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انتقال ا÷زائر من مرحلة مكافحة الإرهاب إا ¤الوقاية منه تسستحق الهتمام
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ي - -ق - -وم وزي - -ر إلسس- -ي- -اح- -ة وإلصس- -ن- -اع- -ة
إلتقليدية حسس Úمرموري ،بزيارة عمل
وتفقد إ ¤و’ية مسستغا ،Âيوم غد٢٦ ،
جويلية .٢٠١٧

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

زعÓن يدشسن ترامواي
بلعباسس

١٧٣9٦

انقطاع اŸاء
والكهرباء ...كابوسس
يومي بسسيدي موسسى
–ولت ي- -وم- -ي- -ات م- -وإط- -ن -ي
ب - - -ل - - -دي - - -ة سس - - -ي- - -دي م- - -وسس- - -ى
ب -ال-ع-اصس-م-ة ،إ ¤ج-ح-ي-م جّ-رإء
إ’ن - - -ق - - -ط - - -اع - - -ات إŸت- - -ك- - -ررة
وإل -ط -وي-ل-ة ل-ل-ت-ي-ار إل-ك-ه-رب-ائ-ي
إلتي تسستمر أإحيانا إ ¤سساعات
ط- - -وي- - -ل- - -ة .يضس- - -اف إ ¤ه- - -ذه
إŸع-ان-اة ،إن-ق-ط-اع إŸاء إلشس-روب
بسس -بب ت -وق-ف مضس-خ-ات إل-دف-ع
إل - - -ت- - -ي تشس- - -ت- - -غ- - -ل ب- - -دوره- - -ا
ب -ال -ك -ه -رب -اء ،ل -تصس -ب -ح إŸع-ان-اة
مضس -اع-ف-ة .ول-ك-م أإن ت-تصس-وروإ
ه- -ذإ إŸشس- -ه- -د إل- -ك- -ارث -ي إل -ذي
خلف تذمرإ وسسخطا متزإيدين
ل- - -دى م - -وإط - -ن - -ي وŒار ه - -ذه
إل-ب-ل-دي-ة ،إل-ت-ي هي على مرمى
حجر من إلعاصسمة.

أابواب مفتوحة على حديقة التجارب
’ب-وإب إŸف-ت-وح-ة ع-ل-ى ح-دي-ق-ة إلتجارب با◊امة ‘
ت-ت-وإصس-ل إ أ
إطار فعاليات عملية إلتحسسيسس وحماية إÙيط.
’جل ذلك قدمت إدإرة إ◊ديقة برنا›ا تربويا ترفيهيا ،يتم
أ
من خÓل تقد Ëعروضس بهلوإنية وأإلعاب سسحرية كل أإيام إلسسبت
’ضسافة إ¤
وإلثÓثاء وإÿميسس بدإية من إلسساعة ١٣:٣٠سسا ،با إ
تقد Ëقرإءإت شسعرية على إلسساعة ١٤:٠٠سسا.

’شس-غ-ال إل-ع-م-ومية وإلنقل
ي-ق-وم وزي-ر إ أ
عبد إلغني زعÓن ،بزيارة عمل إ ¤و’ية
سسيدي بلعباسس ،يتفقد فيها قطاع إلنقل،
حيث يضسع ترإموإي بلعباسس حيز إÿدمة،
إليوم ٢5 ،جويلية.

ميهوبي يفتتح مهرجان الفيلم الدو‹ بوهران
يشس -رف وزي -ر إل -ث-ق-اف-ة
عزإلدين ميهوبي ،إليوم،
ع- -ل -ى إف -ت -ت -اح ف -ع -ال -ي -ات
م -ه -رج -ان وه-رإن إل-دو‹
ل-ل-ف-ي-ل-م إل-ع-رب-ي ‘ دورته
إل-ع-اشس-رة Ãدي-نة وهرإن،
إلذي يسستمر إ ¤غاية ٣١
جويلية إ÷اري.
‘ ه -ذه إل -دورة سس -ي-ت-م ع-رضس  ٣١ف-ي-ل-م-ا ‘ إŸن-اسس-ب-ة إلرسسمية ،منها
’فÓم إلثانوية ،كما
’فÓم إلقصسÒة وإ أ
’فÓم إلروإئية إلطويلة وإ أ
إ أ
سسيتم تكر Ëعدد من إلفنان ÚخÓل إŸهرجان.

مناصسرة ينشسط ندوة صسحفية

فريق الكونغ فو لأÓمن الوطني يحصسد الذهب والفضسة
Óم-ن إل-وط-ن-ي ضس-م-ن إŸن-ت-خب إل-وط-ن-ي ‘ ،إل-ط-ب-ع-ة إلسس-ادسس-ة ل-ل-بطولة
شس-ارك ري-اضس-ي-و إ÷م-ع-ي-ة إل-ري-اضس-ي-ة ل -أ
’سساليب إلتي جرت وقائعها من  ١9إ٢٢ ¤
Óكابر ذكور وإناث ‘ إختصساصس إلسسندإ وإ أ
’فريقية للكونغ فو ووشسو ل أ
إ إ
Óمن إلوطني ‘ هذه إلبطولة
ج-وي-لية  ٢٠١٧ب-ج-م-ه-وري-ة إل-ب-ي-ن ،Úح-يث ت-أال-ق-وإ ري-اضس-ي-و إ÷م-ع-ي-ة إل-ري-اضس-ي-ة ل أ
بحصسدهم  ٠٤ميدإليات تتمثل ‘  ٠٢ذهبيت Úو ٠٢فضسيت.Ú
’من إلوطني إŸشساركة ‘ ﬂتلف إلبطو’ت ،إلوطنية منها وإلدولية ،عدة أإلقاب
هذإ وقد حققت منتخبات إ أ
رفعوإ من خÓلها رإية إ÷زإئر ‘ إÙافل إلدولية .مع إلعلم أإن إŸنتخب إلوطني –صسل
على إŸرتبة إلثانية ‘ إلÎتيب إلعام.
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ت- -ع- -ق- -د ح- -رك- -ة ›ت- -م -ع إلسس -ل -م ن -دوة
صس -ح -ف -ي -ة ي -ؤوط-ره-ا رئ-يسس إ◊رك-ة ع-ب-د
إÛي -د م -ن -اصس -رة ،ح -ول ﬂرج-ات إŸؤو“ر
’وضس - -اع
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إلسسياسسية وإ’قتصسادية وإلدولية وذلك
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صسباحا.

ا◊ركة الشسعبية تعقد ندوة صسحفية Ãقرها اŸركزي
نعقد إ◊ركة إلشسعبية إ÷زإئرية ،ندوة صسحفية بخصسوصس قضسية
سس-حب إل-ث-ق-ة م-ن إŸنسس-ق إل-و’ئ-ي ل-ل-ج-زإئ-ر إل-ع-اصس-مة إلسسابق ،ينشسطها
إلناطق إلرسسمي للحركة إلنائب بربارة إلشسيخ ،إليوم  ٢5جويلية ،٢٠١٧
ع-ل-ى إلسس-اع-ة إل-ع-اشس-رة وإل-نصسف صسباحا (Ã )١٠:٣٠ق -ر إ◊زب إل-ك-ائ-ن
بـ ٢5شسارع خليفة بوخالفة ،سسيدي إﬁمد.
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تسسجيل شسهادات اÛاهدين Ãتحف اÛاهد

ملت
قى دو‹ حول السسÓمة اŸرورية

يومية وطنية إخبارية تصسدر عن إŸؤوسسسسة إلعمومية
إ’قتصسادية(شسركة ذإت أإسسهم)
رأإسس مالها إ’جتماعي ١٢٦ .٠٠٠.٠٠٠ .٠٠ :دج
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مسسؤوولة إلنشسر

أامينة دباشس
مدير إلتحرير

فنيدسس بن بلة

إلع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم التجـ ـ ـاري :السسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
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إŸقـــا’ت وإل- - -وث- - -ائ- - -ق إل- - -ت - -ي ت - -رسســــل أإوتسس - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإ ¤أإصسحابها نشسرت أإو  ⁄تنشسر
و’ ›ال Ÿطالبة إ÷ريدة بها

’شسهار
إŸؤوسسسسة إلوطنية للنشسر وإ إ
 ١شسارع باسستور ـ إ÷زإئر
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تطبع بالم ؤ
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ترأاسس ›لسسا وزاريا مشسÎكا حول تصسدير اŸواد الغذائية

تبون يأامر بتشسكيل ÷نة مشسÎكة لعرضس ا◊لول خÓل شسهر
لول عبد اÛيد
ترأاسس الوزير ا أ
ت-ب-ون ،أامسس ،ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة،
›لسس- - -ا وزاري- - -ا مشسÎك- - -ا خصسصس
ل- -ب- -حث إاشس- -ك- -ال- -ي- -ة تصس -دي -ر اŸواد
الغذائية التي تسستعمل اŸدخÓت
اŸدع -م -ة ،ب -حسسب م-ا أاف-اد ب-ه ب-ي-ان
لول.
Ÿصسالح الوزير ا أ
ن - -ظ - -م أÛلسس أل - -وزأري أŸششÎك
ب- -حضش- -ور وزي- -ري أŸال- -ي- -ة وأل- -ت- -ج- -ارة
وﬁاف -ظ ب -نك أ÷زأئ -ر وأŸدي-ر أل-ع-ام
ل -ل -ج -م -ارك ورئ -يسس ج -م -ع -ي -ة أل -ب -ن-وك
وأŸؤوسشسشات أŸالية.
أضشاف ألبيان ،أن تقرير وزير ألتجارة
سش -م-ح ب-إاب-رأز «ألخ-تÓ-لت أل-ت-ي ت-ط-ب-ع
سش Òبعضس ألفروع ألتي تنتج موأّد قابلة
للتصشدير» ،مششÒأ إأ ¤أن «ألتناقضشات
وألختÓلت أŸسشجلة متعلقة Ãختلف

أŸسش -ت -وي -ات وت -خصس ن -ظ -ام أل -ت -م -وي -ن
وأإلنتاج وألتوزيع على حد سشوأء».
‘ ختام ألنقاشس أمر ألوزير أألول
أŸسش-ؤوول Úأ◊اضش-ري-ن «ب-ت-نصش-يب ÷ن-ة
وزأري -ة مششÎك-ة ب-رئ-اسش-ة وزي-ر أŸال-ي-ة،
ح -يث Áث -ل ف -ي-ه-ا أيضش-ا وزي-ر أل-فÓ-ح-ة
وأل -ت -ن-م-ي-ة أل-ري-ف-ي-ة وألصش-ي-د أل-ب-ح-ري».
وسش-ت-ت-و ¤أل-ل-ج-ن-ة م-ه-م-ة «إأع-دأد تقرير
مفصشل حول هذه أإلششكالية ‘ أجل ل
يتعدى ششهرأ».
وسشتعرضس ألنتائج ألتي سشتفضشي إأليها
أÈÿة «ع - -ل - -ى أل - -وزي- -ر أألول ب- -غ- -رضس
ت -ق -ي -ي -م -ه -ا وم -ن أŸق -رر أن ت -رأف -ق -ه -ا
أقÎأحات حلول من ششأانها أن تضشع حدأ
لÓنعكاسشات أŸباششرة أÎŸتبة عن هذه
ألظاهرة ،لسشيما أألضشرأر أŸسشجلة ‘
›ال تطوير ألقتصشاد ألوطني».

›موعة التصسال حول مسسالك الهجرة غ Òالشسرعية ،بدوي:

ا÷زائر تؤودي مسسؤوولياتها كاملة ‘ ظل احÎام اŸبادئ الدولية
أاكد وزير الداخلية وا÷ماعات اÙلية والتهيئة العمرانية نورالدين بدوي ،أامسس ،بتونسس ،أان ا÷زائر تؤودي «مسسؤوولياتها كاملة»
بخصسوصس مسسأالة الهجرة غ Òالشسرعية ،وهذا من أاجل «حماية مصسا◊ها الوطنية ‘ ظل احÎام القيم واŸبادئ واŸعاي Òالدولية اŸطبقة».

قال بدوي ‘ كلمة ألقاها خÓل
أشش- -غ- -ال ألج -ت -م -اع أل -وزأري أل -ث -اÊ
Ûم- -وع- -ة ألتصش- -ال ح- -ول مسش -الك
ألهجرة غ Òألششرعية بوسشط ألبحر
أألب- - -يضس أŸت- - -وسش- - -ط ،إأن أ÷زأئ - -ر
«تشش -ارك أل -ي -وم ‘ ه -ذأ ألج -ت -م-اع،
ك -ون -ه -ا ت -وأج -ه بشش -ك-ل م-ب-اشش-ر ه-ذه
ألظاهرة وتسشعى لتأادية مسشؤوولياتها
ك -ام -ل -ة م -ن أج -ل ح-م-اي-ة مصش-ا◊ه-ا
أل - -وط- -ن- -ي- -ة ‘ ظ- -ل أحÎأم أل- -ق- -ي- -م
وأŸبادئ وأŸعاي Òألدولية أŸطبقة
‘ هذأ ألششأان».
وبعد أن أوضشح أن أŸنطقة تششهد
«تدفقات أŸهاجرين غ ÒألششرعيÚ
وأل -ت -ي أف -رزت ن -ت -ائ -ج خ-طÒة ع-ل-ى
أŸسش- -ت- -وى أإلنسش- -ا ،Êألق- -تصش- -ادي،
أألمني وألجتماعي» ،أششار إأ ¤أن
ه -ذه أل -ظ -اه-رة «م-ع-ق-دة وتسش-ت-دع-ي
مزيدأ من ألهتمام وتضشافر أ÷هود
فيما بيننا وعلى ﬂتلف أألصشعدة».
وأضش - - -اف ‘ ن - - -فسس أإلط- - -ار ،أن
أ÷زأئ - -ر «وب - -ع- -دم- -ا ك- -انت تشش- -ك- -ل
مصش- -درأ ل- -ل- -ه- -ج -رة ث -م ب -ل -د ع -ب -ور،
أصش-ب-حت ح-ال-ي-ا م-قصش-دأ للمهاجرين
غ Òألششرعي ،Úوذلك إأثر مسشاهمة
ثÓثة عوأمل أسشاسشية ‘ تطور هذأ
ألوضشع» ،مششÒأ إأ ¤أن «أألمر يتعلق
‘ أŸق- -ام أألول ب -ت -ق -اسش -م أ÷زأئ -ر
حدودأ مع بلدأن ألسشاحل ألتي تعاÊ
م -ن أن-ع-دأم أألم-ن وت-ف-اق-م أل-ت-ه-دي-د
أإلرهابي مع تزأيد نششاطات ششبكات
Óوطان،
أ÷رÁة أŸنظمة ألعابرة ل أ
باإلضشافة إأ ¤ألفقر أŸتفششي ألذي
ي -زي-د م-ن وط-أات-ه غ-ي-اب دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة
ت -ن -م -وي -ة ‘ مسش -ت -وى ألح -ت -ي -اج-ات
وألتطلعات».
ك- -م- -ا أب- -رز ب- -دوي أن «أل -ت -ده -ور

أŸسش-ت-م-ر ل-ل-ب-ي-ئ-ة أل-ط-ب-ي-عية أدى إأ¤
ت -ف -اق-م أل-ظ-روف أŸع-يشش-ي-ة ألسش-ي-ئ-ة
لسش -ك -ان ه -ذه أŸن-ط-ق-ة» ،م-ع-تÈأ أن
«أششÎأك هذه ألعوأمل ألسشلبية قد
ضشاعف من ألششعور باليأاسس لدى تلك
ألششعوب ،وهو ما دفع بششرأئح كبÒة
م -ن -ه -ا ل -ل -ب -حث ع-ن آأف-اق ت-ب-دو أكÌ
إأنسشانية».
وذك -ر أل -وزي -ر أن ه -ذه أل -ظ -اه-رة
«ت -خ -ل -ق أل -ع -دي-د م-ن أŸشش-اك-ل ل-دى
أل- -ب- -ل- -دأن أل- -ت- -ي ي -ع Èم -ن خ Ó-ل -ه -ا
أŸه -اج -رون غ Òألشش -رع-ي Úوك-ذلك
أل -ب -ل -دأن أل -ذي ي -قصش -دون -ه-ا وŒع-ل
أŸقبل Úعلى هذه أŸغامرة أŸليئة
Óوه-ام وتسشبب
ب-األخ-ط-ار ضش-ح-اي-ا ل -أ
مآاسس إأنسشانية كثÒة».
وجدد بدوي عزم أ÷زأئر على
ت-ع-زي-ز أل-ت-ع-اون أإلق-ل-ي-م-ي وأل-ث-نائي،
ح-ول مسش-أال-ة أل-ه-ج-رة غ Òألشش-رع-ي-ة
ب-ط-ري-ق-ة تضش-م-ن ك-رأم-ة أألشش-خ-اصس
و–ارب بصش - -ف- -ة «ك- -ام- -ل- -ة ودأئ- -م- -ة
وتضشامنية» أسشباب هذه ألظاهرة.
وق -ال «سش-ت-وأصش-ل أ÷زأئ-ر ت-ع-ب-ئ-ة
م - -وأرده - -ا أÿاصش - -ة لضش - -م- -ان أم- -ن
أرأضشيها وŒدد عزمها على تعزيز
أل -ت -ع -اون أل -ث -ن-ائ-ي وأإلق-ل-ي-م-ي ح-ول
مسشأالة ألهجرة غ Òألششرعية بطريقة
تضش -م -ن ك -رأم -ة أألشش-خ-اصس– ،ارب

بصش -ف -ة ك -ام -ل -ة ودأئ -م -ة وتضش -ام -ن-ي-ة
أألسش- -ب- -اب أل- -ت- -ي ت- -دف -ع أآللف م -ن
ألضشعفاء إأ ¤طريق ألهجرة وألتسشول
وألسش- -ت -غ Ó-ل م -ن ق -ب -ل أ÷م -اع -ات
أإلج- - -رأم- - -ي- - -ة وأŸوت ‘ ن- - -ه - -اي - -ة
أŸطاف».
وأبرز بدوي ،أن ألتعاون ‘ هذأ
أÛال ي- -جب أن ي- -ك- -ون «م- -ن- -د›ا
ويتطلب دعم أÛتمع ألدو‹» من
خÓل أŸسشاهمة ‘ أسشتعادة أألمن
وح -ل أل -ن -زأع -ات وﬁارب -ة أإلره-اب
وأ÷رÁة أŸنظمة ألعابرة للحدود
وباألخصس تششجيع ألتنمية من خÓل
ألسش -ت -ث -م -ارأت وت -رق-ي-ة أŸؤوسشسش-ات
ألصش-غÒة وأŸت-وسش-ط-ة وك-ذأ تشش-ج-ي-ع
ألهجرة ألششرعية ،باعتبار ،كما قال،
أن منطقة ألسشاحل –توي على عدد
ك -ب Òم -ن أل -ب -ل -دأن أŸصش -ن -ف -ة «أق -ل
تطورأ».
وذكر ‘ نفسس ألسشياق ،أن ألتدأبÒ
أل -ت -ي أت -خ -ذت -ه -ا أ÷زأئ -ر «ل -ت -ح-م-ل
مسش- -ؤوول- -ي- -ات- -ه- -ا» ‘ م -وأج -ه -ة ه -ذه
أل -ظ -اه-رة «أرت-ك-زت» ع-ل-ى م-رأج-ع-ة
ألتششريعات ألوطنية أŸنظمة ◊ركة
أألج- - - -انبÃ ،ا ‘ ذلك «تشش- - - -دي- - - -د
أل-ع-ق-وب-ات» ضش-د أألنشش-ط-ة أŸت-ع-لقة
بالهجرة غ Òألششرعية وكذأ «تعبئة
م - -وأرد ه - -ام- -ة» ل- -ت- -أام Úح- -دوده- -ا
ألبحرية وألÈية.
وأضش- - -اف ‘ ه- - -ذأ ألسش - -ي - -اق ،أن
أ÷ه- -ود أŸع- -تÈة أل- -ت- -ي أت -خ -ذت -ه -ا
أ÷زأئ- - -ر ع- - -ل- - -ى ط- - -ول ألشش - -ري - -ط
ألسشاحلي ،سشاهمت ‘ «ألقضشاء على
أ◊ل-م أألوروب-ي ل-ل-م-رشش-ح Úل-لهجرة
ألسش- -ري- -ة م- -ن ج- -زأئ- -ري Úوأف- -ارق- -ة
وغÒهم» ،إأل أنه ،بحسشب أŸتحدث،
«عدم أتخاذ إأجرأءأت حاسشمة حول

أألسشباب ألهيكلية» لهذأ أŸد ألبششري
حول أ÷زأئر تدريجيا إأ« ¤وأجهة
إأج- -ب -اري -ة لأع- -دأد م- -ت- -زأي- -دة م -ن

أŸهاجرين غ Òألششرعي.»Ú

...ويتحادث مع نظÒه
التونسسي
–ادث وزي- - - -ر أل- - - -دأخ- - - -ل- - - -ي- - - -ة
وأ÷م- -اع- -ات أÙل- -ي- -ة وأل- -ت- -ه -ي -ئ -ة
أل -ع -م -رأن-ي-ة ن-ورأل-دي-ن ب-دوي ،أمسس،
بتونسس ،مع نظÒه ألتونسشي ألهادي
›دوب.
حضش- -ر أÙادث- -ات ،أل -ت -ي ج -رت
على هامشس ألجتماع ألوزأري ألثاÊ
Ûموعة ألتصشال حول ألهجرة غÒ
ألشش -رع -ي-ة ‘ ب-ل-دأن أل-ب-ح-ر أألب-يضس
أŸت - -وسش - -ط ،أألم Úأل - -ع- -ام Ûلسس
وزرأء أل-دأخ-ل-ي-ة أل-ع-رب ﬁم-د ع-ل-ي
كومان.
‘ تصشريح للصشحافة عقب أللقاء
أكد ألوزير ألتونسشي ،أن بÓده «تششعر
Ãوقف أك Ìقوة Ÿا تناقشس مثل هذه
أŸسشائل (ألهجرة غ Òألششرعية) ‘
م - -ث - -ل ه - -ذأ ألج - -ت - -م - -اع ب- -حضش- -ور
أ÷زأئر».
م -ن ج -ه -ت-ه أشش-اد ألسش-ي-د ك-وم-ان،
Ãوقف أ÷زأئر Œاه مششكل ألهجرة
غ Òألششرعية وأسشتعدأدها للعمل من
أجل إأيجاد حل لهذأ أŸششكل ألذي
يحتاج لتعاون وتضشافر جهود أ÷ميع.
وأشش- -ار ن- -فسس أŸت -ح -دث ،إأ ¤أن
أجتماع تونسس «يعّبر عن جهود دولية
Ÿك- -اف- -ح- -ة ظ- -اه- -رة أل- -ه- -ج -رة غÒ
ألششرعية».

وزير الداخلية الفرنسسي:

ا÷زائر بذلت جهودا أامنية كبÒة ‘ منطقة السساحل
أكد وزير ألدأخلية ألفرنسشي جÒأرد كولومب،
أمسس ،بتونسس ،أن أ÷زأئر قامت Ãجهودأت أمنية
كبÒة ‘ منطقة ألسشاحل ،باعتبارها «بلدأ قويا» ‘
هذه أŸنطقة من ألعا.⁄
أف -اد وزي -ر أل -دأخ -ل -ي -ة أل -ف -رنسش -ي ‘ ،تصش-ري-ح
للصشحافة عقب أÙادثات ألتي أجرأها مع وزير
ألدأخلية وأ÷ماعات أÙلية وألتهيئة ألعمرأنية

ن-ورأل-دي-ن ب-دوي ،ع-ل-ى ه-امشس ألج-ت-م-اع أل-وزأري
ألثاÛ Êموعة ألتصشال حول مسشالك ألهجرة غÒ
ألشش -رع -ي -ة ب -وسش -ط أل-ب-ح-ر أألب-يضس أŸت-وسش-ط ،أن
«أÛه -ودأت أألم -ن -ي -ة أل -ت -ي ق -امت ب -ه -ا أ÷زأئ-ر
Ãنطقة ألسشاحل كبÒة باعتبارها بلدأ قويا ‘ هذه
أŸنطقة من ألعا.»⁄
وأوضش -ح أŸسش -ؤوول أل -ف-رنسش-ي ،أن أل-وضش-ع أل-ذي

قيطو Êمن سسان بطرسسبورغ:

تعرفه منطقة ألسشاحل من حركات Œار أألسشلحة،
وألŒار بالبششر ،وأ÷ماعات أإلرهابية «تدعونا
للعمل سشويا» من أجل «ألتحكم ‘ ألوضشع».
وق -د ت -ن -اولت أÙادث -ات أل -ت -ي ج -م-عت ب-دوي
بنظÒه ألفرنسشي ،سشبل «موأصشلة تعزيز» ألتعاون
ب Úألبلدين ‘ قطاع ألدأخلية وأ÷ماعات أÙلية
وأسشتغÓل كامل ألفرصس أŸتاحة.

تطبيق اتفاق اوبك «‡تاز عموما»
ي-ع-ت Èت-ط-ب-ي-ق إات-ف-اق التعاون
ب Úدول منظمة الدول اŸصسدرة
ل- - -ل- - -ن- - -ف- - -ط (أاوبك) وال - -دول غÒ
لعضس- - -اء ‘ اŸن- - -ظ - -م - -ة «‡ت - -از
ا أ
ع -م -وم-ا» ،ب-حسسب م-ا أاك-ده ،أامسس،
بسس-ان ب-ط-رسس-ب-ورغ (روسس-ي-ا) وزي-ر
الطاقة مصسطفى قيطو› ،Êددا
عزم ا÷زائر على مواصسلة البحث
عن ا◊لول التي ترضسي ا÷ميع.
«يسشعد Êبششكل كب Òأن أرى بأان
ت -ن -ف-ي-ذ أت-ف-اق أل-ت-ع-اون ‡ت-از ع-م-وم-ا
وأل -ذي أظ -ه -ر م -ع -دل أم -ت-ث-ال م-رت-ف-ع
تاريخيا وهذأ هو بالتأاكيد عÓمة على
ألنجاح ألذي يجب أن نكون فخورين
به» وفق ما صشرح به قيطو ÊخÓل
أللجنة ألوزأرية ألرأبعة أŸششÎكة بÚ
دول أوبك وخارج أوبك ،بحسشب بيان
صشادر عن وزأرة ألطاقة.

كما ششدد ألوزير من جهة أخرى،
على أسشتعدأد أ÷زأئر للتعاون مع دول
أوبك وخارج أوبك «بروح ألسشتمرأرية»
و»ألهدف أŸششÎك أŸتمثل ‘ –قيق
ألسش -ت -ق -رأر ‘ سش-وق أل-ن-ف-ط وب-ال-ت-ا‹
أ◊ف- -اظ ع- -ل- -ى أŸصش- -ال- -ح أŸششÎك- -ة
ل- -ب- -ل- -دأن- -ن- -ا» ،مضش- -ي- -ف- -ا أن «أ÷زأئ- -ر
سش -ت-وأصش-ل أل-ع-م-ل ع-ل-ى إأي-ج-اد أ◊ل-ول

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

أŸرضشية للجميع».
كما ششكر قيطو Êنظرأءه أألعضشاء
‘ أل -ل -ج-ن-ة وأل-ب-ل-د أŸضش-ي-ف (روسش-ي-ا)
«ل -ل -ج -ه -ود أŸب -ذول -ة» ل -ت-ن-ف-ي-ذ إأعÓ-ن
ألتعاون لـ 30ديسشم.2016 È
وعششية ألجتماع كان قيطو Êقد
–ادث مع رئيسس منظمة أوبك خالد
أل -ف -ال -ح (أل -وزي -ر ألسش -ع -ودي ل -ل -ن -ف-ط)
وأألم Úألعام للمنظمة ﬁمد باركيندو
وأل -ع -دي -د م -ن ن -ظ -رأئ-ه م-ن دول أوبك
وخارج أوبك.
ورك- -زت ه- -ذه أÙادث- -ات ع- -ل -ى
عديد أŸوضشوعات خصشوصشا تطور
أسشوأق ألنفط وظروف أإلنتاج وكذأ
ت -ن -ف -ي -ذ إأع Ó-ن أل -ت -ع -اون أŸوق-ع ‘
أŸؤو“ر ألوزأري لدول أوبك وخارج
أوبك ‘ ديسشم.2016 È
ك -م -ا ” ت -ن -اول أ÷ه-ود أŸب-ذول-ة

وألقائمة من قبل دول أوبك وخارج
أوبك ورغبتهم ‘ –قيق ألسشتقرأر
‘ أسش - -وأق أل - -ن- -ف- -ط ع- -ل- -ى أŸديÚ
أŸتوسشط وألبعيد.
ي- -ذك- -ر ،أن أوبك وأŸن -ت -ج Úم -ن
إأح- - -دى عشش- - -رة دول - -ة خ - -ارج أوبك،
ملتزمة بتخفيضس إأنتاجها إأ ¤غاية
م- - -ارسس  2018ل- -ل -ح -د م -ن ف -ائضس
ألعرضس ألذي يؤوثر سشلبا على سشعر
ألذهب أألسشود.
وسش-يسش-م-ح ه-ذأ ألج-ت-م-اع ب-تقييم
مسشتوى تنفيذ أتفاق خفضس أإلنتاج
ورÃا وضش - - -ع ت- - -وصش- - -ي- - -ات إلج- - -رأء
تعديÓت على أسشتقرأر أفضشل للسشوق
ألنفطية وسشيتم بعد ذلك تقد Ëهذه
أل- -ت -وصش -ي -ات إأ ¤ألج -ت -م -اع أل -ق -ادم
Ÿنظمة أوبك.

ألعدد
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فنيدسس بن بلة
أÛالسس ألوزأرية أŸششÎكة ألتي ششرع ‘ تنظيمها ألوزير أألول عبد أÛيد تبون،
–مل دللت وأبعادأ جديرة بالتوقف عندها وإأبرأز أهميتهاŸ ،ا لها من قيمة ‘
ألتقييم وألتقو ËوأقÎأح أ◊لول لتعقيدأت ومششاكل مÎأكمة.
ت-ك-م-ن أه-م-ي-ة أÛالسس أل-وزأري-ة أŸششÎك-ة ك-ون-ه-ا ت-ف-ت-ح م-ل-ف-ات أل-قضش-اي-ا أل-رأه-نة
وتناقششها مع أهل ألختصشاصس وتعرضس بدأئل تعتمد على رؤوية أسشتششرأفية وخارطة
طريق ،دون ألتوقف عند ألتعقيدأت وأإلبقاء على حالها كما هي.
هذه ألطريقة ‘ مقارعة ألوأقع وفحصس تعقيدأتهŸ ،سشناها مع أ◊ركية أ÷ديدة
ألتي تضشطلع بها ألسشلطات ،تطبيقا لتعليمات رئيسس أ÷مهورية ألسشيد عبد ألعزيز
بوتفليقة ،أŸششدد دوما على جهاز تنفيذي فعال ،يجتهد ‘ ألبحث عن حلول أإلقÓع
أŸمكنة ع Èأ◊وأر مع أهل ألختصشاصس وإأششرأكهم ‘ كل كبÒة وصشغÒة.
رأينا هذأ ‘ أÿطاب ألسشياسشي أŸردد من على ﬂتلف أŸنابر وأعلى هرم سشياسشي
حول طريقة ألعمل ‘ Œاوز ألظرف أŸا‹ ألقتصشادي ألصشعب بروح ألتجدد وألبتكار
يجعل من أألزمات ﬁطة أنطÓق نحو أألحسشن وأألعلى أعتمادأ على أسشتقÓلية ألقرأر
وأÿيار.
هذأ أÿطاب ألسشياسشي أÙدد لرؤوى أŸسشتقبل أŸنطلق بخطوأت ثابتة Œلّى جيدأ
‘ ﬂتلف ›السس ألوزرأء منذ بروز أألزمة ألنفطية وترأجع أسشعار ألÈميل إأ ¤مسشتوى
أÿطر أÙدق باŸششاريع وأإل‚ازأت .على عكسس حمÓت ألتيئيسس أŸروجة من
جهات بالدأخل وأÿارج أŸرأهنة على أششياء ما أنزل ألله بها من سشلطان ،حدد أÿطاب
ألسشياسشي توجها أك Ìوأقعية وبرأغماتية مصشارحا أŸوأطن بأاقصشى درجة ألوضشوح
وألششفافية بصشعوبة ألظرف وإأكرأهاته مرأفعا لبدأئل وغايات أخرى تؤومuن ألسشيادة
و–فظ ألقرأر ألسشياسشي أŸسشتقل دون ألسشقوط ‘ إأمÓءأت أآلخر ووصشفاته ألتي
–ررت منها أ÷زأئر بتضشحيات وبششق أألنفسس ول تريد تكرأر Œربتها أŸرة.
من هذه ألزأوية ،تقرأ أبعاد أÛالسس ألوزأرية أŸششÎكة وتفهم ألقرأرأت أŸتخذة ‘
سشبيل حصشر أŸششاكل و–ديد طرق حللها بتقاسشم وظيفي وحوأرأت جادة تعيد ألثقة إأ¤
إأطارأت أ÷زأئر ومسشؤووليتهم ‘ أŸرأفقة وألندماج ‘ صشÒورة ألتحول وألتغي Òبعيدأ
عن ألقاعدة ألسشلبية «تخطي رأسشي» أو «أنا ألكل ‘ ألكل».
باألمسس ،كانت إأششكالية تصشدير أŸوأد ألغذأئية موضشوع درأسشة أÛلسس ألوزأري
أŸششÎك برئاسشة تبون .وكان ألنقاشس ألدأئر مع ألفاعل Úوأألطرأف أŸتدخلة ‘
ألعملية منصشبا على مسشأالة وحيدة ،كيف ألسشبيل لÎقية تصشدير هذه أŸنتوجات ألغذأئية
ألتي تتوأفر على مقاييسس أ÷ودة ويتهافت عليها أŸسشتهلك ‘ أبعد جهة من أŸعمورة،
وإأ ¤أي مدى Áكن للجزأئري ،ألذي قدمت له ألتسشهيÓت ألعقارية وأŸالية إأيصشال
منتوجه ألغذأئي ألطبيعي ألغني بالفيتامينات إأ ¤أبعد أألسشوأق أÿارجية وأقربها.
إأن -ه -ا –دي -ات ت-ف-رضس م-وأج-ه-ت-ه-ا ب-روح أŸب-ادرة وأل-ت-ن-ظ-ي-م وأل-ت-ع-رف ع-ل-ى أسش-رأر
ألفضشاءأت ألتجارية وفك رموزها من متعامل Úيفرضس عليهم أن يكونوأ ‘ أول ألصشفوف
وعلى عاتقهم تقع مسشؤوولية أتخاذ ألقرأر أŸناسشب ،ترأفقهم ألسشلطات ألتي أقسشمت
 Óأنها ذأهبة إأ ¤أألبعد ‘ ألضشرب على وتر تنويع ألقتصشاد ألبديل أ◊تمي
أمام أ Ÿإ
ÓقÓع وألتحرر أألبدي من كابوسس أÙروقات ألذي أرقنا على ألدوأم ،جعلنا نطرح
ل إ
ب Óتوقف ألسشؤوأل أ :ÒÙماذأ بعد؟ ومتى أÿروج من هذه أ◊لقة أŸفرغة؟.

بن صسالح يسستقبل سسف Òإاسسبانيا

اسستعراضس جوانب التعاون ب Úالبلدين
اسس-ت-ع-رضس رئ-يسس ›لسس
لمة عبد القادر بن صسالح،
ا أ
أامسس ،م - -ع سس - -ف Òإاسس - -ب - -ان - -ي - -ا
ب- - -ا÷زائ- - -ر ،سس- - -ان- - -ت- - -ي- - -اغ - -و
ك -اه -اب -اسسﬂ ،ت -ل -ف ج-وانب
ال-ت-ع-اون ب Úال-ب-ل-دي-ن وسس-ب-ل
ت -ع-م-ي-ق-ه-ا ،ب-حسسب م-ا أاف-اد ب-ه
بيان للمجلسس.
أوضشح ألبيان ،أن بن صشالح
أسشتقبل ألسشف Òأ÷ديد إلسشبانيا
با÷زأئر ‘ لقاء تطرق خÓله
أل- - -ط - -رف - -ان إأ« ¤ج - -وأنب م - -ن

ألتعاون ‘ ألعديد من أÛالت
وأل -ف -رصس أŸت -اح-ة ‘ أل-ب-ل-دي-ن
لتوسشيعه وتعميقه’’ ،حيث أبديا

ب- -اŸن -اسش -ب -ة «أرت -ي -اح -ه -م -ا Ÿا
وصش-لت إأل-ي-ه أل-عÓ-ق-ات أل-ث-ن-ائية
أŸت -م -ي -زة وأل-دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة أل-ت-ي
تششهدها».
ك- -م- -ا أك- -د أ÷ان- -ب -ان أيضش -ا،
«ح -رصش -ه -م -ا ع -ل-ى أل-دف-ع ب-ه-ذه
أل - -ع Ó- -ق - -ات إأ ¤أألفضش- -ل» م- -ع
«أل- -ت- -ن- -وي- -ه Ãسش- -ت -وى أل -ت -ع -اون
ألŸÈا Êوألتأاكيد على ضشرورة
ت- -رق- -ي- -ت- -ه خ- -دم- -ة ل- -ل- -مصش -ال -ح
أŸششÎك -ة ل -ل -ب -ل -دي -ن وألشش-ع-بÚ
ألصشديق.»Ú

يÎأاسس ›لسسا ÷امعة الدول العربية

مسساهل ‘ زيارة عمل إا ¤اإلمارات ومصسر
ي- -ق- -وم وزي- -ر الشس- -ؤوون
اÿارج - -ي - -ة ع- -ب- -د ال- -ق- -ادر
مسس- - -اه- - -ل ،ال- - -ي- - -وم وغ - -دا،
لم-ارات
ب -زي -ارة ع -م-ل إا ¤ا إ
ال - -ع- -رب- -ي- -ة اŸت- -ح- -دة ق- -ب- -ل
ال- - -ت - -وج - -ه إا ¤ال - -ق - -اه - -رة،
ل-يÎأاسس ج-لسس-ة اسس-ت-ث-ن-ائية
Ûلسس ج - - -ام - - -ع - - -ة ال- - -دول
العربية على مسستوى وزراء
الشسؤوون اÿارجية ،بحسسب
م - - -ا ج - - -اء ،أامسس ‘ ،ب - - -ي- - -ان
للوزارة.
وأضش- - -اف ذأت أŸصش - -در ،أن
زي -ارة وزي -ر ألشش -ؤوون أÿارج -ي-ة

إأ ¤أإلمارأت ألعربية أŸتحدة،
أل -ت -ي ت-ن-درج ‘ إأط-ار «أل-تشش-اور
أل -دأئ-م ب Úأل-ب-ل-دي-ن» ،سش-تسش-م-ح
Ÿسش - -اه- -ل ون- -ظÒه أإلم- -ارأت- -ي

ألشش -ي -خ ع -ب -د أل -ل -ه ب -ن زأي -د آأل
نهيان بـ «ألتطرق إأ ¤ألقضشايا
أإلقليمية وألدولية ذأت ألهتمام
أŸششÎك ،لسشيما سشبل ووسشائل
تدعيم ألتعاون ألثنائي».
وخلصس بيان ألوزأرة ،إأ ¤أن
مسشاهل يتوجه يوم أÿميسس إأ¤
أل -ق -اه -رة ،ح -يث يÎأسس ج-لسش-ة
أسشتثنائية Ûلسس جامعة ألدول
أل -ع-رب-ي-ة ت-خصشصس لÓ-ن-ت-ه-اك-ات
أألخÒة للقوأت أإلسشرأئيلية ‘
أألم- -اك- -ن أŸق -دسش -ة ب -ال -ق -دسس
ألششريف.

ميهوبي وسسف Òتونسس يشسيدان بتطور التبادل الثقا‘

أشش - -اد وزي - -ر أل - -ث - -ق - -اف- -ة
ع -زأل -دي -ن م -ي -ه -وب-ي وسش-فÒ
ج- - -م - -ه - -وري - -ة ت - -ونسس ل - -دى
أ÷زأئ - - -ر ع - - -ب - - -د أÛي - - -د
أل - - - -ف - - - -رشش - - - -يشش- - - -ي ،أمسس،
ب-ال-ع-اصش-م-ة ،ب-ت-ط-ور أل-ت-ب-ادل
ألثقا‘ ب Úأ÷زأئر وتونسس
‘ ألسش- -ن- -وأت أألخÒة وف -ق -ا
لبيان وزأرة ألثقافة.

أسش-ت-ق-ب-ل م-ي-ه-وبي ألسشفÒ

ألتونسشي ،ألذي أدى له زيارة
›ام - -ل - -ة وودأع Ãن - -اسش- -ب- -ة
أنتهاء مهامه با÷زأئر ،حيث
” ألتنويه خÓل هذأ أللقاء
ب -ال -ع Ó-ق-ات «أŸت-م-ي-زة» بÚ
ت - - -ونسس وأ÷زأئ- - -ر وأل- - -ت- - -ي
«ت -ع -كسس أإلرأدة ألسش -ي -اسش -ي-ة
أŸششÎك-ة» ل-ل-ب-ل-دي-ن ،يضشيف
ألبيان.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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بيع أأضصاحـ ـي ألعيـ ـد م ـ ـ ـن أŸنتـ ـ ـج إألـ ـ ـى أŸسصتهلك إ’نهـ ـ ـاء هيمن ـ ـ ـة ألوسصط ـ ـاء نتائج ألبكالوريا ع Èرسصائل قصصÒة على ألرقم *5٦٧#
لم Úالعام لوزارة الفÓحة يجتمع بفدرالية اŸوالÚ
ا أ

كشس- -فت وزي- -رة الÎب- -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة
ن- -وري- -ة ب- -ن غÈيت ع Èصس- -ف- -ح- -ت- -ي -ه -ا
الرسسميت« Úتوي »Îو»فايسسبوك» ،عن
ط -ري -ق-ة ج-دي-دة اسس-ت-ح-دثت Ÿسس-اع-دة
ال- -تÓ- -م- -ي- -ذ ال- -ذي- -ن اج- -ت- -ازا ام- -ت -ح -ان
ال-ب-ك-ال-وري-ا Ÿع-رف-ة ال-ن-ت-ائ-ج ،م-ن خÓل
رسس- -ائ- -ل قصسÒة ع- -ن ط- -ري- -ق ال -ه -ات -ف
ال - -ن - -ق - -ال ،وذلك ب - -التصس- -ال ب- -ال- -رق- -م
.*56٧#

ات -ف -قت وزارة ال -ف Ó-ح -ة وال -ت -ن-م-ي-ة
الريفية والصسيد البحري مع الفيدرالية
الوطنية للموال ،Úعلى فتح نقاط بيع
أاضساحي العيد باŸدن الكÈى ،لتقريب
اŸسستهلك من اŸنتج وقطع الطريق أامام
السس-م-اسس-رة وال-وسس-ط-اء ال-ذين يسستغلون
هذه اŸناسسبة الدينية للمضساربة بأاسسعار
اŸواشسي.

زهراء.ب

ح -رصض األم -ي -ن ال-ع-ام ل-وزارة ال-فÓ-ح-ة ك-م-ال
شس- -ادي ،خÓ- -ل اج- -ت- -م -اع -ه ،أامسض ،ب -أاعضس -اء
ف-ي-درال-ي-ة ال-م-وال-ي-ن وم-رب-ي ال-م-واشس-ي ب-م-ق-ر
ال -وزارة ،ع -ل -ى ضس -ب -ط ب -رن-ام-ج ب-ي-ع أاضس-اح-ي
ال -ع -ي -د ،ت -حسس -ب -ا إلح -ي -اء ال -ج -زائ-ري-ي-ن ه-ذه
الشسعيرة الدينية في ظروف عادية وهادئة.
كما لم يغفل التطرق إالى عملية تنظيم هذه
الشس- -ع -ب -ة ل -ت -حسس -ي -ن م -ردوده -ا ،خ -اصس -ة وأان
الجزائر تعد من بين الدول العربية القليلة
ال -ت-ي ت-ح-ي-ي م-ن-اسس-ب-ة ع-ي-د األضس-ح-ى دون أان
تسستورد أاي رأاسض من الماشسية.
ت-ت-ول-ى ال-ف-ي-درال-ي-ة ال-وط-نية للموالين ،بحسسب
نائب رئيسض الفيدرالية إابراهيم عمراني ،في
تصسريحه لـ «الشسعب» ،عملية تمويل نقاط بيع
أاضس-اح-ي ال-ع-ي-د ف-ي ال-م-دن ال-ك-ب-رى وب-أاسس-عار
م-ع-ق-ول-ة ت-راع-ي ال-ق-درة الشس-رائ-ي-ة ل-لمواطن.
وقد اشسترطت الفيدرالية على الوزارة الوصسية
توفير األمن ،األعÓف والماء للمواشسي ،وكذا
ال -ت-غ-ط-ي-ة ال-ب-ي-ط-ري-ة ف-ي ال-فضس-اءات ال-م-ق-رر
Óضساحي.
فتحها لضسمان السسÓمة الصسحية ل أ
وألن ارت -ف -اع أاسس -ع -ار األضس -اح-ي م-ط-روح ف-ي
المدن الكبرى ،كونها بعيدة عن المنتج ،قال
عمراني إان فتح مثل هذه الفضساءات المؤوsمنة
يشس -ج -ع ال-م-وال-ي-ن ع-ل-ى ال-ت-ن-ق-ل م-ن ال-ولي-ات
ال-داخ-ل-ي-ة ل-ع-رضض م-ن-ت-وج-ه-م وب-ي-ع-ه ب-أاريحية
ب -ع -ي -دا ع -ن ضس -غ-ط ال-وسس-ط-اء وخ-ط-ر ق-ط-اع
ال -ط -رق ،ألن -ه -م غ -ال -ب-ا م-ا يشس-ت-ك-ون السس-رق-ة

حياة.ك

والعتداءات.
األوزان الكبيرة ،وعند نحر األضسحية بعدم
وحرصست الوزارة الوصسية في اجتماع بفدرالية تركها مدة أاطول تحت أاشسعة الشسمسض حتى ل
ال -م -وال -ي -ن ،ع -ل -ى ت -ج -اوز «سس -ق -ط -ات» ال-ع-ام تكون عرضسة للتلف.
ال -م -اضس -ي ،ح -يث ط -فت إال-ى سس-ط-ح فضس-ي-ح-ة ع -ن األسس -ع -ار ال -ت -ي سس -تسس-وق ب-ه-ا ال-م-واشس-ي،
«ال- -ل- -ح -وم ال -زرق -اء» ب -ع -د
خاصسة في ظل رواج أاخبار عن
وعود قدمها وزير القطاع
ب -ي-ع-ه-ا بـ 20أال- -ف دي- -ن -ار ،ق -ال
آان -ذاك ،ب -ت -وف-ي-ر أاضس-اح-ي كباشس بـ 3٠أالف
عمراني إان السسعر سسيخضسع إالى
ع - -ي - -د ب - -أاق - -ل األسس - -ع- -ار،
مبدأا العرضض والطلب ول يمكن
دينار ورقابة
ل -ي-ت-ف-اج-أا ال-م-واط-ن-ي-ن ف-ي
حصسره في رقم معين ،فهو يتغير
ثاني يوم من العيد بروائح بيطرية لتأاكيد
بين ليلة وضسحاها .غير أان ذلك
سسÓمتها
كريهة تنبعث من األضساحي
لم يمنعه من طمأانة الجزائريين
ب -ع -د أان ت -ح-ول ل-ون-ه-ا إال-ى
بتوفير أاضساحي تراعي قدرتهم
األزرق.
الشسرائية ،خاصسة وأان أاسسعار المواشسي عرفت
ولتفادي تكرار هذا السسيناريو ،أاكد عمراني انخفاضسا قبل شسهر رمضسان حافظت عليه إالى
أان الفيدرالية سستحرصض على جلب مواشسي غ -اي -ة ال -ي -وم ل -ع -دة أاسس -ب -اب م -ن ب-ي-ن-ه-ا غÓ-ء
يعتمد أاصسحابها على األعÓف الطبيعية في األعÓ- -ف ،فضس Ó- -ع- -ن مسس- -اه -م -ة إاج -راءات
تسسمينها ،مشسيرا إالى أان الخلية العلمية التي تشسديد الرقابة على الحدود في منع تهريبها
نصسبتها بعد تسسجيل ظاهرة فسساد األضساحي إالى دول الجوار وبالتالي تحويلها إالى السسوق
السسنة الماضسية ،بينت أان عدة عوامل وراء تلك الوطنية وهو ما يؤودي إالى رفع العرضض الذي
ال -ح -ادث -ة ،م -ن ب -ي-ن-ه-ا األعÓ-ف ال-مسس-ت-ع-م-ل-ة سسيؤوثر إايجابيا على خفضض السسعر أاو اسستقراره
ل-تسس-م-ي-ن ال-م-واشس-ي ،وك-ذا ال-ح-رارة الشسديدة ،ع- -ن- -د م- -ع -دلت ل ت -ت -ج -اوز  40أال -ف دي-ن-ار
داع -ي -ا ال -م -واط -ن-ي-ن إال-ى ال-ح-ذر خÓ-ل شس-راء وكأاقصسى حّد  70أالف دينار.
األضسحية ،حيث ل يسسارعون إالى الكباشض ذات

نقاشس حول إاجراءات تقليصس السستÒاد

خ ـ ـ ـÈأء يرأفعـ ـ ـون لبدأئـ ـ ـل أŸنتوجـ ـ ـات أÙظ ـ ـورة
^ تعزيز دور اŸنتج Úيتحقق Ãراجعة النظام الضسريبي و–فيز السستثمار

دعا خÈاء اقتصساديون و‡ثلو جمعيات
لج-راءات
اق-تصس-ادي-ة ،أامسس ،إا ¤ت-خ-ف-ي-ف ا إ
الضس-ري-ب-ي-ة ع-ل-ى اŸن-ت-ج ،Úم-ؤوك-دين أاهمية
جهود ا◊كومة الرامية Ùاربة اŸال الفاسسد
وفصس-ل-ه ع-ن السس-ي-اسس-ة ،ل-ل-ن-ه-وضس باŸنظومة
الق- -تصس- -ادي- -ة ،مشس- -ي- -دي- -ن ‘ ن- -فسس ال -وقت
لجراءات التي اتخذت بتنظيم السستÒاد
با إ
وحظر العديد من اŸنتجات.

جÓل بوطي

قال رئيسض الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين
ال -ط -اه -ر ب -ول -ن -وار ،إان ال -ن -ه -وضض ب -ال-م-ن-ظ-وم-ة
الق-تصس-ادي-ة ي-ت-ط-لب ت-ع-زي-ز دور ال-م-نتجين ،من
خÓ-ل ال-ت-خ-ف-ي-ف الضس-ري-ب-ي وت-ح-رير السستثمار
وال-ت-خ-ل-ي ع-ن ال-ذه-ن-ي-ات ال-ق-دي-م-ة التي تحتكر
القطاع القتصسادي بأاسسلوب مصسلحي بالدرجة
األولى.
أاكد بولنوار خÓل منتدى جريدة المحور اليومي
بالعاصسمة ،أامسض ،أان اإلجراءات التي اتخذتها
ب في
الحكومة بمنع اسستيراد منتجات معينة تصس ّ
مصسلحة تعزيز اقتصسادنا الوطني ،مسستطردا في
نفسض الوقت أان ذلك يتطلب رفع اإلنتاج الوطني
في المواد التي يتم حظر اسستيرادها.
وبمجرد تنفيذ أاوامر الحكومة بخصسوصض منع
السستيراد ،ارتفعت أاسسعار العديد من المنتجات
في السسوق ،بحسسب بولنوار ،مؤوكدا أان نقصض
العرضض يرفع الطلب ،األمر الذي يؤوكد ضسرورة
التوجه نحو إايجاد بديل عن المنتجات المحظور
اسستيرادها.
أاع -ط -ى ال -م -ت -ح -دث أام -ث -ل-ة ع-ن ع-دة أان-واع م-ن
األجبان التي ارتفع سسعرها في األسسواق بنسسبة
.٪40
عن إامكانية رفع المنتجين الوطنيين لمسستوى
إانتاجهم كّما وكيفا ،قال بولنوار إان هناك عدة
تحديات أامام المنتجين الصسغار قد تحول دون
بلوغ المسستوى المطلوب.
وإليجاد خارطة طريق لتعزيز مسسعى الحكومة
ف-ي م-واج-ه-ة ال-م-ال ال-ف-اسس-د وت-ق-وي-ة الق-تصس-اد
الوطني ،اقترح رئيسض الجمعية الوطنية للتجار
تنظيم ندوة وطنية خÓل سسبتمبر القادم قبيل
الدخول الجتماعي ،تضسم كل الفاعلين لبحث
آاليات النهوضض بالمنظومة القتصسادية.
ول -ق -يت اإلج -راءات ال -ت-ي ق-امت ب-ه-ا ال-ح-ك-وم-ة
ت -رح -ي -ب-ا واسس-ع-ا م-ن ط-رف ب-ول-ن-وار ،ال-ذي أاك-د
وقوف التجار ودعمهم لهذا المسسعى الذي يحرر
الق- -تصس- -اد ال- -وط -ن -ي .ف -ي ن -فسض السس -ي -اق دع -ا

تنشسر اليوم Ãوقع ديوان المتحانات واŸؤوسسسسات الÎبوية

ال -م -ت -ح-دث إال-ى إاع-ادة ال-ن-ظ-ر ف-ي م-ن-ح ال-ع-ق-ار
الصسناعي والزراعي.
ك -م -ا دع -ا ال-م-ت-ح-دث إال-ى إاع-ادة ف-ت-ح ال-مصس-ان-ع
ال -م-ت-وق-ف-ة م-ن-ذ سس-ن-وات ل-رف-ع اإلن-ت-اج ال-وط-ن-ي
ومواجهة السستثمارات المزيفة ،على حد قوله.
ب- -خصس- -وصض إان- -ت- -اج السس- -ي- -ارات ،أاب- -دى ت -أاسس -ف -ا
Óجراءات السسريعة للتصسنيع ،مطالبا بضسرورة
لإ
إادم- -اج ال- -م- -ن- -ت- -ج ال- -وط- -ن- -ي ف- -ي الصس- -ن- -اع- -ات
الميكانيكية.

أسصعار ألسصيارأت أŸنتجة ﬁليا غÒ
معقولة بالنظر لإÓمكانات أŸتوفرة

م-ن ج-ه-ت-ه ط-رح ال-خ-ب-ي-ر الق-تصس-ادي صس-ديق
عطار ،إاشسكالية المنظومة القانونية المتعلقة
بالسستثمار ،من خÓل تبني قوانين تضسّيق على
ال -م -ب -ادرات ،ق -ائ « :Ó-م-ا م-دى ج-دي-ة ف-رضض
ق -رارات ب -ي -روق -راط -ي -ة ،إاداري -ة وقضس-ائ-ي-ة ل
تحمي المؤوسسسسات القتصسادية إاذا كان الهدف
هو النهوضض بالقتصساد؟».
وأاكد الخبير عطار ،أان السستقرار القانوني
شسرط أاسساسسي أاكثر ،داعيا إالى مسسايرة هذه
ال -م -ؤوسسسس -ات الق -تصس -ادي -ة وت -ع-م-ي-م اإلع-ف-اء
الضسريبي على غرامة التأاخير ،وبالتالي حماية
الق-تصس-اد ال-وط-ن-ي وت-ح-ق-ي-ق م-ناخ اسستثماري
مشسجع.
وث ّ-م -ن ال -خ -ب -ي -ر اإلج -راءات ال -ت -ي ات -خ-ذت-ه-ا
ال- -ح -ك -وم -ة م -ؤوخ -را ف -ي إاط -ار اإلصس Ó-ح -ات
القتصسادية التي جاء بها مخطط العمل ،لكنه
أاكد أانها قد تبقى ظرفية ما لم تترجم بمتابعة
ف-ع-ل-ي-ة ل-ل-قضس-اء ن-ه-ائ-ي-ا ع-ل-ى ال-ذه-ن-يات التي
ت -ح -ت -ك -ر السس -وق وت-ف-رضض م-ن-ط-ق-ه-ا ل-ع-رق-ل-ة
المؤوسسسسات الصسغيرة.
في هذا الصسدد ،شسدد المتحدث على اعتبار

ال-م-ؤوسسسس-ات الق-تصس-ادي-ة شس-ري-ك-ا اج-ت-م-اع-ي-ا
ي -ن -ب-غ-ي ال-ت-ح-اور م-ع-ه بشس-ف-اف-ي-ة ،ق-ائ« :Ó-إان
ال-ح-ك-وم-ة ال-ج-زائ-ري-ة م-ط-ال-ب-ة ب-ت-ح-ري-ر تلك
ال -م -ؤوسسسس -ات ال-ت-ي لت-زال م-ح-ل ن-زاع وم-ح-ل
متابعة قضسائية من غرامات التأاخير» ،مؤوكدا
على أاهمية دعم المؤوسسسسات الوطنية وتفادي
األجنبية في مجال السستثمار.
بدوره قال ممثل منتجي ومسستوردي األثاث
بعزيز شسريف ،إان اإلنتاج الوطني ل يتجاوز ٪5
ول يلبي الطلب المحلي ،ما جعل الكثير من
المنتجين يلجأاون لÓسستيراد ،األمر الذي ل
ي -خ-دم الق-تصس-اد ال-وط-ن-ي،ك-م-ا أان-ه ل يشس-ج-ع
نهائيا على اإلنتاج.
ول-م-واج-ه-ة ه-ذا ال-مشس-ك-ل ،اق-ت-رح ال-م-ت-ح-دث
إانشساء مدينة خاصسة بصسناعة األثاث ،مؤوكدا
أان كل المنتجين يملكون المؤوهÓت لبلوغ رقم
إانتاج قياسسي في ظرف عام واحد والتوجه
ن -ح -و ال -تصس -دي -ر ،ف -ي ح-ال ت-وف-ر اإلم-ك-ان-ات
وتقليصض السستيراد لتشسجيع اإلنتاج المحلي.
وأاشسار بعزيز إالى أان المادة األولية المتمثلة
ف- -ي ال- -خشسب ه- -ي ال- -ت- -ح -دي ال -وح -ي -د أام -ام
المنتجين ،فضس Óعن اليد العاملة المؤوهلة.
موضسحا ،أان الخشسب المحلي ل يصسلح لصسناعة
األثاث بالنسسبة لبعضض المنتجات .وقال في
نفسض الوقت ،إان إامكانات اسستيراد الخشسب
سس -ه -ل -ة ،ك -م-ا أان أاسس-ع-اره م-ق-ب-ول-ة ف-ي السس-وق
العالمية.
وب - -حسسب ال - -خ - -ب - -راء الق- -تصس- -ادي- -ي- -ن ،ف- -إان
اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة بتقليصض
السستيراد قد تؤوتي أاكلها غير بعيد ،سسيما وأان
قرار فصسل المال عن السسياسسية كان مطلب كل
ممثلي القطاع القتصسادي ،األمر الذي من
شسأانه تحرير القتصساد من قبضسة البزناسسية.

ابتداء من اليوم ،يمكن للتÓميذ الذين
اج -ت -ازوا ام -ت -ح -ان شس -ه -ادة ال-ب-ك-ال-وري-ا،
الط Ó-ع وم -ع -رف -ة ال -ن -ت-ائ-ج ع-ب-ر م-وق-ع
الديون الوطني لÓمتحانات والمسسابقات
اأو على مسستوى الموؤسسسسات التربوية اأو
من خÓل الرسسائل القصسيرة ،باسستخدام
التكنولوجيا التي يوفرها الهاتف النقال.
كما يمكن لمترشسحي شسهادة البكالوريا،
اأن يطلعوا بكل اأريحية على النتائج عن
ط- - -ري - -ق م - -وق - -ع ال - -دي - -وان ال - -وط - -ن - -ي
لÓ-م-ت-ح-ان-ات وال-مسس-اب-ق-ات وك-ذلك ع-ن
طريق الإلصساق على مسستوى الموؤسسسسات
التربوية على السساعة  15 : 00بعد الزوال،
ب- -حسسب م- -ا اأوضس- -ح- -ت- -ه ال- -وزي- -رة ع -ب -ر
صس-ف-ح-ت-ي «ف-ايسس-بوك» و»تويتر» ،مشسيرة
اإلى الجهود المبذولة من طرف وزارتها،
من اأجل تحسسين الخدمة العمومية عن
طريق نظام المعلومات.
الجدير بالإشسارة ،اأن امتحانات شسهادة
ال-ب-ك-ال-وري-ا ت-م-ي-زت ه-ذه السس-نة ،باإجراء
دورتين عادية واسستثنائية نظمت ما بين
 13و 18جويلية الجاري باأمر من رئيسض

الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ،بسسبب
تسسجيل نسسبة كبيرة من الغيابات ،حيث
ق -در ع -دد ال -م -ت-رشس-ح-ي-ن ال-غ-ائ-ب-ي-ن ف-ي
الدورة العادية ،التي جرت من  11اإلى 15
ج -وان ال -م -اضس -ي ،ب -اأزي -د م -ن  100األف
م- -ت- -رشس -ح م -ن اأصس -ل  761.701مسسجل،
ب-ي-ن-ه-م  491.298م -ت-م-درسض و270.403
اأحرار.
لÓإشسارة ،فاإنه بعد الإعÓن عن نتائج
ال -ب -ك -ال -وري -ا ،سس -ت -ن -ط -ل -ق ال -تسس -ج-يÓ-ت
ال-ج-ام-ع-ي-ة م-ن  1اإل- -ى  16اأوت ،ح- -يث
ح -ددت م -رح -ل -ة ال -تسس -ج -ي Ó-ت الأول -ي-ة
وت-اأك-ي-ده-ا م-ن  01اإل -ى  05م-ن الشس-هر
الداخل ،تليها مرحلة معالجة الرغبات
من  06اإلى  11من نفسض الشسهر وهو يوم
الإعÓن عن نتائج التوجيهات.
وح- -ددت م- -رح- -ل -ة اإج -راء ال -م -ق -اب Ó-ت
والختبارات يومي  12و 13اأوت على اأن
ت- -ك- -ون ال- -تسس- -ج -ي Ó-ت الأول -ي -ة ل -ف -ائ -دة
الحالت المبينة في الفقرة  2 . 2الحالت
(ب) (ج) (د) من المنشسور الوزاري رقم
 :01من  14اإلى  16اأوت .2017
وبالنسسبة للتسسجيÓت النهائية التي سستتم
ع -ل -ى مسس -ت -وى ال-م-وؤسسسس-ات ال-ج-ام-ع-ي-ة،
فسستكون من  05اإلى  14سسبتمبر المقبل،
وف- -ق- -د ح- -ددت اأي- -ام اإج -راء ت -غ -ي -ي -رات
ال-ت-وج-ي-ه ال-مسس-م-وح ب-ه-ا وم-ع-ال-جتها من
تاريخ  05اإلى  09سسبتمبر .اأما مرحلة
التسسجيÓت النهائية ،سستتم بالموؤسسسسات
الجامعية من  10اإلى  14سسبتمبر ،على اأن
ي-ك-ون ال-دخ-ول ال-ج-ام-ع-ي ل-لطلبة الجدد
يوم  17سسبتمبر من نفسض الشسهر.
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 ٦٨٧تصصريح بالشصبهة أمام خلية معا÷ة أ’سصتعÓم أŸا‹
اسس-ت-ق-ب-لت خ-ل-ي-ة م-ع-ا÷ة السستعÓم
ا- -Ÿا‹  68٧تصس -ري -ح شس -ب -ه-ة م-ن ط-رف
لول لـ٢٠١٧
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إارسساليا
لحقا ،لسسيما في حالة طلب المسساعدة.

الثÓثاء  2٥جويلية  201٧م
الموافق لـ 02ذي القعدة  1٤٣٨هـ
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الدكتؤر نسضيم بهلؤل اÿب ‘ Òالشضؤؤون العسضكرية ‘ حؤار مع ““الشضعب““

العدد

1٧٣٩٦

05

انتقـ ـ ـال ا÷زائـ ـ ـر مـ ـ ـن مرحلـ ـ ـة مكافحـ ـ ـة ا’رهاب
إا ¤الوؤقايـ ـ ـة منـ ـ ـه تسسشتحـ ـ ـق ا’هتمـ ـ ـام
لرهاب من حيث فعالية اŸقاربة التي اعتمدتها ضضمن هذا اŸسضار اŸعّقد وهي اسضÎاتيجية تقؤم
لمريكية ليؤؤكد مرة أاخرى أان ا÷زائر Œربة رائدة ‘ مكافحة ا إ
جاء تقرير كتابة الدولة ا أ
لرهابية من ناحية ،واسضتمرار اŸكافحة اŸيدانية دون هؤادة ضضمن حزمة الؤسضائل الصضلبة اŸؤجهة للقضضاء على
على ﬁؤرين اثن ،Úمكافحة التطرف بصضفته حلقة مؤلدة للظاهرة ا إ
لرهابية وتسضليم عدد منهم أانفسضهم للسضلطات دون أادنى مقاومة،
لمنية ‘ القضضاء على العناصضر ا إ
لسضÓك ا أ
لرهاب.لعلّ النتائج التي –ّققها مفارز ا÷يشش الؤطني الشضعبي وﬂتلف ا أ
ا إ
لرهاب ‘ ا÷زائر ،خاصضة
لمريكية حؤل مكافحة ا إ
لخ Òللخارجية ا أ
يحمل الكث Òمن الدللت واŸؤؤشضرات.جريدة ““الشضعب““ ‘ ﬁاولة منها قراءة اŸشضهد عامة وفهم ما جاء ‘ التقرير ا أ
لرهاب بالشضرسضة ،تضضع ب Úيدي قرائها هذا ا◊ؤار مع اÿب ÒواŸسضتشضار العسضكري وعضضؤ اÛلسش العلمي العسضكري الروسضي الدكتؤر بلهؤل نسضيم.
ما يتعلّق بؤصضف حربها على ا إ

حاوره :أم Úبلعمري
لول-ي-ة
““الشض-عب““ :م-ا ه-ي ق-راءت-ك-م ا أ
لم-ري-ك-ي-ة
ل-ت-ق-ري-ر ك-ت-اب-ة ال-دول-ة ا أ
لخ Òح - -ؤل م - -ك - -اف - -ح - -ة ا÷زائ- -ر
ا أ
Óرهاب؟
ل إ
الدكتؤر نسضيم بلهؤل :تتحدث اŸعلومات ،أاّن
العمل يجري ‘ ﬂابر ويسست بوينت العسسكرية
على بناء سسيناريوهات لتغي ÒاŸشسهد ‘ ا÷زائر
وإاعادته إا ¤سسÒته األو ¤مطلع تسسعينيات القرن
اŸاضسي ،ليكون مشسابهًا Ÿا يجري ‘ اŸشساهد
السس-وري-ة وال-ل-ي-ب-ي-ة وال-ع-راق-ي-ة وال-ي-م-ن-ي-ة .ول-ك-ن ما
يطمئن النفسس ،أانّ وعي الشسعب ا÷زائري وقيادته
وتسس- -اوق و“اه- -ي ه- -ذا ال- -وع- -ي م -ع ع -م -ل دؤووب
ومسس- - - -ت- - - -م- - - -ر Ûت - - -م - - -ع
اıاب- - -رات ا÷زائ- - -ري- - -ة
وت -نسس -ي -ق-ات-ه م-ع ا◊ل-ف-اء
واألصسدقاء ،وخاصسة مع
ال - -روسس والصس - -ي - -ن - -يÚ
واإلي-ران-ي ،Úسس-ي-حبط
ﬂط - - -ط - - -ات ﬁور
واشس- - -ن - -ط - -ن  -ت - -ل
أابيب ،ومن ارتبط
ب - - -ه م- - -ن ب- - -عضس
العرب والغرب.
ف-ت-ق-ري-ر كتابة
ال-دول-ة األم-ري-ك-ي-ة ي-دخل ‘
إاط - -ار اسسÎات - -ي- -ج- -ي- -ة ““ا÷زائ- -ر ‘ عÚ
اÿداع األم- -ري- -ك -ي -ة““ ...ف -ت -ق -دي -رات اıاب -رات
ا÷زائرية حول النظام الليبي ا÷ديد كانت ‘
م-ك-ان-ه-ا ،ف-م-ا يسس-م-ى ب-ال-ت-ف-وق ال-نسس-ب-ي ل-ل-يÈاليÚ
الليبي Úا÷دد على اإلسسÓمي ،Úهو تفوق نسسبي
غ Òح-ق-ي-ق-ي ،ب-ال-ن-ظ-ر لسس-ي-ط-رة ع-ن-اصسر إاسسÓمية
مسسّلحة على كل فعاليات العمل العسسكري ،وهذا
م -ن شس -أان -ه أان ي -دّع-م ج-ه-ود ال-ع-ن-اصس-ر اإلسسÓ-م-ي-ة
اŸسسّلحة ‘ طرابلسس.
كما تذهب اŸعلومات ،أانّ هناك جهود تبذل من
اıاب -رات األم-ري-ك-ي-ة والÈي-ط-ان-ي-ة وال-ف-رنسس-ي-ة،
ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع م-ا يسس-م-ى ب-ع-ن-اصس-ر ل-يبية ““جهادية““
مسس ّ-ل -ح -ة ،م -ن ال -ق-اع-دة وغÒه-ا ،ل-ن-ق-ل ف-ع-ال-ي-ات
الصس -راع إا ¤ج ّ-ل اŸسس -رح ا÷زائ -ري ،خ -اصس ً-ة م-ع
وج -ود ع -ن -اصس -ر إاسس Ó-م -ي-ة ج-زائ-ري-ة ك-بÒة ال-ع-دد
وال- -عّ- -دة ،ق -ات -لت إا ¤ج -انب اŸع -ارضس -ة ال -ل -ي -ب -ي -ة
اŸسسّلحة ضسد النظام السسابق ،فهي تريد مواصسلة
القتال ‘ ا÷زائر ،بدفع من اıابرات الغربية.
وسس -ي-ن-اري-و ال-ع-دوى ال-ل-ي-ب-ي-ة ي-تضس-م-ن ن-ق-ل الصس-راع
والقتال إا ¤ا÷زائر ،ثم إا ¤اŸغرب وموريتانيا،
حيث هناك إاسسÓم سسياسسي ‘ ليبيا جاء نتيجة
اإلسسÓم السسياسسي ا÷زائري ،الذي هو أاشسد تطرفاً
باألصسل.
إاّن إاشس -ع -ال السس -اح -ة ا÷زائ -ري -ة ع Èن-ق-ل الصس-راع
والقتال وعدواهما من طرابلسس إا ¤ا÷زائر ،عÈ
مؤوامرة ﬂابراتية  -سسياسسية ،من مثلث األطراف
واشسنطن  -باريسس  -لندن ،بالتنسسيق مع القوى
العسسكرية الفاعلة على األرضس ‘ ليبيا ،من شسأانه
–قيق عّدة أاهداف إاسسÎاتيجية هامة.

‚اح اŸهمة .هناك حاجة ماسسة اليوم إا ¤أان تكون
القوات ملتزمة “اما بهذه القتصساديات.
لقد تغّير الوضسع “اما بالنسسبة للقوات اŸسسلحة
ا÷زائرية فيما يتعّلق بسسلوكها ضسد اإلرهاب عن ما
تعّودت عليه أاثناء حربها على اإلرهاب ‘ السسابق.
من منظور واقعي ،يتوجّب على القوات اŸسسلحة
ا÷زائرية أان تثبت أان أاعمالها تسستحق اıاطرة
ال-ك-بÒة وال-تضس-ح-ي-ات اŸط-ل-وب اŸواف-ق-ة ع-ل-ي-ها،
وهذه هي أاصسل الشسراسسة ‘ تقرير كتابة الدولة
األمريكية للشسؤوون اÿارجية.
لقد أادت الشسفافية األمنية ‘ بيئة عوŸة العمليات
وسس -رع -ة وت -ن -وع ال -وسس-ائ-ل ال-ت-ي ب-إام-ك-ان أاي شس-عب
اسستخدامها لتفقد اÛريات إا ¤ا◊اجة اŸاسسة
إلجراءات حديثة .لذلك ،فإان حاجة السسياسسيÚ
للتغي ÒاŸفاجئ ◊الة الشسعب العامة قد Œعل
اŸسس- -ؤوول ÚالسسÎات -ي -ج -ي Úع -ل -ى ع -ج -ل -ة إل‚از
النتائج .وهم بذلك عرضسة لتخاذ رد فعل زائد عن
حّ-ده .وب-إام-ك-ان ن-فسس ه-ذه الشس-ف-اف-ي-ة وسس-رعة
تدفق اŸعلومات ،وتعّدد وسسائلها،
ب - -اإلضس - -اف - -ة إا ¤ال - -وسس- -ائ- -ل
ال-ع-دي-دة ال-ت-ي ي-ت-بعها األعداء
ذوو التفك Òالرأاسسما‹ أان تقدم
م - -ع - -ل- -وم- -ات خ- -اط- -ئ- -ة وتشسّ- -وه
األح- -داث‡ ،ا ي- -ج- -ع- -ل السس- -ع -ي
ل -كسسب ال -ث -ق -ة وال -دع-م اإلق-ل-ي-م-ي
أاصسعب من أاي مرحلة سسابقة.
كان من اŸمكن ‘ زمن غ Òبعيد،
التفك ‘ Òبقاء الثقة الشسعبية وكسسب
ث- -ق- -ة ودع- -م دول ال- -ب -ي -ئ -ة اإلق -ل -ي -م -ي -ة
ب - -خصس - -وصس ن - -ظ - -رة ا÷يشس إا ¤ب- -ي- -ئ- -ة
التهديدات ا÷ديدة .اليوم ،ل توجد قيادة تسستطيع
أان تفصسل التعامل مع اإلعÓم ‘ اŸواجهة وجها
ل -وج -ه م -ع ع -ام -ة الشس -عب اŸه -ت -م ب -اŸه -م -ة .م-ن
اŸسستحيل فصسل ما يقال للشسعب ‘ الوطن و‘
ب Ó-د األصس -دق -اء ‡ا يسس -م -ع م -ن ق -ب -ل الشس -عب ‘
م -ن -ط -ق -ة ق -ي-ادة ال-ع-م-ل-ي-ات ول-و ك-انت م-ن ت-ق-اري-ر
مغلوطة ودافعة للÔجسسية العمياء.
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يائسشة ا ـ ـاول
اŸششهد سشتنسشاخ
والليبي السشؤري
ببلدنا

د’’ت تغÒات ‘ ا◊رب على اإ’رهاب

ورد ‘ ال -ت -ق -ري -ر أان ا÷زائ-ر ت-ك-اف-ح
لره- - - -اب بـ ““شض- - - -راسض- - - -ة““ .م - - -اه - - -ي
ا إ
ال - -دللت ال - -ت - -ي ي - -ح - -م - -ل - -ه - -ا ه- -ذا
التؤصضيف ‘ رأايكم؟
عندما يقوم عامة الشسعب ‘ ا÷زائر واألصسدقاء
وا◊ل-ف-اء ب-ت-ك-وي-ن ان-ط-ب-اع م-ف-اده ،أان ق-وات-هم غÒ
فعالة وغ Òشسرعية  -وهذا ما يسسعى إاليه أاعداء
ا÷زائر  -سسيسسحبون دعمهم ،حينها تعتقد شسعوبنا
أان ال -ع -م -ل -ي -ات ال-عسس-ك-ري-ة السس-ي-ادي-ة غ Òشس-رع-ي-ة
وتتعارضس مع مصسالح األوطان وبالتا‹ يعارضسونها
بطريقة أاك Èإاذا كان األعداء هم اŸنتصسرون.
‘ مثل هذه البيئة ،عندما يعتمد ‚اح أاو فشسل
اŸه -م -ة ع-ل-ى ف-ع-ال-ي-ة م-ا ي-ق-وم ب-ه ال-ق-ائ-د ف-ع-ل-ي-ا،
فسس -ي -ع -ت-م-د ال-ن-ج-اح ع-ل-ى الن-ط-ب-اع ال-ذي ت-ق-دم-ه
القيادة وعلى الكلمات اŸقدمة من قبل اŸتحدث
باسسم القيادة والتي تخدم هذا النطباع .يكون لدى
اŸتحدث العسسكري القدرة اÙدودة للتقليل من
شسأان األعمال واŸظاهر غ Òالفعالة والتي تتسسبب
‘ نتيجة عكسسية .ففي أافضسل ا◊الت ،بإامكان
اŸتحدث العسسكري أان يبني األعمال واŸظاهر
الفعالة وبالتا‹ يضساعف آاثارها ويسساهم بإاسسراع

هل يحمل هذا التقرير رّدا اأمريكيا
ع -ل -ى تصض-ري-ح-ات م-اك-رون ال-ت-ي أاŸح
خÓ- -ل- -ه- -ا أان ه- -ن- -اك ت -راٍخ م -ن ق -ب -ل
لره- -اب ‘
ا÷زائ - -ر ‘ م - -ك - -اف - -ح- -ة ا إ
منطقة السضاحل؟
ع -ل -ى ال -ع -كسس م -ن ذلك ،ف -األم-ر ي-ت-ع-ل-ق Ãح-اول-ة
أاطلسسية لكسسر منطق الروسسنة ‘ الهوية والدينامية
السسÎات- -ي- -ج -ي -ة ا÷زائ -ري -ة .إاّن خ -ط ال -ع Ó-ق -ات
ا÷زائ -ري -ة  -ال -روسس -ي-ة ،صس-ار أاك Ìإادراكً-ا ووعّ-يً-ا،
÷ه - -ة أاّن واشس - -ن- -ط- -ن تسس- -ع- -ى ÷ع- -ل دول اإل–اد
األوروبي –صسل على إامدادات النفط والغاز من
ليبيا وا÷زائر لحقاً ،وهذا من شسأانه أان يبطل
مفعول مشسروعات روسسيا الفدرالية ،والتي تهدف
÷ه- -ة اح- -ت- -ك -ار ت -زوي -د أاسس -واق اإل–اد األوروب -ي
بالنفط والغاز الروسسي ،وهذا من شسأانه أان يضسر
Ãصس -ال -ح روسس -ي -ا وا÷زائ-ر ،وي-ؤوث-ر ع-ل-ى م-ع-دلت
ال -ن -م-و الق-تصس-ادي ال-روسس-ي وه-ذا م-ا تسس-ع-ى إال-ي-ه
أاطراف مثلث واشسنطن باريسس لندن.
ورغ -م ﬁاولت ›ت-م-ع السس-ت-خ-ب-ارات ا÷زائ-ري
الوصسول إا ¤حالة اسستقرار معقولة
‘ الشس - -م- -ال اŸا‹ ،إاّل أاّن- -ه م- -ن

اŸع -روف أاّن م-ن-ط-ق-ة شس-م-ال م-ا‹ ،خ-اصسً-ة إاق-ل-ي-م
““أازواد““ تخضسع حاليًا لسسيطرة متمردي الطوارق أاو
نفوذهم وجماعات إارهابية متشسّددة ومنها تنظيم
ال- -ق- -اع- -دة ب- -بÓ- -د اŸغ- -رب ال -ع -رب -ي اإلسس Ó-م -ي،
وجماعات أاخرى متحالفة معه .والقرار الدو‹ ‘
التدخل العسسكري ‘ ما‹ أاواخر عام ‘ 2012
ح- -ي- -ن- -ه ،ك -ان ب -ح -ج -ة ال -قضس -اء ع -ل -ى ا÷م -اع -ات
اإلرهابية ،لكن الهدف ا◊قيقي كان ﬁاولة لنقل
الصسراع إا ¤داخل ا÷زائر ع Èتوريطها عسسكريا
‘ الصسراع الذي يشسبه شسبكة العنكبوت ÷هة شسكل
خيوطها ليصسار إا ¤تثوير الشسارع ا÷زائري ضسد
نسسقه السسياسسي التحرري العروبي ...لول بناءات
اليقظة اإلسسÎاتيجية ا÷زائرية واإلسسناد الروسسي
Ÿواجهة منطق حركتها ا÷يوسسÎاتيجية.

ب Úالسشياسشة والعقيدة العسشكرية
لمريكية
ك-ثÒا م-ا ت-ؤؤك-د ال-ت-قارير ا أ
ح- -ؤل ا÷زائ- -ر ع- -ل- -ى الشض- -راك -ة بÚ
لرهاب ،كيف
البلدين ‘ مكافحة ا إ
تقّيمؤن هذه الشضراكة؟
لن يكون النصسف األول للقرن ا◊ادي والعشسرون
مثل النصسف األخ Òمن القرن العشسرين ،فقد كنا
آانذاك نواجه منافسسة من خصسم نّد لنا ،كان يقدم
لنا إاشسارة غ Òمبهمة لنواياه العدوانية والتي كان
بوسسعنا أان نواجهها بنشسر أاعداد هائلة من القوات
التقليدية تقف إا ¤جانبها قوات لها نفسس التسسليح،
وتلقت تدريبا ‡اث Óتابعة لقوات دول صسديقة.
لكننا نواجه اليوم والغد طائفة واسسعة النطاق من
ال Ó-ع -ب Úال -ذي -ن ي -ت -ع Úع -ل -ي -ه -م ق -ب -ل أان يشس ّ-ن-وا
هجومهم اŸباشسر علينا ،أان يوسسعوا نطاق قوتهم
وت- - -أاثÒات- - -ه- - -م ‘ أاوسس - -اط
شسعوب تتجاهل حكوماتهم
ح -اج -ات -ه -ا وط-م-وح-ات-ه-ا
اŸشس- -روع -ة ،ك -م -ا أان -ه -ا
ح - - -ك- - -وم- - -ات فشس- - -لت
أان-ظ-م-ت-ه-ا األم-ن-ي-ة ‘
ح-م-اي-ة شس-ع-وب-ه-ا من
سس -ط -وة ا÷م-اع-ات
ال -رادي-ك-ال-ي-ة ال-ت-ي
تعتنق
أايديولوجيات
متطرفة.
إان تعب Òالتعاون األمني هو تعبÒ
شسامل لÈامج صسّممتها وزارة الدفاع لبناء قدرة
‘ دول ›اورة جريحة وللجزائر عÓقات معها.
” ت - -ط- -وي- -ره ‘ ال- -ق- -رن ال- -عشس- -ري- -ن ،ول- -ك- -ن ّ”
و ّ
اسستخدامه على نطاق ضسيق من قبل قوات مسسلحة
ركزت بشسكل كب Òعلى صسراع كب Òعلى األرضس.
وم -ع ذلك ،ف -إان-ه Áث-ل ب-الضس-ب-ط األداة الصس-ح-ي-ح-ة
ل-ت-ط-وي-ر ق-درات ال-دول-ة الشس-ري-ك-ة وال-عÓقات على
اŸدى الطويل ‘ القرن ا◊ادي والعشسرين.
لقد كان لدينا قدر يسس Òمن اŸعرفة أاو اŸمارسسة،
فيما يتعّلق Ãكافحة اإلرهاب عندما بدأانا ا◊رب
ا÷زائرية على اإلرهاب اŸسستمرة .كما أان ا÷يشس
ا÷زائ- -ري  ⁄ت -ك -ن ل -دي -ه ‘ ،اŸاضس -ي ،إال دراي -ة
ضس -ئ -ي-ل-ة ب-ال-ت-ع-اون األم-ن-ي ،و ⁄ي-ع-ره-ا سس-وى ق-در
متواضسع من اإلهتمام .مثل مشساركة ضسباط معينÚ

Ãنطقة داخلية مهّددة أاو أاولئك الذين كلفوا Ãهام
ّﬁددة للتعاون األمني ‘ الضسفة الشسمالية للبحر
األبيضس اŸتوسسط وا÷نوبية منه ⁄ ،نكّرسس سسوى
قدر ضسئيل من ا÷هود ألداء تلك اŸهمة الهامة ‘
أان-ظ-م-ت-ن-ا ل-ل-ت-ع-ل-ي-م ال-عسس-ك-ري اŸهني .وفضس Óعن
ذلك ،ظل التعاون األمني العسسكري ﬁصسورا ‘
كونه سسياسسة ،بدل من أان يكون جزءاً ل يتجزأا من
العقيدة العسسكرية .وقد يفسسر هذا السسبب ‘ أان
تقنيات تخطيط وتنفيذ مهام مسساعدة قوة األمن
ل تدخل ضسمن مناهج مؤوسسسساتنا التعليمية .يتعÚ
علينا أان نعكسس هذا الŒاه من خÓل دمج التعاون
األمني ضسمن نظام التدريب العسسكري والعقيدة،
وب -رام -ج ال -ت -ع -ل -ي -م ،وإال ت-ع-رضس-ن-ا ıاط-ر ت-ك-رار
األخ -ط -اء ال-ت-ي وضس-ع-ت-ن-ا م-وضس-ع غ ÒاŸسس-ت-ع-دي-ن
للمناخ اإلسسÎاتيجي اŸسستقبلي.
هل Áكن القؤل إان ا÷زائر انتقلت
لره-اب إا¤
م -ن م -رح -ل -ة م -ك-اف-ح-ة ا إ
ال -ؤق-اي-ة م-ن-ه وإان-ه-ا أاصض-ب-حت Œرب-ة
Áك -ن اسض -ت -نسض -اخ-ه-ا ‘ ال-قضض-اء ع-ل-ى
لرهاب؟
شضأافة ا إ
يبدو أان القوات اŸسسلحة ا÷زائرية سستكون لها
أاربع مهام سسائدة:
ـ اإلن -تصس -ار ‘ ح -م Ó-ت ط -وي -ل -ة األم -د Ÿك -اف-ح-ة
التهديدات الÓمتماثلة.
ـ التعاون مع دول أاخرى ‘ عمليات بناء القدرات
وطمأانة األصسدقاء وكبار العا.⁄
ـ توف ÒاŸسساندة للسسلطات اŸدنية لدول ا÷وار
ا÷ريحة ‘ الداخل واÿارج.
ـ ردع األعداء ‘ الصسراعات اŸسستقبلية وإا◊اق
الهزÁة بهم إاذا اقتضست الضسرورة.
بينما كانت اŸهمة الثانية ،وهي التعاون مع دول
أاخرى ‘ بناء القدرات ،داخلة دائما ‘ تشسكيل
اإلسسÎاتيجية القومية ا÷زائرية .فا÷زائر ⁄
ت -ع -ت -م -د إال بشس -ك -ل ع -رضس-ي ع-ل-ى
ق -وات-ه-ا اŸسس-ل-ح-ة ‘ ال-ق-ي-ام
بدور رئيسسي ‘ ذلك .حيث
أان مشساركتنا اÙدودة ‘ بناء
ق - - -درات دول أاخ - - -رى ،ج - - -اءت
جزئيا بسسبب التعرضس لتهديد ‘
اŸاضس -ي م -ن أان -دادن -ا واŸسس -ت-وى
اŸت -واضس -ع ل Ó-إسس -ت -ق-رار اإلق-ل-ي-م-ي
الذي كفله تنافسس القوى العظمى،
Óخ-ط-ار ال-ت-ي
واŸسس -ت-وى اıفضس ل -أ
كانت تشسكلها ا÷ماعات اإلرهابية.
أام -ا ال -ي -وم ،ف -ع -ل -ى ال -ق -وات اŸسس -ل -ح -ة
ا÷زائرية أان تقبل هذا الدور ‘ اŸشساركة كجزء
من اسسÎاتيجية متوازنة لضسمان اسستمرار األمن،
فإاذا أاصسبح التهديد متواصس ،Óفيتع Úأان يكون الرد
متواصس Óكذلك.
إان التجربة اŸتكّررة للقوات اŸسسلحة ‘ جنوبي
ا÷غرافيا القومية ،هي أان األمن يسسبق التنمية.
وم - - -ع ذلك ،ف- - -إان ا÷دل ب Úال- - -دول- - -ة
وال -ت -ن -م -ي -ة ب -ات أاشس -ب-ه م-ا ي-ك-ون
ب- -ا÷دل ح -ول ال -دج -اج -ة أاو
البيضسة ،لقد حان الوقت
ل-ت-ف-ك-يك ه-ذا ال-ل-غ-ز ،إاذ
ي- -جب –ق- -ي- -ق األم- -ن
اŸسس-ت-دام ق-ب-ل البدء
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‘ التنمية.
ل -ق -د اسس -ت -ط -اع ال -ق -ادة اŸي -دان -ي -ون ا÷زائ -ري -ون
العاملون ‘ فضساءات الهامشس السسيادي اŸهّدد أان
يلمسسوا بفعالية جوهر هذه القضسيةُ““ :يراد منهم أان
يعامِلوا التهديد على طريقة صسن تسسو ‘ كل شسيء
ع -دا اسس -ت -خ -دام ال-ق-وات ،ول-ك-ن ه-ذا ل-ن ي-ج-دي““.
وي -وح -ي اسس -ت -حضس -ار إاسس -م صس -ن تسس-و ،وه-و جÔال
صس -ي -ن -ي ق -د ،Ëوخ -ب ÒاسسÎات -ي -ج -ي ،وم-ؤول-ف ف-ن
ا◊رب ،بأان اŸرء ليسس ‘ حاجة إا ¤القتال حتى
يحّقق النصسر““ :من هنا فإان القتال والقهر ‘ كل
م -ع -اركك ل Áث -ل ال -ت-ف-وق األك ،Èف-ال-ت-ف-وق األكÈ
يتأالف من كسسر مقاومة العدو بدون قتال““.
إان السسÎاتيجي Úمن ذوي البصسÒة يفهمون أانه
ولئن كانت بعضس ا◊يل خالدة ،فإان حي ً
 Óأاخرى
ليسست كذلك ،بعضسها ينطبق على كافة األوضساع،
وبعضسها ل ينطبق .و‘ حالة جنوبي الفضساءات
ا◊دودية السسيادية ا÷غرافية ،حيث توجد مناطق
تضس- -م أاع- -داًدا ك- -بÒة م- -ن م -ق -ات -ل -ي ال -ت -ه -دي -دات
ال“Ó-اث-ل-ي-ة ،اŸصس-م-م Úأاي-دي-ول-وجً-ي-ا ع-ل-ى إاع-ادة
مصسفوفة الرعب إا ¤األقاليم الهشسة ،سسوف يحتاج
األمر إا ¤ما هو أاك Ìمن ›رد وعود Ãشسروعات
ت -ن -م -وي -ة إلق-ن-اع-ه-م ب-ال-ع-ودة إا ¤اÛت-م-ع اŸدÊ
والتصسالح مع السسياسسة وا÷غرافيا .وتدعو العملية
ال -ت-ال-ي-ة إا– ¤ق-ي-ق أام-ن مسس-ت-دام ،ي-ع-ق-ب-ه –ق-ي-ق
السستقرار ،ثم التنمية .غ Òأانه بينما يسسبق األمن
اŸسستدام التنمية ،يجب أان تنطوي العملية على
خ -ط-ط ج-ي-دة Ÿك-اف-ح-ة اإلره-اب وك-اف-ة خ-ط-وط
العمليات األخرى .عÓوة على ذلكÁ ،كن للتنمية
أان – ّسسن األمن بالفعل ،ولكن هذا ل يحدث إال إاذا
ب األمن اŸسستدام أاولً.
اسستت ّ
إان األمن اŸسستدام ‘ ،ا◊قيقة ،هو نهج طرحه
ا÷Ôال اŸتقاعد ““وليام ولسس““ لتحقيق ““مسستوى
م -ع -ق-ول م-ن األم-ن ع-ل-ى ن-ح-و ي-ت-ي-ح ت-ط-ب-ي-ق ك-اف-ة
جوانب السسلطة الوطنية ‘ آانٍ واحد تقريبًا““.
ق -د –ّق -ق ال -وح -دات أام ً-ن -ا مسس -ت-داًم-ا ع-ن ط-ري-ق
العمليات الهجومية والدفاعية أاثناء مناوباتها ،غÒ
أانه متى نفذت بنجاح مثل هذه العمليات التي تخلق
روح اŸبادرة ،فإان الكثÒين ل يتبعونها بعمليات
اسستقرار آانية للحفاظ على اŸبادرة .لذلك ،فإان
على الوحدة التالية التي تصسل ،أان تعمل قبل قيامها
ب -ع -م -ل -ي-ات اسس-ت-ق-رار ،ع-ل-ى إاق-ام-ة ب-ي-ئ-ة أام-ن-ي-ة ”
شسراؤوها ،حرفًيا ،بالدم ،والعرق ،والدموع.
إان األم -ن اŸسس-ت-دام ه-و الشس-رط ال-ك-ا‘ ل-ع-م-ل-ي-ات
السس -ت -ق -رار ،وم -ط-ل-وب م-ن ع-م-ل-ي-ات السس-ت-ق-رار،
بالتا‹ ،أان –افظ على األمن اŸسستدام.
يجب أان يكون األمن اŸسستدام متواجًدا ◊ظة أان
بداية العملية التنموية .والنتيجة اŸباشسرة ،طبًعا،
أانه كان على اŸرء أان يخطط لنشساطات التنمية
(مثل ،تشسكيل البيئة) حتى Áكن تنفيذها حاŸا
يسستتب األمن اŸسستدام.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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يسشّددون إلفوإت Òمقابل خدمات غائبة

قافلة طبية متنقلة –طّ الرحال ببلدية سشوق ا’ثنÚ
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سشكان حيي بابار  01و 02يطالبون باŸاء الششروب
وج -ه سش -ك -ان ح-ي-ي Œزئ-ت-ي ب-اب-ار 01
وبابارÃ 02دينة خنششلة صشباح أإمسض،
ن- -دإء إ ¤إلسش -ل -ط -ات إÙل -ي -ة م -ن إج -ل
إل -ت -دخ -ل ل -وضش -ح ح -د Ÿشش -ك -ل-ة إل-ت-زود
ب- -اŸي- -اه إلشش- -روب ب- -ع- -د إن -ق -ط -اع Œاوز
إلسش- - -ب- - -وع م - -ا إضش - -ط - -ره - -م إ ¤شش - -رإء
إلصش - -ه - -اري - -ج Ãب - -ل- -غ يÎإوح ب1000 Ú
و1200دي- -ن -ار لصش -ه -ري -ج ذإ سش -ع -ة 3000
ل.Î

خنشسلة :سسكندر ◊جازي
أاوضض - - -ح ‡ث - - -ل ع- - -ن ا◊ي« Úسص.سص» لـ
«الشضعب» أان السضكان يسضددون ما عليهم من
ف -وات Òب -ط -ري -ق -ة م -ن -ت -ظ -م -ة إال أان مصض -ال-ح
ا÷زائرية للمياه بوحدة خنشضلة تلجأا كل فصضل
صضيف إا ¤تقليصص فÎات ضضخ اŸياه إا ¤مرة
‘ األسضبوع أاو ‘ الـ  10اأيام بدل مرت‘ Ú
األسض- -ب- -وع ‘ ا◊ال -ة ال -ع -ادي -ة ،ف -ي -م -ا ي -ن -ع -م
مواطنون بأاحياء أاخرى يوميا باŸادة ا◊يوية.

أاضضاف «سص.سص» أان مشضكلتهم تتكرر على
ال -رغ -م م -ن ت -ق -دÁه-م شض-ك-اوى مسض-ت-م-رة اإ¤
مصضالح ا÷زائرية للمياه والتي  ⁄تقو على
وضضع حد Ÿثل هذه النقطاعات اŸتكررة
والضضطراب ‘ تزيدهم باŸياه ‘ الفصضل
الذي يزداد فيه الطلب واسضتعماله.
السض-ك-ان ط-ال-ب-وا ب-ت-دخ-ل سض-ل-ط-ات ال-ب-لدية
وال -دائ -رة ل -ل -ن -ظ -ر ‘ ه -ذه اŸشض -ك -ل -ة وال-ت-ي
أاصضبحت تؤورقهم حقا لسضيما وأانهم يتكبدون
مصضاريف إاضضافية بشضراء صضهاريج اŸياه لسضد
حاجتهم.
«الشض- - - -عب» ،ح- - - -اولت التصض- - - -ال Ãدي- - - -ر
ا÷زائ -ري -ة ل -ل -م -ي -اه م -ن اج-ل ا◊صض-ول ع-ل-ى
معلومات ‘ هذا الشضأان إال أان ذلك تعذر
علينا.
ع -ل -م -ا أان ا÷زائ-ري-ة ل-ل-م-ي-اه ت-ع-ا Êم-ن-ذ
سضنوات مشضاكل مالية ناŒة خاصضة عن عدم
تسض -دي-د ف-وات ÒاŸي-اه Ãب-ال-غ م-ال-ي-ة ضض-خ-م-ة
مÎاكمة لدى الزبائن من مواطن Úوأاشضخاصص
معنوية وجل قضضاياها مطروحة على مسضتوى
العدالة.

ﬁاربة إلفوضشى وإلعرضض إلعششوإئي للسشلع

إن -ط -ل -قت ،أإمسض ،ب -ال -ع-ي-ادة م-ت-ع-ددة
إÿدمات بسشوق إلثن ،Úحملة إلكششف
ع- -ن دإء إلسش -ك -ري وضش -غ -ط إل -دم– ،ت
إششرإف وزإرة إلصشحة وإلسشكان وإصشÓح
إŸسش -تشش -ف -ي -ات ،ح -يث ح ّ-ط -ت إل -ق -اف -ل -ة
إل-ط-ب-ي-ة إل-رح-ال ب-ب-جاية ،وإلتي تعتÈ
إل -ولي-ة 16إل -ت -ي ت -ن-ظ-م ب-ه-ا م-ث-ل ه-ذه
إلعملية .باششر إلفريق إلطبي مهمته ‘
ظ-روف حسش-ن-ة –ت إشش-رإف إل-دك-تورة
حليمة إمامي ،وإلتي أإكدت لـ»إلششعب»،
على أإهمية تنظيم إ◊ملة دإعية إ¤
ع -م -ل -ي -ات وق -ائ -ي-ة و–سش-يسش-ي-ة بصش-ف-ة
دإئمة.

بجاية :بن النوي توهامي
ب -حسضب ال -دك -ت -ورة إام -ام -ي ،ف -ان ال-ق-اف-ل-ة
تشضرف عليها وزارة الصضحة ويؤوطرها طاقم
طبي وشضبه طبي ،منهم أاسضاتذة متخصضصضون
‘ أامراضص القلب والشضراي ،Úالعيون ،الكلى،
والسضكري ،وسضتكون الفرصضة أامام اŸواطنÚ
إلجراء فحوصضات و–اليل للكشضف اŸبكر عن
إاصضابتهم بهذا الداء اŸزمن الذي ينتشضر ‘
صضمت و‘ وقت قياسضي.

‘ ح -ال -ة اك -تشض-اف أاي ح-ال-ة إاصض-اب-ة ي-ت-م
م- -ب -اشض -رة ،ت -وج -ي -ه -ه -م ل -ل -م -راك -ز اıتصض -ة
باŸسضتشضفيات للمتابعة والتكفل األحسضن بهم،
والفرصضة سضتكون كذلك للمرضضى اŸصضابÚ
الذين يعانون من مضضاعفات ،خاصضة العيون
والشضراي Úوالقدم السضكرية ،لتلقي فحوصضات
›انية من قبل أاطباء ﬂتصض Úيقدمون لهم
ال - -ع Ó- -ج ال Ó- -زم أاو ال- -نصض- -ائ- -ح واإلرشض- -ادات
الضض -روري -ة ،ل -ت -ف -ادي ال -وق-وع ‘ مضض-اع-ف-ات
خطÒة تهدد حياتهم ،على غرار ب Îالقدم
السضكرية التي تشضكل هاجسضا لدى اŸريضص،
وك-ذا ت-ق-د Ëنصض-ائ-ح ح-ول ال-ت-غ-ذي-ة وا◊م-ي-ة
لضض -م -ان ت -وازن ل -لسض -ك-ر ‘ ال-دم ،إاضض-اف-ة إا¤
تكوين اŸرضضى ا÷دد حول طريقة اسضتعمال
أاجهزة قياسص السضكر والضضغط الدموي.

تفكيك ششبكة ﬂتصشة ‘ السشرقة وتزوير
الهياكل القاعدية للمركبات
“كنت قوات الشضرطة التابعة ألمن دائرة
سضيدي عيشص ببجاية ،أامسص األول ،من تفكيك
عصضابة خطÒة ﬂتصضة ‘ سضرقة الدراجات
ال - -ن - -اري - -ة ،وال - -ق - -ي - -ام ب - -إاج - -راء ت- -غÒات ‘

اŸواصضفات التقنية لها ،وجاء ذلك بناء على
معلومات مؤوكدة واردة إاليها.
حيث اسضÎجعت ‘ هذا اإلطار ،دراجتÚ
ن -اري -ت Úم -ن ا◊ج-م ال-ك-ب ،Òوع-دة ﬁرك-ات
وأاغ -راضص أاخ-رى لÎك-يب ال-دراج-ات ال-ن-اري-ة،
وكذا وثائق ألشضخاصص متورط ‘ Úعمليات
السضرقة لهذا النوع من اŸركبات ” ،العثور
عليها بعد مداهمة ألحد األكواخ اŸهجورة
للمدينة.
ه - -ذا ب- -ع- -د ات- -خ- -اذ ك- -اف- -ة اإلج- -راءات
والح-ت-ي-اط-ات األم-ن-ي-ة وال-ق-ان-ون-ي-ة الÓ-زم-ة،
بتعميق األبحاث والتحريات ‘ قضضية ا◊ال
” –دي -د ه -وي -ة اŸشض -ت -ب -ه ف -ي-ه-م ،واŸق-در
ع- -دده -م ب -ث Ó-ث -ة أاشض -خ -اصص ب -ن -ح -درون م -ن
مدينتي سضيدي عيشص وأاقبو ،تÎاوح أاعمارهم
ب 20 Úسضنة و37سضنة.
ّتم إا‚از ملف جزائي ضضدهم ،وتقدÁهم
أام -ام ا÷ه -ة ال -قضض -ائ -ي-ة اıتصض-ة Ãح-ك-م-ة
سض -ي -دي ع -يشص ،ألج-ل ت-ك-وي-ن ج-م-ع-ي-ة أاشض-رار
لغرضص اإلعداد ÷ناية أاو جنحة واŸشضاركة،
السض- -رق- -ات اŸت- -ع -ددة ب -ت -وف -ر ظ -ر‘ ال -ل -ي -ل
والتعدد ،ووضضع مركبة للسض– Òمل كتابة غÒ
مطابقة لها ،مع حيازة سضÓح أابيضص ﬁظور
دون مÈر شضرعي.

لمني ‘ ﬁاربة إ÷رÁة
تعزز إلسشلك إ أ

تخرج  400عون ششرطة من مدرسشة القÓفطية بأام الدروع بالششلف
أإششرف إŸفتشض إŸرإقب إ÷هوي ÷هاز إلششرطة ﬁمد إلطاهر
حششيششي ،على حفل تخرج  400عون ششرطي من بينهن 151
شش -رط -ي -ة Ãدرسش -ة إلشش-ه-ي-د ي-وسش-ف-ي ب-ال-قÓ-ف-ط-ي-ة ب-ب-ل-دي-ة أإم
إلدروع بولية إلششلف.
Óشضادة بالنجاحات اÙققة ‘ ميدان
حفل التخرج كان فرصضة ل إ
القطاع الشضرطي الذي أابان عن كفاءات عالية ‘ مهام التكوين وأادام
الواجب الذي ثمنه اŸفتشص اŸراقب ا÷هوي ÷هاز الشضرطة ﬁمد
الطاهر حشضيشضي لدى إاشضرافه على حفل تخرج دفعةمن  400عون بينهم
151إامرأاة  ،تلقوا تكوينا بيداغوجيا ومهنيا يتعلق Ãهام النظام الشضرطي
الذي صضار أاداة فعالة ‘ ا◊فاظ على األمن العمومي وحماية األشضخاصص
واŸمتلكات ‘ ظل دولة القانون واŸؤوسضسضات التي صضار جهاز الشضرطة
جزءا من تكوينها وأاداتها.
عرف ا◊فل اسضتعراضضات ضضخمة ومنظمة ‘ غاية الدقة والسضرعة
‘ ت-ن-ف-ي-ذ ال-ت-دري-ب-ات واŸه-ام ال-ق-ت-ال-ي-ة واألم-ن-ي-ة وح-م-اي-ة اŸم-ت-ل-ك-ات
واألشضخاصص والسضهر على راحة اŸواطن ،وهي اŸهارات العالية التي
لقيت إاعجاب ا÷مهور ا◊اضضر باŸدرسضة التي فتحت أابوابها لÓحتكاك
مع ا÷مهور إلطÓعه على مهامها وأاداءها التكويني.
يحدث هذا ‘ إاشضادة الدول اإلفريقية والعربية باإل‚ازات اÙققة
ب-ق-ط-اع الشض-رط-ة ودرج-ة ال-ت-ك-وي-ن ال-ت-ي ي-وف-ره-ا ج-ه-از الشض-رط-ة للطلبة
واألع -وان خ -اصض -ة م -ن -ه -م األج -انب .ه -ذا وق -د سض -ب -قت ع -م -ل-ي-ة ت-ك-رË
اŸتقاعدين Ãقر مديرية األمن الولئي.

لمن إسشتغÓل للمعلومات
قامت بها مصشالح إ أ

الششروع ‘ تطبيق قانون تنظيم اŸمارسشة
التجارية ببومرداسس

شش - - -رعت إلسش - - -ل- - -ط- - -ات إÙل- - -ي- - -ة
بالتنسشيق مع أإمن ولية بومردإسض،
مصش -ال-ح إل-درك إل-وط-ن-ي وم-دي-ري-ة
إلتجارة ‘ تطبيق نصض إلقرإر إلذي
أإتخذه وإ‹ إلولية مؤوخرإ إلقاضشي
Ãحاربة ظاهرة إلتجارة إلفوضشوية
وتنظيم ششروط إŸمارسشة ‘ إŸيدإن
‘ إطار قانو Êيعيد للقطاع مكانته
ب -ع-د أإن خ-رج إل-نشش-اط ع-ن إل-رق-اب-ة
وإلتهرب إلضشريبي وتكبيد إÿزإنة
إلعمومية إÓŸي.Ò

بومرداسس :ز /كمال
أام -ام ح -ال -ة الن -ف Ó-ت ال -ذي ع -رف -ت -ه
اŸم -ارسض -ة ال -ت -ج -اري -ة ب-ب-وم-رداسص ال-ت-ي
ازدادت حدة شضهر رمضضان اŸاضضي نتيجة
الن- -تشض -ار ال -ك -ب Òل -ل -ب -اع -ة ال -ف -وضض -ويÚ
و“ادي أاصضحاب اÓÙت التجارية ‘
احتÓل األرصضفة وأاجزاء من الفضضاءات
العمومية لعرضص منتجاتهم اıتلفة Ãا
فيها اŸواد الغذائية سضريعة التلف وكل ما
يشض - -ك- -ل ذلك م- -ن خ- -ط- -ر ع- -ل- -ى صض- -ح- -ة
اŸواطن ،بادر وا‹ الولية اإ ¤سضن قانون

إحتفال بعيد إلششرطة

تقليد رتب لـ 81عنصشرا من الششرطة بالبويرة
نظمت اŸديرية الولئية ألمن البويرة،
مسضاء أاول أامسص ،احتفال رسضميا يندرج ‘
إاط -ار الح -ت -ف-الت ب-ال-ذك-رى  55إلنشضاء
الشضرطة الوطنية ” ،فيه تقليد  81إاطارا
وشض -رط -ي-ا ،ح-يث “ت ت-رق-ي-ة ﬁ 2افظ
شضرطة إا ¤رتبة عميد شضرطة 2 ،مÓزم
أاول شضرطة إا ¤رتبة ﬁافظ شضرطة5 ،
مفتشص شضرطة إا ¤رتبة مفتشص رئيسضي50 ،
حافظ شضرطة إا ¤رتبة حافظ أاول شضرطة
و 21عون شضرطة إا ¤حافظ شضرطة.
Óمن
ك- -م- -ا ” ت -ك -ر 35 Ëم-ت-ق-اعدا ل أ
ال- -وط- -ن- -ي وثÓ- -ث- -ة م- -ت -ق -اع -دي -ن ك -ان -وا
›اه -دون ‘ صض -ف -وف ج -يشص ال -ت-ح-ري-ر
وي- -ع- -تÈون م- -ن األوائ- -ل ال- -ذي- -ن اأسضسض -وا

حجز  1400وحدة من اŸششروبات الكحولية دون فوترة
«إلشش -عب» م -وإصش-ل-ة ÷ه-ود إل-تصش-دي ل-ك-ل أإشش-ك-ال
إل-ب-ي-ع غ Òإل-ق-ان-و Êخ-اصش-ة إŸشش-روب-ات إل-ك-حولية،
“ك -نت ع -ن-اصش-ر إلشش-رط-ة ب-ك-ل م-ن ولي-ت-ي ورق-ل-ة
وع-ن-اب-ة م-ن ح-ج-ز ك-م-ي-ة م-ن إŸشش-روب-ات إل-ك-حولية
لن - -وإع
ق- - - -درت بـ 1406وح- - -دة م- - -ن ﬂت- - -ل - -ف إ أ
لح -ج -ام ،ك -انت م -وج -ه -ة ل -ل -ب -ي -ع ب -ط -ري-ق-ة غÒ
وإ أ
ششرعية.

وقائع القضضية األو ¤تعود إا ¤اسضتغÓل عناصضر
األمن ا◊ضضري الثا Êلتڤرت بورڤلة Ÿعلومات مفادها
ق -ي -ام شض -خصص مشض -ت -ب -ه ف-ي-ه ب-ن-ق-ل وب-ي-ع ك-م-ي-ة م-ع-تÈة م-ن
اŸشض -روب -ات ال -ك -ح -ول -ي -ة ع-ل-ى م Ïم-رك-ب-ة ن-ف-ع-ي-ة ب-وسض-ط
اŸدي -ن -ة ،وع -ل -ي-ه وب-ع-د ات-خ-اذ ك-اف-ة ال-ت-داب Òاألم-ن-ي-ة” ،
الÎصضد له وإايقافه ،حيث أاسضفرت العملية عن حجز 1130
وحدة من اŸشضروبات الكحولية غ Òمفوترة.

Ùاربة الظاهرة وفرضص رقابة ومتابعة
صض-ارم-ة ب-ال-ت-نسض-ي-ق م-ع ﬂت-ل-ف ال-ه-ي-ئات
اıتصض -ة ك -م -دي -ري -ة ال -ت-ج-ارة ومصض-ال-ح
األم -ن دخ-ل ح-ي-ز ال-ت-ط-ب-ي-ق ك-ب-داي-ة أاو¤
ببلدية بومرداسص باإعادة تنظيم اÓÙت
التجارية بالشضارع الرئيسضي لواجهة البحر
ثم وسضط اŸدينة قبل تعميمه على باقي
األحياء ودوائر الولية.
عن اŸوضضوع واأهدافه ،كشضفت مديرة
ال-ت-ج-ارة ل-ب-وم-رداسص سض-ام-ي-ة عبابسضة «أان
اإلج -راء يسض -ع -ى إا ¤ت -ن -ظ -ي -م اŸم -ارسض-ة
ال-ت-ج-اري-ة وت-ن-ظ-ي-ف ال-ق-ط-اع م-ن ظ-اهرة
ع -رضص اŸن -ت-ج-ات والسض-ل-ع ع-ل-ى أارصض-ف-ة
الطرقات واألماكن العمومية وباألخصص
منها اŸواد الغذائية سضريعة التلف التي
قد تشضكل خطرا على صضحة اŸسضتهلك
نتيجة غياب شضروط ا◊فظ وتعريضضها
ألشضعة الشضمسص».
كما دعت مصضالح الدرك لبومرداسص
التجار والباعة اŸتنقل Úإا ¤التقرب من
مصضالح مديرية التجارة ومركز السضجل
التجاري لتسضوية وضضعيتهم القانونية عن
طريق –ديد نقاط بيع قانونية Œنبا لكل
اأشض -ك -ال اŸت-اب-ع-ة بسض-بب ‡ارسض-ة نشض-اط
دون رخصضة.

‘ ح“ Úكن عناصضر أامن دائرة ع ÚالÈدة بأامن ولية
عنابة ،على مسضتوى حاجز أامني من توقيف شضخصض Úمشضتبه
ف-ي-ه-م-ا ع-ل-ى م Ïم-رك-ب-ة وب-ت-ف-ت-يشض-ه-ا ضض-ب-ط بداخلها على
مشضروبات كحولية قدرت بـ 276وحدة.
ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ات ت-ن-درج ضض-م-ن سض-ي-اسض-ة اŸدي-ري-ة العامة
Óمن الوطني الرامية إا ¤حماية القتصضاد الوطني من
ل أ
كافة أاشضكال التهريب التي ينتهجها بعضص اıالف.Ú

الشضرطة بالبويرة عندما كانت دائرة تابعة
ل -ولي -ة ال -ق -ب-ائ-ل ال-كÈى .ك-م-ا ” ت-ك-رË
ع- -ن- -اصض -ر الشض -رط -ة اŸت -م -ي -زي -ن ‘ أاداء
وظ - -ائ - -ف - -ه- -م ‘ .إاط- -ار –سض Úظ- -روف
ا◊ي-ات الج-ت-م-اع-ي-ة ل-لشضرطة اسضتفاد25
عنصضرا من كل الفئات سضواء اإلطارات أاو
أاعوان الشضرطة من سضكنات وظيفية.

البويرة :ع .نايت رمضسان

تصشويب
لسشتاذة
ورد خطا ‘ إسشم إ أ
إل -ب -اح -ث-ة ‘ إل-ق-ان-ون إل-ع-ام
صش-اح-ب-ة م-ق-ال «ن-ظ-رة على
إل-وضش-ع إل-ق-ان-و Êوإلسشياسشي
لف -ارق -ة»
ل- -ل- -م- -ه- -اج- -ري -ن إ أ
إلصشادر ‘ صشفحة مسشاهمات
÷ري- - - -دة «إلشش- - - -عب» ي - - -وم
إلثÓثاء  24جويلية ،2017
ح-يث ك-تب ع-ج-ال صشÈي-نة
لصشح عجابي صشÈينة.
وإ أ

فمعذرة لألسستاذة والقراء.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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بسسبب عجز وحدة ألتحويل عن أسستقبال أÙاصسيل
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منتجو الطماطم بالشصلف يتكبدون خسصائرفادحة
أطنان ترمى ‘ أŸزأبل وضسعف ألتقديرأت يخلط أورأق ألفÓحÚ
خلف تأاخر أسستÓم منتوج ألطماطم من طرف وحدة ألتحويلية أÿاصسة بتعليب أÿضسر وألفوأكه وإأنتاج ألعصسائر ببلدية ألشسلف ،أسستياء وسسط ألفÓح Úألذين أضسطر بعضسهم
لمر ألذي جعل مئات ألشساحنات
لجهزة ألتابعة لشسركة إأيطالية ،أ أ
لودية بعد أنتظار عدة أيام ‘ وقت –ججت فيه إأدأرة ألوحدة بعطب ‘ أ أ
إأ ¤رمي منتوجهم ‘ أŸزأبل وأ أ
أŸعبأاة بأاطنان ألطماطم –ول ألطريق ألوطني رقم  4إأ ¤روأئح كريهة ،بحسسب معاينتنا.

الشسلف :و .ي .أاعرايبي
يعيشس منتجوألطماطم حالة من ألغضسب وألغليان
بسسبب تأاخر مسسؤوو‹ ألوحدة ‘ أسستقبال منتوجهم
ألذي فاق كل ألتوقعات ،هذأ أŸوسسم نتيجة أتسساع
رقعة إأنتاج هذه أŸادة من طرف
أل -ف Ó-ح Úأل -ذي-ن أسس-ت-ف-ادوأ م-ن
ت -وسس-ي-ع ع-م-ل-ي-ات ألسس-ق-ي وح-ف-ر
أألبار ألتي أطلقها وزير ألقطاع
ع- -ب- -د أل- -ق- -ادر ب -وع -زغ -ي أث -ن -اء
خ -رج -ت -ه أŸي -دأن -ي -ة ل-ل-ولي-ة ‘
ب -دأي -ة م -وسس -م ألصس-ي-ف ،ت-ن-ف-ي-ذأ
لÈنامج أ◊كومة.
أŸعضسلة ألتي طفت إأ ¤ألسسطح
ه -ذه أألي -ام ج -اءت ب -ع -د أل-ع-ج-ز
ألكب Òمن طرف إأدأرة ألوحدة ‘
ألتكفل بإانتاج ألفÓح Úألذين صسبوأ جل غضسبهم
على مسسؤووليها  ،حيث أكدوأ لنا ‘ لقاء بهم أمام
أŸؤوسسسس -ة ب -ق -ول -ه -م““ :ت-رب-ط-ن-ا ع-ق-ود م-ع أل-وح-دة

لتسسليم منتوجنا مع بدأية جني ﬁصسول ألطماطم
ب-حسسب ألت-ف-اق-ي-ة أŸوق-ع-ة ب-ي-ن-ن-ا ،ل-ك-ن ك-ما ترون
ألوضسعية أمامكم ،نحن هنا منذ أيام أمام وسسط
ه- -ذأ ألزدح- -ام وأŸع- -ان- -اة –ت أشس- -ع- -ة ألشس- -مسس
أÙرقة ،ماذأ نفعل صسدمنا““.
وضسعية هؤولء صسارت ل تطاق ومنهم من غادر
أŸكان وقام برمي منتوجه ‘ أŸزأبل وأألودية
ب- -ع- -دم -ا صس -ارت ح -ال -ة أل -ت -ع -ف -ن
خطÒة وألروأئح عمت أŸنطقة
وأŸن -ت -وج ،ي -ق-ول أل-ن-اق-م-ون ،م-ن
ألوضسعية ألكارثية ألتي صسدمتهم.
ف-ي-م-ا رأح أل-ب-عضس ي-ت-ه-م مسس-ؤوو‹
أل- - -وح- - -دة ب- - -ال- - -ت- - -قصس Òوع- - -دم
أإلسس- -ت- -ع- -دأد ل- -ك -ل أإلح -ت -م -الت
كوجود فائضس ‘ أإلنتاج وبكميات
ف -اج -أات أ÷م -ي-ع ،م-ن-ه-م مسس-ؤوول
مديرية ألقطاع ألفÓحي.
 ⁄يتوأن ألناقمون عن ألوضسع ‘ ألتهديد بفسسخ
ألعقود مع ألوحدة أو–ويل منتوجاتهم إأ ¤وحدأت
خارج ألولية مادأمت ألوضسعية وصسلت إأ ¤حد رمي

‘ انتظار تهيـئة
وحدة –ويل اŸنتوج
يضصيع اÙصصول
وتسصتمر اŸعاناة

منتوجهم
‘ أŸزأبل بعدما أغرقت أŸياه أŸتدفقة
م -ن ألشس -اح-ن-ات أل-ك-بÒة أŸع-ب-أاة ب-اŸن-ت-وج أŸك-ان
أل -ذي صس-ارت رأئ-ح-ت-ه ت-زع-ج مسس-ت-ع-م-ل-ي أل-ط-ري-ق
وعمال وحدة إأنتاج أ◊ليب وأأللبان بذأت ألناحية.
م- -ن ج- -ه- -ة أخ- -رى ،سس- -ج -ل -ن -ا تضس -ارب -ا ‘ أألرأء
وأŸوأقف حيث سسبب هذأ أإلنسسدأد ‘ أسستقبال
منتوج ألطماطم للفÓح ÚأŸتعاقدين مع ألوحدة
وألذين أزدحم بهم بهومدخل ألوحدة ،حيث أكد لنا
ألبعضس أن أألمر يتعلق بعطب ‘ ألتجهيزأت ‡ا

عطل
ع -م -ل -ي -ة أل -ت -ع -ل -يب وأل -ط -ح -ن ل-ل-م-ن-ت-وج
وأŸرأحل ألتي Áر بها دأخل ألوحدة‡ ،ا تسسبب
‘ ت -وق -ف أسس -ت -ق-ب-ال ه-ذه أŸادة ،وأل-ب-عضس أآلخ-ر
أشس -ار إأ ¤أن مسس -ؤوو‹ أل -وح -دة  ⁄ي -ت -وق -ع -وأ ه -ذأ
أ◊ج -م وأل -ك -م أل-ك-ب Òم-ن ت-دف-ق أŸن-ت-وج ،وه-وم-ا
وصس -ف-ه أل-ب-عضس بضس-ع-ف ع-م-ل-ي-ة
ألتقدير بالرغم أن أرقام عدد
أل -ه-ك-ت-ارأت أŸزروع-ة م-ع-روف-ة
مسسبقا لدى هذه ألوحدة ،ألتي
ق -ال أل -ب -عضس أن-ه-ا أخ-لت ب-ب-ن-ود
ألعقد أÈŸم بينهما على ضسوء
ألوثائق ألتي يحوزها ألطرفان
من مسسؤوو‹ ألوحدة وألفÓح،Ú
ي -ق -ول ﬁدث -ون -ا ،أل -ذي-ن ت-ف-ه-م
ب -عضس -ه -م م -وق -ف أل-وح-دة أل-ت-ي
بالرغم من أنها قد أقدمت على
تركيب خط ثا Êجديد لتدعيم
أÿط أألول ي -ق -ول أŸن -ت-ج-ون أل-ع-ارف-ون ل-دوأل-يب
إأن -ت -اج أŸادة ب -ولي -ة ألشس -ل -ف وأل-ولي-ات أÛاورة
ك -ع Úأل -دف -ل-ى وغ-ل-ي-زأن وتسس-مسس-ي-لت وغÒه-ا م-ن
أŸناطق ألتابعة لولية مسستغا.Â
هذه ألوضسعية كشسفت بحق مدى ضسعف ألتخطيط
‘ أل -ت -ع -ام-ل م-ع أŸشس-اري-ع أإلسس-ت-ث-م-اري-ة وضس-م-ان

أŸادة أألولية وأÙافظة على أسستمرأر أŸنتجÚ
‘ نشساطهم ألفÓحي .لذأ على مسسؤوو‹ أŸشساريع
وأل-وح-دأت ألصس-ن-اع-ي-ة أل-ت-ح-وي-ل-ي-ة وغÒه-ا ألتوجه
ن-ح-وخ-ل-ق م-ن-اصسب شس-غ-ل ل-ل-م-هندسس ÚوأıتصسÚ
وألتقني Úوذوي معارف أŸناجمنت وعلم ألتسسيÒ
وأإلعÓ- - -م قصس - -د وضس - -ع أŸؤوسسسس - -ة ع - -ل - -ى أÿط
ألصس-ح-ي-ح لضس-م-ان ‚اح-ه-ا وأسس-ت-مرأريتها وبالتا‹
أŸشساركة ‘ ألنموأإلقتصسادي وألتنمية ألفÓحية،
ب-حسسب أل-ت-وج-ي-ه-ات أل-ت-ي أع-ط-اه-ا وزي-ر أل-فÓحة
ل -ل -مسس -ؤوول Úوم -ن-ه-م أŸسس-ت-ث-م-ر أل-ذي ي-ح-وز ع-ل-ى
ألوحدة ألتحويلية لتعليب ألطماطم وإأنتاج ألعصسائر
أثناء وقوفه Ãنطقة ›اجة أŸسسماة يرمول.
أك -د م -دي -ر أل -وح -دة أح -م-د م-ع-اي-زي-ة أن ح-ادث-ة
ألضسطرأب وأÿلل ‘ أسستقبال منتوج ألفÓحÚ
خÓل هذه أأليام يعود ‘ أألسساسس إأ ¤حالة ألعطب
ألتي ◊قت باÿط ألثا Êأ÷ديد للوحدة ،حيث
أتصسلنا بالتقني Úأإليطالي Úألذين إألتحقوأ بالشسلف
إلصس Ó-ح أل -ع -طب وشس -رع-ن-ا ‘
أسس-ت-ق-ب-ال أŸن-ت-وج Ãع-دل ألف
و 800طن يوميا ومن جهة ثانية
أŸن -ت -وج أل -ك -ب Òف -اج -أان-ا ه-ذه
ألسسنة وسسنتخذ كل أإلجرأءأت
أل -ع-م-ل-ي-ة ل-ع-دم ت-ك-رأر أ◊ادث-ة
وه- -ذأ ب- -ال -ت -نسس -ي -ق م -ع رئ -يسس
أ÷م -ع -ي -ة أل -ولئ -ي -ة Ÿن -ت -ج -ي
أل -ط -م -اط -م أل -دك-ت-ور ب-وع-م-رة
ب-الشس-ل-ف وه-ذأ خ-دم-ة ل-لمنتوج
أÙل- -ي وتشس -ج -ي -ع أŸشس -اري -ع
أإلسس-ت-ث-م-اري-ة ل-ل-فÓ-ح ÚوأŸزأرع أل-فÓ-ح-ي-ة أل-ت-ي
عادت بقوة هذه ألسسنوأت أألخÒة خدمة لتطوير
أŸنتوج أÙلي ألذي له موأصسفات عاŸية لكن
ي -ب -ق -ى غ Òك -اف و ⁄ي -ع -د ي -غ-ط أل-ط-لب ،ب-حسسب
تقديرأت وزير ألقطاع ‘ حديثه مع ذأت أŸسستثمر
خÓل زيارته أألخÒة للولية.

تصصليح العطب
‘ خطها الثاÊ
مرهون بحضصور
إايطاليÚ

أصسحاب أÓÙت يطالبون بإاحصساء رسسمي

التجارة الفوضصوية تغزو سصوق الرفراف بسصيدي بلعباسس
ندرة ‘ أدوية ألعÓج ألكيميائي Ãسستشسفى يسسعد خالد Ãعسسكر

اŸرضص ـ ـ ـ ـى يعان ـ ـ ـ ـون غي ـ ـ ـ ـاب مرك ـ ـ ـ ـز Ÿكافح ـ ـ ـ ـة السصرط ـ ـ ـ ـان
يعلق ألعشسرأت من مرضسى ألسسرطان بولية معسسكر
أم - -ال ك- -بÒة ع- -ل- -ى وزي- -ر ألصس- -ح- -ة ألÈوف- -يسس- -ور
ح -زب Ó-وي ط -م -ع -ا ‘ ت -دخ -ل-ه ل-تسس-وي-ة مشس-اك-ل-ه-م
ألصسحية من خÓل تسسهيل حصسولهم على جرعات
من أدوية ألعÓج ألكيمياوي ألتي تشسهد ندرة حادة
على مسستوى ألصسيدلية أŸركزية Ÿسستشسفى يسسعد
خالد ،أين خصسصس Ÿرضسى ألسسرطان جناح للعÓج
ألكيمياوي بطاقة  ٣0سسريرأ – بحسسب ما أكده
مدير ألصسحة ﬁمد أ◊بيب ‘ أتصسال لـ«ألشسعب““،
م-وضس-ح-ا سس-ع-ي مصس-ال-ح أل-ق-ط-اع ل-ت-وف Òأل-ظ-روف
أŸثلى للتكفل Ãرضسى ألسسرطان ألذي يسسجل ‘
شسأانه حوأ‹  ٣00حالة سسنويا ،دون أن يوضسح أكÌ
عن أŸشسكل ألطارئ ‘ مصسلحة ألعÓج ألكيمياوي

– بسسبب ألعطلة.
ل تقتصسر معاناة مرضسى ألسسرطان ‘ ألآلم ول
أألعرأضس ألتي تتبع أنوأع ألعÓج سسوأء كان إأشسعاعيا
أوك -ي -م -ي -ائ -ي-ا ،خ-اصس-ة ب-ع-د Œم-ي-د مشس-روع م-رك-ز
Ÿك- -اف- -ح- -ة ألسس -رط -ان أل -ذي ك -ان م -ن أŸق -رر أن
تسستفيد من ولية معسسكر قبل أن ترخي أألزمة
ألق-تصس-ادي-ة ب-ظÓ-ل-ه-ا ع-ل-ى أل-ق-طاع ألصسحي ،إأ‰ا
ت -ع -ا Êه -ذه أل -ف -ئ -ة م-ن م-رضس-ى ألسس-رط-ان ب-ولي-ة
معسسكر أيضسا من مشساكل ل تعد ول –صسى ناجمة
عن ندرة أألدوية أÿاصسة بالعÓج ألكيميائي ‘ كل
فÎة ي -ن -ت -ه -ي ف -ي -ه -ا ﬂزون ألصس-ي-دل-ي-ة أŸرك-زي-ة
Ÿسستشسفى يسسعد خالد من أألدوية ،فتضسطر إأدأرة
أŸسستشسفى إأ ¤أنتظار وصسول طلبياتها من أألدوية

م -ن مسس -تشس -ف -ي-ات وه-رأن ،ه-ذأ إأضس-اف-ة إأ ¤ت-وج-ه
مرضسى ألسسرطان باŸنطقة إأ ¤ألوليات أÛاورة
Ÿزأولة ألعÓج باألشسعة على غرأر سسيدي بلعباسس
ووهرأن ،وإأن كانت إأدأرة مسستشسفى يسسعد خالد قد
قدمت وعودأ للمرضسى وأهاليهم بتوف Òأألدوية
أÿاصسة بالعÓج ألكيميائي ‘ أجل أقصساه أألسسبوع
ألدأخل ،فإان هذه ألفئة تلتمسس من أ÷هات ألوصسية
على ألقطاع أن يكون تدخلها عاج Óيوفر عنها
عناء ندرة أألدوية وألرحÓت ألشساقة لتلقي ألعÓج
‘ ألوليات أÛاورة.

أام ا - Òÿسس

رفع زهاء  150تاجر ألبسسة ينشسطون على مسستوى سسوق  8ماي وأŸسسمى بسسوق ألرفرأف وسسط مدينة
سسيدي بلعباسس رسسالة إأ ¤ألسسلطات أÙلية يطالبون فيها بالتدخل ألعاجل لوضسع حد لتجاوزأت
ألتجار ألفوضسوي.Úجاء ‘ رسسالة ألتجار ألتي حملت توقيعاتهم أن معاناتهم ما فتئت تتزأيد بسسبب
مزأحمة ألتجار ألفوضسوي Úألبالغ عددهم أŸائة تاجر بعد أن إأحتلوأ أŸدأخل أألربعة للسسوق
وفضساءأته ألدأخلية وتسسببوأ ‘ غلق شسبه كلي للمنافذ أŸؤودية للمحÓت ﬁدث Úحالة من ألفوضسى
خاصسة بعد ربط طاولتهم بكوأبل كهربائية موصسولة بطرق غ Òشسرعية ما أضسحى يهدد بوقوع
شسرأرأت كهربائية ﬁتملة ،فضس Óعن تسسببهم ‘ ضسيق أŸكان ،إأنتشسار أألوسساخ وألسسرقات دأخل
ألسسوق ،هذأ و÷أا أحد هوؤلء ألباعة إأ ¤إأحتÓل ألفضساء ألذي يتوسسط ألسسوق بغ Òوجه حق وقام
بتأاج Òأجزأء منه ألربعة Œار فوضسوي ‘ Úظل غياب ألرقابة.
أضساف ألتجار أن ألوضسعية دأخل ألسسوق خلقت منافسسة غ Òشسريفة وغ Òمتكافئة حيث أكدوأ ‘ هذأ
ألصسدد أنهم Áارسسون نشساطهم ألتجاري وفق ما Áليه ألقانون من خÓل تسسديد كل أŸسستحقات من
ضسرأئب وتأامينات وفوأت ‘ Òح Úيجد ألتجار ألفوضسويون أنفسسهم معفي Úمن هذه أŸسستحقات
وه -وم -ا يسس -اع-ده-م ع-ل-ى –ق-ي-ق أرب-اح مضس-اع-ف-ة وأل-ت-ح-ك-م ‘ أسس-ع-ار ألسس-وق ع-ل-ى حسس-اب أل-ت-ج-ار
ألنظامي .Úأألمر ألذي دفع بالتجار ألشسرعي Úإأ ¤مناشسدة ألسسلطات أÙلية من أجل ألتدخل ألعاجل
وإأجرأء عملية إأحصساء وأسسعة ورسسمية للتجار ألنظامي Úوفتح أŸنافذ أŸغلقة بالسسوق ومنع مثل هذه
ألتجاوزأت.

سسيدي بلعباسس :غ .شسعدو

ألثÓثاء  25جويلية  2017م
ألموأفق لـ  02ذي ألقعدة  1٤٣٨هـ

09 17٣9٦
لبنـ ـ ـ ـات عم ـ ـ ـل تنسسيـ ـ ـقي ﬁك ـ ـ ـ ـم
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من مراسسلينا

رئيسص بلدية دا‹ ابراهيم لــ «الشسعب»

‰نح إألولوية للملفات ذإت إلعÓقة إŸباشسرة باŸوإطن
كشسف رئيسص بلدية دا‹ إابراهيم السسيد كمال حمزة ‘ تصسريح لـ»الشسعب» ،عن برنامج تنموي طموح من شسأانه أان يرفع من اŸسستوى اŸعيشسي
للسساكنة ويزيد من جمال البلدية التي تعد من ب Úالبلديات التي ترقى ا ¤مسستوى يشسهد له ‘ شستى اŸيادين ،وهذا بعد ا◊ركة التنموية
’خÒة والتي جاءت اسستجابة ’حتياجات للمواطن.Ú
الواسسعة النطاق التي عرفتها خÓل السسنوات ا أ

آأسسيا مني

وف--ي ه--ذأ ألصش--دد ،عّ--دد ك--م--ال ح--م-زة ع-ن
م---خ---ت---ل---ف أ’ن---ج--ازأت أل--ت--ي م ّسش--ت ع--دة
ألمجا’ت فضش Óعن ألمخططات ألمعتمدة
ح--ال--ي--ا وأل-ت-ي ت-رم-ي إأل-ى ت-حسش-ي-ن أل-م-ح-ي-ط
أ’ج--ت--م--اع--ي ل--ل--م--وأط--ن ،غ--ي-ر أأن-ه-ا ت-وأج-ه
ت-ح-دي-ات ك-ب-ي-رة ف-ي ظّ-ل أف-ت-ق-اره-ا ل-ل-ع-ق-ار
بالنظر إألى أ’نجازأت ألتي يصشبو ألمجلسس
إألى تحقيقها من أأجل جعل ألبلدية ترقى ألى
مصشاف ألبلديات ألعالمية.
وأأوضش--ح ف--ي إأط--ار أل--مشش--اري--ع أل-ت-ي ت-ع-م-ل
مصش--ال--ح--ه ع--ل-ى م-ت-اب-ع-ت-ه-ا بصش-ف-ة دوري-ة أأن
مجلسشه يركز على مختلف ألملفات ألتي لها
عÓقة مباششرة بالموأطن على غرأر ألسشكن،

أل-ن-ق-ل ،ت-ه-ي-ئ-ة أل-ط-رق-ات ،ألشش-بيبة وألرياضشة أزدوأج-ي-ة أل-ط-ري-ق أل-رأب-ط م-ا ب-ي-ن أت-حادية
وأل--ث--ق--اف--ة وت--ه--ي-ئ-ة أل-م-ح-ي-ط ،وغ-ي-ره-ا م-ن ألجزأئرية لكرة ألقدم وعين ألله ،حيث تمّ
أل-نشش-اط-ات أل-ت-ي ت-ه-م أل-م-وأط-ن وت-ج-ع-له في ت--ه--ي--ئ--ة ه--ذأ أل--ط--ري--ق أل-ذي ي-ع-رف ح-رك-ة
غ--ن-ى ع-ن أل-ت-ن-ق-ل أل-ى أل-ب-ل-دي-ات
م--روري-ة وأسش-ع-ة ب-اع-ت-ب-اره ي-ؤودي
ألمجاورة.
إاعـــادة تهيئــة ألى ألمدخل ألرئيسشي للملعب 5
وق----د أنصش----بت أل----ج----ه---ود حسشب
ج--وي--ل--ي--ة ’ح--تضش--ان-ه ل-م-خ-ت-ل-ف
تصش--ري--ح--ات رئ--يسس ب--ل-دي-ة دأل-ي طريـــق ملعــب أل--م--ب--اري--ات أل--وط-ن-ي-ة وأل-دول-ي-ة
إأب--رأه--ي-م ،ع-ل-ى ت-ح-ديث شش-ب-ك-ة
’خير
ألهامة ،حيث حظي هذأ أ أ
 5جويلــة
أل--ط--رق-ات وأل-ت-ي ع-رفت ت-ط-ورأ
بإاعادة تهيئة ألطريق ألمؤودي ألى
ملحوظا بغية ألتخفيف من أأزمة
م---دخ---ل---ه أل---رئ---يسش--ي ف--ي إأط--ار
أ’زدحام ألمروري ،وبفضشل ألبرنامج ألطموح برنامج تنموي خصشصس له غÓف مالي تجاوز
’ولية ليصشل ألى
تّمت إأعادة تهيئة كل طرقاته ،حيث ششهدت  12مليار سشنتيم في مرحلته أ أ
م-خ-ت-ل-ف أل-م-ح-اور أل-ث-ان-وي-ة م-ن-ه-ا وأل-رئيسشة  25مليار سشنتيم كقيمة نهائية ،حيث يرتقب
إأعادة ألتهيئة.
أ’نتهاء منه مع نهاية ششهر أأوت ألدأخل.
’ن أل--ب--ل--دي--ة ـ ي--ؤوك-د ـ بصش-دد أسش-ت-ك-م-ال
و أ

إاقبال واسسع على التكوين ‘ قطاع الفÓحة ببجاية

 ١٠٦٧شساب إسستفادوإ من تقنيات تربية إألبقار وإلنحل وإلدوإجن وتلقيم إلنباتات

ألعدد

بعد  ٦أأششهر من تششريعيات  ٤ماي ،سشتكون ألجزأئر على موعد سشياسشي ’
يقل أأهمية عن سشابقيه أأ’ وهو أ’نتخابات ألمحلية ألمقرر إأجرأؤوها قبيل
نهاية ألسشنة ألجارية ،كما أعتدنا على ذلك أأي في أأوأخر ششهر نوفمبر.
وفي هذأ ألسشياق ،فإان هناك عم Óدقيقا يجري على مسشتوى وزأرة
ألدأخلية وألجماعات ألمحلية وألتهيئة ألعمرأنية من ناحية ألتحضشيرأت
ألمادية وألبششرية ألمعدة لهذأ ألحدث مرجعيته إأضشفاء نسشق عام في مسشار
ألتحكم في ألحركية ألميدأنية ألمتعلقة بالسشعي ألحثيث وألصشادق قصشد
بلوغ سشقف ألنموذج ألمرجو في ألتنظيم.
وضشمن هذأ ألتوجه ،فإان ألوصشاية سشارعت إألى وضشع لبنات هذأ ألمسشعى
ألتنسشيقي ألحسشاسس با’عتماد على مرأقبة ألششرأكة مع أآ’خر ،خدمة
للصشالح ألعام ،وإأثرأءً لهذه ألتجربة ألرأئدة للجزأئر في إأطار ما يعرف
بالعمليات أإ’نتخابية ألموجهة إألى ألمجالسس ألششعبية ،ألبلدية وألو’ئية،
وأأول -ى ب-وأدر ه-ذه أل-رؤوي-ة أإ’سش-ت-رأت-ي-ج-ي-ة أل-ق-ائ-م-ة ع-ل-ى م-ب-دئ-ي أل-ح-وأر
وألتششاور ميÓد لجنة مششتركة دأئمة بين ألهيئة ألعليا ألمسشتغلة لمرأقبة
أ’نتخابات ووزأرة ألدأخلية وألجماعات ألمحلية وألتهيئة ألعمرأنية ،تعمل
على ترقية أأ’دأء أ’نتخابي من أآ’ن فصشاعدأ ،بناءً على تقييم تجربة
أإ’سشتحقاق ألسشابق ،وهذأ بضشبط تدأعيات هذه ألعملية ،وإأفرأزأت هذأ
ألمسشار ،وقد تفرضس ألمصشطلحات نفسشها على هذأ ألوأقع كالمتابعة
وألتطوير وألتحسشين ونحن هنا بصشدد  ٣مرجعيات أأسشاسشية ترمي كلها
باتجاه ألبحث ألصشيغة ألنموذجية لتفادي ألسشلبيات.
وهذه أآ’لية ألثنائية ’ تحمل ذلك ألطابع ألتقني ألمحصشن ألذي يسشجن
نفسشه في إأطار ضشيق ’ يسشمح له بالمبادرة بل أأن هذه أللجنة ألمششتركة
جاءت لتدعم ألحرصس ألدسشتوري ألمبني على مبادى ثابتة وأأسشسس متينة،
وق-وأع-د سش-ل-ي-م-ة ،وم-ن-ط-ل-ق-ات ق-وي-ة ل-ت-أاط-ي-ر أل-ع-م-ل-ي-ة أ’ن-تخابية في كل
مرأحلها وكذلك ألوقوف على ألمÓحظات ألمششار إأليها في ألسشابق وألتي
لم تجد إأجابات عليها أأحيانا.
لذلك ،فإان هذه أللجنة أعتبرت دأئمة أأي أأنها ششرعت في أأششغالها فما هي
ألوثائق أأ’سشاسشية ألتي تسشتند إأليها في عملها هذأ’ ،بد من ألقول هنا بأان
ألتقرير ألذي أأعدته ألهيئة ألعليا عقب أنتخابات  ٤ماي يعد مرجعا ثريا
في هذأ ألششأان يمكن إأدرأجه ضشمن ملفات أأخرى بصشدد ألدرأسشة وألبحث
مصشدرها ألميدأن.
وعليه ،فإان ألهيئة ألعليا تلقت ألعديد من ألششكاوي من لدن أأ’حزأب
وألمترششحين أأ’حرأر خÓل ألحملة أ’نتخابية ،وأأثناء يوم أأدأء ألوأجب
ويعتبر كل ما ورد إأليها ،يسشتحق كل أ’هتمام بدأع أأ’ يتكّرر مسشتقب،Ó
وتضشق هذه ألحا’ت في قائمة ألتعقيد إأنطÓقا من أأنها تخضشع إألى
سشلوكات ششخصشية أأي ألعامل ألبششري ألذي يصشعب ألتنبؤو برد فعله ويريد
دأئما أأن يكون في ألمقدمة.
هذه ألعينة ألمذكورة هي من ضشمن مجموعة كبيرة من ألحا’ت طالما
وردت على لسشان قادة أأ’حزأب قد يفصشل في بعضشها ،لكن أأ’خرى
تسشتدعي تعديÓت في ألنصشوصس ،ومثل هذه ألعمل يتطلب وقتا طويÓ
لذلك ،فإان أللجنة ألمششتركة سشتختصشر ألزمن ،في تسشوية وضشعيات كانت
دأئما مع أأخذ ورد وتجاذبات.

جمال أوكيلي

معاناة سسكان قرية لعوايز باŸسسيلة

إنعدإم إŸيـ ـ ـاه ،إلكهرباء وقنوإت إلصسرف إلصسحي
ي -ع -ا Êسس-ك-ان ق-ري-ة ل-ع-واي-ز ب-ب-ل-دي-ة
او’د ع-دي ل-ق-اب-ل-ة ال-واق-ع-ة ح-وا‹ 45
ك-ل-م شس-رق اŸسس-ي-ل-ة ج-م-ل-ة م-ن النقائصص
ي - -ت- -كّ- -رر ك- -ل صس- -ي- -ف ويضس- -ط- -رون إا¤
ال -وق-وف أام-ام م-ق-ر ال-ب-ل-دي-ة ‘ ك-ل م-رة
م -ط -ال -ب Úالسس -ل -ط-ات اÙل-ي-ة بضس-رورة
Œسس - -ي - -د اŸشس - -اري - -ع ال - -ت - -ي وع - -د ب- -ه- -ا
اŸسسؤوولون اÙليون.

أŸسسيلة :عامر ناجح

ط -الب سش -ك -ان ق -ري -ة ل -ع -وأي -ز م -م-ن أل-ت-قت
«ألشش-عب» ب-ه-م ف-ي وق-ف-ت-ه-م أل-ذي ن-ظ-موها
أم-ام م-ق-ر أل-ب-ل-دي-ة م-ن ألسش-ل-ط-ات أل-م-حلية
ب-ال-ت-دخ-ل أل-ع-اج-ل ل-ت-ن-ف-ي-ذ أل-وع-ود ألمتعلق
بانجاز ألعديد من ألمششاريع ألتنموية على
غرأر أنجاز ششبكة ألمياه ألصشالحة للششرب
وتوصشيلها أإلى بعضس ألمناطق ألتي لم تصشلها
بعد ،خاصشة ألكثير منهم يعانون من مششكلة

ندرة وغÓء ألمياه ألتي يتم أقتناوؤها عن
طريق ألصشهاريج باأسشعار باهظة جدأ ،كما
ط -الب أل -م -ح-ت-ج-ون رب-ط ق-ري-ت-ه-م بشش-ب-ك-ة
ألكهرباء ألريفية للقضشاء على ألتوصشيÓت
ألكهربائية ألعششوأئية ألتي أأدت أإلى ضشعف
شش -دة أل -ت -ي -ار أل -ك -ه -رب -ائ -ي وح -رم -ت-ه-م م-ن
أسشتعمال ألمكيفات ألهوأئية في ظل درجات
حرأرة قاربت ألـ  50درجة مئوية ،كما رفع
ألمحتجون مششكلة غياب قنوأت ألصشرف
ألصش- -ح -ي ب -ب -عضس أ’أح -ي -اء ،ح -يث أضش ّ-ط -ر
ألكثيرين منهم أإلى أسشتعمال حفر ألترسشيب
ألتي غالبا ما تفيضس مسشببة أنتششار ألروأئح
أل- -ك- -ري -ه -ة وأ’ن -تشش -ار أل -وأسش -ع ل -ل -ن -ام -وسس
وأل -حشش -رأت ،ب -ا’إضش -اف -ة أإل -ى م-ط-لب رب-ط
قريتهم بغاز ألمدينة ألذي بات ـ حسشبهم ـ
م -ط -لب ج -د م -ل -ح ف -ي ظ -ل م -ع -ان -ات ن-درة
قارورأت ألغاز في فصشل ألششتاء.

بعد أان انتهت من دراسسة ملفات العائÓت اŸعنية

بجاية :بن ألنوي توهامي

أسشتفاد ما ’ يقل عن  10٦7فÓحا من
ألتكوين منذ سشنة  ،201٣حسشب أتفاقية
أإ’طار ألتي تّم إأمضشاؤوها بين كل من وزأرة
أل- -فÓ- -ح- -ة ووزأرة أل- -ت -ك -وي -ن وأل -ت -ع -ل -ي -م
ألمهنيين ،حيث تمّ أفتتاح ثمانية دورأت
تكوينية لفائدة ألفÓحين ألششباب ألذين
تضشمهم ألو’ية ،وقد دأمت كل منها ثÓثة
أأششهر.
وف -ي ه -ذأ ألصش -دد ،ع -ل-مت «ألشش-عب» م-ن
مصشدر مسشؤوول ،أأنه من بين فروع ألتكوين
أل-م-ت-وف-رة ع-ل-ى مسش-ت-وى م-رأك-ز أل-ت-ك-وين
ألمهني وألتعليم لو’ية بجاية ،نجد تربية
أأ’ب- -ق- -ار وأل- -ن- -ح -ل وأل -دوأج -ن وأأ’رأنب،
ب-اإ’ضش-اف-ة إأل-ى ت-ق-ل-ي-م وت-ط-ع-ي-م ألنباتات،
وأأه- -م أأ’ه- -دأف أل- -مسش- -ط- -رة م- -ن ق- -ب- -ل
أل-ح-ك-وم-ة ع-ب-ر ه-ذه أ’ت-ف-اق-ي-ة أإ’ط-ارية
ت -ت -م -ث -ل ف -ي ت -ع-زي-ز أل-ق-ط-اع أل-فÓ-ح-ي،
وإأع-ط-ائ-ه دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة ج-دي-دة م-ن خÓ-ل

ت-ن-م-ي-ة أل-نشش-اط-ات وأل-م-ه-ن ألمرتبطة به،
وذلك عن طريق تنظيم دورأت تكوينية
ت -ع-ل-ي-م-ي-ة ل-ف-ائ-دة أل-فÓ-ح-ي-ن وأل-ق-روي-ي-ن
ألششباب ،مع إأششرأك مختلف ألمؤوسشسشات
وأل-م-ك-ون-ي-ن أل-ت-ابعين للوزأرتين ألمعنيتين
بهذه ألششرأكة.
ومن جهة أأخرى وحسشب نفسس ألمصشدر،
فيما يخ ّصس ألدورة ألتكوينية مارسس -ماي
 ،2017ف -ق -د ع -رفت م -دي -ري -ة أل -مصش-ال-ح
ألفÓحية لبجاية تسشجيل ما ’ يقل عن
 119ششاب ،عبر مختلف مرأكز ألتكوين
أل-م-ه-ن-ي وأل-ت-م-ه-ي-ن ،أل-ت-ي ق-امت ب-إاق-حام
ت-ك-وي-ن-ات ع-ن أل-نشش-اط-ات أل-فÓ-ح-ي-ة ف-ي
برنامجها ،وباإ’ضشافة إألى هذأ ،أختار ما
’ ي - -ق- -ل ع- -ن  55م-ن أل-مسش-ت-ف-ي-دي-ن من
ألتكوين متابعة تكوين في تقليم ألنباتات
وت-ط-ع-ي-م-ه-ا ،ف-ي ح-ي-ن أخ-ت-ار  2٣فÓحا
آأخرين ألتوجه نحو تربية أأ’رأنب.
وتجدر أإ’ششارة ،إألى أأنه وتوأزيا مع هذه
أل- -دورأت أل- -ت -ك -وي -ن -ي -ة ،ق -امت م -دي -ري -ة

أل- -مصش- -ال- -ح أل- -فÓ- -ح- -ي -ة ل -و’ي -ة ب -ج -اي -ة
باسشتثمارأت هامة من أأجل ضشمان إأرششاد
وت- -حسش- -يسس أل- -م -زأرع -ي -ن ،وذلك ب -ه -دف
تششجيعهم على تبني أأسشاليب تقنية حديثة
من أأجل ألتوصشل إألى رفع نسشبة ألمردود
وتحسشين نوعية أإ’نتاج.
ف -م -ن -ذ ب -دأي -ة ألسش -ن -ة أل -ج -اري-ة ،ن-ظ-مت
م-دي-ري-ة أل-مصش-ال-ح أل-فÓ-ح-ي-ة ل-لو’ية ،ما
يفوق  2٤00جلسشة توأصشلية إأرششادية وأأيام
إأعÓمية ،باإ’ضشافة إألى أأ’بوأب ألمفتوحة
وأل- -زي- -ارأت أل -م -ي -دأن -ي -ة أل -ت -ي ق -ام ب -ه -ا
أأخصشائيون زرأعيون ومهندسشون بالقطاع،
ح -يث يسش -ه -رون ع -ل-ى ت-ن-ظ-ي-م م-ؤوت-م-رأت
وت -ظ -اه -رأت وح -ل -ق-ات ت-ك-وي-ن-ي-ة وأأب-وأب
م-ف-ت-وح-ة وق-وأف-ل وم-ع-ارضس فÓحية ،كل
ه-ذأ ب-ه-دف إأعÓ-م ألسش-ك-ان ب-اإ’م-ك-انيات
أل -ف Ó-ح -ي -ة أل -ت-ي ت-ت-وف-ر ع-ل-ي-ه-ا و’ي-ت-ن-ا،
وب -ال -ت-ال-ي ت-ح-ف-ي-زه-م ع-ل-ى أل-ت-وج-ه ن-ح-و
أل-فÓ-ح-ي-ة وأسش-ت-غÓ-ل أأ’رأضش-ي أل-زرأعية
من أأجل ضشمان أأ’من ألغذأئي.

بلدية إلرغاية سستوزع  ١4٠سسكن إجتماعي هذإ إألسسبوع

ي -رت -قب أان ي -ع -ل -ن اÛلسص الشس-ع-ب-ي
البلدي لرغاية شسرق العاصسمة القائمة
ا’سس -م-ي-ة ل-ل-مسس-ت-ف-ي-دي-ن م-ن السس-ك-ن-ات
ا’ج -ت -م -اع -ي -ة ب -ع -د ان ان -ت-هت مصس-ال-ح
البلدية من إاعداد القائمة التي منحها
وا‹ ال- - -ع- - -اصس- - -م - -ة ا ¤ك - -ل ب - -ل - -دي - -ات
ال-ع-اصس-م-ة ،ح-يث ك-انت حصس-ة ال-ب-ل-دية
من الكوطة  140سسكن.

سسارة بوسسنة

كششف ألسشيد ألعربي زفان رئيسس ألمجلسس
ألششعبي ألبلدي لبلدية ألرغاية ،أن مصشالحه
سش-ت-نشش-ر ق-ائ-م-ة أل-مسش-ت-ف-ي-دي-ن من ألسشكنات
أ’ج -ت -م-اع-ي-ة أو م-ا ي-ع-رف ب-حصش-ة سش-ك-ن-ات
«ألضشيق» هذأ أ’سشبوع مششيرأ ألى أن 1٤0
ع-ائ-ل-ة سش-تسش-ت-ف-ي-د م-ن ه-ذه ألسش-ك-ن-ات أل-ت-ي
كانت تعاني من مششكل ألضشيق ،بعد أن أنتهت
ل -ج-ن-ة أل-دأئ-رة أ’دأري-ة ل-روي-ب-ة م-ن ت-ح-ي-ي-ن
ألملفات وفتح تحقيقات ’أزيد من  ٣00ملف
م-ودع ع-ل-ى مسش-ت-وى أل-ب-ل-دي-ة .وق-ال أل-ع-رب-ي

زفان أن هذه ألحصشة ألمعتبرة من ألسشكنات
أ’جتماعية وزعت بالتسشاوي على ألعائÓت
ألتي تقطن بـ 1٤حيا تابعا لبلدية ألرغاية.
وب-ال-نسش-ب-ة ل-ل-ع-ائÓ-ت أل-ت-ي م-ات-زأل ت-ن-تظر
دورها في عملية أعادة أ’سشكان ،فقد أكد
رئ -يسس ب -ل -دي -ة أل-رغ-اي-ة أن أل-ب-ل-دي-ة م-ات-زأل
تنتظر حصشصس أضشافة في أطار ألبرنامج
ألو’ئي ألذي باششرته مصشالح و’ية ألجزأئر
م -ن -د ج -وأن  201٤م -ن أج -ل أل -قضش-اء ع-ل-ى
أ ل ب ي و ت أ ل ه ش ش ة و أ ح ي ا ء أ ل ق ص ش د ي ر ب ع د أ ن ت مّ
أزأل -ة ح -ي أل -ك -روشس أل -ذي ك -ان يضش -م أزي -د
 10٤5عائلة تم ترحيلها ألى سشكنات جديدة،
مضش -ي -ف -ا أن أل -ب -ل-دي-ة م-ات-زأل ت-ح-ت-وي ع-ل-ى
خ- -مسس م- -وأق- -ع ل- -ل -قصش -دي -ر ن -ذك -ره -ا ح -ي
ألديانسشي أو ما يعرف بحي ألزحلوقة وألحي
ألقصشديري بلغورأري وحي وأد جاكر وموقع
عميروشس وحي معمل ألزجاج وموقع ألباي
أل-غ-رب-ي وأل-م-حشش-ر أل-ب-ل-دي أل-قديم بمجموع
أك -ث -ر م -ن أل -ف -ي ع -ائ -ل -ة ت -ن -ت -ظ-ر أل-ت-رح-ي-ل
بالبلدية.

الثÓثاء  ٢٥جويلية ٢٠١٦
الموافق لـ  ٠٢ذو القعدة  ١4٣٨هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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’لكÎونية
إاسشرائيل تتعّنت وترفضس رفع البوابات ا إ

مسصاع دبلوماسصية لتطويق أازمة ا◊رم القدسصي قبل أان تنفجر
’لكÎونية التي تسشبب تركيبها خارج اŸسشجد
’سشرائيلية أانها لن تزيل البوابات ا إ
أاعلنت ا◊كومة ا إ
’قصشى ‘ اششتباكات دموية ،معتÈة أانها رÃا تقلل من اسشتخدامها.
ا أ

قال وزير التنمية اإ’سشرائيلي إان البوابات سشتبقى ،معتبرا ً
أان ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ي-ن ل-ه-م ال-خ-ي-ار ف-ي دخ-ول ال-مسشجد من
عدمه.
أاكدت مصشادر اأ’وقاف الفلسشطينية رفضشها قيام ششرطة
ا’ح -ت Ó-ل ب -ت -ث -ب -يت ك -ام-ي-رات ع-ل-ى ال-جسش-ر ال-ح-دي-دي
ال-م-واج-ه ل-ب-اب اأ’سش-ب-اط ك-إاج-راء ق-د يسش-ت-ك-مل ببوابات
كششف المعادن التي يحتج بسشببها الفلسشطينيون.
من جانبه قال عزام اأ’حمد عضشو اللجنة المركز لحركة
فتح ،إان الدخول إالى المسشجد اأ’قصشى قضشية إاسشÓمية
بحتة ’ ،يحق إ’سشرائيل أان تتدخل فيها.
وقال« :قضشية الكاميرات تعتبر خطوة تراجعية بسشيطة
ولكنها مرفوضشة من جانبنا ،قضشية الدخول إالى المسشجد
اأ’قصشى قضشية إاسشÓمية بحتة تقوم بها دائرة اأ’وقاف
اإ’سشÓمية وسشدنة المسشجد اأ’قصشى ’ حق إ’سشرائيل أان
تتدخل بششكل من اأ’ششكال» .إالى ذلك عقد مجلسس اأ’من
جلسشة خاصشة لبحث سشبل التهدئة في القدسس ،في ظل
التصشعيد اإ’سشرائيلي.

مبعوث أامريكي لنزع فتيل أازمة

ه -ذا واأج -لت ج-ام-ع-ة ال-دول ال-ع-رب-ي-ة ا’ج-ت-م-اع
ال -ط -ارئ ل -م -ج -لسس ال -ج -ام-ع-ة بشش-اأن ال-ق-دسس اإل-ى
ال- -خ- -م- -يسس ال -م -ق -ب -ل ،ف -ي ح -ي -ن ي -ع -ق -د ع -ل -م -اء
ا’أزه -رال -ي -وم اج -ت-م-اع-ا ط-ارئ-ا ل-ب-حث ان-ت-ه-اك-ات
ا’ح -تÓ-ل ا’إسش-رائ-ي-ل-ي ت-ج-اه ال-مسش-ج-د ا’أقصش-ى.
قالت مصشادر اإن تاأجيل ا’جتماع العربي الطارئ
ج -اء ب -ن -اًء ع -ل -ى ط -لب ع -دد م -ن ال -دول ال -ع-رب-ي-ة
’نششغال الوزراء باأمور داخلية داخل بÓدهم.
قال محمود عفيفي المتحدث باسشم ا’أمين العام
لجامعة الدول العربية اأحمد اأبو الغيط -في بيان
صشحفي -اأن التاأجيل «جاء لضشمان مششاركة اأكبر
ع- - -دد م- - -ن السش- - -ادة ال - -وزراء» ،مشش - -ي - -را اإل - -ى اأن
ا’تصشا’ت التي جرت على مدار اليوم ششهدت
اأيضشا التنسشيق مع منظمة التعاون ا’إسشÓمي التي
اتفقت على اأن يعقد اجتماعها الوزاري الخاصس
بتناول هذا الموضشوع ا’أسشبوع المقبل .من جهته،
دعا ششيخ ا’أزهر اأحمد الطيب هيئة كبار العلماء
اإلى اجتماع طارئ اليوم الثÓثاء لبحث انتهاكات
ا’ح -ت Ó-ل ا’إسش -رائ -ي-ل-ي ت-ج-اه ال-مسش-ج-د ا’أقصش-ى
المبارك.

وصش- -ل إال- -ى اسش- -رائ -ي -ل ،أامسس ،م -ب -ع -وث ال -رئ -يسس
اأ’مريكي دونالد ترامب إالى الششرق اأ’وسشط في
محاولة لتخفيف التوترات بششأان ا’جراءات اأ’منية
الجديدة التي فرضشتها دولة ا’حتÓل ا’سشرائيلي
على مداخل الحرم القدسشي وتسشببت في انفجار
الوضشع .تأاتي زيارة جيسشون غرينبÓت بعد أاكثر من
أاسش-ب-وع م-ن ال-ت-وت-رات ال-م-رت-ب-ط-ة ب-ال-ح-رم ال-قدسشي
والذي يعد في قلب النزاع الفلسشطيني-ا’سشرائيلي.
فبعد هجوم وقع في  ١4جويلية وأاسشفر عن مقتل
ع -نصش -ري شش -رط -ة اسش -رائ -ي -ل -ي -ي-ن ،نصش-بت سش-ل-ط-ات
ا’حتÓل بوابات لكششف المعادن على مداخل الحرم
ال- -ق- -دسش- -ي ال- -ذي يضش -م ال -مسش -ج -د اأ’قصش -ى وق -ب -ة
الصشخرة .يرى الفلسشطينيون في ا’جراءات اأ’منية
اأ’خيرة محاولة اسشرائيلية لبسشط سشيطرتها على
ال -م -وق -ع وه -و م -ا دف-ع-ه-م إال-ى رفضس دخ-ول ال-ح-رم
ال -ق -دسش -ي وب -ات -وا ي -ؤودون صش -ل -وات -ه -م ف -ي الشش -وارع
المحيطة .تزعم السشلطات ا’سشرائيلية أان منفذي
ع-م-ل-ية  ١4ج -وي-ل-ي-ة ه-رب-وا مسش-دسش-ات إال-ى ال-ح-رم
وانطلقوا منه لمهاجمة عناصشر الششرطة .وتخللت
ا’ح-ت-ج-اج-ات ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ة صشدامات أاسشفرت عن
اسشتششهاد خمسشة فلسشطينيين وثÓثة اسشرائيليين.

ا÷امعة العربية تؤوجل اجتماعها

رأاي

اتسصاع رقعة التوتر
في العاصشمة اأ’ردنية َعّمان ،رفعت حادثة وقعت ليل
اأ’حد منسشوب القلق بششأان احتمال اتسشاع رقعة العنف
ف -ي ال -ق -دسس ،ح -يث أاف-اد مسش-ؤوول-ون اسش-رائ-ي-ل-ي-ون أان
حارسشا اسشرائيليا قتل أاردنيين اثنين بزعم ان أاحدهما
هاجم أاحد مواطنيها داخل مبنى السشفارة.
ف-ي ق-ط-اع غ-زة ،قصش-فت م-دف-ع-ي-ة اسش-رائ-ي-ل-ي-ة ،امسس
ا’ثنين ،موقعا تابعا لحركة حماسس بعدما سشقط ما
يعتقد أانه صشاروخ أاطلق من المكان في منطقة غير
مأاهولة في اسشرائيل.
في خضشم التششبت ا’سشرائيلي با’جراءات الرقابية
التي بسشطتها على مداخل الحرم القدسشي ،يبدو أان
الوضشع مرششح لمزيد من التصشعيد ،وربما الى انفجار
انتفاضشة جديدة.ومعلوم أانه كثيرا ما تثير ا’جراءات
ا’سش -رائ-ي-ل-ي-ة ف-ي ال-ح-رم ال-ق-دسش-ي وم-ح-ي-ط-ه غضشب
الفلسشطينيين.
ف -ف-ي ال-ع-ام  ،٢٠٠٠سش -اه-مت زي-ارة زع-ي-م ال-م-ع-ارضش-ة
آانذاك ارييل ششارون إالى الحرم في إاششعال ا’نتفاضشة
الفلسشطينية الثانية التي دامت أاكثر من أاربعة أاعوام.
يقع الحرم القدسشي في القدسس الششرقية المحتلة التي
ضشمتها اسشرائيل بعد حرب  ١9٦٧في خطوة لم يعترف
بها المجتمع الدولي.

بواباتٌ إالكÎونية ◊ماية األقصصى من اإلرهاب الصصهيوÊ

بقلم :د .مصصطفى يوسصف اللداوي
باحث وكاتب فلسصطيني

ل-ع-ل-ن-ا ن-ح-ن ال-ف-لسش-طينوين والعرب والمسشلمين
ف -ي ح -اج ٍ-ة م -اسش ٍ-ة اإل -ى ب -واب -اٍت اإل -ك -ت -رون-يٍ-ة،
واإجراءاٍت اأمنيةٍ خاصشٍة ومششددة ،ننفذها نحن
ب -اأن -فسش -ن -ا ’ غ -ي -رن -ا ع -ل -ى م -داخ-ل ال-مسش-ج-د
ا’أقصش -ى وع -ن-د ال-ب-واب-ات ال-م-وؤدي-ة اإل-ي-ه ،واإل-ى
ك -ام -ي -راٍت واأج -ه-زة تصش-ويٍ -ر دق-ي-قٍ-ة وحسش-اسشٍ-ة
ن -نصش-ب-ه-ا ف-وق ال-م-رت-ف-ع-ات وال-تÓ-ل وال-م-ب-ان-ي
ال -ع -ال -ي -ة ال -م -ط -ل -ة ع -ل-ي-ه ،واإل-ى ب-واب-اٍت ذك-يٍ-ة
وحصش- -ي- -ن ٍ-ة ،واإل -ى اأع -داٍد اأك -ب -ر م -ن ال -ح -راسس
ال -م -دن -ي -ي-ن ورج-ال الشش-رط-ة ال-ت-اب-ع-ي-ن ل-وزارة
ا’أوق- -اف ،ل- -ح- -م -اي -ة ال -مسش -ج -د ا’أقصش -ى م -ن
ا’إره- -اب الصش -ه -ي -ون -ي ،وضش -م -ان ا’أم -ن ف -ي -ه،
وان -ت -ظ -ام الصش Ó-ة ودخ -ول ال -مسش -ل -م -ي -ن اإل-ي-ه،
وحراسشتهم في صشحنه ومحرابه ،وتاأمينهم في
باحاته ورحابه ،وحماية المصشلين الفلسشطينيين
خصش-وصشً-ا وال-مسش-ل-م-ي-ن ع-م-ومً-ا م-ن اع-ت-داءات
ا’إسش-رائ-ي-ل-ي-ي-ن ال-م-ت-ك-ررة ع-ل-يهم ،وردعهم عن
القيام باأي اإجراءاٍت لمنع المصشلين من الدخول
ا إ ل ى ا ل م س ش ج د  ،ا أ و ف ر ض س ش ش ر و طٍ ع ل ي ه م  ،ك ت ح د ي د
عمرهم وجنسشهم ومناطقهم التي جاوؤوا منها.
اأما ا’إسشرائيليون فليسشوا بحاجةٍ اإلى كاميراٍت
ي- -نصش- -ب- -ون -ه -ا داخ -ل ال -ح -رم ،و’ اإل -ى ب -واب -اٍت
اإلكترونية يقيمونها على بواباته وعند مداخله،
و’ اإلى اأي اإجراٍء اأمني اآخر يفرضشونه على
ال- -ف- -لسش- -ط- -ي- -ن- -ي- -ي -ن وال -مصش -ل -ي -ن ،اإذ ’ م -ب -رر
’إجراءاتهم ،و’ حاجة لتدخÓتهم ،ولم يطلب
م-ن-ه-م ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ون ح-م-اي-تهم و’ حراسشتهم
اأثناء الصشÓة وخÓل تجوالهم في الحرم ،و’
سشبب يدعوهم للقيام بهذا الدور غير المطلوب
منهم سشوى مصشالحهم واأطماعهم ،وتطلعاتهم
واأح Ó-م -ه -م ،واأم -ان-ي-ه-م ال-ك-اذب-ة وم-وروث-ات-ه-م
ال -ف -اسش -دة ،ول -ه-ذا ف-اإن-ه-م ي-خ-ت-ل-ق-ون ا’أسش-ب-اب
للتدخل ،ويبتدعون اأششكال السشيطرة والهيمنة
وال-ت-ح-ك-م ،وي-ن-ت-ه-زون ال-ف-رصس ل-ف-رضس الوقائع
التي يريدون ،علمًا اأنه ’ ششيء يرضشيهم غير
السشيطرة الكاملة ،و’ ششيء يسشكتهم غير اأن
يطردوا المسشلمين من مسشجدهم ،ليبنوا فيه
ه-ي-ك-ل-ه-م ،وي-ط-ل-ق-وا ع-ل-ى م-ن-ط-ق-ة ال-ح-رم بعد
اإزالته اسشم «جبل الهيكل».
الحقيقة السشاطعة اأن ا’إسشرائيليين هم الذين
يعتدون على المسشجد ا’أقصشى ،اإذ يقتحمونه
عبر باب المغاربة وا’أسشباط وغيرهما بصشورٍة
دائ -م ٍ-ة ،وت -ج-ت-اح-ه ي-وم-يً-ا ج-م-وٌع م-ن غÓ-ت-ه-م
ومتطرفيهم ،وقطعانٌ كبيرٌة من المسشتوطنين
وال-ق-وم-ي-ن ال-م-تشش-ددي-ن ،وي-دخ-ل اإليه جنودهم
ب-اأسش-ل-ح-ت-ه-م وم-ع-دات-ه-م العسشكرية ،وتجول في
ب ا ح ا ت ه و ف و د ه م ا ل س ش ي ا ح ي ة  ،د و ن ا أ د ن ى ا ح ت ر ا مٍ
ل-ح-رم-ة ال-مسش-ج-د ،اأو ال-ت-زاٍم ب-ق-ي-م-ه وقوانينه،
وتتعمد نسشاوؤهم وفتياتهم التنقل في باحات

الحرام واأفنية مسشاجده وهن يلبسشن مÓبسس
فاضشحة اأقرب اإلى العري منها اإلى الحششمة
وا’ل- -ت- -زام ،وي- -ح- -اول -ن بسش -ل -وك -ه -ن اسش -ت -ف -زاز
المصشلين ،ويتعرضشن اإليهم با’إسشاءة والتعريضس
المتعمد.
ح -وادث ا’ع-ت-داء ال-ي-ه-ودي والصش-ه-ي-ون-ي ع-ل-ى
المسشجد ا’أقصشى اأكثر من اأن تعد وتحصشى،
واأخطر من اأن نسشكت ونغضس الطرف عنها،
وهي لم تبداأ منذ احتÓل القدسس والمسشجد
ا’أقصشى في العام  ،١9٦٧بل سشبقت جرائمهم
وتعددت اعتداءاتهم قبل ا’حتÓل ،ولعل ليسس
اأولها محاو’ت السشيطرة على حائط البراق في
العام  ،١9٢9وتحويله اإلى ما يسشمونه بحائط
ال -م-ب-ك-ى اأو ال-ح-ائ-ط ال-غ-رب-ي ،وم-ح-اول-ة ح-رق
المسشجد المرواني ومنبر صشÓح الدين ا’أيوبي
ف- -ي ال- -ع -ام  ،١9٦9وا’ع -ت -داء ع -ل -ى الصش -خ -رة
المششرفة وقبته الذهبية عندما قام مسشتوطٌن
باإطÓق النار من بندقيته على المصشلين في
المسشجد ،واقتحام المئات من جيشس ا’حتÓل
لباحات المسشجد في اأكتوبر من العام ،١99٠
واإط Ó-ق ال -ن -ار ع -ل -ى رواده وق-ت-ل ع-دٍد م-ن-ه-م،
واجتياح ششارون للمسشجد مع اآ’ ٍ
ف من الجنود
ورجال الششرطة في سشبتمبر من العام ،٢٠٠٠
والمحاو’ت المتكررة التي ’ تنتهي لجماعة
اأم -ن -اء ج-ي-ل ال-ه-ي-ك-ل ال-م-ت-ط-رف-ة ،وال-ت-ح-ريضس
المسشتمر الذي يقوم به الحاخام يهودا غيلك
وغ- -ي- -ره.اإن- -ن -ا ن -ري -د اأن ن -ح -م -ي اأن -فسش -ن -ا م -ن
ا’إسش-رائ-ي-ل-ي-ي-ن اأن-فسش-ه-م ،ون-دافع عن مسشجدنا
ونصشد اعتداءاتهم عليه ،ونمنعهم من محاو’ت
اق -ت -ح -ام -ه وع -م -ل -ي -ات ت -دن -يسش-ه ،ف-ه-م ال-ذي-ن
ي -ح -رضش-ون وي-ع-ت-دون ،وي-داه-م-ون وي-ن-ت-ه-ك-ون،
وي -دنسش -ون وي -خ -رب -ون ،وه -م ال -ذي -ن ي -دخ -ل-ون
السشÓح ويرهبون المصشلين ،وهم الذين يطلقون
النار ويهددون بنسشف المسشجد وتدميره ،وهم
الذين حرقوه ويعدون بحرقه من جديد ،وهم
الذين يسشتفزون الفلسشطينيين ويحرمونهم من
الدخول اإلى المسشجد والصشÓة فيه ،وهم الذين
يحفرون ويششقون تحته ا’أنفاق ،وينقبون تحت
جدرانه ويعرضشون اأسشاسشاته وقواعده لÓنهيار،
وه-م ال-ذي-ن ي-غ-ل-ق-ون ب-واب-ات-ه وي-غ-ي-رون معالمه
ويزورون حقائقه ويدسشون تحته اآثارا ً كاذبًة
وشش -واه -د مصش -ط -ن -ع -ة ،وه -م ال -ذي -ن ي -نصش-ب-ون
الجسشور ويعلقون السشÓلم ويششقون
الطرق ويصشلون بين المعابر.
اإننا في حاجٍة حقيقيةٍ لحماية مسشجدنا من
ا’إره -اب الصش -ه -ي -ون -ي ،ف-اإن ل-م نسش-ت-ط-ع بسش-ط
سش -ي-ادت-ن-ا ع-ل-ي-ه اأو ف-رضس ق-وان-ي-ن-ا ف-ي-ه ،ف-اإن-ن-ا
ن ط ا ل ب ب ق و ة د و ل ي ةٍ ق و ا م ه ا ا ل ع ر ب و ا ل م س ش ل م و ن
لحماية المسشجد والسشهر على سشÓمته ،وضشمان
عدم اعتداء سشلطات ا’حتÓل عليه ،ولمنعها
من محاو’ت تغيير واقع المسشجد ،اأو فرضس
اأششكاٍل جديدٍة عليه ،وعلى العالم اأن يتفهم
م -ط -ل-ب-ن-ا واأن ي-ق-ر ب-ح-اج-ت-ن-ا ،واأ’ يصش-غ-ي اإل-ى
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تضشامن دو‹ واسشع مع معتقلي «أاكد Ëإازيك»

لأ ·ÓاŸتحـ ـدة مسصؤوولي ـ ـة إايجـ ـاد آاليـ ـة Ÿراقبـ ـة
حق ـ ـوق اإلنسص ـ ـان بالصصح ـ ـراء الغربيـ ـة

بات إانششاء آالية لمراقبة حقوق اإ’نسشان من قبل اأ’مم
المتحدة في الصشحراء الغربية ،مطلبا ملحا أاكثر من
أاي وقت مضشى ،في ظل اسشتمرار السشياسشة القمعية
لÓحتÓل المغربي وعدم التزامه بالمواثيق الدولية،
إالى جانب عجز مجلسس اأ’من الدولي عن تحمل
مسشؤوولياته.
عقب اأ’حكام الجائرة ،للقضشاء المغربي في حق
معتقلي الصشف الطÓبي ومخيم اكديم ازيك طالب
رئيسس الجمهورية الصشحراوية واأ’مين العام لجبهة
ال -ب -ول-يسش-اري-و إاب-راه-ي-م غ-ال-ي ه-ي-ئ-ة اأ’م-م ال-م-ت-ح-دة
ب -إاي -ج-اد آال-ي-ة ل-م-راق-ب-ة وح-م-اي-ة ح-ق-وق اإ’نسش-ان ف-ي
الصشحراء الغربية.
قال غالي أان اأ’حكام الصشادرة في حق المعتقلين
السشياسشيين الصشحراويين مجموعة أاكديم إازيك هي
«دليل آاخر على نوايا المغرب في مواصشلة انتهاك
حقوق اإ’نسشان في المناطق المحتلة من الصشحراء
الغربية بدون وجود ششهود».
شش -دد ع -ل -ى أان اسش -ت -م -رار السش-ي-اسش-ة ا’سش-ت-ع-م-اري-ة
المغربية «تبرز الحاجة الملحة إ’يجاد آالية لحقوق
اإ’نسشان في الصشحراء الغربية لتراقب وتحمي وتقرر
عن وضشعية حقوق اإ’نسشان في اإ’قليم» .أاكد أانه
«أاصشبح من الجلي أان السشلطات المغربية ’ تحترم
ال -ق -ان-ون ال-دول-ي وت-م-ع-ن ف-ي ان-ت-ه-اك-ات-ه-ا ال-جسش-ي-م-ة
لحقوق اإ’نسشان في الصشحراء الغربية الواقعة تحت
مسشؤوولية اأ’مم المتحدة في اأفق تصشفية ا’سشتعمار
من اإ’قليم وممارسشة ششعبه لحقه غير القابل للتصشرف
في تقرير المصشير والحرية».
أاضش -اف «ك -م -ا ح -ذرن -ا ف -ي م -ن-اسش-ب-ات سش-اب-ق-ة ف-إان
السشلطات المغربية لم تكن لها أابدا النية في تمكين
ال-م-ع-ت-ق-ل-ي-ن السش-ي-اسش-ي-ي-ن الصش-ح-راوي-ي-ن م-ن محاكمة
عادلة لكون هؤو’ء تم اعتقالهم أاسشاسشا بسشبب آارائهم
السش- -ي- -اسش- -ي- -ة ودف- -اع -ه -م ال -ع -ل -ن -ي ع -ن ح -ق الشش -عب
الصشحراوي في تقرير المصشير».
اعتبر في الرسشالة الموجهة لغوتيرسس« ،اأ’حكام تمثل

ت -ط -ورا خ -ط -ي-را ف-ي السش-ج-ل ال-م-غ-رب-ي سش-يء ال-ذك-ر
’ن -ت -ه -اك -ات ح -ق-وق اإ’نسش-ان ف-ي الصش-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة
ال -م -ح -ت -ل -ة وك -انت سش-ل-ط-ات ا’ح-تÓ-ل ال-م-غ-رب-ي ق-د
أاصشدرت أاحكاما تتراوح ما بين سشنتين سشجنا إالى
السش -ج -ن ال -م -ؤوب -د ف-ي ح-ق ال-م-ن-اضش-ل-ي-ن السش-ي-اسش-ي-ي-ن
الصشحراويين.
طالبت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية اأ’مم
المتحدة ومجلسس اأ’من الدولي الى توسشيع صشÓحيات
بعثة اأ’مم المتحدة من اجل ا’سشتفتاء في الصشحراء
الغربية (المينورسشو) لتششمل مراقبة حقوق اإ’نسشان
بششأان الوضشع في الصشحراء الغربية لضشمان وصشول
ا’نتهاكات المرتكبة في حق الششعب الصشحراوي إالى
الرأاي العام العالمي.

اسصتمرار التضصامن الدو‹
عبر المركز البرازيلي للتضشامن مع الششعوب والنضشال
Óحكام القاسشية في
من أاجل السشÓم عن رفضشه التام ل أ
ح-ق ال-م-ع-ت-ق-ل-ي-ن السش-ي-اسش-ي-ي-ن الصشحراويين مجموعة
«أاك-دي-م إازيك» ول-ك-ل م-م-ارسش-ات ا’ح-تÓ-ل ال-م-غ-رب-ي
بالمناطق الصشحراوية المحتلة .اعتبر المركز في بيان
ل -ه أان أاط -وار ال -م -ح -اك -م -ة ك-انت م-ح-ل ت-ن-دي-د واسش-ع
’نتهاكها حقوق المعتقلين الذين يناضشلون من أاجل
تحرير وطنهم مبرزا أانه يضشم صشوته إالى كل اأ’صشوات
ال-م-ن-ددة ب-ا’ن-ت-ه-اك-ات ال-م-غ-رب-ي-ة ال-جسش-ي-م-ة ل-ح-قوق
اإ’نسشان والتي يعود سشببها إالى التأاجيÓت المتكررة
ل-ت-ن-ظ-ي-م اسش-ت-ف-ت-اء ت-ق-ري-ر مصش-ي-ر الششعب الصشحراوي
ال -ذي ك -ان م -ق -ررا إاج-راؤوه ب-داي-ة تسش-ع-ي-ن-ي-ات ال-ق-رن
الماضشي.
أابرز البيان أان «الصشحراء الغربية الموجودة أ’كثر من
أاربعة عقود تحت ا’حتÓل المغربي والمصشنفة لدى
اأ’م-م ال-م-ت-ح-دة ضش-م-ن اأ’ق-ال-ي-م ال-ت-ي ل-م ت-ت-م-تع بعد
ب-اسش-ت-قÓ-ل-ه-ا ’زالت مسش-رح-ا لÓ-ن-ت-ه-اك-ات ال-خ-طيرة
لحقوق اإ’نسشان والتي ما فتئ الصشحراويون ينددون
بها مطالبين بتطبيق حق تقرير المصشير».

–تضشنه باريسس Ãبادرة من الرئيسس الفرنسشي

السصراج وحف Îيجتمعان حول –ريك التسصوية السصياسصية
^ التوافق مدخل ا’سشتقرار الوطني

تسشتضشيف فرنسشا ،اليوم،
لقاء يجمع رئيسس اÛلسس
الرئاسشي ◊كومة الوفاق
الوطني الليبية فائز السشراج
وقائد ا÷يشس الوطني الليبي
اŸشش Òخليفة حف ‘ Îإاطار
لسشهام ‘ إايجاد حل
مششاورات ل إ
لزمة ‘ ليبيا .أاوضشح بيان
ل أ
للرئاسشة الفرنسشية ،أامسس ،أان
لقاء السشراج وحف ،Îجاء
Ãبادرة من الرئيسس إاÁانويل
ماكرون.
أاضشاف البيان أان فرنسشا ،تريد من
خÓ- -ل ه- -ذه ال- -م- -ب- -ادرة تسش -ه -ي -ل
ال-ت-وصش-ل إال-ى ت-واف-ق سش-ي-اسش-ي بين
السشراج وحفتر في الوقت الذي
Óمين
نصشب فيه الممثل الجديد ل أ
Óمم المتحدة لليبيا غسشان
العام ل أ
Óمم المتحدة.
سشÓمة كوسشيط ل أ
كان السشيد السشراج قد أاكد في
وقت سش- -اب- -ق أان «ا’نسش -داد شش -ب -ه
الكامل في اأ’فق السشياسشي» الذي
تعرفه البÓد هو الذي دفعه إالى
ط -رح خ -ارط-ة ط-ري-ق ت-ه-دف إال-ى
«الوصشول سشريعا إالى مرحلة أاكثر
ث-ب-ات وت-م-ك-ي-ن ال-بÓ-د م-ن اجتياز
ح -ال -ة ا’ن-قسش-ام ال-ت-ي ل-م ت-ق-تصش-ر
ع- -ل- -ى ال -م -ج -لسش -ي -ن ال -تشش -ري -ع -ي
وا’سش- - - - -تشش- - - - -اري ب- - - - -ل ط - - - -الت

ال- -م- -ؤوسشسش -ات ال -ح -ي -وي -ة ل -ل -دول -ة
وانعكسشت سشلبا على كافة أاوجه
الحياة في بÓدنا».
ي-ت-م-ث-ل ال-ره-ان ب-النسشبة للرئيسس
الفرنسشي الذي يسشعى مع ششركائه
في المنطقة ’سشيما الجزائر إالى
إاي -ج -اد ح -ل ف -ي ب-ن-اء دول-ة ق-ادرة
ع -ل -ى ا’سش -ت -ج -اب -ة ’ح -ت -ي -اج-ات
ال-ل-ي-ب-ي-ي-ن اأ’سش-اسش-ي-ة وت-توفر على
ج - -يشس ن - -ظ- -ام- -ي م- -وح- -د ت- -حت
إاششراف السشلطة المدنية.
كانت الممثلة السشامية لÓتحاد
اأ’ورب - -ي ال - -م- -ك- -ل- -ف- -ة ب- -الشش- -ؤوون
ال -خ -ارج -ي -ة والسش -ي -اسش -ة اأ’م -ن-ي-ة
فيدركا موغريني أاكدت اأ’سشبوع
ال- -م -اضش -ي ف -ي ح -ديث خصشت ب -ه
يومية «لوموند» أان التوصشل الى
Óزمة في ليبيا يبقى
حل سشياسشي ل أ
يشش -ك -ل أاول -وي -ة م-ط-ل-ق-ة ب-ال-نسش-ب-ة
لÓ- -ت- -ح- -اد ا’وروب- -ي فضش Ó- -ع -ن
مسشأالة الهجرة.

اف -ت -ت -اح م -ق -ر رسش -م -ي ل -ه-ا ف-ي
المدينة التي خرجت لتوها من
م -ع -ارك شش -رسش -ة ب -ي -ن ال -ج-يشس
وت-ن-ظ-ي-م-ات م-ت-ط-رفة اسشتمرت
ثÓثة اأعوام.
ف- -ي ب- -ي -ان رسش -م -ي نشش -ر ،اأمسس
ا’أول ،ق -ال ال -م -ج -لسس ال -ب -ل-دي
لمدينة بنغازي اإن «جهود عميد
ب-ل-دي-ة ب-ن-غ-ازي ال-مسش-تشش-ار عبد
ال -رح -م -ن ال -ع -ب -ار اأث -م -رت ع -ن
ا’تفاق على اإعادة افتتاح مكتب
لبعثة ا’أمم المتحدة للدعم في
ل -ي -ب -ي -ا ب -م-دي-ن-ة ب-ن-غ-ازي خÓ-ل
الفترة القريبة القادمة «.
جاء في البيان ان عميد بلدية
بنغازي اتفق مع مع نائب رئيسس
ال-ب-ع-ث-ة ا’أم-م-ي-ة ال-ممثل المقيم
ل -لشش -وؤون ا’إنسش -ان -ي -ة وب -رن -ام-ج
ا’أم -م ال -م -ت-ح-دة ا’إن-م-ائ-ي ف-ي
ل -ي -ب -ي -ا السش -ي -دة م -اري-ا دوف-ال-ي
ريبيرو على زيارة فريق اأمني
تابع لبعثة ا’أمم المتحدة للدعم
ف -ي ل -ي -ب-ي-ا اإل-ى م-دي-ن-ة ب-ن-غ-ازي
ل -ت -ق -ي -ي -م ا’أوضش -اع ب-ع-د اإعÓ-ن
تحريرها من قبضشة الجماعات
ا’إره - -اب - -ي- -ة ب- -فضش- -ل ال- -ق- -وات
ال -مسش -ل -ح -ة ال -ع -رب -ي -ة ال -ل -ي -ب-ي-ة
والششباب المسشاند لها».

ا’أك -اذيب ا’إسش -رائ-ي-ل-ي-ة ،واأ’ يصش-دق دع-واه-م،
فهم المعتدون علينا ونحن الضشحية المعتدى
ع-ل-ي-ه-م ،والشش-واه-د ع-ل-ى ذلك ك-ث-ي-رة والقرائن
اأصشعب من اأن تطمسس اأو تهمل.
ف Óيتجاهلن العالم الحقائق ،و’ يقلبن موازين
الحق ومعايير العدل ،و’ يقفن مع الظالم ضشد
المظلوم ،ويسشانده في ظلمه ويعينه على بغيه
و ي ش ش ج ع ه ع ل ى ج ر م ه  ،و ا إ ’ ف ا إ ن ه س ش ي ك و ن ش ش ر ي ك اً
له في جرائمه ،وسشيتحمل معه مسشوؤولية ما
سش -ي -ج -ري ف -ي ال -م -ن -ط -ق -ة ،اإذ اأن اسش -ت -ه -داف
المسشجد ا’أقصشى سشيدخل المنطقة كلها في
دوامة عن ٍ
ف ومرحلة عدم اسشتقراٍر خطيرة،
يتحمل المجتمع الدولي جزءا ً من المسشوؤولية
ع -ن-ه-ا سش-واء بصش-م-ت-ه اأو ب-تشش-ج-ي-ع-ه ،اأو ب-رضش-اه
وتاأييده ،و’ تسشتخفن الدول الكبرى الداعمة له
بالنتائج ،و’ تقلل من مسشتوى الخطر الداهم،
اإن مضش -ى ال -ع -دو ف -ي م -خ -ط -ط -ات -ه ون-ف-ذ ف-ي
المسشجد مششاريعه.
ال -ف -لسش -ط -ي -ن -ي-ون ي-ح-ب-ون مسش-ج-ده-م ا’أقصش-ى
وي-ت-ع-ل-ق-ون ب-ه ،وي-ق-دسش-ون-ه وه-و مسش-رى ن-ب-يهم
وق- -ب- -ل- -ة رسش -ول -ه -م ا’أول -ى ،وث -الث ال -ح -رم -ي -ن
الششريفين بعد ا’أول في مكة المكرمة والثاني
في المدينة المنورة ،فتراهم يحمونه بالمهج
وا’أرواح ،ويفتدونه بالدم والحياة ،ويضشحون
اأعلن المجلسس البلدي لمدينة
في سشبيله باأغلى ما يملكون ،و’ يوجد بين
بنغازي ششرقي ليبيا عزم بعثة
الفلسشطينيين من ’ يقدسس المسشجد ا’أقصشى
ا’أمم المتحدة للدعم في ليبيا
ويحترمه ،فهو اآيٌة في كتاب الله ،ون ٌصس خالٌد
في القران الكريم يتلى
اإل -ى ي -وم ال -ق-ي-ام-ة ،وب-ذا
ف Ó- -خ- -وف ع- -ل- -ي- -ه م- -ن
اأصش-ح-اب-ه ،و’ ق-ل-ق ع-ل-يه
م- -ن اأه- -ل -ه ،و’ خ -ط -ورة
ع -ل-ي-ه م-ن اأب-ن-ائ-ه ،واإن-م-ا
ال- -خ- -وف م- -ن ال -م -ح -ت -ل
ال-غ-اصشب ،وم-ن ال-م-دع-ي
ال- -ك -اذب ،وال -خ -ط -ر م -ن
المسشتوطن الوافد ،ومن
ال -غ -ريب ال -ق -ادم ،ال -ذي-ن
ي -ح -م -ل-ون م-ع-ه-م اأف-ك-ارا ً
ع- -نصش- -ري- -ة ،وم- -ف -اه -ي -م
يعلن رئيسس اÛلسس الششعبي البلدي لبلدية الرغاية اŸتعامل Úا’قتصشادي Úومواطني بلدية
توراتية وتعاليم تلمودية،
اأق - -رب اإل - -ى ال - -خ - -راف- -ة الرغاية اŸقيم ÚباŸنطقة الصشناعية عن فتح –قيق عمومي بخصشوصس نششاط ﬁطة
وال - -دج- -ل ،وا’أسش- -ط- -ورة اÿدمات لفائدة ششركة  SARL CIMAالكائنة باŸنطقة الصشناعية الطريق الوطني رقم ٦١
وال- -خ -ي -ال ،ف -ه -م ال -ذي -ن بلدية الرغاية.
نخافهم ونريد اأن نحمي
وعلى اŸواطن ÚواŸتعامل Úا’قتصشادي ÚاŸعني Úو على النششاط اŸذكور أاعÓه التقرب
اأن -فسش -ن -ا م-ن-ه-م ،ونصش-ون
مقدسشاتنا من ششرورهم ،إا ¤مقر بلدية الرغاية واإ’تصشال Ãحافظ اÙقق اŸتواجد Ãقر البلدية Ãكتب اŸنازعات
ون - -ط - -ه - -ر اأرضش - -ن- -ا م- -ن لتدوين مÓحظاتهم وآارائهم بالسشجل اŸفتوح لهذا الغرضس مدة اقصشاه  ١٥يوما من تاريخ نششر
رجسشهم.
هذا اإ’عÓن وهذا خÓل الفÎة اŸمتدة.

ع ـودة بعثـ ـة األ·
اŸتحـ ـدة إا ¤بن ـغازي

ا÷مهورية ا÷زائرية الدÁقراطية الششعبية

و’ية ا÷زائر
’دارية الرويبة
الدائرة ا إ
بلدية الرغاية

إاعÓن عن –قيق عمومي

بÒوت ‘ 2017 / 7 / 24

من  ٢٠١٧ / ٠٧ / ١١إا ¤غاية ٢٠١٧ / ٠٧ / ٢٧

الششعب ٢٠١٧/٠٧/٢٥

رئيسس اÛلسس الششعبي البلدي

١٢
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البطولة العاŸية لكرة اليد أاقل من  21سسنة
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مارتيناز مارتن إازيدورو ““مدرب منتخب اسسبانيا““ لـ«الشسعب““:

””أازور ا÷زائ ـ ـ ـر للمـ ـ ـرة األو ¤وأان ـ ـأ جـ ـد سصعي ـ ـد بحف ـ ـأوة السصتقب ـ ـ ـ ـأل””
لنصسار ‘ اŸدرجات ل تنسسى““
لجواء التي يصسنعها ا أ
^ «ا أ
لول
لجواء الرائعة التي وجدها ‘ ا÷زائر والتي زارها أ
ع Èمدرب منتخب إاسسبانيا مارتيناز مارتن إازيدورو ‘ حوار خاصس ÷ريدة ““الشسعب““ عن إاعجابه الكب Òبا أ
مرة ‘ حياته خاصسة ا÷مهور الذي Áلك طريقة ‡يزة ‘ التشسجيع والتفاعل مع اŸباريات الكبÒة هذا ما وقف عليه خÓل ا÷ولت اŸاضسية ،كما تطرق ضسيفنا ‘
حديثه إا ¤التشسابه الكب ÒاŸوجود ب Úإاسسبانيا وا÷زائر و–دث عن اŸناظر اÓÿبة التي شساهدها خÓل تنقÓته من الفندق باŒاه قاعة حرشسة وعدة أامور أاخرى
لسسئلة بتواضسع كب Òومن اŸدرجات اıصسصسة للصسحفي.Ú
سستعرفونها عن ﬁدثنا الذي أاجاب عن كل ا أ
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حاورته :نبيلة بوڤرين
لجواء ‘ ا÷زائر؟
““الشسعب““ :كيف وجد” ا أ
““مارتيناز مارتن إازيدورو““ :حظينا باسستقبال
كب Òورائع من طرف اŸسسؤوول Úحيث ” توف Òكل
اأ’مور الضسرورية منذ وصسولنا إا ¤اŸطار وأاثناء
إاقامتنا ‘ هذا البلد اŸضسياف وا÷ميل الذي كنت
اسسمع عنه فقط من قبل ولكن اآ’ن “كنت من اخذ
صس -ورة ح -ق -ي -ق -ي -ة ع -ن ا÷زائ -ر وه-ذا أام-ر ج-م-ي-ل
وأا“نى أان أازورها مسستقب’ Óكتشسافها أاك.Ì
لو ¤التي تزور
نفهم من كÓمك أانها اŸرة ا أ
فيها ا÷زائر؟
نعم إانها اŸرة اأ’و ¤التي جئت فيها ا ¤ا÷زائر
وأان -ا ج -د سس -ع -ي -د ب-ت-واج-دي ‘ ه-ذا ال-ب-ل-د ال-ك-بÒ
وا÷ميل والرائع من كل ا÷وانب سسواء من جهة
ا÷م -اه Òال -ذي-ن رح-ب-وا ب-ن-ا وك-ذا ال-ظ-روف ال-ت-ي
وضسعت –ت تصسرفنا من طرف القائم Úعلى كرة
اليد ‘ ا÷زائر ،وهذا ما سسمح لنا بالÎكيز على
ال -ت -دري -ب -ات م -ن -ذ وصس -ول -ن-ا ،ح-يث ق-دمت ل-ن-ا ك-ل
التسسهيÓت ‘ عملية تنقلنا واأ’كل رائع واŸبيت
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ا
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بطولة العا ⁄لكرة اليد
لقل من  21سسنة

¢Sƒ````eGOƒH Ò``````gR
( لعب دو‹ سسابق ) لـــ ““الشسعـــــب““:

سصعدت كثÒا للمسصتؤى الذي يقدمه
اŸنتخب الؤطني ‘ اŸؤنديأل

اأنهى اŸنتخب السسلوفيني الدور الأول ‘ وصسافة ترتيب اÛموعة الثانية من مونديال كرة اليد لأقل من 21
سسنة اŸقام هنا ‘ ا÷زائر ،بعدما “كن من الفوز على اŸنتخب السسويدي بواقع  31اإصسابة مقابل  ‘ 28اإطار ا÷ولة
اÿامسسة والأخÒة من الدور التصسفوي ‘ ،مباراة قوية سسÒها السسلوفان كما يريدون لكنهم  ⁄يتمكنوا من
تقليصس فارق الأهداف بينهم وب ÚاŸنتخب الفرنسسي.

القاعة البيضضويةﬁ :مد فوزي بقاصص
بداية اللقاء كانت قوية من ا÷انب ،Úحيث
شساهدنا ندية كبÒة واندفاعا بدنيا كبÒا بÚ
الÓعب ،Úوهو الشسوط الذي بقي متكافئا و⁄
يتعد فيه فارق اأ’هداف إاصسابة واحدة إا¤
غ- -اي- -ة إاعÓ- -ن ا◊ك- -م ا’يسس -ل -ن -دي ““ب -يÎسس -ن
زفافار““ نهاية اŸرحلة اأ’و ¤بنتيجة التعادل بـ
 15إاصسابة ‘ كل جهة.
اŸرح-ل-ة ال-ث-ان-ي-ة دخ-ل-ه-ا السس-ل-وف-ي-ن-ي-ون ب-وجه
مغاير “اما حيث “كنوا من توقيع إاصسابتÚ
‘ الدقيقة ا’و ¤من عمر اŸرحلة الثانية،
وأاب -ق -وا ع -ل-ى ف-ارق ال-ه-دف Úط-وي Ó-إا ¤غ-اي-ة
ال -دق -ي -ق -ة الـ  15ال -ت -ي ط -لب ف -ي -ه -ا اŸدرب

السس-وي-دي ““ن-ايسسÎوم أاول-ف““ وق-ت-ا مسس-ت-ق-طعا،
ورغ- -م ال- -ت- -وصس- -ي- -ات وا’رشس- -ادات إا’ أان ق- -وة
السسلوفان جعلت السسويدي Úينهارون ويواصسلون
تلقي اأ’هداف نظرا لهشساشسة دفاعهم مقارنة
ب -ق -وة اŸه -اج-م Úالسس-ل-وف-ي-ن-ي Úال-ذي-ن سسÒوا
اŸباراة بذكاء ومنعوا اŸنافسص من العودة ‘
النتيجة دون القيام بجهد كب ،Òإا ¤غاية نهاية
اللقاء بنتيجة (.)28-31
ب-ه-ذه ال-ن-ت-ي-ج-ة ضس-م-ن اŸن-ت-خب السس-ل-وف-يني
اŸركز الثا ‘ ÊاÛموعة الثانية وسسيواجه
إاما اŸنتخب اÛري أاو منتخب جزر فاروي
م - -ن اÛم - -وع - -ة اأ’و ‘ ،¤ح Úسس- -ي- -ق- -اب- -ل
اŸنتخب السسويدي اŸنتخب اأ’Ÿا Êمتصسدر
اÛموعة اأ’و ¤وأاحد أاقوى اŸنتخبات ‘
اŸونديال الذي –تضسنه ا÷زائر.

مسس - -اع - -د م - -درب اŸن- -ت- -خب السس- -ل- -وف- -ي- -ن- -ي
““برابوتنيك زازا““ أاكد بأان اŸباراة  ⁄تكن سسهلة
أامام منافسص صسارع بقوة لضسمان على اأ’قل
اŸركز الثالث ‘ اÛموعة الثانية ،موضسحا
بأان هدف اŸنتخب هو تسسي ÒاŸنافسسة مباراة
Ãباراة و’ Áكنه –ديد اأ’هداف قبل بلوغ
الدور نصسف النهائي ،وقال““ :لعبنا مباراة كبÒة
أامام اŸنتخب السسويدي الذي وقف أامامنا الند
للند وخلق لنا العديد من الصسعوبات ودخل
ي-ل-عب ب-ن-ي-ة ال-ف-وز لضس-م-ان ع-ل-ى اأ’ق-ل اŸرك-ز
الثالث لتفادي مواجهة اŸنتخب اأ’Ÿا‘ Ê
الدور اŸقبل ،بدليل أان اŸرحلة اأ’و ¤انتهت
بنتيجة التعادل ،قبل أان ندخل اŸرحلة الثانية
بقوة ورفعنا ريتم اŸباراة لننهيها لصسا◊نا““،
وأاضساف ““’ Áكنني ا◊ديث عن اأ’هداف أاو

مصســــــــــر  30ـ قطـــــــــر 29

ال-ق-ول ب-أان-ن-ا م-رشس-ح-ون ل-ن-ي-ل ال-ل-قب ق-بل بلوغ
الدور نصسف النهائي من اŸونديال ،سسنسسÒ
اŸب- -اري -ات واح -دة ب -واح -دة وه -دف -ن -ا ا◊ا‹
تشسريف كرة اليد السسلوفينية““.
م - -ن ج- -ان- -ب- -ه ،م- -درب اŸن- -ت- -خب السس- -وي- -دي
““ن -ايسسÎوم أاول -ف““ أاع -رب ع-ن أاسس-ف-ه ل-ل-ه-زÁة
ال -ت -ي ت -ك -ب -ده-ا ف-ري-ق-ه ›ددا ،و–دث ب-ل-غ-ة
الفاقد اأ’مل وقال ““ :قمنا بكل ما ‘ وسسعنا
م- -ن أاج- -ل –ق -ي -ق ال -ف -وز ل -ك -ن ي -ب -دو أان ذلك
مسستحيل ،بالنظر إا ¤مسستوى اŸنافسص وقلة
خÈة ’ع- -ب- -ي- -ن- -ا““ ،وع- -ن ح- -ظ- -وظ اŸن- -ت -خب
السس- -وي- -دي أام -ام اŸن -ت -خب اأ’Ÿا ‘ Êال -دور
ال- -ث- -ا Êق- -ال““ :ل- -ن ن -دخ -ل ‘ ث -وب الضس -ح -ي -ة
وسسنلعب بكل قوة Ùاولة العبور إا ¤الدور
اŸقبل““.

مصصر تنهي اŸنأفسصة بفؤز وقطر تغأدر الدورة دون رصصيد
فاز اŸنتخب اŸصسري بصسعوبة كبÒة
على نظÒه القطري بنتيجة  30مقابل
لقل من
 29إاصسابة ‘ مونديال كرة اليد أ
 21سسنة ‘ ،اŸباراة التي جمعتهما ‘
ثا Êمباريات القاعة البيضسوية
بالعاصسمة ‘ ،إاطار ا÷ولة اÿامسسة
لخÒة عن اÛموعة الثانية.
وا أ

ﬁمد فوزي بقاصص

بداية اŸواجهة كانت للمنتخب القطري الذي
دخل بقوة و“كن من فتح باب التسسجيل ‘
ال -ث -ان -ي-ة الـ  45م - -ن الشس - -وط اأ’ول ،وواصس- -ل
سسيطرته على اŸنتخب اŸصسري مبقيا دائما
على فارق الهدف تارة وهدف Úتارة أاخرى إا¤
غاية نهاية الشسوط اأ’ول بتفوق القطري Úأ’ول
مرة منذ انطÓق اŸنافسسة بنتيجة  16هدفا
مقابل  15إاصسابة.
Óو ،¤حيث
اŸرح-ل-ة ال-ث-ان-ي-ة ك-انت م-غ-اي-رة ل -أ
ع- -اد أاشس- -ب- -ال اŸدرب اŸصس- -ري ““وائ- -ل ع -ب -د

العاطي““ بقوة وقلبوا الطاولة على القطري،Ú
الذين تراخوا بعضص الشسيء ‘ النصسف السساعة
الثانية من اŸباراة ،وشساهدنا مسستوى ‡يزا
ب ÚاŸن - -ت - -خ - -ب ،Úواب - -تسس- -م ا◊ظ ‘ اأ’خÒ
ل -ل -مصس -ري Úال -ذي -ن ي -دي -ن -ون ب -ه-ذا ال-ف-وز إا¤
حارسسهم ““ﬁمد صسÓح““ الذي “كن من صسد
الهجمات الثÓث اأ’خÒة للقطري.Ú
بفوزهم هذا خرج الفراعنة من اŸنافسسة
ﬁرزين نقطت Úبعد  4هزائم متتالية ‘ ،حÚ
عاد اŸنتخب القطري إا ¤الديار دون –قيق
أاي نقطة.
مدرب اŸنتخب اŸصسري ““وائل عبد العاطي““
كشسف بأان منتخبه لو أاوقعته القرعة ‘ أاي
›موعة أاخرى كان سسيتأاهل دون عناء للدور
الثا Êمن اŸنافسسة ،وقال بهذا الصسدد ““مباراة
اليوم نتيجتها  ⁄تكن لتغ Òأاي شسيء Ãا أاننا
دخ-ل-ن-ا ال-ل-ق-اء ون-ح-ن م-ب-ع-دون ع-ن اŸنافسسة،
وأاشس- -ك- -ر ال Ó-ع -ب Úال -ذي -ن –م -ل -وا الضس -غ -ط
العصسبي وأاكملت اŸنافسسة إا ¤اآ’خر ،القرعة

أاوقعتنا ‘ ›موعة جهنمية مع أابطال العا⁄
ل -ع -دة م -رات ‘ ا’خ -تصس -اصص ،ول -و وق -ع-ن-ا ‘
›موعة أاخرى متأاكد من أاننا كنا سسنضسمن
التأاهل إا ¤الدور الثا Êدون عناء و‘ اŸركز
Óسسف القدر أاراد غ Òذلك““ ،وعن
الثا ،Êلكن ل أ
ما إاذا هو راضص Ãا حققه الفريق ‘ هذه
اŸنافسسة أاكد““ ،بالنظر إا ¤ما حدث قبل هذا
ا’سستحقاق أانا راضص عن ما قدمناه ‘ هذه
اŸن -افسس -ة ،ق -ب -ل ت-ن-ق-ل-ي ه-ن-ا ل-ل-ج-زائ-ر ق-مت
بÎبصص قصس Òمع الÓعب Úولعبت مباراة ودية
واحدة هنا با÷زائر كان ذلك أامام اŸنتخب
اأ’رجنتيني الذي فزت عليه بواقع  9إاصسابات
كاملة ،وأان –تل اŸركز اÿامسص مع هذه
اÛم - -وع - -ة أام - -ر ع- -ادي ج- -دا ،أ’ن- -ه خÓ- -ل
اŸن- -افسس- -ة ‡ك -ن أان ت -ق -اب -ل ‘ ال -دور اأ’ول
م -ن-ت-خ-ب Úق-وي Úم-ث-ل اŸن-ت-خب ال-ف-رنسس-ي أاو
السس-وي-د وال-دا‰ارك أاو سس-ل-وف-ي-ن-ي-ا ،وح-ت-ى ل-و
تخسسر أامامهم Áكنك أان تعوضص بعد ذلك ‘
اأ’دوار اŸت -ق -دم -ة ،ل -ك -ن ن -ح-ن ق-اب-ل-ن-اه-م ‘

اأ’ربع مباريات اأ’و ¤والعملية كانت صسعبة
علينا““.
م -ن ج -ان -ب -ه ،ال-ق-ائ-د اŸصس-ري اŸت-أال-ق ““ع-ل-ي
يوسسف““ أاوضسح بأانه سسعيد بتحقيق أاول فوز ‘
ال -ب -ط -ول -ة و‘ ن-فسص ال-وقت أاع-رب ع-ن أاسس-ف-ه
Ÿغ- -ادرة اŸن- -افسس -ة م -ب -ك -را““ ،ن -ح -ن سس -ع -داء
لتحقيقنا لفوزنا اأ’ول ‘ البطولة ولو اأنه جاء
متأاخرا ،لكن ‘ نفسص الوقت نحن غ Òسسعداء
Ãا حققناه حتى اآ’ن ،سسوء حظ كب Òقابلنا ‘
اÛم -وع -ة و‘ اŸق -اب Ó-ت ،وك -ن-ا سس-ي-ئ‘ Ú
أاغلب الفÎات اŸنافسسة Ãا أاننا كنا دائما
ننهزم بفارق عريضص يتعدى  5أاهداف غالبا’ ،
أاحد فهم ‘ اŸنتخب الذي حدث لنا ،لكن
ا◊م -د ل -ل -ه ع -ل-ى ك-ل شس-يء““ ،وأاك-م-ل ح-دي-ث-ه،
““سس -ن -واصس -ل ال -ع -م-ل وم-ن اŸف-روضص أان ن-ك-ون
Óكابر اŸقررة ‘
أافضسل ‘ بطولة العا ⁄ل أ
مصس- -ر سس -ن -ة  ،2021وم -ت -أاك -د م -ن أان -ن-ا وق-ت-ه-ا
سس - -ن - -ذهب إا ¤أادوار م - -ت - -ق - -دم - -ة ج - -دا م- -ن
اŸنافسسة““.

تعرف قاعة حرشسة حضسورا كبÒا لÓعب Úالدولي Úالقدامى الذين
صس-ن-ع-وا أا›اد ك-رة ال-ي-د ا÷زائ-ري-ة ،م-ن أاج-ل م-ت-اب-ع-ة م-قاب Óالبطولة
لقل من  21سسنة ل سسيما خطوات اŸنتخب ا÷زائري.
العاŸية لكرة اليد أ
م -ن ب Úه -ؤولء ال Ó-ع -ب Úال -ت -ق-ي-ن-ا ب-زه Òب-ودام-وسس الÓ-عب ال-دو‹
السسابق الذي كان من ضسمن العناصسر التي تأالقت ‘ بداية التسسعينيات،
خاصسة مع فريق مولودية ا÷زائر رفقة بوعنيق ،عباسس ،اŸوهب الذين
للقاب الوطنية الدولية .بعد Œربة ‘ اسسبانيا ‘
نالوا العديد من ا أ
لخÒة اعتزل بوداموسس اللعب ،وكانت فرصسة مواتية للقائنا
السسنوات ا أ
به Ãناسسبة ا◊دث العاŸي الذي –تضسنه ا÷زائر.

حاوره :حامد حمور

^ عدت ا ¤قاعة حرشسة التي لعبت فيها لسسنوات عديدة؟
^^ انها فرصسة كبÒة Ÿتابعة أاطوار بطولة العا ⁄أ’ننا أابناء كرة اليد كما يقال،
وهي فرصسة سسعيدة لÓلتقاء بالÓعب Úالقدامى من جيلنا وكذا ا’عÓمي Úالذين
رافقونا ‘ مشسوارنا الرياضسي ..ونحتفظ بصسور جميلة عن تلك الفÎة.
لن ؟
^تابعت مشسوار اŸنتخب الوطني بدون شسك ‘ هذه الدورة ◊د ا أ
^^ بالطبع ،فقد عادت كرة اليد ا÷زائرية ا ¤الواجهة بهذه اŸناسسبة الكبÒة
حيث ’حظت أان الÓعب Úسسعداء بتقد Ëهذا اŸردود الطيب ..وتعد هذه
النقطة أاسساسسية ‘ مشسوارهم وتعطيهم ثقة أاك ÈمسستقبÁ .Óكنني القول أان
اŸدرب الوطني رابح غربي قدم ا’ضسافة لهذا الفريق بفضسل خÈته الدولية
الواسسعة حيث أان التشسكيلة تقدم لعبا فنيا راقيا و“تع جمهور قاعة حرشسة.
علينا مسساعدة هذا الفريق الذي يسستحق كل تقدير ،ونحن هنا لتشسجيع هؤو’ء
الÓعب Úالذين يتمتعون بامكانيات هائلة.
^ لحظنا أان نسسق لعب ““اÿضسر““ ‘ تطور تدريجي ؟
^^ رغم وجود بعضص النقائصص من ح Úأ’خر نتيجة نقصص التجربة ‘ اÙافل
الدولية الكÈى واŸقابÓت ذات اŸسستوى العال ’ ،سسيما من الناحية البدنية ،ا’
أان مردود العديد من الÓعب Úوالفريق ككل جيد للغاية’ .حظت أان اŸقابلة مع
الفريق ا’يسسلندي كانت قوية كون هذا الفريق يعد من اŸرشسح Úالرئيسس Úلنيل
اللقب العاŸي .فمقارنة مع منتخبات الد‰ارك وفرنسسا ،فانني وجدت أان
ايسسلندا هي اأ’قوى‡ ،ا جعل الفريق الوطني ’ يفوز بتلك اŸباراة رغم تقدÁه
لوجه جيد ..بينما قدم مباراة ‘ اŸسستوى أامام كرواتيا ،وكان ينقصسنا التنويع ‘
الهجومات وا’عتماد على الÓعب اÙوري ‘ تلك اŸباراة.
أاقول أان اŸنتخبات اأ’وروبية الكبÒة متعودة على ريتم الدورات ‘ بطو’تها ،لهذا
من الناحية البدنية تكون دائما حاضسرة.
^ وعن –ليلك لتشسكيلة ““اÿضسر““؟
^^ ‘ أاول اأ’مر ’بد من ا◊ديث على ا◊ارسص خليفة غضسبان الذي أاذهل
ا÷ميع Ãسستواه الكب Òويعد ‚م الدورة بدون منازع بعدما كان وراء النتائج
الباهرة للفريق الوطني ،ويعد Ãسستقبل كب Òضسمن اŸنتخب الوطني وقد يتجه
لÓحÎاف ‘ أاحد اأ’ندية اأ’وروبية الكبÒة .كما أان ’عب Úأاخرين على غرار حاج
صسدوق وعبدي الذين بامكانهما اللعب على أاعلى مسستوى ..وبهذه اŸناسسبة
’حظت أان الفريق الوطني ’ بد أان يلعب على اأ’جنحة وا’عتماد على الÓعب
اÙوري ،كما كنا ‘ السسابق ’عطاء قوة أاك Ìللمنتخب الوطني.
^ وعن عودة ا÷مهور بقوة ا ¤قاعة حرشسة ؟
^^ ا÷مهور له دور كب ‘ Òتشسجيع الÓعب ،Úوشساهدنا أانه حفز العناصسر الوطنية
‘ اأ’وقات الصسعبة ..وأانا سسعيد جدا بعودة هذه اأ’جواء الكبÒة ا ¤هذه القاعة
التي ارتبط اسسمها بكرة اليد.

روسصيأ تسصحق
بؤركينأفأسصؤ بنتيجة
عريضصة
لجواء
«الشسعب““ :رصسد ا أ
الرائعة داخل القاعة

ف- -از عشس- -ي -ة أامسس اŸن -ت -خب ال -روسس -ي ع -ل -ى
ن-ظÒه ال-ب-ورك-ي-ن-اب-ي ب-ن-ت-ي-ج-ة ع-ريضسة 45
م -ق -اب-ل  9أاه- -داف ف -ق -ط خ Ó-ل م -واج -ه -ة
لول Ÿنافسسة
ا÷ولة اÿامسسة من الدور ا أ
ب-ط-ول-ة ال-ع-ا ⁄ل-ك-رة ال-ي-د أاق-ل م-ن  21سسنة
ال-ت-ي تسس-ت-م-ر ف-ع-ال-ي-ات-ه-ا با÷زائر من الـ 18
إا ¤الـ  30جويلية ا◊ا‹““ .الشسعب““ عاشست
ه-ذه الج-واء وت-ن-ق-ل ال-ت-ف-اصس-ي-ل م-ن قاعة
حرشسة.

قاعة حرشضة :نبيلة بوقرين

أان -ه -ى ع -ن -اصس -ر اŸن-ت-خب ال-روسس-ي الشس-وط اأ’ول
م -ت -ف-وق Úب-ف-ارق ك-ب 23 Òم-ق-ابل  6أاه -داف ‘
م -واج -ه -ة ﬁسس -وم -ة ع -ل -ى ال -ورق وف-وق ال-بسس-اط
بالنظر إا ¤فارق اإ’مكانيات ب ÚالطرفÃ Úا أان
البوركينابي Úيشساركون أ’ول مرة ‘ هذه اŸنافسسة
العاŸية ولهذا تعد أاول Œربة لهم ‘ اŸسستوى
العا‹ بدليل أانهم كانوا أاضسعف فريق ‘ الدورة
بعدما انهزموا ‘ اللقاءات بفارق كب Òففي عدد
اأ’ه -داف آاخ -ره -ا أامسص ب -ن -ت -ي -ج -ة  45م -ق-اب-ل 9
أاهداف.

أاصصـ ـ ـ ـ ـ ـداء
^ ع -ن -اصس -ر ال -ط -اق -م ال -ف -ن -ي ال -روسس -ي شس -اه-دوا
اŸواج -ه -ة ال-ت-ي ج-م-ع-ت-ه-م م-ع ب-ورك-ي-ن-اف-اسس-و م-ن
اŸدرجات وتفاعلوا مع أاهازيج اأ’نصسار.
^ ال -ق -رق-اب-وا واأ’غ-ا ÊالÎق-ي-ة ح-اضس-رة ب-ق-وة ‘
اŸدرجات والÓعبون القدامى  ⁄يفتوا الفرصسة
وتوافدوا بشسكل منتظم على قاعة حرشسة.
^ الطاقم الفني للمنتخب اإ’سسبا Êشساهد باقي
اŸباريات من اŸدرجات اıصسصسة للصسحفي.Ú
^ا÷ال -ي -ة اإ’سس -ب -ان -ي -ة ،اأ’رج -ن -ت -ي -ن-ي-ة ،ال-روسس-ي-ة
اŸت-واج-دة ب-ا÷زائ-ر ت-ن-ق-لت ب-ق-وة ل-ق-اع-ة ح-رشسة
وصسنعت صسور رائعة على الطريقة ا÷زائرية.
Óط -ف -ال ‘ ﬂت -ل -ف اأ’ع -م -ار
^ حضس- -ور ك- -ب Òل  -أ
تفاعلوا بشسكل إايجابي مع كل اŸباريات خاصسة
عندما يتعلق اأ’مر بروسسيا وإاسسبانيا لدرجة أانهم
كانوا يجÈون اأ’ولياء على متابعة بعضص اللقاءات
اŸتعلقة بالفرق التي يحبونها.
^ ال-ف-وف-وزي Ó-اع-طت ن-ك-ه-ة لÓ-ج-واء ال-ف-لكلورية
باŸدرجات وكسسبت اŸنافسسة طابعا أافريقيا.
^ العائÓت تأاتي ‘ وقت مبكر عن موعد انطÓق
م -واج -ه -ة ال -ف -ري -ق ال-وط-ن-ي م-ن اج-ل ا’سس-ت-م-ت-اع
ب - -اأ’ج - -واء ال - -رائ - -ع - -ة اŸوج - -ودة ‘ اŸدرج- -ات
والفنيات فوق البسساط ،والسسبب اŸباشسر التنظيم
اÙكم داخل وخارج القاعة.
^ ال -راي -ات ال -وط -ن -ي -ة ح -اضس -رة ب -ق-وة رف-ق-ة راي-ة
فلسسط Úمثلما عودنا عليه ا÷مهور ا÷زائري
ب-ال-ن-ظ-ر ل-ل-راب-ط ال-ق-وي ب Úال-ب-ل-دي-ن ،إاضس-افة إا¤
رايات أاخرى خاصسة بكل الفرق التي تلعب ‘ قاعة
حرشسة.

أايضسا ،و‘ كل التفاصسيل ’ توجد أاي نقائصص.
هل تأاقلمتم مع اŸناخ Ãا أاننا ‘ فصسل الصسيف؟
صسحيح نحن اآ’ن ‘ فصسل الصسيف لكن مثلما سسبق
‹ القول وفرت كل اأ’مور الضسرورية لنا حتى ’
نشسعر بأاي نقصص وهذا ما جعلنا نسستمتع بإاقامتنا
‘ ا÷زائ -ر ،أاع -ج -ب-ن-ا ك-ثÒا ب-اŸن-اظ-ر ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة
الرائعة والبحر الذي زاد من الصسور جما’ أاكÈ
وباختصسار اأ’جواء رائعة وفرحنا ’كتشساف هذا
ال -ب -ل -د وه -ن-اك عÓ-م-ات وب-ن-اي-ات وغÒه-ا ج-ع-لت
البلدين يتشسابهان ‘ عدة أاشسياء ،إاضسافة إا ¤أان
اŸناخ ’ يختلف كثÒا Ãا أان كÓهما يطل على
البحر اŸتوسسط.
لمور التي تعرفها عن ا÷زائر قبل
ما هي ا أ
زيارتك لها؟
أاعلم أان ا÷زائر بلد كب Òجدا وله تاريخ كب Òعلى

مر الزمن بدليل اآ’ثار اŸوجودة به خاصسة اآ’ثار
ال -روم -ان -ي -ة ال -ت -ي أارغب ‘ زي-ارت-ه-ا إاذا تسس-نت ‹
الفرصسة خÓل فÎة تواجدي هنا لكي آاخذ صسور
تذكارية أ’ننا ‘ الفÎة ا◊الية نركز على لقاءات
الدور اأ’ول وبعدها سسنفكر ‘ ذلك إاذا كان هناك
بعضص الوقت ،كما أاعرف أان هناك صسحراء جميلة،
وتنوع ‘ اŸناخ وكل هذه اأ’مور تعطي ا÷زائر
ميزة خاصسة.
هل أاعجبكم الطعام الذي قدم لكم خÓل
فÎة تواجدكم با÷زائر؟
أاك -ي -د اŸأاك -و’ت اŸق -دم -ة ل -ن -ا ل -ذي -ذة ج -دا وأان-ا
أاحببتها على غرار الكسسكسص الذي يعد رئيسسي هنا،
وكل اŸأاكو’ت التقليدية اأ’خرى التي قدمت لنا
إاضسافة إا ¤اأ’كل الصسحي والرياضسي من دون شسك
وك- -ل ه- -ذه اأ’م- -ور ت- -دخ- -ل ‘ ال- -ت- -ن- -ظ -ي -م ا÷ي -د

بعد فوزه على نظÒه اليسسلندي

وا’سستقبال الرائع كما أاعجبنا بحفل ا’فتتاح أ’نه
بسسيط وأاظهر التقاليد وأاصسالة ا÷زائر التي ترمز
لكل اŸناطق.
م-ا ت-ع-ل-ي-ق-ك-م ع-ل-ى ا÷مهور ا÷زائري الذي
يتابع اŸباريات؟
ا÷مهور ا÷زائري رائع وغني عن كل تعريف وله
ط -ري -ق -ة رائ -ع-ة ‘ ال-تشس-ج-ي-ع و’ نسس-ت-ط-ي-ع وصس-ف
اأ’ج-واء ا◊م-اسس-ي-ة ال-ت-ي يصس-ن-ع-ه-ا ب-القاعة خاصسة
أاثناء لعب الفريق ا÷زائري واأ’غا Êالتي يرددها
للرفع من معنويات الÓعب ،Úوهذا أامر جيد أ’نه
يضس-غ-ط ب-ط-ري-ق-ة إاي-ج-اب-ي-ة ون-ح-ن شس-اه-دن-ا صس-ورا
جميلة جدا ‘ اŸدرجات بعدما شساهدنا ذلك من
قبل ‘ الشساشسات عندما يلعب منتخب كرة القدم
وبالتا‹ فإان ا÷مهور ا÷زائري رياضسي ويحب كرة
اليد بصسفة ““جنونية““ بدليل أان القاعة مكتظة.
شس -اه -دن -ا ت -ف -اع -ل -ك -م م -ع ه -ت-اف-ات ا÷م-ه-ور
ا÷زائري من اŸدرجات؟
صسحيح أاعجبتنا الهتافات التي يرددها ا÷مهور
ا÷زائري رغم أاننا ’ نفهم كثÒا ما يقوله اأ’نصسار
إا’ أانهم يشسجعون بطريقة رائعة واأ’غا Êحماسسية
وتسساهم ‘ رفع اŸعنويات وهذا ما جعلنا نتفاعل
معه خÓل فÎة تواجدنا ‘ اŸدرجات ،كما سسررنا
Óه -م -ي -ة ال -ك-بÒة ال-ت-ي ت-ول-ي-ه-ا الصس-ح-اف-ة
ك -ثÒا ل  -أ
ا÷زائرية فيما يتعلق Ãباريات اŸنتخب اإ’سسباÊ
وهذا دليل على العÓقات القوية بيننا.
ما هو هدفكم من اŸشساركة ‘ بطولة العا⁄
لقل من  21سسنة؟
أ
هدفنا اأ’سساسسي هو التأاهل للدور الثا ‘ ÊاŸركز
اأ’ول وبعدها سسنسس ÒاŸنافسسة من أاجل الوصسول
ل -ل -ن -ه -ائ -ي وسس -ن -ل-عب ك-ل ل-ق-اء ب-حسسب اŸع-ط-ي-ات
اŸتعلقة به أ’ن طريقة لعب الفرق تختلف ووجدنا
صسعوبة ‘ بعضص اللقاءات اŸاضسية لكن اŸهم ‘
اأ’خÒة هو الفوز الوصسول لهدفنا أ’ن اŸسستوى
عالٍ وكل الفرق ترغب ‘ التأاهل.

اŸنتخب الكرواتي يتأهل ‘ اŸركز األول للمجمؤعة الرابعة

حقق اŸنتخب الكرواتي فوزا ثمينا على
ليسسÓندي خÓل مواجهة
حسساب نظÒه ا أ
لخÒة من منافسسة
ا÷ولة اÿامسسة وا أ
لول ليتصسدر بذلك اÛموعة
الدور ا أ
الرابعة خÓل بطولة العا ⁄لكرة اليد أاقل
من  21سسنة التي تتواصسل فعالياتها
با÷زائر إا ¤غاية الـ  30من الشسهر ا÷اري.

قاعة حرشضة :نبيلة بوڤرين

شسهدت اŸواجهة التي جمعت ب Úأاقوى فريق‘ Ú
اÛموعة منافسسة شسديدة بينهما من أاجل اللعب
على اŸركز اأ’ول إا’ أان الكرواتي ÚسسÒوا اأ’مور
فوق البسساط و“كنوا من قلب النتيجة لصسا◊هم
وان -ه -وا اŸرح -ل -ة اأ’و ¤م-ت-ف-وق Úبـ  17م-ق-ابل 8
أاهداف للمنتخب اإ’يسسلندي.
 ⁄ت - -ت - -غ Òاأ’م- -ور ك- -ثÒا ‘ الشس- -وط ال- -ث- -ا Êم- -ن
اŸواج -ه -ة رغ -م ﬁاول-ة اإ’يسسÓ-ن-دي Úل-ل-ع-ودة ‘
النتيجة إا’ أان الكرواتي ÚسسÒوا اأ’مور بشسكل جيد
ما جعلهم يحافظون على تقدمهم لتنتهي اŸباراة
بفوز ثم Úبنتيجة  29مقابل  26ما جعلهم يحتلون

اŸركز اأ’ول ‘ ›موعة ا÷زائر بعدما فازوا ‘
أارب -ع -ة م -ن-اسس-ب-ات وت-ع-ادل-وا ‘ واح-دة ف-ق-ط أام-ام
اÿضسر.

هؤرفأت هرفؤج”” :فزنأ بصصعؤبة””
‘ نهاية اŸواجهة صسرح مدرب اŸنتخب الكرواتي
هورفات هرفوج بأان اأ’مور  ⁄تكن سسهلة إا’ أان
اŸهم هو الفوز والتأاهل ‘ صسدارة اÛموعة ““‘
الشسوط اأ’ول سسيطرنا على اأ’مور وكنا متفوقÚ
بفارق مريح إا’ أان اŸنتخب اإ’يسسÓندي عاد ‘
النتيجة فيما بعد وهذا ما خلق صسعوبات إا’ أاننا
عملنا كل ما ‘ وسسعنا حتى نفوز ‘ النهاية و–قق
ذلك““.
أاضس -اف ذات اŸت -ح -دث ““ه -دف -ن -ا ‘ ال -ب -داي -ة ه-و
ال -ت -أاه -ل ‘ صس -دارة اÛم -وع -ة وب -ع -ده-ا سس-نسسÒ
اŸن -افسس -ة م -ن اج -ل ال -وصس -ول ل -ه-دف-ن-ا اأ’سس-اسس-ي
واŸسسطر منذ البداية واŸتمثل ‘ بلوغ النهائي
وال-ل-عب ع-ل-ى ال-ت-ت-وي-ج ب-ال-ل-قب ول-ه-ذا سسنعمل على
مسسايرة اأ’مور لقاء تلوى اآ’خر حتى اÿتام““.
أاما اŸنتخب اŸغربي تلقى خامسص هزÁة له على

فرنسسا  30الد‰ارك 22

””اÈÿاء”” يؤؤكدون ويتأهلؤن ‘ صصدارة اÛمؤعة الثأنية
دون عناء فاز اŸنتخب الفرنسسي بفارق
مريح أامام اŸنتخب الد‰اركي بنتيجة 30
مقابل  ‘ 22ثالث مباريات اليوم السسابع من
لخÒة
اŸنافسسة عن ا÷ولة اÿامسسة وا أ
لول ،منهيا بذلك الدور
من الدور ا أ
التصسفوي ‘ صسدارة ترتيب اÛموعة
الثانية برصسيد  9نقاط متقدما على
لهداف‘ ،
اŸنتخب السسلوفيني بفارق ا أ
لول ‘
ح Úختم الدا‰اركيون الدور ا أ
اŸركز الثالث برصسيد  6نقاط وراء اŸنتخب
السسلوفيني صساحب الوصسافة.

القاعة البيضضويةﬁ :مد فوزي بقاصص

سسيطرة الديكة على ›ريات اللقاء منذ بدايته،
حيث قطعوا الشسك باليق Úمنذ البداية بعدما كان
يرجح أاهل ا’ختصساصص اŸنتخب الد‰اركي ÿلق
اŸفاجأاة وإايقاف زحف اÈÿاء ‘ مباريات الدور
اأ’ول ،م- -ث- -ل -م -ا ك -ان ع -ل -ي -ه ا◊ال م -ع اŸن -ت -خب
السسلوفيني ،لكن شسيء من هذا القبيل  ⁄يحدث
وح-ق-ق ال-ف-رنسس-ي-ون ف-وزه-م ال-راب-ع ‘ اŸون-دي-ال
منذرين بذلك منافسسيهم ‘ اأ’دوار اŸقبلة.
ب- - -داي- - -ة اŸب - -اراة ك - -انت ل - -رف - -ق - -اء ال - -ع - -م Ó- -ق

““ريشس -اردسس -ون““ ال -ذي اف -ت -ت -ح ب -اب ال -ت -ه-دي-ف ‘
ال -دق -ي -ق -ة ا’و ¤م-ن زم-ن اŸب-اراة ،وه-و ال-ه-دف
الذي فتح شسهية الفرنسسي Úالذين واصسلوا الÈوز
‘ ه -ذا الشس -وط واتضس -ح ف -ارق اŸسس -ت -وى ال -ف-ن-ي
والبد Êمنذ البداية ،لينتهي الشسوط ا’ول بفارق 3
أاهداف وبنتيجة  12إاصسابة مقابل  09للفرنسسي.Ú
اŸرح-ل-ة ال-ث-ان-ي-ة ك-انت ‡اث-ل-ة لسس-اب-ق-ت-ه-ا ،ح-يث
واصسل رفقاء النجم ““مام ديكا““ السسيطرة بالطول
والعرضص على ›ريات اŸباراة التي فازوا بها ‘
اأ’خ Òبفارق  8إاصسابات كاملة وبنتيجة  30مقابل
.22مدرب اŸنتخب الفرنسسي أاوضسح بأان الفوز
اÙق -ق أام -ام اŸن -ت -خب ال-د‰ارك-ي يسس-م-ح ل-ه-م
بإانهاء الدور اأ’ول ‘ اŸركز اأ’ول وأانهم بذلك
بلغوا أاول أاهدافهم ‘ اŸنافسسة ،و–دث بهذا
الصسدد ““فوز اليوم أامام اŸنتخب الد‰اركي يسسمح
لنا من إانهاء الدور اÛموعات ‘ اŸركز اأ’ول،
وحققنا بذلك أاول أاهدافنا ‘ هذا اŸونديال،
ل-ن-واج-ه راب-ع اÛم-وع-ة اأ’و ،¤ل-ك-ن-ن-ا ن-ع-ل-م ب-أان
اŸن -افسس -ة ا◊ق-ي-ق-ي-ة ع-ل-ى ال-ل-قب سس-ت-ن-ط-ل-ق ي-وم
اأ’ربعاء  ،قمنا بشسوط أاول من اŸنافسسة جيدا
و“كنا من رفع مسستوانا والدخول جيدا فيها ،لكن
القادم أاصسعب““.

التوا‹ ‘ هذه الطبعة وكان ذلك على يد نظÒه
اأ’رجنتيني الذي سسيطر على اأ’مور فوق البسساط
بالطول والعرضص بدليل أان الشسوط اأ’ول انتهى
ب-ن-ت-يجة  18م-ق-اب-ل  6ل-ل-ت-واصس-ل سس-ي-طرة عناصسر
الطانغو على اأ’جواء ‘ الشسوط الثا Êو ⁄يجد
’عبو منتخب اŸغرب ضسالتهم أابدا بسسبب نقصص
عاملي اÈÿة والتجربة لتنتهي اŸواجهة بـ 30
مقابل .14

اŸتأدور أاطأح بنسصؤر قرطأج
ب- -ي -ن -م -ا ف -از اŸن -ت -خب اإ’سس -ب -ا Êأام -ام ت -ونسص ‘
اŸواجهة التي دخل فيها ضسمن ا÷ولة اÿامسسة
للمجموعة الثالثة والتي كانت صسعبة جدا ومتقاربة
ب Úالطرف Úلدرجة كبÒة إا’ أان اŸتادور اإ’سسباÊ
عرف كيف يقلب اŸوازين لصسا◊ه وأا◊ق هزÁة
ب -نسس -ور ق -رط -اج وت-أاه-ل-وا ‘ اŸرك-ز اأ’ول ب-ع-دم-ا
فازوا بنتيجة  25مقابل . 21
‘ ح Úيواصسل ا÷مهور ا÷زائري توافده على
م-درج-ات ق-اع-ة ح-رشس-ة م-ن أاج-ل م-ت-اب-ع-ة ل-ق-اءات
الدور اأ’ول Ÿنافسسة بطولة العا ⁄التي تقام أ’ول
م- -رة ‘ ا÷زائ- -ر ،ح- -يث صس- -ن- -ع- -وا أاج- -واء رائ- -ع -ة
وحماسسية ’قت إاعجاب الضسيوف الذين اندهشسوا
‘ طريقة Œاوب اأ’نصسار مع اللقطات ا÷ميلة
خ -اصس -ة م -ن ج -انب ال-ع-ائÓ-ت ال-ت-ي تصس-ن-ع ا◊دث
بتواجدها الدائم ‘ اŸدرجات ما جعل اŸنظمÚ
ينبهرون بتلك الصسور.

١٣
Óندية
البطولة العربية ل أ
نصسر حسس Úداي ـ الفيصسلي الأردÊ
اليوم على السساعة 17:00

«النصصرية”” تطمح لتحقيق
النتصصأر وتعزيز أامل بلؤغ
اŸربع الذهبي

يواجه نصسر حسس Úداي اليوم نظÒه الفيصسلي
اأ’ردÃ Êلعب السسÓم ‘ إاطار مباريات ا÷ولة
Óندية
الثانية للمجموعة اأ’و ¤للبطولة العربية ل أ
ا÷ارية وقائعها Ãصسر حيث يسسعى أاشسبال نغيز
لتحقيق ا’نتصسار الثا Êمن اجل تعزيز حظوظهم
‘ التأاهل.
أانهى فريق نصسر حسس Úداي –ضسÒاته Ÿواجهة
الفيصسلي اأ’رد Êاليوم حيث قام اŸدرب نغيز
بتجهيز عناصسره جيدا لهذه اŸواجهة خاصسة انه
ي -درك أان ال -ف -وز ف -ي -ه -ا ي-ج-ع-ل-ه ي-قÎب ك-ثÒا م-ن
–قيق هدف التأاهل إا ¤نصسف النهائي.
فاجأا زمÓء قاسسمي ا÷ميع خÓل ا÷ولة اأ’و¤
بعد أان فازوا على فريق الوحدة اإ’ماراتي بثنائية
ن -ظ-ي-ف-ة ع-ل-م-ا اأن ج-ل اŸت-اب-ع Úرشس-ح-وا ال-ف-ري-ق
اإ’م -ارات -ي ل -ت-ح-ق-ي-ق ان-تصس-ار سس-ه-ل إا’ أان ع-زÁة
وإارادة زمÓء عدادي صسنعت الفارق.
اخ -ل -ط ب -ذلك ال -ف -ري -ق ج -م -ي-ع الÎشس-ي-ح-ات ‘
اÛموعة اأ’و ¤بعد أان ظن ا÷ميع أان التأاهل
سسينحصسر ب Úاأ’هلي اŸصسري والوحدة اإ’ماراتي
ل -ك -ن ن -ت -ائ -ج ا÷ول -ة اأ’و ¤أاث -ب -تت ال-ع-كسص ح-يث
يتواجد الثنائي اŸذكور بدون رصسيد وبقاؤوهما ‘
السسباق مرتبط Ãواجهتهما خÓل ا÷ولة الثانية
نهار اليوم.

حصصصص فيديؤ Ÿعأينة الفيصصلي
برمج ا÷هاز الفني للفريق حصسصص فيديو Ÿعاينة
اŸنافسص وهذا Ÿعرفة نقاط قوته وضسعفه من
اج -ل ا◊د م -ن ق -وت -ه و–ق -ي -ق ال-ف-وز ع-ل-ي-ه رغ-م
صس-ع-وب-ة اŸأام-وري-ة خ-اصس-ة ب-ع-د اŸسس-ت-وى اŸميز
ال -ذي ق -دم -ه ال -ف -ري -ق خ Ó-ل ا÷ول -ة اأ’و ¤أام-ام
اأ’هلي اŸصسري.
عاين زمÓء ا◊ارسص بوصسوف اŸواجهة التي فاز
ف-ي-ه-ا ال-ف-يصس-ل-ي ع-ل-ى اأ’ه-ل-ي وال-ت-ي ك-انت م-ه-م-ة
ل Ó-ع -ب Úم -ن اج -ل ال -ت -ع -رف أاك Ìع-ل-ى اŸن-افسص
واسستغل اŸدرب نغيز الفرصسة ليكلف كل ’عب
Ãهمة خÓل اŸباراة من اجل اÿروج بأافضسل
ن -ت -ي -ج -ة .ك -ان اŸدرب ن -غ-ي-ز ق-د حضس-ر م-واج-ه-ة
الفيصسلي واأ’هلي من اŸلعب حيث  ⁄يغادر مع
البعثة إا ¤الفندق وهذا من اجل معاينة الفيصسلي
ح -يث أاب -دى ن -غ -ي-ز ت-ف-اج-اه ب-ت-ط-ور مسس-ت-وى ب-ط-ل
اأ’ردن.

اللعب بتحفظ والعتمأد على الهجمأت اŸرتدة
لن يغامر نصسر حسس Úداي ‘ الهجوم بحسسب
ال -ت -ع -ل -ي-م-ات اأ’خÒة ال-ت-ي وج-ه-ه-ا اŸدرب ن-غ-ي-ز
أ’شسباله وهذا إ’دراكه بان قوة اŸنافسص تكمن ‘
اللعب على اŸسساحات التي يÎكها الدفاع وهو ما
جعله يطالب ’عبيه بتفادي اŸغامرة.
لن يجري نغيز تغيÒات كثÒة على التشسكيلة
خاصسة ‘ الهجوم الذي سسيعرف مشساركة نفسص
ال Ó-ع -ب Úال -ذي ل-ع-ب-وا اŸواج-ه-ة اأ’و ¤وال-ره-ان
ع-ل-ي-ه-م سس-ي-ك-ون ك-بÒا م-ن اج-ل ال-تسس-ج-ي-ل وق-يادة
الفريق لتحقيق ا’نتصسار.

شصرفأوي ويحيى شصريف يلتحقأن بأÛمؤعة
ال -ت -ح -ق ال -واف-دان ا÷دي-دان ع-ل-ى ب-يت ال-نصس-ري-ة
طارق شسرفاوي وسسيد علي يحيى شسريف بالفريق
بالقاهرة من اجل بداية التحضس Òمع اÛموعة
–سسبا للموسسم ا÷ديد علما أانهما غ Òمعنيان
باŸشساركة ‘ البطولة العربية.
كان اŸدرب نغيز قد منح الثنائي فÎة راحة من
اج -ل اسسÎج -اع أان -ف -اسس-ه-م-ا ب-ع-د م-وسس-م شس-اق م-ع
شس -ب -اب ب -ل -وزداد وب -داي -ة اŸشس -وار م -ع ال -نصس -ري -ة
بالنسسبة للثنائي اŸذكور سستكون من اإ’سسكندرية.

عمار حميسضي

مولودية ا÷زائر

بن دبكة يلتحق بعقد
Ÿدة ( )٣سصنؤات
أاضسحى الدو‹ اأ’وŸبي السسابق سسفيان بن دبكة
رابع اŸسستقدم ‘ Úمولودية ا÷زائر بعد أان
أامضسى ليلة اأ’حد على عقد مدته ثÓث سسنوات،
بحسسب ما علم لدى إادارة النادي الناشسط ‘
بطولة الرابطة اأ’و ¤اÎÙفة لكرة القدم.
كان بن دبكة ( 26سسنة) قد فسسخ عقده مع نصسر
حسس Úداي منذ بضسعة أاسسابيع ،حيث كان يتطلع
ÿوضص Œرب - -ة احÎاف - -ي - -ة ‘ الÈت - -غ- -ال ل- -ك- -ن
اتصسا’ته مع أاحد اأ’ندية هناك باءت بالفشسل.
قبل انضسمام هذا الÓعب إا ¤اŸولودية ،عرفت
تشسكيلة نائب بطل ا÷زائر انتداب كل من سسفيان
ب- -ال- -غ (ا.ب- -ل- -ع- -ب- -اسص) وزي- -ن ال- -ع -اب -دي -ن ب -وÿوة
(ا.ا◊راشص) وعبد الله اŸؤوذن ،هذا اأ’خ Òانضسم
على شسكل إاعارة من فريقه اأ’صسلي نادي بارادو

بعدما لعب معارا أايضسا لدفاع تاجنانت اŸوسسم
اŸاضسي.
باŸقابل ،غادر اŸولودية حارسص اŸرمى خÒ
الدين بوصسوف واŸهاجم عن Îجمعو ،Êكما أان
القائمة تبقى مفتوحة ‘ ظل تردد أاخبار من
كواليسص اإ’دارة العاصسمية بخصسوصص رغبة اŸدير
الرياضسي ا÷ديد كمال قاسسي سسعيد ‘ فسسخ
ع -ق -ود ب -عضص ال Ó-ع -ب Úع -ل-ى غ-رار ح-اج ب-وقشص
وزه Òزرداب وﬁمد سسوقر.

14

ألثÓثاء  ٢5جويلية  ٢017م
ألموأفق لـ 0٢ذي ألقعدة  143٨هـ
ألعدد 173٩٦

خنوفة رئيسض نادي اششبال ع Úالتوتة لـ ””الششعب””

إ’هتم ـام بالشسب ـاب يتصس ـّدر نشساطنـ ـا بباتنـ ـة
^ حمÓت تطوعية وعمل خÒي لرسشم البسشمة على ششفاه الفئات اŸعوزة
ب كلها
تعرف جمعية ””نادي ا أ
’ششبال”” ع Úالتوتة بباتنة حركية خاصشة بنششاطات صشيفية ثقافية ورياضشية تصش ّ
‘ نششر الÎفيه وسشط الششباب الذي يششتكي غياب اŸرافق وفضشاءات التسشلية ‘ .اللقاء الذي جمعه مع ””الششعب””
يتحدث نصشر الدين خنوفة رئيسض ا÷معية عن هذا النششاط.

IõªM »°TƒŸ :áæJÉH

ق -ال نصش -ر أل -دي -ن خ -ن -وف -ة أن ع-م-ل
جمعية ““نادي أششبال““ تتمحور حول
ت- -رسش- -ي- -خ ق- -ي- -م أŸوأط -ن -ة وأل -ع -م -ل
ألتطوعي ونششره من خÓل ما تقوم
ب -ه م -ن نشش -اط-ات ث-ق-اف-ي-ة وري-اضش-ي-ة
ه- -ادف- -ة تصشّب ‘ مصش- -ل- -ح- -ة أل -ف -رد
وأÛتمع وألوطن.
وأبرز أŸتحدث أهمية ألعناية بفئة
ألششباب من خÓل ألدورأت ألرياضشية
ع-ل-ى غ-رأر أل-دورة أل-وط-ن-ي-ة ل-رياضشة
أل- -درأج- -ات أل- -ن- -اري- -ة خÓ- -ل شش- -ه -ر
رمضش -ان ونشش-اط-ات ألÎف-ي-ه وأل-ع-م-ل
أÒÿي Ÿسش -اع -دة م -ن ه -وب -ح -اج -ة
أل- -ي- -ه- -ا ،م -ؤوك -دأ ‘ ذأت ألسش -ي -اق أن
أسشمى ما تهدف أليه هو رسشم ألبسشمة
على وجوه أÙروم ،Úوإأعادة ألثقة
وأل - -ت - -ف- -اؤول أ ¤ق- -ل- -وب أل- -ع- -ائÓ- -ت
أŸعوزة.
ل-ن ت-غ-ف-ل أ÷م-ع-ي-ة أله-ت-م-ام بالبيئة
ب-ت-ن-ظ-ي-م ح-مÓ-ت ت-ط-وع-ي-ة لتنظيف
أألحياء وأÙيط وأعادة تهيئته مع
بر›ة زيارأت ميدأنية للمسشتششفيات
ودور أل -ع -ج -زة وأل -ط-ف-ول-ة أŸسش-ع-ف-ة
ومشش- -ارك- -ت- -ه- -ا ف- -رح- -ة أŸن -اسش -ب -ات
وأŸوأسشم.
سشطرت أ÷معية أسشÎأتيجية هادفة
ت-ق-وم ع-ل-ى أل-ت-حسش-يسس وأل-ت-وع-ي-ة ‘
أل -وسش -ط أل -ع -ائ -ل -ي ب-أاه-م-ي-ة أل-ت-ك-ف-ل
وأل -تضش -ام -ن ألج -ت -م-اع-ي ،وتشش-ج-ي-ع
أألول-ي-اء ع-ل-ى ج-ع-ل أب-ن-ائ-ه-م يهتمون
Ãختلف ألرياضشات ،خاصشة رياضشة
أل- -درأج- -ات أل- -ه -وأئ -ي -ة Ÿا ل -ه -ا م -ن
مسشتقبل زأهر حيث تطمح أ÷معية
إأ ¤ج -ع -ل ت-ظ-اه-رة أل-دورة أل-وط-ن-ي-ة
للدرأجات ألهوأئية حدثا قارأ بعÚ
أل-ت-وت-ة ،خ-اصش-ة وأن-ه-ا ق-امت ب-تكرË
 135مششارك ‘ هاته ألتظاهرة ألتي
تركت أنطباعا جيدأ لدى ألششباب.
وع -ن ف -ك -رة ت-أاسش-يسس أ÷م-ع-ي-ة ،ق-ال
خ -ن -وف -ة أن -ه -ا Œسش -دت ع-ن ط-ري-ق
لقاءأت مع ششباب ألوليةŒ ،سشدت
ع- -ل- -ى أرضس أل- -وأق -ع ،ب -ع -د أألف -ك -ار
وألقÎأح -ات أل -ت -ي تصشّب ‘ أل-ع-م-ل
أ÷معوي ،مرأهنة ‘ “ويلها على

أا‚ز بغÓف ما‹  4مÓي Òدينار لكن باإقليم جيجل

زويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ Ïيسستعج ـ ـ ـ ـ ـ ـل تسسوي ـ ـ ـ ـ ـ ـة وضسعي ـ ـ ـ ـ ـ ـة
مين ـ ـ ـ ـ ـ ـاء وإدي إلزه ـ ـ ـ ـ ـ ـور

طلب صشالح زوي Ïنائب باÛلسض
’سشراع ‘
الششعبي الوطني عن سشكيكدة ،ا إ
’دارية والقانونية Ÿيناء
التسشوية ا إ
الصشيد البحري والنزهة لوادي الزهور
غرب مدينة القل واسشناده ‘ اقرب وقت
للمؤوسشسشة اŸينائية بسشكيكدة لÓنطÓق
‘ عملية ا’سشتغÓل.
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أك -د زوي Ïأل -ذي ن -اشش -د وزي-ر أل-ن-ق-ل وأألشش-غ-ال
ألعمومية بالتدخل لعÓج هذه أŸسشأالة أنه لحظ
بعضشا من ألتماطل ‘ ألفصشل ‘ هذه أإلششكالية،
ما أنعكسس سشلبا على هذه أŸنطقة أجتماعيا
وأقتصشاديا ،إأضشافة أ ¤تفادي أششكال أإلهمال
وأعمال ألتخريب ألذي قد تطال هذأ أإل‚از
ألهام .
أوضش -ح صش -ال -ح زوي ‘ Ïم -رأسش -ل-ت-ه ““أن م-ي-ن-اء
ألنزهة وألصشيد ألبحري بوأدي ألزهور ” إأ‚ازه
م -ن ط-رف م-دي-ري-ة ألشش-غ-ال أل-ع-م-وم-ي-ة ل-ولي-ة
سش -ك -ي -ك -دة ،ع -ل -ى أرضش -ي-ة  ⁄ت-ك-ن
‡سش- -وح- -ة ط- -ب- -وغ- -رأف- -ي- -ا ع- -ن- -د
ألنطÓق ‘ أ‚از أŸششروع ،غÒ
أن -ه وب -ع -د ألن -ت -ه -اء م -ن أل-ع-م-ل-ي-ة
وأسش -ت Ó-م-ه ‘ ديسش-م Èم-ن ألسش-ن-ة
أŸاضش -ي -ة ،وأج -رأء ع -م -ل -ي -ة مسش-ح
أألرأضشي تب Úأن أŸششروع أŸذكور
قد أقيم على ترأب إأقليم جيجل،
بدل من سشكيكدة ألششيء ألذي حال
دون –ويله أ ¤أŸؤوسشسشة أŸينائية
لولية سشكيكدة وأسشتغÓله.
أع -ت Èأل -ن -ائب ““أن أŸي -ن -اء أ÷دي-د أŸت-ن-فسس
ألوحيد Ÿنطقة أولد أعطية ،ألوأقعة ‘ أقصشى
غرب سشكيكدة ،ورغم من أمتÓكها ÿصشائصس
سشياحية ومناظر طبيعية هائلة ،أل أن أŸنطقة
تعيشس ألعزلة وألفقر وأنعدأم ألÈأمج ألتنموية.

لهذأ بات أŸششروع كما أضشاف زويÃ ““Ïثابة
أ◊لم ألذي طاŸا أنتظاره من طرف سشكان
أŸنطقة وعلقوأ عليه أمالهم ‘
أح -دأث ح -رك -ي -ة ت -ن -م -وي -ة وخ -ل-ق
م- -ن- -اصشب ع- -م- -ل ل- -لشش- -ب -اب أل -ذي
أرهقته وأثقلت كاهله ألبطالة““.
أثار أعضشاء من أÛلسس ألششعبي
أل- -ولئ -ي لسش -ك -ي -ك -دة ،خ Ó-ل دورة
سش -اب -ق -ة مسش-أال-ة ح-ق ألن-ت-ف-اع م-ن
أŸي - - -ن - - -اء أ÷دي - - -د أل - - -ذي أ‚ز
Ãنطقة وأدي زهور ،بغÓف ما‹
 04مÓ- -ي Òدي -ن -ار ل -ك -ون م -وق -ع
أŸشش -روع ب -حسش -ب -ه ي -ت-وأج-د دأخ-ل إأق-ل-ي-م ولي-ة
جيجل.
Ÿوأج -ه -ة أإلشش-ك-ال-ي-ة ” أقÎأح تشش-ك-ي-ل ÷ن-ة
مصش -غ -رة ل -ت -ق -د Ëأل -ت -م -اسس ل -وزأرت-ي أألشش-غ-ال
ألعمومية وألنقل من أجل طلب منح حق ألنتفاع
من هذأ أŸرفق أ◊يوي إأ ¤سشكيكدة.

إإسسناد إŸرفق
للمؤوسسسسة
إŸينائية سسكيكدة
حلم إنتظره
إلسسكان بحرقة

إأع - - - -ان - - - -ات وتÈع - - - -ات أألعضش - - - -اء
وأÙسش - -ن Úوإأع - -ان - -ات أŸصش - -ال - -ح
ألولئية.
وب-خصش-وصس أل-ع-رأق-ي-ل أل-ت-ي توأجه
ن- -ادي أشش- -ب- -ال ع Úأل- -ت- -وت -ة أشش -ار
خ- -ن- -وف- -ة أإ ¤غ- -ي -اب م -ق -ر خ -اصس
ب-ا÷م-ع-ي-ة ت-ع-ق-د ف-يه ألجتماعات
ويسشتقبل ألضشيوف .وقد وجهت ندأ
أ ¤أل -دك-ت-ور رأب-ح ي-ح-ي-اوي رئ-يسس
بلدية ع Úألتوتة أملة تلقي ألجابة
وألرد أŸقبول.
وق -الت أ÷م -ع -ي -ة أن-ه-ا ت-عّ-و ل ع-ل-ى
““أ ““ÒŸأل -ذي ت -ل -قت م -ن -ه دع -م-ه-ا
ك - - - -ثÒأ وك - - - -ان دأئ- - - -م أ◊ضش- - - -ور
بتوجيهاته ألهادفة وعرفت أŸدينة
‘ عهدأته أŸتتالية حركية أ‰ائية
وتكف Óجادأ لنششغالت ألسشاكنة.
و أشش- -ار أŸت- -ح- -دث ‘ ت- -ق- -ي- -ي -م -ه
لنششاط أ÷معية قال خنوفة““ :نادي
أششبال ع Úألتوتة ““ هو قطرة ‘
ب -ح-ر ،ف-ال-ولي-ة ب-ات-ن-ة ب-ح-اج-ة أإ¤
جهد أك Èوتضشامن أك Ìوششرأكة

تغلب على إŸلل إلدإئم من إلعمل

ب Úأ÷م -ع -ي -ات ،وب -ن -اء أل -ث-ق-ة لأن
أل- -ع- -م- -ل أ÷م- -ع -وي م -ه -م ج -دأ ‘
أ÷زأئ -ر ،خ -اصش -ة ‘ ظ ّ-ل أل -ق-ي-ادة
أ◊ك-ي-م-ة ل-رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة عبد
أل -ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة وأل-ذي م-ا ف-ت-ئ

ي - -ق - -دم ك - -ل أل- -دع- -م وأŸسش- -اع- -دة
ل - - -لشش - - -ب- - -اب وصش- - -ول أإ ¤أÛلسس
ألأع-ل-ى ل-لشش-ب-اب ك-ه-ي-ئ-ة أسشتششارية
أŸمثلة لفئة تششكل  ‘ 75أŸائة
من ألسشكان.

 1500تدخل للحماية اŸدنية وإاسشعاف  600ششخصض

إإنـ ـزإل قياسسـ ـ ـي للمصسطافـ ـ ـ Úعلـ ـ ـى شسوإط ـ ـ ـئ بجاي ـ ـ ـة
ششهدت ششواطئ بجاية ،إانزا’ قياسشيا للمصشطاف Úالذين توافدوا
ع-ل-ي-ه-ا ب-أاع-داد ك-بÒة ،رغ-ب-ة م-ن-ه-م ‘ ا’سش-ت-ج-م-ام وال-ت-م-تع بالبحر،
وب-ح-ث-ا ع-ل-ى ◊ظ-ات م-ن-عشش-ة ه-روب-ا م-ن ا◊رارة الشش-دي-دة ،ح-ام-لÚ
اŸظÓت الششمسشية وحقائب الظهر وأاغراضض أاخرى.
‘ ه- -ذا الصش- -دد ،ق- -الت السش -ي -دة ع -ل -ي -وي م -ن م -دي -ن -ة سش -ط -ي -ف،
’نزال غ ÒاŸسشبوق
لـ«الششعب”””” :يرجع العديد من اŸصشطاف Úهذا ا إ
’يام
من قبل العائÓت والششباب إا ¤ارتفاع درجات ا◊رارة ‘ هذه ا أ
’من
م-ن ج-ه-ة ،وال-ظ-روف اŸري-ح-ة ال-ت-ي ي-ل-ق-ون-ه-ا ،خ-اصش-ة مع توفر ا أ
بششكل كب Òخاصشة على مسشتوى هذه الششواطئ .حيث نرى توافدا
ك -بÒا ل -ل -مصش-ط-اف Úال-ق-ادم Úإال-ي-ه-ا م-ن ال-و’ي-ات اÛاورة ،م-ن أاج-ل
ا’سش-ت-ج-م-ام وا’سش-ت-م-ت-اع ب-ال-ب-حر ،وأانا أافضشل هذه الششواطئ الواقعة
’مكانيات
على الششريط السشاحلي الششرقي ،بسشبب توفرها على كافة ا إ
’مكان.””.
التي تسشمح با’سشتمتاع وا’سشتجمام قدر ا إ
’قبال الكب Òللمصشطاف ،Úبحسشب عÓوة من مرسشيليا،
يعزى هذا ا إ

Ÿوق -ع ب-ج-اي-ة وج-م-ال ط-ب-ي-ع-ت-ه-ا و‰ط شش-واط-ئ-ه-ا ،ح-يث أان شش-ري-ط-ه-ا
السش-اح-ل-ي يشش-ت-ه-ر ب-أاج-وائ-ه اŸم-ي-زة ال-ت-ي “ن-ح ل-ل-زوار ط-ع-م-ا خ-اصشا،
’ونة
’سشيما مع ا’رتفاع الكب ‘ Òدرجات ا◊رارة الذي ششهدته ‘ ا آ
’م -ك -ان -ي -ات اŸت -اح -ة
’خÒة .ح- -يث Œلب ال- -ط- -ب- -ي -ع -ة اÓÿب -ة وا إ
ا أ
لÓسشتمتاع وا’سشتجمام ،والتمتع بششواطئها ورونق رمالها الذهبية،
التي تتميز با’خضشرار والزرقة وأاششكال تضشاريسشية متباينة ،التي
Œمع لوحات فنية ‘ قمة ا’حÎاف””.
أاحصشت م- -دي- -ري- -ة ا◊م- -اي- -ة اŸدن -ي -ة ل -ب -ج -اي -ة ،ت -واف -د أازي -د م -ن
2.5مÓي Úمصشطاف ع Èالششواطئ الـ33اŸسشموحة بها للسشباحة منذ
ف -ا— ج-وان اŸنصش-رم ،ح-يث ب-ل-غت ت-دخÓ-ت أاع-وان ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة
أاك Ìمن 1500تدخل ،فيما بلغ عدد اŸنقذين من غرق حقيقي 600
حالة على مسشتوى الششواطئ اÙروسشة ،كما ” إاسشعاف و706ششخصض،
و” –ويل  29آاخرين لتلقي العÓج.
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ألششعور باŸلل ‘ ألعمل ل ُيعد أمرأً سشلبياً بحد ذأته لطبيعة ألنفسس
ألبششرية ،ألتي –ب ألتجديد وألتغي ،Òوقد يصشيبك أحياناً لكÌة أŸهام
أŸلقاة على عاتقك ،ولكن أسشتمرأر هذأ ألششعور لفÎة طويلة يؤودي إأ¤
أنخفاضس إأنتاجية ألفرد وألتقليل من ألروح أŸعنوية وقتل ألدأفع إأ¤
ألعمل ،هذه نصشائح قد تسشاعدك للتخلصس من ذلك ألششعور ،كالتا‹:
 يجب أن –صشل على ألوظيفة أŸناسشبة وليسشت ألتي تناسشب أŸؤوهلألدرأسشي ““فكثًÒأ منا يحصشل على أعلى أŸؤوهÓت مثل ألتخرج من كليات
ألطب““ ،ولكن يرغب ‘ أمتهان ألتمثيل ألنه يحبه.
 تغي Òألروت Úأليومي ‘ ألعمل وألقيام بالتجديد. تكوين صشدأقات دأخل ألعمل حتى تخفف من وطأاة ضشغط ألعمل. ألعÓقة أ÷يدة بينك وب Úرئيسشك ول تنظر إأليه أنه أآلمر ألناهي فهوششخصس عادي يعمل أيضشاً –ت إأدأرة أحد أألششخاصس تبعا للسشلم ألوظيفي
حتى أن رؤوسشاء كÈى ألششركات يعملون –ت رغبة ألعمÓء وما يفضشلونه.
 يجب أل يكون كل أليوم عبارة عن عمل ف Óبد من قضشاء وقت فرأغوألقيام بالهوأيات ألتي تفضشلها خارج منطقة ألعمل.
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أ  .فـوزي مصصمودي
باحث ‘ ألتاريخ
ومدير أÛاهدين لو’ية بشصار
ُيعّد الَعَلم الكبÒ
والشساعر اŸبدع،
والصسحفي اŸتميز،
’سستاذ
واŸرّبي اŸناضسل ،ا أ
ﬁمد الهادي السسنوسسي
الزاهري ( 1902ــ )1974
من الُكّتاب اّÛدين
’دباء اّÛددين،
وا أ
الذين تركوا بصسماتهم ‘
’دب ا÷زائري
مسسÒة ا أ
ا◊ديث ،وسسجلوا
تأاثÒهم ‘ مشسهده ،ومن
الذين أاثروا اŸكتبة
الوطنية Ãجموعة من
’دبية؛ النÌية
’ثار ا أ
ا آ
والشسعرية واŸسسرحية،
اŸطبوعة واıطوطة،
اÙفوظة منها
واŸفقودة.

«مسساجلة أادبية”” للهادي السسنوسسي الّزاهري

أاول مسسرحية بالفصسحى ُتطبع با÷زائر ‘ 1929
لكن ما Áيّز عطاءه األدبي أانه انفرد بتأاليف وطباعة أاول مسسرحية
ت عليه ـ أاطلق عليها
عربية با÷زائر طباعة مسستقلة ـ حسسب ما وقف ُ
عنوان (مسساجلة أادبية ،اجتماعية ،أاخÓقية) إا ¤جانب تأاليفه لعدة
نصسوصص مسسرحية أاخرى ،ضساعت جميعها لعدم توثيقها بالطباعة
والنشسر ،باسستثـناء هذه اŸسسرحية التي سسلمت ،وذلك راجع لطباعتها
وتوزيعها ‘ تلك الفÎة من قبل مؤولفها.
وبعد مرور ما يقارب من أالـ ( 90عاما) على صسدورها عام ،1929
وط- -ي- -ل- -ة ه- -ذه اŸدة لقت اإله- -م -ال م -ن ق -ب -ل ال -ن -ق -اد وال -ب -اح -ثÚ
واألكادÁي Úوالدارسس Úودوائر اŸسسرح ،ولعلّ ذلك يوعز إا ¤عدم
وصسولها إا ¤أايديهم ولعدم علمهم بها ،لذلك كله Áكن ـ ›ازا ـ
ت بتثبيت غÓفها
إادراجها ضسمن حّيز اıطوط .وقد سسبق ‹ أان قم ُ
‘ الصسفحة  94من كتابي (أاعÓم من بسسكرة) ‘ جزئه األول ،الذي
Óبحاث والدراسسات التاريخية لولية
صسدر عن ا÷معية اÿلدونية ل أ
بسسكرة عام  2001عند دراسستي ◊ياته ومسسÒته ،والتطّرق إاليها كذلك
‘ كتابي تاريخ الصسحافة والصسحفي ‘ Úبسسكرة وإاقليمها الصسادر عن
ا÷معية اÿلدونية كذلك عام  ،2006الصسفحة  ،170وأاعتقد أانه ⁄
يتطّرق إاليها أاحد من الباحث Úوالكّتاب قبل هذه اÙطات التي
ذكرتها ،كما مكنت عديد الباحث Úمنها.
واألسستاذ ﬁمد الهادي السسنوسسي الّزاهري ولد خÓل ربيع األول
 1320هـ  1902 /م بقرية ليانة بـ (دائرة زريبة الوادي بولية بسسكرة)
أاديب وشس -اع -ر وك -اتب وم -دّرسص ،نشس-ر إاب-داع-ات-ه الشس-ع-ري-ة وم-ق-الت-ه
النÌية بعّدة جرائد ،كـ( :اŸنتقد) و(البصسائر) و›لة (الشسهاب ...
وغÒها.
وبعد صسدور العدد األول من جريدة (القبسص) ‘  30أاوت 1952
بالعاصسمة ،ترأاسص األسستاذ الهادي السسنوسسي –ريرها بداية من العدد
الرابع الصسادر يوم الثن 20 Úربيع األول  1372هـ اŸوافق  08ديسسمÈ
.1952
من آاثاره اŸطبوعة كتاب (شسعراء ا÷زائر ‘ العصسر ا◊اضسر)،
الذي طبع ا÷زء األول منه عام  1926وا÷زء الثا 1927 ‘ Êبتونسص،
ومسسرحية (مسساجلة أادبية ،اجتماعية ،أاخÓقية).
قال عنه صسديقه األديب اŸصسلح حمزة بوكوشسة Ãجلة الثقافة،
العدد  ،24ديسسم ،Èجانفي  ، 1975صص « :101يؤولف للمدارسص ا◊ّرة
التي كان ُيعّلم بها ،أاناشسـيد مدرسسية وروايات “ثيلية لها غايات سسامية
ُيمّثلها التÓمذة ‘ اŸواسسم واŸناسسبات».

 1ــ مسسرحية مسساجلة أادبية:

وهي أاول مسسرحية Áتزج فيها الن Ìبالشسعر ُتطبع باللغة العربية ‘
ا÷زائر ،وإاذا كان للمسسرحي الكب Òعلي سس ‹Óالشسه Òبـ (عÓلو)
جحا) كأاول نصص مسسرحي عربي با÷زائر عام 1926
ال ّسسبق ‘ تأاليف ( ُ
دون طباعتها ‘ ذلك ا◊ ،Úفإاّن األسستاذ ﬁمد الهادي السسنوسسي
الزاهري قد حاز فضسل السسبق ‘ تأاليف وطباعة أاول مسسرحية باللغة
العربية عام .1929
وقد توزعت اŸسسرحية على ثÓثة فصسول ،وضسمت ( 38صسفحة) من
القطع الصسغ ،Òوطبعت باŸطبعة ا÷زائرية اإلسسÓمية بقسسنطينة
لصساحبها العÓمة عبد ا◊ميد بن باديسص واألديب الشسهيد أاحمد
بوشسمال ‘ أاوائل شسهر رمضسان  1347هـ اŸوافق شسهر فيفري ،1929
بينما أاّرخ Ÿقّدمتها بـ :ا÷زائر  20شسعبان  1347هـ اŸوافق 01
فÈاير .1929
قال مؤولفها ‘ تقدÁه لها« :هذه مسساجلة وضسعتها للصسغار
الناشسئ Úليتدّربوا بها على فن التمثيل تدريجيا .أاسسلوبها سسهل ليسص
ب -اŸم -ت -ن-ع ول ب-ال-وضس-ي-ع» وه-ذا ي-وم ك-ان ا÷زائ-ري-ون ح-دي-ث-ي ع-ه-د
باŸسسرح ،كما  ⁄يفته أان يهديها إا ¤كل من يحبّ لغة الضساد ويسسعى
Òÿها ،بعدما ُ
ظلمت ‘ عقر دارها وُهّمشست ب Úأاهلها ‘ ذلك

الزمن الفرنسسي اّÎŸدي  ،بقوله« :ويسسّر Êأان أاهديها لكل ناشسئ على
لغتنا العربية العزيزة وإا ¤كل من يهّمه شسأان هاته اللغة اÿالدة ،ول
أاسسأال عليها من أاجـر إان أاجـري إال على إاخÓصسي ‘ عملي للغتي
وأاّمتي والسسÓم»
ومن خÓل قراءة متأانيّة Ùتوى هذه اŸسسرحية نسستشسف سسيطرة
ا÷انب التهذيبي والÎبوي السسلوكي على مراحل فصسولها وما تخللته
من نصسوصص شسعرية جادت بها قريحة األديب الهادي السسنوسسي،
ومقاطع نÌية أاخرىّ Œ ،سسدت بواسسطة مسساجلة حوارية ب Úأاصسدقاء
ورفاق تدور بينهم ›موعة من األحداث اŸتتالية ،وقد أاعطاهم
اŸؤولف صسفات توحي بغرضسه من هذه اŸسسرحية ،لسسيما ‘ تلك
الفÎة من تاريخ ا÷زائر ‘ ظل الحتÓل والسستعباد الفرنسسي ،حيث
ان -حصس -ر ال -ت -ع -ل -ي -م ب ÚاŸسس-ت-وط-ن Úوب-عضص اÙظ-وظ Úم-ن أاب-ن-اء
ا÷زائري ،Úوتراجعت اŸبادئ والقيم واألخÓق اŸتجذرة ‘ أاعماق
اÛتمع ا÷زائري ،بانتشسار الفسساد واÓÿعة واŸيوعة ،التي قّننت
لها إادارة الحتÓل وشسجّعت على انتشسارها ‘ نطاق واسسع.
وقد اختار الكاتب عدة أاوصساف لهؤولء الرفاق لذات الغرضص ،على
غرار(:كسسول ،أاديب ،خب› ،Òمع ،شساعر ،رئيسص ،ظريف ،عازم،
حكيم ،رائد ،نبيه ،كاتب ،موزع الÈيد  )..وكلها –مل عÓمات فارقة
وإاي -ح -اءات ﬂت -ارة ب -ع -ن -اي-ة وم-رام-ي يّ-ط-ل-ع ع-ل-ي-ه-ا أاك Ìق-ارئ ه-ذه
اŸسسرحية ،أاو كل من يشساهدها على الّركح ،مع ضسرورة قراءتها
بتؤودة ،بعد وضسعها ‘ سسياقها التاريخي واسستحضسار الظروف التي
ُكتبت أاثناءها ،حتى ل نحّملها ما ل تطيق.
إال أان صسوت اŸرأاة وأادائها ‘ هذا اإلنتاج اŸسسرحي األول من
نوعه قد تأاّخر إا ¤الفصسل الثالث من اŸسسرحية ،دون أان يغيب ،وهذا
للدور الفّعال لها وÙوريتها ‘ كل عملية تغي Òاجتماعي ،من خÓل
ي) ولعّل اعتماد اŸؤولف على تأاجيل أادائها إا ¤هذا
دوري (سسعاد ومَ ْ
الفصسل يعود إا ¤طابع –ّفظ اÛتمع ا÷زائري وقتئذ ،والذي ⁄
يكن يسسمح للمرأاة بالظهور على خشسبة اŸسسرح إال نادرا ،لذلك يؤوكد

النقاد ومؤوّرخو الفن الدرامي با÷زائر ،أان من أاك Èالعوائق التي
كانت تعÎضص سسبيل الفرق وا÷معيات اŸسسرحية ‘ ذاك الزمن
مشسكلة اŸرأاة ،ورفضص ظهورها على اÿشسبة وصسعوبة العثور عليها
ألداء أادوار مسسرحية ل يجيدها غÒها‡ ،ا يضسطر القائم Úعلى
شسؤوون اŸسسرح ‘ الغالب األعم إا ¤اعتماد تقمصص دور اŸرأاة من قبل
بعضص اŸمثل Úالرجال والسستنجاد بهم لسسّد الفراغ!
كما أانّ فصسول اŸسسرحية الثÓثة تضسمنت عديد األلفاظ التي كان
الشسعب ا÷زائري يرنو إاليها عمليا ‘ ،ظل الليل ا◊الك لÓحتÓل،
لذلك فقد انتقى اŸؤولف أالفاظه بعناية فائقة لدللتها ورمزيتها،
م -ث -ل( :اإلسس Ó-م ،اآلداب ،ال -ع -دل ،الشس -مسص ،ا◊ري -ة ،ا◊ي-اة ،ال-عّ-زة،
ال- -بÓ- -د ،اŸوط- -ن ،ال- -وط -ن ،حسس -ن ا÷وار ،ا÷زائ -ر ،ع ّ-زة ال -ن -فسص،
الشسرف ،الرجال ،السسÓم ،األصسدقاء ،النفسص ،الشسخصسية ،النظام،
ال -ري -اضس -ة ،ا÷د ،ال -ع-م-ل  ،ج-م-ع الشس-م-ل ،ال-ع-زم ،ال-ث-بـات ،السس-ي-وف،
التـاريخ ،الوئـام ،العـزيز ،اللغة ،الدين ،ا÷ـنسسية ،النهضسة ،األمة .)..
وÃقابل ذلك احتوت هذه اŸسساجلة ›موعة من األلفاظ التي
كان ا÷زائريون (األها‹ ـ األنديجينا كما كان يطلق عليهم الغزاة
الفرنسسيون) Áقتونها ويتطلعون إا ¤يوم تختفي فيه من ›تمعهم
وتزول من ﬂيّلتهم اŸهÎئة وواقعهم اŸرير ‘ الزمن الكولونيا‹
اŸت -ع ّ-ف -ن ،وق-د ت-داول-ه-ا أاب-ط-ال اŸسس-رح-ي-ة وح-ذروا م-ن أاخ-ط-اره-ا
ووجودها وبقاء سسريانها ‘ ›تمع يتّوق إا ¤ا◊رية واإلنعتاق والنور،
ومن ذلك( :الظلم ،الّذل ،اŸذلة ،الغربة ،اليأاسص ،القنوط ،اآللم،
الهوان ،ا÷هل ،األحزان  )..و ⁄نهتد ‘ بحثنا إان كان هذا النصص
” تطويعه و“ثيله ‘ تلك الفÎة أاو بعدها أام ل.
اŸسسرحي قد ّ
وألن هذه اŸسسرحية ُ ⁄تعد طباعتها منذ أان أاشسرف مؤولفها على
ت إاليه ـ فقد
ذلك بنفسسه عام  1929إا ¤اليوم ـ حسسب ما اهتدي ُ
ح -رصسُت ع -ل -ى إادراج -ه -ا ضس-م-ن م-ل-ح-ق ك-ت-اب-ي اıط-وط (اŸسس-رح
ببسسكرة  ..رحلة ‘ الذاكرة) ،إاسسهاما مّني ‘ التعريف ونشسر جزء من
Óمة.
الÎاث الثقا‘ ل أ

 2ــ الشسباب الناهضص :

مسسرحية تربوية أاخÓقية ،غ Òمطبوعة وتعّد من مفقودات
األديب الكبﬁ Òمد الهادي السسنوسسي ،و ⁄نعلم بأامرها إال من خÓل
تغطية جريدة (البصسائر) ‘ عددها  17الصسادر ‘  1ماي  ،1936التي
جاء فيها أانّ تÓمذة مدرسسة ا÷معية اÒÿية ببسسكرة قد أاّدوا هذه
اŸسسرحية خÓل هذه السسنة ،حيث كتبت« :مسساء ا÷معة  17أافريل
أاقام تÓميذ مدرسسة ا÷معية اÒÿية احتفال باهرا باŸسسرح البلدي
مّثلوا فيه رواية علمية أادبية أاخÓقية وهي رواية (الشسباب الناهضص)
لصساحبها األسستاذ الهادي السسنوسسي».
وحسسب اŸراسسل ـ الذي رمز لسسمه بـ (مراسسلكم) ـ فإان ا◊فلة
Óديب ﬁمد الصسادق لّوام واألسستاذ السسعيد بن
افتتحت بكلمة ل أ
الطاهر الزيا( Êسسروطة) اŸعلم باŸدرسسة ،وبعد تÓوة آايات من
القرآان الكر Ëأانشسد البنات نشسيد (نحن أاطفال صسغار  ‘ ..نشساط
كالكبار) ،ثم أاّدى ا÷ميع نشسيدا علميا بحماسص ،بعدها شسرع التÓمذة
‘ “ثيل رواية (الشسباب الناهضص) بأاسسلوب عجيب ،وقاموا بأادوارهم
أاحسسن قيام فأاّثروا ‘ ا◊اضسرين تأاثÒا بليغا حتى ملكوا عليهم
مشساعرهم وحواسسهم.
وقـد أاثنى الـمراسسل فـي ختام تغطيته للحفل على مدير اŸسسرح
ببسسكرة (م ـ حيون) اإلسسرائيلي (اليهودي)Ÿ ،ا أابداه من مسساعدة
ل -ل -ج-م-ع-ي-ة ،ح-يث  ⁄ي-أاخ-ذ م-ن-ه-ا ول-و ف-رن-ك-ا واح-دا ‘ م-ق-اب-ل ه-ذا
جه إاليه عبارات الشسكر والثناء فحسسب ،بل دعـا لـه
الحتفال ،و ⁄يو ّ
قـائ« :Óفجزاه الله Ãا يجازي أامثاله من اÙسسن.»Ú
Óسسف أان هذا النصص اŸسسرحي  ⁄أاع Ìعليه ،بالرغم من بحثي
ول أ
ا◊ثيث عنه ،لسسيما لدى بعضص أاقاربه ببسسكرة.

أانسســـــــــــت العائـــــــــــÓت حـــــــــــرارة الصسيـــــــــــف وأاشسعلـــــــــــت Œاوبهـــــــــــم

مسسـ ـ ـ ـ ـرح كويكـ ـ ـ ـ ـول بجميلـ ـ ـ ـ ـة ينتعـ ـ ـ ـ ـشش ‘ ليلـ ـ ـ ـ ـة رابعـ ـ ـ ـ ـة مـ ـ ـ ـ ـن أاماسسيـ ـ ـ ـ ـه
^ وائــــــل جسســـــار Áتـــــــع جمهــــوره الـــــو‘ بأاحلــــى أاغانيــــــه

^ بعد غياب لسسنت Úصسالح العلمي Áتع ويراقصص بطابع السسراوي

’ زالت سسهرات مهرجان جميلة العربي ‘ طبعته الثالثة عشسرة ،واŸقامة Ãسسرح اŸدينة ا’ثرية كويكول ،تصسنع ا◊دث الثقا‘ والفني با÷زائر وو’ية سسطيف ،خاصسة ‘ هذا الصسيف ا◊ار ،فزادته حرارة
’نغام ıتلف الطبوع ا÷زائرية والعربية ،فكانت السسهرة الرابعة ‡يزة بطبوع ثÓثة ،وهي الطرب العربي ،من خÓل حضسور الفنان اللبنا ÊاŸتميز وائل جسسار الذي يحضسر مهرجان جميلة
الركح بأاعذب ا أ
’صسيل الذي شسهد حضسورا ‡يزا خÓل هذه الطبعة ،بتواجد الفنان صسالح العلمي.
للمرة الثالثة ،وفن الراي بتواجد الشساب مراد ،والفن السسطايفي ا أ
السس -ه -رة ال -راب -ع -ة ،إاذن ،ج -م-عت وائ-ل جسس-ار
بجمهوره العريضص الذي تعّود عليه فأاطربه
ب-اج-م-ل أاغ-ان-ي-ة ألزي-د م-ن سس-اع-ة ،اف-ت-ت-ح بها
السسهرة التي لقيت Œاوبا كبÒا من خÓل
ت-ف-اع-ل ا÷م-ه-ور م-ع ال-ف-ن-ان ال-ل-ب-نا ،Êوالذي
شسكر ا÷مهور وهو على الركح.
وت -واصس -لت السس -ه -رة ال -ف-ن-ي-ة ب-ط-اب-ع-ي ال-غ-ن-اء
ا÷زائ -ري ،وه -م -ا ال -راي ال -ذي ت-ف-اع-ل م-ع-ه
الشسباب ا◊اضسر بأاغا Êالشساب مراد ،فيما
اسس -ت-م-ت-عت ال-ع-ائÓ-ت ا◊اضس-رة م-ن سس-ط-ي-ف
وغÒه- -ا م- -ن ال- -ولي- -ات ب- -األغ -ا Êا÷م -ي -ل -ة
السسطايفية التي أاداها اŸطرب صسالح العلمي
ب -ج -ودة ع -ال -ي-ة ،خ-ل-فت اع-ج-اب ا◊اضس-ري-ن،
ووجهت رسسالة بقيمة اغنية منطقة الهضساب،
فيما غابت اŸطربة حسسيبة عمروشص التي
كانت م›Èة من طرف اŸنظم ‘ Úهذه
السس -ه -رة ال-ف-ن-ي-ة ال-راب-ع-ة م-ن ع-م-ر م-ه-رج-ان
جميلة.

الفنان وائل جسسار  ⁄يفوت الفرصسة ،بحضسوره
اŸه-رج-ان ،ل-ي-د‹ ب-تصس-ري-ح-ات ك-ع-ادت-ه عّ-بر
فيها من جديد عن تشسريفه الكب ÒباŸشساركة
مرة أاخرى ‘ اŸهرجان ،وا◊لول با÷زائر
التي يحبها كثÒا ،واعتÈها بلده لبنان الثا،Ê
ووصس -ف -ه -ا ب-ال-ب-ل-د ال-ع-ظ-ي-م ال-ذي ي-ك-ن ل-ه ك-ل
اÙبة والتقدير،وذكر أاننا كعرب نعت Èأاشسقاء
جميعا من اي بلد عربي كان ،ومشساركته عدة
مرات دليل على حب ا÷مهور له وتقديره
لفنه ،وهو بالتا‹ يكن له كل اÙبة.
وع -ن ج -دي -ده ال -ف -ن -ي ،ق-ال وائ-ل جسس-ار ،ان-ه
صسدرت له مؤوخرا أاغنيتان بعنوان وبتسسأاليني
واسس -ت -ق-ال-ة ح-ب-ي /وه-م-ا ن-اج-ح-ت-ان ك-ثÒا ‘
السساحة الفنية ،وانه يعتزم ،قريبا ،وبعد أاداء
ك -ث Òل -ل -ف -ن ال-ل-ب-ن-ا ،Êان ي-ن-ج-ز اغ-ن-ي-ة ك-ل-يب
مصس -ري -ة سس-ت-ظ-ه-ر ق-ري-ب-ا ‘ السس-اح-ة ال-ف-ن-ي-ة
بعنوان ‘ /حياتك ◊ظة.

وعن اŸهرجان ‘ حّد ذاته ،قال جسسار ،انه
يعرف تنظيما ﬁكما من كل ا÷وانب ،سسواء
‘ ا÷مهور أاو ‘ اŸسسائل التنظيمية ،وكل
شسيء اشسعر به ينجز بشسكل مدروسص ورائع.
ال -ف -ن -ان صس -ال -ح ال -ع-ل-م-ي أاك-د ان-ه ج-د سس-ع-ي-د
باŸشساركة مرة أاخرى ‘ الطبعة الثالثة عشسرة
من مهرجان جميلة ،بعد الغياب عن طبعت،Ú
و“نى ان تكون اŸشساركة فأال خ Òعليه وعلى
فنه ،واعت ÈاŸهرجان العربي كبÒا ،ويقصسده
الناسص من داخل الوطن وخارجه ،وذكر بوجود
ك- -وك -ت -ال غ -ن -ائ -ي شس -ارك ف -ي -ه اغ -لب ف -ن -اÊ
اŸنطقة بالسسوق الفنية حاليا.
وي-ن-ت-ظ-ر ان ت-ع-رف السس-ه-رة السس-ادسس-ة ،ال-يوم،
مشساركة كل من نورة قناوة ورضسا سسيكا وحكيم
صسا◊ي والشساب بÓل لتكون سسهرة جزائرية
خالصسة.

سصطيف  :نورألدين بوطغان
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ثقافة

لطاŸا كان قبلة هواة اŸسسرح وخزانا لكتشساف اŸواهب

ب -ع -د أاي -ام م-ن اخ-ت-ت-ام-ه ،م-ا ي-زال
اŸه- -رج- -ان ال- -وط -ن -ي Ÿسس -رح ال -ه -واة
Ÿسس -ت-غ-ا Âيسس-ي-ل ال-ك-ث Òم-ن ا◊.È
وعلى الرغم من مسساعي اŸنظم‘ Ú
إا‚اح ط- -ب- -ع- -ة ه -ذه السس -ن -ة ،ال -ت -ي
“يزت بالحتفال بنصسف قرن من
عمر اŸهرجان ،إال أان ما ”ّ تقدÁه
 ⁄ي -ن -ل رضس-ا ع-دد م-ن اŸسس-رح-ي.Ú
وب Úلئ -م ع -ل -ى ÷ن -ة ال -ت -ح -ك -ي -م،
وم -ن -ت -ق -د ث-غ-رات ال-ت-ن-ظ-ي-م ،ي-ت-ف-ق
ا÷ميع على ضسرورة إايÓء اŸهرجان
لنه ملجأا هواة
اŸكانة الÓئقة به ،أ
لخ.Ò
اŸسسرح ا أ

ìGôaGE áeÉ°SGC
خ -مسس -ون سس -ن -ة م -ن ال -وج-ود ،وم-ا زال
مهرجان مسستغا Âالوطني Ÿسسرح الهواة
يراوح مكانه ،حتى ’ ُيقال إانه يÎاجع.
ه- -و لسس- -ان ح- -ال ال -ع -دي -د م -ن م -ت -اب -ع -ي
واختصساصسيّي الفن الرابع ،الذين اقÎبنا
م- -ن اث- -ن Úم- -ن- -ه- -م- -ا ،ون -ق -ل -ن -ا آاراءه -م -ا
وانتقاداتهما ،انتقادات يؤوكدان أانها نتاج
غÒة على مهرجان الهواة ’ ،غÒة منه.

الدكتور حبيب بوخليفة:

نقاط ضضعف عديدة عك ّرت صضفو
اÿمسضينية
بصس-راح-ت-ه اŸع-ه-ودة ،أاك-د ل-ن-ا ال-دكتور
ح -ب -يب ب -وخ-ل-ي-ف-ة ب-أان ال-ط-ب-ع-ة اÿمسسÚ
ل- -ل- -م- -ه- -رج- -ان ال -وط -ن -ي Ÿسس -رح ال -ه -واة
Ãسس -ت -غ -ا ⁄ Âت -ك -ن ب -اŸسس -ت -وى ال Ó-ئ-ق
بنصسف قرن من Œربة هذا اŸهرجان،
«م- -ن ج- -ه- -ة ب -ح -ك -م الصس -راع -ات م -ا بÚ
العناصسر اŸؤوسسسسة والتي غاب بعضسها عن
ا◊دث ،وم - - -ن ج - - -ه - - -ة أاخ - - -رى بسس - - -بب
الدسسائسس السسياسسوية التي أاثقلت كاهل
تنظيم الدورات» ،بحسسب تعب Òبوخليفة،
الذي حدث عن نقاط ضسعف كثÒة ‘
ال - -ت - -ن - -ظ - -ي- -م ،وذلك «رغ- -م اÛه- -ودات
اŸب- -ذول- -ة م- -ن ط- -رف ف- -ري -ق ﬁاف -ظ -ة
اŸه- -رج- -ان ،ال- -ذي ي- -ع- -ت Èم- -ه -م -ا ج -دا
ل -ت -ح -ريك ال-ف-رق ال-ه-اوي-ة ال-ت-ي ل-يسس ل-ه-ا
فضساء غÒه للتعب Òواللقاء ،ويفÎضس أان
يأاخذ هذا اŸهرجان مكانة بالغة اأ’همية
‘ السس -ي -اسس -ة ال -ث-ق-اف-ي-ة أ’ن-ه ي-خصس ف-ئ-ة
الشس-ب-اب ،وأ’ن-ه ب-اروم Îل-ق-ي-اسس ال-نشس-اط
ال-ث-ق-ا‘ ال-ف-ن-ي اŸسس-رح-ي ل-ل-ه-واة ،وذلك
بعيدا عن سسلوكات ا’سستفادة من الريع».
سسجّل بوخليفة مÓحظة على تصسريح
رئ - - -يسس اŸه - - -رج - - -ان «ك - - -ك ّ- - -ل رؤوسس - - -اء
اŸه -رج -ان -ات» ب -أان اإ’م-ك-ان-ي-ات اŸال-ي-ة
ﬁدودة« :لسست أادري Ÿاذا ن - - - -ن - - - -ظ- - - -م
م -ه -رج-ان-ا ولسس-ن-ا ق-ادري-ن ع-ل-ى ذلك؟ ث-م

اıرج ﬁمد دلسسي:

17٣9٦

قافلة صسيف ا÷زائر  2017بقسسنطينة

طبق غنائي جزائري متنوع Áتع جمهور اÿروب

هل كان مهرجان مسضتغا ‘ Âمسضتوى خمسضينيته؟

ك- -ي -ف Áك -ن أان ن -ح -ك -م ع -ل -ى ال -ع -روضس
ون- - -ع- - -ط - -ي ن - -فسس ا÷وائ - -ز Ãق - -اي - -يسس
اŸهرجانات اÎÙفة؟ وهل كل الفرق
ال -ت -ي أاتت ل -ل -مشس -ارك -ة ه-ي ح-ق-ا ه-اوي-ة؟
أاع- -ت- -ق- -د أان ه -ن -اك خ -ل -ط ‘ م -ف -اه -ي -م
اŸم-ارسس-ة ال-ف-ن-ي-ة اŸسس-رح-ي-ة ن-ت-ي-ج-ة أان
ا◊دث يفتقد إا ¤معاي Òوقيم واضسحة
وهذا نتيجة الÎاكم الÎقيعي الذي واكب
اŸه- -رج -ان سس -اب -ق -ا ‘ ظ -ل الصس -ع -وب -ات
ا÷مة ،بغ ّضس النظر عن النية اÿالصسة
لدى العناصسر اŸنظمة للحدث الثقا‘».
كما اعت Èبوخليفة بأان تنظيم الورشسات
“ت
 ⁄يكن باŸسستوى اŸطلوب ،حيث ّ
بشس-ك-ل سس-ري-ع وسس-ط-ح-ي ب-ح-ك-م ال-ظروف
الصسعبة إ’يجاد مؤوطرين ﬂتصس Úيهتمون
ب -ج-وه-ر اŸم-ارسس-ة اŸسس-رح-ي-ة ،وب-ح-ك-م
ان -ز’ق اŸه -رج -ان ‘ صس -راع -ات أاث -ق-لت
كاهل تنظيم الدورات ،ودسسائسس مؤوقتة
عرقلت صسفاء تنظيم ا◊دث اŸسسرحي.
ي -ق -ول ب -وخ -ل-ي-ف-ة« :ع-ن-د دخ-ول-ن-ا م-دي-ن-ة
مسس -ت -غ -ا ⁄ Âنشس-ع-ر إاطÓ-ق-ا أان اŸدي-ن-ة
–تضس-ن ح-دث-ا ث-ق-اف-ي-ا م-ه-م-ا ..ك-ث Òم-ن
اأ’سس -م-اء اŸسس-رح-ي-ة اŸه-م-ة ال-ت-ي ك-انت
سسندا للمهرجان – ⁄ضسر ..اŸهم هو
ا’سس -ت -م -رار ‘ ال-ت-أاث-يث ل-ل-ف-راغ اŸع-ر‘
اŸسس-رح-ي ال-درام-ي ب-ه-دف ال-كشس-ف ع-ن
اŸواهب ا◊ق - -ة ‘ ت - -ط - -ور مسس - -رح- -ن- -ا
ا◊اضسر الغائب».

العدد
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مÓحظته على جائزة أاحسسن ‡ثل واعد
التي “نح كتنبؤو من قبل ÷نة التحكيم بأان
اŸمثل سسيكون واعدا« ،وكم من واعد ⁄
يكن واعدا» ،يقول ّﬁدثنا.
كما تسساءل عن سسبب حجب أاو إالغاء
ج - - - -ائ- - - -زة أاحسس- - - -ن إاخ- - - -راج ،وأاحسس- - - -ن
سس- - -ي- - -ن- - -وغ - -راف - -ي - -ا ،وأاحسس - -ن نصس« :إان
اسس -ت -ح-داث ج-وائ-ز واج-ت-ه-اد م-ن أاعضس-اء
÷نة التحكيم واللجنة اŸنظمة ’ يخدم
اŸسس -رح ال -ث -اب -ت -ة أاسسسس-ه» ،ي-ق-ول دلسس-ي،
ويضس -ي -ف« :ن -ري -د أان ي -ك-ون ا’ج-ت-ه-اد ‘
اŸوضسوع وهذا هو اأ’سساسس ،أاما الشسكل
فهو موجود قبل أان نوجد وتوجد هذه
اŸه - -رج- -ان- -ات ،ال- -ل- -ه- -م إاذا ك- -ان اŸث- -ل
ا÷زائ -ري ح -اضس -ر ب -ق -وة ه -و م -ا ت -ب -ك -ي
ال- -راع- -ي ،م- -ا ّŒوع ال- -ذيب ..الصس- -رام- -ة
واŸوضس-وع-ي-ة ت-ن-ه-زم-ان أام-ام السس-وسس-ي-ال
السسياسسي».

لحد إا ¤الثن،Ú
اسستمتع ،ليلة ا أ
ج-م-ه-ور اÿروب ب-قسس-ن-طينة بطبق
غ -ن -ائ -ي ج -زائ -ري م-ت-ن-وع ام-ت-زجت
وت -ع -ان -قت ف -ي -ه ع -دة ط -ب-وع وسس-ط
Œاوب ك - -ب Òم - -ن ا÷م - -ه- -ور ال- -ذي
حضس -ر ب -ق -وة وأات -ي -حت ل -ه ال-ف-رصس-ة
ب - -اŸرك - -ز ال - -ث - -ق - -ا‘ أاﬁم - -د ي- -زي- -د
لÓ-سس-ت-م-ت-اع ب-أاغ-ا ÊاŸط-ربة الشسابة
ن- - -ادي- - -ة ب- - -وم - -رداسس - -ي اıتصس - -ة ‘
اŸنوعات العاصسمية حيث أادت بكل
لغ- - -اÊ
رق - - -ة وأان - - -اق - - -ة ع - - -دي- - -د ا أ
اŸسستوحاة من الÎاث والتي أاضسفت
ع -ل -ي -ه -ا Ÿسس -ة عصس -ري -ة ع -ل -ى غ -رار
أاغنيتها اŸعروفة «راهو مقدر».
كما عبقت ا◊فل بالفن اأ’صسيل من
خÓل أادائها لعدة أاغا ‘ Êطابع الشسعبي
ع -ل -ى غ -رار «ع -ل -يك ب -ال -ه -ن -ا والضس -م-ان»
و»حاسسبني» و»متمني الليلة سسهرة» .
من جهته  ⁄يخيب اŸطرب حليم اأشس
تي أام من و’ية برج بوعريريج والذي
اختار اŸزج ب Úطابعي الراي والراب
ف -اخ -تصس ‘ ط -اب -ع «ال -راي-اب» ا÷م-ه-ور
ح -يث أاضس -ف -ى ح -رك -ي -ة ك -بÒة ع -ل -ى رك-ح
اŸركز الثقا‘ أاﬁمد يزيد من خÓل
ح -رك -ات-ه ورقصس-ات-ه اÿف-ي-ف-ة وال-رشس-ي-ق-ة
ف Ó-ق-ى اإ’ع-ج-اب وال-تصس-ف-ي-ق م-ن ط-رف
ا÷مهور.
بكل إاحسساسس قدم حليم أاغنية وطنية
حملت عنوان «أا÷Òيانو» ع Èمن خÓلها
ع -ن ح -ب -ه ل -وط -ن -ه واع -ت -زازه ب -ا’ن -ت -م-اء
ل-ل-ج-زائ-ر عÓ-وة ع-ل-ى م-ق-ط-وعات اأخرى
على غرار «أاصسÈي يا ما» و»’فوت ماشسي
‘ بÓدي» و»صسايي سسي فيني» و»صسيف
بÓ- -دي» .ك- -م -ا أا–ف اŸط -رب -ان م -ل -يك
الشساوي وحسسني جينيور اللذين رافقتهما
بالعزف أاوركسسÎا اأ’نغام جمهور اŸركز
الثقا‘ بكوكتيل من اأ’غا Êا÷زائرية ‘

ط -اب -ع -ي الشس -اوي وال -راي ع -ل -ى ال-ت-وا‹.
وع- -قب ا◊ف- -ل أاع -رب ال -ف -ن -ان -ان ن -ادي -ة
ب - -وم - -رداسس - -ي وح- -ل- -ي- -م أاشس ت- -ي أام ع- -ن
سس -ع -ادت -ه -م -ا ال-ك-بÒة ل-ل-مشس-ارك-ة ‘ ه-ذه
السسهرات اŸوجهة لتنشسيط السسهرات ‘
اŸدن الداخلية
ع Ó-وة ع -ل -ى م Ó-ح -ظ -ت-ه-م-ا ل-ت-ع-طشس
ا÷م-ه-ور ال-ك-ب Òل-ل-ف-ن والÎف-ي-ه ’سس-ي-م-ا
ل -دى ت -نشس -ي -ط -ه-م-ا ي-وم السس-بت اŸنصس-رم
◊ف -ل ف -ن -ي ب -ب -ل-دي-ة زي-غ-ود ي-وسس-ف .و⁄
تسستثن هذه القافلة الثقافية التي حطت
رحالها بقسسنطينة ‘  18جويلية ا÷اري
ف- -ئ- -ة اأ’ط -ف -ال ح -يث اح -تضس -نت سس -اح -ة
الشس -ه -داء اŸق-اب-ل-ة Ÿق-ر ب-ل-دي-ة اÿروب
ع -رضس -ا ÷م -ع -ي -ة ‚وم ال-ف-ن م-ن ت-ي-ب-ازة
تضسمنت عروضسا ‘ أالعاب اÿفة قدمها
اŸبدع اإبراهيم سسكال.
‘ هذا الصسدد ،صسرحت السسيدة منى
لعواد اŸشسرفة على التنشسيط اإ’عÓمي
لهذه السسهرات بأان «قافلة صسيف ا÷زائر
 »2017التي حطت رحالها بقسسنطينة ‘
نهاية اأ’سسبوع اŸنصسرم إ’حياء حفÓت
فنية للشسباب والعائÓت وتقد Ëعروضس
Óط-ف-ال ت-أات-ي Ãب-ادرة ل-ل-دي-وان الوطني
ل -أ
ل -ل -ث -ق -اف-ة واإ’عÓ-م ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع وزارة
الثقافة .وأاضسافت بأان هذه القافلة تتكون
من عدة اأفواج حيث يجوب كل فوج 4
و’ي -ات م -ن ال -وط -ن ح -يث ج -ابت ق-اف-ل-ة
الشسرق بحسسب ما اأضسافت و’يتي سسطيف
وقسسنطينة وسستواصسل رحلتها لتحط ‘
اأ’ي -ام ال -ق -ل -ي -ل -ة اŸق -ب-ل-ة ب-و’ي-ت-ي م-ي-ل-ة
وج -ي -ج -ل .ج -دي -ر ب -ال -ذك -ر ب-أان م-ط-رب-ي
ال -ق -اف -ل -ة ال-ذي-ن ي-ؤودون ﬂت-ل-ف ال-ط-ب-وع
الغنائية قدموا خÓل اليوم ÚالفارطÚ
حفل Úأاحدهما بدار الثقافة مالك حداد
والثا Êبالهواء الطلق بوسسط مدينة زيغود
يوسسف.

“تد ا ¤أاربعة أايام بأاهازيج آاليون والتندي

إاحياء الطبعة الثانية لتظاهرة «أامنطاف» الثقافية بإاهرير

الجتهاد ‘ اŸوضضوع وليسس
‘ الشضكل
‘ ت -ق -ي -ي -م أاف -اده ب -ن-ا ،ي-ط-رح اıرج
اŸسس -رح -ي ﬁم -د دلسس -ي سس -ؤوال« :ك-ي-ف
Ÿه-رج-ان ع-م-ره  50سس -ن -ة أان ’ ي-ف-رضس
نفسسه مغاربيا؟» .و ⁄يسستسسغ دلسسي كون
هذا اŸهرجان مازال يقدم دعوات لفرق
أاجنبية بتحمل كامل التكاليف ،و’ كونه
عروضسه تقدم ‘ مسساحة ’ تتعدى 500
م Îم- -رب- -ع ،أاي دار ال- -ث- -ق -اف -ة واŸسس -رح
ا÷ه -ويŸ« :اذا  ⁄ت -وزع ع -روضس -ه ع -ل -ى
اŸسس -ارح ال -ق -ري -ب -ة بسس -ع -ي -دة ،م -عسس-ك-ر،
وهران ،سسيدي بلعباسس؟» يتسساءل ﬁدثنا
الذي يرى بأان اŸهرجان الوطني هو ذاك
الذي يسستقطب أاك Èعدد من اŸتفرجÚ
وطنيا ،وليسس بنوع الفرق.
تسس -اءل دلسس -ي ع -ن سس-بب اسس-ت-ح-داث
جائزة أاحسسن عرضس متكامل باŸراتب
اأ’و ¤والثانية والثالثة ،ومن أاي قاموسس
فني اقتبسست منه هذه الطريقة ..اعتÈ
بأان تقد Ëجائزة أاحسسن ‡ثل مناصسفة
صسيغة غ Òعادلة ،إاذ من اŸفÎضس أان
ي- -وج- -د ‡ث -ل واح -د ت -رك -ز ع -ل -ي -ه ÷ن -ة
التحكيم انتباهها و“نحه ا÷ائزة .وأابدى

األجندة الثقافية
سسهرة الثÓثاء  25جويلية 2017
@ اŸسسرح ا÷هوي حسسني شسقرون بوهران بداية من السساعة  19:00مسساء
ا◊فل الرسسمي ’فتتاح فعاليات مهرجان الفيلم العربي ‘ طبعته العاشسرة
@ برنامج الديوان الوطني للثقافة واإ’عÓم كل ليلة بداية من السساعة  22:00مسساء
@ مسسرح الهواء الطلق الكازيف – سسيدي فرج –
الشساب رضسوان – الشساب فؤواد – ،بÓل بÒو
@ مسسرح الهواء الطلق – العادي فليسسي – ا÷زائر العاصسمة
الفنان العربي وائل جسسار
@ مسسرح الهواء الطلق – حسسني شسقرون – وهران
الفنان العربي صسابر الرباعي

انطلقت فعاليات الطبعة الثانية
ل -ل -ت -ظ -اه -رة ال -ث -ق -اف -ي -ة «أام -ن-ط-اف
لرث الثقا‘ لواحة إاهرير»
لحياء ا إ
إ
ب-ال-ت-ج-م-ع السس-ك-ا« Êإاه-ري-ر» ب-ولية
إاي -ل -ي -زي ‘ أاج -واء ب -ه -ي -ج-ة م-ي-زت-ه-ا
العروضض الفلكورية وأانغام التيندي
الضس- -ارب ‘ ع- -م -ق ث -ق -اف -ة وت -اري -خ
منطقة التاسسيلي أازجر.
“يز ا’فتتاح الرسسمي أاول أامسس لهذه
ال -ت -ظ -اه -رة ال -ث -ق -اف -ي-ة ال-ت-ي ب-ادرت ب-ه-ا
ا÷م -ع -ي -ة ال -ث -ق -اف -ي -ة أاج-ي-ال اŸسس-ت-ق-ب-ل
بإاهرير» والتي “تد على مدار أاربعة أايام
باسستعراضسات للفرق اŸشساركة والقادمة
م -ن م -دي -ن-ة ج-انت وإاي-ل-ي-زي ،إاضس-اف-ة إا¤
ف -رق ﬁل -ي -ة ي -ت -خ -ل -ل -ه -ا أاه -ازي -ج أال -ي-ون
وال -ت -ي -ن-دي وع-روضس ف-ل-ك-ل-وري-ة م-ت-م-ي-زة
ل-ف-رق-ة ت-ه-م-انت .وي-تضس-م-ن ب-رن-ام-ج ه-ذا
ا◊دث الثقا‘ الذي أاصسبح تقليدا سسنويا

Ãن -ط -ق -ة إاه -ري -ر السس -ي -اح-ي-ة ج-م-ل-ة م-ن
النشساطات الÎفيهية والسسياحية والثقافية
على غرار تنظيم معرضس تقليدي يÈز
الزخم الÎاثي الذي تتميز به اŸنطقة
خاصسة الواحة التي تعد مقصسدا للسسياح
وم- -ن خ Ó-ل -ه إاب -راز ال -ذاك -رة ا÷م -اع -ي -ة
Ÿن -ط -ق -ة ال -ت -اسس -ي -ل-ي أازج-ر ،ك-م-ا اأوضس-ح
اŸكلف باإ’عÓم على مسستوى ا÷معية
عيسسى فخور.
ك -م -ا خصسصس ح -ي -زا ه -ام -ا ل -ل -ت-ع-ري-ف
ب -اأ’ل -ع -اب ال -ت -ق -ل -ي -دي-ة ال-ت-ي ت-ت-م-ي-ز ب-ه-ا
اŸن -ط -ق -ة ع-ل-ى غ-رار ال-ل-ع-ب-ة الشس-ع-ب-ي-ة «
ت - -ك- -ريت « و» ت- -ي- -داسس « و» أاه- -ر‚ت- -م «
وغÒها إاضسافة إا ¤تنظيم اأمسسيات ثقافية
وعلمية من تنشسيط جمعية « بادر لتطوير
الذات « و» جمعية تسسجيت « من مدينة
جانت والناشسطة ‘ ›ال الÎاث الثقا‘
يضس - -ي - -ف السس - -ي- -د ف- -خ- -ور .وخÓ- -ل ذات

اŸن-اسس-ب-ة سس-ي-ت-م ت-ن-ظ-يم رحÓت سسياحية
ل- -ل- -وف- -ود اŸشس -ارك -ة ل -ع -دد م -ن اŸواق -ع
السس -ي -اح -ي -ة اÓÿب-ة ب-إاه-ري-ر ع-ل-ى غ-رار
واحة اإهرير ومواقع أاخرى خاصسة وأان
إاهرير صسنفت ضسمن اŸناطق الرطبة ‘
العا ⁄وفق اإتفاقية رامسسار سسنة ،2001
وف -ق ن -فسس اŸصس -در .وي -ن -ت-ظ-ر م-ن ه-ذه
اŸب- -ادرة ال- -ث- -ق- -اف- -ي- -ة ب- -ال- -درج -ة اأ’و¤
التعريف Ãنطقة اإهرير التي تعد من بÚ
اŸن -اط -ق ال -ه -ام -ة ب -ا◊ظÒة ال -ث -ق -اف-ي-ة
ل -ل -ت-اسس-ي-ل-ي وك-ذا اإب-راز اŸوروث ال-ث-ق-ا‘
Ÿنطقة التاسسيلي عموما وموروث إاهرير
على وجه اÿصسوصس فضس Óعن ا◊فاظ
ع-ل-ى ال-ذاك-رة ا÷م-اع-ي-ة ل-ل-م-ن-ط-ق-ة وم-د
جسس -ور ال -ت -واصس -ل ب Úاأ’ج -ي -ال ال-ق-دÁة
وا÷دي- -دة م- -ن اأج- -ل اÙاف- -ظ- -ة ع- -ل -ى
اŸوروث ال-ث-ق-ا‘ ال-ت-ي ت-ك-ت-ن-زه اŸن-ط-قة
مثلما أاشس Òإاليه.
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الثÓثاء  25جويلية  2٠١7م

إاعداد  :عبد الكر . Ëل

الموافق لـ  ٠2ذي القعدة  ١438هـ

الÎغيـ ـ ـب فـ ـ ـ ـي ا◊ ـ ـ ـج والعمـ ـ ـ ـرة

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

هام جدا

هذه الصصفحة –توي على آايات قرآانية كرÁة
واحاديث نبوية شصريفة ،الرجاء ا◊فاظ عليها
وحمايتها من التدنيسس .وشصكرا

١739٦

فت ـ ـاوى ا◊ ـ ـ ـج
^ ه- -ل ي -ج -وز ل -ي أان أاذهب إال -ى
الحج وأانا عندي دْين أاسسدده إالى
الدولة وإالى غيري؟
األولى للمدين أان يؤودى دينه قبل اأداء
الحج ،ألنه غير مسصتطيع ،ولكن إاذا حج
م -ع وج -ود ال -دي -ن ف -إان ح-ج-ه صص-ح-ي-ح.
فيجوز الحج والعمرة للمدين ويقع عنه
ويصص -ح ويسص -ق -ط ع -ن -ه ح -ج-ة اإلسصÓ-م،
ول -ك -ن األول -ى أان ي -ؤودي دي -ن-ه ق-ب-ل أاداء
الحج؛ ألن الله لم يكلفه بالحج والعمرة
إال عند وجود السصتطاعة لقوله تبارك
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وتعالى« :ولله على الناسس حج
»Ó
ال -ب -يت م-ن اسس-ت-ط-اع إال-ي-ه سس-ب-يً -
(سصورة آال عمران  .)97وقال العلماء:
السص -ت -ط -اع-ة ت-ك-ون ب-ال-ن-فسس أاي ي-ك-ون
صص -ح -ي ً-ح -ا م-ع-اف-ى م-ن األم-راضس وم-ن
الشص -ي -خ -وخ -ة وم -ن ال -ع -ج -ز ،ه -ذه ه -ي
السص -ت -ط -اع -ة ال -ب -دن -ي -ة والسص -ت -ط-اع-ة
األخرى السصتطاعة بالمال ،بأان يكون
مال الحج والعمرة فائضصا عن نفقته
ونفقة أاهله وديونه .حتى يذهب ويرجع
إالى الحج ،لكنه إاذا حج مع وجود الدين
فإان الحج يكون صصحيحًا ويكون بذلك
قد أادى فريضصة الإسصÓم .

اŸن Èالنبوي

روضض ـ ـ ـة م ـ ـ ـن ري ـ ـ ـاضض ا÷ن ـ ـ ـة
جاء ‘ الصسحيح Úعن اأبي هريرة
رضس-ي ال-ل-ه ع-ن-ه ع-ن ال-ن-ب-ي ـ صس-ل-ى ال-له
ع -ل -ي -ه وسس -ل-م ـ ق-ول-ه :اأفضس-ل ا’أع-م-ال:
اإÁان ب -ال -ل -ه ورسس-ول-ه ،ث-م ح-ج مÈور.
وورد فيما اأخرجه ابن ماجة ‘ سسننه
عن اأم سسلمة رضسي الله عنها عن النبي ـ
صس -ل-ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه وسس-ل-م ـ :م-ن حّ-ج ه-ذا
البيت فلم يرفث و ⁄يفسسق خرج من
ذنوبه كيوم ولدته اأمه.

وجاء فيما اأخرجه البزار عنه ـ صصلى الله
عليه وسصلم ـ« :اإن الله يغفر للحاج
ول- - -م- - -ن اسس- - -ت - -غ - -ف - -ر ل - -ه ال - -ح - -اج».
وورد اأن النبي ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ
سص -م -ع رج  Ó-ي -ق-ول ف-ي ال-ط-واف :الّ-ل-ه-م
اغفر لفÓن بن فÓن ،فقال :من هذا؟
قال رجل حملني اأن اأدعو له بين الركن
والمقام .فقال :قد غفر الله لصصاحبك.
وبعد هذا ،فاأي موؤمن يطرق سصمعه مثل
ه-ذه ال-بشص-ارات ال-ن-ب-وي-ة ول ي-ه-ت-ز ط-ربا،
وي -ت-م-اي-ل ف-رح-ا ،وه-ي ت-ب-ل-غ-ه ف-ي صص-دق
ووضصوح اأن الحج من اأفضصل الأعمال ،واأن
ل -ل -ح -اج ك -رام-ة ع-ن-د ال-ل-ه ب-ه-ا يسص-ت-ج-اب
دعاوؤه ويغفر ذنبه وذنب من يريد له ذلك
ما اسصتغفر له.

اإعادة ا◊ج بعد الذنوب؟

اإن الناسس عادة يحجون ليكون هذا الحج
اإعÓنا بالتوبة اإلى الله عز وجل ،لذلك
كانوا قديما يختمون بالحج ،الآن تجد
ب -عضس ال -مسص -ل -م-ات ي-ق-ل-ن ن-ري-د اأن ن-ح-ج
ونتحجب ،وبعضس الواقعين في الخطايا
يقولون :سصاأرجع اإلى الله سصبحانه واأتطهر
بالحج واأرجع عن هذه الذنوب ،فكثير من
الناسس يربط التوبة بالحج ،ولكن التوبة
ليسصت لها صصلة تÓزمية بالحج ،التوبة
واجبة على كل عاصس {ومن  ⁄يتب
ف -اأول -ئك ه -م ال -ظ -اŸون} ،ب- - - -ل ك- - - -ل
الموؤمنين مطالبون بالتوبة {وتوبوا اإ¤
ال -ل -ه ج -م -ي-ع-ا اأي-ه-ا اŸوؤم-ن-ون ل-ع-ل-ك-م
تفلحون} { .ي -ا اأي -ه -ا ال -ذي-ن اآم-ن-وا
توبوا اإ ¤الله توبة نصسوحا}.
ف -اإذا ح -ج الإنسص -ان ف -م -ن ال -م-ف-روضس اأن
الحج يزيده قربا اإلى الله وتوبة اإليه عز
وجل ،لكن الحاج ليسس معصصوما ،فحتى
واإن حّج فيمكن اأن يقع في معصصية ،فاإن
وقع في معصصية فهي ل تفسصد الحج ول
تبطله ،اإذا اأدى الحج بشصروطه واأركانه،
و ك ا ن ح ج ا ل ل ه ع ز و ج لّ  ،ف م ن ح جّ و ل م
يرفث ولم يفسصق ،رجع من ذنوبه كيوم

ول -دت -ه اأم -ه ،ي-م-ك-ن ب-ع-د اأن ي-رج-ع ك-ي-وم
ولدته اأمه ،ثم يتنجسس ثانية والعياذ بالله،
يتلوث بالمعاصصي فعليه اأن يتوب.
وليسس من الضصروري اأن يحج مرة اأخرى،
واإن ح- -ج ي- -ك- -ون اأفضص- -ل ،واإذا ل- -م ي- -ح -ج
واعتمر فالنبي ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ
قال« :العمرة اإلى العمرة كفارة لما بينهما
والحج المبرور ليسس له جزاء اإلى الجنة»،
فاإذا لم يسصتطع اأن يحج فليعتمر ،واإن لم
يتيسصر له ،فليتصصدق بصصدقة مناسصبة على
ال-ف-ق-راء ،اأو ع-ل-ى ال-م-ج-اه-دي-ن ،اأو ع-ل-ى
اأح -د ال -مشص -اري -ع ال -خ -ي -ري-ة الإسصÓ-م-ي-ة،
ف-الصص-دق-ة ت-ط-ف-ئ ال-خ-ط-ي-ئ-ة ك-م-ا يطفئ
الماء النار.
فاإن لم يكن عنده مال ،فليفعل الخير ما
اسص -ت -ط-اع ،ول-ي-اأم-ر ب-ال-م-ع-روف وي-ن-ه ع-ن
المنكر ،وليسصاعد الناسس بجهده ،فذلك
كله في ميزانه ،وهو له صصدقة ،فاإن لم
يتيسصر له ذلك ،فليتب اإلى الله وليسصتغفر
الله عز وجل فاإن الله غفور رحيم ،وقد
قال سصبحانه{ :قل يا عبادي الذين
اأسسرفوا على اأنفسسهم ’ تقنطوا من
رح-م-ة ال-ل-ه ،اإن ال-ل-ه ي-غ-ف-ر الذنوب
جميعا ،اإنه هو الغفور الرحيم}.

ا◊ج ـ ـر الـ ـذي بكـ ـى عنـ ـده رسضـ ـ ـول الل ـ ـه(|) وصضايا ◊جاج بيت الله ا◊رام

ال -ح-ج-ر األسص-ود ه-و ح-ج-ر
بيضصي الشصكل ،لونه أاسصود
ضصارب للحمرة ،وبه نقط
ح -م -راء وت-ع-اري-ج صص-ف-راء،
وق- -ط- -ره ح- -وال -ي ث Ó-ث -ي -ن
سصنتيمترا ،ويحيط به إاطار
م -ن ال-فضص-ة ع-رضص-ه عشص-رة
سص- -ن- -ت -ي -م -ت -رات ،ي -ق -ع ف -ي
ح -ائ-ط ال-ك-ع-ب-ة ف-ي ال-رك-ن
الجنوبي الشصرقي من بناء
ال -ك -ع -ب-ة ع-ل-ى ارت-ف-اع م-ت-ر
ونصص- -ف م- -ت- -ر م -ن سص -ط -ح
األرضس ،وع - - -ن - - -ده ي- - -ب- - -دأا
الطواف .وللحجر األسصود
كسص- -اء وأاح -زم -ة م -ن فضص -ة
ت -ح -ي -ط ب-ه ح-م-اي-ة ل-ه م-ن
ال -تشص -ق -ق ،وه-ن-اك رواي-ات

غ- -ي- -ر م- -ؤوك- -دة ت- -ق- -ول :إان
جبريل  -عليه السصÓم -
نزل به من السصماء ،أاو إان
هذا الحجر مما كشصف عنه
ط -وف -ان ن -وح ،وال-م-ؤوك-د أان
إابراهيم  -عليه السصÓم -

وضص -ع -ه ف -ي ه -ذا ال -م -ك -ان
عÓ- -م- -ة ل- -ب- -دء ال- -ط -واف.
ويسصن تقبيله عند الطواف
إاذا ت - -يسص - -ر ذلك ،ف- -إاذا ل- -م
ي -ت -يسص -ر اك ُ-ت -ف -ي ب-اإلشص-ارة
إاليه.

مكان ـ ـ ـة ا◊ـ ـ ـج فـ ـي اإلسض ـ ـ ـÓم وحكم ـ ـ ـه

الحج ركن من اأركان الإسصÓم المذكورة
في عدة اأحاديث صصحيحة وهو فرضس
في العمر مرة على كل مسصلم ومسصلمة
اإذا اسصتوفى شصروطا  .فعن اأبي هريرة
رضصي الله عنه قال  :خطبنا رسصول الله
ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ فقال :يا اأيها
ال -ن-اسس .ق-د ف-رضس ال-ل-ه ع-ل-ي-ك-م ال-ح-ج
فحجوا فقال رجل :اأكل عام يا رسصول
الله؟ فسصكت حتى قالها ثÓثا ،فقال
النبي ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ  :لو قلت
نعم لوجبت ولما اسصتطعتم رواه اأحمد

ومسصلم والنسصائي.
وجاء في حديث اآخر مماثل الحج مرة
ف - -م - -ن زاد ف- -ه- -و ت- -ط- -وع رواه اأح- -م- -د
والنسصائي بمعناه واأبو داود وابن ماجة
والحاكم وقال  :صصحيح على شصرطهما.
وال-ح-ديث ي-ع-ت-ب-ر م-ب-ي-ن-ا لÓآية الكريمة
وه-ي ق-ول-ه ت-ع-ال-ى ]ول-ل-ه ع-لى الناسس
حج البيت من اسستطاع اإليه سسبي،[Ó
فاإن الآية مطلقة والحديث حّدد هذا
الإطÓ- -ق وق -ي -ده ب -اأن ب -ي -ن اأن ال -م -راد
بالفرضصية مرة واحدة في العمر.

اأخي الحاج :اإنك مقدم على عمل جليل
وشصعيرة مباركة اإن وفقك الله على اأدائها
فاأنت على خير عظيم.
ول -ك -ن اأخ-ي :ه-ل اسص-ت-حضص-رت ن-ي-تك واأنت
تقصصد هذا البيت المبارك؟
فاإن اسصتحضصار النية اأمر لبد منه ،وُيعطى
العبد من الأجر بقدر نيته األ ترى اأن النبي ـ
صصلى الله عليه وسصلم ـ قال« :اإنما الأعمال
بالنيات واإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت
هجرته اإلى الله ورسصوله فهجرته اإلى الله
ورسصوله ومن كانت هجرته اإلى دنيا يصصيبها
اأو ام-راأة ي-ت-زوج-ه-ا ف-ه-ج-رت-ه اإل-ى م-ا ه-اج-ر
اإليه»( .رواه البخاري).
ف -اح -رصس اأخ-ي ال-ح-اج ع-ل-ى صص-دق ال-ن-ي-ة،
فاإنك لطالما تكّبدت التعب والصصعاب ،فÓ
ي- -ذه -ب ّ-ن ت -ع -بك ب -اط َ{ ،Óً-وَم - -ا اأُِمُ- -روا ِاإ’s
ِل -يَ ْ-ع ُ-ب ُ-دوا ال s-ل َ-ه ُم ْ-خ ِ-ل -صِس -ي -نَ َلُ -ه الu-ديَ-ن
ك
حَنَفاء} ،البينة الآية ِ { ،5اإsنا اأَنَزْلَنا ِاإَلْي َ
ُ
اْلِ-كَ-ت-اَب ِب-الْ-حَ-قَ uف-اْعُ-بِ-د الs-لَه ُمْخِلصسًا sل ُه
ن}( ،الزمر الآية  ،)2قال ابن العربي:
الuدي َ
«هذه الآية دليل على وجوب النية في كل
عمل..
اأخ - -ي ال - -ح - -اج :م- -ج- -اه -دة ال -ن -فسس ع -ل -ى
الإخÓصس ورفضس الرياء اأمر شصديد ولكنه
يسصير على من ي ّسصره الله عليه ،ومن قهرها
ت -ل -ذذ ب -ال -ط -اع -ات ووج -د ب -رك-ة ال-ع-ب-ادات.
سصئل سصهل بن عبدالله :اأي شصيء اأشصد على
النفسس؟ قال« :الإخÓصس لأنه ليسس لها فيها
نصصيب» .وقال سصفيان الثوري« :ما عالجت
ي.
ش ص ي ئ اً ا أ ش ص د ع ل ي ّ م ن ن ي ت ي ا إ ن ه ا ت ت ق ل ب ع ل ّ

قام النبي (عليه الصصÓة والسصÓم) يخطب
يوم الجمعة إالى جذع نخلة في المسصجد،
وكان الجذع بين مكان المنبر والمحراب،
ولما شصق على النبي ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ
القيام اتخذ منبًرا يجلسس عليه ويخطب.
وفي الصصحيح أانه ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ
أارسصل إالى امرأاة من األنصصار كان لها غÓم
ن-ج-ار ي-ق-ول ل-ه-ا« :ان-ظ-ري غÓ-مك ال-ن-جار
يعمل لي أاعواًدا أاكلم الناسس عليها»؛ فعمل
هذه الدرجات الثÓث ثم أامر بها فوضصعت
في هذا المكان؛ فأاصصبحت منبره الشصريف
في مكانه الدائم.
فلما تحّول النبي ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ
بخطبته عن الجذع إالى المنبر حن sالجذع
إالى النبي ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ مثل حنين
الناقة التي فقدت ابنها ،وارتفع حنينه .عن
سصعيد بن المسصيب عن جابر بن عبد الله
األنصصاري قال :كان رسصول الله ـ صصلى الله
عليه وسصلم ـ يقوم إالى جذع قبل أان يجعل
المنبر ،فلما جعل المنبر حن sذلك الجذع
ح-ت-ى سص-م-ع-ن-ا ح-ن-ي-ن-ه ،ف-وضص-ع رسص-ول ال-ل-ه ـ
صصلى الله عليه وسصلم ـ يده عليه فسصكن،
وقال النبي ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ« :لو لم
اعتنقه لحنّ إالى يوم القيامة».
وقد ورد في منبره الشصريف أاحاديث عدة

ت- -دل ع- -ل- -ى فضص- -ل- -ه ،ف- -م- -ن ذلك :م- -ا رواه
الشصيخان ،عن أابي هريرة رضصي الله عنه أان
رسصول الله ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ قال« :ما
بين بيتي ومنبري روضصة من رياضس الجنة،
ومنبري على حوضصي».
وروت أام سصلمة رضصي الله عنها أان النبي ـ
صصلى الله عليه وسصلم ـ قال« :قوائم منبري
رواتب ف -ي ال -ج -ن -ة» ،وه -ذا ي -ع -ن -ي أان ه-ذا
المنبر بذاته يعيده الله يوم القيامة على
حاله فينصصبه عند حوضصه ـ صصلى الله عليه
وسصلم ـ كما يعيد الله تعالى الخÓئق يوم
البعث.
وعن أانسس رضصي الله عنه أان النبي ـ صصلى
الله عليه وسصلم ـ قال« :منبري على ترعة
م -ن ت -رع ال-ج-ن-ة» وال-ت-رع-ة ه-ي ال-روضص-ة أاو
الباب أاو الدرجة .رواه أاحمد وغيره ،وأاخرج
أابو داود وابن ماجه.
عن جابر بن عبد الله رضصي الله عنه أان
رسصول الله صصلى الله عليه وسصلم قال« :ل
يحلف أاحد عند منبري هذا على يمين آاثمة
ولو على سصواك أاخضصر إال تبوأا مقعده من
ال - -ن- -ار أاو وج- -بت ل- -ه ال- -ن- -ار» .وق- -د ع- -رف
الصص -ح -اب -ة رضص-ي ال-ل-ه ع-ن-ه-م ل-ه-ذا ال-م-ن-ب-ر
فضصله ،وأانه حظي بوقوف النبي ـ صصلى الله
عليه وسصلم ـ.

ا◊ ـ ـّج اŸـ ـ ـ ـÈور ج ـ ـ ـزاؤوه ا÷ّنـ ـ ـة

ورد في الحج الكثير من األحاديث الدالة
على عظيم فضصله ،وجزيل أاجره وثوابه
ع- -ن- -د ال- -ل -ه ع ّ-ز وج ّ-ل ،وج -اء ف -ي ب -عضس
األح- -اديث وصص- -ف ال -ح -ج ال -ت -ام ب -ال -ح -ج
المبرور ،فقال ـ صصّلى الله عليه وسصّلم ـ في
ال- -ح- -ديث اّل- -ذي رواه ال- -ب -خ -اري ‘‘ال -ح -ج
ال- -م- -ب- -رور ل- -يسس ل- -ه ج- -زاء اإّل ال- -ج ّ-ن -ة‘‘.
جه مبروًرا
فَمن مِّنا ل ُيريد أان يكون ح ّ
ي ـ صصلّى الله عليه وسصّلم ـ:
بعد قول النّب ّ
‘‘الحج المبرور ليسس له جزاء إالّ الجّنة‘‘..
ُكّلنا نريد ذلك ..ولكن األمر ليسس باإلرادة
واألم -ن -ي -ات ،ب -ل ب -اإلرادة وال -ع -م-ل وب-ذل
ي
الجهد إليقاع الحج على صِصَفة ح ّ
جة النّب ّ
ـ صصلّى الله عليه وسصّلم ـ ،وهذا هو الشّصرط
الّ -ذي ج -ع -ل ح ّ-ج ك -ث-ي-ر م-ن ال-نّ-اسس ل-يسس
مبروًرا ،حّتى قال بعضس السصلف( :الركب
ك - - - -ث - - - -ي - - - -ر ،وال - - - -ح - - - -اّج ق - - - -ل - - - -ي - - - -ل).
فالحج المبرور هو اّلذي ل ُيْع َصصى الله
فيه ول بعده ،والحج المبرور هو اّلذي ل
رياء فيه ول سصمعة ،بل هو خالصس لله عّز
وجّل مبتغى به وجهه الكريم ،قال تعالى:
{َوَم - -ا أاُِم ُ- -روا ِإاِ ’sل َ- -ي ْ- -ع ُ- -ب ُ- -دوا ال s- -ل َ- -ه
ُم ْ
ن َل ُ
حَنَفاء َوُيِقيُموا
ه الuدي َ
خِلصِسي َ
ن ُ
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صصّلى الله عليه وسصّلم ـ :قال تعالى :اأَنا
أاغ -ن -ى الشtص َ-ر َك -اء ع -ن الشص -ركَ ،م -ن َعِ-م-ل
ع -م  Óً-أاشص -رك ف -ي -ه م -ع -ي غ-ي-ري ت-رك-ت-ه

وشص - - - - - - - -رك - - - - - - - -ه‘‘ رواه مسص - - - - - - - -ل - - - - - - - -م.
والحج المبرور هو الموافق ل ُسصّنة نبّينا ـ
صصلّى الله عليه وسصّلم ـ ،ولن يتحّقق لك
ذلك اإلّ بأان تتعلّم مناسصك الحج وواجباته
وسُصَ - -ن- -ن- -ه ،وصص -ف -ة ح ّ-ج -ه ع -ل -ي -ه ال ّصص Ó-ة
وال ّسصÓم ،فهو القائل كما في حديث جابر
رضصي الله عنه ‘‘لتاأخذوا مناسصككم فإاّني
ل أادري لعلي ل اأحج بعد حجّتي هذه‘‘
رواه مسص - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ل- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -م.
والحج المبرور هو اّلذي يزداد فيه الحاّج
خيًرا ،ول يعاود المعاصصي بعد رجوعه ،بل
يسص -ت-م-ر ع-ل-ى ط-ري-ق ال-ت-وب-ة ولسص-ت-ق-ام-ة
واإلنابة.
ومن األمور الّتي ُتعين العبد على أان يكون
جه مبروًرا اإلعداد وتهيئة النّفسس قبل
ح ّ
ال -ح -ج ،وذلك ب-ال-ت-وب-ة ال-نصص-وح ،واخ-ت-ي-ار
الّ-ن-ف-ق-ة ال-حÓ-ل وال-رف-ق-ة الصص-ال-حة ،وأان
يتحّلل من حقوق العباد ،إالى غير ذلك
مّما هو مذكور في آاداب الحج.
وم- -ن عÓ- -م- -ات ال- -ح- -ج ال- -م -ب -رور ط -يب
المعشصر ،وحسصن الخُُلق ،وبذل المعروف،
واإلحسص - -ان إال - -ى ال ّ- -ن- -اسس بشص- -ت- -ى وج- -وه
اإلحسصان ،من كلمة طّيبة ،أاو إانفاق للمال،
أاو تعليم لجاهل ،اأو إارشصاد لضصال ،أاو أامر
بمعروف اأو نهي عن منكر ،وقد كان ابن
ن البر
عمر رضصي الله عنهما يقول‘‘ :إا ّ
شسيء هّين ،وجه طليق وكÓم لّين‘‘.

حديـ ـ ـث نب ـ ـ ـوي
كما قال صسلى الله عليه وسسلم{ :العمرة إالى العمرة كفارة لما بينهما ،والحج
المبرور ليسس له جزاء إا’ الجنة}.
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مواقيت
الصسلة

^  ٢٥ج -وي -ل -ي-ة  :1٨٧3الشسريف
ب- -وشس -وشس -ة ق -أئ -د اŸق -أوم -ة ‘ ا÷ن -وب
يشس - -ن ه - -ج- -م- -أت ع- -ل- -ى م- -واق- -ع ال- -ق- -وات
الفرنسسية.
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لجواء الحتفألية ووقفة اسستذكأر لصسنأع الفن السسأبع
«الشسعب» تعيشس ا أ

انطلق مهرجان وهران للفيلم العربي اليوم بحضصور ‚وم كبار

 27°وهران
 27°وهران

الثمن  10دج

30°
29°

france prix 1

يشسرف على تنفيذ “أرين تكتيكية ويعقد لقأءات توجيهية

الفريق ڤايد صصالح ‘ زيارة عمل وتفتيشص
إا ¤الناحية العسصكرية الثالثة

لسسمر ‘ ذكرى وفأته الـ 40
وصسلت غنأئية للعندليب ا أ
تفتتح ،مسسأء اليوم ،الدورة العأشسرة من مهرجأن وهران الدو‹ للفيلم العربي ،وسسط أاجواء تكرÁية ووقفأت اسستذكأرية
لعلن الرسسمي عن برنأمج العروضس اŸتنأفسسة
ل‚أزات عديد الفنأن Úالعرب البأرزين ‘ السسأحة الفنية“ ،هيدا ل إ
إ
لنشسطة اŸصسأحبة إا ¤غأية  31من جويلية.
على «الوهر الذهبي» وغÒهأ من ا أ

وهران :مراسسلتنا براهمية مسسعودة
سسهرة الفتتاح التي دأاب عليها اŸهرجان
ع- -ل- -ى ام- -ت- -داد ﬂت- -ل- -ف ال -دورات ،ت -ت -م ّ-ي -ز
Ãقطوعة من أاشسعار «مولود معمري» يؤوديها
اŸط -رب ب -وع Ó-م شس -اك -ر ب -ال -ل-غ-ت Úال-ع-رب-ي-ة
واألمازيغية ‘ التفاتة متميزة لهذا الروائي
والباحث ا÷زائري الذي تو‘ سسنة .1989
كما يحتفي مهرجان وهران بالذكرى 40
لوفاة العندليب األسسمر عبد ا◊ليم حافظ من
خÓ- -ل اسس- -ت- -حضس- -ار أاغ- -ن- -ي- -ة ل -ه ع -ن ال -ث -ورة
ا÷زائرية ،وّقعها الراحل معشسوق ا÷ماهÒ
بحروف من ذهب لتزال ﬁفورة بالذاكرة
الوطنية.
يؤوثث بقية السسهرة التي يحتضسنها اŸسسرح
ا÷هوي عبد القادر علولة ،أابرز ‚وم الدراما
والفن السسابع ‘ العا ⁄العربي الذين يكرمون
ضسمن برنامج الدورة العاشسرة ،الذي ارتأاى من
خÓلها اŸنظمون ا◊فاظ على لقب ومكانة
ال-ب-اه-ي-ة وه-ران ،ضس-م-ن اŸشس-ه-د السس-ي-ن-مائي
وترسسيخ مدينة وهران كقبلة سسياحية عاŸية.

...تأاجيل تكر ËاŸمثل عزت
العليلي بسصبب وفاة زوجته
أاّكدت إادارة اŸهرجان حصسريا لـ «الشسعب»،
حضسور أاغلب اŸكsرم Úالذين ” اختيارهم ‘
ه- -ذه ال- -دورة ،ع -دا اŸم -ث -ل اŸصس -ري ع -زت
العÓيلي الذي تعّذر عليه ا◊ضسور ‘ الوقت
اÈŸمج بسسبب وفاة زوجته وأاجل تكرÁه إا¤
سسهرة الختتام ،فيما سسيحضسر من اŸكرمÚ
‚م السسينما حسسان بن زراري ،الذي كان له
حضس -ور ق -وي ‘ أاب -رز األع -م -ال السس-ي-ن-م-ائ-ي-ة
ا÷زائرية ع 50 Èسسنة ،كما أانه قدم الكثÒ
Ÿهرجان وهران الذي يعت Èأاحد مؤوسسسسيه
سسنة .2007
ك -م -ا –ت-ف-ي ال-دورة ال-ع-اشس-رة ل-ل-م-ه-رج-ان
ب- -السس -ي -ن -م -ائ -ي -ة ا÷زائ -ري -ة ن -ادي -ة ط -ال -ب -ي،
ا◊ريصسة على تقد ËأافÓم لها أابرزها فيلم
«وقائع سسن Úا÷مر» للمخرج ÿضسر حامينا
الذي –صسل على السسعفة الذهبية Ãهرجان
«كان»  ،1975وفيلم «رياح رملية» الذي ترشسح
ل-ن-ي-ل ج-ائ-زة م-ه-رج-ان ك-ان السس-ي-ن-م-ائ-ي سس-نة
 1982لنفسض اıرج.

أامن وهران يد ّ
ك معأقل ا÷رÁة

حجز  42كلغ من الكيف اŸعالج وتوقيف  3أاشصخاصص
لمن الوطني بوهران،
أاعلنت مديرية ا أ
أاّن- -ه ب- -ن -أًء ع -ل -ى م -ع -ل -وم -أت “ك -نت ف -رق -ة
مكأفحة اıدرات التأبعة لهأ ،بألتنسسيق مع
لم-ن ا◊ضس-ري اÿأرج-ي ح-أسس-ي ب-ون-ي-ف،
ا أ
لطأحة بعصسأبة إاجرامية ﬂتصسة ‘
من ا إ
ت -روي -ج اıدرات وأال -قت ال -ق -بضس ع-ل-ى 03
أاشسخأصس من أافرادهأ ،تÎاوح أاعمأرهم بÚ
لجرام.
 ٢٨و 4٧سسنة ،بينهم شسخصس معتأد ا إ
“ت عملية التوقيف بناء على –ريات معمقة
ح- -ول نشس- -اط اŸت- -ورط ،Úأاي- -ن ” وضس- -ع خ- -ط- -ة
ﬁكمة التنفيذ ،أاسسفرت عن توقيف اŸتورطÚ
الذين كانوا على م Ïمركبة ،أاين ” حجز حوا‹
 42كلغ من مادة القنب الهندي -الكيف اŸعالج-
فيما ” –رير إاجراء قضسائي ضسد اŸتورطÚ
سسيحالون Ãوجبه أامام العدالة.

اإلطاحة بعصصابة الكوكايÚ

“كنت فرقة البحث والتحري BRI 02
التابعة لنفسض ا÷هاز من وضسع حّد لنشساط عصسابة
إاجرامية ﬂتصسة ‘ ترويج السسموم ،مكونة من 05
أاشسخاصض منهم فتاة ،تÎاوح أاعمارهم ماب22 Ú
و 27سسنة.
عملية التوقيف جاءت بعد رصسد ومتابعة ،بناء

ع-ل-ى م-ع-ل-وم-ات مسس-ب-ق-ة وخ-ط-ة ﬁك-مة التنفيذ،
أاسسفرت عن توقيف اŸتورط Úبدائرة ع ÚالÎك،
ح - -يث ” ح - -ج - -ز ح- -وا‹  40غ -رام -ا م -ن م-ادة
الكوكاي Úو–رير إاجراء قضسائي ضسد السسالفي
الذكر ،سسيقدمون Ãوجبه للعدالة.

...وتفكيك عصصابة ﬂتصصة
‘ سصرقة اŸركبات
ك- -م- -ا ‚حت اŸصس -ل -ح -ة ال -ولئ -ي -ة ل -لشس -رط -ة
ال -قضس -ائ -ي -ة ألم -ن وه -ران ‘ وضس -ع ح -د ل -نشس -اط
عصسابة ﬂتصسة ‘ سسرقة اŸركبات مكونة من
شسخصس Úاثن ،ÚيÎاوح عمرهما ب 30 Úو 51سسنة،
” –ري -ر إاج -راء قضس -ائ -ي ضس -ده -م -ا سس -ي -ح -الن
Ãوجبه أامام العدالة.
جاءت عملية اعتقال أافراد العصسابة اإلجرامية
اŸذكورة كثمرة للتحقيقات التي باشسرها فرقة
مكافحة تهريب السسيارات بعد وضسع خطة ﬁكمة
أاسس -ف -رت ع -ن ت-وق-ي-ف اŸت-ورط Úوح-ج-ز م-رك-ب-ة
مسسروقة ،إاضسافة إا ¤معدات تسستعمل ‘ السسرقة
ت -ت -م-ث-ل ‘ :مÈد ،م-ف-ات-ي-ح غ Òمسسّ-ن-ن-ة ول-وح-ات
ترقيم.

وهران :براهمية مسسعودة

كما قّررت إادارة اŸهرجان تكر Ëأاسسماء
ب -عضض ال -ف -ن -ان Úال -راح -ل Úم -ن أام-ث-ال حسس-ن
ا◊سس -ن -ي الشس -ه Òب -ل -قب «ب -وب -ق-رة» وه-و م-ن
عمالقة السسينما والتمثيل ‘ ا÷زائر ،أاصسدر
له اŸهرجان كتابا عن سسÒته وتاريخه وّقعه
األسستاذ سسعيد بن زرقة ،وكذا الروائي مولود
م -ع -م -ري صس -احب رائ -ع -ة «ال -رب -وة اŸنسس -ي-ة»
والذي صسنع ا◊دث سسينمائيا نظ Òإاسسهاماته
‘ األدب ا÷زائري Ãؤولفات كثÒة ومهمة،
ن -اه -يك ع -ن ال -ن -اق -د ال -ف -لسس -ط-ي-ن-ي ،صس-دي-ق
ا÷زائر بشسار إابراهيم وأاحد من أابرز األقÓم
العربية ،وأام السسينما العربية الفنانة اŸصسرية
ال- -ك- -بÒة ك -رÁة ﬂت -ار ،ال -ن -ج -م -ة م -ت -ع ّ-ددة
اŸواهب التي صسنعت إاسسما كبÒا لها ‘ عا⁄
التمثيل.
للعلم ،فإانّ هذه الطبعة تعرف مشساركة 31
ف-ي-ل-م-ا ‘ اŸسس-اب-ق-ات ال-رسس-م-ي-ة م-ن ﬂتلف
الدول العربية اŸشساركة ،تتناول ‘ ›ملها
قضسايا الواقع العربي ومشسكÓته.
وتشسارك ا÷زائر بثÓثة أافÓم طويلة من
ب 11 Úعم Óسسينمائيا تتنافسض على جوائز
ه -ذه ال -ط -ب -ع-ة ه-ي «‘ ان-ت-ظ-ار السس-ن-ون-وات»
لكر Ëموسساوي« ،العشسيق» لسسي فوضسيل عمار
وعمل مشسÎك ب Úا÷زائر وتونسض بعنوان
«أاوغيسستيسض ابن دموعه» لسسم Òسسيف.
أام -ا ب -ال -نسس -ب-ة Ÿسس-اب-ق-ة األفÓ-م ال-قصسÒة
وعددها ( )10فتشسارك ا÷زائر بفيلم واحد
وهو «وعدك» Ùمد يارغي».
كما اعتمدت ﬁافظة اŸهرجان  10أافÓم
وثائقية لهذه الطبعة من بينها ثÓثة أاعمال
ج -زائ -ري -ة وه -ي «–ق -ي -ق ‘ ا÷ن -ة» Ÿرزاق
علواشض «يوسسف شساه Úوا÷زائر» لسسليم أاغار
و»حزام» ◊ميد بن عمرة.

الشسعب /ي-ق-وم ال-ف-ري-ق أاح-م-د ڤ-أي-د
صس -أل -ح ،ن -أئب وزي -ر ال -دف -أع ال -وط -ن -ي،
رئيسس أاركأن الجيشس الوطني الشسعبي،
ابتداء من اليوم ،بزيأرة عمل وتفتيشس
إالى النأحية العسسكرية الثألثة.
ب -حسسب ب -ي-ان وزارة ال-دف-اع ال-وط-ن-ي ،ف-إان
ال -ف -ري -ق يشس -رف خ Ó-ل ال-زي-ارة ع-ل-ى ت-ن-ف-ي-ذ
“ارين تكتيكية ويعقد لقاءات توجيهية مع
إاطارات وأافراد الناحية.

إاثر عمليأت “شسيط بتيأرت والشسلف

ا÷يشص يكشصف ويدمر ﬂ 12بأا
لإلرهابيÚ

لره-اب
الشسعب ‘ /إاط--ار م-ك-اف-ح-ة ا إ
وإاث--ر ع--م--ل--ي--ات ب-حث و“شس-ي-ط ،كشس-فت
ودمرت مفارز للجيشض الوطني الشسعبي،
ي--وم  23ج-وي-لية  ،2017ب--ك-ل م-ن ت-ي-ب-ازة
والشسلف/ن.ع 1.وجيجل/ن.ع)12 ( ،5.
Óره--اب--ي Úوث--م--ا )08( Êق--ن-اب-ل
ﬂب---أا ل --إ

تقليدية الصسنع واأجهزة اسستقبال وإارسسال
وهواتف نقالة وأاغراضض أاخرى.

توقيف مهرب Úومهاجرين
غ Òشصرعي Úوضصبط مركبات

م-ن ج-ه-ة أاخ-رى ،ضس-ب-طت م-ف-ارز ل-ل-ج-يشض
بÈج ب - - -اج - - -ي ﬂت - - -ار وع Úق- - -زام/ن.ع،6.
مركبت )02( Úرباعيتي الدفع و( )1,8طن من
اŸواد الغذائية و( )17مولدا كهربائيا و()13
م -ط -رق -ة ضس-غ-ط .ك-م-ا أاوق-فت م-ف-رزة أاخ-رى
ببسسكرة/ن.ع ،4.م- - - -ه - - -رب )02( Úوح- -ج- -زت
شساحنة ﬁملة بـ( )42500علبة من مادة التبغ،
‘ ح Úضس - - - - - - - -ب - - - - - - - -ط ح- - - - - - - -راسض ا◊دود
بتلمسسان/ن.ع )25( ،2.كيلوغراما من الكيف
اŸعالج.
كما أاحبط حراسض الشسواطئ بعنابة/ن.ع5.
ووهران/ن.عﬁ ،2.اولت هجرة غ Òشسرعية
لـ( )63شسخصسا كانوا على م Ïقوارب تقليدية
الصسنع ،فيما أاوقفت مفارز للجيشض الوطني
الشس-ع-ب-ي بورقلة/ن.ع )16 ( ،4.م -ه -اج -را غÒ
شسرعي من جنسسية مغربية.

بفضسل يقظة أاعوان ا÷مأرك Ãطأر قسسنطينة

حجز قطع نقدية ذات قيمة أاثرية وكمية من الذهب

” م- -ؤوخ- -را ح- -ج- -ز عشس- -رات ال -ق -ط -ع
ال-ن-ق-دي-ة ذات ق-ي-م-ة أاث-ري-ة وك-مية من
الذهب Ãطأر ﬁمد بوضسيأف الدو‹
ب - -قسس - -ن - -ط - -ي - -ن - -ة وذلك ‘ ع - -م- -ل- -ي- -تÚ
منفصسلت Úقأمت بهمأ مصسألح ا÷مأرك
ا÷زائرية ،بحسسب مأ علم من مسسؤوولÚ
بهذا السسلك النظأمي.
أاوضس - -ح ذات اŸصس- -در ،أان ح- -وا‹ أارب- -عÚ
قطعة نقدية تعود للفÎة الرومانية قد ”
اسسÎجاعها من طرف مصسالح ا÷مارك وذلك
أاثناء عملية مراقبة شسملت أامتعة مسسافرين
ق -ادم Úم -ن اسس -ط -ن -ب -ول (ت-رك-ي-ا) ،م-ؤوك-دا أان
اŸت -ورط ‘ ه -ذه ال -قضس -ي -ة ج -زائ -ري م-ق-ي-م
بفرنسسا قد ” توقيفه.
أام -ا ال -ع -م -ل-ي-ة ال-ث-ان-ي-ة ف-ت-مت أايضس-ا خÓ-ل

م-راق-ب-ة روت-ي-ن-ي-ة ألم-ت-ع-ة مسس-اف-رين ‘ رحلة
ج -وي -ة ق -ادم Úم -ن اسس -ط -ن -ب-ول وف-ق-ا ل-ن-فسض
اŸصسدر ،الذي أاشسار إا ¤أان امرأاة ‘ العقد
الثالث ” توقيفها وبحوزتها كمية هامة من
ال- -ذهب (سس Ó-سس -ل وأاسس -اور وخ -وا” وأاق -راط
وغÒها من اŸعدن األصسفر).
وق -د ق -در ذات اŸصس -در ق -ي -م-ة ال-بضس-اع-ة
اÙجوزة من الذهب بحوا‹  3مÓي Úد.ج،
م -وضس -ح -ا أان اŸت -ورط -ة ‘ ال -قضس -ي -ة ق -د ”
توقيفها.
واسس -ت -ن -ادا ل -ذات اŸصس -در ،ف -ق -د ” ف-ت-ح
–ق-ي-ق-ات ل-ت-ح-دي-د ن-ط-اق ه-ذي-ن ال-ع-م-ل-يتÚ
ال-ل-ت Úت-دخÓ-ن ضس-م-ن ال-ت-ه-ريب ال-ذي ت-ع-م-ل
ا÷م -ارك ا÷زائ -ري -ة ع -ل -ى م -ك-اف-ح-ت-ه ب-ك-ل
صسرامة.

مونديأل السسبأحة ببودابسست

إاقصصاء ا÷زائـ ـ ـ ـ ـري بن برة
‘ سصباق 100م على الصصدر
 ⁄يتمكن ا÷زائري مهدي نزË
بن برة ،من التأأهل اإ ¤نهأئي سسبأق
 100م Îسسبأحة على الصسدر ضسمن
البطولة العأŸية ا÷أرية بألعأصسمة
اÛري - -ة ب- -ودابسست م- -ن  14اإ30 ¤
يوليو ،رغم فوزه بأÛموعة الأو¤
ل-ل-دور نصس-ف ال-ن-ه-أئ-ي ب-ع-د تسسجيله
لتوقيت غ Òمنأسسب للتأأهل.
وجاء ا÷زائري ‘ اŸرتبة الأو ¤من
›موعته بتوقيت 54ثا 59ج متفوقا على
اللبنا Êعادل الفق Òالذي سسجل 58ثا 48ج

والناميبي رونان وانتينار الذي حل ثالثا
(58ثا 91ج) ‘ سسباق جمع سسبعة سسباح.Ú
وشس-ه-د ال-دور نصس-ف ال-ن-ه-ائ-ي خوضض
خ-مسض ›م-وع-ات لÓ-خ-تصس-اصض ،ح-يث

 ⁄يتاأهل اأي سسباح من اÛموعة الأو¤
والثانية ،كون اآخر توقيت موؤهل سسجل
من قبل الروسسي كليمونت كوليسسننيكوف
(54ثا 51ج).

