” توزيعها على ﬂتلف الدوائر باسستثناء دائرة تيبازة التي
الشسأان ّ
تسستفيد من برنامج خاصس.
–تضسن كّل دائرة ما معدله  4ا 5 ¤لقاءات يتمّ توزيعها على تلك
الفÎة وحظيت بلدية حجرة النصس بصسفة حصسرية بتنظيم لقائÚ
ث -ق -اف -ي ‘ Úه -ذا اإ’ط -ار ب -ف-ع-ل ا◊اح شس-دي-د م-ن رئ-يسس ›لسس-ه-ا
الشسعبي البلدي.
وإاذا كانت مصسالح مديرية الثقافة حريصسة على Œنيد فرقة غنائية
لكل سسهرة لغرضس توف Òأاجواء اŸرح والÎفيه للشسباب والعائÓت،
فإاّنها تهتم أايضسا بتكليف منشّسط رسسمي لكل موعد باعتبار ا◊دث ’
يتعّلق بالغناء والطرب فقط وإاّنما يتجاوز ذلك من حيث التنكيت
والتحسسيسس والتوعية وا÷دية ‘ تقد Ëالفرقة اŸشساركة بطريقة
تليق بها.
على هذا اأ’سساسس –تضسن السساحات العمومية لكل مقر دائرة
ﬂتلف اللقاءات الثقافية بداية من العاشسرة والنصسف لي Óوهي

اششتكوا من الروائح الكريهة
وانتششار ا◊ششرات

سسكان الكرمةﬁ :طة
تصسفية اŸياه خطر
على صسحتنا وبيئتنا

اشش -ت -ك -ى سش -ك -ان ب -ل-دي-ة ال-ك-رم-ة ب-وه-ران م-ن ت-ه-دي-دات
ﬁطة تصشفية وتطه ÒاŸياه اŸسشتعملة للمجمع ا◊ضشري
التي –ولّت إا ¤نقمة ،وذلك Ÿا تنبعث منه روائح يصشعب
العيشش معها ،ناهيك عن ا◊ششرات الضشارة اŸنتششرة ‘ كل
لخÒة نتيجة
لونة ا أ
مكان ،والتي ازدادت حدتها خÓل ا آ
ارتفاع درجة ا◊رارة.

وهران :براهمية مسسعودة

نّدد السسكان بالوضسعية الكارثية التي آالت إاليها البيئة ‘ ظلّ صسمت
ال -وصس -اي -ة وت -ع -ام-ل-ه-ا السس-ل-ب-ي م-ع ﬂت-ل-ف ال-ت-ه-دي-دات ال-ت-ي زادت
واشس- -ت- -دت ل- -ت- -ب- -ل- -غ أاوج- -ه- -ا ب- -ال- -ب- -ل- -دي- -ة اÙاصس- -رة م- -ن ج -م -ي -ع

ا’Œاه -ات ب -ال-روائ-ح ك-ري-ه-ة اŸن-ب-ع-ث-ة م-ن ﬁط-ة تصس-ف-ي-ة اŸي-اه
القذرة ،لعدة أاسسباب حددتها مصسادر ““الشسعب““ من البلدية ‘ ضسعف
إامكانيات مؤوسسسسة سسيور للمياه والتطه Òوكذا غÓء أاسسعار اŸواد
الكيماوية اŸطّهرة.
وأاكد أاحد اŸنتخب ÚباÛلسس الو’ئي لـ«الشسعب““ أان ﬁطة تصسفية
اŸي -اه ال -ق -ذرة ب-ال-ك-رم-ة ّ” إا‚ازه-ا ب-ط-ري-ق-ة م-غشس-وشس-ة و ⁄ت-راع
ف -ي -ه -ا اŸع -اي Òال -ق -ان-ون-ي-ة والصس-ح-ي-ة ،بسس-بب ع-دم ت-رك-يب أاج-ه-زة
الÎشسيح التي “نع انتشسار الغازات القاتلة ،كما أاكد ذات اŸتحدث
أان ﬁطات وهران تشسكل خطرا حقيقيا على السسكان والبيئة ،جراء
انبعاث الغازات السسامة الناŒة عن اŸياه القذرة والتي يفÎضس اأن
يتم امتصساصسها بأاجهزة الÎشسيح التي “نع انبعاثها.بدورها فعاليات

قطاعات وزارية.

سسهرات فنية خاصسة بقطاع الشسباب
كما أاعّدت اŸصسالح برنا›ا فنيا مكم Óيعنى بالسسهرات الفنية
لرواد دور الشسباب ومنتسسبيها ،بحيث يرتقب بأان –تضسن دور الشسباب
لكل من تيبازة وأاحمر الع Úوالداموسس لهذه اŸواعيد فيما  ⁄يتم
–ديد اŸكان اأ’نسسب للحدث ببلديات فوكة وسسيدي غيÓسس على
أان –تضس -ن السس -اح -ة ال -ع -م -وم -ي -ة ◊ج-وط ا◊دث ذات-ه ب-ت-اري-خ 27
جويلية.
” Œنيد وسسائل بشسرية لتنظيم ذات اŸواعيد وتكليف ا’طارات
ّ
الشسبانية لتأاط Òالسسهرات بكل جدية ،ومن اŸرتقب بأان يحتضسن
بيت الشسباب بالداموسس السسهرة اÿتامية يوم  31اوت الداخل.

تنشسيط الشسواطئ :ا÷معيات الثقافية ودور الشسباب حاضسرة بقوة
سسّ-ط-رت مصس-ال-ح دي-وان م-ؤوسسسس-ات الشس-ب-اب ل-و’ي-ة ت-ي-ب-ازة ب-رن-ا›ا
ترفيهيا ثريا لفائدة رواد دور الشسباب بالو’ية على مدار موسسم
ا’صسطياف بتنظيم  4خرجات ا ¤البحر يتم من خÓلها Œسسيد
برنامج ترفيهي ورياضسي على مدار اليوم مع ضسمان تكفل شسامل
بهم .وهي اÿرجات التي ’ Áكنها أان تخلو من السسباحة ،طبعا
إاضسافة ا‡ ¤ارسسة كرة القدم الشساطئية والكرة الطائرة الشساطئية
Ãع-ي-ة ت-نشس-ي-ط ف-ن-ي وت-رف-ي-ه-ي م-ك-ث-ف م-رف-ق ب-ح-مÓت التحسسيسس
والتوعية من اآ’فات ا’جتماعية.

دورات ‘ كرة القدم الشساطئية والكرة الطائرة الشساطئية والرياضسات القتالية
اسستكما’ للÈنامج الÎفيهي الÌي اŸعد من طرف مصسالح الشسباب
والرياضسة للشسباب فقد أاعّدت هذه اأ’خÒة برنا›ا رياضسيا مكمÓ
يعنى بدعم نشساطات كرة القدم الشساطئية والكرة الطائرة الشساطئية،
“ت بر›ة دورة رياضسية ‘ النمط اأ’ول من هذه الرياضسات
بحيث ّ
خ Ó-ل ال -فÎة ال -ف-اصس-ل-ة ب 20 Úج-وي-ل-ي-ة وال-ف-ا— م-ن شس-ه-ر سسبتمÈ
بشساطئ شسنوة Ãشساركة  28فرقة من ’ 10عب 7 Úمنهم أاسساسسيون
واآ’خرون من ا’حتياطي ،Úويتّم تنظيم الدورة ‘ مرحلت Úتكون
اأ’و ¤على شساكلة بطولة ،فيما تنظم الثانية على شساكلة كأاسس وتدوم
اŸقابلة الواحدة لفÎة شسوط Úمن  25دقيقة لكل منهما ويتم الفصسل
بينهما Ãدة زمنية قدرها  10دقائق.
كما أاعدت ذات اŸصسالح برنامج دورة أاخرى ‘ الكرة الشساطئية
بشس -اط -ئ مسس -ل -م -ون خÓ-ل ال-فÎة ال-ف-اصس-ل-ة ب 27 Úج-وي-لية ونهاية
اŸوسسم وهي دورة مفتوحة لكل الفرق الراغبة ‘ اŸشساركة على أان
يتشسكل كل فريق من ’عب ’ Úيقل سسنهما عن  18سسنة ،وبر›ت
ذات اŸصس -ال-ح أايضس-ا ب-رن-ا›ا م-ك-م Ó-ي-ع-ن-ى ب-ال-ري-اضس-ات ال-ق-ت-ال-ي-ة
Ãختلف بلديات الو’ية بداية من  5جويلية وإا ¤غاية نهاية موسسم
ا’صسطياف بحيث يتم تعديل الÈنامج دوريا بالتنسسيق مع السسلطات
اÙلية والرابطات الو’ئية اŸعنية فيما –تضسن  4شسواطئ ﬂتارة
فعاليات اŸسسابقة الرياضسية الثÓثية على مدار  4مراحل خÓل
الفÎت Úالفاصسلت Úب 14 Úو 28جويلية و 12و 26أاوت.

جر الوضسع ‘
اÛتمع اŸد Êدّقت ناقوسس اÿطر ّﬁذرة من تف ّ
ح -ال -ة م -ا  ⁄ت -ل-ت-زم ال-وصس-اي-ا وع-ل-ى رأاسس-ه-ا م-ؤوسسسس-ة سس-ي-ور ل-ل-م-ي-اه
والتطه Òبوعودها القاضسية Ãعا÷ة الروائح اŸنبعثة ،خاصسة وأان
ب يوميا على مسستوى
ما مقداره  50إا 70 ¤مليون م 3من اŸياه يصس ّ
السسبخة منذ  ،2009تاريخ دخول اÙطة حيز النشساط ،حسسب ما
جاء ‘ دراسسة أاعدتها جمعية بيئية بنفسس البلدية.
من جهة أاخرى أاعربت مواطنة قاطنة بحي خوجة بن شسويرف عن
اسستيائها قائلة ““لقد اضسطر العديد من السسكان إا ¤هجر اŸنطقة
بعد أان قاموا ببيع سسكناتهم والرحيل باŒاه مناطق أاخرى نتيجة
الروائح الشسبيهة بدورات اŸياه““ ،أاضسافت ذات اŸتحدثة ““وأانا بصسدد
البحث عن مسسكن آاخر بعيدا عن هذه السسموم““.

ثقافة

األربعاء  19جويلية  2017م
الموافق لـ  25ششوال  1438هـ

لداب واللّغات بجامعة اŸسسيلة
تنظمه كلية ا آ

ملتقى دو‹ حول واقع وآافاق اıطوط العربي
لداب واللغات بجامعة
تنظم كلية ا آ
اŸسس- -ي- -ل- -ة اŸل- -ت- -ق- -ى ال- -ع- -ل- -م -ي ال -دو‹:
لفاق» أايام
«اıطـوط العربي الواقع وا آ
 9و 10أاكتوبر اŸقبل ،فيما  ⁄يتبق سسوى
أايام على آاخر أاجل لسستقبال اŸلخصسات
ا- Ùدد ب -ـ  22ج-وي-ل-ي-ة ا÷اري .يهدف
اŸلتقى إا ¤تشسخيصس واقع اıطوطات
‘ ا÷زائر وخارجها وظروف اÙافظة
ع-ل-ي-ه-ا أاث-ن-اء فÎة السس-ت-ع-م-ار وم-ا ب-عد
السس-ت-قÓ-ل ،وإاب-راز ك-ي-ف-ي-ة التعامل مع
اıطوط كمعلم حضساري ل يقل أاهمية
لخرى.
عن العلوم ا أ

أاسسامة إافراح
يركز اŸلتقى على ضشرورة ا◊فاظ على
الÎاث الذي Áيز األ· عن غÒها ،وتتواصشل
به ب Úماضشيها وحاضشرها ،لكي تضشمن بقاءها
واسشتمرارها وتأاثÒها .كما أان اÙافظة على
اŸؤولفات اللغوية واألدبية ،التي هي جزء من
الÎاث ،مرهونة باÙافظة على اللغة التي
كتب بها هذا الÎاث ،و»ا◊فاظ على اللغة
وسشÓمتها واسشتمرارها حية فاعلة ب Úاللغات
األخرى يتم باÙافظة على أاصشول قواعدها
وب -ن -ي -ات ت -راك -ي -ب -ه -ا ال -ت -ي ه -ي م-ادة ال-ع-ل-وم
واآلداب ،ويكون ذلك بأان يأاخذ كل جيل عّمن
تقدمه خÓصشة ما توصشل إاليه من علوم اللغة
وآاداب- -ه -ا ،ف -ي -ك -ون صش -ل -ة وصش -ل ب Úاألج -ي -ال
السشابقة واألجيال الÓحقة» .يضشيف منظمو
اŸلتقى أان كثÒا من تراثنا األدبي ما يزال
ﬁف -وظ -ا« ،وواج -ب -ن -ا ه -و إازال -ة ال -غ-ب-ار ع-ن-ه
والتعريف به ونششره ،وهذا ما يعرف بـتحقيق
اıطوط».
هكذا فإان لتحقيق الÎاث أاهميته ،كونه
يصش- -ل ح- -اضش- -ر األم- -ة Ãاضش- -ي- -ه- -ا ،ويسش -اه -م
مسشاهمة فعالة ‘ بعث كنوزها الدفينة من
العلوم واآلداب والفنون ،إاذ ل Œديد ‘ ›ال
م -ن ›الت ال -ع -ل -م وال -ف -ك -ر وال -ث -ق -اف -ة ،إال
باعتماد قاعدة من اŸعارف واألفكار تكون
األسشسس التي ل بد منها ‘ عملية اإلبداع
ال -ع -ل -م -ي ال -ف-ك-ري .واإلحسش-اسس ب-ق-ي-م-ة ه-ذا
الÎاث ال -ع-ل-م-ي وال-ف-ك-ري «إاحسش-اسس ط-ب-ي-ع-ي
باŸاضشي وحاجة ا◊اضشر إاليه» ،والعمل على
اسش-ت-ث-م-اره ع-ل-ى األسشـسس ال-ع-ل-م-ي-ة ال-تي يجني
م -ن -ه -ا ال -واق -ع ال -ث -م -ار ه -و ال -رؤوي -ة ال -ع-ل-م-ي-ة
الصشحيحة للتجديد.
ي- -ط- -رح اŸل- -ت- -ق- -ى إاشش- -ك- -ال -ي -ة م -رت -ب -ط -ة

ب -ال -تشش -خ -يصس ال -ع -ل -م -ي الصش -ح -ي -ح ل-وضش-ع-ي-ة
اıط-وط-ات ‘ ال-ع-ا ⁄ال-ع-رب-ي واإلسشÓ-م-ي
و–قيقها ،والنظرة الرسشمية لهذا النوع من
األع- -م- -ال ومسش- -ت -وى تصش -ن -ي -ف -ه م -ن ال -زاوي -ة
اŸع-رف-ي-ة ل-دى ال-ه-ي-ئ-ات ال-ع-ل-مية األكادÁية،
وك -ي -ف -ي -ة ال -رق-ي ب-ت-ح-ق-ي-ق اıط-وط-ات إا¤
مسش-ت-وى األع-م-ال ا÷ل-ي-ل-ة ال-ت-ي تشش-ك-ل آاليات
اإلنسشان التي يتعامل بها .كما يطرح اŸلتقى
تسش -اؤولت ح -ول إام -ك -ان -ي -ة أان ي -وضش-ح –ق-ي-ق
اıط- -وط- -ات م- -ع- -ا ⁄حضش- -اري- -ة ،أاو ي -ق -دم
اكتششافات إانسشانية تخدم اإلنسشان ‘ حاضشره
و‘ قابل أامره ،وما يضشيفه اıطوط إا ¤ما
ق- -دم- -ه األوائ- -ل ل- -ي -ت -خ -ذه -ا اÙدث -ون زادا
يسشاعدهم على تقد Ëوتطوير مادة العلوم
واآلداب ،والعÓقة السشببية اŸمكنة ب Úضشعف
اŸسشتوى اŸعر‘ ‘ ميادين البحث العلمي
وعدم الهتمام بÎاثنا العلمي والÎكيز على
م -ا ي -أات -ي م-ن اÿارج ،وك-ي-ف-ي-ة إانشش-اء ق-اع-دة
ب-ي-ان-ات وط-ن-ي-ة ودول-ي-ة ت-ه-ت-م بضش-ب-ط وضش-عية
اıط -وط -ات اŸن-تشش-رة ع Èال-ع-ا ⁄ال-ع-رب-ي
واإلسشÓمي.
ي - -ه - -دف اŸل- -ت- -ق- -ى إا ¤تشش- -خ- -يصس واق- -ع
اıطوطات ‘ ا÷زائر وخارجها وظروف
اÙافظة عليه أاثناء فÎة السشتعمار وما بعد
السش- -ت- -ق Ó-ل ،وإاب -راز ك -ي -ف -ي -ة ال -ت -ع -ام -ل م -ع
اıطوط كمعلم حضشاري ل يقل أاهمية عن
ال - -ع - -ل - -وم األخ- -رى ،والت- -ف- -اق ع- -ل- -ى ج- -ع- -ل
اıطوطات كÎاث علمي ومعر‘ يجب أان
يأاخذ حقه ‘ الدراسشات األكادÁية ،وإايÓء
أاهمية كبÒة لعمل –قيق اıطوطات وحث

إا ¤جانب ندوة عن حقوق التأاليف ‘ السسينما

مهرجان وهران يحتفي باألفÓم ا÷زائرية ‘
اÿزانة األŸانية

ينظم مهرجان وهران الدو‹ للفيلم
العربي ‘ طبعته العاشسرة ندوة «ذاكرة
لŸانية»
لفÓم ا÷زائرية ‘ اÿزانة ا أ
ا أ
بالتعاون بﬁ Úافظة اŸهرجان ومعهد
ال - -ف - -ي- -ل- -م وال- -ف- -ي- -دي- -و ال- -ف- -ن- -ي بÈلÚ
 ،Arsenalي- -وم السس- -بت  29جويلية
ا÷اري ،ب -اŸسس -رح ا÷ه-وي ع-ب-د ال-ق-ادر
ع- -ل- -ول- -ة ب -وه -ران .و–ت -ف -ظ اÿزان -ة
لŸان-ي-ة بÎاث ه-ام م-ن
السس -ي -ن -م -ائ -ي-ة ا أ
كÓسسيكيات السسينما العاŸية ،من ضسمنها
 16فيلما جزائريا.

أاسسامة  -إا
سش- -ي- -ك- -ون ‘ ت- -نشش- -ي- -ط ال- -ن- -دوة ال -ب -احث
واألكادÁي ا÷زائري أاحمد بجاوي ،مرفوقا
ب -اŸدي-ر اŸسش-اع-د Ÿع-ه-د ال-ف-ي-ل-م وال-ف-ي-دي-و
الفني بÈل Úوعضشو ÷نة الختيار Ãهرجان
ب- -رل Úالسش- -ي- -ن- -م -ائ -ي ال -دو‹ بÒغ -يت ك -ول -ر
 ،Birgit Kohlerومسش - - -ؤوول ال›Èة

Ãهرجان برل Úالسشينمائي الدو‹ ماركوسس
روف  ،Markus Ruffوالباحثة األردنية
آالء يونسس .كما سشتششهد الندوة عرضس مقاطع
من فيلم «الزردة ( »LA ZERDAأاو أاغاÊ
ال -نسش -ي -ان  )1978 -ال -ذي أاخ -رج-ت-ه ال-روائ-ي-ة
ا÷زائرية آاسشيا جبار.
قبل ذلك ،سشينششط اŸدير العام للديوان
الوطني ◊قوق التأاليف وا◊قوق اÛاورة
سشامي بن ششيخ  ،صشبيحة ا÷معة  28جويلية
ا÷اري ،باŸسشرح ا÷هوي عبد القادر علولة،
ن -دوة ب-ع-ن-وان« :السش-ي-ن-م-ا وح-ق-وق ال-ت-أال-ي-ف».
وتشش -ك -ل ح -ق -وق الـت-أال-ي-ف ‘ السش-ي-ن-م-ا ›ال
م -ت -داخ  Ó-ل -ت -واج -د ال -ع -دي -د م -ن اŸب -دعÚ
اŸششÎك Úفيه ،من اŸؤولف إا ¤اŸوسشيقي
واŸم -ث -ل وغÒه -م ،م -ا ي -ف-رضس ع-ل-ى ح-ق-وق
اŸلكية الفكرية مراعاة كل مرحلة من مششوار
صش -ان -ع ال -ف-ي-ل-م ،م-ن السش-ي-ن-اري-و إا ¤الشش-اشش-ة،
م- -رورا ب- -الت- -ف- -اق -ات اŸت -ع -ل -ق -ة ب -ال -ت -وزي -ع
والسش-ت-غÓ-ل ،وال-عÓ-م-ات ال-تجارية والتسشويق
وأاخÒا الÎوي - -ج ل - -ل - -م- -ن- -ت- -ج- -ات ‘ األفÓ- -م
والبتكار التقني.

الباحث Úوتوجيههم لÓهتمام بهذا النوع من
الدراسشات ،والتعرف على الدرر النفيسشة غÒ
اŸع -روف -ة ووضش -ع -ه -ا ‘ م -ت -ن -اول ال -ب -اح -ثÚ
واŸه-ت-م Úب-ت-ح-ق-ي-ق اıطوطات ،والتفاهم
على تششكيل ÷ان تأاخذ على عاتقها القيام
ب -ف -ه -رسش -ة ع -ام -ة ل -ل -م -خ -ط -وط -ات ال-وط-ن-ي-ة
واÿارجية تكون قاعدة علمية يسشتفيد منها
ﬂت- -ل- -ف ال- -ب- -اح- -ث ،Úوالت -ف -اق ع -ل -ى وضش -ع
اسشÎاتيجية عامة للتعريف Ãراحل –قيق
ودراسشة اıطوطات تعت Èكخارطة طريق
ل-ل-ب-اح-ث ÚواŸه-ت-م ،Úوضش-رورة وضش-ع –ق-يق
اıطوطات بصشيغة رسشمية كمقياسس ضشمن
م-ق-اي-يسس ال-دراسش-ات ال-ع-ل-م-ي-ة واألكادÁية ‘
ا÷امعات قبل وما بعد التدرج.
ي- - -دور اŸل- - -ت- - -ق- - -ى ح- - -ول ﬁاور «ع - -ل - -م
اıط -وط -ات ‘ ا÷زائ-ر وال-ع-ا ⁄ال-ع-رب-ي»،
و»–ق- -ي- -ق ال ّ-ن -صش -وصس اıط -وط -ة ،ال -واق -ع
واŸنهج» ،و»كوديكولوجيا اıطوط العربي،
ف-ه-رسش-ة اıط-وط-ات ورق-م-ن-ت-ه-ا» .وف-يما ل
ت -ق -ب -ل اŸداخ Ó-ت ال -ث -ن-ائ-ي-ة ،ف-م-ن اŸم-ك-ن
تقد Ëالبحوث باللغت Úالعربية والفرنسشية.

‘ ندوة اسستحضسرت عطاءات
عمÓق الباهية ÃسستغاÂ

علولة حاضصر ،تلي‹Ó
يغوصص ‘ ذاكرة
اŸسصرح ا÷زائري

مراسسلة خاصسة :ع .الرؤؤؤف زؤغبي
ششهد العاششر من مارسس سشنة 1994
ت- - -اري - -خ - -ا اسش - -ودا ‘ ت - -اري - -خ اŸسش - -رح
ا÷زائ - -ري،ح Úاغ- -ت- -الت آال- -ة اإلره- -اب
عمÓق اÿششبة اŸمثل والكاتب واıرج
عبد القادر علولة تاركا وراءه مسشÒة 30
سشنة حافلة بالبداع واŸسشرح واŸواقف
ا◊ياتية ،وهاهي مسشتغا Âع Èالذكرى
اÿمسشŸ Úسشرح الهواة –تفي باعمال
رجالتها الذين رحلوا ‘ صشمت ،تاركÚ
وراءه -م مسش -ارا ح -اف  Ó-ب -الع-م-ال ال-ت-ي
خلدتهم وجعلت منهم ارششيفا حيا يرفع
همة النشسء.
ك- -انت الصش -ب -اح -ي -ة األدب -ي -ة اŸق -ام -ة
ب-اŸك-ت-ب-ة ال-ع-م-وم-ي-ة ال-رئ-يسشية مسشتغاÂ
خÓصشة جد قيمة تناولها الدكتور احسشن
تلي ‹Óعميد جامعة سشكيكدة بحيث ركز
‘ م -داخ -ل -ت -ه ح -ول اŸسش -رح ا÷زائ -ري
وأاثره على الفكر ‘ الوسشط الثقا‘ وعلى
ال- -ث- -ورة ب- -وج- -ه اÿصش- -وصس ،داع- -ي- -ا إا¤
اله -ت -م -ام Ãا ت -رك -ه أاصش -ح -اب ال -ك -ل-م-ة
ال -راق -ي-ة ك-مسش-رح-ي Úوأادب-اء رح-ل-وا ع-ن-ا
أامثال علولةﬁ ،مد ديب ،كاكي وعدة
وجوه ثقافية.
من جانب آاخر– ،دث الدكتور احسشن
تلي ‹Óعن دور اŸسشرح ا÷زائري ‘
الثورة وما أاعطته من دافع قوي لتهذيب
ف- -ك- -ر ال- -ف- -رد ا÷زائ- -ري آان- -ذاك ،مÈزا
أاهمية عدة أاعمال مسشرحية كمسشرحية
«ا÷ثة اŸطوقة» والتي جسشدت معاناة
ا÷زائ- -ر ‘ فÎة الح -ت Ó-ل ال -ف -رنسش -ي،
ومعاناة اŸبدع Úجراء اقÓمهم ،لتختتم
الندوة بتقد Ëمنتوجات الدكتور احسشن
تلي ‹Óوعرضشها للجمهور مع اهدائها
للحضشور الذي تنوع بحضشور ‡مارسشÚ
مسشرحي Úومهتم Úبا÷انب اŸسشرحي
كاıرج الفلسشطيني القنة.

ارات

اصصد

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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عشصر سصنوات مع الدبلوماسصي والسصياسصي اŸثقف بسصايح

صش- -در ع- -ن اŸؤوسشسش- -ة ال- -وط -ن -ي -ة ل -ل -نشش -ر
واإلشش-ه-ار ،ك-ت-اب ي-ت-ن-اول شش-ه-ادة م-وج-زة عن
شش -خصش -ي-ة ومسش-ار وأاع-م-ال اŸرح-وم ب-وعÓ-م
بسشايح ،تزامنا مع الذكرى األو ¤لرحيله،
أالفه الدكتور إابراهيم رما Êوهو إاطار سشامي
‘ وزارة الششؤوون اÿارجية ورفيق الراحل.
يتضشمن الكتاب الذي يقع ‘  328صشفحة،
«شش -ه -ادة Œم-ع ب ÚاŸع-ل-وم-ات والعÎاف-ات
وا◊قائق واآلراء أامÓها واجب الوفاء لهذه
الششخصشية الفذة والضشابط السشامي ‘ جيشس
ال -ت -ح -ري -ر ال -وط -ن -ي وال-دب-ل-وم-اسش-ي اÙنك
والسشياسشي اŸقتدر واŸثقف اŸتميز واألديب
اŸبدع والششاعر اŸتفرد واÎŸجم اŸتمكن
والكاتب ‘ التاريخ واألدب الششعبي» ،بحسشب
الكلمات التي وصشفه بها مؤولف الكتاب الذي
اخ -ت -ار ع -ن -وان -ا ل -ه« :ب -وع Ó-م بسش -اي-ح عشش-ر
سشنوات مع الدبلوماسشي والسشياسشي اŸثقف».
حاول اŸؤولف اÿروج عن اإلطار األكادÁي
وال -ب -ي -ب -ل -ي -وغ -را‘ م-ن أاج-ل تسش-ج-ي-ل شش-ه-ادة
موضشوعية حول اŸرحوم بسشايح الذي عمل
م -ع-ه  10سش-ن-وات م-ت-واصش-ل-ة ،بصش-ف-ت-ه سش-فÒا
ل- -ل- -ج- -زائ- -ر ب- -اŸغ- -رب ورئ- -يسش- -ا ل- -ل -م -ج -لسس
ال- -دسش -ت -وري ،إاضش -اف -ة إا ¤أارب -ع سش -ن -وات م -ن
التواصشل اŸسشتمر حتى األيام األخÒة قبل
التحاقه بالرفيق األعلى.
على هذا األسشاسس قسشم الكتاب إا ¤جزئÚ
يتناولن مرحلت Úمفصشليت ‘ Úحياة الراحل،
ت -ت -م -ث -ل األو ‘ ¤فÎة ت -ول -ي-ه م-نصشب سش-فÒ
ا÷زائر بالرباط  ،2005-2002برزت خÓلها
كفاءته وخÈته العالية وحنكته الدبلوماسشية
اŸشش-ه-ودة وم-ك-ان-ت-ه ال-رف-ي-ع-ة ك-أاحد السشفراء
الكبار العارف Úبخبايا السشياسشة ،مدافعا صشلبا
عن مصشالح ا÷زائر وصشورتها اŸتأالقة ،وهو
الذي كان يعت« Èالدبلوماسشية مهمة وليسشت
وظيفة.
اعت ÈاŸؤولف بسشايح ،من أابرز السشفراء
ا÷زائ -ري Úال -ذي -ن ع -م -ل -وا ‘ اŸغ -رب وق-د
ح -ظ -ي Ãك -ان -ة م -ت -م -ي-زة واحÎام ك-ب Òل-دى
ال-ه-ي-ئ-ات ال-رسش-م-ي-ة و‘ األوسش-اط السش-ي-اسش-ي-ة
والثقافية ،كما كان اهتمامه بالغا ومتواصشÓ
بششؤوون ا÷الية الوطنية اŸقيمة
ب -اŸغ-رب ،وح-رصس ع-ل-ى تشش-ج-ي-ع ال-ن-خ-ب-ة
اŸثقفة والششباب اŸتفوق من ا÷الية.
غ Òأان اŸهمة ‘ اŸغرب كانت «معقدة
ون -ه -اي -ت -ه -ا ح-ت-م-ي-ة» ،ع-ل-ى اع-ت-ب-ار أان ج-ه-ود
ا÷زائ- -ر ل- -ت- -وط- -ي- -د ال -ع Ó-ق -ات اصش -ط -دمت
بتناقضس ‘ اŸوقف اŸغربي ليعود بسشايح إا¤
ا÷زائر وعلى صشدره «ا◊مالة الكÈى للوسشام
العلوي» الذي قلده إاياه العاهل اŸغربي.

اإلششراقة التي تضشمنها الكتاب“ ،ثلت ‘
إابراز البعد الثقا‘ والفني لهذه الششخصشية
ال -ف -ذة ،ف -بسش -اي -ح ك -ان ي -ع-ت-ق-د أان «السش-ي-اسش-ة
والقانون والثقافة واألدب والتاريخ مÎابطة
ومتكاملة» ،وكان عاششقا للتاريخ حيث كتب
ع -ن اŸق -اوم -ة الشش -ع -ب -ي -ة ورواده -ا واب-ط-ال
ا◊ركة الوطنية ورفقاء السشÓح وعن نضشالت
اŸرأاة ا÷زائرية ،وكان له اهتمام بالششعر
الشش -ع -ب-ي وب-ال-درام-ا السش-ن-ي-م-ائ-ي-ة ل-ذلك ك-تب
سشيناريو فيلم ملحمة الششيخ بوعمامة».
كما توقف اŸؤولف عند اŸلحمة الششعرية
ل -ل -راح -ل «ا÷زائ -ر ا÷م -ي -ل -ة اŸت-م-ردة ،م-ن
يوغرطا إا ¤نوفم »Èالتي أالفها عام 2004
وŒسش-د ال-رؤوي-ة الشش-ام-ل-ة اŸت-ك-ام-ل-ة ل-بسشايح
والقائمة على ثÓثية الوطن والتاريخ واألدب،
وبعد تسشليط الضشوء على ﬂتلف اŸؤولفات
واإلسش -ه -ام -ات واÙاضش -رات ،ع -ل -ل صش -احب
الكتاب نقصس الششهرة األدبية لهذه الششخصشية
ال- -وط- -ن- -ي- -ة م- -ق- -ارن- -ة بشش -ه -رت -ه السش -ي -اسش -ي -ة
وال -دب -ل -وم -اسش -ي-ة ،أان-ه «ك-ان ل ي-حب األضش-واء
ول -ق -اءات الصش -ح -اف -ة» .ودع-م اŸؤول-ف ك-ت-اب-ه
ب-رسش-ائ-ل دب-ل-وم-اسش-ي-ة وصش-ور شش-خصشية ونادرة
ل-ل-ف-ق-ي-د ،احÎم ف-ي-ه-ا الÎت-يب الكرونولوجي،
بدءا بسشنوات ثورة التحرير أاين كان لـ»السشي
 »ÚŸوه- -و السش- -م ا◊رك- -ي ل -ه -ذا اÛاه -د
الذي التحق بصشفوف جيشس التحرير الوطني
عام  ،1957نششاطا ‡يزا أاهله للعمل Ãديرية
ال -ت -وث -ي -ق وال -ب -حث ال -ت-اب-ع-ة ل-وزارة ال-تسش-ل-ي-ح
والتصشالت العامة (اŸالغ) رفقة كل من عبد
ا◊ف -ي -ظ ب -وصش -وف وه -واري ب-وم-دي-ن وع-ب-د
ال -ع -زي -ز ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة .ك -م-ا أارخ أال-ب-وم الصش-ور
إلسش -ه -ام -ات ب -وع Ó-م بسش -اي -ح خ Ó-ل ال -عصش-ر
ال -ذه -ب -ي ل -ل -دب-ل-وم-اسش-ي-ة ا÷زائ-ري-ة وت-ول-ي-ه
ل- -ل- -مسش -ؤوول -ي -ات ال -رف -ي -ع -ة اŸت -ع -ددة ،وأاب -رز
«الصشداقة العريقة والثقة العميقة والتقدير
اŸت - -ب - -ادل» ال- -ذي ك- -ان ي- -ج- -م- -ع- -ه ب- -رئ- -يسس
ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة.

–ت شسعار « الشسعر الشسعبي تراث وهوية» بسسوق أاهراسس

ا◊فاظ على اŸوروث الثقا‘ ونقله لأÓجيال

–ت الرعاية السسامية
ل - -وزي - -ر ال- -ث- -ق- -اف- -ة وا‹
ولي - - -ة سس - - -وق أاه- - -راسس،
وع -ل -ى م-دار ي-وم Úب-دار
الشس- -ب- -اب ب -ب -ل -دي -ة أاولد
إادري- - - - - - -سس ” ،أام- - - - - - -سس،
اخ-ت-ت-ام ف-ع-ال-يات اŸلتقى
لول ل -لشس -ع -ر
ال- -وط- -ن -ي ا أ
الشسعبي ،وÃشساركة أازيد
من  10وليات ،أاين دعا
اŸشس- - -ارك- - -ون ‘ أاشس- - -غ- - -ال
اŸل - -ت- -ق- -ى ال- -وط- -ن- -ي ،إا¤
اع -ت -ب -ار الشس-ع-ر الشس-ع-ب-ي
رصس-ي-دا وط-ن-ي-ا ،ووث-يقة
ت -اري -خ -ي-ة ت-ؤورخ ل-ه-اتÚ
اŸرح- - -ل- - -ت Úم- - -ن ع- - -م - -ر
ا÷زائر.

سسوق أاهراسس:
صسحراؤي -ح
تضشمن برنامج أايام الششعر
الششعبي العديد من العروضس
ال -ف -ل -ك -ل-وري-ةÃ ،ا ج-ادت ب-ه
ق -ري-ح-ة ك-وك-ب-ة م-ن الشش-ع-راء
الذين ينحدرون من أازيد من
 10وليات من ﬂتلف جهات
الوطن ،تضشمنت إاعادة إاحياء
ال-ك-ل-م-ة الشش-ع-ري-ة ذات ال-بعد
الششعبي ‘ خطوة أاو ¤يرجى
من ورائها تأاصشيل هذا اللون
األدب - -ي ‘ ذه - -ن األج - -ي - -ال
ال - -ق - -ادم- -ة ح- -ف- -اظ- -ا ع- -ل- -ى
اŸوروث الثقا‘.

‘ اليوم الثا Êمن هاته
األيام الششعرية ،تضشمن جولة
سشياحية إا ¤منطقة اŸسشيد
‘ فضشاء طبيعي ،أاين Œود
قريحة الششعراء بالعديد من
ال- -قصش -ائ -د الشش -ع -ري -ة ال -ت -ي
يتمتع بها ا◊ضشور ‘ الهواء
ال- -ط- -ل -ق ،وك -ذلك ج -ول -ة إا¤
م -ن -ط -ق -ة ح -م-ام ال-ن-ب-ائ-ل ‘
جولة سشياحية أاخرى للتعرف
ع -ل -ى اŸن -ط -ق -ة وسش -ح -ره -ا
الطبيعي.
ع -ن ت -ق -ي -ي-م ه-ات-ه األي-ام،
تقول السشيدة رئيسشة الرابطة
ال- -ولئ -ي -ة ل -لشش -ع -ر الشش -ع -ب -ي
«كلثوم ربطول» لـ «الششعب»:
«أات - -وج - -ه ب - -الشش- -ك- -ر إا ¤دار
الشش- - - - - -ب - - - - -اب ألولد إادريسس
الطاهر حمرو ،Êوكان اللقاء
حقيقة جمي Óجدا بتفاعل
ك-ل ال-ف-ئ-ات الج-ت-م-اع-ية من
ق- -ط- -اع ال- -ث- -ق- -اف -ة وم -ن ك -ل
الشش - - - - - -ع- - - - - -راء اÙل- - - - - -يÚ

والوطني ،Úوكذا جمهور رائع
تفاعل مع الششعراء الوافدين
إال- -ي- -ن- -ا م- -ن ك -ل ولي -ة ،وف -ق
العديد من الطبوع الششعرية
التي تع Èعن مناطق ﬂتلفة
م -ن رب -وع ال -وط -ن ،ه -ي أاي-ام
ن -اج -ح -ة ب -ام-ت-ي-از ،وزخ-رف-ة
ح- -ق- -ي- -ق -ي -ة ıت -ل -ف أال -وان
الشش - - -ع - - -ر واإلب- - -داع“ ،ث- - -ل
ا÷زائر العريقة ذات التنوع
ال-ث-ق-ا‘ ال-ذي Áث-ل اع-ت-زازا
لنا» .
هذا وقد ” اختتام هاته
األي -ام الشش -ع -ري-ة ،ي-وم أامسس،
ب- -ت -ك -رﬂ Ëت -ل -ف الشش -ع -راء
اŸشش- -ارك ‘ Úه- -ات -ه األي -ام
الششعرية ،مع توصشيات على
أان ي -ع -اد ت -ن -ظ -م -ي-ه-ا بصش-ورة
دورية للحفاظ على اŸوروث
الشش- -ع- -ب- -ي واŸسش- -اه- -م- -ة ‘
Óج-ي-ال طرر
ت-رسش-ي-خ-ه ل -أ
القادمة.
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هـ ـ ـ ـ ـل تريـ ـ ـ ـد أان تكـ ـ ـ ـون رفيـ ـ ـ ـق النبـ ـ ـ ـي فـ ـ ـ ـي ا÷نـ ـ ـ ـة؟

إاذا أاراد أاحد ذلك كله فليكن لليتيم
مكان والده ،أاحسسن إاليه ،اقÎب منه،
اب- -تسس- -م ل- -ه ،امسس- -ح ع -ل -ى رأاسس -ه ،ط -يب
خ -اط -ره ،أاَدخ -ل ال -بسس -م -ة ع -ل -ى روح -ه
الظامئة.

اإ’حسس- -ان إال- -ى ال- -ي- -ت- -ام- -ى م -ن أاع -ظ -م ال -ب -ر
لقد أامر الله تعالى باإ’حسسان إالى اليتيم في
أاكثر من آاية من كتابه الكريم ،فقال الله عز
ه َو’ ُتشْسِرُكوا بِ ِ
ه
من قائل َ{:واْعُبُدوا الsل َ
ح َسساناًَ ،وِبذِي الُْقْرَبى
شَسْيئاً َوِبالَْوالَِدْي ِ
ن ِإا ْ
َواْلَيَتاَمى}( ،ال - - - - - - -نسس - - - - - - -اء اآ’ي- - - - - - -ة .)36
ن اْلَيَتاَمى،
وقال عّز وجلَ{ :وَي ْسسأاَلوَن َ
ك َع ِ
ُقْ-ل ِإا ْصسٌÓ-ح َلُ-هْ-م َخْ-يٌ-رَ ،وِإاْن ُتَ-خ-اِلُ -
ط-و ُهْم
م}( ،ال - - - -ب - - - -ق - - - -رة اآ’ي - - - -ة .)220
َفِإاْخَواُنُك ْ
وق -د ج -ع -ل سس -ب -ح -ان -ه وت-ع-ال-ى اإ’حسس-اَن إال-ى
ال -ي -ت -ام -ى ق-ربً-ة م-ن أاع-ظ-م ال-ق-رب-ات ،ون-وع-ا
ن
عظيما من أانواع البر ،فقالَ {:لْيسَس الِْبsر أاَ ْ
ق َوالَْمْغِرِب،
ل الَْمشْسِر ِ
م قَِب َ
ُتَولtوا ُو ُ
جوَهُك ْ
ن بِالsل ِ
ن اْلِبsر َم ْ
َوَلِك s
’ِخِر
ه َواْلَيْوِم ا ْ آ
ن آاَم َ
َواْل َ-م ِÓ-ئَ-كِ -
ة َواْلِ-كَ-ت-اِب َوالs-نِ-بu-ي-يَ-نَ ،وآا َت-ى
ل َعَلى حُuب ِ
ه َذِوي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى
اْلَما َ
ن ال sسسِ-ب-ي-لِ َوالsسس-اِئِ-ل-يَ-ن
َوالْ َ-م َ-سس-اِك-يَ-ن َواْبَ -
صس َÓ- -ة َوآا َت - -ى
َوِف- - -ي الu- - -رَق - -ا ِبَ ،وأاََق - -اَم ال s
د ِ
الsزَكاَةَ ،واْلُموُفونَ ِبَعْه ِ
م ِإاَذا َعاَهُدوا
هْ
ء َوال s
ضسsرا ِ
صساِبِرينَ ِفي اْلَبأاْسَسا ِ
ء َوِحينَ
َوال s
ن َصسَ-دُق-وا َوأاُوَلِ-ئَ-ك
ك اsلِ-ذيَ -
الَْ-بْ-أاسِس ،أاُولَِ-ئَ -
م اْلُمsتُقونَ}( ،البقرة اآ’ية .)177
ُه ُ

‘ اإلحسصان إا ¤اليتامى ‚اة

ن -ع -م؛ ف -أاه-وال ال-ق-ي-ام-ة ال-ع-ظ-ي-م-ة وك-رب-ات-ه-ا
الشسديدة ،قد جعل الله لكافل اليتيم منها نجاة
م الْ َ-عَ-قَ-بَ-ة * َوَم-ا
وم -خ-رج-اَ{ :ف  Ó-اْق -تَ َ -
حَ -
ك َرَقَب ٍ
ة * أاَْو ِإا ْ
طَعاٌم
ك َما الَْعَقَبُة * َف t
أاَْدَرا َ
ة * َيِتيمًا َذا َمْقَرَب ٍ
ِفي َيْوٍم ِذي َم ْسسَغَب ٍ
ة}،
(البلد اآ’ية )11-15

ا◊نو على اليتامى يذهب قسصوة القلب

فقد شسكا رجل إالى النبي ـ صسلى الله عليه
وسسلم ـ قسسوة قلبه ،فأاوصساه أان يمسسح على
’سسÓ- -م أام- -را إا’
ُ ⁄ي - -ح ّ- -رم ا إ
وكان ’نتهاك حرمته أاثر كبÒ
على العبد الظا ⁄الباغي بفعله
’سسÓ-م-ي ك-ل
ه -ذا ،وال -تشس-ري-ع ا إ
م -ت -ك -ام -ل ،إاذا أاُخّ-ل بشس-يء م-ن-ه،
أاُخّ-ل ب-ب-اق-ي-ه وان-ع-كسس أاثر ذلك
ع -ل -ى ُم -ت -وازن -ات ال -ن-ظ-ام ال-ع-ام
ل -ل -م-ج-ت-م-ع ول-ل-ف-رد ،وع-ل-ى ه-ذا
’سس - - -اسس Áك- - -ن ا◊ديث ع- - -ن
ا أ
أاع - -راضس ج - -ان - -ب - -ي - -ة ل - -ل - -كسسب
ا◊رام ،ح -يث ي -ط-ال سس-وؤوه-ا م-ا
سس-وى ال-عÓ-ق-ة ب-اŸال ل-ي-مّسس كل
م -ا ل -ه إاشس -راق -ة ‘ ح -ي-اة اŸسس-ل-م،
وم -ن ان-ع-ك-اسس-ات ال-كسسب ا◊رام
هذه ا÷وانب.

هام جدا

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

173٩1

من وصصايا لقمان
يا بني ،إاذا ابتÓك الله بعدو..
ق - - -اوم - - -ه ب - - -ا إ
’حسس- - -ان إال- - -ي- - -ه.
ادف- - -ع ب - -ال - -ت - -ي ه - -ي أاحسس - -ن...
تصس- - -ور :أاقسس- - -م ب - -ال - -ل - -ه ....أان
العداوة تنقلب حباً إاذا أاردت أان
تكتشسف صسديقاً سسافر معه ففي
السس - -ف - -ر ..ي - -ن- -كشس- -ف ا إ
’نسس- -ان
وي -ذوب ال -م -ظ -ه -ر ..وي -ن-كشس-ف
المخبر.
ول -م -اذا سس -م -ي السس -ف-ر سس-ف-رًا ،إا’

21

العدد

أ
’ن-ه ع-ن ا أ
’خÓ-ق وال-ط-بائع...
يسسفر؟
إان- -ه -م ي -ق -ول -ون لك :أانت ن -اج -ح
وم -ؤوث -ر ..ف -ال -ك -لب ال -م-يت’ ..
ُي- -رك -ل ..و’ ُي -رم -ى إا’ الشس -ج -ر
المثمر.
بني :عندما تنتقد أاحدًا فبعين
النحل تعّود أان تبصسر ،و’ تنظر
للناسس بعين ذباب فتقع على ما
هو مسستقذر.

أخÓق ألنبـي ألكر Ëبــــ Úأللّـ Úوألششــدة
رأاسس ال - - - - - - - - - - - - -ي- - - - - - - - - - - - -ت- - - - - - - - - - - - -ي- - - - - - - - - - - - -م.
ومدح النبي نسساء قريشس لرعايتهن اليتامى:
«خير نسساء ركبن اإ’بل نسساء قريشس ،أاحناه
على يتيم في صسغره ،وأارعاه على زوج في ذات
يده».
ولما مات جعفر بن أابي طالب رضسي الله عنه،
تعهد الرسسول ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ أاو’ده
وأاخذهم معه إالى بيته ،فلما ذكرت أامهم من
ُيْ-تِ-مِ-ه-م وح-اج-ت-ه-م ،ق-ال« :ال-ع-ي-لة يعني الفقر
والحاجة تخافين عليهم وأانا وليهم في الدنيا
واآ’خرة!؟»

رعاية مال اليتيم

أاوصسى الله تعالى باإ’حسسان إالى اليتيم الذي
ترك له والده ما’ برعاية هذا المال وتنميته
وتثميره ،وعدم ا’عتداء عليه بأاي صسورة من
ل اْلَيِتيمِ ِإا’s
الصسور ،فقالَ{ :و’ َتْقَرُبوا مَا َ
ِب -اsل ِ-ت -ي ِ
حs-ت-ى َيْ-بُ-لَ-غ أاَُشسs-دُه}،
ه َ-ي أاَ ْ
حَ-سسُ -ن َ
ل
(اأ’نعام اآ’ية  ،)152وقالَ{ :و’ َتْقَرُبوا مَا َ
ح َسس ُ
حsتى َيْبُلَغ
ي أاَ ْ
ن َ
اْلَيتِيمِ ِإاِ ’sباsلتِي هِ َ
أاَشُس s-دُهَ ،وأاَْوُف -وا ِب -اْل َ-ع ْ-ه ِ -
د ِإاsن اْل َ-ع ْ-ه َ-د َك -اَن
َم ْسسُؤوو ً
’}( ،اإ’سسراء اآ’ية .)34

هذا؛ و’ يمنع ولي اليتيم إان كان فقيرا من أان
يأاكل من مال اليتيم بالمعروف لقوله تعالى:
{َواْبتَلُوا اْلَيتَاَمى حَتsى ِإاَذا َبلَُغوا النَuكاَح
َفِ-إاْن آاَنْ -سسُ-تْ-م ِمْ-نُ-هْ-م ُرْشس-دًا َف-اْدَفُ-ع-وا ِإاَلْيِهْم
م َو’ َت-أاُْكُ-ل-وَه-ا ِإاسْسَ-رافً-ا َوِبَ-دارًا أاَْن
أاَْمَ-واَلُ-هْ -
ن َغِ-نّ-يً-ا َفْ-لَ-يْ -سسَ-تْ-عِ-فْ-ف،
َيْ-ك-بَُ-رواَ ،وَمْ-ن َك-ا َ
َوَم ْ
ل ِبالَْمْعُروفَِ ،فِإاَذا
ن َكا َ
ن َفِقيرًا َفلَْيأاُْك ْ
م َفَ-أاْشسِهُدوا َعَلْيِهْم
م أاَْمَ-واَلُ-هْ -
َدَفْ-ع-تُْ-م ِإاَلْ-يِ-هْ -
َوَكَفى بِاللِ s
حسِسيبا ً}( ،النسساء اآ’ية .)6
ه َ

اŸفهوم الصصحيح للكفالة

وأاخيرا :فإان كفالة اليتيم طريق إالى الجنة
قصسير ،كما قال الله عز وجلَ{ :وُي ْ
ن
طِعُمو َ
حuبهِ مِ ْسسِكيناً َوَيتِيماً َوأاَسِسيرًا
الطَsعاَم َعَلى ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
* ِإاsنَما ُن ْ
s
ُ
ُ
ْ
م
ك
ن
م
د
ي
ر
ن
’
ه
ل
ل
ا
ه
ج
و
ل
م
ُ
ِ
ْ
طِعُمُك ْ َ ْ
ف ِمْ-ن َرuبَ-ن-ا
ج َ-زاًء َو’ شُس ُ-ك -ورًا * ِإاsن -ا َنَ-خ-ا ُ
َ
َيْومًا َعُبوسسًا َقْم َ
م الsل ُ
ه شَسsر
طِريرًا * َفَوَقاُه ُ
َذلِ َ-ك اْل َ-ي ْ-وِم َوَل s-ق -اُهْ-م َنْ -
ضسَ-رًة َوسُسُ-رورًا *
جs-نً-ة َوَحِ-ري-رًا}،
ج َ-زاُه ْ-م ِب َ-م-ا َصسَ-بُ-روا َ
َو َ
(اإ’نسس - - - - - - - - - -ان اآ’ي - - - - - - - - - -ة )12 - 8
والسسÓ- -م ع- -ل- -ي- -ك -م ورح -م -ة ال -ل -ه وب -رك -ات -ه.
اغتنم الفرصسة واكفل يتيما

الكسصب ا◊رام ..أاضصرار وانعكاسصات

ليسس عندنا ماء ،قال :ادفع لي رمانة
فدفعها إاليه فاسستحسسنها فنوى أاخذ
ال -بسس -ت -ان ،ث -م ق -ال»ادف-ع ل-ي أاخ-رى،
فدفع له أاخرى ،فوجدها حامضسة،
فقال» أاما هي من الشسجرة اأ’ولى،
قال :نعم ،قال :كيف تغير طعمها،
قال :لعل نية اأ’مير تغيرت ،فرجع
عن ذلك في نفسسه ،ثم قال :ادفع لي
أاخ -رى ف -دف -ع ل -ه أاخ -رى ،ف -وج -ده -ا
أاحسس- -ن م- -ن اأ’ول- -ى ،ف- -ق- -ال :ك- -ي -ف
صس -ل -حت ،ق -ال :بصس Ó-ح ن-ي-ة اأ’م-ي-ر،
ف- -أاك- -ل ال- -ح -رام ي -ح -ول ال -ح -ل -و إال -ى
حامضس والرضسا واليقين إالى الشسك
والسسخط.

سصخط الله

ُي -ورث ال -كسس -ل وي -ط -مسس ن-ور ال-ق-لب
للكسسب الحرام آاثار وأاضسرار وخيمة يسستوجب الكسسب الحرام غضسب الله
على صساحبه ،فهو يؤودي إالى ظلمة ت -ب -ارك وت -ع-ال-ى ودخ-ول ال-ن-ار ،وع-ن
ال -ق -لب وكسس -ل ال -ج -وارح ع -ن ط -اع-ة «أابي أامامة الحارثي» رضسي الله عنه
الرب ونزع البركة من الرزق والعمر،
أان رسسول الله ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ
قال صسلى الله عليه وسسلم «إانه ’ يربو قال« :من اقتطع حق امرئ مسسلم
لحم نبت من سسحت إا’ كانت النار بيمينه فقد أاوجب الله له النار وحّرم
أاولى به» ،رواه «الترمذي» ،وقال «ابن عليه الجنة» ،فقال له رجل «وإان كان
عباسس» رضسي الله عنه «إان للحسسنة شسيًئا يسسيرا يا رسسول الله» ،قال «وإان
ن -ورا ف -ي ال -ق -لب وضس -ي-اء ف-ي ال-وج-ه كان قضسيبا من أاراك» ،رواه «مسسلم»،
وق -وة ف -ي ال -ب -دن وزي -ادة ف -ي ال -رزق وعن «أابي هريرة» رضسي الله تعالى
ومحبة في قلوب الخلق ،وإان للسسيئة عنه قال :معت النبي ـ صسلى الله عليه
سسوادا في الوجه وظلمة في القلب وسس- -ل- -م ـ ي- -ق -ول« :ال-ي-مين الكاذبة
ووهنا في البدن ونقصسا في الرزق م- -ن- -ف- -ق- -ة ل- -لسس- -ل -ع -ة ،م -م -ح -ق -ة
وب -غضس -ا ف -ي ق -ل-وب ال-خ-ل-ق» ،وي-ق-ول للكسسب» ،وعن «أابي ذر الغفاري»
«يحيى بن معاذ» «الطاعة خزانة من رضسي الله عنه قال :قال رسسول
خزائن الله إا’ أان مفتاحها الدعاء ال -ل -ه ـ صس-ل-ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه وسس-ل-م ـ:
م اللsه َو َ
Óثٌَة َ
وأاسس -ن -ان -ه ل -ق -م ال -حÓ-ل» ،وي-روى أان «ثَ َ
’ َينْظُُر
’ ُيَكلُuمُه ُ
م َيْ-وَم اْلِ-قَ-ياَمة َوَ’ ُيَزuكيِهم
اأ’م -ي -ر «شس -روان» خ-رج ل-لصس-ي-د ذات ِإاَلْ-يِ-ه ْ
ب أاَلِيم»َ ،قال ُقلْت «َيا
م َعَذا ٌ
مرة فأادركه العطشس فرأاى في البرية َولَُه ْ
بسستانا وعنده صسبي فطلب منه ماءَ ،رسُس- -وَل ال- -ل- -هَ ،مْ- -ن ُه ْ-م َخ -سِس ُ-روا
فقال
َوَخ -اُب -وا؟»َ ،ق -ال ف َ-أاَع -اَدُه َرسُس -وُل
ال -ل ِ-ه ـ صس -ل -ى ال -ل-ه ع-ل-ي-ه وسس-ل-م ـ
ثََÓَ- -ث َمs- -راتَ ،ق- -اَل «اْلُ- -مْ - -سس- -بِ -ل
َواْلُ- -م ْ -ن ِ-ف ُ-ق سِس ْ-ل َ-ع َ-ت ُ -ه ِب -اْل َ-ح ِ-ل ِ -
ف
ن»،
الَْكاِذب ،أاَِو الَْفاِجر َوالَْمsنا ُ
رواه «مسسلم» ،وروى «البخاري»
الّلهم اجعل عملنا مقبو’..
من حديث «خولة اأ’نصسارية»
أان رسسول الله ـ صسلى الله عليه
وسسعينا مشسكورا ..وتجارتنا
وسس - - -ل - - -م ـ ق - - -ال« :إان رج- - -ا’
أابدًا ’ تبور ..الّلهم ردنا إاليك
يتخوضسون في مال الله بغير
ردًا جمي ..Óاللّهم آامين
حّق فلهم النار يوم القيامة»،
رواه «البخاري» ،وعن «أابي بكر»

دعاء

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

رضسي الله عنه أان رسسول الله ـ صسلى
ال -ل -ه ع -ل -ي -ه وسس -ل-م ـ ق-ال ’« :ي-دخ-ل
الجنة جسسد غذي بالحرام».

اسصتجابة معلّقة بطيب
اŸأاكل واŸشصرب

روي ع -ن «اب -ن ع -ب -اسس» رضس -ي ال -ل -ه
ع -ن -ه -م-ا ق-ال :ت-ل-يت ه-ذه اآ’ي-ة ع-ن-د
س ُكُلوا ِمsما
رسسول الله «َيا اأَtيَها الsناس ُ
’َْرضِس َحَ ً’Ó-طu-يً-ب-ا» ،ف-ق-ام
ِف -ي ا أ
«سس- -ع -د ب -ن أاب -ي وق -اصس» ف -ق -ال «ي -ا
رسس -ول ال -ل -ه ،ادع ال -ل -ه أان ي -ج -ع -ل-ن-ي
مسستجاب الدعوة» ،فقال له النبي ـ
صس -ل-ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه وسس-ل-م ـ« :ي-ا سس-ع-د،
أاطب م- -ط- -ع- -مك ت- -ك- -ن مسس- -ت- -ج- -اب
الدعوة ،والذي نفسس محمد بيده ،إان
ال -ع -ب -د ل-ي-ق-ذف ال-ل-ق-م-ة ال-ح-رام ف-ي
ج-وف-ه م-ا ي-ت-ق-ب-ل م-ن-ه ع-م-ل أارب-ع-ي-ن
ي -وم -ا ،وأاي -م -ا ع -ب -د ن -بت ل-ح-م-ه م-ن
سسحت فالنار أاولى به» ،وقد حرصس
«سس -ع -د» ع-ل-ى ال-كسسب ال-حÓ-ل ح-ت-ى
يكون مسستجاب الدعوة ،لذا فقد قيل
له «لم تسستجاب دعوتك» ،فقال «ما
رفعت إالى فمي لقمة إا’ وأانا أاعلم
م -ن أاي -ن ج -اءت وم -ن أاي -ن خ-رجت»،
ولما سسعى أاهل الكوفة به إالى «عمر»
رضسي الله عنه ،أارسسل جماعة للكوفة
يسسأالون عن حاله من أاهل الكوفة،
فصساروا كلما سسأالوا عنه أاحدا قال
خيرا وأاثنى عليه ،حتى سسأالوا رجÓ
يقال له «أابو سسعدة» ،فذمه وقال «’
ي - -قسس - -م ب - -السس - -وي- -ة و’ ي- -ع- -دل ف- -ي
القضسية» ،فلما بلغ «سسعدا» ذلك قال:
«الّلهم إان كان كاذبا فأاطل عمره وأادم
فقره وأاعمي بصسره وعرضسه للفتن،
ف -ع -م -ي واف -ت -ق -ر وك -ب -ر سس -ن-ه وصس-ار
Óم-اء ف-ي سس-كك ال-ك-وف-ة،
ي -ت-ع-رضس ل -إ
فإاذا قيل له كيف أانت يا «أابا سسعدة»،
ي -ق -ول شس -ي -خ ك -ب -ي -ر ف -ق -ي -ر م -ف -ت -ون
أاصس -اب-ت-ن-ي دع-وة «سس-ع-د» ،وع-ن «أاب-ي
ه -ري -رة» رضس -ي ال -ل -ه ع-ن-ه ق-ال :ق-ال
رسسول الله ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ:
«أايها الناسس ،إان الله طيب ’ يقبل إا’
طيبا ،وإان الله اأمر المؤومنين بما أامر
به المرسسلين ،فقال{ :يا أايها الرسسل
كلوا من الطيبات واعملوا صسالحا إاني
بما تعملون عليم} ،وقال{ :يا أايها

ال -ذي -ن آام -ن -وا ك -ل -وا م -ن ط -ي-ب-ات م-ا
رزق -ن -اك -م} ،ث -م ذك -ر ال -رج-ل ي-ط-ي-ل
السسفر ،أاشسعث أاغبر ،يمد يديه إالى
السس -م -اء ،ي -ا رب ،ي -ا رب ،وم -ط -ع-م-ه
ح -رام مشس -رب-ه ح-رام وم-ل-بسس-ه ح-رام
وغ -ذي ب -ال -ح -رام ،ف -أان -ى يسس -ت -ج-اب
لذلك» ،صسحيح «مسسلم» ،وعن «أابي
ه -ري -رة» رضس -ي ال-ل-ه ع-ن-ه ع-ن ال-ن-ب-ي
صسلى الله عليه وسسلم قال «َع ْ
ن أاَِبي
ُه َ-رْي َ-رَةَ ،ق -اَلَ :ق -اَل َرسُس -وُل الs-لِ-ه
ه َعَلْي ِ
صَسsلى الsل ُ
مِ :إاَذا َخَرَج
ه َوسَسsل َ
ج ُ-ل َح -اج- vا ب -ن َ-ف َ-ق ٍ-ة َ
ط u-ي َ-ب-ة
ال s-ر ُ
جَل ُ
ه ِفي اْلَغْرِزَ ،فَناَدى:
َوَوضَسَع ِر ْ
ن
كَ ،ناَداُه ُمَناٍد مِ َ
م لَsبْي َ
لَsبْي َ
ك اللُsه s
ك
ال sسسَما ِ
ك َوسَسْعَدْي َ
ءَ :لsبْي َ
كَ ،زاُد َ
ج ُ
ك
ل َوَراِحلَتُ َ
حٌ Ó
حٌ Ó
ح t
ل َو َ
ك َ
َ
َم ْ-ب ُ-روٌر َ
غ ْ-ي ُ-ر َم ْ-أاُزورَ ،وِإاَذا َخَ-رَج
جَل ُه
ِب-ال-نَ-sفَ-قةِ الَْخِبيَثةَِ ،فَو َضسَع رِ ْ
ِف-ي اْلَ-غْ-رِز َفَ-ن-اَدىَ :لs-بْ-يَ-كَ ،ن-اَداُه
ءَ ’ :لs-بْ-يَ-ك َو’
ن الsسسَ-م-ا ِ
ُم َ-ن -اد ِم َ -
ك َحَ-راٌم َوَنَ-فَقُتَك
سَسْ-عَ-دْي-كَ ،زاُد َ
حَ- -رامٌ َوَحt- -جَ- -ك َ
غْ- -يُ- -ر َم ْ-ب ُ-رور»،
َ
أاخرجه «الطبراني».

رّد صصالح العمل

عن «ابن عباسس» رضسي الله عنه أان
ال -ن -ب -ي ع -ل -ي -ه الصس Ó-ة والسسÓ-م ق-ال
«والذي نفسس محمد بيده ،إان الرجل
جْوفه ما
لَيْقذفُ اللقمة الحرام في َ
ُيَتقsبل منه أاربعين يوما ،وأاّيما عبد
حت والربا فالنار
نبت لحمه من ال tسس ْ
أاولى به» ،وعن «عمر بن الخطاب»
رضسي الله عنه قال «قتل نفر يوم
خيبر فقالوا فÓن شسهيد حتى ذكروا
رج  ،Ó-ف -ق -ال -وا فÓ-ن شس-ه-ي-د ،ف-ق-ال
رسسول الله ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ:
«ك ،Óإاني رأايته في النار في عباءة أاو
في بردة غلها ،ثم قال لي :يا بن
الخطاب ،قم فناد في الناسس أانه ’
ي-دخ-ل ال-ج-ن-ة إا’ ال-م-ؤوم-ن-ون ،ف-قمت
فناديت في الناسس» ،وكان من دعاء
م
النبي ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ« :اللُsه s
ك ِمْ-ن ِعْ-ل-مٍ َ’ َيْ -نَ-ف-ع
ِإاuن -ي أاَُع -وُذ ِبَ -
س ’َ
ب ’َ َيخْشَسع َومِ ْ
َومِ ْ
ن َقلْ ٍ
ن َنْفس ٍ
ن َدْعَ-وٍة َ
َت -شْس َ-ب -ع َوِمْ -
’ ُيْ-سسَ-تَ-ج-اُب
لَها».

من أاعظم اأ’خÓق التي اأوصسى بها النبي ـ
صسلى الله عليه وسسلم ـ خلق الرفق ،ذلك الخلق
الرفيع الذي يضسع اأ’مور في نصسابها ويصسحح
اأ’خطاء ويقّوم السسلوك ويهدي إالى الفضسائل
بأالطف عبارة وأاحسسن إاشسارة ،ولذلك ورد عنه
ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ أانه قال «إان الله رفيق
يحب الرفق في اأ’مر كله» ،متفق عليه ،وفي
صسحيح «مسسلم» عن «عائشسة» رضسي الله عنها
أان النبي ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ قال «إان
الرفق ’ يكون في شسيء إا’ زانه و’ ينزع من
شسيء إا’ شسانه» ،ويعني الرفق لين الجانب
بالقول والفعل ،واللطف في اختيار اأ’سسلوب
وانتقاء الكلمات
وط-ري-ق-ة ال-ت-ع-ام-ل م-ع ال-ن-اسس وت-رك التعنيف
والشس-دة وال-غ-ل-ظ-ة واأ’خ-ذ ب-اأ’سس-ه-ل ،وال-رف-ق
م -ف -ه -وم ع -ام ي -دخ -ل ف -ي م -ع -ن-اه ك-ل ت-ع-ام-ل
إانسس - -ان - -ي؛ م - -ع ال - -ن - -فسس وم - -ع اأ’ه - -ل وم - -ع
اأ’صسحاب ،ومع من يشسارك اإ’نسسان مصسلحة
أاو جوارا ،بل حتى مع ا’أعداء ،واسستعمال
الرفق في اأ’مور يؤودي إالى أاحسسن النتائج
وطيب العواقب ويبارك الله في هذا السسلوك
وي -ن -ف -ع ب -ه ،أام -ا اسس -ت -ع -م -ال ال -ع -ن-ف والشس-دة
وال -غ -ل -ظ -ة ف -ي -فسس -د اأ’م -ور وي-ج-ع-ل ال-ن-ت-ائ-ج
عكسسية ،ويحرم الخير من ترك الرفق وترفع
البركة في عمله ويصسعب عليه اأ’مر ،قال
رسسول الله ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ« :من يحرم
الرفق يحرم الخير كله» ،رواه «مسسلم» ،وقال ـ
صسلى الله عليه وسسلم ـ« :إان الله رفيق يحب
الرفق ويعطي على الرفق ما ’ يعطي على
ال -ع -ن -ف وم -ا ’ ي -ع-ط-ي ع-ل-ى م-ا سس-واه» ،رواه
«مسس -ل -م» ،ك -م -ا أان ال -رف -ق ل -ه أاث -ر حسس -ن ف-ي
ال- -ت- -أال- -ي- -ف ب- -ي- -ن ال- -ق- -ل- -وب واإ’صسÓ- -ح ب- -ي -ن
ال-م-ت-خ-اصس-م-ي-ن وه-داي-ة ال-ك-ف-ار وسسوقهم إالى
حظيرة اإ’سسÓم ،فقد كان رسسول الله ـ صسلى
الله عليه وسسلم ـ يعيشس الرفق ويتمثل به في
سس- -ائ- -ر أاح- -وال -ه وشس -ؤوون ح -ي -ات -ه ك -م -ا ق -الت
«عائشسة» رضسي الله عنها «ما خّير رسسول الله
صسلى الله عليه وسسلم بين أامرين قط إا’ أاخذ
أايسسرهما ما لم يكن إاثما ،فإان كان إاثما كان
أابعد الناسس منه» ،متفق عليه.

بسصط اليد مع األهل واÿدم
قالت «عائشسة» رضسي الله عنها «ما ضسرب
رسسول الله صسلى الله عليه وسسلم شسيئاً قط
بيده و’ امرأاة و’ خادمًا إا’ أان يجاهد في
سسبيل الله ،وما نيل شسيء منه قط فينتقم من
صساحبه إا’ أان ينتهك شسيء من محارم الله
تعالى فينتقم لله تعالى» ،رواه «مسسلم» ،وكانت
زوجه «عائشسة» رضسي الله عنها إاذا هوت شسيئاً
أاتبعها إاياه ما لم يكن إاثما ،وقد أاذن لها صسلى
الله عليه وسسلم بالنظر إالى أاهل الحبشسة وهم
يلعبون وأاذن لها بالفرح واللعب يوم العيد،
وعن «أانسس بن مالك» رضسي الله عنه قال
«خدمت رسسول الله ـ صسلى الله عليه وسسلم
عشسر سسنين ،والله ما قال لي أاف قط و’ قال
لي لشسيء لم فعلت كذا وه Óفعلت كذا» ،روه
«مسسلم».

ُمداعبة الصصبية

ِ
ي اللُه َعْنُها قالت «كان
عن «عائشسة» َرضس َ
رسسول الله ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ يؤوتى
ب-الصس-ب-ي-ان ف-ي-ب-رك ع-ل-يهم ويحنكهم ويدعو
ل -ه -م» ،أاخ -رج -ه «ال -ب -خ -اري» ،وع -ن «أانسس»
ِ
ي اللُه َعْنُه قال «كان رسسول الله ـ صسلى
َرضس َ
الله عليه وسسلم ـ يزور اأ’نصسار ويسسلم على
صس -ب -ي -ان -ه -م وي -مسس -ح ع-ل-ى رؤووسس-ه-م» ،رواه
«ال -نسس -ائ -ي» ،وك -ان دائ -مً-ا ي-قّ-ب-ل «ال-حسس-ن»
و»الحسسين» ويÓعبهما ،وحمل «أامامة» بنت
«زينب» في الصسÓة رفقا بها.

إاكرام السصائل

قال «أانسس» رضسي الله عنه «كنت أامشسي مع
رسسول الله ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ وعليه
برد نجراني غليظ الحاشسية فأادركه أاعرابي
فجبذه بردائه جذبة شسديدة ،فنظرت إالى
صسفحة عاتق النبي صسلى الله عليه وسسلم
وق -د أاث -رت ب -ه -ا ح -اشس -ي -ة ال -رداء م-ن شس-دة
جذبته ثم قال :يا محمد مر لي من مال الله
الذي عندك ،فالتفت إاليه فضسحك ثم أامر
له بعطاء» ،متفق عليه.

الُلطف ‘ النّصصيحة

عن «معاوية بن الحكم السسلمي» رضسي الله
عنه يقول «بينما أانا أاصسلي مع رسسول الله ـ
صسلى الله عليه وسسلم ـ ،إاذ عطسس رجل من
القوم ،فقلت :يرحمك الله ،فرماني القوم
بأابصسارهم فقلت :واثكل أاميّاه ،ما شسأانكم
ي ،فجعلوا يضسربون بأايديهم على
تنظرون إال ّ
أاف-خ-اذه-م ،ف-ل-م-ا رأاي-ت-ه-م يصس-متونني ،لكني
سسكت ،فلما صسلى النبي ـ صسلى الله عليه
وسسلم ـ ،فبأابي هو وأامي ،ما رأايت معلما
قبله و’ بعده أاحسسن تعليما منه ،فو الله ما
كهرني و’ ضسربني و’ شستمني ،قال :إان هذه
الصسÓة ’ يصسلح فيها شسيء من كÓم الناسس،
إانما هو التسسبيح والتكبير وقراءة القرآان»،
رواه «النسسائي» ،وعن «َأابي هريرة» رضسي
ال -ل-ه ع-ن-ه َق-ال «ب-ال أاع-راب-ي ف-ي ال-مسس-ج-د
فقام الناسس إاليه ليقعوا فيه ،فقال النبي
صسلى الله عليه وسسلم :دعوه وأاريقوا على
بوله سسج Óمن ماء أاو ذنوبًا من ماء ،إانما
بعثتم ميسسرين ولم تبعثوا معسسرين» ،رواه
«البخاري».

حديث نبوي

عن أابي هريرة ـ رضسي الله عنه ـ قال :قال رسسول الله ـ صسلى الله
’نبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنياناً
لا أ
عليه وسسلم ـ« :مَثلي ومث ُ
فأاحسسنه وأاجمله إا’ موضسع لبنة من زاوية من زواياه ،فجعل
الناسس يطوفون به ،ويعجبون له ،ويقولون هُ Óوضِسعت هذه
اللبنة ،قال :فأانا اللبنة وأانا خاتم النبيين»( ،متفق عليه).
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مواقيت
الصسÓة

وسس-اء ال-ثÓ-ث-ة
^  1٩جويلية :ال-ر ؤ
(ج----م----ال ع---ب---د ال- -ن- -اصس- -ر’ ،ل ن- -ه -رو
وجوزيف بروز تيتو) يقررون بÒيوتني
’ن-حياز،
(ي-وغسسÓ-ف-ي-ا) إانشس-اء ح-رك-ة ع-دم ا إ
ويناقشسون القضسية ا÷زائرية باهتمام كب.Ò

الفجر0٣.٥٨...............:
الظهر12.٥٥...............:
العصسر1٦.٤٥...............:
المغرب20.0٨..............:
العشسـاء21.٤٤................:

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

 23°ا÷زائر
 20°ا÷زائر
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’ربعاء  2٥شسوال  1٤٣٨هـ اŸوافق لـ  1٩جويلية  2017م
ا أ

–ت الرعاية السسامية لرئيسس ا÷مهورية

إفتتاح إلطبعة إلـ  21لبطولة إلعا ⁄لكرة إليد أإشصبال
^ عروضش فنية ولوحات تÈز عرإقة إ÷زإئر وتنوع ثقافاتها
–ت رعاية رئيسس ا÷مهورية ،انطلقت سسهرة أامسس منافسسة بطولة العا ⁄لكرة اليد أاقل من  21سسنة ‘ طبعتها
الـ  21من قاعة حرشسة حسسان .أاعطى وزير الشسباب والرياضسة الهادي ولد علي إاشسارة ا’نطÓق بحضسور رئيسس
ا’–اد الدو‹ للعبة حسسن مصسطفى ،رئيسس ا’–ادية ا÷زائرية حبيب لبان ،وا‹ العاصسمة زوخ ،سسفراء
و‡ثلي الوفود اŸشساركة ‘ هذا ا◊دث الكب Òإاضسافة إا ¤شسخصسيات معروفة ‘ السساحة الرياضسية.

 28°وهران
 34°وهران

الثمن  10دج

30°
30°

france prix 1

‘ حفل يÎأاسسه الفريق قايد صسالح اليوم

تسصليم جائزة إ÷يشش ألفضصل عمل علمي وثقا‘
وإإعÓمي لـ 2017
الشسعب /يشس-رف ال-ف-ري-ق أاح-م-د
ڤايد صسالح نائب وزير الدفاع الوطني،
رئيسس أاركان ا÷يشس الوطني الشسعبي
اليوم بالنادي الوطني للجيشس ببني
مسس -وسس ،ع -ل -ى م-راسس-م ح-ف-ل تسس-ل-ي-م
جائزة ا÷يشس ألفضسل عمل علمي
وثقا‘ وإاعÓمي لـ  ‘ 2017طبعتها
السسادسسة.
وحسسب ب -ي -ان وزارة ال -دف -اع ال -وط-ن-ي
تلقت «الشسعب» نسسخة منه ،تكون هذه
اŸن -اسس -ب -ة سس -ان -ح -ة ل-ل-ف-ري-ق ل-ت-ك-رË
الفائزين ‘ ﬂتلف التخصسصسات على
غ -رار ال -ع -ل -وم ال -عسس -ك-ري-ة ،ال-ط-ب-ي-ة ،
ال -ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة  ،اإلنسس-ان-ي-ة واألع-م-ال
الفنية.

أاشسرف عليه اللواء الشسريف عبد الرزاق

“رين تكتيكي بالرمايات إ◊ية
بالناحية إلعسصكرية إلرإبعة

من قاعة حرششة :نبيلة بوقرين
تصشويرﬁ :مد آيت قاسشي

شسهد الحتفال الذي كان مباشسرة عرضس
ف -ي -ل -م وث -ائ -ق -ي ل-ل-نضس-ال ال-ت-ح-رري ل-لشس-عب
ا÷زائ -ري وتضس -ح -ي -ات -ه م -ن اأج -ل اسسÎج -اع
السس -ي -ادة ال -وط -ن -ي -ة .وشس-د اه-ت-م-ام ا◊ضس-ور
اŸميز  ،اسستعراضسات فلكلورية وفنية رائعة
برزت التنوع الثقا‘ الذي تزخر بها بÓدنا
م- -ن الشس- -م- -ال اإ ¤ا÷ن- -وب وم -ن الشس -رق اإ¤
الغرب.
ك -م -ا اسس -ت -م -ت -ع ا◊ضس -ور ب -ق -اع -ة ح-رشس-ة
بعروضس الفرق الأجنبية التي تعرفت على
ال -ف -ن -ون اŸوج -ودة ‘ ب -ل -دن -ا م -ن م -ن -ط -ق -ة
ال -ق -ب -ائ-ل ،الأوراسس ،ا÷ن-وب ال-ك-ب ،Òزادت-ه-ا
ح-رارة وت-ن-اغ-م-ا ال-رقصس-ات ال-ف-ن-ي-ة ،الأل-بسسة
التقليدية وكل ما يرمز لهذه الأمة العمÓقة
ال- -ت- -ي ف- -رضست ن- -فسس- -ه -ا ق -وة حضس -اري -ة عÈ
العصسور و ⁄تسستسسلم للغزاة اÙتلﬁ Úتلة
موقعا يليق Ãقامها ‘ عصسبة ال· وخارطة
العا.⁄
اسستمتع ا÷ميع باللوحات اŸتنوعة التي
ت-رم-ز ل-ع-راق-ة ت-اري-خ-ن-ا واأصس-ال-ت-ه م-نذ عقود

خلت ،صسنعت على وقع اŸوسسيقى الÎاثية،
والأغ -ا Êال-وط-ن-ي-ة ،اإضس-اف-ة اإ ¤ال-زرن-ة ال-ت-ي
اأعطت ميزة خاصسة للحفل الرائع الذي كان
بسسيطا ويحمل دللت ومعا Êلقيت ترحيب
ك- -ب Òواإع- -ج- -اب ضس- -ي- -وف ا÷زائ- -ر م- -ن ك -ل
اŸعمورة.

ا÷مهور الذي  ⁄يكن كثÒا ‘ اليوم الأول
م- -ن ال- -ع- -رسس ال- -ك- -روي ب -ال -ق -اع -ة ال -ت -ي ”
Œهيزها بنظام التكييف تزامنا مع فصسل
الصسيف اإل اأننا سسجلنا تواجد العائÓت ‘
اŸدرجات.

من تصصريحاتهم

^ ولد علي« :باسسم رئيسس ا÷مهورية
وا◊كومة ا÷زائرية بقيادة الوزير األول عبد
اÛيد تبون أاعلن انطÓق بطولة العا ⁄لكرة
أاقل من  21سسنة وأا“نى حظ موفق للجميع
وأاه Ó- -بضس- -ي- -وف ا÷زائ- -ر وأا“ن -ى أان تسس -ود
ال-روح ال-ري-اضس-ي-ة وي-ك-ون اŸسس-ت-وى ال-تنافسسي
عال وشسكرا لكل من سساهم ‘ التحضس Òلهذا
اŸوعد الكب.»Ò
^ رئ - - - -يسس ا’–اد ال - - - -دو‹ حسس- - - -ن
مصس -ط -ف-ى»:أان-ا ج-د ف-خ-ور ب-ت-واج-دي ‘
ا÷زائر البلد اŸضسياف،
وأاشس- -ك- -ر ا÷م- -ه- -وري- -ة ا÷زائ -ري -ة ووزارة
الشس- - -ب- - -اب وال - -ري - -اضس - -ة ،رئ - -يسس ال–ادي - -ة

ا÷زائرية على كل اÛهودات اŸقدمة من
أاجل إا‚اح هذا اŸوعد العاŸي وأا“نى أان
ت -ع -ود ك -رة ال-ي-د ا÷زائ-ري-ة إا ¤ال-واج-ه-ة ع-ن
قريب».
^ رئيسس ا’–ادية ا÷زائرية لكرة
ال- -ي -د ح -ب -يب ل -ب -ان« :أاشس -ك -ر ا◊ك -وم -ة
ا÷زائرية التي دعمتنا
من كل ا÷وانب من اجل تنظيم بطولة
العا ⁄لكرة اليد اقل من  21سسنة وكذا وزارة
الشس -ب -اب وال -ري -اضس -ة ال -ت -ي ك -انت ت -ت -اب -ع ك -ل
التحضسÒات ميدانيا ،إاضسافة إا ¤الدعم والثقة
من طرف ال–اد الدو‹ للعبة الذي سساند
ا÷زائر ‘ كل اÿطوات».

Ãناسسبة العرسس الكروي با÷زائر

إإجرإءإت إحÎإزية لتأام Úإلتظاهرة إلرياضصية
الشسعب /سسخّرت اŸديرية العامة لÓأمن
الوطني تعدادا شسرطيا هاما لتأام Úمونديال
كرة اليد لقل من  21سسنة با÷زائر ›هزين
بكافة الوسسائل واŸعدات التي –فظ النظام،
وه -ذا ب -اإلسس-ت-ع-ان-ة ب-ع-ن-اصس-ر ال-وح-دة ا÷وي-ة
Óمن الوطني وكامÒات اŸراقبة.
ل أ
أاكدت خلية التصسال والصسحافة باŸديرية
 ،أان ال- -ق -ي -ادة ال -ع -ل -ي -ا ÷ه -از الشس -رط -ة –ت
اإلشسراف اŸباشسر للواء هامل ،عملت على
ت- -وف Òك- -ل ال- -ظ -روف األم -ن -ي -ة وتسس -خ Òك -ل

اإلم - -ك - -ان- -ات الÓ- -زم- -ة ،لضس- -م- -ان سس Òه- -ذه
التظاهرة الرياضسية ‘ ظروف أامنية جيدة.
” ب -اŸن -اسس -ب -ة تسس -ط Òخ -ط -ة أام -ن -ي -ة ”
إاط Ó-ق-ه-ا ق-ب-ل وصس-ول ال-ف-رق اŸشس-ارك-ة ،م-ن
خÓل Œنيد تعداد شسرطي هام من ﬂتلف
ال -رتب ،م-دع-م Úب-ف-رق-ة األن-ي-اب ،وط-ائ-رات
مروحية لتوف ÒالسسÓمة األمنية ،تسسهر على
تأام Úالوفود الرياضسية ‘ مقرات إاقامتهم
وت -ن -ق -ل -ه -م ا ¤ال -ق -اع -ات ال -ت -ي سس -ت -ح -تضس -ن
اŸب -اري -ات ب -الضس -اف -ة ا ¤ع -م -ل-ي-ة اŸواك-ب-ة

وا◊ماية المنية من وا ¤اŸطار.
كما أاوضسحت ذات اإلدارة أان السسيد اللواء
Óمن الوطني أاعطى تعليمات
اŸدير العام ل أ
آامريه بضسمان اإلنسسيابية اŸرورية ع Èالطرق
اŸؤودية إا ¤القاعات التي سستحتضسن فعاليات
بطولة العا ⁄لكرة اليد ،باإلضسافة ا ¤تأاطÒ
ا÷م -اه Òال -ت-ي سس-تشس-ج-ع ال-ف-رق ال-ري-اضس-ي-ة،
ح -يث سسÎاف -ق ال -ت -ع -زي -زات األم -ن -ي -ة ب -ف -رق
ال -دراج -ات ال -ن -اري -ة وتشس -ك -ي -ل أام -ن -ي ب-ال-زي
الرياضسي .

الشسعب /ت-ت-وي-ج-ا ل-لسس-ن-ة ال-تدريبية
ل-ل-ت-حضس Òال-ق-تا‹  ،2017-2016وط-ب-قا
ل - -ل - -ت - -وج - -ي - -ه - -ة السس - -ن - -وي - -ة ل - -ت- -حضسÒ
القوات،الصسادرة عن الفريق نائب وزير
الدفاع الوطني ،رئيسس اأركان ا÷يشس ،
اأشسرف اللواء الشسريف عبد الرزاق قائد
الناحية العسسكرية الرابعة يوم  16جويلية
 2017ع -ل -ى ت -ن -ف -ي -ذ “ري -ن ت -ك-ت-ي-ك-ي
ب -ال -رم -اي -ات ا◊ق -ي -ق -ي -ة ع -ل -ى مسس-ت-وى
ال-ق-ط-اع ال-ع-م-ل-ي-ات-ي جنوبي شسرق جانت

Ãوضسوع «كتيبة مشساة اآلية ‘ الهجوم من
ا◊ركة».
ياأتي هذا التمرين الذي ُنفذ على عدة
م -راح-ل ل-ي-ت-وج ج-ه-ودا دوؤوب-ة لسس-ن-ة م-ن
التدريب والتحضس Òالقتا‹ بهذا القطاع
العملياتي ا◊سساسس ،كما اأنه يقدم صسورة
واضس -ح -ة ÷اه-زي-ة الأف-راد وال-ع-ت-اد م-ن
ح -يث ال-ت-ن-ظ-ي-م اÙك-م والنضس-ب-اط ‘
ال -ت -ن -ف -ي -ذ وال -دق -ة ال -ع -ال -ي -ة ‘ اإصس -اب-ة
الأهداف وتدمÒها.

اثر دورية اسستطÓع بع Úقزام

إ÷يشش يوقف ›رم Úوبحوزتهم كÓشصنيكوف وذخÒة
الشسعب ‘ /اإطار ﬁاربة التهريب
وا÷رÁة اŸن - - -ظ - - -م - - -ة واإث - - -ر دوري- - -ة
اسس - -ت - -ط Ó- -ع وت - -ف- -ت- -يشس ق- -رب ا◊دود
Ãن- -ط- -ق- -ة ع Úق- -زام/ن.ع ،6.اأوق - - -فت
مفرزة للجيشس الوطني الشسعبي ،يوم 17
جويلية › ،2017رم )02( Úبحوزتهما
مسس-دسس رشس-اشس م-ن ن-وع كÓ-شس-ن-ي-ك-وف
وك -م -ي -ة م -ن ال -ذخÒة وم -ع-دات ت-ف-جÒ
وتنقيب عن الذهب ،فيما اأوقفت مفارز
اأخرى بتمÔاسست خمسسة ( )05مهربÚ
وح -ج-زت ( )16م -ول -دا ك-ه-رب-ائ-ي-ا و()11
مطرقة ضسغط وجهازي ( )02كشسف عن
اŸعادن.

..توقيف Œار ﬂدرإت بتلمسصان وحجز 6
قناط Òمن إلتبغ بالوإدي
من جهة اأخرى ،اأوقف حراسس ا◊دود
بتلمسسان/ن.ع ،2.ت -اج -ر ﬂدرات وح -ج-زوا
( )91ك -ي-ل-وغ-رام م-ن ال-ك-ي-ف اŸع-ال-ج ،ف-ي-م-ا
ضسبط عناصسر الدرك الوطني ( )06قناطÒ
م-ن ال-ت-ب-غ ب-الوادي/ن.ع ،4.و(  )1645وح -دة
من ﬂتلف اŸشسروبات Ãعسسكر/ن.ع.2.
ك- -م- -ا اأوق- -ف ع- -ن -اصس -ر ال -درك ال -وط -ن -ي
وحراسس ا◊دود ( )41مهاجرا غ Òشسرعي
م -ن ج -نسس -ي -ات ﬂت -ل -ف -ة ب-ك-ل م-ن ت-ل-مسس-ان
واأدرار و بشسار وسسوق اأهراسس.

