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يحل وزير اŸوارد اŸائية حسس Úنسسيب،
ب- -ولي- -ت- -ي ت -بسس -ة وسس -وق اأه -راسس ي -وم -ي
السسبت والأحد  29و 30جويلية ا÷اري،
‘ اإط -ار زي -ارة ع -م-ل وت-ف-ق-د ل-ل-ولي-ت،Ú
يعاين خÓلهما هياكل مشساريع القطاع.
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زعÓن يشضرف على لقاء وطني
إ’ط ـ ـ ـارإت إلقطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاع

ندوة وطنية حول إلدخول
إ÷امعي 2018-2017

–ت اإشسراف الوزير
ع -ب-د ال-غ-ن-ي زعÓ-ن،
تنظم وزارة الأشسغال
ال -ع -م -وم-ي-ة وال-ن-ق-ل،
ال-ي-وم ،م-ل-تقى وطنيا
لإط - -ارات ال- -ق- -ط- -اع،
ع- -ل- -ى السس -اع -ة 8 : 30
صس -ب-اح-اÃ ،ق-ر وزارة
ال - - -ن - - -ق - - -ل سس - - -اب - - -ق- - -ا
بالأبيار.

يÎاأسس وزي -ر ال -ت-ع-ل-ي-م
ال-ع-ا‹ وال-ب-حث ال-ع-لمي
ال -ط -اه-ر ح-ج-ار ،ال-ي-وم،
اأشس-غ-ال ال-ندوة الوطنية
للجامعاتُ ،تناقشس فيها
ع -دة م-واضس-ي-ع م-ت-ع-ل-ق-ة
ب- - -ال - -دخ - -ول ا÷ام - -ع - -ي
 ، 2 0 1 8 - 2 0 1 7و ذ ل - - - - - - - - -ك
ب -ك-ل-ي-ة ال-ع-ل-وم ال-ط-ب-ي-ة
ب Íع - - -ك - - -ن - - -ون ع - - -ل - - -ى
السساعة  09 : 00صسباحا.

أإبوإب مفتوحة على إقتصضاد إŸاء با◊امة

ح -دد ت وزارة الÎب -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة ت -اري-خ سس-حب كشس-ف ال-ن-ق-اط
وشسهادة النجاح ‘ امتحان شسهادة البكالوريا  ،2017يوم الأثن31 Ú
جويلية ابتداء من السساعة .10 : 00
بالنسسبة للفائزين بالشسهادة من اŸتمدرسس ،Úيتم سسحب كشسوفهم
من اŸوؤسسسسات الÎبوية .بينما Áكن لÓأحرار التحصسل عليها ،من
مديريات الÎبية لولياتهم.

ولد علي يلتقي موإهب رياضضة إ÷مباز

سضكـ ـرإن مديـ ـرإ عاما
لقطـ ـ ـ ـ ـاع إلغاب ـ ـ ـ ـ ـات

‘ اإط - -ار اŸت - -اب - -ع - -ة Ÿعسس - -ك - -رات اŸواهب
ال -ري -اضس -ي -ة الشس -اب -ة اŸن -ظ -م-ة م-ن ط-رف
ق- -ط- -اع- -ه ،ب- -ال- -ت- -نسس- -ي- -ق م -ع ال–ادي -ات
الرياضسية الوطنية ،يلتقي وزير الشسباب
والرياضسة الهادي ولد علي ،صسباح اليوم،
م - -ع شس - -ب - -ان ري - -اضس - -ة ا÷م - -ب - -از ال - -ذي - -ن
يشس -ارك -ون ‘ ت -ربصس ب -ال -ق -اع -ة م-ت-ع-ددة
الرياضسات Ÿركب بريان ببوفاريك ،قبل
اأن يقوم بزيارة مقر اإقامتهم Ãركز
الفروسسية بالبليدة.

...ويشضـرف على إŸسضابقة إلعاŸية للقفز على إ◊وإجز

‘ اإطار الÈنامج التحسسيسسي لقتصساد اŸاء وا◊فاظ على
يشسرف ،اليوم ،وزير الشسباب والرياضسة الهادي ولد
البيئة ،تنظم الوكالة الوطنية للتسسي ÒاŸدمج للموارد
ع -ل-ي( ،سس-ا  )15 : 30ع -ل -ى اف -ت -ت -اح اŸسس-اب-ق-ة ال-ع-اŸي-ة
اŸالية اأبوابا مفتوحة يومي  30و 31من الشسهر ا÷اري،
اأشس-رف الأم Úال-ع-ام ل-وزي-رة ال-فÓ-ح-ة والصس-ي-د البحري للقفز على ا◊واجز Ãركز الفروسسية العقيد شسابو
موجهة بصسفة خاصسة لÓأطفال ،لغرسس ثقافة ترشسيد
اسستعمال اŸاء وعدم تبذيره ،وذلك بحديقة التجارب واŸوارد الصس- -ي- -دي- -ة ،ع -ل -ى ت -نصس -يب اŸدي -ر ال -ع -ام ا÷دي -د باÿروبة بالعاصسمة.
ل-ل-غ-اب-ات السس-ي-د سس-ك-ران ع-زال-دي-ن ،خ-ل-ف-ا ل-عبد الفتاح عبد
با◊امة من السساعة  11 : 00صسباحا اإ 19 : 00 ¤مسساء.
اŸالك ،ال -ذي ك -ان يشس -غ -ل ه -ذا اŸنصسب ب -ال -ن -ي -اب -ة ،بصس -ف-ت-ه
مفتشسا عاما للغابات.
” ،موؤخرا ،اإنقاذ سسلحفاة بحرية ﬁمية دوليا من
كان اŸع Úا÷ديد ‘ اŸنصسب قد شسغل منصسب ﬁافظ
النفوق ،بعد اأن كانت تعا Êمن وضسع صسحي «حرج
ال -غ -اب -ات ‘ ع -دي -د ال -ولي-ات ،م-ن-ه-ا سس-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس،
جدا» ،بحسسب ما اسستفيد لدى جمعية حماية البيئة
‘ اإط- - -ار ع- - -م - -ل - -ي - -ة تسس - -ج - -ي - -ل
غليزان ،تلمسسان ،البليدة
البحرية «بربروسس» بوهران.
الشس - - -ه - - -ادات ا◊ي - - -ة م- - -ن اأف- - -واه
“ت معا÷ة هذه السسلحفاة من نوع «كوان» اŸعروفة
واŸدية.
م
اÛاه -دات واÛاه -دي -ن ،ي -ن -ظ -
على مسستوى البحر الأبيضس اŸتوسسط وتزن حوا‹  10كلغ
ت
اŸت-ح-ف ال-وط-ن-ي ل-لمجاهد– ،
وي -ب-ل-غ ق-ط-ره-ا زه-اء  51سس -ن -ت -مÎا م -ن ق -ب-ل ب-احث ‘ ع-ل-م
ب
ي
رع -اي -ة وزي-ر اÛاه-دي-ن ال-ط-
البيولوجيا البحرية بلماحي عÓء الدين Ÿدة شسهرين ،حيث
زي-ت-و ،Êال-ل-ق-اء ا÷م-اع-ي اŸوسسع
وّفر لها الرعاية الطبية الÓزمة.
ولإع -ادة ه -ذا ال -ك -ائ -ن ال -ب -ح -ري اإ ¤ال -وسس-ط ال-ب-ح-ري ،ت-ع-ت-زم ذات
 ،179ي -خصسصس Ÿوضس -وع «ك -ي -ف-ي-ة
ا÷معية اإطÓقها با÷زيرة اÙمية «حابيباسس» بوهران.
ح - -م - -اي - -ة اÛاه - -دي - -ن ل - -ظ- -ه- -ور
بعضسهم ،وفك ا◊صسار اŸضسروب عليهم اأثناء اŸعارك
اŸط -وق -ة اإب -ان ال -ث -ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة» ،غ-دا ‘ ،اŸك-ان
الذي –دده كل موؤسسسسة و‘ السساعة اŸناسسبة.
ينظم اÛلسس الوطني ◊قوق الإنسسان ،يوما
دراسس-ي-ا و–سس-يسس-ي-ا Ãن-اسس-ب-ة اإح-ي-اء ال-ي-وم
Œسس- -ي -دا Ÿب -داأ الشس -رط -ة ا÷واري -ة
ال -ع -اŸي Ÿن -اهضس -ة الŒار ب -الأشس -خ -اصس،
وت-ع-زي-زا ل-ق-ي-م ال-تكافل الجتماعي،
غ- -دا ،ع -ل -ى السس -اع -ة  8 : 30صسباحا،
ق -ام اإط -ارات م-ن شس-رط-ة م-ي-ل-ة ،ب-زي-ارة
باإقامة القضساة ب Íعكنون.
ت-ط-ل-ق ال-وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-لسس-دود وال-ت-حويÓت ،اليوم،
›ام -ل -ة اإ ¤م -راسس -ل ج -ري -دة « سس -ي -ب -وسس
قافلة –سسيسسيةŒ ،وب ﬂتلف القرى التي تتواجد على
ت- -اÁز  »S EYBOUSE T IMESع -ب -د ال-وه-اب
م -ق -رب -ة م -ن -ه -ا السس -دود ،ل -ل-ت-حسس-يسس Ãخ-اط-ر السس-ب-اح-ة ‘ ه-ذه
ف -رخ -ي ،ال -ذي اأث -ن-اه اŸرضس ع-ن حضس-ور وت-غ-ط-ي-ة
الأخÒة .يكون النطÓق على السساعة
حفل عيد الشسرطة  ،حيث ” الطمئنان على صسحته
 08 : 30صسباحا من مقر الوكالة اŸتواجد
ومنحه هدايا رمزية ‘ مبادرة تعكسس متانة العÓقة والشسراكة الوطيدة ب Úجهاز
بالقبة.
الأمن الوطني واأسسرة الإعÓم.
كما ع Èالصسحفي فرخي عبد الوهاب عن شسكره للعناية الكب Òالتي يوليها سسيادة
اللواء هامل لÓأسسرة العÓمية.

إإنقاذ سضلحفاة بحرية ﬁمية بوهرإن

إللقاء  179لتسضجيل شضهادإت إÛاهدين

إإحيـ ـ ـاء إلي ـ ـوم
إلعا Ÿـ ـ ـي Ÿناهضض ـ ـ ـ ـ ـة
إ’Œـ ـار باأ’شضخاصص

إإطارإت مديرية إأ’من تزور إلصضحفي فرخي

قافلة –سضيسضية ıاطر إلسضباحة ‘ إلسضدود

هزة أإرضضية بـ  3,5درجات بخرإطة

سسجلت ،صسباح اÿميسس ‘ ،حدود السساعة الثامنة و 4دقائق ،هزة اأرضسية بلغت
شسدتها  3 , 5درجات على سسلم ريشسÃ Îدينة خراطة ،ولية بجاية ،بحسسب ما اأعلنه
مركز البحث ‘ علم الفلك والفيزياء الفلكية وا÷يوفيزياء ‘ بيان له .واأوضسح
نفسس اŸصسدر اأن مركز الهزة قد حدد على بعد  10كلم غرب مدينة خراطة.
يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي 12٦ .000.000 .00 :دج
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ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها
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Ãناسشبة عيد أسشتقÓل بÓده

رئيسص ا÷مهورية يهنئ نظÒه البÒو‘

بعث رئيسس أ÷مهؤرية عبد ألعزيز
ب-ؤت-ف-ل-ي-ق-ة ،ب-رق-ي-ة ت-هنئة إأ ¤نظÒه
أل -بÒو‘ ،ب -ي -درو ب -اب-ل-ؤ ك-ؤزي-نسش-ك-ي،
Ãن-اسش-ب-ة ع-ي-د أسش-ت-قÓ-ل بÓده ،جدد
له من خÓلها عزمه على ألعمل سشؤيا
من أجل ألرتقاء بعÓقات ألصشدأقة
وأل -ت -ع -اون أل -ت -ي Œم -ع أل -ب -ل -دي-ن إأ¤
مسشتؤى تطلعات ألششعب.Ú
جاء ‘ برقية رئيسص ا÷مهورية قوله:
«يطيب ‹ Ãناسسبة احتفال بلدكم بعيد
اسستقللها الوطني ،أان أاتوجه إاليكم ،باسسم
ا÷زائر شسعبا وحكومة وأاصسالة عن نفسسي،
بأاحر التها Êمقرونة بأاطيب “نياتي لكم
Ãوف - -ور الصس - -ح - -ة والسس - -ع - -ادة وب- -ال- -رق- -ي
والزدهار للشسعب البÒو‘ الصسديق».
وأاضس- -اف ق- -ائ- -ل« :ه- -ذا وأاغ- -ت- -ن- -م ه -ذه
السسانحة السسعيدة ألنوه Ãسستويات علقات
الصس -داق -ة وال -ت -ع -اون ال -ت -ي Œم -ع ا÷زائ-ر
والبÒو وأاجدد عزمي على العمل معكم من
أاج-ل الرت-ق-اء ب-ه-ا إا ¤مسس-ت-وي-ات ت-ط-ل-ع-ات
شسعبي البلدين».

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

السسراج ‘ زيارة عمل للجزائر اليوم

يقؤم رئيسس أÛلسس ألرئاسشي ألليبي
◊ك-ؤم-ة أل-ؤف-اق أل-ؤط-ن-ي ف-اي-ز ألسشرأج
أليؤم بزيارة عمل إأ ¤أ÷زأئر حسشبما
جاء ‘ بيان لؤزأرة ألششؤؤون أÿارجية.
وأاوضس- -ح اŸصس- -در ذات -ه أان «ه -ذه ال -زي -ارة
ا÷دي -دة ل -لسس -راج ال -ت -ي ت -أات -ي غ -داة ال -ل -ق-اء
اŸنظم بسسان كلود (فرنسسا) تندرج ‘ اطار
اŸشساورات الدائمة واŸنتظمة ب Úالبلدين».
كما أاشسار بيان وزارة الشسؤوون اÿارجية إا¤
أان هذه الزيارة «سستسسمح أايضسا بالوقوف على
ا÷ه -ود األخÒة اŸب -ذول -ة ل -تسس -ري -ع ت-ط-ب-ي-ق
مسسار تسسوية األزمة التي مسست هذا البلد
الشس- -ق- -ي- -ق وا÷ار ،واŸن- -ب- -ث- -ق ع- -ن الت -ف -اق
السسياسسي لظ 17ديسسم.»2015 È
وأاخ-ت-ت-م ال-ب-ي-ان أان اق-ام-ة سس-راج ب-ا÷زائ-ر
«سستكون فرصسة للتأاكيد على موقف ا÷زائر
الداعم لديناميكية السسلم التي بادرت بها
منظمة األ· اŸتحدة ‘ هذا البلد والتي

فضس -ل ع -ن «اŸصس -ادق -ة ع-ل-ى مشس-روع ح-رك-ة
القضساة اŸقدم من قبل اŸكتب الدائم وفقا
لح- -ك- -ام واŸع- -اي Òال- -واردة ‘ ال- -ق- -ان- -ون
ل --أ
األسساسسي للقضساء».
ك- -م- -ا «اقÎح اÛلسص أايضس- -ا ع -ل -ى رئ -يسص
ا÷م-ه-وري-ة ،أارب-ع-ة قضس-اة قصس-د ت-ع-ي-ي-ن-ه-م ‘
ال -ه -ي -ئ-ة ال-وط-ن-ي-ة ال-ع-ل-ي-ا اŸسس-ت-ق-ل-ة Ÿراق-ب-ة
الن -ت -خ -اب -ات ،وف-ق-ا ل-ل-م-ادت 04 Úو 31من
القانون العضسوي رقم  11-16اŸؤورخ ‘ 25

ل· أŸتحدة للتنمية
ششرفة يسشتقبل ‡ثل برنامج أ أ

التنمية اŸسستدامة للمدن ﬁور اللقاء

شش -ك -لت أل -ت-ن-م-ي-ة أŸسش-ت-دأم-ة ل-ل-م-دن
وك -ي -ف -ي -ة تسش -يÒه -ا ﬁؤر ل -ق -اء وزي -ر
ألسش- -ك- -ن وأل- -ع- -م -رأن وأŸدي -ن -ة ي -ؤسش -ف
لول ،با÷زأئر ،مع أŸمثل
ششرفة ،أمسس أ أ
ل· أŸت-ح-دة ل-لتنمية
أŸق-ي-م لÈن-ام-ج أ أ
ل· أŸت-ح-دة
وأŸنسش -ق أŸق -ي -م ل -ن -ظ -ام أ أ
با÷زأئر إأيريك أوفرفيسشت ،بحسشب ما
أفاد به بيان للؤزأرة.
ت -ط -رق ال -ط -رف -ان خ-لل ه-ذا ال-ل-ق-اء ،إا¤
ج -وانب ال -ت -ن -م -ي-ة ال-ت-ي ع-رف-ت-ه-ا ا÷زائ-ر ‘
ﬂتلف النواحي وباألخصص ‘ قطاع السسكن
وال -ع -م -ران واŸدي -ن -ة وك -ذا سس -ب -ل ال -ت -ن -م -ي -ة

اŸسس -ت -دام -ة ل -ل -م -دن وتسس -يÒه-ا واسس-ت-خ-دام
النجاعة الطاقوية فيها وكيفية تفعيل برنامج
األ· اŸتحدة للتنمية ‘ هذا اإلطار ،بحسسب
نفسص اŸصسدر.
وث -م -ن أاوف -رف -يسست اÛه -ودات اŸع -تÈة
التي تبذلها الدولة ا÷زائرية ‘ إارسساء آاليات
التحسس Úالنمطي والنوعي للسسكنات مع توفÒ
كل اŸرافق الضسرورية.
من جهته رحب شسرفة بتطوير كل سسبل
التعاون مع برنامج األ· اŸتحدة للتنمية،
يضسيف البيان.

فلسشط Úوألصشحرأء ألغربية ‘ نقاشس بجامعة «رجاء» ألصشيفية

تقرير اŸصس Òغ Òقابل للتصسرف

لول
خصشصشت أشش - - - -غ- - - -ال أل- - - -ي- - - -ؤم أ أ
ل-ل-ج-ام-ع-ة ألصش-يفية ألتي ينظمها Œمع
ألشش -ب -اب أ÷زأئ -ري «رج -اء ل -ل -تضش -ام-ن
وأل-ت-ن-م-ي-ة» ب-ا÷زأئ-ر أل-ع-اصش-م-ة ،ع-ل-ى
م -دأر ثÓ-ث-ة أي-ام ،ل-قضش-ي-ت-ي ف-لسش-طÚ
وألصش -ح -رأء أل -غ-رب-ي-ة أل-ع-ادل-ت Úوح-ق
شش -ع -ب -ي -ه -م -ا ‘ ت -ق -ري -ر أŸصش Òو–ري -ر
أرأضش- -ي- -ه -م -ا أŸسش -ل -ؤب -ة وف -ق م -ا “ل -ي -ه
ل· أŸتحدة .
قرأرأت أ أ
لطار تطرق سسف Òدولة فلسسطÚ
‘ هذا ا إ
عيسسى لؤوي ‘ ﬁاضسرة ،باللقاء الذي يحمل
اسسم اŸرحوم اŸسستشسار برئاسسة ا÷مهورية
ك- -م- -ال رزاق ب -ارة ،إاﬂ« ¤ت -ل -ف اÙط -ات
التاريخية التي عرفتها القضسية الفلسسطينية
لع-لن ع-ن ال-دول-ة ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ية
إا ¤غ-اي-ة ا إ
با÷زائر ‘  ،»1988مشسÒا ‘ نفسص الوقت
لوضس -اع ال -راه -ن-ة ال-ت-ي ي-ع-يشس-ه-ا أاب-ن-اء
ا« ¤ا أ
فلسسط ،Úلسسيما ‘ القدسص اÙتلة» .
لخÒة
أاك- - -د السس- - -ف Òأان «ال- - -ت - -ط - -ورات ا أ

بالقدسص اÙتلة تؤوكد مدى “سسك الشسعب
ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي ب-ح-ق-وق-ه اŸشس-روع-ة وحقه ‘
ت -ق -ري-ر مصسÒه واسسÎج-اع اسس-ت-ق-لل-ه وع-دم
التخلي عن القدسص اÙتلة» ،ملحا على أان
«الكفاح اŸرير الذي يخوضسه هذا الشسعب
أاسساسسه مواجهة العدو الصسهيو Êالذي يحاول
لرضص اŸقدسسة ولكن
ليسص فقط احتلل ا أ
ﬁاولة تهويد القدسص وطمسص الهوية العربية
لسسلمي
وتدنيسص كل ما له صسلة بالدين ا إ
ا◊ن- -ي- -ف» .وأاب- -رز ذات اŸسس- -ؤوول ،أاه- -م- -ي -ة
ت -وح-ي-د صس-ف-وف ك-ل ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي ،Úسس-ل-ط-ة
لي ﬂط-ط صس-ه-ي-وÊ
وم-ع-ارضس-ة ،ل-ل-تصس-دي أ
لمة
يرمي ا ¤احتلل فلسسط Úوتفكيك ا أ
العربية جمعاء».
وأاشساد لؤوي ‘ نفسص الوقت بـ «ا÷هود التي
م -اف -ت -ئت ت -ب -ذل-ه-ا ا÷زائ-ر ل-دع-م ومسس-ان-دة
ال -قضس -ي -ة ال -ف -لسس -ط -ي-ن-ي-ة» ،م-ذك-را بـ «ال-دور
ال -ري -ادي ال -ذي ق -امت ب -ه ل -ت-ف-ع-ي-ل م-ن-ظ-م-ة
ال -ت -ح -ري-ر ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة وت-أاسس-يسص اÛلسص

لعلن
الوطني الفلسسطيني ‘  1988وكذا ا إ
عن الدولة الفلسسطينية» .
من جهته نوه سسف Òا÷مهورية العربية
الصس-ح-راوي-ة ال-دÁق-راط-ي-ة ب-وشس-ري-ة ح-مدي
بيون ،بـ «مواقف ا÷زائر الثابتة واŸؤويدة
ل-ل-قضس-ي-ة الصس-حراوية منذ ،»1973م- -ؤوك -دا أان
هذا «الدعم اŸعنوي واŸادي  ⁄يتغ Òإا¤
غاية اليوم بالرغم من كل الصسعوبات التي
عاشستها ا÷زائر ‘ مرحلة التسسعينيات» .
وشس- -دد ع- -ل- -ى ضس- -رورة «ال- -ت- -زام اŸغ -رب
ل· اŸتحدة الداعية إا ¤تنظيم
بقرارات ا أ
اسس - -ت - -ف - -ت - -اء ح- -ول ت- -ق- -ري- -ر مصس Òالشس- -عب
الصس-ح-راوي» ،م-ذك-را ب-ك-ل «ال-ن-واي-ا ال-ف-اشسلة
لفريقي
للمغرب على اŸسستوي Úالدو‹ وا إ
وال -ت-ي ت-ه-دف ا ¤ضس-م الصس-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة»،
مÈزا أاه - - -م - - -ي - - -ة «ا÷ل - - -وسص إا ¤ط - - -اول- - -ة
لي-ج-اد ح-ل-ول ع-ادل-ة ل-ل-قضس-ي-ة
اŸف -اوضس -ات إ
الصسحراوية» .

تعتمد على ا◊ل السسياسسي وا◊وار الشسامل
واŸصسا◊ة الوطنية ‘ إاطار احÎام السسيادة
ال -وط -ن -ي -ة وب-ع-ي-دا ع-ن أاي ت-دخ-ل ‘ الشس-ؤوون
الداخلية».

مسشاهل يرأفع للحؤأر ألدأئم Ãا‹

تطبيق اتفاق ا÷زائر مرهون بإارادة األطراف اŸوقعة عليه

اŸصسادقة على قرارات تخصص ترقية وتعي Úوحركة القضساة

لعلى للقضشاء ،أمسس
أجتمع أÛلسس أ أ
لول ،ب -ا÷زأئ -ر أل -ع -اصش -م-ة ‘ ،دورت-ه
أ أ
ألعادية– ،ت رئاسشة ألطيب لؤح ،وزير
لخ-ت-ام ،ن-ائب رئ-يسس
أل -ع -دل وح -اف-ظ أ أ
أÛلسس ،حيث درسس وصشادق على عدة
ق-رأرأت ت-ت-ع-ل-ق بÎق-ي-ات وت-ع-ي-ي-ن-ات ‘
سشلك ألقضشاء ومششروع حركة ألقضشاة.
أاوضسح بيان للمجلسص ،أانه وبعد اŸصسادقة
على جدول األعمال لهذه الدورة ،وفقا للمادة
 45من النظام الداخلي للمجلسص واŸتضسمن
اŸسسائل اŸتعلقة باŸسسار اŸهني للقضساة،
درسست وصسادقت هذه الهيئة على عدد من
النقاط اŸتمثلة ‘ «اŸصسادقة على القائمة
اŸتضس-م-نة  1370ق -اضس-ي-ا قصس-د الÎق-ي-ة ،إا¤
جانب اسستفادة قضساة من ترقيات ‘ الوظائف
اعتمادا على الكفاءة والنزاهة واÈÿة».
ك - -م - -ا تضس - -م - -ن ج - -دول األع - -م - -ال أايضس- -ا
«اŸصسادقة على ترسسيم  22قاضسيا وفقا للمادة
 40م- -ن ال- -ق- -ان- -ون األسس- -اسس- -ي ل- -ل- -قضس- -اء»
و»اŸصس -ادق -ة ع -ل -ى ت-ع-ي 300 Úق-اضص وف-ق-ا
ل-ل-مادة  03م-ن ال-ق-ان-ون األسس-اسس-ي ل-ل-قضساء»،
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مؤأصشلة للمششاورأت حؤل ألتسشؤية ألسشياسشية

لعلى للقضشاء
لؤح يÎأسس دورة عادية للمجلسس أ أ

أاوت  2016اŸتعلق بالهيئة وذلك اسستخلفا
للقضساة األعضساء الذين ” تعيينهم ‘ مناصسب
نوعية» .كما «درسص وفصسل ‘ مسسائل ﬂتلفة
ت -ت -ع -ل -ق ب -اŸسس -ار اŸه-ن-ي ل-ل-قضس-اة» ،يضس-ي-ف
البيان.
و‘ ختام أاشسغاله« ،ثمن اÛلسص األعلى
ل-ل-قضس-اء اإلصس-لح-ات ال-ع-م-ي-ق-ة ال-ت-ي ي-عرفها
ق- -ط- -اع ال- -ع- -دال -ة ،ت -ن -ف -ي -ذا لÈن -ام -ج رئ -يسص
ا÷مهورية ،رئيسص اÛلسص األعلى للقضساء
عبد العزيز بوتفليقة» ،والرامية إا« ¤مواصسلة
البناء للقضساء القوي الضسامن لتحقيق سسيادة
القانون وا◊امي للحريات وا◊قوق وﬁاربة
ا÷رÁة بكل أاشسكالها من اجل بسسط األمن
والسستقرار والطمأانينة ‘ اÛتمع».
واختتم اÛلسص أاشسغاله بـ «تقد Ëالشسكر
وال- -ع- -رف- -ان ل- -ل -قضس -اة ع -ل -ى ك -ل اÛه -ودات
اŸبذولة خلل السسنة القضسائية اŸنصسرمة ‘
إاطار مهامهم الدسستورية ومواصسلة تعزيز ثقة
اŸواط -ن ب -ع -دال -ت -ه وبسس -ط ال-ن-ظ-ام وإاشس-اع-ة
السسكينة ‘ اÛتمع».

العدد
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أك -د وزي -ر ألشش -ؤؤون أÿارج -ي-ة ع-ب-د
أل-ق-ادر مسش-اه-ل أمسس أن ت-ط-ب-ي-ق أت-ف-اق
لط- - -رأف
أ÷زأئ- - -ر م- - -ره- - -ؤن ب- - -إارأدة أ أ
أŸؤق- -ع -ة ‘ ت -ن -ف -ي -ذه م -ن خ Ó-ل إأرسش -اء
أل-ث-ق-ة وأ◊ؤأر أل-دأئ-م ›ددأ أل-ت-أاك-ي-د
ع -ل -ى أل -ت-زأم أ÷زأئ-ر Ãرأف-ق-ة ألشش-عب
أŸا‹ ‘ سش-ع-ي-ه ل-ل-ح-ف-اظ ع-ن تÓ-حمه و
سشيادته.
لمÚ
عقب ﬁادثاته مع اŸمثل اÿاصص ل أ
العام األ‡ي إا ¤ما‹ رئيسص بعثة اŸينوسسما
ﬁمد صسالح النظيف صسرح مسساهل أان «األمر
يتعلق أاك Ìبقضسية تخصص اŸالي Úأانفسسهم.
ات -ف -اق ا÷زائ -ر (اŸوق -ع ب -ب -ام -اك -و) م-وج-ود
والتاريخ كفيل بإاثبات ‚اعته لكن ل Áكن
تطبيق التفاق ‘ غياب إارادة ‘ Œسسيده
وه- -ي مسس- -ؤوول -ي -ة ت -ق -ع أاسس -اسس -ا ع -ل -ى ع -ات -ق
األط -راف اŸوق-ع-ة» م-ؤوك-دا ب-اŸن-اسس-ب-ة ع-ل-ى
أاهمية ارسساء الثقة وا◊وار الدائم بﬂ Úتلف
األطراف اŸالية.
وأاوضس- -ح مسس -اه -ل أان ل -ق -اءه م -ع اŸسس -ؤوول
األ‡ي شسكل بالفعل فرصسة سسانحة لتقييم
الوضسع السسائد ‘ هذا البلد تطبيق اتفاق
باماكو اŸنبثق عن مسسار ا÷زائر.
وذكر ‘ ذات السسياق اأن الوضسع ‘ ما‹
ي-ب-ق-ى «م-ت-أازم-ا وم-ع-ق-دا» ب-ال-ن-ظ-ر ل-ت-داعيات
الظروف األمنية السسائدة ‘ ليبيا والتهديدات
الره -اب -ي -ة ÷م -اع -ة ب-وك-و ح-رام ‘ ال-ن-ي-ج-ر
ب - -اإلضس - -اف - -ة إا ¤نشس- -اط شس- -ب- -ك- -ات ا÷رÁة
اŸنظمة والرهاب ‘ اŸنطقة.

واسسÎسسل وزير الشسؤوون اÿارجية قائل
«ه -ن -اك ال-ك-ث Òم-ن ال-ع-وام-ل ال-ت-ي تسس-ت-وق-ف
اÛتمع الدو‹ للعمل بجدية على اŸسسأالة
حتى يتسسنى للجميع تقد Ëاسسهامه» مذكرا
بدور ا÷زائر ‘ هذا الŒاه و»مسساهمتها
الكبÒة ‘ اŸسسار الذي أافضسى إا ¤التوقيع
على اتفاق ا÷زائر».
وذك -ر مسس -اه -ل أان ا÷زائ -ر «ل -ط -اŸا ل-بت
ال- -ن- -داء Ÿراف- -ق -ة الشس -عب اŸا‹ ‘ ج -ه -وده
ال -رام -ي -ة ل -ل -ح -ف -اظ ع-ل-ى وح-دت-ه وسس-ي-ادت-ه»
موضسحا أان هذه اŸبادئ األسساسسية لطاŸا
كانت األسساسص الذي يقوم عليه التزامها .وها
هي اليوم كما قال تواصسل نشساطاتها بالتعاون
مع األ· اŸتحدة عن طريق اŸينوسسما».
وب -دوره أاشس -اد ن-ظ-ي-ف ب-ال-دور «الي-ج-اب-ي»
الذي تضسطلع به ا÷زائر ‘ هذا البلد حيث
ت- -رأاسست ك -ل ات -ف -اق -ات اŸف -اوضس -ات ومسس -ار
ا÷زائر باعتبارها رئيسسة الوسساطة ورئيسسة
÷نة اŸتابعة.
لكنه أاعرب عن أاسسفه «لتع Ìتطبيق هذا
التفاق ‘ اآلونة األخÒة» جراء النزاعات بÚ
األطراف اŸوقعة نفسسها والوضسع السسائد ‘
اŸنطقة ككل.
للتذك Òتأاتي زيارة السسيد نظيف باŸوازاة
م - -ع ان- -ع- -ق- -اد ال- -دورة الـ 12ل-ل-ج-ن-ة ال-ثنائية
السسÎات -ي -ج -ي -ة ا÷زائ -ري -ة  -اŸال -ي-ة ي-وم-ي
ا÷معة والسسبت با÷زائر العاصسمة.
يسسمح الجتماع ،الذي يأاتي بعد اللقاء
الذي عقد بباماكو بتاريخ  12جوان ،2016
«ب -ت -ق -ي -ي -م ال -وضس -ع ‘ شس -م -ال م-ا‹ وال-ت-ق-دم
اŸسسجل ‘ تطبيق اتفاق السسلم واŸصسا◊ة
‘ ما‹ اŸنبثق عن مسسار ا÷زائر اŸوقع
سسنة .»2015
ك-م-ا يشس-ك-ل ال-ل-ق-اء ،ال-ذي ي-خ-ت-ت-م أاشس-غ-ال-ه
اليوم ،فرصسة «لتقييم التعاون الثنائي ومناقشسة
سسبل تعزيزه وتوسسيعه لفائدة كل الطرف.»Ú
وخ-لصص ال-ب-ي-ان إا ¤أان الج-ت-م-اع سس-ي-ت-م-ي-ز
ب -حضس-ور ﬁم-دو دي-اروراغ-ا ،مسس-ؤوول سس-ام-ي
ل -دى ال -رئ-يسص اŸا‹ اب-راه-ي-م ب-وب-ك-ر ك-اي-ت-ا،
اŸكلف بتطبيق اتفاق السسلم واŸصسا◊ة ‘
م- -ا‹ ،اŸن- -ب- -ث -ق ع -ن مسس -ار ا÷زائ -ر ،ال -ذي
سسيكون حامل رسسالة من الرئيسص اŸا‹ اإ¤
رئيسص ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة.

..ويÎأسس دورة أسشتثنائية للجامعة ألعربية

تكثيف ا÷هود Ÿواجهة العتداءات على األقصسى
ترأسس وزير ألششؤؤون أÿارجية عبد
لول ،ب-ال-ق-اهرة
أل-ق-ادر مسش-اه-ل ،أمسس أ أ
(مصش- - -ر) ،دورة أسش - -ت - -ث - -ن - -ائ - -ي - -ة Ûلسس
أ÷ام- -ع- -ة أل -ع -رب -ي -ة ،ك -رسشت ل -درأسش -ة
لج -رأءأت أŸم -ك -ن أت -خ -اذه -ا Ÿؤأج -ه-ة
أ إ
ألع -ت -دأءأت أل -ت -ي أسش-ت-ه-دفت أŸسش-ج-د
لقصشى.
أ أ
‘ كلمته الفتتاحية لفت مسساهل انتباه
لجراءات
اÛلسص ،إا« ¤اÿطورة البالغة» ل إ
التي اتخذتها قوات الحتلل ضسد اŸسسجد
األقصسى ،مؤوكدا على «ضسرورة تكثيف ا÷هود
م - -ن أاج- -ل م- -ن- -ع ات- -خ- -اذ إاج- -راءات ‡اث- -ل- -ة
مسستقبل».
ك -م -ا ح -ذر مسس -اه -ل ‘ ه -ذا السس-ي-اق ،م-ن
«ت -داع -ي -ات م-ث-ل ه-ذه األع-م-ال ع-ل-ى السس-لم
واألمن ‘ اŸنطقة واسستمرار مسسار السسلم».
‘ ذات السسياق ،ركز على الضسرورة اŸلحة

لـ «م-ن-ح ال-قضس-ي-ة ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة األول-وي-ة التي
تسس -ت-ح-ق-ه-ا وج-ع-ل-ه-ا ﬁور ك-ل نشس-اط ع-رب-ي
مشسÎك ع-ل-ى مسس-ت-وى ا÷ام-ع-ة ال-ع-رب-ي-ة م-ن
أاج -ل دع -م الشس -عب ال -ف -لسس-ط-ي-ن-ي ‘ قضس-ي-ت-ه
ال- -ع- -ادل- -ة قصس- -د إانشس- -اء دول- -ت- -ه اŸسس- -ت- -ق -ل -ة
وع-اصس-م-ت-ه-ا ال-ق-دسص» .ودع-ا ›لسص ج-ام-ع-ة
الدول العربية اÛتمع الدو‹ و›لسص األمن
خصسوصسا ،إا–« ¤مل مسسؤوولياته Œاه الشسعب
ال -ف -لسس -ط -ي -ن -ي وقضس -ي -ت-ه ال-ع-ادل-ة وال-تصس-رف
بسس- -رع- -ة م -ن أاج -ل ضس -م -ان ا◊م -اي -ة ط -ب -ق -ا
لقرارات ›لسص األمن ذات الصسلة».
والتقى مسساهل على هامشص هذا الجتماع
مع نظرائه الفلسسطيني والكويتي واŸصسري،
حيث تبادل معهم وجهات النظر بشسأان واقع
العلقات الثنائية وخاصسة اŸواعيد اŸسسجلة
‘ أاج -ن -دة ال -ت -ع -اون وك -ذلك ب-خصس-وصص أاب-رز
اŸلفات على السساحة العربية.
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تبون يششرف على تكر ËاŸتفوق ‘ Úششهادة البكالوريا
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تيبازة تكّرم اŸتفوق ‘ Úامتحانات نهاية السشنة

لوائ- - - -ل
ح - - - -ظ - - - -ي اŸت - - - -ف- - - -وق- - - -ون ا أ
بالمتحانات الرسشمية للمراحل الثÓث
ب-ت-ي-ب-ازة ،ب-ل-ف-ت-ة م-ت-مّ-يزة من السشلطات
الولئية التي منحتهم جوائز تششجيعية
معتÈة لقيت اسشتحسشان هؤولء Ãعية
أاوليائهم ،مسشاء أاول أامسس ‘ ،حفل بهيج
ُدع-ي ل-ه ‡ث-ل-ون ع-ن ﬂت-ل-ف ال-ه-يئات
ذات العÓقة اŸباششرة بقطاع الÎبية.

” تكر 17 Ëمتفوقا ‘
‘ ذات اإلطار ،فقد ّ
امتحان البكالوريا تÎاوح معدلتهم ما ب18،75 Ú
و ،17،45بينهم  5متفوق Úحصشلوا على أاك Ìمن 18
من  20وجاءت اÎŸششحة بوخلف سشلمى من ثانوية
أاﬁمد عبدي بسشيدي غيÓسس ‘ اŸرتبة األو¤
” تكر 5 Ëمتفوق ‘ Úششهادة التعليم
ولئيا ،كما ّ
اŸت-وسش-ط ت-ف-وق م-ع-دلت-هم  18م -ن  20تتقدمهم
اÎŸششحة أامينة وفاء معيوف من متوسشطة ﬁمد
“يم بسشيدي عمر و 11متفوقا ‘ ششهادة نهاية
م-رح-ل-ة ال-ت-ع-ل-ي-م الب-ت-دائ-ي حصش-ل-وا ع-ل-ى العÓمة
كاملة غ Òمنقوصشة ،وقّدمت لهؤولء أاجهزة كمبيوتر
ﬁمولة متفاوتة ‘ السشعة وا◊جم على حسشب
اŸرحلة التعليمية.
غ Òأاّن ما Œدر اإلششارة إاليه هنا ،كون ا÷هات
الوصشية  ⁄تهمل فئة ذوي الحتياجات اÿاصشة
التي اسشتفاد اŸتفوقون منها من جوائز تششجيعية
” انتقاء  9تÓميذ من هذه الفئة ‘ مرحلة
و ّ
التعليم البتدائي و 3آاخرين ‘ التعليم اŸتوسشط
لول ع- -ب- -د
أاشش- -رف ال- -وزي- -ر ا أ
لول،
اÛي - - - -د ت- - - -ب- - - -ون ،أامسس ا أ
ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصش-م-ة ،ع-لى حفل
تكرÁي على ششرف اŸتفوق‘ Ú
امتحان ششهادة البكالوريا للسشنة
الدراسشية .2017-2016
سش -ل -م ت -ب -ون خ Ó-ل ا◊ف-ل ،ال-ذي
ج - -رى ب - -قصش - -ر الشش - -عب ،ب - -حضش - -ور
مسشؤوول Úسشام ‘ Úالدولة وأاعضشاء
م- -ن ا◊ك- -وم- -ة وأاول- -ي- -اء ال -ت Ó-م -ي -ذ
اŸت- -ف -وق ،Úشش -ه -ادات وم -ي -دال -ي -ات
ت -ق -دي -ر وه -داي-ا رم-زي-ة ل-ل-م-ت-ف-وقÚ
ال- -ذي- -ن ب- -ل- -غ ع- -دده- -م  56تلميذا،
تتقدمهم التلميذة خولة بÓسشكة من
ولي -ة سش -ك -ي -ك -دة ،اŸت -حصش -ل -ة ع-ل-ى
معدل  ،19.21يليها التلميذ ﬁمد بن
أامينة من ولية معسشكر ثانيا Ãعدل
 19.12وحل التلميذ ياسش Úبريهموشس
م -ن ولي -ة قسش -ن -ط -ي -ن -ة ث -ال -ث -ا ع -ل -ى
اŸسش- -ت -وى ال -وط -ن -ي Ãع -دل .19.02
اŸت-ف-وق-ون ال-ثÓ-ث-ة ي-ن-ت-م-ون لشش-ع-ب-ة
العلوم التجريبية.
ب -حسشب م -ع -ط -ي-ات وزارة الÎب-ي-ة
الوطنية ،فقد قدرت نسشبة النجاح ‘
ال-ب-ك-ال-وري-ا ه-ذه السش-نة بـ 56,07من
اŸائة.

بن غÈيت:

إاعادة تصشويب اإلصشÓح
لتحقيق نتائج أافضشل
مسشتقبÓ
وصش -فت وزي -رة الÎب -ي -ة ال -وط-ن-ي-ة
ن- - - -وري- - - -ة ب- - - -ن غÈيت ،أامسس األول،
با÷زائر العاصشمة ،النتائج اŸسشجلة
‘ ام-ت-ح-ان شش-ه-ادة ال-ب-ك-ال-وريا لسشنة
 ،2017بـ «اŸرضشية» ،مؤوكدة أانها رغم
ذلك «ل ترقى إا ¤مسشتوى تطلعاتنا».
ق- -الت ب- -ن غÈيت ،خÓ- -ل ح- -ف -ل
تكرÁي نظم على ششرف اŸتفوقÚ
‘ امتحان ششهادة البكالوريا للسشنة
الدراسشية ا◊الية بقصشر الششعب ،إان
«ال- -ن- -ت- -ائ- -ج اŸسش -ج -ل -ة ه -ذه السش -ن -ة
مرضشية ،مع ذلك فهي ل ترقى إا¤
مسش - -ت - -وى ت - -ط - -ل- -ع- -ات- -ن- -ا وال- -ه- -دف
السشÎاتيجي الذي حدده اإلصشÓح،
اŸتمثل ‘ نسشبة ‚اح تقدر بـ 70من
اŸائة» ،معربة عن تفاؤولها بتحقيق
مثل هذه النسشبة مسشتقب ،Óمن خÓل
«إاعادة تصشويب اإلصشÓح».

أاكدت الوزيرة ،أان هذا التصشويب
يعتمد على ثÓث ركائز أاسشاسشية هي،
–وي- -ر ال- -ب -ي -داغ -وج -ي -ا واحÎاف -ي -ة
اŸوظ- -ف ،Úع- -ن ط- -ري -ق ال -ت -ك -وي -ن،
باإلضشافة إا ¤ا◊وكمة ،مششÒة إا¤
أان الوزارة تعمل حاليا على «إادخال
م -ا ي -ل-زم م-ن –سش-ي-ن-ات و–ي-ي-ن-ات،
ألننا نواجه –ديات جديدة تتطلب
منا التكيف».
‘ –ليلها لنتائج بكالوريا ،2017
قالت الوزيرة إان نسشبة النجاح البالغة
 56,07من اŸائة ،سشجلت ارتفاعا
مقارنة بالسشنة اŸاضشية حيث كانت
 49,79من اŸائة« ،أاي بزيادة تقدر
بـ 6,28ن-ق-ط-ة» ،وت-ب-ق-ى ف-ئ-ة اإلناث
تسشجل نتائج أاحسشن حيث بلغت نسشبة
‚احهن  65,03من اŸائة.
وششددت بن غÈيت على «ضشرورة
ال- -ت- -ك- -ي- -ف م -ع اŸسش -ت -ج -دات ال -ت -ي
تفرضشها التغÒات اŸتسشارعة للعا⁄
الفÎاضشي واÙيط التكنولوجي»،
معتÈة أان الرهان يتمثل ‘ كيفية
«أاخلقة المتحانات».
‘ هذا اإلطار ،ركزت الوزيرة ‘
ك -ل -م -ت -ه -ا ،ع -ل -ى سش -ع -ي ال-ق-ط-اع إا¤
«أاخلقة ا◊ياة اŸدرسشية من خÓل

لو ¤وطنيا ‘ المتحان خولة بÓسشكة:
اŸتفوقة ا أ

اإلرادة ،النضشباط واŸواظبة ...سشر ‚احي
لو ¤وط-ن-ي-ا ‘ ام-تحان
أاك-دت اŸت-ف-وق-ة ا أ
شش -ه -ادة ال -ب-ك-ال-وري-ا خ-ول-ة بÓ-سش-ك-ة ،أان سش-ر
‚اح -ه -ا ‘ مشش -واره -ا ال -دراسش -ي ،ي -ت-م-ث-ل ‘
لرادة والنضش- -ب- -اط وت- -ن- -ظ- -ي- -م ال- -وقت»،
«ا إ
مششÒة إا ¤أاهمية الدعم اŸعنوي لكل تلميذ
مقبل على هذا المتحان اŸصشÒي.
 ⁄تتمالك خولة ،التي تنتمي إا ¤عائلة جزائرية
بسشيطة ،مششاعرها خÓل تكرÁها من طرف الوزير
األول عبد اÛيد تبون بقصشر الششعب ،باعتبارها
اŸتحصشلة على أاعلى معدل ‘ بكالوريا  2017على
اŸسش -ت -وى ال -وط -ن -ي وال -ذي ب-ل-غ  ،19,21ووج- -دت
صش -ع -وب-ة ‘ وصش-ف أاح-اسش-يسش-ه-ا ل-وأاج ع-ل-ى ه-امشس
ا◊فل التكرÁي.
قالت اŸتفوقة األو« ،¤أانا سشعيدة جدا بهذا
اإل‚از وأافتخر بتكرÁي من طرف الوزير األول
عبد اÛيد تبون وأاهنئ زمÓئي الناجح Úوأادعو
من  ⁄يسشعفهم ا◊ظ ‘ هذه السشنة ،إا ¤اŸثابرة

لتحقيق النجاح ‘ السشنوات اŸقبلة».
وع- -ن سش- -ر ‚اح -ه -ا ‘ ه -ذا الم -ت -ح -ان ال -ذي
وصشفته باŸصشÒي ،اعتÈت التلميذة أان «اإلرادة
والنضش -ب -اط واŸواظ -ب-ة وت-ن-ظ-ي-م ال-وقت وت-قسش-ي-م
اŸواد حسشب أاهميتها ،هي من أاهم أاسشرار النجاح»،
مضشيفة أان إارادتها «كانت قوية منذ بداية السشنة
وباإلرادة نصشنع اŸعجزات».
‘ حديثها عن مششوارها الدراسشي ،قالت خولة
إان -ه -ا ك -انت «األو ¤ط -ي -ل -ة األط -وار ال-ثÓ-ث-ة وه-ذا
التفوق هو تتويج Ÿششواري الدراسشي».
ووصش-فت ال-ت-ل-م-ي-ذة اŸت-ف-وق-ة ،السش-نة الدراسشية
النهائية بـ «اŸتعبة من الناحية النفسشية ،حيث “ر
ع -ل -ى ال-ت-ل-م-ي-ذ فÎات ضش-ع-ف وت-عب ،ول-ول ال-دع-م
اŸعنوي من العائلة ومرافقة األسشرة الÎبوية ‘
ثانويتي وكذا الوازع الديني Ÿا اسشتطعت مواصشلة
الدرب والنجاح ‘ آاخر اŸطاف».
و ⁄تفوت خولة الفرصشة لتقد–« Ëية إاجÓل

وت- -ق- -دي- -ر ل- -ك- -ل األسش- -ات -ذة ‘ ﬂت -ل -ف األط -وار،
ف -ال -ن-ت-ي-ج-ة ال-ت-ي حصش-دت-ه-ا ‘ السش-ن-ة األخÒة م-ن
مرحلة الثانوي ليسشت إال امتدادا لعمل متواصشل
كان وراءه أاسشاتذة أاكفاء رافقو Êمنذ البتدائي
وأاسشماؤوهم سشتبقى ﬁفورة ‘ وجدا.»Ê
ووصشفت التلميذة ،امتحان ششهادة البكالوريا بـ
«ال -ن-ق-ط-ة ال-ف-اصش-ل-ة ‘ ح-ي-ات-ي ،ف-ه-ي “ث-ل ن-ه-اي-ة
مرحلة صشعبة وبداية مرحلة أاصشعب» ،مششÒة إا¤
أان طموحها حاليا ،هو إا“ام دراسشتها ا÷امعية
بتفوق ‘ تخصشصس الطب ،ألنها «–ب التعامل مع
األششياء ا◊ية».
Óششارة ،فإان التلميذة خولة بÓسشكة ،مولودة
ل إ
ب-ت-اريخ  5م -اي  1999ب -ب-ل-دي-ة “ال-وسس ‘ ،ولي-ة
سش -ك -ي -ك -دة .وق -د –صش -لت ع -ل-ى ت-ق-دي-ر ‡ت-از ‘
ششهادة البكالوريا عن ششعبة العلوم التجريبية ،حيث
كانت تزاول دراسشتها بثانوية ششنيقل سشعد.

لمة:
لول ‘ مدارسس أاششبال ا أ
اŸتفوق ا أ

اŸؤوسشسشة العسشكرية وفرت لنا كل متطلبات النجاح
لمة،
لول ‘ مدارسس أاششبال ا أ
أاششاد اŸتفوق ا أ
هيثم بهلول ،بتوف Òا÷يشس الوطني الششعبي
ل-ك-ل «م-ت-ط-ل-ب-ات ال-ن-ج-اح» ،م-ؤوك-دا أان تسش-ج-يل
لمة نسشبة ‚اح تقدر بـ100
مدارسس أاششبال ا أ
من اŸائة ‘ بكالوريا  ،2017هو نتيجة ا÷هود
اŸتواصشلة التي تبذلها اŸؤوسشسشة العسشكرية.
ع -ل -ى ه -امشس ا◊ف-ل ال-ت-ك-رÁي ال-ذي ن-ظ-م ع-ل-ى
شش - -رف اŸت - -ف - -وق Úاألوائ - -ل ‘ ام- -ت- -ح- -ان شش- -ه- -ادة
البكالوريا ،قال ششبل األمة هيثم بهلول ،من ولية
خنششلة ،الذي زاول دراسشته Ãدرسشة أاششبال األمة ‘
ولي- -ة وه- -ران ،إان «ا÷يشس ال- -وط- -ن -ي الشش -ع -ب -ي وف -ر
لتÓميذ مدارسس أاششبال األمة كل متطلبات النجاح
وظ-روف ال-ع-م-ل اŸوات-ي-ة ل-ت-ح-ق-ي-ق ن-ت-ائج ‘ مسشتوى

التطلعات».
وأاضش - -اف شش- -ب- -ل األم- -ة ‘ تصش- -ري- -ح لـ(وأاج) ،أان
«النضش -ب-اط واŸراف-ق-ة وا÷ه-ود اŸت-واصش-ل-ة ال-ت-ي
تبذلها اŸؤوسشسشة العسشكرية كانت السشبب الرئيسس
‘ –قيق مدارسس األمة لنسشبة ‚اح ‘ امتحان
ششهادة البكالوريا بلغت  100من اŸائة».
وأاكد أان التحاقه Ãدرسشة أاششبال األمة ومغادرة
البيت العائلي والنتقال من ولية خنششلة اإ ¤ولية
وهران« ،كان عن قناعة ونتيجة لتجربة ششخصشية
عاششها أاحد األصشدقاء ،فكان اتخاذ القرار سشه،Ó
ألن ال -ت -غ -يÒات اإلي -ج -اب -ي -ة ال -ت-ي لح-ظ-ت-ه-ا ع-ل-ى
صشديقي أالحظها ‘ حياتي اليومية».
وعن طموحه الششخصشي ،قال هيثم إانه يرغب ‘

م-واصش-ل-ة دراسش-ت-ه ال-ع-ل-ي-ا ‘ اŸدرسش-ة ال-ت-حضشÒية
لدراسشات مهندسس بالرويبة ،تخصشصس إاعÓم آا‹،
معتÈا أان «مواصشلة اŸششوار الدراسشي واŸهني ‘
أاحضشان اŸؤوسشسشة العسشكرية أاصشبح التزاما ووفاء،
وردا للجميل».
وق -د –صش -ل شش-ب-ل األم-ة ه-ي-ث-م ب-ه-ل-ول اŸول-ود
بتاريخ  26جانفي  2000بولية خنششلة على معدل
 ،18,69وهو أاعلى معدل على مسشتوى مدارسس
أاشش -ب -ال األم-ة ال-ت-ي سش-ج-لت Ãدرسش-ة ال-ب-ل-ي-دة 201
متفوق وبوهران  67متفوقا ،حيث –صشل ثمانية
أاششبال على ششهادة البكالوريا مع الثناء ،أاي Ãعدل
أاك Ìمن  ،20 / 18و 121ششبل بدرجة جيد جدا ،أاي
Ãعدل يفوق  20 /16من ›موع  268متفوق.
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لو¤
ثانوية زبيدة ولد قابلية حلّت ‘ اŸرتبة ا أ

تيبازة :عÓء ملزي

ال-ت-ف-ع-ي-ل اŸي-داŸ Êيثاق أاخÓقيات
قطاع الÎبية و–ي Úقرارين ،يحدد
األول ك- -ي- -ف -ي -ات ت -ن -ظ -ي -م ا÷م -اع -ة
الÎبوية وسشÒها ،فيما يحدد الثاÊ
ال-ت-وج-ي-ه-ات ال-ع-ام-ة إلع-داد ال-ن-ظ-ام
ال- -داخ- -ل- -ي ل- -ل- -م -ؤوسشسش -ة اŸدرسش -ي -ة
بالتششاور مع الششركاء الجتماعي.»Ú
ون- -وهت ب- -ن غÈيت بـ «شش- -ري -ح -ة
واسشعة من اÛتمع الداعية لفرضس
الصش- - -رام- - -ة واŸسش - -اواة واإلنصش - -اف
والسشتحقاق» ،مؤوكدة أانها Œد فيها
الدعم الÓزم Ÿواصشلة اÛهودات
‘ ه- -ذا الŒاه ،ودعت إا ¤ت- -ع- -زي -ز
القيم اŸتصشلة باŸواطنة والتسشامح
داخل اŸدرسشة ا÷زائرية ،من خÓل
مكافحة كل السشلوكات التي تتنافى
م- -ع ه- -ذه ال- -ق- -ي- -م «وخ- -اصش -ة ال -غشس
والعنف».
واع -تÈت أان ت -ن-ظ-ي-م ه-ذا ا◊ف-ل
ه -و «اعÎاف Ãج -ه -ودات ال-تÓ-م-ي-ذ
ال -ن -ج -ب -اء وب -ع -م -ل األسش -ات -ذة وب-دور
األولياء» ،مضشيفة أانه اعÎاف أايضشا
Ãجهودات الدولة التي سشخرت عددا
معتÈا من الدوائر الوزارية للحفاظ
على مصشداقية هذه المتحانات».

العدد

04

إاضشافة إا 4 ¤مÎششح Úمن الطور الثانوي ،على
الرغم من كون معدلتهم منخفضشة نسشبيا مقارنة
مع غÒهم من األصشحاء األوائل ،إال أاّن السشلطات
منحت لهؤولء جوائز قّيمة ل تقّل أاهمية عن تلك
التي حصشل عليها األصشحاء ‘ ،بادرة تهدف إا¤
تقد Ëرسشالة واضشحة اŸعا ⁄لذات الفئة ولكل
ال -ف -ئ -ات األخ -رى م -ف -اده-ا ،اسش-ت-ح-ال-ة فصش-ل ذوي
الحتياجات اÿاصشة عن اÛتمع بالتوازي مع
تثم Úا÷هد اŸبذول من طرف هؤولء عن طريق
–دي اإلعاقة ومنافسشة باقي تÓميذ اŸؤوسشسشات
الÎبوية.
واخ-ت-ت-م ح-ف-ل ال-ت-ك-رÃ Ëن-ح ج-وائ-ز تشش-جيعية
Ÿديري اŸؤوسشسشات الÎبوية ا◊اصشلة على أاعلى
نسشب النجاح ،بحيث جاءت ثانوية زبيدة ولد قابلية
‘ اŸرت -ب -ة األو ‘ ¤ام -ت -ح -ان ال-ب-ك-ال-وري-ا ل-ل-ع-ام
الثالث على التوا‹ بنسشبة ‚اح بلغت  82،82من
اŸائة ،كما حافظت ثانوية ﬁمد بلرباي بششرششال
على رتبة الوصشافة للعام الثا Êعلى التوا‹ بنسشبة
 80من اŸائة وجاءت ثانوية ﬁمد األم ÚدباغÚ
بالداموسس ثالثة بـ 78،90من اŸائة وهي ثانويات
تقع كلها با÷هة الغربية للولية‡ ،ا يؤوّكد أانّ األمر
يتعلق بإارسشاء تقاليد للمنافسشة والتحدي بها.
أام -ا ف -ي -م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-اŸت-وسش-ط-ات ،ف-ق-د ج-اءت
متوسشطة Áينة أاوداي العتيقة بقلب مدينة ششرششال
‘ اŸرتبة األو ¤بنسشبة ‚اح قدرت بـ 88،42من
اŸائ -ة ،ت -ل -ت -ه -ا م -ت -وسش-ط-ة ﬁم-د زي-ب-وشس ب-ن-فسس
اŸدينة بـ 86،59من اŸائة ومتوسشطة ‚اري علي
بقوراية بـ 83،67من اŸائة وهي متوسشطات تقع
هي األخرى بالضشفة الغربية للولية التي تششهد كّل
سش -ن -ة أاع -ل -ى نسشب ‚اح ‘ ﬂت -ل-ف الم-ت-ح-ان-ات
اŸصشÒية.

تكر Ëالناجح Úبتندوف

اŸتابعة الدائمة وراء النتائج اŸششرفة

ن-ظ-مت م-دي-ري-ة الÎب-ي-ة ب-ولي-ة ت-ندوف،
لول ،حف ÓتكرÁيا على ششرف الطلبة
أامسس ا أ
لط- -وار ،اح -تضش -ن -ه اŸرك -ز
اŸت- -ف- -وق ‘ Úك- -ل ا أ
لسشÓمي وحضشرته السشلطات اÙلية
الثقا‘ ا إ
بالولية وإاطارات اŸديرية وأاولياء التÓميذ
وبتغطية خاصشة من «الششعب».

تندوف :عويشش علي
ت -ن-ظ-ي-م ا◊ف-ل ال-ت-ك-رÁي ج-اء اح-ت-ف-اء ب-ال-ن-ت-ائ-ج
اإلي- - -ج- - -اب- - -ي- - -ة اÙق - -ق - -ة ‘ اŸوسش - -م ال - -دراسش - -ي
 ،2016/2017ويأاتي بعد أايام قليلة من إاعÓن نتائج
ششهادة البكالوريا.
عن هذه النتائج أاكدت «بوصشبيعات سشكتو» مديرة
الÎب -ي -ة ل -ولي -ة ت -ن -دوف ،أان ق-ط-اع الÎب-ي-ة ب-ال-ولي-ة
وب -فضش -ل اŸت -اب -ع -ة اŸسش-ت-م-رة م-ن ط-رف السش-ل-ط-ات
اÙلية و›هودات كل اإلطارات وششركاء القطاع،
قطع ششوطًا كبÒاً خÓل السشنوات الثÓث األخÒة،
وهو ما أاتى بثماره من خÓل نتائج «جد إايجابية» ‘
طوري البتدائي والثانوي.
وأاضشافت اŸتحدثة ،أان الطور اŸتوسشط ليزال
يتخبط ‘ نفسس النتائج اŸتدنية «وهو ما سشيدفعنا
إا ¤إاجراء دراسشة معمقة Ÿعرفة األسشباب وراء هذا
الÎاجع ‘ النتائج والعمل على –سشينها مسشتقب،»ًÓ
مؤوكدًة ‘ ذات السشياق أان الولية ششهدت قفزة نوعية
‘ ن-ت-ائ-ج شش-ه-ادة ال-ب-ك-ال-وري-ا ل-ه-ذه السش-ن-ة ،م-ت-خ-طيًة
بذلك ،وألول مرة ،عتبة  %62،76مقارنة بنتائج السشنة
اŸاضشية والتي  ⁄تتجاوز .%54
تشش Òاألرقام إا ¤أان حوا‹  359طالب –صشلوا
ع -ل -ى شش-ه-ادة ال-ب-ك-ال-وري-ا  %70،41م -ن -ه -م ‘ ث -ان -وي-ة
«العÓمة اıتار بن بلعمشس» لوحدها .كما –صشلت
شش-ع-ب-ة ال-ري-اضش-ي-ات ب-ن-فسس ال-ث-ان-وي-ة ع-لى نسشبة ‚اح
 %100وكذا أاعلى معدل ‘ ششهادة البكالوريا بالولية
للطالب «بÓشس سشفيان» Ãعدل  ،17،71ونفسس اŸعدل
ي -ت -ك -رر ‘ ال -ط -ور اŸت-وسش-ط ل-ل-ت-ل-م-ي-ذة «ف-ت-ي-ل آاي-ة»
الناجحة Ãعدل  17،71وهو الأعلى ‘ ششهادة التعليم
اŸتوسشط ‘ ،ح ⁄ Úيتجاوز عدد الناجح ‘ Úكل
اŸتوسشطات  285تلميذ بنسشبة ‚اح  ⁄تتجاوز ،%29
وحوا‹  1044تلميذ ناجح ‘ ششهادة التعليم البتدائي

بنسشبة ‚اح وصشلت ا.%71،46 ¤
‘ معرضس ردها على سشؤوال لـ «الششعب» ،حول
مشش -ك -ل الك -ت -ظ -اظ ب -ب -عضس األقسش-ام ،أاك-دت م-دي-رة
الÎب -ي -ة ل -ولي -ة ت -ن -دوف أان اŸشش -ك-ل لي-زال ق-ائ-مً-ا،
خاصشًة ‘ الطور اŸتوسشط «ونحن نعمل على القضشاء
عليه تدريجياً ‘ السشنوات القليلة القادمة» ،وهو ما
أاكده الوا‹ بدوره لـ «الششعب» حيث قال ،إان السشلطات
اÙلية تعمل جاهدًة على «–سش Úظروف التمدرسس
من خÓل القضشاء على كل اŸعوقات التي قد تؤوثر
على السش Òا◊سشن للقطاع» ،مششÒا إا ¤أان مششكل
الكتظاظ سشيششهد انخفاظًا ﬁسشوسشًا ‘ اŸواسشم
الدراسشية اŸقبلة إاذا ما ” تسشليم األقسشام اإلضشافية
التي هي ‘ طور اإل‚از حاليًا ببعضس اŸؤوسشسشات
التعليمية ،مع بقاء الوضشع كما هو عليه ‘ اإلكماليات
والذي أاثر سشلبًا على نتائج التعليم اŸتوسشط.
ب-خصش-وصس رف-ع ال-ت-ج-م-ي-د ع-ل-ى مشش-اري-ع ال-ق-ط-اع
ب -ال -ولي -ة Ãا ف-ي-ه-ا ث-ان-وي-ة أام ال-عسش-ل ،أاك-د م-رم-وري
أامومن أان «هناك قرارات سشيتم اتخاذها ‘ هذا
الشش -أان مسش -ت -ق -ب  »Óً-دون إاع -ط-اء ت-ف-اصش-ي-ل ك-اف-ي-ة ‘
اŸوضش- -وع .واع- -ت ÈاŸت- -ح -دث أان ن -ت -ائ -ج ال -ت -ع -ل -ي -م
البتدائي والثانوي بالولية كانت جيدة ومقبولة إا¤
ح-د ك-بُ ،Òم-شش-ي-داً ب-اÛه-ودات ال-ك-بÒة ال-ت-ي ب-ذل-ها
أافراد األسشرة الÎبوية وكل ششركاء القطاع بالولية،
مؤوكداً على العمل مسشتقب ً
 Óرفقة إاطارات القطاع وكل
الششركاء على –سش Úالنتائج ‘ كل األطوار.
Œدر اإلشش -ارة إا ¤أان ح -ف -ل ن -ه -اي -ة السش-ن-ة شش-ه-د
تكر ËالتÓميذ اŸتفوق ‘ Úجميع األطوار ،بحضشور
األولياء واألسشاتذة الذين كان لهم نصشيب من هذا
ال -ن -ج -اح .ك -م -ا ك -رمت م -دي -ري-ة الÎب-ي-ة اŸؤوسشسش-ات
الÎبوية التي حققت نتائج إايجابية والتي وصشلت نسشبة
النجاح ‘ بعضشها إا.%100 ¤
من جهة أاخرى ،تقربت «الششعب» من بعضس أاولياء
ال -ت Ó-م -ي -ذ اŸك -رم Úوال-ذي-ن اسش-ت-حسش-ن-وا اŸب-ادرة،
م -ؤوك -دي -ن ع-ل-ى أان ال-ن-ت-ائ-ج اإلي-ج-اب-ي-ة ال-ت-ي ح-ق-ق-ه-ا
أاب -ن -اؤوه -م ك -انت ث -م -رة اج -ت -ه -اد ال -ت Ó-م -ي-ذ وع-زÁة
األسشاتذة ،معتÈين أان هؤولء األسشاتذة كانوا على قدر
كب Òمن اŸسشؤوولية والتي أاتت بثمار النجاح ألسشر
التÓميذ وللولية ككل من خÓل تبوئها هذه السشنة
Ÿراتب متقدمة ألول مرة.

بششار –تفي بنجبائها :دنيا ﬁمادي ‘ الصشدارة بـ ١٨ ٣٥

ن- -ظ- -مت م -دي -ري -ة الÎب -ي -ة ب -بشش -ار ،أامسس
لول ،ح- -ف Ó- -تـك -رÁي -ا ل -ف -ائ -دة ال -ت Ó-م -ي -ذ
ا أ
النجباء لÓمتحانات اŸدرسشية الرسشمية دورة
 2017وال -ذي اح -تضش-ن-ت-ه ج-ام-ع-ة أال-ط-اه-ري
لم Úالعام لولية بششار
ﬁمد ،حيث أاششرف ا أ
ﬁمد ﬂبي نيابة عن وا‹ الولية.
افتكت التلميذة دنيا ﬁمادي اŸرتبة األو‘ ¤
امتحان ششهادة البكالورياÃ ،عدل  18.35ششعبة علوم
Œريبية وبتقدير ‡تاز ،وقالت إان ثمرة النجاح هذه
 ⁄تأات اعتباطا أاو صشدفة ،بل سشبقها جهد وكد
وعناء ،وهي –صشيل لسشنوات من اŸثابرة وا÷د
والعمل ،مؤوكدة أان تفوقها يرجع بالدرجة األو ¤إا¤
وال-دي-ه-ا وأاسش-ات-ذت-ه-ا ب-ث-ان-وي-ة أاب-ي ا◊سش-ن األششعري
ب-ع-اصش-م-ة ال-ولي-ة بشش-ار ،وه-ي ال-ث-ان-وي-ة ال-تي عودتنا
دائما على التفوق ‘ الكث Òمن اŸناسشبات.
وأاكدت أانها عازمة على اŸضشي قدما ‘ –قيق
اŸزي- -د م- -ن ال- -ن- -ج- -اح- -ات وال -ت -ف -وق ‘ مشش -واره -ا
ا÷امعي ،بإاذن الله .كما أانها تتمتع بأاخÓق حميدة
بششهادة الكثÒين ،وهنا تسشتوقفنا لتقول إان الجتهاد
واŸثابرة هما أاسشاسس النجاح الذي ل يأاتي جزافا ،بل

لبد من العمل لتحقيقه ،مضشيفة أان اإلرادة واإلÁان
والثقة بالنفسس هي سشÓحها ‘ ا◊ياة.
فيما حازت التلميذة حمÓوي جيهان على معدل
 ‘ 17.90ششعبة علوم Œريبية والتي تدرسس بثانوية
أابي حامد الغزا‹ ومن نفسس الثانوية الطالبة ليلية
يسشرى حنان Ãعدل  17.68اŸرتبة الثالثة.
النتائج تركت انطباعا حسشنا خاصشة بعد اÛهود
اŸبذول من طرف التÓميذ واألسشرة الÎبوية على
العموم ،حيث كانت نسشبة النجاح ‘ البكالوريا ‘
بششار لسشنة  %45.90 2016وهذه السشنة كانت النتائج
ل ب -أاسس ب -ه -ا وح -ق-قت م-درسش-ة أاشش-ب-ال األم-ة ب-بشش-ار
نتيجة  100من اŸائة.
وبحسشب تصشريح مدير الÎبية لـ «الششعب» على
هامشس تكر ËالتÓميذ النجباء بجامعة أالطاهري
ﬁم- -د ،ق -ال إان نسش -ب -ة  49،17ت-ع-ت Èق-ف-زة بالولية
و–رصس مديرية الÎبية على أان تكون ‘ السشنوات
القادمة من ب ÚاŸراتب األو.¤

بششـــار :دحمان جمــال

ألسسبت  29جويلية  2017م
ألموأفق لـ  06ذي ألقعدة  14٣8هـ
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اسشتثمار  ١7٠مليون أاورو يوفر  ١٥٠٠منصشب ششغل

مصسنـ ـ ـ ـع «فولسسفاغـ ـ ـ ـن» حلـ ـ ـ ـ ـم يتحق ـ ـ ـ ـق با÷زائـ ـ ـ ـ ـر
’نتاج
’و ¤من ا إ
’Ÿانية خÓل السشنة ا أ
 ١٢أالف سشيارة للعÓمة ا أ

–قق حلم مصشنع «فولكسشفاغن» أاخÒا بإاسشدال السشتار على النماذج التي سشÎكب با÷زائر من نوع «سشيات إابيزا» و»سشكودا
’ول ،وزير التجارة أاحمد عبد ا◊فيظ السشاسشي على
أاُكتفايا» و»كادي» وسشيارة «غولف »7-الرياضشية ،حيث أاششرف ،أامسس ا أ
’وروبي.
تدشش ÚاŸصشنع باŸنطقة الصشناعية سشيدي خطاب ،و’ية غليزان ،بحضشور عدد من الو’ة وبعضس سشفراء ا’–اد ا أ

غليزان  -مبعوث «الشصعب» :جÓل بوطي

بات باإمكان ألجزأئريين أقتناء سسيارأت
«فولكسسفاغن» ألألمانية أبتدأء من ألسسنة
ألجارية ،مركبة محليا باأيدٍ جزأئرية.
غ -ي -ر أن وزي -ر أل-ت-ج-ارة دع-ا أإل-ى أل-ت-ح-ول
بشس -ك -ل سس -ري -ع م-ن م-رح-ل-ة أل-ت-رك-يب أإل-ى
أل-تصس-ن-ي-ع أل-ح-ق-ي-ق-ي ف-ي أل-ق-ريب أل-عاجل
وألتوجه نحو ألتصسدير كمرحلة ثالثة من
ألمشسروع ،موؤكدأ أن ألحكومة تسسعى أإلى
تعزيز ألصسناعة ألميناميكية أكثر من أي
وقت مضسى.
بن ألسساسسي دعا في كلمته خÓل ألفتتاح
ألرسسمي لمصسنع فولسسفاغن بغليزأن ،أإلى
ألتحول مباشسرة في غضسون مدة قصسيرة
أإلى مرحلة ألتصسنيع ألحقيقية ،قائ« :Óأإن
ذلك ه -و أل -ه -دف أل-ذي تسس-ع-ى أل-ح-ك-وم-ة
لتحقيقه من خÓل ألشسرأكة ألتي وصسفها
بالمتميزة وألعريقة».
و أضس - -اف وزي - -ر أل - -ت - -ج - -ارة ،أن ألشس- -ريك
ألأل -م -ان -ي ذأ أل-ج-ودة أل-ع-ال-ي-ة ف-ي أل-ع-ال-م
ي -ح -ظ -ى ب -ث -ق -ة ك -ب -ي -رة ل -دى أل -مسس-ت-ه-لك
أل-ج-زأئ-ري ،ق-ائ« :Ó-أإن أت-ج-اه أل-ح-ك-ومة
أل -ج -زأئ -ري-ة ه-و أإنشس-اء ق-اع-دة
ك- -ب- -ي- -رة ل- -لصس- -ن -اع -ة

كما تطرق بن ألسساسسي في كلمته ألتي
حضس- -ره- -ا م- -م- -ث- -ل- -ون ك -ب -ار ع -ن م -ج -م -ع
«فولكسسفاغن» ،أن رقم ألأعمال للمجمع
بالجزأئر منذ سسنوأت عديدة كان مهما
دأئ -م -ا ،وه -ذأ ي -ك -ون
ب-ال-نسس-ب-ة ل-ن-ا حافزأ
ل - - -لصس- - -ع- - -ود أإل- - -ى
مرحلة أخرى من
ألتصسنيع
وفرصسة أخرى
لخلق
مناصسب
ألشسغل،
دأعيا أإلى
توسسيع
هذأ
ألمصسنع
أإل -ى م -ا ل -ه أل -ف -ائ-دة
ل Ó-ق-تصس-اد أل-وط-ن-ي م-ن خÓ-ل
تجسسيد مصسانع أخرى للمناولة وألندماج
ألق- - -تصس- - -ادي ولك - -تسس - -اب أل - -م - -ه - -ارأت
وألتكنولوجيا ألمعروفة بها مصسانع
«ف-ول-كسس-ف-اغ-ن» ل-ت-حقيق

ومشسجع لتوسسيع نشساط «فولكسسفاغن».
بدوره أشسار مدير مجمع سسوفاك مرأد
ع -ول -م -ي ،أإل -ى أل -ت -ح-دي-ات أل-ك-ب-ي-رة أل-ت-ي
وأجهت ألمجمع في تحقيق حلم ألمصسنع
وفي مقدمتها ألتحدي ألزمني وألتمويل
أل -م -ادي ،مسس -ت -ط -ردأ أن ك-ل ذلك ل-م ي-ث-ن
عزيمة ألمجمع عن تحقيق ألمشسروع ألذي
يسس -ع -ى أإل -ى أل -ري -ادة ف -ي م-ن-ط-ق-ة شس-م-ال
أإفريقيا وألعمل بنفسس ألمعايير ألمعمول
بها عالميا.

 ١٧٠مليون أاورو اسستثمار
م -ن أل -م -ق -رر أن ي -ن -ت -ج مصس -ن -ع أل -ت-رك-يب
«فولسسفاغن» 12 ،ألف سسيارة ،على أن يتم
رف -ع ه -ذه أل -ط -اق-ة أإل-ى  100أل-ف سس-يارة
سس-ن-وي-ا ،ب-ع-د خ-مسس-ة أع-وأم ،م-ن م-خ-تلف
ألأصسناف ،على غرأر ألسسياحية وألنفعية
وك -ذأ أل -ع Ó-م-ت-ي-ن
«سسكودأ»
و»سسيات» ،حيث
ت - - -م أإق - - -ام - - -ة
ألمصسنع
بالمنطقة
ألصسناعية
لسسيدي
خطاب
على
مسساحة
ت- -ف- -وق  150هكتار
ب -اسس -ت -ث -م -ار م -ال-ي ب-ن-ح-و 170
مليون أورو.
كما سستمثل نسسبة ألندماج بهذه ألوحدة
ألصسناعية  15من ألمائة ،في حين قد تصسل
أإل - -ى ح- -دود  40م -ن أل -م -ائ-ة ب-ع-د خ-مسس
سسنوأت لدخول ألمصسنع حيز ألإنتاج .كما
يسس -اه -م ه-ذأ أل-مشس-روع ع-ن-د دخ-ول-ه ح-ي-ز
ألإنتاج حوألي  1400منصسب شسغل مباشسر
وغ -ي -ر م -ب -اشس -ر لسس -ك -ان أل -م -ن -ط -ق-ة وك-ذأ
أل -ولي-ات أل-م-ج-اورة ،وه-و أل-مسس-ع-ى أل-ذي
ترمي أإليه ألحكومة ،بحسسب وزير ألتجارة.

–ال ـ ـ ـف «حم ـ ـ ـسس» و»جبهـ ـ ـ ـة التغي ـ ـ ـ »Òلفائ ـ ـ ـدة م ـ ـ ـن؟

حكيم بوغرارة
عودة حركة مجتمع ألسسلم ألجديدة ألقديمة،
كان لسسبب وأحد وهو أإبعاد أبوجرة سسلطاني
وجناحه من ألحزب وألتخلصس منه نهائيا،
لأنه هو ألوحيد ألقادر على ألمناورة ومخالفة
ألقيادأت في كثير ألموأقف وألقضسايا ألتي
عرفتها ألسساحة ألسسياسسية.
يسسير عبد ألرزأق مقري زعيم ألحركة نحو
ت -جسس-ي-د م-خ-ط-ط-ه ألسس-اع-ي م-ن خÓ-ل-ه أإل-ى
فرضس منطقه وعدم قبول ألزعامة منقوصسة،
يظهر ذلك من خÓل ما عرفته ألحركة منذ

بعد التفاف الطبقة السشياسشية حول اŸقÎح

–ديد الفئات اŸعنية بالدعم يضسع حّدا لسستنزاف األموال

’ول ع- -ب- -د
’ق - -ى م - -قÎح ال - -وزي- -ر ا أ
’ج-م-اع
اÛي -د ت-ب-ون ،ب-خصش-وصس ب-ن-اء ا إ
ال- -وط- -ن- -ي اÿاصس ب- -ت- -ح- -دي -د اŸع -ن -يÚ
بالدعم اŸمنوح من قبل الدولة ،صشدى
إايجابيا لدى الطبقة السشياسشية واÛتمع
اŸد ،Êرغم أانه ‘ مرحلة التفك ،Òإا’
أان-ه ي-وج-د إاج-م-اع ع-ل-ى م-ب-دإا م-راج-عته
وحصشره ‘ الفئات الهششة وكل من هو ‘
ح -اج-ة ف-ع-ل-ي-ة ل-ه؛ م-قÎح سش-يضش-ع ح-دا
’موال
Óسشراف والتبذير واسشتنزاف ا أ
ل إ
اŸوج -ه-ة ل-ه م-ن أاط-راف غ Òم-ع-ن-ي-ة ب-ه
وليسشت ‘ حاجة له.

فريال بوشصوية

ألميكانيكية
وأن ك- - - - - - - - - -ان
مصسنع
فولسسفاغن
ك -م -رح -ل-ة أول-ى»،
م- - - - -وضس - - - -ح - - - -ا أن
أل -ج -زأئ -ر ت-م-لك ك-ل
ألموؤهÓت ألتي تجعل
م -ن -ه -ا وج -ه-ة ل-تسس-وي-ق
ألمنتج نحو ألسسوق ألإفريقية.
في هذأ ألإطار ،قال بن
ألسس -اسس -ي ،م -ق -ت-ن-ع-ون أن
السشاسشي :بلوغ
ة
تحقيق ما نريد بالنسسب
مرحلة التصشنيع
ل-ه-ذه ألصس-ن-اع-ة سسيتحقق
مرحليا ،لكن يبقى على والتصشدير هدفنا
م - -ج - -م - -ع- -ي «سس- -وف- -اك»
و»ف-ول-كسس-ف-اغ-ن» ت-وضس-ي-ح ه-ذه ألخطوأت أل -تصس -دي -ر وأل -ع-م-ل
ألتي ناأمل من خÓلها توسسيع رقعة تصسنيع ع - -ل - -ى أسس - -ت- -ح- -دأث
ألسس- -ي- -ارأت ول- -يسس ت- -رك- -ي- -ب -ه -ا وذلك ف -ي صس- -ن- -اع- -ة ح- -ق- -ي -ق -ي -ة
أل -مسس -ت -ق -ب -ل أل-ق-ريب ل-ت-ح-ق-ي-ق ألأه-دأف خÓقة للثروة».
أل -مسس -ط -رة م -ن خ Ó-ل ه -ذه ألشس-رأك-ة م-ع م -ن ج -ه -ت-ه ق-ال ه-رب-رت
مجمع «سسوفاك».
دأيسس ،أل - -م - -دي - -ر أل - -ع - -ام
ألمجمع ألعالمي أثبت جدأرته أنه سسيكون وعضس - - - -و م - - - -ج - - - -لسس أإدأرة م - - - -ج- - - -م- - - -ع
ح -ل -ي -ف -ا وشس -ري -ك-ا ،ي-ق-ول وزي-ر أل-ت-ج-ارة« .ف -ول -كسس -ف -اغ-ن» ،أإن ث-م-رة ألشس-رأك-ة ب-ي-ن
مضسيفا ،أن «سسوفاك معنا لتعزيز صسناعة أل -ج -زأئ -ر و أل -م -ان -ي -ا ت -ح -ق -قت ب-ان-طÓ-ق
ألسس -ي -ارأت وج-ع-ل م-ن أل-ج-زأئ-ر م-ن-ط-ل-ق-ا مشسروع تركيب ألسسيارأت بلغيزأن ،مشسيرأ
حقيقيا»« ،من خÓل أول أكتسساب مهارأت أإلى أن ألمجمع يحترم كل ألبنود ألموقعة
ألتصسنيع وألتكنولوجيا وثانيا توسسيع رقعة م -ع م -ج -م -ع سس -وف -اك ،م -وؤك -دأ ف -ي ن-فسس
هذأ ألقطاع وثالثا جعل ألجزأئر مصسدرأ ألوقت أن مناخ ألسستثمار بالجزأئر مريح
لهذه ألسسيارأت».
إان اع-ت-ب-ار –ال-ف «ح-مسس» و»ج-ب-هة
التغي »Òإا‚ازا كبÒا وظاهرة سشياسشية
جديدة سشيكون خطأا فادحا ،فكل ما ‘
ال -قضش -ي-ة ه-و إاع-ادة ت-وح-ي-د ح-زب ب-ع-د
انششطاره ،أاي العودة إا ¤نقطة البداية
بعد جهد جهيد.

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

م-دة ،ح-يث ت-خ-ن-دق م-ع م-ج-م-وع-ة م-زف-رأن،
وتحادث مع ألسسلطة في نفسس ألوقت.
ك -م -ا رفضس م -ق -ري أل -ت-رشس-ح لÓ-ن-ت-خ-اب-ات
أل-تشس-ري-ع-ي-ة وأآث-ر ع-ب-د أل-م-ج-ي-د م-ناصسرة في
ألعاصسمة وكان ذلك خطة منه لإظهار نفسسه
على أنه مترفع عن ألمناصسب ويرغب فقط
في بناء حركة قوية ل هي شسرقية ول غربية
ولكن جزأئرية ذأت شسخصسية متزنة.
ما زأد قوة مقري ،ألعروضس ألتي وصسلته من
ألسسلطة لدخول ألحكومة ورفضسه بلباقة ،كما
كسسب خليفة أبوجرة على ر أسس ألحركة نقاطا
أإضسافية بعد تسسييره فترة ما بعد ألتشسريعيات
وت - -ج - -اوز م - -ط - -الب أل - -ب - -عضس ف - -ي ضس- -رورة
ألنسسحاب من ألمجلسس ألشسعبي ألوطني بعد
شس -ك -اوى أل -ح -رك -ة م -ن أل -ت -زوي -ر ،ع -ل -ى ح -د
تعبيرها.
تمكن مقري من تجسسيد ألوحدة مع جبهة
ألتغيير موؤخرأ وأسسترجاع ألتسسمية ألقديمة
ل-ل-ح-رك-ة ح-رك-ة م-ج-ت-م-ع ألسس-ل-م ،وه-و م-ا قد

يوؤول أن مقري يرغب في ألتاأكيد للقوأعد
باأنه محافظ على أمانة مرجع ألحركة ألشسيخ
ألرأحل محفوظ نحناح ومنه أإضسفاء ألشسرعية
على ألخطوأت ألتي يقوم بها.
يبقى ألسسوؤأل ألذي يطرح نفسسه ،ماذأ سستربح
ألحركة وكيف سستتعامل مع ألمسستقبل؟ ،في
ظل عدم وجود أسسترأتيجية وأضسحة لأحزأب
ألتيار ألإسسÓمي ألتي عرفت أنقسسامات لم
تشسفع لها حجز مكانة في ألسساحة ألسسياسسية
وتشسكيل لوبي باإمكانه ألتموقع.
وي -ظ -ه -ر أن ح -رب أل -زع -ام-ات وع-دم صس-ف-اء
أل -ن -ي -ات وع -دم ق -ن -اع -ة أل -ك -ث -ي -ري -ن ب -ب -عضس
أل -خ -ط -وأت أل -ت-ي ي-ق-وم-ون ب-ه-ا وأل-ط-ع-ن ف-ي
أل -ظ -ه -ر ،وألن -ف-رأدي-ة ف-ي ب-عضس أل-م-ب-ادرأت
ت - -ق- -ف ح- -ائ Ó- -دون أل- -وصس- -ول أإل- -ى أح- -زأب
أإسسÓمية قادرة على تقديم ألبديل وألإضسافة
بدل من ألصسرأعات ألدأخلية ألتي طغت على
ألمشسهد ألسسياسسي و أثرت كثيرأ على سسمعة
ألممارسسة ألديمقرأطية في بÓدنا.

ألعدد
17٣99

05

ب- -م- -ج- -رد أإعÓ- -ن- -ه ع -ن أل -م -ب -ادرة ،أل -ت -فت
ألأحزأب ألسسياسسية عموما بما فيها تلك
ألمحسسوبة على ألمعارضسة ،وهو أمر ليسس
غريبا؛ ذلك أن ألطبقة ألسسياسسية لطالما
رأف-عت ل-م-رأج-ع-ة أل-دع-م أل-م-وج-ه لÓ-أسسعار
وأسس -ع -ة ألسس-ت-هÓ-ك ،أل-ت-ي ت-ح-رصس أل-دول-ة
ع -ل -ى أسس -ت -م -رأري -ت-ه م-ه-م-ا ك-انت أل-ظ-روف
ألقتصسادية ،تجسسيدأ للسسياسسة ألجتماعية
ألمنتهجة منذ سسنوأت.
ه -ذأ ألل -ت -ف -اف ،ي -ع -د ع -ل-ى ألأرج-ح دع-م-ا
وسس -ن -دأ ل -ل -ج -ه -از أل -ت -ن -ف-ي-ذي ،أل-ذي ي-ك-ون
م-رف-وق-ا ف-ي خ-ط-وت-ه ه-ذه ب-م-ق-ت-رح-ات كل
ألشسركاء ألجتماعيين ومن ألمجتمع ألمدني
وألأحزأب وكل ألأطرأف ألمعنية ،كما أنه
سسيسساهم في تبسسيط ألخطوة ألتي تكتسسي
أهمية بالغة ،كونها تضسع حدأ للمسستفيدين
ب -غ -ي -ر وج -ه ح-ق م-ن ج-ه-ة ،وت-ج-ع-ل أل-دع-م

موجها لمن هم في حاجة فعلية له.
ورغم أنها في طور ألتفكير فقط وفق ما
أكد ألوزير ألأول ،أإل أن ألمقترح كان محل
قبول من ألجميع ،على أعتبار أنه يضسع حدأ
لسس -ت -ف -ادة أل -ج -م -ي-ع م-ن أل-دع-م ،أم-ر غ-ي-ر
منطقي ليسس فقط بسسبب صسعوبة ألظرف
ألقتصسادي ،وأإنما لأن ألدعم في حد ذأته
موجه لفئة معينة ،وقد تم طرح أإشسكالية
دعم سسعر ألسسكر على سسبيل ألمثال ،أإذ يدفع
ألموأطن مهما كان مسستوأه ألمعيشسي نفسس
أل-ث-م-ن أل-ذي ي-دف-ع-ه صس-احب مصس-ن-ع لإن-تاج
ألمشسروبات ،ألذي يسستهلك كميات ضسخمة،
توجه لصسناعة  11مليون لتر من ألمشسروبات
يتم أسستهÓك  50من ألمائة منها ،حسسب
ألأرقام ألتي أوردتها ألفدرألية ألجزأئرية
للمسستهلكين ،على أن يتم رمي بقية ألإنتاج،
أي أن ألسسكر ألمدعم يكون مصسيره ألتلف
في قارورأت ألعصسير وألمشسروبات ألغازية.
وعلى ألأرجح ،فاإن ألمصسنعين ألذين يجنون
أرب-اح-ا ك-ب-ي-رة م-ن أإن-ت-اج أل-مشس-روب-ات ع-ل-ى
سس -ب -ي -ل أل-م-ث-ال ،لأن أل-ت-ب-ذي-ر وألسس-ت-هÓ-ك
ألمفرط للمادة ،رغم ألأضسرأر ألتي تلحقها
بصس-ح-ة أل-م-وأط-ن-ي-ن ،م-ا ك-ان-وأ ي-فرطون في
ألإنتاج وأسستهÓك مادة ألسسكر ،ألتي يكون
مصسيرها في نهاية ألمطاف سسلة ألنفايات،
ل -و ك -ان -وأ ي-دف-ع-ون ألسس-ع-ر أل-ح-ق-ي-ق-ي ل-ه-ذه
ألمادة ،ألأمر كان ينطبق على ألكهرباء في
ألسسابق قبل أن يضسع قانون ألمالية للعام
 2016حدأ للمسساألة ،من خÓل وضسع تسسعيرة
تتوقف على ألكمية ألمسستهلكة للموأطنين،
وتسسعيرة خاصسة بالمصسنعين وألمنتجين.

ولد عباسس من البويرة:

األولوية للكفاءات الشسبابية ‘ اÙليات اŸقبلة

’م Úالعام ◊زب جبهة
أاششرف ا أ
التحرير الوطني جمال ولد عباسس،
أامسس ،بالبويرة ،على تنصشيب اللجنة
الو’ئية لتحضش Òا’نتخابات اÙلية.

البويرة :ع .نايت رمضصان
ت-ط-رق ول-د ع-ب-اسس ب-ال-م-ن-اسس-ب-ة ،إأل-ى تفاصسيل
ألتعليمة رقم  12وألتي تتضسمن شسروط ألترشسح
وك -ذأ تسس -ي -ي-ر أل-ل-ج-ان ،سس-وأء ع-ل-ى أل-مسس-ت-وى
ألمحلي أو ألولئي ،مؤوكدأ أن ألحزب يفتح
أبوأب ألترشسح أمام ألكفاءأت ألشسبابية وألتي
أعتبرها مسستقبل ألبÓد ،مسستشسهدأ بالكتلة
أل -ب -رل -م -ان -ي-ة أل-ت-ي أن-ب-ث-قت ع-ن ألن-ت-خ-اب-ات
أل-تشس-ري-ع-ي-ة أألخ-ي-رة ،م-وضس-ح-ا أن  %70م-ن-ها
أوجه جديدة كانت أألبوأب مسسدودة أمامهم
في ألسسابق.
في نفسس ألموضسوع أكد أن أألفÓن تعرضس في
تلك ألفترة إألى مناورأت من ألدأخل ،لهذأ
أتخذ ألقرأر أسستبعاد كل من توأطأا في تلك
ألمؤوأمرة ألدأخلية ومن لم يشسارك في ألحملة
ألن- -ت- -خ -اب -ي -ة ،ك -م -ا أم -ر ب -إاع -ط -اء أألول -وي -ة

للمجاهدين وأبنائهم ألذين يبدون رغبة في
أل -ت -رشس -ح .وت-ح-دث م-ط-ول ع-ن ألن-ت-ه-ازي-ي-ن
أل -ذي -ن ي -ري-دون أسس-ت-ع-م-ال أل-ح-زب ألغ-رأضس
شسخصسية لسسيما أصسحاب أألموأل.
أألمين ألعام للحزب ألعتيد ،قال إأنه سسيحارب
أصسحاب ألشسكارة ،فمن له نية ألخدمة ألعامة
لصسالح ألموأطن فعليه وضسع أألعمال جانبا
ويقوم بالسسياسسة .أما إأن كان غير ذلك فعليه
ألعدول عن ألسسياسسة وأخذ طريق أألعمال
لربح أألموأل.
ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-م-ن-اصسب ألشس-اغ-رة ع-ل-ى ألمسستوى
ألمكتب ألوطني ،أكد أن هناك خمسسة أعضساء
جدد سسيتم تعيينهم خÓل أألسسبوع ألقادم.
عن قضسية رئيسس «أألفسسيو» وألوزير أألول،
أعتبرها مجرد زوبعة في كأاسس ،لكنها مرت
بسسÓ-م .وأل-دل-ي-ل ع-ل-ى ذلك أل-ق-م-ة أل-م-رت-ق-بة
بينهما .مؤوكدأ أن حزب جبهة ألتحرير وأتحاد
أل -ع -م -ال أل -ج-زأئ-ري-ي-ن وأرب-اب أل-ع-م-ل ،ك-ل-ه-م
ي-ع-م-ل-ون ل-ت-جسس-ي-د ب-رن-ام-ج رئيسس ألجمهورية
وألذي عين رئيسس ألوزرأء لنفسس ألغرضس .لذأ
كل هذه أألطرأف لها هدف وأحد هو بناء
ألجزأئر.

‘ ظل ا’نتششار اÿط◊ Òا’ت التسشمم الغذائي

رئيسس جمعية األمان ◊ماية اŸسستهلك يدعو إا ¤اليقظة

’م- -ان ◊م- -اي- -ة
دق رئ - -يسس ج - -م - -ع- -ي- -ة ا أ
اŸسشتهلك حسشان منور ،ناقوسس اÿطر حول
ا’ن-تشش-ار ال-واسش-ع ◊ا’ت ال-تسش-م-م ال-غ-ذائي
والنتائج الكارثية ◊وادث الطرق والغرق،
داعيا اŸواطن Úإا ¤ضشرورة التحلي بالوعي
ال Ó-زم ل -ل -وق-اي-ة م-ن ﬂت-ل-ف اıاط-ر ال-ت-ي
تعرضس حياتهم للموت.

صصونيا طبة
أرجع رئيسس جمعية أألمان لحماية ألمسستهلك
ألجزأئر على هامشس أأليام ألتحسسيسسية ألمنظمة
ب -ال -م -رك -ز أل -ت -ج -اري أرديسس ،أسس-ب-اب أإلصس-اب-ة
ب-ال-تسس-م-م أل-غ-ذأئ-ي إأل-ى ع-دم ح-ف-ظ ألمنتوجات
أل-غ-ذأئ-ي-ة سس-ري-ع-ة أل-ت-ل-ف دأخ-ل وسس-ائ-ل ألتبريد
وكذأ عرضس قارورأت ألمياه وألخبز تحت أشسعة
ألشسمسس وبيعها للزبائن.
وأشسار منور إألى ظاهرة أللحم ألمفروم ألمحضسر
مسسبقا لسسيما في ألحفÓت وأألعرأسس وهو ما
يعرضس ألموأطنين إألى أإلصسابة بالتسسمم ألغذأئي
ألجماعي كما حدث في ولية مسسيلة وألبيضس
وت-ل-مسس-ان م-ق-دم-ا نصس-ائ-ح ل-ع-دم ت-كرأر سسيناريو
 2016ألذي تم خÓلها على حد قوله تسسجيل
أك -ث-ر م-ن  6آألف ضس-ح-ي-ة تسس-م-م غ-ذأئ-ي ع-ل-ى
ألمسستوى ألوطني.
وأوضس- -ح أن م- -ا ب- -ي -ن  7و 9آألف م- -رأقب ف -ي
ألجزأئر ل يسستطيعون أدأء دورهم وإأنما رقابة
ألوثائق فقط قائ Óأنه ل يوجد عمل ميدأني

فعال وألدليل على ذلك ألمحÓت ألتي ل تعرضس
أسس -ع -اره -ا وأل -م -ن-ت-ج-ات أل-ت-ي ت-ب-اع ع-ل-ى ح-اف-ة
ألطرقات ،دأعيا ألمرأقبين إألى ضسرورة ألتحلي
بالضسمير ألمهني وعدم ألتعاطف مع أصسحاب
أل- -م -ح Ó-ت ك -ون أل -زب -ون دأئ -م -ا ي -ق -ع ضس -ح -ي -ة
ألÓمبالة وأإلهمال.
وشسكلت أأليام ألتحسسيسسية ألتي يحتضسنها مركز
أرديسس فرصسة هامة لتقرب جمعية أألمان من
أل -م -وأط-ن-ي-ن وم-ده-م ب-اإلرشس-ادأت ل-ل-وق-اي-ة م-ن
أإلصسابة بالتسسممات ألغذأئية لسسيما خÓل هذه
ألفترة ألتي تشسهد أرتفاع شسديد لدرجة ألحرأرة.
وق-ام أعضس-اء أل-ج-م-ع-ي-ة ب-ت-وزي-ع م-ط-وي-ات ع-ل-ى
أل -م -ارة وزوأر أل -م -رك -ز وأل -ت-ي ت-تضس-م-ن نصس-ائ-ح
لÓمتناع عن أقتناء ألمنتجات ألمجهولة ألهوية
ول تحتوي على عÓمة وألموأد ألغذأئية ألمغلفة
بالجرأئد وأألكياسس ألبÓسستيكية غير ألغذأئية
وأللحوم ألحمرأء ألتي ل تحمل ختم ألبيطري
باإلضسافة إألى ألدجاج غير ألمنزوع أألحشساء.
وفيما يخصس حوأدث ألطرقات أكد أن ألنتائج
كارثية بعد تسسجيل ما يفوق  45ألف وفاة سسنويا
و 48ألف جريح وأكثر من  25ألف حادث مرور،
مشسيرأ إألى أن ألعنصسر ألبشسري ليسس ألمتسسبب
ألوحيد في هذه ألجرأئم وإأنما تصسميم ألطرقات
ونوعية ألصسيانة وقطع ألغيار ألمغشسوشسة أيضسا
م -ن ع -وأم-ل أرت-ف-اع نسس-ب-ة أل-ح-وأدث وأل-م-ج-ازر
ألمترتبة عنها.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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مسصاعد اŸدير العام لشصركة النقل ع Èالكوابل

تليفÒيك قسشنطينة اŸتوقف يسشتأانف اÿدمة اليوم
يسص -ت-أان-ف ت-ل-ي-ف-ريك قسص-ن-ط-ي-ن-ة
لرب -ع -اء بسص -بب ح-ادث
اŸت -وق -ف م -ن -ذ ا أ
ت -ق -ن -ي اÿدم -ة «ال-ي-وم ك-أاقصص-ى أاج-ل»،
بحسصب ما صصرح به مسصاعد اŸدير العام
للشصركة ا÷زائرية للنقل ع Èالكوابل
العربي بومدين.

اأوضس- - -ح ن- - -فسس ال- - -مصس- - -در ،اأن- - -ه ع - -قب
اصسطدام وقع بعد ظهر اأمسس ا’أربعاء
ب-ي-ن ع-رب-ت-ي-ن ل-ل-ت-ل-ي-ف-يريك شسرعت لجنة
تقنية في معايناتها بعين المكان بشساأن
هذا الحادث والتي سستحدد ا’خت’Óت
لمعالجتها «في اأقرب ا’آجال» من خÓل
اإجراء تجارب تقنية.
و اأضساف في هذا الشساأن باأن الحادث
ال -ت -ق-ن-ي ب-ي-ن ال-ع-رب-ت-ي-ن اأدى اإل-ى ت-وق-ف
اإج- -ب- -اري ل -ح -رك -ة ال -ع -رب -ات ال -ه -وائ -ي -ة
’إخضس - -اع - -ه- -ا ل- -لصس- -ي- -ان- -ة م- -ذك- -را ب- -ان
ال-ت-ل-ي-ف-ي-ريك ي-ك-ون م-ح-ل ع-م-ل-ي-ة صسيانة
شساملة كل سستة اأشسهر.
و اأشسار اإلى اأنه «قبل اسستئناف الخدمة

ل -م -ج -م-وع ا’أج-ه-زة ف-اإن ت-ج-ارب ت-ق-ن-ي-ة
سستقوم بها الهيئة المسسوؤولة عن المراقبة
ا’أمنية والتقنية وذلك التزاما بالقوانين
السسارية المفعول من اأجل ضسمان خدمة
’ئ -ق -ة ل -مسس -ت -ع -م -ل -ي ه-ذه ال-وسس-ي-ل-ة م-ن
النقل».
و ي -ت -ع -ل -ق ا’أم -ر ب -م -راق-ب-ة ه-ي-اك-ل ه-ذه
ال -ت -ج -ه -ي -زات وف -ق -ا ل-ل-م-ع-اي-ي-ر ال-دول-ي-ة
ال -م -ت -ع-ل-ق-ة ب-ا’أم-ن والسسÓ-م-ة حسسب م-ا
اأكده نفسس المسسوؤول.
ل -ل -ت -ذك -ي -ر ف -اإن ع -رب -ت -ي -ن ل -ت -ل -ي -ف -ي-ريك
قسس -ن -ط -ي -ن -ة ق -د اصس -ط -دم-ت-ا ب-ع-د ظ-ه-ر
ا’أرب -ع -اء ع-ل-ى مسس-ت-وى م-ح-ط-ة ال-م-رك-ز
ا’سس -تشس-ف-ائ-ي ال-ج-ام-ع-ي اب-ن ب-اديسس م-ا
تسس - -بب ف - -ي ح- -ال- -ة م- -ن ال- -ذع- -ر وسس- -ط
مسستعملي التليفيريك.
ول-دى ت-دخ-ل-ه-ا سس-ج-لت مصس-ال-ح الحماية
المدنية اإصسابة  11راكبا كانوا يعانون من
اآ’م م -ت -ع -ددة وم-ن صس-دم-ات ن-فسس-ي-ة ت-م
نقلهم لتلقي العÓج الÓزم.

‘ عملية نوعية لشصرطة سصكيكدة

نظمت وكالة ا◊وضش الهيدروغرا‘ «شصلف زهرز» حملة –سصيسصية لفائدة اŸصصطاف Úبشصاطئ تنسش –ت شصعار ا◊فاظ على اŸاء من
التلوث متبوعة بعملية تنظيف واسصعة Ãشصاركة اŸصصطاف Úوأاطفال اıيمات وا÷معيات الفاعلة وعناصصر الكشصافة متبوعة بنشصاطات
ترفيهية وتوعوية.

ألشسلف :و.ي .أعرأيبي

التظاهرة التي احتضسنها الشساطئ المركزي
بتنسس اأول اأمسس ،اسستقطبت جمهورا غفيرا
م-ن ك-ل ال-ف-ئ-ات ال-ع-م-ري-ة م-ن ال-مصس-ط-اف-ي-ن
خ -اصس-ة ال-ف-ئ-ة ا’أط-ف-ال وال-فضس-ول-ي-ي-ن وه-ذا
ب- -مشس- -ارك- -ة ال- -دي- -وان ال- -وط -ن -ي ال -ت -ط -ه -ي -ر
وال -ج -زائ -ري-ة ل-ل-م-ي-اه وم-رك-ز ال-ردم ال-ت-ق-ن-ي
ل-ل-ن-ف-اي-ات وج-م-ع-ي-ت-ي ح-ماة البيئة واأصسدقاء
ال-ب-ي-ئ-ة ع-ن-اصس-ر ال-كشس-اف-ة ا’إسسÓ-م-ي-ة وه-ذا
بهدف تنمية الوعي والتحسسيسس بالمحافظة
ع -ل -ى ال -ث -روة ال -م-ائ-ي-ة ال-ت-ي ت-م-ث-ل ال-ع-نصس-ر
الحيوى لحياة ا’إنسسان والتنمية الوطنية.
ولتحقيق هذه الغايات وا’أهداف النبيلة التي
تسس -ع -ى اإل -ي -ه -ا اإدارة ال -وك -ال -ة ب -الشس -ل-ف ،ت-م

تخصسيصس الفترة الصسباحية لحملة التنظيف
للشسواطئ بمشساركة اأطفال المخيمات بواد
القصسب وعناصسر الكشسافة ا’إسسÓمية حتى ’
تنتشسر الفضسا’ت عبر الفضساءات العمومية
وال -م-راك-ز ال-ت-ج-اري-ة وا’أح-ي-اء وال-ت-ج-م-ع-ات
السس- -ك -ان -ي -ة ،وسس -اع -دت ا’إذاع -ة ال -ج -ه -وي -ة
بالشسلف التي رافقت العملية ببثها عبر ا’أثير
ف -ي ت -وسس -ي -ع ال -ت -ظ -اه -رة ون -ق -ل ف-ع-ال-ي-ات-ه-ا
بمشساركة النشسطاء فيها.
اأما الفترة المسسائية فقد خصسصست الوكالة
رفقة المشساركين معها في فعاليات العملية
باألعاب هادفة وترفيهية ونشساطات بهÓوانية
ومسس -رح -ي -ة م -ع مسس -اب -ق -ة اأع-ق-ب-ت-ه-ا ج-وائ-ز
للمشساركين.
وبحسسب مدير الوكالة بلقاسسم معراف فاإن

ال -ع-م-ل-ي-ة ت-ن-درج ضس-م-ن ال-نشس-اط-ات ال-دوري-ة
والموسسمية لمصسالحه بهدف تطبيق تعليمات
وزير القطاع بصسرامة وجدية خاصسة بمثل
م-ن-ط-ق-ت-ن-ا ال-ت-ي ت-ح-ت-اج اإل-ى ال-ث-روة ال-م-ائ-ية
ونظافة المحيط البيئي ضسمن اآليات التوعية
وال-ت-حسس-يسس لÓ-أط-ف-ال والشس-ب-اب وال-م-ج-تمع
بكافة شسرائحه يقول ذات المسسوؤول الذي نوه
بالمشساركة الفعالة والكبيرة التي فاقت كل
ال -ت -وق -ع -ات ف -ي م -ث -ل ه -ذه ال -ل -ق-اءات ال-ت-ي
ت-ح-اف-ظ ع-ل-ى ا’إق-تصس-اد ف-ي ال-ث-روة ال-مائية
ون -ظ -اف -ة ال -م -ح-ي-ط وت-ن-ق-ي-ة ال-ب-ي-ئ-ة م-ن ك-ل
الشس -وائب ،وه -ي مسس -ائ-ل ب-داأت ت-ل-ق-ى ق-ب-و’
ورواجا لدى ا’أطفال والشسباب والمواطنين
ال -ذي -ن اأب -دوا ت -ف -اع -ل-ه-م م-ع ال-ح-م-ل-ة ي-ق-ول
محدثنا.

بهدف تأام ÚاŸواطن ÚواŸصصطافÚ

 10مراكـ ـ ـز للششرطـ ـ ـة Ãختلـ ـ ـف ششواطـ ـ ـئ العاصشم ـ ـة

الشسعب /في إاطار التدابير اأ’منية الخاصسة بموسسم
ا’صسطياف  ،2017التي اتخذتها المديرية العامة
Óمن الوطني ،أامن و’ية الجزائر تسسخر 6000
ل أ
شسرطي من مختلف الرتب والتخصسصسات من أاجل
تأامين العاصسمة خÓل موسسم اإ’صسطياف ،حيث تم
ب-ال-م-ن-اسس-ب-ة ت-نصس-يب عشس-رة م-راك-ز ل-لشس-رط-ة ع-ل-ى
مسس -ت -وى م -خ -ت -ل -ف شس -واط -ئ ال -ع -اصس -م -ة ب -إاق -ل-ي-م
اختصساصس أامن و’ية الجزائر ،لتأامين المصسطافين،
حيث تم اسستحداث تشسكيÓت أامنية إاضسافية خاصسة
باأ’من العمومي عÓوة على التشسكيÓت العادية
اليومية والتي تعمل على تنظيم الحركة المرورية

ل-تسس-ه-ي-ل وصس-ول وول-وج ال-مصس-ط-اف-ي-ن وكذا السسياح
اأ’ج- -انب ال- -ذي- -ن ج -اؤووا إال -ى ال -ج -زائ -ر م -ن أاج -ل
ا’سس -ت -ج -م -ام ،ف -ي أاقصس -ر وقت م -م -ك -ن ،م -دع-م-ة
بدوريات من الشسرطة القضسائية تعمل على تأامين
المصسطافين.
هذه التشسكيÓت اأ’منية اإ’ضسافية تتدخل كذلك
على مسستوى النقاط السسوداء التي تعرف ازدحاما
كبيرا خاصسة في وقت الذروة من أاجل تنظيم حركة
المرور وكذا العمل على تطبيق قانون المرور قصسد
تجنب وتفادي وقوع حوادث المرور.
ومن أاجل تأامين العائÓت العاصسمية أاثناء السسهرات

وال-خ-رج-ات ال-ل-ي-ل-ي-ة سس-واء ن-ح-و م-خ-ت-ل-ف ال-مراكز
التجارية أاة الواجهات البحرية على غرار منتزه
الصسابÓت ،الكيتاني باب الوادي ،ميناء الجميلة
ع -ي -ن ال -ب -ن -ي -ان ،أاو ال -م -ط -اع -م خ -اصس-ة ب-ال-دراري-ة
وسس -ط -اوال -ي ،أاي-ن ت-م ت-خصس-يصس تشس-ك-يÓ-ت أام-ن-ي-ة
إاضس-اف-ي-ة ال-ت-ي ت-ب-دأا ع-م-ل-ه-ا م-ن السس-اع-ة السس-ادسسة
مسساء إالى غاية سساعات متأاخرة من الليل ،وذلك من
أاجل تأامين توافد العائÓت على هذه اأ’ماكن التي
ت-ع-رف اسس-ت-ق-ط-اب ك-ب-ي-ر ل-ل-م-واط-ن-ي-ن أاث-ن-اء موسسم
ا’صسطياف مع تزامنها مع العطلة الصسيفية.

خÈاء ‘ يوم إاعÓمي بسصيدي بلعباسش

التحسشيـ ـ ـسس أاكـ ـ ـ Ìبأاهميـ ـ ـة الفوت ـ ـ ـرة ف ـ ـ ـي التحصش ـ ـ ـيل ا÷بائ ـ ـ ـي

أاكد مشصاركون ‘ يوم إاعÓمي نظم أاول أامسش،
بسصيدي بلعباسش حول موضصوع «تأاث ÒالفواتÒ
على التحصصيل ا÷بائي والقتصصاد الوطني» على
ضصرورة إاشصراك ›مل الفاعل Úمن أاجل
–سصيسش أاك Ìللمتعامل Úالقتصصادي Úبأاهمية
الفوترة ‘ التحصصيل ا÷بائي وأاثرها على
القتصصاد الوطني.
شس- -دد ال- -م- -ت- -دخ- -ل- -ون م- -ن م- -خ -تصس -ي -ن وخ -ب -راء

اق -تصس -ادي -ي -ن ع -ل -ى اأه -م -ي -ة شس -رح ل -ل-م-ت-ع-ام-ل-ي-ن
ا’قتصساديين الجوانب ا’إيجابية والسسلبية للفوترة
وتحسسيسسهم بذلك لتجنبيهم ا’إجراءات القمعية
التي تنجر عن عدم ا’لتزام بقوانين الفوترة.
واأوضس- -حت ف- -ي ه- -ذا السس -ي -اق رئ -يسس -ة مصس -ل -ح -ة
ال-م-م-ارسس-ات ال-ت-ج-اري-ة وال-ت-حقيقات ا’قتصسادية
بمديرية التجارة السسيدة نظيرة فتحي «اأن عدم
ا’نضسباط بقانونية الفوترة يتسسبب في مشساكل

توؤثر سسلبا على ا’قتصساد الوطني في حين اأن
ا’لتزام بقانون الفوترة يسسهم بشسكل كبير في نمو
وانتعاشس ا’قتصساد الوطني».
دعت ذات المتحدثة اإلى تنظيم لقاءات توعوية
وتحسسيسسية حول هذه المسساألة و»تسسليط الضسوء
على العون ا’قتصسادي لفهم الفاتورة واأهميتها
واإيجابياتها وسسلبياتها مع تشسديد الرقابة في هذا
الشساأن من اأجل تنمية ا’قتصساد الوطني».

لخطار وŒنب اŸضصاعفات
للتقليل من ا أ

حملة حول اإلسشعافات األولية بأاوقاسس

لسصاسصية للمصصطاف ،Úعلى مسصتوى دار
لولية ا أ
لسصعافات ا أ
نظمت جمعية «إاخولف الصصومام» ،حملة –سصيسصية حول ا إ
لنشصطة واÿدمات التي
الشصباب «حريشش ﬁند» بأاوقاسش ،وذلك بالتنسصيق مع مصصالح ا◊ماية اŸدنية ،ويندرج ذلك ‘ إاطار ا أ
تقدمها ذات ا÷معية ،من خÓل تقد Ëالشصروحات الضصرورية للزوار والسصياح الذين يتوافدون على الشصواطئ.
بطارئ صسحي ،على غرار النزيف اأو الجروح ا’هتمام براحة المصساب».
اأو الكسسور اأو ا’إغماء وغيرها ’إنقاذ حياته ،ومن جهتها تقول ناجية اإحدى المشساركات
حسسب جراح زايدي عضسو جمعية «اإخو’ف وه -ذا ري -ث -م -ا ي -ت -م ت-ق-دي-م ال-رع-اي-ة ال-ط-ب-ي-ة في هذه الحملة« ،لقد اسستفدت كثيرا من
الصسومام» ،لـ»الشسعب»« ،تهدف هذه الحملة المتخصسصسة له ،حين يصسل الطبيب اإلى عين هذه الحملة التي مكنتني من ا’طÓع عن
اإلى تلقين اأهم المبادئ وتقنيات ا’إسسعافات مكان الحادث اأو نقله اإلى اأقرب مسستشسفى ،قرب عن دور المسسعف ،حيث هو من يقوم
ا’أولية ا’أسساسسية ،وكيفية التعامل مع مختلف حيث من اأهدافه الحفاظ على حياة المصساب بتقديم ا’إسسعافات ا’أولية والعناية بالمصساب
ال -م-ع-رضس ل-ل-خ-ط-ر ،وي-جب اأن ي-ك-ون م-وؤهÓً-
لفائدة المصسطافين ،كما تهدف اإلى التقليل ومنع تدهور حالته الصسحية.
م -ن ا’أخ -ط -ار ،وت-جّ-ن-ب حصس-ول مضس-اع-ف-ات ومن مبادئ ا’إسسعافات ا’أولية ،اّللجوء اإلى ل -ل -ق -ي -ام ب -ه -ذا ال -دور ال -م -ه -م ،ح-يث ي-ت-ل-ق-ى
ال- -مصس- -اب اأو ال- -م- -ريضس ق -ب -ل ال -وصس -ول اإل -ى السسيطرة التامة على موقع الحدث ،واإبعاد ال- -ت- -دريب ال- -م- -ن- -اسسب م -ن ط -رف ال -ج -ه -ات
المسستشسفى.
ال -مصس -اب ع -ن مصس -در ال -خ -ط -ر ،فضس  Ó-ع-ن ال-م-خصسصس-ة ،وت-ك-ون ل-دي-ه ال-م-ع-ل-وم-ات ال-ت-ي
ة
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واإنعاشس القلب والنزيف ،مع الحرصس على اأو المريضس بشسكل صسحيح ’إنقاذ حياته

بجاية :بن ألنوي توهامي

إاحبـ ـاط تسشوي ـق سشمك فاسشـ ـد بحمادي كروم ـة
أاحبطت مصصالح امن سصكيكدة عملية
تسصويق السصمك الفاسصد ببلدية حمادي
ك-روم-ة ،ب-ت-م-ك-ن-ه-ا م-ن ت-وقيف شصقيقÚ
يبلغان من العمر  24و 25سصنة بخصصوصش
« ا ل - - -غ ش ش ‘ م - - -و ا د ص ص - - -ا ◊ ة ل  - -ت  - -غ  - -ذ ي  - -ة
لنسص-ان» و»ج-ن-ح-ة خ-رق إال-زام-ي-ة أام-ن
ا إ
ا Ÿنتو ج « .

سسكيكدة :خالد ألعيفة

تعود حيثيات القضسية اإلى عملية البحث
و ا ل -ت -ح -ر ي ا ل -م -ي -د ا ن -ي ا ل-ت-ي ق-ا م ت ب-ه-ا
مصسالح اأمن الو’ية ،بناء على معلومات
ت-ف-ي-د و ج-و د ش س-خ ص س -ي-ن ي-ق-و م -ا ن ب -ع -م-ل ي ة
تحضسير السسمك في د’ء مملوءة بالملح
في ظروف حارة تفوق  40درجة مئوية،
ف -ي م -ك -ا ن م -ع -ز و ل ب-اأع -ا ل -ي ح -ي ا ل-ب -ن-ا ء
ال -ذ ات-ي ب-ب-ل-د ي-ة ح -م-ا د ي ك -ر و م-ة  ،ل-ت-ق-و م
ع -ن -ا ص س -ر ا ل ش س -ر ط -ة ب -ا ل -ت -ن -ق-ل اإ ل -ى ع-ي -ن
المكان ،اأين تم توقيف المشستبه بهما
وحجز  47دلو من السسمك وزن كل دلو
 09كلغ ،اأي ما يعادل  423كلغ ،فيما تم
ت-ح-و ي-ل ا ل-مش س-ت-ب-ه ف -ي-ه-م -ا اإ ل ى ا لم ص س ل ح ة
وفتح تحقيق في القضسية.
م-ج-ري-ا ت ا ل -ت-ح -ق -ي-ق ب -ي -نت اأ ن ا ل -مش س-ت-ب -ه
بهما يقومان بتحويل السسمك التي لم

يتم بيعه وصسار غير صسالح لÓسستهÓك،
ب-اإ ض س-ا ف-ة ك-م-ي-ا ت ك -ب -ي-ر ة م -ن م -ا د ة ا لم ل ح
’إعادة بيعه لبعضس اأصسحاب محÓت بيع
ا ل-ب -ي -ت-ز ا ،م -ت -خ-ذي-ن م-ن ال -غ-اب ة ال م ع ز و لة
و ا ل -م -ج -ا و ر ة ل-ح -ي ال-ب -ن-ا ء ا ل -ذ ات-ي م-ك -ا ن
لممارسسة نشساطهما المشسبوه ،كما قامت
مصسالح الشسرطة باإرسسال عينة السسمك
ا ل -م -ح -ج -و ز ل -م -دي -ري -ة ال -ت-ج -ا ر ة ل-و’ي -ة
سسكيكدة «مصسلحة الجودة وقمع الغشس»،
اأ ي- -ن اأك - -د ت ال - -ت- -ح - -ا ل- -ي - -ل اأ ن ا ل- -م -ن -ت -وج
المحجوز غير صسالح لÓسستهÓك ويمسس
بالصسحة العامة ،وعليه تم اإتÓف الكمية
ا ل-م-ح -ج -و ز ة ب -ا ل-م-ذب -ح ا ل-ب -ل-د ي ل-ح-م-ا د ي
ك - -ر و م - -ة و ف - -ق ا ’إ ج- -ر ا ء ات ا ل- -ق- -ان -و ن -ي -ة
المعمول بها’ ،سسيما المتعلقة بحماية
المسستهلك وقمع الغشس.
ب - -ع - -د اس س - -ت - -ك - -م - -ا ل م- -ل - -ف ا ’إ ج- -ر ا ء ات
القانونية ،تم تقديم المشستبه بهم اأمام
وكيل الجمهورية لدى محكمة سسكيكدة،
بتاريخ  27جويلية الجاري الذي اأحال
الملف على القاضسي الفوري اأين صسدر
ضسدهما اأمر اإيداع الحبسس عن « جنحة
الغشس في مواد صسالحة لتغذية ا’إنسسان»
و»جنحة خرق اإلزامية اأمن المنتوج «.

قامت بها شصرطة معسصكر

اإلطاحـ ـ ـ ـ ـة بب ـ ـ ـ ـ ـارون  ﬂـ ـ ـدرات وحج ـ ـ ـ ـز
مششروبـ ـ ـ ـ ـات كحوليـ ـ ـ ـ ـة باÙمدي ـ ـ ـ ـة

لجرامي
‚حت عناصصر فرقة البحث والتحري مرة أاخرى ‘ شصل النشصاط ا إ
بولية معسصكر ،بعد تنصصيبها الرسصمي منذ أاسصبوع ،حيث “كن عناصصر الفرقة
الولئية للبحث والتحري « »BRIمن وضصع حد لنشصاط ›موعة أاشصرار ينحدرون
من عائلة واحدة Ãدينة اÙمدية ،كانوا يسصتغلون بيتهم العائلي لÎويج
اıدرات والتجارة غ Òالشصرعية باŸشصروبات الكحولية.

معسسكر :أم أ.Òÿسس

واسس- -ت -غ  ’Ó-ل -م -ع -ل -وم -ات
موثوقة قدمها سسكان حي
« ال -م -ك -ان -ق -ي -ة «ب -م -دي-ن-ة
المحمدية ،نجحت الفرقة
ف - -ي زع - -زع- -ة ال- -ق- -واع- -د
ال- -خ- -ل- -ف- -ي- -ة ل- -ل- -م -ت -اج -رة
ب -ال -مشس -روب-ات ال-ك-ح-ول-ي-ة
وت -روي -ج -ه -ا بصس -ف -ة غ -ي -ر
شس- -رع- -ي- -ة ،م -ع ح -ج -ز م -ا
كميته  3500وحدة كحولية
من مختلف ا’أنواع كانت
معدة للترويج وكمية من
المادة البيضساء يعتقد اأنها
م- -خ- -درات ال- -ك- -وك -اي -ي -ن،
وت -ع -م-ل مصس-ال-ح الشس-رط-ة
ح - -ال - -ي - -ا ع- -ل- -ى ت- -وسس- -ي- -ع
اإج -راءات ال -ت -ح-ق-ي-ق ق-ب-ل
تقديم المشستبه فيهم اأمام
الجهات القضسائية.

مصشرع طفلة – ـت
عجـ ـÓت جرار
باŸامونيـ ـ ـة
لقيت طفلة في الثامنة من
ال - -ع- -م- -ر مصس- -رع- -ه- -ا ت- -حت
عجÓت جرار فÓحي ،اأمسس
بعد صسÓة الجمعة ،بمدينة

المامونية نواحي معسسكر.
الحادثة التي هزت المنطقة،
ُفتح تحقيق في حيثياتها من
ط - - -رف مصس - - -ال - - -ح ال- - -درك
ال -وط -ن -ي ،ح -يث ي -ع -ت-ق-د اأن
الطفلة كانت تلعب على متن
ال -ج -رار ال -ف Ó-ح -ي ق -ب -ل اأن
ت- -ن- -ف- -لت ف- -رام- -ل- -ه وت -ف -ق -د
الضس -ح -ي -ة ت -وازن-ه-ا ل-تسس-ق-ط
وت -قضس -ي ج-ث-ة ه-ام-دة ت-حت
عجÓته.

إلسشبت  29جويلية  2017م
إلموإفق لـ  06ذي إلقعدة  1438هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لطفال ألسضرطان سضم Òبورزق لـ «ألشضعب «:
صضاحب مبادرة مسضتشضفى أ

إأيقاظ ألضسمائر أ◊ية وألوصسول إأ ¤مليونية مسساهم
ألعمل أÒÿي أŸنظم Áنح ألدÁومة وعاطفة أ÷زأئري خط أأحمر

أك-د أل-ن-اشض-ط ‘ أل-فضض-اء ألج-ت-ماعي
سض-م Òب-ورزق خÓ-ل ن-زول-ه ضض-ي-ف-ا ع-لى
جريدة «ألشضعب» « أن أŸبادرة ألتي دعا
إأل-ي-ه-ا ح-ول دع-م ب-ن-اء مسض-تشضفى Ÿرضضى
ألسضرطان ،هي مبادرة تلقائية من شضاب
متحمسس لهذأ ألعمل أÒÿي  ‘ ،إأطار
صض - -رخ - -ات أ Òÿأل - -ت - -ي دأب أÛت - -م- -ع
أ÷زأئ -ري ع -ل -ى ت -رسض -ي -خ -ه -ا وأل-ت-أاك-ي-د
عليها ‘ كل ألظروف  ،خاصضة أذأ تعلق
ألمر بالتكاتف وألتكافل ألجتماعي.

نور الدين لعراجي
تصشوير :عباسش تيليوة
ذكر بورزق إن ششريحة إ’طفال تعا‘ Ê
صشمت كب ،Òوهي إŸعاناة إلتي جعلت إلفريق
يسشعى من خÓلها إ ¤إيقاظ إلضشمائر إ◊ية
ل -ل -ع -م -ل وت -وسش -ي-ع ح-ي-ز إŸب-ادرة ع-ن ط-ري-ق
صش-ف-ح-ات إل-ت-وإصش-ل إ’ج-ت-م-اعي ،على إلرغم
من أإنهم ليسشوإ أإول من دعا  ¤ذلك ،فقد
سش- -ب- -ق -ت -ه -م رÃا ع -دة إط -رإف إل -ي -ه -ا ،م -ث -ل
إ÷معيات وبعضص إŸؤوسشسشات ،وبصشفتهم جزء
من هذإ إÛتمع إلكب ،Òيقول بورزق ،بأانه
ضشم صشوته إ ¤كل إلضشمائر إ◊ية وإ’صشوإت
إŸنادية بتجسشيد هذه إŸبادرة.
ب- -رر م- -ت- -ح- -دث «إلشش- -عب» ب -أان إي إنسش -ان
م - -ع - -رضص ل- -ه- -ذإ إŸرضص سش- -وإء ‘ أإه- -ل- -ه أإو
أإصش- -دق- -ائ- -ه أإو عششÒت- -ه إو ﬁي- -ط -ه  ،ل -ذلك
ف-ا÷زإئ-ري م-ع-روف ب-ق-وة ج-أاشش-ه وتضش-ام-نه،
وعندما تصشل إسشماعه مثل هذه إŸبادرإت
ف -ت -ج -ده م -ب -اشش-رة ي-ن-خ-رط ‘ ه-ذإ إŸسش-ع-ى
تلقائيا ،ليقول بأان مبادرتهم ’ تششبه تلك إلتي
ت- -ق- -وم ب- -ه- -ا ب- -عضص إ÷م- -ع -ي -ات ع -ن ط -ري -ق
إلبÓتوهات أإو إلتلفزيونات ،بهدف إلوصشول
إ ¤غاية ‘ إلغالب تكون غ Òنبيلة ،أإو ليسص
لها مÈر ،وما إك Ìهؤو’ء على حسشب تعبÒه،
’ن هذه إ’خÒة تطلب مسشاعدإت من إلدولة،
و’ ت- -ط- -لب ذلك م- -ن إف- -رإد إÛت- -م -ع ،ك -أان
إ÷معية تطلب إلششهرة لذإتها ،ما Áكنها من
إ◊صش -ول ع -ل -ى إ’م -وإل م -ن ج-ه-ات ع-دي-دة،
بحسشب “وقعها ‘ إÛتمع.

تسسّول بعضس أ÷معيات يسسيء إأ ¤ألعمل أÒÿي
يقول بورزق إن من ب Úإ’سشباب إلتي ⁄
ت -رق -ه وإره-قت ك-اه-ل-ه ،ط-ري-ق-ة تسش-ول ب-عضص
إ÷معيات لطلب إلدعم إŸا‹ ،ثم ’ إحد
بإامكانه معرفة أإين تذهب تلك إ’موإل ؟،
ف -ال -دول -ة إل-ت-ي ي-ط-لب م-ن-ه-ا إŸال أإو إل-ق-ط-ع
إ’رضشية لبناء مثل هذإ إŸششروع  ،بإامكانها

فعل ذلك ÃفردهاŸ ،اذإ ’ تقوم هي ببنائه،
وإلتكفل به على عاتقه ،دون حاجتها إ ¤إحد.
ﬁذرإ ‘ إلسشياق ذإته من إسشتغÓل عاطفة
إÛتمع إ÷زإئري إلطيب وإلنبيل ،وإلزج به
‘ إعمال ’ يجني من ورإئها إ’ إ’سشتياء
وإلنكرإن لكل ماهو عمل خÒي تطوعي.
أإوضشح صشاحب إŸبادرة إن إ◊ملة عمرها
قصش Òب- -ا÷زإئ- -ر ،ح- -يث ب- -دأإت ع- -ن ط- -ري -ق
صش -ف-ح-ات إل-ت-وإصش-ل إ’ج-ت-م-اع-ي م-ن-ذ ثÓ-ث-ة
إشش -ه -ر ف -ق -ط ،وع -رفت صش-ي-غ-ة إن-تشش-اره-ا ‘
إ÷زإئ -ر بشش -ك -ل سش-ري-ع  ،ل-ك-ن إل-نشش-اط إل-ذي
بفضشله إسشتطاعت إ÷ماعة إن تلتقي ‘ ما
بينها بدأإ ‘  19جوإن إŸنصشرم حيث إنطلقت
إ◊م -ل -ة وط -ن -ي-ا م-ن خÓ-ل إصش-دق-اء إل-ف-ايسص
بوك.

 ٢٢ألف مهتم ومتابع و–قيق أŸليون
حلم سسيتحقق
بلغ عدد إŸششارك Úإ ¤حد إ’ن حوإ‹ 22
أإل- - -ف م- - -ت- - -اب- - -ع ،م- - -ن ﬂت- - -ل - -ف إ’ع - -م - -ار
وإŸسشؤووليات ،إما إ’ششخاصص ،إلذين تأاقلموإ
مع إلصشفحة لطابعها إ’نسشا Êفهم بأاعدإد
متزإيدة ،وبصشفة كبÒة ،أإما فيما يتعلق بالسشر
إلذي جعل هذإ إلرقم ‘ تزإيد مسشتمر ،أإجاب
بورزق بأان إلسشبب بسشيط ،بحكم إنهم ليسشوإ
جمعية أإو منظمة ،فبقدر ما كان إ’نخرإط ‘
ه -ذإ إل -نشش -اط ،سش -ي-م-ك-ن-ه-م م-ن ت-ب-ل-ي-غ ه-دف
مششروعهم إ ¤إ÷هات إŸسشؤوولة ‘ إلدولة،
فالدولة حسشبه هي صشاحبة إ’موإل وإأ’رإضشي
وإلعقار ومؤوسشسشات إلبناء وغÒها من إ’مور
إ’خرى إŸتعلقة باŸتابعة ،وهنا يأاتي دورهم
كوإسشطة ششعبية بلغت مششروعها بأامان ،فكلما
ك- -ان إ◊شش -د أإك Èك -ان إلصش -دى أإب -ل -غ وأإوف -ر،
خاصشة وإنهم ’ يطلبون إي دعم مادي ،ماعدإ
بناء مسشتششفى أإطفال مرضشى إلسشرطان .

دعمنا ليسس أموأل ألدولة بل –قيق حلم أŸسستشسفى
ي -ق -ول ب -ورزق إن إل -دع -م ل -يسص إŸط -ال -ب -ة
باموإل إلششعب كما تطالب به إ÷معيات ولكن
›رد تضش- -ام- -ن ه- -ؤو’ء تصش- -ل إل- -رسش- -ال- -ة إ¤
إ÷ه -ات إل -وصش -ي-ة م-ن إج-ل ب-ن-اء إŸسش-تشش-ف-ى
وإل- -ت- -ف- -اف إلشش -عب ح -ول ف -ك -رة ه -ي إسش -اسص
Œسشيد إŸششروع.
‘ رده على سشؤوإل يتعلق باŸسشتششفيات
إلتي ” بناؤوها وإلتي هي ‘ طريق إ’‚از
وإŸوج- -ه- -ة خصش- -يصش- -ا Ÿرضش- -ى إلسش- -رط- -ان،
ف-ه-ن-اك م-ن-ه-ا إق-ط-اب صش-ح-ي-ة ،قصش-د ت-ذل-ي-ل
إل- -ع- -ق- -ب- -ات ورف- -ع إل- -غ Íع- -ن إŸوإط- -ن‘ Ú
تنقÓتهم خارج و’ياتهم مع إلتكاليف إ’خرى

حجز سسجائر أجنبية وسسلع مقلدة بتندوف
‘ إطار ﬁاربة إ÷رÁة بششتى أإنوإعها وإسشتنادإً إ ¤معلومات مؤوكدة“ ،كنت إلفرقة
إ’قتصشادية وإŸالية إلتابعة للمصشلحة إلو’ئية للششرطة إلقضشائية بأامن و’ية تندوف من
توقيف  03أإششخاصص بتهمة حيازة بضشاعة أإجنبية ﬁظورة و بضشاعة مقلدة إلصشنع عن طريق
إلتهريب ،وأإسشفرت إلعملية إلتي جاءت بعد تفتيشص Óﬁ 03ت Œارية عن حجز 480
سشيجارة معطرة أإجنبية إلصشنع و  962علبة فحم فاخر و  665علبة معسشل ،باإ’ضشافة إ¤
موإد أإخرى مهربة و مقلدة تورط فيها  03أإششخاصص ،وبعد إسشتيفاء جميع إجرإءإت إلتحقيق
إأ’و‹ ” تقد ËإŸششتبه فيهم أإمام إ÷هات إلقضشائية إıتصشة.

تندوف :عويشش علي

موظف بـ «لكناب»
يسستو‹ على ما يقارب
 ٢٠مليون دج ويهرب
إأ ¤تونسس
إهتزت ،ششوإرع عاصشمة و’ية خنششلة،
صشبيحة إÿميسص إŸاضشي ،على وقع خÈ
إق- -دإم أإم Úصش- -ن- -دوق وك- -ال- -ة خ- -نشش- -ل- -ة
ل-لصش-ن-دوق إل-وط-ن-ي ل-ل-ت-وف Òوإ’ح-ت-ياط،
على إ’سشتيÓء على مبلغ  19مليون دينار
وإلفرإر نحو دولة تونسص.
أإم Úإلصشندوق «ل.م» إلبالغ من إلعمر
 38سش -ن -ة ،ق -ام بشش -رإء ف -رن ك -ه -رب -ائ -ي
وإدخ -ال -ه إ ¤م -ق-ر إلصش-ن-دوق م-ت-ظ-اه-رإ
أإمام زمÓئه بأان زوجته طلبت منه ششرإء
ه- -ذإ إل- -ف -رن ،ل -ي -ق -وم ب -ع -د م -غ -ادرة ك -ل
Óدإرة ب-اسش-ت-خ-رإج
إŸوظ-ف Úوإل-زب-ائ-ن ل -إ
إلفرن من كارتونه ووضشع إŸبلغ إŸا‹
بدله وغادر متجها نحو دولة تونسص بعد
ترتيب إلسشفرية مسشبقا ،لينكششف أإمره،
صشبيحة إÿميسص إŸاضشي.
” على إثر ذلك فتح –قيق قضشائي
وسشماع إŸدير بالنيابة وبعضص إŸوظفÚ
من طرف إلضشبطية إلقضشائية ومباششرة
إلبحث على إŸتهم إلذي تب Úمن خÓل
إلتحقيق إنه غادر إ÷زإئر ع Èإ◊دود
إلششرقية نحو دولة تونسص.

خنششلة :سشكندر ◊جازي

17399

توفر قرأبة  300منصضب شضغل

أعتماد  5٢مشسروعا أسستثماريا باŸسسيلة

حديقة ألتسسلية «صسÈي لند» يعّول عليها لسستقطاب ألعائÓت

ت -ك -ل -لت ألج-ت-م-اع-ات
ألتي عقدها وأ‹ أŸسضيلة
ح- - - - -اج م- - - - -ق- - - - -دأد ،م - - - -ع
أŸسض- -ت- -ث- -م- -ري -ن ب -حضض -ور
رؤوسض-اء أÛالسس أل-ب-ل-دية
ل- - -درأسض- - -ة وم- - -ن- - -اقشض- - -ة
أŸشض -اري -ع ألسض -ت -ث-م-اري-ة
أŸع- - -روضض- - -ة م- - -ن ق- - -ب- - -ل
أŸسض -ت -ث-م-ري-ن ،ب-اŸوأف-ق-ة
مشضروعا
ع- - - -ل- - - -ى 52
أسض -ت -ث -م-اري-ا م-ن أصض-ل 90
ملفا مودعة مع إأعطاء
لول- - -وي - -ة ل - -ل - -وح - -دأت
أ أ
لكÈ
أŸن -ت -ج -ة أŸوظ -ف -ة أ
ع -دد م -ن أل -ي -د أل -ع -ام-ل-ة
لج -ل خ-ل-ق دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة
أ
أق- - - -تصض - - -ادي - - -ة و–ريك
عجلة ألسضتثمار.

اŸسشيلة :عامر ناجح
إل - -ت- -ي ت- -رإف- -ق إل- -عÓ- -ج  ،سشÎه- -ق إŸوإط- -ن
إل -بسش -ي -ط ،وك -ل ه -ذه إŸشش -اري -ع ج -اءت ب -ه -ا
إلسشياسشة إلصشحية إلتي إعتمدتها إلدولة ‘
إط -ار ب -رن -ام -ج رئ -يسص إ÷م -ه -وري -ة Ùارب-ة
إŸرضص وع Ó- -ج - -ه ،ق- -ال ب- -ورزق ب- -أان إ’م- -ر
ي-خ-ت-ل-ف ’ن ه-ذه إŸسش-تشش-ف-ي-ات م-وج-ه-ة إ¤
إŸرضشى من كل إ’عمار أإما مبادرتهم فهي
لÓطفال خصشيصشا معتÈإ هذه إلفئة حسشاسشة
جدإ وإŸسشتقبل إمامها وعÓجهم إŸبكر من
ه -ذإ إŸرضص Áن -ح -ه -م إل -ب -ق -اء إك Ìوإ◊ي-اة
أإجمل حتى وإن كانت إ’عمار بيد إلله ،فإان
إل -ع Ó-ج إŸب -ك -ر سش -ي -ق -ل-ل م-ن إصش-اب-ة أإط-ف-ال
آإخرين.
إلسشرطان ليسص قدره دإئما إŸوت ،فهناك
إم -ال م -ع -ل -ق -ة وإق -دإر ت -ت -ح -ك-م ‘ إ’ع-م-ار
وإلسش -ع -ي ’ن -ق -اذ ه -ذه إل -ف -ئ -ة ن -اب-ع م-ن ه-ذإ
إ’خÓ- -صص ل -روح إŸب -ادرة ،ه -ن -اك إل -رع -اي -ة
وهناك إيضشا إلعÓج وهناك إلكششف إŸبكر،
وه -ذه ك -ل -ه -ا ج -ع -ل -ت -ه -م ي -ن -خ -رط-ون ‘ ه-ذإ
إŸسشعى ،فهم مسشتقبل إ’مة ،وإنقاذ إ’’ف
منهم نابع من –قيق هذإ إŸششروع إلنبيل.
يقول بورزق إن أإمنيته توسشيع إŸبادرة لتعم
كل إلوطن من إ÷نوب إ ¤إلششرق ومن إلغرب
إ ¤إلشش -م -ال ل -تصش Òإل -ه -ب-ة وط-ن-ي-ا ،ل-ذلك ”
إطÓقها عن طريق إلتوإصشل إ’جتماعي ،ندإء
للتعبئة وإلوصشول إ ¤إك Ìمن مليون متابع  ،ثم
ت -ق -دÁه -ا إ ¤إ÷ه -ات إل -وصش -ي -ة ل -لشش-روع ‘
ترسشيم هذإ إŸسشعى إلنبيل ،سشوإء بلقاء مع
وزإرة إلصش -ح -ة أإو إل -تضش -ام -ن ل -ط -رح إل -ف -ك-رة
وعرضشها عليهما.

إلعدد
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حرصص حاج مقدإد على
إيÓ- -ء أإه- -م- -ي- -ة كÈى Ÿل- -ف
إ’سش-ت-ث-م-ار م-ن-ذ ت-ع-يينه على
رأإسص إل- -ه- -ي- -ئ -ة إل -ت -ن -ف -ي -ذي -ة
باŸسشيلة من خÓل إ’سشتماع
إ ¤إنشش -غ -ا’ت إل -رإغ -ب‘ Ú
إ’سش - -ت - -ث - -م - -ار و إع - -ط- -ائ- -ه
ديناميكية فعالة ،فمن خÓل
ع- -ق- -د سش- -ت- -ة إج- -ت- -م- -اع- -ات
“خضص عنها إŸوإفقة على
 52مشش-روع-ا إسش-ت-ث-م-اريا ”
إلبث فيه من دون تأاخر مع
إع -ط -اء إأ’ول -وي -ة ل-ل-مشش-اري-ع
ذإت إŸنفعة إلعامة.
ب -حسشب مصش -ال -ح إل-و’ي-ة،
فإان أإهم إŸششاريع إلتي “ت
إŸوإف- -ق- -ة ع- -ل- -ي- -ه- -ا ت- -خصص
مشش - - -روع وح- - -دة إسشÎج- - -اع
إل-ن-ف-اي-ات إلصش-ناعية ،ووحدة
صش- -ن- -اع- -ة و–وي- -ل إŸع -ادن
ب-ب-ل-دي-ة ب-وط-ي إلسشائح ،وكذإ
مركب إنتاج إلدهون وإلÈنيق
وإ◊ Èوموإد إلطباعة وكذإ
وح-دت Úلصش-ن-اع-ة إÙو’ت
إل -ك -ه -رب -ائ -ي -ة ب-ب-ل-دي-ة أإو’د

م - -نصش - -ور م - -ن دون إه- -م- -ال
إŸشش- - -اري- - -ع إلسش- - -ي- - -اح- - -ي - -ة
إلÎف-ي-ه-ي-ة وإÿدم-ي-ة ،ح-يث
” ‘ ذإت إلشش - - -أان ب- - -حسشب
ذإت إŸصشالح إŸوإفقة على
Œسشيد مششروع مركب مسشبح
ترفيهي وفندق باإ’ضشافة إ¤
ع- -ي- -ادة ج- -رإح- -ي -ة ب -ب -ل -دي -ة
إŸسش -ي -ل -ة و›م -ع سش -ي -اح -ي
Óل -ع-اب إŸائ-ي-ة
ت -رف -ي -ه -ي ل  -أ
ببلدية أإو’د منصشور ،كما ”
‘ ذإت إلششأان بر›ة عدة
مششاريع ع Èبعضص إلبلديات
إل -ن -ائ -ي -ة ع -ل -ى غ -رإر ب-ل-دي-ة
إŸع- - - -اري- - - -ف وع ÚإŸل- - - -ح
وإ›دل ت- -ت- -ع- -ل -ق بصش -ن -اع -ة
إل - -ف - -و’ذ ومشش- -اري- -ع أإخ- -رى
ت-ت-ع-ل-ق ب-الصش-ن-اعات إلغذإئية
تخصص إŸذإبح ،وحدة إنتاج
إŸع- -ج -ون وإ÷زر ،ح -يث ”
‘ وقت وجيز منح قرإر منح
إ’متياز للمسشتفيدين.
للقضشاء على مششكلة ندرة
إلعقار إلصشناعي ومنح تكليف
إلشش-ب-اك إŸوح-د لÓ-سش-تثمار
م -ن إج -ل إع -دإد ﬂط-ط-ات
ل -ت -ه -ي -ئ -ة م -ن-اط-ق ﬂصشصش-ة
ل-ت-جسش-ي-د ﬂت-ل-ف إŸشش-اريع
ك -انت إل -ب -دإي -ة ب -اŸصش -ادق-ة
على إıطط إأ’ول ببلدية
أإو’د منصشور Ãسشاحة تقدر
 300هكتار ” توجيه إليها 20
مشش- -روع- -ا إسش- -ت- -ث- -م- -اري -ا ‘
إن-ت-ظ-ار ت-ع-م-ي-م إل-عملية على

ب-اق-ي إŸن-اط-ق إŸسش-ت-ق-ط-بة
لÓسشتثمار على كÈى إلدوإئر
وإلبلديات إلتي “لك تأاهيÓ
ل - -ذإلك ،و‘ إط - -ار ت - -ط- -هÒ
إلعقار إلصشناعي ” إلغاء 06
إسش - -ت - -ف - -ادإت سش- -اب- -ق- -ة م- -ن
إŸسشتثمرين غ Òإ÷دي‘ Ú
Œسشيد مششاريعهم.
بخصشوصص تهيئة إŸناطق
إلصش- -ن- -اع- -ي- -ة ” ت- -ه -ي -ئ -ة 05
م- -ن- -اط- -ق نشش- -اط ك- -انت ق -د
عرفت ‘ وقت سشابق تأاخرإ
كبÒإ وأإثرت بششكل كب Òعلى
إلعملية إ’سشتثمارية ،كما ”
إختيار  23موقعا أإخر ÿلق
م- - -ن- - -اط- - -ق نشش- - -اط أإخ- - -رى
’سش- - -ت- - -ق- - -ب- - -ال إŸشش- - -اري - -ع
إ’سشتثمارية ع Èإلعديد من
بلديات إلو’ية.
من جانب آإخر ،أإعطى
وإ‹ إلو’ية تعليمات صشارمة
ل-ل-مسش-ت-ث-م-ر إŸوك-ل ل-ه إ‚از
مششروع «صشÈي ’ند « أإو ما
ي -ع -رف ب -ح -دي -ق -ة إل -تسش -ل -ي-ة
إŸت -وإج-دة Ãن-ط-ق-ة ل-ق-م-ان
م- -ن إج -ل تسش -ل -ي -م إŸشش -روع
خÓل إلششهر إلقادم كأاقصشى
ح -د ’سش -ت -ق -ب -ال إل -ع -ائÓ-ت،
م -تسش -ائ Ó-ع-ن إل-ف-ائ-دة إل-ت-ي
سش - -وف Œن- -ى إن  ⁄يسش- -ل- -م
إŸشش- - - - -روع ‘ إلصش- - - - -ي - - - -ف
’سشتقطاب إلعائÓت.

لطفال
أسضتحسضان وسضط ألشضباب وأ أ

إأعادة فتح أŸسسبح نصسف ألوŸبي بطريق أنسسيغة
أإششرف ،أإول أإمسص ،رئيسص دإئرة خنششلة،
رف -ق -ة م -دي -ر إل -دي -وإن إŸت -ع-دد إل-ري-اضش-ات
للو’ية و‡ثل Úعن إلنوإدي إلرياضشية ،على
إعادة إفتتاح إŸسشبح نصشف إ’وŸبي إلكائن
Ãدينة خنششلة بالطريق إŸؤودي إ ¤بلدية
إنسش -ي -غ -ة ،وذلك ب-ع-د م-ا شش-ه-د ع-م-ل-ي-ة إع-ادة
ت -رم -ي -م ل -ه -ي-اك-ل-ه وŒه-ي-زإت-ه وأإج-زإئ-ه إل-ت-ي
إسشتغرقت أإك Ìمن سشنة  ⁄يجد خÓلها ششباب
إلو’ية مكانا أإخر لÓسشتجمام وإلهروب من
لفح حر فصشل إلصشيف.
إŸسش -ب-ح ،إسش-ت-ق-ب-ل إل-عشش-رإت م-ن إلشش-ب-اب
وإأ’طفال خÓل أإول يوم من إفتتاحه وسشط

فرحة وإسشتحسشان كبÒين لهؤو’ء بإاعادة فتحه
وتششغيله لصشالح كل إلعائÓت إÿنششلية ،على
أإن يتم ‘ إأ’يام إلقادمة تخصشيصص يوم أإو
يوم Úمن إأ’سشبوع للنسشاء.
وج- -ه ب -اŸن -اسش -ب -ة شش -ب -اب خ -نشش -ل -ة‘ ،
تصش -ري -ح -ات -ه -م لـ «إلشش -عب» شش -ك -ره -م ل -وزي-ر
إلشش-ب-اب وإل-ري-اضش-ة ول-د ع-ل-ي إل-ه-ادي وم-دير
إل -دي -وإن إŸت-ع-دد إل-ري-اضش-ات ل-ل-و’ي-ة زرإري
ششرقي ،إللذإن بذ’ جهودإ كبÒة ‘ تسشريع
عملية إعادة إلÎميم وفتح إŸسشبح من جديد
‘ وقت قياسشي بعد غلقه.

أمن بلعباسس يضضرب بيد من حديد

حجز  ٤ 7قنطارأ من ألفوأكه ونصسف قنطار من أألسسماك

“ك- -نت ف- -رق- -ة أل- -ت- -ط -ه Òأل -ت -اب -ع -ة
Ÿصضالح أمن سضيدي بلعباسس من حجز 47
ق- -ن- -ط- -ار م- -ن أل -ف -وأك -ه وح -وأ‹ نصض -ف
لسض-م-اك ،فضض Ó-ع-ن 1244
ق -ن-ط-ار م-ن أ أ
وح- -دة خ- -ب- -ز ك -انت ت -ع -رضس ل -ل -ب -ي -ع ‘
ظروف غ Òصضحية.
سشطرت مصشالح أإمن و’ية سشيدي بلعباسص
برنا›ا خاصشا Ÿكافحة ظاهرة إلتجارة غÒ
إلشش-رع-ي-ة ت-زإم-ن-ا م-ع فصش-ل إلصش-ي-ف وإرت-فاع
درج -ات إ◊رإرة إل -ت -ي غ -ال -ب -ا م-ا ت-تسش-بب ‘
فسش- -اد إŸوإد إإ’سش -ت -ه Ó-ك -ي -ة ‘ ح -ال -ة ع -دم
خضشوعها لششروط إ◊فظ إ÷يد ،حيث ” ‘
هذإ إإ’طار تسشخ Òقوإت ششرطة تابعة لفرقة
إل-ت-ط-ه Òم-ه-م-ت-ه-ا إأ’سش-اسش-ية ﬁاربة ظاهرة
إأ’سشوإق إلفوضشوية وﬁاربة ظاهرة إلتجارة
ع Èإلششوإرع ،و‘ هذإ إلسشياق “كنت ذإت
إل -ف -رق -ة م -ن ح-ج-ز ك-م-ي-ة م-ع-تÈة م-ن إŸوإد

إإ’سشتهÓكية إلتي كانت تعرضص ‘ إلطريق
إلعام ‘ ظروف صشحية غ Òمناسشبة‡ ،ا قد
يتسشبب ‘ ﬂاطر صشحية على إŸوإطن،Ú
حيث ” خÓل إأ’سشبوع إ÷اري إلقيام بـ 23
ع -م -ل -ي -ة ” م -ن خ Ó-ل -ه -ا ح -ج-ز أإك Ìم-ن 07
قناط Òمن إلفوإكه ،و  47كلغ من إأ’سشماك،
كما ” ‘ نفسص إإ’طار حجز  1244قطعة
خبز كانت تعرضص ‘ إلطريق إلعام ‘ ظروف
غ Òصش- -ح -ي -ة م -ن شش -أان -ه -ا إŸسش -اسص بصش -ح -ة
إŸسش -ت -ه -لك .ه -ذإ وت -وإصش -ل شش -رط -ة سش-ي-دي
ب-ل-ع-ب-اسص ع-م-ل-ي-ات-ه-ا ‘ ه-ذإ إإ’ط-ار م-ن أإجل
ﬁارب -ة ه -ذه إل -ظ-اه-رة إل-ت-ي ق-د ت-تسش-بب ‘
ﬂاطر صشحية للموإطن ،Úخاصشة إذإ تعلق
إأ’مر بالسشلع ذإت إإ’سشتهÓك إلوإسشع على
غ -رإر إÿضش -ر وإل -ف-وإك-ه ،إل-ل-ح-وم ب-أان-وإع-ه-ا،
إŸششروبات إلغازية وغÒها.

سشيدي بلعباسش :غ .ششعدو

»æWh

السسبت  ٢٩جويلية  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٠٦ذي القعدة  ١٤٣٨هـ

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

قررت توسسيع Œربة اسسÎجاع الغاز اŸصساحب لنتاج النفط
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سسوناطراك تراهن على رفع قدرات ضسخ الغاز بحاسسي الرمل
حق Óرڤان وتوات يدخÓن اÿدمة نهاية 2017

لنتاجية وعصسرنة أانظمة الضسخ والضسغط للغاز ،والسسهر على تشسجيع البتكار وسسط اŸهندسس Úمن أاجل توسسيع
يحرصص ›مع سسوناطراك ‘ اŸرحلة الراهنة على ترقية القدرات ا إ
لنتاج ويناهز حدود ال 50مليون م 3سسنويا.
لجنبي ‘ ،ظل النقصص اÙسسوسص الذي مازال مسسج ‘ Óا إ
لنتاج النفط بهدف تلبية الطلب اÙلي وا أ
Œربة اسسÎجاع الغاز اŸصساحب إ
لنتاج نهاية  .2017ويراهن كثÒا على عملية تعزيز الدفع ‘ ا◊قول من أاجل إانتاج أاك ،Èعلما أان
لشسارة إانه من اŸقرر أان يدخل كل من حقل «رقان» و»توات» مرحلة ا إ
ا÷دير با إ
اÙطة الكهربائية الهجينة بحاسسي رمل التي تعمل بالطاقة الشسمسسية والغاز من شسأانها أان توفر 11مليون أاورو.هذا ما وقفت عليه «الشسعب» خÓل الزيارة ا ¤اŸنطقة يوم اÿميسص.

مبعوثة الششعب إا ¤حاسشي الرمل:
فضشيلة بودريشش

أاشسرف عبد اŸؤومن ولد قدور الرئيسس
اŸدير العام Ûمع سسوناطراك خÓل
زي- -ارة ع- -م- -ل ا ¤ح- -اسس- -ي رم- -ل ب- -و’ي- -ة
اأ’غواط ،على تدشسﬁ Úطة لضسخ الغاز
« ،»5GRمن أاجل ضسغط الغاز اŸنقول
ع Èأانبوب الغاز « »5GRبطاقة تناهز
 ٨.٨مليار م ٣سسنويا ،حيث يعول عليها
ك -ثÒا ‘ ال -دف -ع وت -رق -ي -ة ع -م -ل-ي-ة الضس-خ
وضسغط الغاز ،بل وتعزيز قوة ضسخ الغاز،
الذي ينقل ع Èهذا اأ’نبوب حيث يعتÈ
الثا Êمن نوعه من حيث ا◊جم واأ’همية
ب -ع -د أان -ب -وب «خ -رشس -ب-ة» ،ع-ل-م-ا أان ق-درة
الضسغط سسÎفع إا ¤حدود ال٧٠بار ،ويتم
بذلك نقل الغاز الطبيعي اÛمع ◊قول
منطقة ا÷نوب الشسرقي أاي من منطقة
رقان شسمال الكائنة بأادرار وتيميمون وكذا
ت -وات ن -ح -و ح -اسس -ي ال-رم-ل ع-ل-ى ام-ت-داد
مسسافة تقدر ب  ٧٦5كلم.

ضسرورة تدارك النقصص اŸسسجل اŸقدر ب
 50مليون م Îمكعب
خ Ó-ل م -ع -اي -ن -ت -ه ل -ل-ع-دي-د م-ن
اŸشساريع ،أاكد لد قدور ،أان
اÛم - -ع ح - -ريصس ع - -ل- -ى
ال- -رف- -ع م- -ن ط- -اق- -ات- -ه
اإ’ن-ت-اج-ي-ة ،أ’ن-ه كان
ي -ب -حث ع-ن إاي-ج-اد
أاسسواق أاخرى ،إا¤
ج - - -انب السس- - -وق
اأ’وروب -ي -ة ال-ت-ي
ت - -ع - -د ال- -زب- -ون
اأ’ول Ûم - - - -ع
سسوناطراك.
وذك - - -ر ول - - -د
ق - -دور ‘ ن- -فسس
اŸقام أان العديد
م - - - -ن الشس- - - -رك- - - -اء
اأ’جانب يعملون مع
اÛم - -ع ي- -تصس- -دره- -م
«إاي- -ن- -ي» اإ’ي- -ط -ا‹ ال -ت -ي
تربطه معه عÓقات شسراكة
ق - - -دÁة وإا ¤ج - - -انب «ت - - -وت - - -ال
الفرنسسي» ،و ⁄يخف بأان العمل جار
من أاجل تلبية حاجيات الزبائن اŸهمÚ
وكذا تلبية طلب دول ا’–اد اأ’وروبي.
وع -اد ال -رئ -يسس اŸدي -ر ال -ع-ام ل-يشس-ج-ع
التقنية التي توصسل إاليها مهندسسو موقع
«وورد ال -ب -اغ-ل» ال-ك-ائ-ن Ãن-ط-ق-ة ح-اسس-ي
مسسعود ،والتي من شسأانها أان تسسÎجع ما ’
ي - -ق- -ل ع- -ن  ١٠مÓ- - -ي Úم ٣م -ن ال -غ-از
اŸصس- -احب ‘ إان -ت -اج ال -بÎول ،وب -ال -ت -ا‹
توجيهه نحو السسوق اÙلي لÓسستهÓك
وتصس -دي -ره إا ¤أاسس -واق خ -ارج -ي-ة ‘ ،ظ-ل
تقدير ولد قدور للنقصس اŸسسجل ‘ إانتاج
ال -غ -از وال -ذي ’ ي -ق -ل ع -ن  5٠م-ل-يون م٣
ي -وم -ي -ا ،ل -ذا شس -دد ع-ل-ى ضس-رورة تشس-ج-ي-ع
ا’ب -ت -ك -ار ل -دى ف-ئ-ة اŸه-ن-دسس Úالشس-ب-اب
وب-ال-ت-ا‹ ت-ع-م-ي-م م-ث-ل ه-ذه ال-ت-جربة على
م -ن-ط-ق-ة «ب-رود ال-ن-وسس» ،ووق-ف ال-رئ-يسس
اŸدي-ر ال-ع-ام لسس-ون-اط-راك ع-ل-ى الÎك-ي-ز
الكب Òالقائم من أاجل تطويل القدرات
اإ’ن- -ت- -اج- -ي- -ة ،ال- -ذي Áث- -ل –دي- -ا ك -بÒا
للمجمع ‘ الوقت ا◊ال ،كاشسفا أان كل
من حقلي رقان وتوات اللذين من اŸقرر
أان ي -دخ  Ó-م -رح-ل-ة اإ’ن-ت-اج ن-ه-اي-ة ،٢٠١٧
وذكر أان حقل رقان سسيكون ‘ اŸوعد،

ع- -ل- -م- -ا أان ﬁط -ة  5GRالكائنة
بحاسسي الرمل ،من اŸقرر أان
تعمل على رفع حجم الضسغط
إا ¤حدود  ٧٠بار.
و” ب -ر›ة ا’ن -ط Ó-ق
‘ ضس - - -خ إان- - -ت- - -اج ه- - -ذه
ا◊قول ‘ نظام النقل
ع -ن ط -ري -ق ال -ق -ن -وات،
شسهر نوفم ÈاŸقبل ‘
ح - -ق - -ل رق - -ان شس- -م- -ال

بينما
ح- -ق- -ل ت- -وات “ت
ا’سس-ت-ع-ان-ة ب-الشس-رك-ات ال-وط-ن-ي-ة من أاجل
تسس- -ري- -ع وتÒة الشس- -روع ‘ تشس -غ -ي -ل ه -ذا
ا◊قل.

تدشسﬁ Úطة ضسخ وضسغط الغاز ورفع
قدراتها إا70 ¤بار
ت -ع-زز ا◊ق-ل ال-غ-ازي Ãح-ط-ة ج-دي-دة
ب -ح -اسس -ي رم -ل ،ت -ع -م -ل ع -ل -ى ن-ق-ل ال-غ-از
الطبيعي اÛمع ◊قول ا÷نوب الشسرقي
أاي رق -ان شس -م-ال وت-ي-م-ي-م-ون وت-وات ن-ح-و
حاسسي الرمل «اأ’غواط» على مسسافة ٧٦5
ك -ل -م ،وأاشس -رف ع -ل -ى ت -دشس -ي-ن-ه-ا ال-رئ-يسس
اŸدي -ر ال -ع -ام Ûم -ع سس-ون-اط-راك ع-ب-د
اŸؤومن ولد قدور ،وتناهز قدرات ﬁطة
 5GRلضسخ وضسغط الغاز اŸنقول عÈ
أانبوب الغاز  5GRسسقف  ٨.٨مليار مÎ
مكعب سسنويا ،وتصسنف من حيث طاقتها
كثاﬁ Êطة للضسخ حيث يعول عليها ‘
الرفع من عملية ضسغط الغاز اŸنقول عÈ
أانبوب الغاز  5GRبعد أانبوب خرشسبة.

وتوات
شس-ه-ر ديسسمÈ
القادم ،بينما “يمون
تكون عملياتية خÓل شسهر فيفري ،٢٠١٨
حسسب م -ا أاك -ده م -دي -ر اŸرك -ز ال -وط -ن -ي
لتوزيع الغاز.

ضسغط  21مليار م Îمكعب من الغاز ‘ 2020
ويسستقبل اŸركز الوطني لتوزيع الغاز
بحاسسي الرمل هذا الغاز ،الذي ” رفع
حجم ضسغطه بعد توسسيع اÙطة ،حيث
يرتفع حجم عملية النقل للغاز عام ٢٠٢٠
إا ¤ح- - -وا‹  ٢١م-ل-يار م ٣ب-غÓ-ف ما‹
 ١٦.٧٤مليار دج خاصسة مع دخول ا◊قول

الغازية اŸسستقبلية مرحلة ا’نتاج ،مثل
ح -ق -ل «ح -اسس -ي م -وي -ن -ة» شس-م-ال وج-ن-وب
و»حاسسي باحمو» و»أاحنيت» و»تيديكلت»
جنوب و»أاكابلي».
أاما فيما يتعلق باŸؤوسسسسات اŸشسرفة
ع -ل -ى إا‚از أان -ب -وب ال -غ -از ،ن -ذك-ر ›م-ع
ك -وسس-ي-دار ل-ل-ق-ن-وات واŸؤوسسسس-ة ال-وط-ن-ي-ة
Óشس -غ -ال ال-بÎول-ي-ة ال-كÈى ،واŸؤوسسسس-ة
ل -أ
ال -وط -ن -ي -ة ل -ل -ق -ن -وات والشس -رك-ة ال-وط-ن-ي-ة
للهندسسة اŸدنية والبناء.
يذكر أان ›مع سسونطراك يعكف
ع-ل-ى ت-ع-زي-ز وت-ط-وي-ر أان-اب-يب
ال -غ -از ،م -ن خÓ-ل اإع-ادة
ت -أاه-ي-ل-ه-ا ‘ م-ن-اط-ق
ج- - - -ن - - -وب شس - - -رق
وج- -ن- -وب غ- -رب
ورصسدت لذلك
‘ ع- - - - - - - - - -ام
 ٢ ٠ ١ ٧غÓف
ما‹ ’ يقل
عن ٣٧مليار
دينار،
ويسسجل
هذا الغÓف
اŸا‹ نسس -ب -ة
 5١باŸائة من
›م - -وع م - -ا ”
تسس - -خÒه ،إ’ع- -ادة
تأاهيل وبهدف تطوير
شس- -ب- -ك -ة ن -ق -ل ال -ق -ن -وات
ال-ت-اب-ع-ة ل-ل-م-جمع والتي بلغت
إاج- -م -ا‹ ٧٢.5م -ل -ي -ار دي -ن -ار ،وق-ال
يوسسف مالكي مدير مشساريع حاسسي رمل
أان هذا اŸركز منذ بداية نشساطه عام
 ،١٩٨5اسستقبل ما يناهز  ٢٢٣٠مليار مÎ
مكعب من الغاز.
وعلى مسستوى اŸركز الوطني لتوزيع
الغاز بحاسسي الرمل ،جدد ولد قدور على
ضسرورة العمل ‘ شسفافية تامة و‘ إاطار
ا◊وار اŸشسÎك ومن خÓل فتح النقاشس
ال -دائ -م ل -ت -ب -ادل اأ’ف -ك -ار وط-رح ﬂت-ل-ف
اŸقÎحات التي من شسأانها أان تسساهم ‘
الرفع من اأ’داء وتطوير اإ’نتاج ،خاصسة

أان ال -ظ -رف ا’ق -تصس -ادي صس -عب وأاسس -ع-ار
النفط فقدت “اسسكها وينبغي تعويضس
ذلك بتحسس Úاإ’نتاج

مشسروع «يوسستينغ» ‘ شسطره الثالث..
ومن اŸشساريع الهامة التي وضسع حجر
اأسساسسها الرئيسس اŸدير العام ولد قدور،
اإعطائه الضسوء اأ’خضسر ’نطÓق أاشسغال
مشس-روع «ب-وسس-تينغ ‘ »٣شس- -ط -ره ال -ث -الث،
وينتظر من هذا اŸشسروع الكث Òخاصسة
ع -ل-ى صس-ع-ي-د ال-رف-ع م-ن ق-درات الضس-غ-ط
وتعويضس أاي تراجع طبيعي لبئر حاسسي
رمل ،علما اأن هذا اŸشسروع سسوف يزود
ب -خ -ط Úم -ن اأج -ل ع -م -ل -ي -ة الضس -خ ع -ل -ى
مرحلت ،Úحيث تبدأا اŸرحلة اأ’و ¤من
حدود  ٢٤اإ 5٧ ¤بار ،وطاقة ضسخه ‘
اŸرحلة اأ’و ¤تÎاوح من  ١٠إا ٢٤ ¤بار
اإ ¤غ- - -اي- - -ة اآف- - -اق ع- - -ام  ،٢٠٢٣وي- -دخ -ل
اŸشس- -روع اÿدم- -ة ع- -ام  .٢٠١٩ويضس- -اف
هذا اŸشسروع إا« ¤بوسستينغ »١و»بوسستينغ
 ،»٢ون- -اه- -زت ت- -ك- -ل- -ف- -ة إا‚ازه ١٤١مليار
دينار.

توف11 Òمليون أاورو بفضسل اÙطة الهجينة
ومن اÙطات التفقدية التي زارها
الرئيسس اŸدير العام Ûمع سسوناطراك،
اÙط-ة ال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة الهجينة اŸتواجدة
Ãنطقة حاسسي رمل ،علما بأانها تعمل
ب- -ال- -ط -اق -ة الشس -مسس -ي -ة وك -ذا ال -غ -از ،أام -ا
ب-خصس-وصس ط-اق-ت-ه-ا اإ’ن-ت-اج-ي-ة فإانها تبلغ
 ١5٠ميغاواط من الكهرباء ،وكلها توجه
من اأجل عملية الضسخ ‘ الشسبكة الوطنية
الكهربائية ،وتعد هذه التجربة ‰وذجية
‘ إاطار اسستعمال الطاقة الشسمسسية ‘
حقول ا’سستغÓل ،وصسرح الرئيسس اŸدير
العام Ûمع سسوناطراك ولد قدور بأانه
” إاطÓق ﬂطط تنمية من أاجل إانتاج
الطاقة الشسمسسية بد’ من الغاز اŸنتج
ع -ل-ى مسس-ت-وى ا◊ق-ول ب-ه-دف تشس-غ-ي-ل-ه-ا.
وت -ت -م -ح-ور م-ق-ارب-ة اŸسس-ؤوول اأ’ول ع-ل-ى
›مع سسونطراك حول تعزيز عملية دفع
اإ’نتاج ‘ ا◊قول من أاجل إانتاج أاك.È

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

äÉªgÉ°ùe

السسبت  ٢٩جويلية ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٠٦ذي القعدة  ١٤٣٨هـ

إŸعلم حلقة مفصصلية ‘ إŸنظومة إلÎبوية

العدد

١٧٣٩٩

09

التخطيـ ـ ـ ـط التعليمـ ـ ـي أاسسـ ـ ـاسس التحصسيـ ـ ـل اŸع ـ ـ ـر‘
^ توظيف إلتكنولوجيا إ◊ديثة يعّزز فرصص إلنجاح

تÓميـذ كث ـÒون ’
يقّدرون توجيهـات اŸعلم

بقلم األسستاذ عبد القادر حمداوي
باحث ‘ الÎبية

إن إلقاعدة إŸنهجية
إل - - -ت- - -ي ت- - -ت- - -ل- - -خصص ‘
ت- -خ- -ط- -ي- -ط وت- -ن- -ف- -ي -ذ
إل -دروسص ‘ ك -ل حصص-ة
بشصكل مفصصل
ي -ع -ت -ق -د إل -ك -ث Òم-ن
إŸع - - - - -ل- - - - -م ÚوإÈÿإء
ع- - - - - -دم إ◊اج - - - - -ة إ¤
–ضص Òإل - -ت - -خ - -ط- -ي- -ط
م-ع-ت-م-دين على ثقتهم
إل - - -زإئ - - -دة وإل - - -غ- - -رور
م - -ت- -ج- -اه- -ل Úإأن ع- -دم
إل- -ت- -خ -ط -ي -ط ه -و إأح -د
إأسص-ب-اب ضص-ع-ف إلتعليم
إلذي يوؤدي إ ¤وضصوح
ط- - - -رإئ- - - -ق ج- - - -دي- - - -دة
Ÿعا÷ة إŸوإضصيع يبقى
إŸع -ل -م دإئ -م -ا ‘ ت-ك-رإر
إأسصاليب تعود عليها إأن
ي -ق -وم وي -ع -رف ن -ق -اط
إل- - - -ق- - - -وة وإلضص- - - -ع - - -ف
وي -ع -دل -ه -ا ل-ي-ع-رف إ¤
حيثما يريد ويصصل ؟
إن إل- - -ن - -ظ - -ام دإخ - -ل
إل - - - -قسص- - - -م ه- - - -و إأح- - - -د
إ’ه-ت-مامات إلرئيسصية
‘ قدرة إŸعلم ،فمهنة
إل-ت-ع-ل-ي-م إأمانة تفرضص
ع-ل-يك ت-اأدي-ت-ه-ا ك-ام-لة
إأي- - -ه- - -ا إŸرب - -ي .ف - -ه - -ذإ
إل- - -ع- - -م- - -ل ي - -تسص - -بب ‘
إرب- - -اك إل- - -ع- - -م- - -ل- - -ي- - -ة
إلÎب - -وي - -ة ’أن إل- -ك- -ل
يشص- - -ارك ‘ إل- - -ن- - -ظ- - -ام
دإخل إŸوؤسصسصة كاإدإرة
إŸدرسص- - - - -ة إأو إ’إدإرإت
إلتعليمية إلتي تهدف
إ ¤ت- -رب- -ي- -ة إلسص- -ل -وك
وضص - - -ب - - -ط إل - - -ن - - -ظ - - -ام
وإ’نضصباط.

مقا مسص
ـ
ـ
ا
’ت هما
ت
إأ ’ تل :
صصحـاب زم
إ
ها ’

هناك العديد من العوامل التي
تسس- -اع- -د ال -م -ع -ل -م ع -ل -ى اإدارة
القسسم بشسكل جيد وناجح في
م -خ -ت -ل -ف الأقسس -ام والسس-ن-وات
ال - -دراسس - -ي - -ة وم - -ن اأه- -م ه- -ذه
العوامل هي :

 - 1شسخصسيـ ـة اŸعل ـم:
^ ال -ح -زم وال -م -رون -ة ،حسس -ن
التصسرف في معالجة المشساكل،
التقدير السسليم للأمور
 العدالة والمسساواة. - 2اإ’عداد ا÷يد للدروسس :اأن يصسل
اإل- - -ى اأه- - -داف ال - -درسس ج - -لب
الن -ت -ب -اه ل -ل-ت-لم-ي-ذ واأن ي-ك-ون
ال-م-ع-ل-م م-ت-ع-اون-ا مع طلبه اأن
يشس- - - -رح ال - - -درسس ج - - -ي - - -د .اأن
يسس- -ت- -خ- -دم الأسس -ئ -ل -ة ب -وضس -وح
وع -ل -ي -ه اأن ي -ع -رف ك -ي -ف ي-وزع
وقت الحصسة المتعلقة بالدرسس
واأن ي- -ع- -رف ك- -ي- -ف يسس- -ت -خ -دم
القسسم ويرتب التلميذ بشسكل
دائري على ما هو عليه اليوم.
ضسبط سسلوك التلميذ وكيفية
ال -م -ن -اقشس -ة وت -ق -دي-م الأسس-ئ-ل-ة
ع- -رضس ال- -وسس- -ي -ل -ة ف -ي ال -وقت
ال -م -ن -اسسب وت -خ -ت -ل -ف ط-ري-ق-ة
تقديم الدرسس باختلف المواد
والأجواء وعلى المعلم اإل يتبع
طريقة واحدة وعليه اأن يبتعد
ع- -ن ال- -ط- -ري- -ق- -ة ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة
فالتربية تتغير نتيجة التصسال
بالثقافات الأخرى.
كما نجد بعضس المسسببات التي
توؤدي اإلى الخروج عن النظام
داخ -ل ال -قسس -م اأح -ي -ان -ا ال-م-ادة
التي تقدم للتلميذ ازدحام في
القسسم:
شصخصصية إلمعلم
’دإرة إلمدرسصية
إ إ
عدم تمّكن إلمعلم من مادة
إلكتب غير مناسصبة.
’ول - -ي - -اء
ع- - -دم إه - -ت - -م - -ام إ أ
بمتطلبات أإبنائهم.
ع -دم وج -ود عÓ-ق-ة م-ت-ي-ن-ة
’سصرة وإلمدرسصة
بين إ أ
ك -انت ال -م-ع-اه-د ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة
ل -ل -ت -رب -ي-ة ت-ع-د ال-م-ع-ل-م اإع-دادا
ت -رب -وي -ا سس -ل -ي -م -ا وت -م -ك-ن-ه م-ن
ت- -وظ -ي -ف ع -ل -م ال -ن -فسس واإدارة
ال-قسس-م ب-وسس-ائ-ل ت-رب-وي-ة .يتعلم
المعلم عبر هذا المرافق كيف
ي -م -ه -د وي -ح -ف-ز وي-ق-دم وي-وؤدي
دوره ك-ام-ل ك-م-ع-ام-لت المعلم
ل-ط-لب-ه وات-خ-اذ اأراء ورغ-ب-ات،
وي - - -راع - - -ي وي - - -ط - - -ور نشس- - -اط
التلميذ ،وكل هذا يتوقف على
ك -ف -اءة وم-ه-ارة ال-م-ع-ل-م ودرج-ة
ك- -ف- -اءت- -ه وم- -دى ن- -ج -اح -ه ف -ي
تحقيق الأهداف التربوية التي
يعمل من اأجلها.
ومن هنا اأريد اأن اأعرضس من
زاوية اأسسلوب اإدارة القسسم لأننا
شس-اه-دن-ا م-ج-الت م-خ-تلفة في
ع -دة م -وؤسسسس-ات ت-رب-وي-ة ت-ع-ن-ي
عدة مفاهيم.
المجتمع اليوم دائم التغيير اإلى
اأحسسن فهوليسس ثابتا جامدا بل
عليه اأن يتطور باسستمرار بفعل
ال- -ت- -ك- -ن- -ول- -وج- -ي- -ة ال- -ح- -دي- -ث- -ة
والتصس -الت م -ن ن-اح-ي-ة اأخ-رى
وك-ذلك ال-م-ع-ل-م ع-ل-ي-ه اأن يطور

الأعمال التربوية وهذا العمل
ي-اأت-ي ب-ال-ت-ف-ك-ير والتعاون داخل
الموؤسسسسات التربوية.
الكثير بقي لم يتغير ،رغم ما
حدث لحظنا ذلك في الكثير
من الأقسسام على اأسساسس عدم
وج -ود ال -ت -ع -اون وال -ف -ه-م ك-انت
ال -ع -ق -وب -ة ف -ي السس-اب-ق ضس-رورة
تسستوجبها طبيعة عمل المعلم
واأصسول المهنة ولكن مع التقدم
ال -ح-ديث وال-ب-ح-وث
ف- -ي ك- -ل

الميادين
وانفجار
المعرفة
وانتشسار في
ميدان
ال -ت-رب-ي-ة ال-ت-ي
ت -ح -اول اإشس-ب-اع
حاجات التلميذ
وال- -ذي ك- -ان م- -ن
الضس- - - - - - - - -روري اأن
ي- -ت- -غ- -ي- -ر م- -ف- -ه- -وم
الضسبط الذي اأصسبح
يشس -ي -ر اإل -ى ضس -ب -ط الخ -ت-ي-اري
للتلميذ.
الهدوء والسسكون للتلميذ يقيم
ب-ن-ظ-ام ال-ج-ل-وسس ف-ي ال-م-ق-اعد
واأن تكون حركاتهم بطلب من
المعلم ،لكن اأحيانا نجد العكسس
فالبعضس ل يتحكم في القسسم..
التلميذ ينتقلون من مكان اإلى
م -ك -ان واأح -ي-ان-ا ي-خ-رج-ون دون
اإذن متسسببن في الفوضسى غير
م- -درك- -ي- -ن ب- -اأه- -م -ي -ة الل -ت -زام
ب-ال-ن-ظ-ام وال-ح-ركة بالإذن اأثناء
ال- -ع- -م- -ل وال -م -ن -اقشس -ة ب -ج -انب
احترام القواعد العامة.
على المعلم في هذه الحالت
اأن يتيح لتلميذه فرحة التعبير
عن انفعالتهم واأفكارهم واأن
يشسجعهم على ذلك ،واأن يهتم
ب-اإن-ت-اج-هم .واسستخدم التقنيات
الحديثة التي اأصسبح لها الدور
المهم لكل معلم.
عرضس الدرسس بطريقة ممتعة
وم -ن -اسس -ب-ة ل-مسس-ت-وى ال-ت-لم-ي-ذ
وت-ك-ون م-ث-ي-رة وب-اأسس-ل-وب شس-ي-ق

واأل-وان م-ت-ن-اسس-ق-ة وال-ت-حكم في
المادة والإلمام بها هي الأخرى
شس-روط اسس-اسس-ي-ة ف-ي اسس-ت-قامة
منظومة التعليم والتلقين الذي
م -ن ال -واجب اأن ي-ح-رصس ع-ل-ي-ه
المعلم ويعلوه فوق كل حسساب.
ال - -م - -درسس - -ة ه- -ي ال- -م- -وؤسسسس- -ة
المنظمة والمتخصسصسة
في توجيه

النشسء،
ف-ه-ي ت-ت-م-ي-ز ب-ت-ق-ال-ي-دها
الواضسحة وتقوم على التخطيط
ال-م-ح-ك-م ال-واع-ي وت-ح-قق اأمال
ال -م -ج -ت -م -ع .وت -ع -ال -ج الأف -ك -ار
والأه- - -داف .ه- - -ي ت - -ت - -ح ّ- -م - -ل
مسس- -وؤول- -ي- -ات- -ه- -ا ف- -ي اخ- -ت- -ي- -ار
المعلمين والتحكم في قدراته
وم-ه-ارات-ه وت-وج-ي-ه ال-ت-خ-ط-ي-ط
للمسستقبل.
ال- -م -درسس -ة ت -ح -ت -اج ال -ي م -ح -و
السس-ل-ب-ي-ات واإح-لل الي-جابيات
وال-مسس-األ-ة خ-ط-ي-رة لأن-ها تتعّل ق
بالعقل الباطن .فالعقل الواعي
من خلل ما راآه وسسمعه وعمله
التلميذ ،فعلى المعلم اأن يبتعد
عن الكلمات البذيئة.
يا فاشسل ،يا مهزوم ،يا كسسول،
يا...
هذه الكلمات السسلبية تتردد في
جنبات نفسسه واأصسداءها وربما
يقتنع اأنه فاشسل.
السسر اأيها المعلم كل ما هناك،
اأنك ت- -ت- -وق -ع اأن ه -ذا السس -ل -وك
ه -وافضس -ل ويسس -ت -حسس -ن ت -ع-ي-ي-ر
الأل -ف -اظ وال -ع -ب -ارات ال -ب -دي-ل-ة

ال- -م- -ح- -ف- -زة ع- -ل- -ى الج- -ت- -ه -اد
والب- -داع وال -م -ث -اب -رة ك -ال -ق -ول
لتلميذك باأسسلوب مهادن :اأنتم
تم اختياركم بالتفوق المتميز.
ف- -الب- -تسس- -ام- -ة وال- -ن- -ظ- -رة ف -ي
وجههم

يخبرهم
ع- -ن السس- -ر ال -ع -ج -يب
وهذا توقيع حسسن كما ترى.
اأريد اأن اأقول كلمات ايجابية
مشسجعة ومحفزة.
ف- -ال- -ن- -ج- -اح وال- -ت -ف -وق واإح -راز
النصسر والوثوق بالنفسس.

ا’ولياء واŸربون مهمة
واحدة
اأيها الآباء والأمهات والمربين
عليكم اأن تغيروا روؤيتكم فل
تروا في اأبنائكم عبء ثقيل ول
ت-ن-ظ-روا اإل-ي-ه-م ن-ظ-رة م-زدرئ-ة
كاأنهم ل يفهمون ول يعون ول
يقدرون على شسيء بل ابحث
سس - -وف ت - -ك - -تشس - -ف م - -واه - -ب- -ه
واإم-ك-ان-ي-ات ك-ب-ي-رة ت-ح-تاج الي
تشس -ج -ي -ع -ه ل -ك -ي ي -ق -وم ب -ع-م-ل
يعجبك كثيرا.
ف-ال-ك-ل-م-ة ال-ط-ي-ب-ة وال-مشس-ج-عة
والبتسسامة المطمئنة كل هذا
قادر على تعويضس في اأعماق
بحار ترى العجب العجاب.
ف-ال-ت-رب-ي-ة ت-ح-ت-اج ال-ي ال-علقة
الطيبة ومن الجمال اأن يكون
التلميذ له علقة مباشسرة مع
ال -ط -ب -ي-ع-ة ب-ح-ب-ال-ه-ا وودي-ان-ه-ا

وسسهولها واأشسجارها وورودها
ومياهها وبالكائنات الحية من
نباتات وحيوانات فهنا الجمال
ال -ط-ب-ي-ع-ي ال-ع-ج-يب ل-ه ت-اأث-ي-ره
اأيضسا على التلميذ فهويجعله
ي-ت-األ-ف ب-ال-ط-ب-ي-عة واأنه امتداد
لهذه الطبيعة السساحرة.
ف -تصس -ف -ون -فسس -ه وت -ت -ح -د ق -واه
وي -ت -ب -خ -ر ع-ن-ف-ه وي-ه-داأ ع-ق-ل-ه
فهذا الجمال الذي خلقه الله
يسسمح له.
ف -الإنسس-ان م-ج-ب-ور ع-ل-ى ت-ذوق
الجمال.
ل يزال الوازع الديني ينبضس
ف -ي ع -روق ط -لب -ن -ا ول -دي-ه-م
الضس-م-ي-ر ال-ح-ي ل-ك-ن-ه ي-حتاج
ل -م -ن ي -وق-ظ-ه وي-وج-ه-ه ف-ي
ح - -ي - -ن اأن ال - -ذي ي - -ح- -ك- -م
تصس - -رف - -ات ال- -م- -ج- -ت- -م- -ع
ال -ع -رب -ي ه -وال-ط-م-ع ف-ي
ال - -م - -ادة وال- -خ- -وف م- -ن
المسستقبل.علينا اأن ننظر
الي تقاليدنا الثابتة التي سسار
عليها اأبائنا.
كم يفرح الأولياء عندما يرون
صس -ور مشس -رق -ة لأب-ن-ائ-ه-م.وف-ي
ب-ذل-ه-م وت-ن-افسس-ه-م وف-ي جميع
خ-ط-اه-م وحسس-ن اأف-ع-ال-هم.كما
يمكن ذلك على تنمية قدرات
وم -ه -ارات ال -م -ت -ع-ل-م.وت-ط-ب-ي-ق
الأه -داف ال -ع -ام -ة والأسس-ال-يب
ال - - -ت - - -ي تسس - - -اع - - -د ف- - -ي ح- - -ل
الخلفات.
وكما يتطلب من اأعضساء هيئة
ال- -ت- -دريسس اسس- -ت -ث -م -ار ال -ق -ي -م
وال-م-ث-ل ال-ع-ل-ي-ا والمشساركة في
اإعداد وتنظيم واإدارة دورات
ت -دري -ب -ي -ة ل -ل -ك-وادر ال-ج-ام-ع-ي
وح -ث -ه -م ع-ل-ى ال-مسس-اه-م-ة ف-ي
ت- -ع- -زي- -ز ال- -ث- -ق -اف -ة ال -وط -ن -ي -ة
والمسساهمة في توفير المناخ
ال -ت-رب-وي وال-ت-ع-ل-ي-م-ي وت-نشس-ئ-ة
الطالب على قيم وطنية.
ف -ال -ث -ق-اف-ة ت-ف-ت-ق-د ال-ي ال-ب-ع-د
ال -مسس -ت -ق-ب-ل-ي لب-د م-ن ال-ن-ظ-ر
ال- -ج- -ادة ال- -ت -ي تسس -اع -د ع -ل -ى
تجاوز التخلف.
ال-ك-ل ي-ن-ت-ظ-ر ك-ي-ف ت-ك-ون على
ه- -ذه ال- -ح- -ال- -ة ال- -ت -ي ي -ن -ب -غ -ي
اإت-ب-اع-ه-ا ب-رغ-م م-ا ي-ت-رتب م-ن
ت- -راج- -ع ه- -وي- -ت -ن -ا ال -ث -ق -اف -ي -ة
الجتماعية والسسياسسية.

ألسضبت  29جويلية  2017م
ألموأفق لـ  06ذي ألقعدة  1438هـ

من مراسسلينا

ق مشسروع للمصسلحة العامة
بسسبب تعنّت أاربعة أاشسخاصس وتقصس Òالبلدية ‘ ح ّ
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نقصص العقار يعيق عملية إاعادة ا’إسسكان

ت -ع -ا 120 Êع -ائ -ل-ة ب-ح-ي اŸزارع-ة
بأاولد موسسى ،من توقف أاشسغال الربط
ب -ال -ك-ه-رب-اء وال-غ-از رغ-م ق-ي-ام اŸق-اول
اŸت- -ع -اق -د م -ع شس -رك -ة سس -ون -ل -غ -از ب -ك -ل
لشس-غ-ال الÓ-زم-ة واŸت-ع-ل-قة بتنصسيب
ا أ
لع -م -دة وح -ت -ى اÙول
ال- -ك -اب Ó-ت وا أ
ال -ك -ه -رب -ائ-ي ال-ذي ّ” –م-ل ت-ك-ال-ي-ف
شس - -رائ - -ه ب - -الشس - -راك - -ة ب Úال- -ب- -ل- -دي- -ة
والعائÓت اŸعنية وتنازل مدرسسة عن
مسساحة  35م Îم 2لتنصسيبه من أاجل
اŸصس -ل -ح-ة ال-ع-ام-ة ،غ Òأان ت-ع-نت أارب-ع
أاشسخاصس حال دون اكتمال اŸشسروع.

سشعاد بوعبوشس

بدأأت ألمشضكلة عند شضروع ألمقاول في
ألمرحلة أألخيرة من أألشضغال أأي ربط
ألمحول ألكهربائي لحي ألمزأرعة بمحول
آأخ -ر ب -ال -ح -ي أل -م -ق-اب-ل م-ن أأج-ل ت-م-ري-ر
ألكهرباء ،حيث تتمركز ألمعدأت وكانت
أألشض -غ -ال ق -د ع -رفت ف -ي ألسض-اب-ق وت-ي-رة
م -تسض -ارع -ة ،غ -ي -ر أأن -ه م-ن-ذ شض-ه-ر م-ارسس
أل- -ف- -ارط ت- -وق -فت بسض -بب أأن -ان -ي -ة أأرب -ع -ة
أأشضخاصس.
تج ّسضد هذأ ألتعنّت حسضب ما وقفت عليه
«ألشضعب» بعين ألمكان في منع ألمقاول أإلشض - - - -ك - - - -ال ب- - - -ق- - - -ي
بالحفر أأمام ألرصضيف ألمحاذي لمنزلهم ،مطروحا ،خاصضة وأأن
بحجة أأن هذأ أألخير لن يحترم شضروط ألجهة أألمنية وجهت
ألسضÓمة أأثناء ألحفر لتمرير ألكابل ألعالي ألعائÓت ألمعنية ألى
ألضض -غ -ط ت -حت أألرضس م -ن خ Ó-ل ح -ف-ر ضض-رورة ت-ق-دي-م شض-كوى
ألكثر من متر ،علما أأنه
ب- -ت- -ع- -ط -ي -ل أن -ج -از
ل- - -م يسض- - -م- - -ح ل- - -ه أأصض Ó- -
ة
ف
ا
ظ
ن
ل
ا
م
ا
د
ع
ن
ا
مشض -رع ل-ف-ائ-دة أل-مصض-ل-ح-ة
ه
ألن - - -ط Ó- - -ق ف- - -ي ه- - -ذ
أل- -ع- -ام -ة م -ن أأج -ل إأح -ال -ة
وعدم تهيئة
ر
أل- - -م- - -رح - -ل - -ة وأل - -م - -رو
لرصسفة أل-م-تسض-ب-ب-ي-ن ف-ي ذلك ع-لى
ب -ال -ط -ري -ق وه -و م-ا ح-ال الطريق وا أ
ألتحقيق ومن ثم ألعدألة،
ل- - - -ح- - - -د ألسض - - -اع - - -ة دون شساهد أاخر للمعاناة وه- - - - -و أإلج - - - -رأء أل - - - -ذي
أسضتمرأر أألشضغال أألخيرة
يصضطدم مع تعذر فعل ذلك
وأسض- -ت -ف -ادة ألسض -ك -ان م -ن
بسض -بب وج -ود صض-ل-ة ق-رأب-ة
ألكهرباء.
ب-ي-ن ب-عضس أل-ع-ائÓ-ت وأل-م-تسض-ب-ب-ين وعدم
ي
ف
ة
ل
ث
م
م
ة
ي
ل
ح
م
ل
أ
ت
ا
ط
ل
ض
س
ل
أ
ل
خ
رغم تد
ألرغبة في إأفسضادها لهذأ ألسضبب ،ليبقى
أ
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ك
و
ي
د
ل
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ل
أ
ي
ب
ع
ض
ش
ل
أ
س
س
ل
ج
م
ل
أ
رئ -يسس
أسض-ت-ك-م-ال أل-مشض-روع ره-ي-ن-ة ت-ف-كير أأناني
ن
أ
أ
ل
إ
أ
،
ع
و
ض
ض
و
م
ل
أ
ل
ح
ل
ي
ن
ط
و
ل
أ
ك
أل -در
ويضض-ي-ع ب-ي-ن ت-ق-اذف أل-ت-ه-م وع-دم ت-ح-مل

ألمسضؤووليات.
وف - -ي أل- -م- -ق- -اب- -ل ت- -ب- -ق- -ى
ألسضلطات ألمحلية مقصضرة
ف - -ي حّ- -ق ه- -ذأ أل- -ح- -ي م- -ن
ن-وأح-ي أأخ-رى ت-ت-ع-ل-ق ب-ت-هيئة
أل -ط -ري-ق وأألرصض-ف-ة وخ-اصض-ة
ألنظافة ،حيث إأنه تم تسضخير شضاحنة من
أل-ح-ج-م ألصض-غ-ي-ر ل-ن-ق-ل أل-ن-فايات رغم أأن
ألحي ألكبير وكثافته ألسضكانية في أرتفاع
مسضتمر ،ما يتسضبب في ترأكم للنفايات في
ظلّ غياب مزبلة عمومية ،وهو ما يحّتم
ع-ل-ى ألسض-ك-ان أل-ت-خ-لصس م-ن-ه-ا ع-ن ط-ريق
ألحرق وبالتالي أنتشضار أألدخنة وألروأئح
ألكريهة ،فيجدون أأنفسضهم في وضضع ل
يحسضدون عليه إأما تحمل أنتشضار ألنفايات
هنا وهناك أأو ألحرق ،خاصضة في ظّل
عدم وجود وقت محدد لرميها.

ÿضسر سسعيدي رئيسس بلدية الربعية لـ «الشسعب» :

وّفرنا السسكن الريفي واŸياه وفرصص ا’سستثمار ’سستقرار السسكان
وزعت بلدية الربعية بولية اŸدية
لخÒة أازي-د ع-ن
خÓ- - -ل  05سس -ن-وات ا أ
 600وح -دة سس -ك -ن -ي -ة ري -ف -ي -ة ‘ ،وقت
ت-راه-ن ع-ل-ى ت-وزيع  130وح-دة سسكنية
صس -ي -غ -ة اج -ت-م-اع-ي-ة م-ن أاج-ل م-واصس-ل-ة
عملية إاسستقرار السسكان.

أأكد لخضضر سضعيدي رئيسس ألبلدية ،أأنه فيما
بلغت نسضبة أنجاز  100وحدة سضكنية نسضبة
 95بالمائة و 30أأخرى  70بالمائة ،طالبت
مصضالحه منحه رخصضة توزيع كل ألحصضة في
أألي-ام أل-ق-رب-ي-ة ب-قصض-د إأدخ-ال أل-ف-رح-ة ف-ي
نفوسس ألموأطنين.
وأأوضضح بأان بلديته ألتي تحصضي  700طلب
سضكن أجتماعي ،وضضمن سضياسضة تحسضين
أإلطار ألمعيشضي للسضاكنة تمكنت في أطار
أل -مسض-اع-دة أل-م-ال-ي-ة أل-م-ق-درة بـ  70مليون
سض -ت -ن -ي-م أل-م-م-ن-وح-ة ل-ك-ل سض-اك-ن م-ن أع-ادة
ت -رم -ي-م وأإلع-ت-ب-ار ل-ل-ق-ري-ة أل-م-ن-وذج-ي-ة ،إأذ
حسضبه ،م ّسضت هذه ألعملية ألحيوية نحو 72
عائلة على أأن تتوسضع هذه أإلعانة إألى 40
عائلة أأخرى حتى تسضتعيد هذه ألقرية ألتي
عانت ويÓت ألعشضرية ألسضودأء بريقها من
جديد.
وكشضف بأانه في ألمقابل ألسضكان بنحو 4000
نسضمة ألصضعدأء في ألمرحلة أألولى ،جرأء
عملية ربطهم من مياه سضد كدية أأسضردون،
على أأن يتّم أإلنطÓق في هذأ ألمشضروع

بومرداسس..ز /كمال

ت - -و أ ج - -ه م - -ه - -م - -ة أ ل - -ق ض ض -ا ء ع -ل -ى
أ ل ش ض -ا ل -ي -ه -ا ت أ ل -م -ن ص ض -ب -ة م -ن -ذ ز ل -ز أ ل
 2 0 0 3ع - -ب -ر  9 5م -و ق -ع -ا ب -ب -ل د ي ا ت
بومردأسس ألكثير من ألعقبات في
أ ل -م -ي -د أ ن ن -ت -ي -ج -ة أ ل -ت -ا أ خ ر ف ي ت س ض ل ي م
أ ل -م ش ض -ا ر ي -ع أ ل س ض -ك -ن -ي -ة أ ل -م -خ ص ض ص ض -ة
ل -ل ش ض -ا ل -ي -ه -ا ت و أ ل س ض -ك -ن -ا ت أ ل -ه ّش ض -ة ف -ي
عدة بلديات على غرأر بلدية أأولد
ع - -ي س ض - -ى ب -د أ ئ -ر ة أ ل -ن -ا ص ض -ر ي -ة أ ل -ت -ي
ع -ج -ز ت ع -ن ت -و ف -ي -ر ع -ق -ا ر ل ن -ج -ا ز
ح ص ض - -ة س ض - -ك - -ن - -ي - -ة م - -ن  4 5 0و ح د ة
أ ج -ت -م -ا ع -ي -ة م -خ ص ض ص ض -ة ل -ل ق ض ض ا ء ع ل ى

ثÓث مقاولت بصسدد إا‚ازه

سسكان  3دوائر يطالبون بتسسريع وتÒة فتح طريق أام الرخا

يطالب سسكان دوائر مروانة واأولد
سسي سسليمان وراأسس العيون وا‹ باتنة
بضس -رورة ال-ت-دخ-ل ال-ع-اج-ل لإج-ب-ار 3
مقاولت ﬁلية ﬂتصسة ‘ الأشسغال
ال - -كÈى ع - -ل - -ى تسس- -ري- -ع وتÒة ا‚از
الشس- - -ط - -ر الأول اÿاصس ب - -ط - -ري - -ق اأم
ال -رخ -ا ال -راب -ط ب Úم -دي -ن -ت -ي ب -ات -ن-ة
وم -روان -ة وال -ذي م -ن شس -اأن -ه ت -ق-ل-يصس
اŸسسافة اإ ¤اأك Ìمن  20كلم.

ألحيوي خÓل أأليام ألقليلة ألقادمة بعد
تعيين ألمقاول من طرف مديرية ألري ،في
حين تّم تسضجيل عميلة ألربط بغاز ألمدينة
لفائدة سضكان مقر ألبلدية ،على أأن يتّم في
هذأ ألمشضروع في ألقريب ألعاجل.
وذكر رئيسس ألبلدية ،بأانه في وقت تبقى جل
Óسض-ت-ث-م-ار
أأرأضض -ي م -ن -ط -ق -ت -ه م -ف-ت-وح-ة ل -إ
أل -خ -اصس ،وب -خ -اصض -ة ف -ي م-ج-ال ألسض-ي-اح-ة
ألغابية من منطلق أأن كل ألظروف جاهزة
ك-ال-ط-رق-ات ع-دأ أل-ط-ري-ق أل-ولئ-ي رق-م 64

لحسسان
جمعية ال Èوا إ

وفرقة بنت بعيو على مسضافة  4كم وألطريق
ألرأبط بين ألربعية مركز ومفترق ألطرق
ألمرأبطين ،ذكر ذأت ألمسضؤوول أأن ألرأغبين
في خلق ألثورة بأان غابة أأولد قارة كانت
ول تزأل منتجعا سضياحيا ب Óمنازع قابل
لتوطين عدة أسضتثمارأت خاصضة ،بدليل أأن
ج -زء ك -ب -ي -ر م-ن ه-ذه أل-غ-اب-ة ك-ان م-ق-ت-رح-ا
لتوطين مشضروع مصضحة خاصضة باألمرأضس
ألصضدرية ،قبل أأن يتم إألغاؤوه ألسضباب أأمنية
وقتها.

إاط ـ ـ ـÓق مشسـ ـ ـروع  ٥٠أاضسحي ـ ـ ـة العي ـ ـ ـد
أاطلقت بعثت جمعية ال Èوالحسسان
لبلدية اŸدية من أاجل ‚اح مشسروع 50
أاضسحية العيد.
أأك -دت أأن -ه ب -م -ن -اسض -ب-ة ق-روب ع-ي-د أألضض-ح-ى
ألمبارك تتطلع جمعية ألبر وألحسضان لبلدية
أل -م -دي -ة إأل -ى ت -جسض -ي -د أل-مشض-روع ب-ت-وف-ي-ر 50
أأضض-ح-ي-ة قصض-د ت-م-ك-ي-ن أل-م-ت-برعين من أألجر

كشس -ف وا‹ ولي -ة ب -وم-رداسس م-داÊ
ف -وات -ي-ح ع-ن ت-ف-ك-يك  5031شس-ا‹ م-ن-ذ
لسس-ك-ان شس-ه-ر
ان -ط Ó-ق ع -م -ل -ي-ة إاع-ادة ا إ
ديسس -م Èم -ن سس -ن -ة  ،2016وه -ي اŸه -م-ة
اŸت -واصس -ل-ة ‘ سس-ب-اق م-ع ال-زم-ن ل-ل-قضس-اء
النهائي على الظاهرة نهاية سسنة ،2017
إال أان الواقع ‘ اŸيدان وتعقد الوضسعية
ق -د ي -ج -ع -ل م -ع -ا÷ة اŸل-ف خÓ-ل ه-ذه
الفÎة الوجيزة أامرا صسعبا إان  ⁄يكن
مسستحي..Ó

وأل -ث-وأب إلدخ-ال أل-ف-رح-ة وأل-بسض-م-ة وألسض-رور
ع-ل-ى أل-ي-ت-ام-ى وأل-م-ع-وزي-ن ،م-ط-ال-ب-ة في هذأ
ألصضدد من ألمحسضنين ألمسضاهمة كل حسضب
أسض -ت-ط-اع-ت-ه إلن-ج-اح ه-ذأ أل-مشض-روع أل-خ-ي-ري
أل -ذي سض -ي -ت -زأم -ن م -ع م -ب -ادرة إأق -ام-ة ع-رسس
جماعي سضينظم يوم  6سضبتمر ألقادم ،آأملة
تقديم صضدقاتهم من أللحم إألى ألجمعية على

أأن تقدمها بدورها للعائÓت ألتي لم يسضعفها
ألحظ في أقتناء كباشس ألعيد ،كما سضيسضتغل
باقي أللحم في طهي مائدة ألعرسس ألجماعي
في هذأ ألموعد.

اŸدية :م  .أام Úعباسس

 6 0ش ض -ا ل -ي ب -ا ل -ب -ل -د ي -ة و أ أ خ ر ى ع ر ف ت
تاأخرأ في أإتمام ألمشضاريع ألسضكنية
م -ث -ل ب -ل -د ي -ة س ض -ي -د ي د أ و د و ب -ل -د ي -ا ت
أأخرى ريفية وشضبه ريفية..
أأمام هذه ألوضضعية وألعقبات ألتي
قد تطيل من عمر ألأزمة ،بادرت
ألسضلطات ألولئية أإلى حلول أأخرى
ت س ض -م -ح ب -ت -ر ح -ي -ل س ض -ك -ا ن أ ل ش ض -ا ل -ي -ه ا ت
في عدد من ألبلديات ألعاجزة عن
أنجاز مشضاريع ألسضكن نحو بلديات
أ أ خ -ر ى ق -ر ي -ب -ة  ،و ه -ن -ا ك ش ض -ف م -د ي -ر
د ي -و أ ن أ ل -ت -ر ق -ي -ة و أ ل -ت س ض -ي -ي -ر أ ل -ع ق ا ر ي
ل -ب -و م -ر د أ س س أ ل س ض -ي -د ع -م -ر م -و أ ل -ح -ي
« م -ن أ ل -م -م -ك -ن أ أ ن ت س ض -ت -ق -ب -ل ب -ل -د ي -ت -ي
سضي مصضطفى وحمادي عائÓت من
ق -ا ط -ن -ي أ ل ش ض -ا ل -ه -ي -ا ت ب ب ل د ي ا ت ق ر ي ب ة
نظرأ لتوفرهما على برأمج سضكنية
م - -ع - -ت - -ب - -ر ة و ل ت - -ع - -ا ن -ي م -ن م ش ض -ك -ل
أ ل ش ض -ا ل -ي -ه -ا ت أ أ و ع -ج -ز ف -ي أ ل س ض -ك -ن
أ ل ج -ت -م -ا ع -ي ح -ت -ى ت س ض -ت -م -ر ع -م -ل -ي -ة
م -ع -ا ل -ج -ة م -ل -ف أ ل ش ض -ا ل ي ه ا ت و أ ل ق ض ض ا ء
عليها نهائيا مثلما هو مقررأ لها
نهاية ألسضنة».

دعت فعاليات ألمجتمع ألمدني ألوألي
أإل- -ى زي- -ارة أل -مشض -روع ل -ل -وق -وف ع -ل -ى
ح- -ق- -ي- -ق -ة أل -ت -اأخ -ر أل -ك -ب -ي -ر ف -ي ه -ذأ
أل -مشض -روع أل -ح -ل -م ،خ -اصض -ة ف -ي شض ّ -ق -ه
ألمتوأجد بمنطقة كوندورسضي ألجبلية،
ح- -يث أأشض- -اروأ أإل- -ى أأن أل- -مشض- -روع ق -د
أنطلقت به ألأشضغال في شضطرها ألأّول
شضهر جانفي من سضنة  ،2015وحددت
مدة  16شضهرأ كاآجال لإنجازه وتسضليمه
ع -ل-ى مسض-اف-ة  22ك-ل-م ،وب-غÓ-ف م-الي
ضضخم يقدر بـ 60مليار سضنتيم.
وكان من ألمنتظر أأن تنتهي ألأشضغال
بمشضروع طريق أأم ألرخا بمروأنة شضهر
ج-وأن أل-م-نصض-رم ك-اأج-ل أأول-ي ل-تسض-ليمه
ودخوله حيز ألخدمة قبل أأن تكشضف
ألأشضغال عن تاأخر كبير في ذلك ألآمر
أل- -ذي أأث- -ار ح- -ف- -ي -ظ -ة ألسض -ك -ان ،وه -و
ألمشضروع ألذي تّم ألنطÓق فيه يمر
ع -ب -ر ثÓ-ث م-رأح-ل ح-يث ب-ل-غت نسض-ب-ة
أأشضغال ألمرحلة ألثانية من ألطريق 30
بالمائة.

سسك ـ ـ ـان تيف ـ ـ ـران ينتظ ـ ـرون
ربطهـ ـ ـ ـم بالـغ ـ ـ ـاز
جّدد سضكان قرية تيفرأن ألوأقعة
ب-ب-ل-دي-ة سض-ف-ي-ان ج-ن-وب ولي-ة ب-ات-ن-ة،

مطالبهم للسضلطات ألمحلية بضضرورة
ب- -رم- -ج -ة مشض -روع خ -اصس ب -رب -ط -ه -م
بشض -ب -ك-ة أل-غ-از أل-ط-ب-ي-ع-ي ل-وضض-ع ّح -د
لمعاناتهم مع هاته ألمادة ألحيوية،
خاصضة في فصضل ألشضتاء ألذي يكثر
ف-ي-ه-ا أسض-ت-ع-م-ال-ه-ا ب-ع-د أأن أأره-ق-ت-هم
رحلة ألبحث عن قارورأت ألغاز في
ظّل ألظروف ألمعيشضية ألصضعبة ألتي
يعيشضونها ووعود ألمسضوؤولين ألتي لم
يتحقق أأي منها على أأرضس ألوأقع.
وأأضضاف ألمعنيون أأن مصضالح ألبلدية
كانت في وقت سضابق قد قدمت لهم
وع- -ودأ ب- -ح- -ل ه -ذأ ألإشض -ك -ال خ Ó-ل
أح -ت -ج -اج -ات -ه -م أل-م-ت-ك-ررة ،غ-ي-ر أأن
ألأمور بقيت على حالها منذ أنتخاب
هذأ ألمجلسس ألشضعبي ألبلدي لهاته
ألعهدة ألتي توشضك على ألنتهاء.
ب- -دوره- -ا مصض- -ال- -ح أل- -ب- -ل -دي -ة أأك -دت
شضرعية مطالب سضكان قرية تيفرأن
ذأت أل -ك -ث -اف -ة ألسض -ك -ان-ي-ة أل-م-ع-ت-ب-رة
مطمئنة أإياهم باأن ألمشضروع موجود
فع Óعلى أأرضس ألوأقع وألأشضغال به
ج -اري-ة ،وم-ا ع-ل-ي-ه-م سض-وى ألن-ت-ظ-ار
لدخوله حيز ألخدمة في أآفاق سضنة
.2018
وت-ب-دي-دأ ل-م-خ-اوف ألسض-كان فاأشضارت
مصضالح ألبلدية أإلى تعميم أسضتعمال
ه -ات -ه أل -ط-اق-ة ل-ك-ل م-ن-ازل ت-ي-ف-رأن،
خ -اصض -ة ب-ع-د ت-دع-م أل-ب-ل-دي-ة ب-غÓ-ف
مالي يفوق ألـ 22مليار سضنتيم لإتمام
ألعملية.

باتنةŸ :وششي حمزة

á°VÉjQ

السضبت  ٢٩جويلية  ٢٠1٧م
الموافق لـ ٠٦ذي القعدة  143٨هـ

ﬁمد علي صصغ( Òمدرب أŸنتخب ألتونسصي) لـ ‘‘ألشصعب‘‘:

قمنا Ãشسوار ‡تاز ..وتركنا بصسمتنا ‘ هذا اŸونديال
لŸا ‘ Êألكث Òمن فÎأت لقاء ألدور ربع ألنهائي،
أكد مدرب أŸنتخب ألتونسصي ‘‘ﬁمد علي صصغ ‘‘Òأن أŸنتخب ألتونسصي أحرج أŸنتخب أ أ
لدأء أŸنتخب
لŸا‘‘ Êإأيريك وودتك‘‘ ،وعن تقييمه أ
موضصحا بأان لعبيه  ⁄يتمكنوأ من مقاومة ألنسصق ألعا‹ ألذي فرضصه أشصبال أŸدرب أ أ
لقل من  21سصنة ،أعرب عن رأضصاه ألتام عن أŸردود ألذي ظهر به أشصباله ‘ هذه ألبطولة ،موضصحا أن
ألتونسصي ‘ ألبطولة ألعاŸية لكرة أليد أ
ألهدف كان ألتأاهل إأ ¤ألدور ألثا ÊوŒاوزوأ هدفهم ،تارك Úبصصمتهم أمام كبار كرة أليد ألعاŸية ،كما –دث عن أمور أخرى ‘ هذأ أ◊وأر:

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

١٨٠
ملي ـ ـون أاورو
لتسسريـ ـ ـح
مباب ـ ـ ـي
أجرى أ◊وأر ﬁ :مد فوزي بقاصص
«ألشص- - -عب‘‘ :إأقصص- - -اء م - -ن دور أل - -رب - -ع
لŸاÊ؟
ألنهائي أمام أŸنتخب أ أ
لسضف أادينا مباراة
ﬁمد علي صصغ : Òل أ
ك -بÒة ووق -ف -ن -ا ال -ن-د ل-ل-ن-د أام-ام اŸن-ت-خب
لسضف ا◊ظ أادار ظهره لنا
األŸا ،Êلكن ل أ
‘ هذا اللقاء و ⁄نتمكن من العبور إا¤
الدور نصضف النهائي ،لكن الشضيء الوحيد
الذي أانا سضعيد به بعد خروجنا اليوم ،هو
أان اŸنتخب التونسضي أاصضبح لديه شضخصضية
قوية وبصضمة على اŸيدان وتعرف بأان هذا
ال-ل-عب ه-و ل-ل-م-ن-ت-خب ال-ت-ونسض-ي ال-ذي ق-ام
بأاداء كبÒا خاصضة من الناحية الدفاعية

ألبطولة ألوطنية
للهوأة ‘ كرة ألقدم

إامكانيـ ـ ـة إانشسـ ـاء
قسسـ ـ ـ ـ ـ ـم خ ـ ـ ـاصص
بأاندية ا÷نوب
سصيدرسس أŸكتب ألتنفيذي
ل–Óادية أ÷زأئرية لكرة ألقدم
ليام ألقادمة أمكانية تغيÒ
‘أ أ
نظام ألبطولة أÙلية للهوأة من
أجل تسصهيل مهمة فرق أ÷نوب،
بحسصب ألبيان ألذي نشصرته
‘‘ألفاف‘‘ ع Èموقعها ألرسصمي .جاء
هذأ ألقرأر بعد أقÎأح من قبل
علي باعمر ،رئيسس رأبطة ورقلة
للعبة خÓل أجتماع أŸكتب
ألتنفيذي لـ ‘‘ألفاف‘‘ وألذي نوه
لهمية تأاسصيسس قسصم هوأة خاصس
أ
با÷نوب.
من جهة أخرى ،أعرب باعمر
عن رضصاه على نظام مباريات
أللقب للصصعود ‘‘ألبÓي أوف‘‘
وألذي سصيتم تطبيقه من جديد
خÓل أŸوسصم ألقادم ‘‘ذهابا وإأيابا‘‘.
–دث باعمر مطول عن قضصية
لندية ألتي ل تسصتطيع دفع
أ أ
تكاليف أŸشصاركة ‘ ألبطولة .كما
تطرق باعمر إأ ¤ألرأبطات
أ÷هوية ألتي ل تتسصنى لها
ألفرصصة للحصصول على ألعانة
أŸالية ،بحسصب أقوأله.
من جهته ،هنأا خ Òألدين
زطشصي رئيسس ألهيئة ألفدرألية
لكرة ألقدم طريقة عمل ألرأبطة
أ÷هوية لورقلة ،مؤوكدأ على
لندية لدفع
ضصرورة إأجبار أ أ
تكاليف أŸشصاركة وألتي تبقى
أŸمّول ألرئيسصي لهذه ألرأبطة .كما
أكد رئيسس ‘‘ألفاف‘‘ أنه يسصتم
إأعادة نشصاط ألرأبطة أ÷هوية
لبشصار Ÿوسصم . 201٩ / 201٨

وال -ه-ج-وم-ي-ة ،وت-ط-ور أاسض-ل-وب ل-ع-ب-ن-ا ك-ثÒا
لسضف ⁄
مقارنة باألشضهر اŸاضضية ،لكن ل أ
ن -ع -رف ك -ي -ف نسض ّ-ي-ر ال-ري-ت-م ال-ذي ف-رضض-ه
اŸنتخب األŸا ‘ Êهذا اللقاء ،ومÈوك
على اŸنتخب األŸا ÊاŸرور إا ¤نصضف
ن -ه -ائ -ي ال -ب -ط-ول-ة ال-ع-اŸي-ة ومÈوك ع-ل-ى
ت - -ونسس األداء ال - -ك - -ب ÒاÙق - -ق ‘ ه - -ذه
اŸن- -افسض- -ة ومÈوك ع- -ل- -ى اŸن- -ت- -خ- -ب -ات
اإلف-ري-ق-ي-ة ب-ع-دم-ا أاخ-ذن-ا م-ك-ان-ا رائدا ‘
ال -ب -ط-ول-ة ال-ع-اŸي-ة ل-ك-رة ال-ي-د ،وأا“ن-ى أان
نكون أاقوى ‘ اŸنافسضة اŸقبلة.
لŸا ،Êق-ال ب-أان-ك-م
م-درب أŸن-ت-خب أ أ
ك- -ن- -ت- -م م- -ت- -خ ّ-وف Úم -ن ط -ول ق -ام -ة
لŸان؟
أŸدأفع Úأ أ
ل أاب-دا ،مشض-ك-ل-ت-ن-ا أان-ن-ا ن-ع-رف اŸن-ت-خب
األŸا ÊواŸنتخب السضبا Êكذلك ،اللذين
ي-ت-م-ي-زان ب-ف-رضس سض-رع-ت-ه-ما وريتمهما ‘
اŸب -اراة ول -ع -ب -ه -م -ا ي -ت-م-ي-ز ب-ال-ت-ق-اط-ع-ات
السض -ري -ع -ة وع -ل-ى ال-ت-م-رك-ز ج-ي-دا ‘ خ-ط
الدائرة ،ولعبيهما يتميزون بطول القامة
ع -ل-ى غ-رار ال-لع-ب Úالسض-ك-ن-دي-ن-اف-ي Úأاو

لعبي أاوروبا الشضرقية ،اليوم ‘ وقت من
األوق-ات ع-رف-ن-ا ،ك-ي-ف ن-وق-ف-ه-م ‘ شض-وط
اŸباراة األول هجوميا ،ألن دفاعنا دافع
بشض-راسض-ة ،ل-ك-ن ت-ل-ق-ي-ن-ا أاه-داف-ا سضهلة على
أاخطاء فردية وهفوات فنية قمنا بها نحن
‘ الهجوم وهو األمر الذي اسضتغله جيدا
م -ن -افسض -ن-ا ‘ ه-ذا ال-ل-ق-اء ،ورغ-م ك-ل ه-ذا
وصضل الفارق ‘ شضوط اŸباراة األول إا3 ¤
إاصضابات ،ونفسس الشضيء حدث ‘ اŸرحلة
الثانية ،لكن نسضقط اŸباراة كان أاقوى من
اŸنتخب األŸا Êوأاسضرع منا و ⁄نسضتطع
أان ن- -وق- -ف- -ه- -م ‘ ال- -دق- -ائ- -ق األخÒة م- -ن
اŸباراة ،مÈوك عليهم وأاشضكر ا÷مهور
التونسضي الذي تنقل إا ¤القاعة Ÿسضاندتنا
وكل ا÷مهور ا÷زائري الذي سضاندنا بقوة
ط- -وال ه- -ذه اŸن- -افسض- -ة ،وه- -و م- -ا ي- -ؤوك -د
ال -ع -لق -ات ال -ق-وي-ة وال-وط-ي-دة ب Úب-ل-دي-ن-ا
الشضقيق.Ú
م- -ا ه -و ت -ق -ي -ي -م -ك -م Ÿشص -وأر أŸن -ت -خب
ألتونسصي ؟
والله بالنسضبة Ÿشضوارنا ‘ هذه البطولة،

بحسضب رأايي اŸتواضضع قمنا Ãشضوار ‡تاز
ه -دف -ن -ا ع -ن-د ›ي-ئ-ن-ا ل-ه-ذه ال-ب-ط-ول-ة ه-و
الÎشضح للدور الثا Êوبلغنا هدفنا ،وذهبنا
إا ¤أابعد من تطلعاتنا بعدما “كنا من
الفوز ‘ الدور ثمن النهائي أامام اŸنتخب
اليسض- -ل- -ن- -دي ال -ق -وي وب -ل -غ -ن -ا ال -دور رب -ع
ال -ن -ه -ائ -ي ،ل -ك -ن ه -ذا ال -دور واج-ه-ن-ا ف-ي-ه
عملقا ‘ كرة اليد العاŸية وهو اŸنتخب
األŸا Êوخرجنا بشضرف من هذه البطولة
بعدما لعبنا مباراة كبÒة ،لعبينا شضباب
واŸنتخب يتكون وهذا اŸنتخب يلعب مع
بعضس منذ فÎة قصضÒة ،ل يجب أان ننسضى
بأان هذا اŸنتخب هو بطل إافريقيا لكن ‘
هذه البطولة لعبنا ضضد منتخبات لديهم
تقاليد ‘ كرة اليد العاŸية ،لكني سضعيد
جدا Ãا قدمه اللعبون ،وكما قلت لك
منذ قليل هذا اŸنتخب عرف كيف يضضع
بصض-م-ت-ه ‘ ال-ب-ط-ول-ة وع-رف-ن-ا ك-ي-ف ن-حرج
م -ن -ت -خ -ب -ات ك -بÒة ع -ل-ى غ-رار ايسض-لن-دا،
روسضيا ،مقدونيا ،اŸنتخب السضبا Êالذي
انهزمنا معه بفارق  4إاصضابات فقط وحتى
اŸنتخب األŸا Êاليوم.

ريال مدريد

زيدان ’ يسستبعد رحيل أاحد ‚وم الفريق
أعÎف زين ألدين زيدأن
مدرب نادي ريال مدريد
لسصبا Êبأانه متأاثر للخسصارة
أ إ
ألتي مني بها فريقه ،فجر يوم
أÿميسس ،أمام مانشصسصÎ
سصيتي  4-1رغم أنها موأجهة
ودية ،كما أكد إأمكانية رحيل
أحد ألثÓثي (رونالدو-
بنزÁة-غاريث بيل) خÓل
أÒŸكاتو أ◊ا‹.
عقب اŸواجهة التي لعبت ضضمن
لبطال،
منافسضات الكأاسس الدولية ل أ
قال زيدان ⁄““ :نلعب مباراة سضيئة،
ل-ك-ن ال-ن-ت-ي-ج-ة ج-اءت ق-اسض-ية ،لسضت
لمام
سضعيدا لكن يجب النظر إا ¤ا أ
والسضتعداد Ÿواجهة برشضلونة““.
أاضضاف ““

أاحب ما يقدمه اللعبون الشضباب أاوسض -ك -ار ‘ تسض -ج -ي -ل ه -دف ب -ه-ذه
الطريقة““.
ولذا فقد شضعرت بالسضعادة لنجاح
بسض-ؤوال-ه ع-ن الن-ت-ق-الت الصض-ي-فية
اŸت -وق -ع -ة ،أاج -اب زي-دان““ :آام-ل أان
نادي فالنسصيا
ي -ب -ق -ى ال-ب-ي ب-ي سض-ي (رون-ال-دو-ب-ن
زÁة-ب -ي -ل) ل -ك -ن ع -ل -ى ال -ق -ول أان
اÒŸك -ات-و ي-ن-ت-ه-ي ‘  31أاوت وك -ل
ي-ا ،ي-وم أÿميسس،
الحتمالت تظل موجودة““.
نسص-
ة أل-ت-دري-ب-ي-ة أ أ
لو ¤ل-ف-ري-ق ف-ال -غ-ارأي ،ت-و Êلت-و
بالنسضبة إا ¤ما يشضاع حول رغبة
شص-ه-دت أ◊صص-
ن -ا ،Êإأي -زي-ك-ي-ي-ل
س
لسصماء إأ ¤إأصصابات ريال مدريد ‘ التعاقد مع مهاجم
ب -إاسص -ب -ان -ي -ا غ -ي -اب أل -رب -اع -ي ل -ويس تعرضصت تلك أ أ
.
ل بدأعي أ إ صابة
ات
وأندريسس باسصكوأ
لصي ‘ أم -ري -ك -ا ألشص -م-ال-ي-ة (ك-ن-دأ وأل-ولي-ينما موناكو الفرنسضي كيليان مبابي ‘
Óل ج -ول -ة أل -ن -اد
ألركبة أليسصرى ب
نا Êمن إألتوأء ‘
عب ألشصاب صض -ف -ق -ة سض -ت -ك -ون ه-ي األغ-ل-ى عÈ
ﬂت -ل -ف -ة خ وع ألفارط .يعاÊ
لÓ
لسصب
أŸتحدة) ،أ أ
أئد وهو نفسس أ أ
لمر بالنسصب إأةصص-اب-ة عضص-ل-ي-ة ال -ت -اري-خ ،ق-ال زي-دان““ :أان-ا اŸدرب
ز
أي من حمل بدÊ
ص-ك-وأل ،ي-ع-ا Êم-ن
يعا Êغار
ص -اب أن -دريسس ب-اس
هنا .هناك آاخرون Áكنهم اإلجابة
و ،أم -ا أ÷ن -اح ألش
لت -
.
ا
ه
ن
م
ن
س
م
ص
أ
Î
ل
خ
أ÷اري ،إأ ¤إأ‚ل
يلي للت
عن سضعر مبابي ‘ ..الوقت ا◊ا‹
لسصبوع
ويخضصع لÈنامج تأاه ألفريق ،نهاية أ أ
Ò
ط
لح -د ،وه -ي أÿامسص-ة أاعمل مع هذه التشضكيلة ،وعلينا أان
ر أن ي
ور“وث ،ي -وم أ أ
من أŸنتظ ارأة ودي -ة أم -ام ب -
أج -ل خ -وضس م -ب -
ن -رى م -ا ال -ذي سض -ي-ح-دث ‘ ن-ه-اي-ة
للموسصم أ÷ديد.
للفريق أسصتعدأدأ
اÒŸكاتو““.

غيا

ب ’ ٤عب Úعن التدريبات

ح- -دد مسص- -ؤوول -و ف -ري -ق
موناكو (بطل فرنسصا لكرة
أل -ق -دم) م-ب-ل-غ  1٨0مليون
ي- -وي- -و ل- -تسص- -ري- -ح لع- -ب- -ه
ك-ي-ل-ي-ان م-ب-اب-ي ،ب-حسصب م-ا
أفادت به ،أمسس أ÷معة
صصحيفة ليكيب.
كتبت ألصصحيفة ‘ تقرير
ل - -ه- -ا أن م- -ون- -اك- -و ‘‘ ي- -وأصص- -ل
ﬁادث -ات -ه م-ع ألÓ-عب بشص-أان
“دي -د ع -ق -ده وسص-ط أه-ت-م-ام
ع - -دد م - -ن ع - -م - -ال - -ق- -ة أوروب- -ا
ب-ا◊صص-ول ع-ل-ى خ-دم-ات-ه وع-ل-ى
رأسص- - - -ه - - -م م - - -انشصسص Îسص - - -ي - - -ت - - -ي
أل‚ل - - -ي - - -زي وري - - -ال م - - -دري- - -د
ألسصبا.Ê
أضص -اف ن -فسس أŸصص -در أن إأدأرة
م- -ون -اك -و ت -درسس ‘ أل -وقت ن -فسص -ه
إأمكانية بيع مبابي ولكن مع تلبية
م -ط -ال -ب-ه-ا أŸال-ي-ة م-ن أج-ل –ق-ي-ق
أعلى عائد مادي من ألصصفقة.

مانشصسص Îسصيتي

غوارديو’ مسستعد لتمديد عقده
لسص- -ب- -ا Êب -يب
أŸح أ إ
غ - - -وأردي - - -ول أŸدي- - -ر
ألفني لنادي مانشصسصÎ
سص -ي -ت -ي إأ ¤رغ -ب-ت-ه ‘
“دي- - -د ع- - -ق- - -ده م- - -ع
‘‘ألسصيتيزنسس‘‘ رغم أن
مسصتقبله
سصيتحدد من خÓل
ما يحققه من بطولت
مع ألفريق.
ي-دخ-ل غوأرديول
م -وسص -م -ه أل -ث -ا Êع -ل-ى
رأسس ألعارضصة ألفنية
لـ ‘‘ألسص -ي -ت -ي‘‘ ويسص -ع -ى
ل - -ت - -حسص Úوضص - -ع - -ي- -ة
أل- -ف- -ري -ق أل -ذى أن -ه -ى
أŸوسصم أŸاضصي ‘ أŸركز
أل- - -ث- - -الث ب- - -ف- - -ارق 15
ن -ق -ط -ة ع-ن تشص-ي-لسص-ي
أŸت-وج ب-ال-ل-قب .حصصل
غ-وأردي-ول ع-ل-ى دعم
هائل من ألدأرة ‘ ألصصيف أ◊ا‹ حيث أنفق ما يزيد
على  200مليون جنيه أسصÎليني ‘ أÒŸكاتو لدعم ألفريق
ح -يث ضص -م ب -رن -اردو سص -ي -ل-ف-ا ،أدي-رسص-ون م-ورأيسس ،ك-ي-ل وأك-ر،
بنيام Úميندى ،دوجÓسس لويز ودأنييلو لويسس.
ق-ال غ-وأردي-ول ‘ تصص-ري-ح-ات صص-ح-ف-ي-ة‘‘ :سص-وف أحاول أن
أبقى أطول وقت ‡كن من أجل مسصاعدة سصيتي لÓرتقاء إأ¤
أعلى أŸسصتويات‘‘.
أضصاف ‘‘ :أعتقد أن ألنادي يجب أن يعمل ويسصتمع إأ ¤أŸدير
ألفني ‘ أللحظة أŸناسصبة ولكن أيضصا يأاخذ ألقرأرأت أÿاصصة
به وألكل يعلم أن مصص Òكل أŸدرب Úيعتمد على ألنتائج‘‘.

١٢

رياضضـ ـ ـ ـة
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لرجنتÚ
‘ تصسريح له عقب مباراة ا÷زائر ا أ

ولد علي لـ ““الشسعب““:

«الدورة Œري ‘ ظروف ‡تازة و اŸنتخب
الوطني حّقق نتائج مشضّرفة””

نصس
ف نهائي بطولة
ا
لعا ⁄لكرة اليد
أ
لقل من  21سسنة

ع Èوزير الشسباب والرياضسة الهادي
ولد علي ‘ تصسريح ÷ريدة ““الشسعب““
عن رضساه التام لسس Òالبطولة العاŸية
لكرة اليد أاقل من  21سسنة التي
تتواصسل فعالياتها با÷زائر إا ¤غاية
الـ  30جويلية ا◊ا‹ ..وأارجع ذلك
إا ¤التنظيم ا÷يد واÙكم ÷ميع
القائم Úعلى هذه الرياضسة ‘
ا÷زائر.

نبيلة بوقرين

أك- - -د أن أل- - -دول - -ة أ÷زأئ - -ري - -ة وف - -رت ك - -ل
أإلمكانيات إل‚اح أŸوعد قائل ““أنا جد
لج -وأء أل-ت-ي تسص Òف-ي-ه-ا أل-ب-ط-ول-ة
م -رت -اح ل  -أ
أل -ع -اŸي-ة ل-ك-رة أل-ي-د أق-ل م-ن  21سص-ن-ة ألتي
–تضصنها أ÷زأئر ونحن جد فخورين بنجاح
ه-ذأ أل-ع-رسس أل-ع-اŸي أل-ك-ب Òن-ت-ي-ج-ة ت-طبيق
أل- -ت- -ع- -ل- -ي- -م -ات ألصص -ارم -ة ل -ف -خ -ام -ة رئ -يسس
أ÷م -ه -وري-ة ألسص-ي-د ع-ب-د أل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة
وتوف Òألدولة لكل أإلمكانيات ألضصرورية من
أج- -ل إأ‚اح ه- -ذأ أŸوع- -د أل- -ك- -ب Òم- -ن ك -ل
أ÷وأنب ،وهذأ ما –ّقق على أرضس ألوأقع
ب- -دل- -ي- -ل أن ك- -ل أÈÿأء أل- -دول -ي Úوأل -وف -ود
أŸتوأجدة با÷زأئر أعتÈوأ ألتنظيم جيد
من كل ألنوأحي وهذأ شصرف كب Òلنا ألن
أللجنة أŸكلفة باإلعدأد لهذأ ألعرسس قامت
بعمل كب Òللوصصول لهذه ألنتيجة““.
أما عن ألفريق ألوطني قال ولد علي ““ألفريق
أل-وط-ن-ي حّ-ق-ق ن-ت-ائ-ج إأي-ج-اب-ي-ة ورأئ-ع-ة وه-و
مشصكور على تشصريفه للرأية ألوطنية بعدما
–ملت ألدولة أ÷زأئرية على عاتقها أمور
ألتحضص Òوتنظيم ألبطولة ألعاŸية ‘ نفسس
أل -وقت ول -ه -ذأ ن -ح-ن ‰لك أل-ث-ق-ة أل-ت-ام-ة ‘
ه -ؤولء أل -لع -ب Úألشص-ب-اب م-ن أج-ل تشص-ري-ف
أألل -وأن أل -وط-ن-ي-ة ‘ أŸوأع-ي-د أل-ق-ادم-ة Ãا
أنهم مسصتقبل كرة أليد أ÷زأئرية وسصيمثلون
ألفريق أألول ولهذأ سصنعتني بهم ونقدم لهم
كل ألدعم للموأصصلة ‘ ألعمل أ÷اد بحول
ألله ألننا خسصرنا ‘ ألدور ألثا Êلكن ربحنا

مواجهت ـان ‘ القمـ ـة م ـن أاج ـل مكـ ـان ‘ النهائـ ـي
من سسينشسط اŸباراة النهائية للبطولة
لقل من  21سسنة
العاŸية لكرة اليد أ
با÷زائر؟  ..ذلك هو السسؤوال الذي
يطرحه كل اŸتتبع Úالذين سسيتعرفون
على ذلك بعد إاجراء مقابلتي الدور نصسف
النهائي اŸقررت Úاليوم بقاعة حرشسة .

حامد حمور

ألرباعي ألذي تأاهل كان مرشصحا بقوة للوصصول
إأ ¤هذأ ألدور أŸتقدم من أŸنافسصة ونعني به
أسصبانيا ،أŸانيا ،ألد‰ارك وفرنسصا ،حيث أن
أŸف -اج -أاة ك -انت ب -ع -ي -دة م -ن خ-لل أŸسص-ت-وى
ألكب Òألذي قدمه كل فريق.
وŒمع مبارأة نصصف ألنهائي أألو ¤ب Úفرنسصا
وأل -د‰ارك ،ب -ي -ن -م -ا ي -ت-ن-افسس ك-ل م-ن أŸان-ي-ا

وأسصبانيا ‘ أŸبارأة ألثانية.
أŸنتخب ألفرنسصي ألذي يدأفع عن لقبه يوأجه
ألد‰ارك ‘ قمة حقيقية سصبق للفريق Úأن
تقابل ‘ ألدور أألول ،لذلك يعرفان بعضصهما
أل -ب -عضس “ام أŸع -رف -ة ..ح -يث ت -ك -ون أإلث-ارة
سصيدة أŸوقف.
وتأاهلت فرنسصا على حسصاب مقدونيا بسصهولة
نسصبية (‡ ،)17 - 33ا قد يعطيها أسصبقية من
ألناحية ألبدنية ‘ مبارأة أليوم وهذأ بالعتماد
على قوتها ألضصاربة ‘ هذه ألدورة من ألناحية
ألفنية ‘ ..ح Úأن أŸنتخب ألد‰اركي ألذي
صصعد تدريجيا ‘ مسصتوى أألدأء يسصعى ألحدأث
أŸف -اج -أاة وأل -ت -أاه-ل أ ¤أل-ن-ه-ائ-ي ،خ-اصص-ة وأن
ألد‰ارك لديها تقاليد عريقة ‘ كرة أليد ..
وألع-ت-م-اد ع-ل-ى أل-ق-وة أل-ب-دن-ي-ة ‘ أل-دف-اع قد

يعطيها تقدما على ألفريق ألفرنسصي.
أŸب -ارأة أل -ث -ان -ي -ة أ›ÈŸة أل -ي -وم ‘ أŸرب -ع
أألخ Òمن أŸنافسصة Œمع ب ÚأŸانيا وأسصبانيا
‘ موأجهة يصصعب ألتكهن ‘ مصصÒها ،بالنظر
ل -ل -مسص -ت -وى أل -ك -ب Òأل -ذي ق -دم-ه ك-ل ف-ري-ق ‘
أŸنافسصة.
أŸنتخب ألسصبا Êحقق ‘ ألدور أألول 10
نقاط كاملة بفضصل فوزه ‘ أŸقابلت أÿمسس
وجد صصعوبة كبÒة ‘ ألدور ربع ألنهائي أمام
أÛر حيث فازت أسصبانيا بهدف وحيد -30
‡ .. 29ا ي -ع -ن-ي أن ع-ل-ى أسص-ب-ان-ي-ا مضص-اع-ف-ة
›هودأتها ‘ مبارأة أليوم أمام أŸانيا ألتي
أبهرت هي أألخرى كل أŸتتبع ‘ Úأألدوأر
أألو ¤م- -ن خ- -لل أل- -ق- -وة أل- -ب- -دن- -ي- -ة أل -ك -بÒة
لعناصصرها و–كمهم ألتكتيكي .

كر ËاŸوهاب (ا◊ارسس الدو‹ السسابق)

اŸنتخـ ـ ـ ـب الوطنـ ـ ـ ـي ق ـ ـ ـدم موندي ـ ـ ـا’ ‡ّي ـ ـ ـزا

يتابع ا◊ارسس الدو‹ السسابق كر ËاŸوهاب كل مقابÓت
لضسافة إا ¤اللقاءات
اŸنتخب الوطني باهتمام كب ،Òبا إ
لخرى ا›ÈŸة ‘ قاعتي حرشسة والبيضسوية  ..كون
ا أ
اŸنافسسة بطولة عا ⁄التي يكون اŸسستوى الكب Òطابعها
اŸمّيز.
اŸوهاب كان ضسمن تشسكيلة ““اÿضسر““ لتسسعينيات القرن
اŸاضسي والتي حّققت نتائج كبÒة وصسنعت أا›اد اŸنتخب
ا÷زائري لكرة اليد Ãشساركات عديدة ‘ بطولة العا ⁄و
لوŸبية.
للعاب ا أ
كذا ا أ

حاوره :حامد حمور

أقول لك بصصرأحة ،كنت أ“نى أن يذهب ألفريق ألوطني إأ ¤أبعد من
لشصياء أ÷ميلة من ألناحية ألتقنية ألتي
ألدور ثمن ألنهائي بالنظر ل أ
رأيتها ضصمن هذه ألتشصكيلة خلل أŸقابلت ألتي أجرأها ..لكن أظن أن
نقصس أÈÿة سصاهمت ‘ عدم تأاهل ألفريق ألوطني أ ¤ألدور ربع
ألنهائي.
وأنا جّد سصعيد ومسصرور ‘ نفسس ألوقت باŸسصتوى ألكب Òألذي قدمه
ألفريق ألوطني ‘ كل أŸقابلت ألتي لعبها ،حيث قدمت عناصصرنا
لوحات فنية ومقابلت ذأت مسصتوى.
ماذا كان ينقصس الفريق الوطني Ÿواصسلة اŸشسوار؟
بالرغم من أإلمكانيات ألتي يتمتع بها ألفريق أ÷زأئرية ،إأل أنه كان
يحتاج Ÿقابلت أك ‘ ÌألفÎة ألتحضصÒية ،ففي حالة إأجرأئنا لـ 10
مقابلت كان Áكننا ألذهاب أ ¤ألدور ربع ألنهائي  ..ألن ألشصئ
أألسصاسصي ألذي يعطينا أرضصية لعب جيدة ومتينة هو أŸشصاركة ‘ عدد
معت Èمن أŸقابلت  ..كون ألتدريبات وحدها ل تكفي إلعطاء قوة
أك Èللفريق.
و ‘ هذأ ألطار Áكننا ألقول إأن أŸنتخبات ألقوية ألتي تلعب على
أألدوأر أألو ‘ ¤مثل هذه أŸنافسصات تلعب حوأ‹  30أ 40 ¤مبارأة ..

‡ا Áك -ن -ه -ا م -ن أل-وصص-ول أ ¤ن-ت-ائ-ج ك-بÒة  ..وف-ري-ق-ن-ا أل-وط-ن-ي ق-دم
مونديال ‡يّزأ ووقف ألند للند مع أك ÈأŸنتخبات ..وبدون شصك
ع -ن -دم -ا ي -ك-تسصب ه-ذأ أل-ف-ري-ق أÈÿة أل-لزم-ة ‘ أŸسص-ت-ق-ب-ل أل-ق-ريب
بإامكانه –قيق نتائج كبÒة ،وسصيكون لنا فريقا قويا.
ت-أال-قت ب-عضس ال-ع-ن-اصس-ر ‘ ال-تشس-ك-ي-ل-ة الوطنية بشسكل
ك -ب ،Òه -ل ب-إام-ك-ان-ن-ا م-ع-رف-ة الÓ-ع-ب Úال-ذي-ن ي-راه-م
اŸوهب ‘ اŸسستوى؟
أ–دث ‘ أألول على أ◊ارسس خاليفة غضصبان ،ألذي يلعب ‘ نفسس
أŸنصصب ألذي شصغلته ‘ ألسصنوأت أŸاضصية ..لديه أمكانيات كبÒة
ومسصتقبل وأعد ،كما أنني أعجبت بامكانيات وأŸردود ألذي قّدمه كل
من حاج صصدوق ونعيم  ..ول عب Úآأخرين ألذين يعدون بالكث.Ò
وع -ن ت -ق -ي -ي -مك Ÿسس -ت -وى ب -ط -ول -ة ال -ع -ا ⁄ا÷اري -ة
با÷زائر؟
مسصتوى مونديال أقل من  21سصنة رفيع ،حيث حضصرنا Ÿقابلت قوية
جدأ خاصصة بدأية من ألدور ألثا ..Êفل Áكن ألوصصول أ ¤أألدوأر
أŸتقدمة أل للمنتخبات ألقوية جدأ ..و‘ هذه أألدوأر نسصتبعد حدوث
مفاجآات ألن أŸعيار ألوحيد هو ألعمل ،ألعمل ثم ألعمل.

رابح غربي غ Òمتأاكد من ا’إسضتمرار مع ””اÿضضر””
صصرح ألسصيد غربي قائل““ :ينتهي عقدي مع
أŸنتخب ألوطني دون  21سصنة ‘  30جويلية
 ،2017إأذ يتبقى ‹ أيام فقط على تشصريفها حيث
سص - -أاع - -د أ◊صص - -ي - -ل - -ة م- -ع مسص- -ؤوو‹ أل–ادي- -ة
أ÷زأئرية لكرة أليد من أجل –ديد أليجابيات
وألسصلبيات أŸسصجلة قبل وأثناء بطولة ألعا.““⁄
‘ إأجابة له على سصؤوأل حول وجود أتصصالت
ﬁتملة مع فرق أجنبية خاصصة ‘ بلدأن أÿليج
أل- -ع- -رب- -ي أك- -د أŸت -ح -دث ق -ائ -ل““ :ل -دي دأئ -م -ا
أتصصالت““.
يذكر أن رفقاء أ◊اج صصدوق قد “كنوأ من بلوغ
ثمن ألنهائي قبل أÿروج من أŸسصابقة أمام
م-ق-دونيا ( ،)24-20وه -و أل -ه-دف أل-ذي سص-ط-رت-ه

”” تواجدنا ‘ ›موعة قوية قّلل من حظوظنا ‘ التأاهل للدور الثا””Ê
““اŸسستوى الفني مرتفع والتنظيم كان ‘ اŸسستوى ““

أ÷ه- -از أل- -ف- -ن- -ي وأل- -ط- -ب- -ي وألدأري ع- -ل -ى
أÛهودأت ألتي بذلوها وأجوأء ألفرحة ألتي
صصنعوها بقاعة حرشصة مؤوكدأ ‘ ذأت ألبيان،
أن أŸنتخب أ◊ا‹ هو مسصتقبل كرة أليد
أ÷زأئرية وأن ألوزأرة سصتو‹ كل ألهتمام
ب -ه -ذأ أ÷ي -ل م -ن أج -ل –ق -ي -ق أألفضص -ل ‘
أŸسصتقبل.

حبيــب لبـــان لــــ““الشسعــــب““:

””ا÷زائ ـ ـ ـر ‚حـ ـ ـ ـت ف ـ ـ ـ ـ ـي احتضض ـ ـ ـان بطول ـ ـ ـة العـ ـ ـا ⁄لكـ ـ ـ ـرة الي ـ ـ ـ ـ ـد””
لكابر سسيكون بعد اŸوعد العاŸي““
لعÓن عن اسسم مدرب ا أ
““ا إ

اأكد رئيسس ال–ادية ا÷زائرية لكرة اليد حبيب لبان ‘ حوار خاصس ÷ريدة ““الشسعب““ اأن بطولة العا ⁄لأقل من  21سسنة التي تتواصسل فعاليتها اإ ¤الـ
 30جويلية ناجحة من كل ا÷وانب بشسهادة ا÷ميع سسواء الوفود اŸشساركة ‘ اŸنافسسة اأو اÈÿاء الدولي ،Úكما اعتÈها Ãثابة النطÓقة ا◊قيقية للكرة
الصسغÒة ا÷زائرية حتى تعود Ÿسستواها ا◊قيقي على الصسعيد القاري والعاŸي ،كشسف اأيضسا اأنهم وضسعوا اإسسÎاتيجية ﬁكمة وشساملة فيما يتعّلق بكل
ا÷وانب سسواء البطولة اÙلية اأو الفرق الوطنية اإضسافة اإ ¤عدة اأمور اأخرى.
جعلنا نفتخر أكÃ Ìا قدمناه للحدث ألعاŸي ألذي ‚حنا ‘
أحتضصانه من كل أ÷وأنب وأ“نى أن تسصتمر أألمور على هذأ
أŸنوأل حتى أŸبارأة ألنهائية ،ألن أÈÿأء ألدولي Úوحتى رئيسس
““الشس- -عب““ :ك -ي -ف ت -ع ّ-ل -ق ع -ل -ى خ -روج اŸن -ت -خب
أل–اد ألدو‹ وكل ألفرق أŸشصاركة عÈوأ عن أرتياحهم Ÿا
الوطني من الدور الثاÊ؟
وجدوه ‘ أ÷زأئر وأ◊مد ألله على هذأ ألنجاح ألكب Òلبلد له
““لبان““ :أللعبون قدموأ ما عليهم خلل مبارأة ألدور ثمن
تاريخ ‘ كرة أليد.
ألنهائي ولعبوأ بإارأدة وشصجاعة وأعتقد أنهم لو تفادوأ بعضس
لقل من  21سسنة
ما هو مصس Òالفريق الوطني أ
أألخطاء وسصجلنا ركلت أ÷زأء ألتي منحت لنا لكانت ألنتيجة
بعد نهاية اŸنافسسة؟
مغايرة “اما ومنافسصنا ‘ ألدور ألثا ÊأŸنتخب أŸقدو Êكان
عنيد ولعب بكل قوة هو أآلخر وأ÷ميع شصاهد ذلك إأل أنها
هدفنا أألسصاسصي من أŸشصاركة ‘ ألبطولة ألعاŸية هو أكتسصاب
منافسصة عاŸية وأي خطأا يكلفك ألكثÃ Òا أن أŸسصتوى عا‹
أÈÿة وألتجربة بالنسصبة للعب Úألفريق ألوطني ألقل من 21
وسصنسصتفيد من ذلك مسصتقبل.
سصنة وأŸوأصصلة بعدها ‘ –ضص Òهذه أÛموعة حتى تصصبح
ألفريق أألول ألذي Áثل أأللوأن ألوطنية ‘ أŸوأعيد ألقادمة
م -ا رأايك ‘ مسس -ت -وى ال -ف -ري -ق ال -وط -ن -ي خ Ó-ل
بحول ألله من خلل إأدماجهم مع أللعب Úأ◊الي Úلفريق
الدورة؟
أألكابر بعدما يصصبحون قادرين على ذلك من خلل ألتأاقلم مع
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أللعب Úقدموأ
ألركيزة أ◊قيقية.
ضصد فرق قوية وهذأ دليل على أن أÛموعة كانت ‘ أŸوعد
م- -ا ه- -و مصس Òال- -ف- -ري- -ق ال- -وط- -ن- -ي أاك- -اب -ر Ãا أان
وقالت كلمتها ‘ هذأ أ◊دث ألكب Òومثلما شصاهد أ÷ميع حتى
لفريقية بدأات تقÎب؟
البطولة ا أ
أŸوأجهات ألتي أنهزمنا فيها  ⁄تكن بفارق كب ،Òما يعني أن
هؤولء أللعب Úسصيكون لهم مسصتقبل كب Òوسصيشصرفون كرة أليد ن -ه -ائ -ي ك -أاسس أ÷م -ه -وري -ة ‘ أألسص -اب -ي-ع أŸاضص-ي-ة ،ول-ه-ذأ ف-إان
عندما تولينا زمام أألمور على رأسس أل–ادية كان ألهدف أألول
أ÷زأئرية ‘ أŸوأعيد ألقادمة بحول ألله مثلما فعلوأ خلل أ÷مهور كان له دور كب ‘ Òظهور ألفريق ألوطني بهذأ أŸسصتوى
هو ألتحضص Òللبطولة ألعاŸية ،لكننا  ⁄نتوقف عند ذلك فقط
ألعا‹ وأشصكره كثÒأ وأهنئه Ãناسصبة أ◊فل ألذي تعيشصه أ÷زأئر
بطولة ألعا ⁄ألقل من  21سصنة.
بل نحن على أتصصال مع بعضس أŸدرب Úمن أجل قيادة ألفريق
ولهذأ فإانه بالرغم من خروج أŸنتخب من ألدور ألثا Êإأل أننا
أألول ذكور وإأناث هناك بعضس أألسصماء أŸرشصحة وأإلعلن عن
ما هو تعليقك على ا◊ضسور القياسسي للجماه Òأكتسصبنا جمهورأ وفريق ‘ نفسس ألوقت.
أŸدرب سص -ي -ك -ون ب-ع-د أل-ب-ط-ول-ة أل-ع-اŸي-ة ب-ح-ول أل-ل-ه ،وسص-نضص-ع
ا÷زائرية؟
ألفريق ‘ Úألسصكة أ◊قيقية لتحقيق نتائج إأيجابية ألننا نهدف
ما هو رأاي اŸنظم Úحول سس ÒاŸنافسسة؟
أ÷مهور أ÷زأئري رأئع و ⁄يكن لدينا أي شصك ‘ توأجده
إأ ¤إأع -ادة ه -ي -ك -ل-ة ك-رة أل-ي-د أ÷زأئ-ري-ة ح-ت-ى تسص-ت-م-ر ‘ ن-فسس
ة
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باŸدرجات بهذأ ألعدد ألكب Òألنه برهن من قبل على ذل
أŸسصتوى بعد نهاية هذه ألبطولة.
خلل بطولة أ· أفريقيا  ،2014كما سصجلنا توأجد ألعائلت ‘ ألعاŸية ‘ أجوأء رأئعة وتنظيم ﬁكم بشصهادة أ÷ميع وهذأ ما

حاوره :عمار حميسسي

 ⁄يبد أŸدرب ألسصبا Êرضصاه عن ألنتائج ألتي
حققها ‘ بطولة ألعا ⁄بعد أن أقصصي من ألدور
أألول وه -و أل -ذي ك -ان ي -ري -د أل -ذه-اب ب-ع-ي-دأ ‘
ألبطولة خاصصة بعد ألتطور ألذي عرفته كرة أليد
‘ ق- -ط- -ر .ع Èف- -الÒو ع -ن إأع -ج -اب -ه Ãسص -ت -وى
أŸنتخب أ÷زأئري و ظروف أإلقامة و ألعمل ‘
أ÷زأئ -ر ،م-ؤوك-دأ أن أل-ن-ج-اح أل-ت-ن-ظ-ي-م-ي ي-ع-كسس
قدرة أ÷زأئر على تنظيم أألحدأث ألرياضصية
ألكÈى ‘ أŸسصتقبل.
(الشس -عب) :ه -ل أان -ت-م راضس-ون ع-ن ال-ن-ت-ائ-ج
التي حققتموها ‘ بطولة العا⁄؟
فالÒو – ل أخفي عليك أنني لسصت رأضصيا عن
ألنتائج أÙققة ‘ بطولة ألعا ⁄خاصصة أننا
خرجنا من ألدور أألول و هدفنا كان ألذهاب
بعيدأ و –قيق نتائج أفضصل من ألتي –ققت،
لكن هذه هي ألرياضصة و يجب أن نتقبل ألنتائج
مهما كانت لكن أ◊ظ  ⁄يكن بجانبنا بحسصب
رأي Ãا أننا توأجدنا ‘ ›موعة قوية ضصمت
منتخبات لها خÈة كبÒة و تقاليد ‘ هذأ ألنوع
م -ن أŸن -افسص -ات ع -ل -ى غ -رأر م-ن-ت-خب ف-رنسص-ا و
أل -د‰ارك و ألسص -وي -د و سص -ل -وف -ي-ن-ي-ا و ل-و ك-ن-ا ‘
›موعة أقل مسصتوى من هذه ،كنا نسصتطيع أن
نحقق ألتأاهل إأ ¤ألدور أŸقبل على أألقل ،لكن
ع-ل-ى أل-ع-م-وم أشص-ك-ر أل-لع-ب Úع-ل-ى أÛه-ودأت
ألتي بذلوها طيلة ألبطولة.
لكن كرة اليد ‘ قطر عرفت تطورا
كبÒا ؟
ب -ال -ف -ع -ل ل -ق-د ع-رفت ك-رة أل-ي-د ‘ ق-ط-ر ط-ف-رة
ن -وع-ي-ة ،خ-لل ألسص-ن-وأت أŸاضص-ي-ة وه-ذأ ب-فضص-ل
أÛهودأت ألتي يقوم بها أŸسصؤوولون عن هذأ
أل -ق -ط -اع ف -اإلط -ارأت م-ت-وف-رة م-ن أج-ل ت-ط-وي-ر
أللعبة ،وهو أألمر ألذي سصاهم ‘ –قيق نتائج
كبÒة خلل أŸنافسصات ألكÈى و كنت أ“نى أن

منتخب فرنسسا
يسس ÒالÓعب الفرنسسي ميلفÚ
ريشساردسسون خÓل مونديال كرة اليد
لفئة أاقل من  21عاما با÷زائر العاصسمة،
الذي يعتÈه خطوة هامة ‘ مسسÒته
الرياضسية ،على خطى والده جاكسسون
ريشساردسسون بطل العا ⁄للعبة ‘
م- -ن -اسص -ب -ت .)2001-1995( Úأسص - -ت- -ه- -ل م- -ي- -ل- -فÚ
ريشصاردسصون ( 20عاما) مشصوأره مع كرة أليد ‘
ألثامنة من عمره عندما عاد آأنذأك وألده لفرنسصا
للعب بقميصس شصامبÒي سصافوأ لكرة أليد.
ثلث سصنوأت بعدها ،وخلل آأخر لقاء لوألده ‘
شص -ه-ر م-اي  2008أم -ام  3.500م-ت-ف-رج ب-القاعة
أألوŸب -ي -ة Ÿدي -ن -ة أل -ب -ارت ف-ي-ل (ف-رنسص-ا) ،دخ-ل
م - -ي - -ل - -ف Úأ ¤أŸي- -دأن ﬁرزأ أل- -ه- -دف أألخÒ
لفريقه.
قال ريشصاردسصون ألبن ،صصاحب  1.90م Îو 85
كلغ ““ :أ◊فل ألذي نظم لوألدي بعد عدة سصنوأت
من ألعطاء ‘ عا ⁄كرة أليد ،كان عبارة عن
تسصليم أŸشصعل معي .لقد تأالق عاليا وأ“نى أن
أسص Òع- -ل- -ى خ- -ط- -اه ل- -ك- -ن دون ألخ- -ت -ف -اء ورأءه
(يضصحك) .يجب أن أبني مسصتقبلي .رÃا سصيكون
م-ون-دي-ال أ÷زأئ-ر ألن-ط-لق-ة أ◊ق-ي-قية بالنسصبة
إأ‹““.

نعرف نقاط القوة و الضضعف لدى الفريق ا’سضباÊ

أجرى أ◊وأر ﬁ :مد فوزي بقاصص

ريفيÒا فالÒو ( مدرب منتخب قطر لكرة اليد ) لـ ““الشسعب““:

ولد علي يشضكر ’عبي اŸنتخب الوطني
لكرة اليد وجهازه الفني

““الشسعب““ :أث -ن -ى أل -ه -ادي ول -د ع -ل-ي وزي-ر
ألشصباب وألرياضصة على أŸسصتوى أ÷يد ألذي
ق -دم -ه أŸن -ت -خب أل -وط -ن -ي ل-ك-رة أل-ي-د ب-ع-د
مشصاركته ‘ بطولة ألعا ⁄ألقل من  21سصنة
وخ -روج -ه م -ن أل -دور أل -ث -ا ‘ Êب-ي-ان ت-ل-قت
““ألشصعب““ نسصخة منه.
وت-ق-دم ول-د ع-ل-ي ب-الشص-ك-ر ل-لع-ب Úوأعضص-اء

أل–ادية.
كما أضصاف أŸدرب ألوطني أن ““هذأ ألفريق قد
حقق هدفه وأنه كان باإلمكان –قيق أفضصل من
ذلك حيث  ⁄يدخر أللعبون أي جهد وأنا فخور
بهم مثلما هو أ◊ال بالنسصبة للجمهور ألذي دعم
هذأ ألفريق““.
Œدر أإلشصارة إأ ¤أن أ÷زأئر أنهت أŸنافسصة ‘
أŸركز  14حيث برزت عدة وجوه شصبانية ،خلل
ه -ذه أŸن -افسص -ة م -ث -ل ح -ارسس أŸرم -ى خ -ل -ي -ف-ة
غضصبان باإلضصافة إأ ¤أللعب Úمصصطفى حاج
صصدوق وياسص Úجديد.
‘ أÿتام أشصار غريب إأ ¤أن بعضس ألسصماء
(دون ذكرها) Áكنها أللعب ‘ ألفريق ألول““.

أاك -د ف -الÒو ري -فÒا ،م -درب م -ن -ت-خب
قطر ‘ حوار لـ ““الشسعب““ أان اŸسستوى الفني
ل -ب -ط-ول-ة ال-ع-ا ⁄ل-ك-رة ال-ي-د م-رت-ف-ع ،وه-و
مؤوشسر جيد على ‚اح البطولة ،بحسسبه،
ب -ال -ن-ظ-ر ل-ت-واج-د ك-ل اŸن-ت-خ-ب-ات ال-ك-بÒة
التي سسبق لها التتويج باللقب.

لŸا )Êلـ ““الشسعب““:
إاريك وودتك (مدرب اŸنتخب ا أ

لŸا““ Êإاريك
كشسف مدرب اŸنتخب ا أ
وودتك““ أان اŸنتخب التونسسي صسمد 40
لŸا Êقبل أان
دقيقة ضسد قوة اŸنتخب ا أ
ينهار ‘ باقي أاطوار اللقاء ،موضسحا بأان
لŸا Êل يزالوا يتذكرون
لعبي اŸنتخب ا أ
لوروبية ‘
ل· ا أ
الهزÁة ‘ نهائي كأاسس ا أ
الدا‰رك أامام اŸنتخب السسبا Êولديهم
دين مع هذا اŸنتخب ،موضسحا بأان اŸنتخب
السسبا Êصسفحة مفتوحة أامام الطاقم
لŸا ،ÊواŸنتخبان يتعارفان جيدا
الفني ا أ
وهو ما سسيجعل من هذا اللقاء يلعب على
جزئيات صسغÒة ،كما –دث عن الكثÒ
لخرى ‘ هذا ا◊وار :
لمور ا أ
من ا أ

بدا مدرب اŸنتخب الوطني لكرة اليد دون  21سسنة ،رابح غربي ،غÒ
متاأكدا بخصسوصس اسستمراره على راأسس العارضسة التقنية للخضسر من
عدمه بعد اÿسسارة التي مني بها اأمام الرجنت ‘ )21–20( ÚاŸباراة
الÎتيبية ضسمن بطولة العا ⁄دون  21سسنة التي لعبت يوم اÿميسس،
بقاعة حرشسة حسسان با÷زائر العاصسمة.

لقل من  21سسنة
بعد اŸسستوى الذي قدموه ‘ بطولة العا ⁄أ

حاورته :نبيلة بوقرين

وصصّنف من ضصمن أحسصن أ◊رأسس ألذين مروأ على أŸنتخب ألوطني
بامكانياته ألكبÒة ألتي جعلته حارسصا أسصاسصيا للتشصكيلة ألوطنية لسصنوأت
عديدة ،ألتقينا به بقاعة حرشصة وقال لنا مايلي:
كيف تقّيم مشسوار اŸنتخب الوطني ‘ هذا اŸونديال؟

وكان أŸنتخب أألŸا Êقد وصصل أ ¤هذأ ألدور
ب -ع-د أقصص-ائ-ه ل-ل-ف-ري-ق أل-ت-ونسص-ي ي-وم أÿم-يسس
أŸاضصي بنتيجة .21 - 27
ويرى ألختصصاصص Úأن مبارأة أŸانيا ـ أسصبانيا
سصتكون رÃا من أجمل أŸقابلت ألتي Œرى
◊ّد أألن ‘ ب -ط -ول -ة أل -ع-ا ⁄أ◊ال-ي-ة ،ب-ال-ن-ظ-ر
للختلف ‘ أسصلوب أللعب وتوأجد ألعديد من
أللعب Úألذين يلعبون ‘ أعلى مسصتوى.
أŸهم أن جمهور قاعة حرشصة سصيكون على
موعد مع طبق ثري ‘ بطولة ألعا ⁄من خلل
تنافسس أحسصن ألفرق ألـ  4أليوم على مكان
مؤوهل أ ¤ألدور ألنهائي أŸقرر غدأ أألحد.
الÈنامج:
 : 17.30فرنسسا – الد‰ارك
 : 20.00أاŸانيا – اسسبانيا

جمهور ومسصÒين““.
وع -ن خ -روج أÿضص -ر م -ن أل -دور أل -ث-ا Êق-ال
ألوزير ““ألهدف أŸسصطر من أŸشصاركة ‘
بطولة ألعا ⁄كان متمثل ‘ بلوغ ألدور ألثاÊ
بعد مشصوأر مشصرف بعد أنتصصارين وتعادلÚ
وه -زÁة وأح -دة وم -ا ج -ع -ل -ه ي -ح ّ-ق -ق ت -أاه-ل
ت-اري-خ-ي ل-ل-دور ث-م-ن أل-ن-ه-ائ-ي م-ن أŸنافسصة
ألعاŸية دون نسصيان دور أ÷مهور أ÷زأئري
ألرأئع ألذي تنقل بقوة إأ ¤ألقاعة وشصجع
ألفريق ألوطني وترك صصورة جميلة ‘ ذهن
كل أŸتتبع Úوسصنسصعى لتعميم ذلك على كل
أŸرأف- -ق أل- -ري- -اضص- -ي -ة أألخ -رى وح -ت -ى ك -رة
ألقدم““.
ت -ط ّ-رق أل -رج-ل أألول ع-ل-ى ق-ط-اع ألشص-ب-اب
وألرياضصة إأ ¤مسص Òألفرق أألو““ ¤سصيكون
عمل تنسصيقي ب Úألوزأرة وأل–ادية مباشصرة
بعد نهاية بطولة ألعا ⁄للمحافظة على هذأ
أل -ف -ري -ق ألشص -اب وح -ت -ى ت -ك -ون ألن -ط -لق -ة
أ◊قيقية لكرة أليد أ÷زأئرية لكي تعود من
ج-دي-د ل-لسص-ي-ط-رة ع-ل-ى أل-ن-ت-ائ-ج ق-اري-ا ذك-ور
لك-اب-ر ل-بدأية
وإأن-اث وسص-ي-ت-م ت-ع-ي Úم-درب-ا ل -أ
أل-ت-حضص Òل-ل-ب-ط-ول-ة أألف-ري-ق-ي-ة ول-دي-نا ألثقة
ألتامة ‘ أŸدرب أÙلي““.
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تكون كأاسس ألعا ⁄ألقل من  21سصنة ،أمتدأدأ
للنجاحات أÙققة ،لكن ألعكسس هو ألذي حدث
و ⁄نسصتطع Œاوز ألدور أألول ،لكن مسصتقبل كرة
أليد ‘ قطر له مسصتقبل كب Òوخلل أŸنافسصات
أŸقبلة سصتكون هناك نتائج أفضصل من هذه ألتي
–ققت.
كيف تقّيم مسستوى بطولة العا⁄؟
مسصتوى ألبطولة مرتفع وهو أألمر ألذي لحظته
من ألبدأية حيث شصاهدنا مباريات ‡تعة فيها
مسص -ت -وى ع-اٍل و ه-ذأ بسص-بب ت-وأج-د أŸن-ت-خ-ب-ات
ألكبÒة ألتي لها تقاليد ‘ مثل هذه أŸنافسصات،
إأضصافة إأ ¤ألهتمام ألكب Òألذي أصصبحت –ظى
به هذه ألفئة ألسصنية عكسس ألسصنوأت أŸاضصية
بدليل أ◊ضصور أ÷ماهÒي و ألتغطية أإلعلمية
ألكبÒة و هذه ألعوأمل كلها تسصاهم ‘ ألرفع من
أŸسصتوى وهو أألمر أليجابي ،بحسصب رأيي ألنه
م- -ن أل -ع -وأم -ل أل -ت -ي Œع -ل أل -ب -ط -ول -ة ن -اج -ح -ة
ف -اŸسص-ت-وى أل-ف-ن-ي ع-ن-دم-ا ي-ك-ون م-رت-ف-ع-ا Áن-ح
مصصدأقية أك Ìللبطولة .
كيف تقيّم مسستوى اŸنتخب ا÷زائري ؟
أŸنتخب أ÷زأئري قدم مسصتوى جيدأ ‘ بطولة
ألعا ⁄بعد أن تأاهل إأ ¤ألدور ألثا Êوهذأ بفضصل
ألدعم أ÷ماهÒي ألكب Òألذي حظي به و هو
أمر أيجابي و Áنح دفعة معنوية كبÒة للعبÚ
لكن من ألناحية ألفنية لحظت بعضس ألنقائصس
ع -ل-ى أل-تشص-ك-ي-ل-ة خ-اصص-ة م-ن أل-ن-اح-ي-ة أل-ب-دن-ي-ة و
ألÎكيز ألذي يغيب عن ألفريق ‘ بعضس أألحيان،
وهو ما Áنح أŸنافسس فرصصة ألتقدم لكن كما
يعلم أ÷ميع فمسصتوى كرة أليد ترأجع ‘ أ÷زأئر
رغ -م ت -وف -ر أŸوأهب وأŸت -م -ث -ل -ة ‘ أل -لع-ب،Ú
إأضصافة إأ ¤توأجد مدرب Úجيدين يعملون ‘
أÿارج لهذأ يجب أسصتغلل هذه ألعوأمل من
أج -ل –ق -ي -ق ن -ت -ائ -ج أفضص -ل خ -لل أل -ب -ط -ولت
أŸقبلة.
لقامة ‘ ا÷زائر؟
كيف كانت ظروف ا إ
كانت جيدة ⁄ ،نحسس أننا غرباء و كإاسصبا،Ê
أ÷و  ⁄يكن غريبا علي خاصصة أننا نعيشس نفسس
ألوضصعية ،خلل هذه ألفÎة من ألسصنة و ظروف
أإلقامة كانت ‡تازة و ضصيافة ألشصعب أ÷زأئري
أمر رأئع و هو ما زأد من ‚اح ألبطولة.

لداء أام -ام
«الشس- -عب““ :ف- -وز ب- -ال -ن -ت -ي -ج -ة وا أ
اŸنتخب التونسسي دون عناء ؟
إاريك وودتك  :كانت مبارأة صصعبة لكني أعتقد
بأانها  ⁄تتعد  40دقيقة بعدها أنهار أŸنتخب
ألتونسصي أمامنا و“كنا من ألفوز عليهم بفارق
عريضس ومريح بـ  6إأصصابات كاملة ،أدينا موأجهة
جيدة وقمنا Ãجهودأت كبÒة ‘ بدأية أللقاء،
بكث Òمن ألسصرعة وأÿشصونة دفاعيا ،وأعتقد أن
لع -ب -ي أŸن -ت -خب أل -ت -ونسص -ي ت-خ-وف-وأ ك-ثÒأ م-ن
طريقة دفاعنا ،وكان لديهم صصعوبة أمام لعبينا
أل-ذي-ن ي-ت-م-ي-زون ب-ط-ول أل-ق-ام-ة ،وه-و م-ا ج-ع-ل-ن-ا
نسص -ي -ط -ر ع-ل-ى أل-عشص-ري-ن دق-ي-ق-ة أألخÒة ب-ع-دم-ا
ترأجع أŸنتخب ألتونسصي ،ألذي رغم ذلك حاول
ألعودة ‘ ألنتيجة ‘  3مناسصبات لكن ‘ كل مرة
كنا نسص Òتلك ألفÎة بذكاء ،وبقينا جد مركزين
ألننا نحÎم كل ألفرق ول نريد أن نسصتصصغر أحد،
وأك Ìم -ن ذلك أردن -ا أن ن -ن -ه -ي أل -ل -ق -اء ‘ وق-ت-ه
أألصصلي وعدم ألذهاب إأ ¤ألوقت أإلضصا‘ كما
كان عليه ‘ مبارأة ثمن ألنهائي أŸونديال أمام
أŸنتخب ألسصويدي ألذي جر إأ ¤لعب  10دقائق
إأضصافية ،عموما هذه هي أسصباب فوزنا ألعريضس
أليوم أمام أŸنتخب ألتونسصي نحن جد سصعدأء
بالتأاهل إأ ¤أŸربع ألذهبي ،وعلينا أآلن أن نخلد
للرأحة ونوأصصل ألعمل بجدية ‘ ألتدريبات حتى
نتمكن من بلوغ ألدور ألنهائي.
ق- -م- -ت- -م ب- -إاراح- -ة ال- -ك- -ث Òم- -ن لع -ب -ي -ك -م
لسساسسي ‘ Úهذا اللقاء؟
ا أ
ل يجب أن ننسصى بأاننا ‘ هذأ أللقاء لعبنا أŸبارأة
ألسص- -اب- -ع- -ة وسص- -ن -ل -عب م -ب -ارأت -ن -ا أل -ث -ام -ن -ة ،ي -وم
ألسصبت ،وسصيكون ذلك أللقاء نصصف ألنهائي ونريد
أن ندخر بعضصا من أ÷هد لباقي أŸنافسصة ،كما
أ Êأحبذ دأئما إأعطاء ألفرصصة لكل أللعب Úألن
هذأ أ÷يل هو خليفة أ÷يل أألŸا Êألذي سصيلعب
مع أألكابر مسصتقبل فمنهم من سصيندمج بسصرعة
مع ألفريق أألول ومنهم من سصتكون له ألفرصصة
لحقا ،ولهذأ نحن نفكر على كل أللعب Úويجب
علينا إأقحامهم لكي يكسصبوأ أÈÿة ‘ مثل هذه
أŸن -افسص -ات أل -دول -ي-ة ،صص-ح-ي-ح أن ل-دي-ن-ا لع-بÚ
أسص -اسص -ي ،Úل-ك-ن دأئ-م-ا أري-د خ-ل-ق أŸن-افسص-ة بÚ
أللعب Úلكي يرتفع مسصتوأهم أك.Ì
ت- -واج- -ه -ون اŸن -ت -خب السس -ب -ا ‘ Êال -دور
اŸقبل ،كيف ترى اللقاء؟
ل-ك-ل م-ب-ارأة خ-ط-ت-ه-ا ،م-ن-افسص-ن-ا أŸقبل سصيكون
أŸن -ت -خب ألسص -ب -ا Êأل -ق -وي ،ل-ع-ب-ن-ا أل-ع-دي-د م-ن
أŸباريات ضصد هذأ أŸنتخب ألقوي ،فزنا عليهم
تارة وتارة أخرى فازوأ علينا ،هم كتاب مفتوح
بالنسصبة لنا نعرف نقاط قوتهم وضصعفهم وهم
كذلك ،وهذأ أللقاء سصيلعب على جزئيات بسصيطة،
أليوم لعبنا أمام بطل إأفريقيا و‘ نصصف ألنهائي
سصنوأجه بطل أوروبا ورÃا هذأ سصيكون لصصا◊نا،
كما أن أŸنتخب ألسصبا Êقد يكون منهكا بفعل
أŸبارأة ألكبÒة ألتي خاضصها أليوم أمام أŸنتخب

أÛري ،لدينا ثأار نأاخذه من أŸنتخب ألسصباÊ
ألذي فاز علينا ‘ نهائي كأاسس أ· أوروبا ‘
ألبطولة ألتي أقيمت ‘ ألد‰ارك ،وأعتقد أن
أللعب Úما زألوأ يتذكرون هذه أÿسصارة ليومنا
هذأ وسصيؤودون مبارأة بطولية ،من جهتنا نحن
ألطاقم ألفني سصنعيد مشصاهدة مباريات أŸنتخب
ألسصبا Êكاملة وسصنعاينهم جيدأ لتحديد خطتنا
ألتي سصندخل بها هذأ أللقاء.
أانتم أافضسل هجوم ‘ البطولة العاŸية ،منذ
لمر سسيكون
انطÓقها ،هل تعتقد أان هذا ا أ
‘ صسا◊كم؟
أفضصل هجوم ،هذأ يؤوكد قوة منتخبنا وأللعبÚ
أل -ذي -ن ‰ل -ك -ه -م ‘ أل -ت-ع-دأد ،أŸن-ت-خب أألŸاÊ
مكّون من خÒة أللعب ÚأألŸان ‘ هذه ألفئة
“اما مثل أŸنتخبات أألخرى ،لعبنا  7مباريات
وفزنا بها كلها وسصجلنا أهدأفا عديدة ،كما أن
ألدفاع هو أآلخر قام بعمل كب ،Òوألنتائج ألتي
حققناه ‘ ألبطولة ألعاŸية أŸقامة حاليا ،تؤوكد
بأان بلوغنا ألدور ألنهائي ‘ ألبطولة أألوروبية ⁄
يكن وليد ألصصدفة وجاء نتيجة عمل كب Òنقوم به
نحن ألطاقم ألفني مع هذأ أ÷يل أŸوهوب من
أل -لع -ب ÚأألŸان أل -ذي -ن سص-ي-ك-ون ل-ه شص-أان ك-بÒأ
مسص- -ت- -ق- -ب -ل ‘ ك -رة أل -ي -د أل -ع -اŸي -ة ،أآلن نÎك
أإلحصصائيات ألهلها وعلينا موأصصلة ألÎكيز على
عملنا فوق أŸيدأن لبلوغ هدفنا ألثا ‘ Êهذه
ألبطولة بالتأاهل إأ ¤ألدور ألنهائي من أŸنافسصة،
ب -ع -دم-ا ب-ل-غ-ن-ا ه-دف-ن-ا أألول ب-ال-ت-أاه-ل ‘ صص-دأرة
ترتيب أÛموعة أألو.¤
لعبتم كل لقاءاتكم ‘ القاعة البيضسوية،
وسس-ت-ت-ن-ق-ل-ون ل-ل-عب ب-اق-ي اŸنافسسة ‘ قاعة
““حرشسة حسسان““؟
ت- -ع- -ودن- -ا ع- -ل -ى أل -ل -عب ‘ ه -ذه أل -ق -اع -ة وع -ل -ى
جمهورها ،هذه ألقاعة جلبت لنا أ◊ظ وفزنا
فيها ‘ كل مبارياتنا ،سصنتنقل إأ ¤أللعب ‘ قاعة
““ح -رشص -ة حسص -ان““ ل -ب-اق-ي أŸن-افسص-ة ،ه-ي ف-رصص-ة
بالنسصبة لنا من أجل ألتعرف على جمهور هذه
ألقاعة ،أ“نى أن نتمكن من –قيق أللقب ‘
ألقاعة ألثانية.
م -ع م -رور اŸب -اري -ات ب-ات ل-دي-ك-م ج-م-ه-ور
عريضس؟
صص -ح -ي -ح ،لح -ظت ذلك وح -ت -ى أل -لع-ب Úب-دؤووأ
يتجاوبون مع أألنصصار بعد تسصجيلهم كل هدف،
وقد يكون هذأ ‘ صصا◊نا ‘ أŸباريات أŸتبقية،
كما أ Êلحظت بأان عددأ Îﬁما من أألنصصار
ت -ن -ق -ل م -ع -ن -ا م -ن أŸان-ي-ا وه-ن-اك ب-عضس أألŸان
أŸقيم Úهنا يتنقلون لتشصجيعنا ‘ ألقاعة ،ونحن
ي -ه-م-ن-ا ه-ذأ أألم-ر ك-ثÒأ وي-ح-ف-زن-ا ع-ل-ى –ق-ي-ق
أألفضصل لرد جميل كل هذأ أ÷مهور.

ميلفـ ـ ـ ـ ـ Úريشضـ ـ ـ ـ ـاردسضـ ـ ـ ـ ـون يسضـ ـ ـ ـ ـ Òعلـ ـ ـ ـ ـى خطـ ـ ـ ـ ـى والـ ـ ـ ـ ـده

ألتحق ميلفÃ Úركز تكوين شصامبÒي سصافوأ
لكرة أليد سصنة  2014بعد أن قضصى موسصم‘ Ú
صص -ن -ف أآلم -ال ‘ أل -وقت أل -ذي ت -و ¤ف-ي-ه وأل-ده
م- -نصصب م -درب مسص -اع -د بشص -ام -بÒي ث -م م -درب
رئيسصي بالنيابة بعد رحيل ماريو كافا‹.
قال أŸدأفع أألÁن ‘ هذأ ألصصدد““ :أبي ،مثل

أمي ،يقدمان ألكث ‹ Òمن نصصائح ‘ مسصاري
أل-ري-اضص-ي و‘ ح-ي-ات-ي ألشص-خصص-ي-ة بصص-ف-ة ع-ام-ة.
باعتبار جاكسصون لعب سصابق ،فهو يهتم بي كثÒأ
وغالبا ما يقدم ‹ ألنصصائح ألتي تسصاعد على
تطوير أمكانياتي يوميا““.
لعب ميلف Úريشصاردسصون أول دقائق له ‘ ألقسصم

أألول أل -ف -رنسص -ي ‘ ن -وف-م 2014 Èم-ع أل-فريق
أÎÙف شصامبÒي ‘ لقاء أختتم بالفوز على
حسصاب نانت .ووقع على أول عقد أحÎأ‘ له ‘
ألثالث من شصهر مارسس  2015بعد أن أضصحى كثÒ
أ◊ضصور ‘ ألرأبطة ألفرنسصية لكرة أليد.
قال ريشصاردسصون ألبن ألذي بإامكانه كذلك
أللعب كمتوسصط ميدأن ،وهو منصصب وألده ألسصابق
““ :لقد تعاقدت مع فريق مونبوليي لكرة أليد ،إأنها
Ãثابة مغامرة جديدة بالنسصبة ‹ .حان ألوقت
ل -لسص Òع -ل -ى خ -ط -ى وأل -دي ب -ع -د أن “ك -نت م-ن
ألطÒأن بأاجنحتي““.
ت -وج أل-لعب م-ع أŸن-ت-خب أل-ف-رنسص-ي ل-لشص-ب-اب،
ألذي أضصحى من ركائزه ،ببطولة أوروبا عام 2014
ثم بطولة ألعا ⁄لنفسس ألفئة عام  ‘ 2015منافسصة
نال فيها جائزة أحسصن لعب.
تقمصس أللعب ألشصاب ألوأن أŸنتخب ألفرنسصي
أكابر ألول مرة ‘  17من شصهر جوأن ألفارط
رفقة أ◊ارسس جوليان مي ‘ Òلقاء يدخل ضصمن
تصصفيات كأاسس أ· أوروبا  2018وألذي أحرز
خلله أول هدف له مع ““ ألديكة““ ،هدف قد يكون
فا–ة Ÿشصوأر دو‹ طويل وغني باأللقاب كالذي
عرفه وألده.
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ف ـ ـ ـي ليلـ ـ ـ ـة خال ـ ـدة مـ ـن ليالـ ـ ـي اŸقاوم ـ ـة عل ـ ـى خششبـ ـة كويكـ ـول
أاسشدل ،ليلة ا÷معة ،السشتار على فعاليات الطبعة الثالثة عششرة Ÿهرجان جميلة العربي ،والذي احتضشنته اŸدينة ا’ثرية كويكولÃ ،نطقة جميلة ششرق عاصشمة و’ية سشطيف ،بعد ثما Êليال من السشهرات
الفنية التي أاحيتها كوكبة من الفنان Úا÷زائري ،Úوبعضس النجوم العرب من سشوريا ولبنان وتونسس وفلسشط،Úوهذا بحضشور السشلطات اÙلية لو’ية سشطيف ،واŸدير العام للديوان الوطني للثقافة وا’عÓم،
ÿضشر بن تركي ،وجمهور غف Òمن الششباب والعائÓت الذين أابوا إا’ أان يحضشروا واحدة من أاهم سشهرات اŸهرجان ،بتواجد الفنان الششاب ﬁمد عسشاف ،من فلسشط Úالتي تعا Êعاصشمتها القدسس من اŸمارسشات
’يام.
’قصشى خÓل هذه ا أ
ق مواطنيها واŸصشل ÚباŸسشجد ا أ
ا’سشرائيلية الوحششية ‘ ،ح ّ

سسطيف :نورالدين بوطغان
السش-ه-رة األخÒة ك-انت ،إاذن ج-زائ-ري-ة ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ة
بامتياز ،فكانت مسشكا ÿتام هذا اŸهرجان الكب،Ò
ب -اسش -ت -م -ت-اع ا÷م-ه-ور ال-غ-ف Òب-أاغ-ان ج-م-ي-ل-ة لب-ن
تلمسشان ،الفنان الششاب انور الذي تغنى عن ا◊ب
واألم ،وأا–ف جمهوره باقة من الطابع الششعبي
اŸغ-رب-ي ال-راقصص ،ك-م-ا اسش-ت-م-ت-ع ا÷م-ه-ور ب-اغ-ان
للفنانة ندى الريحان والششيخ سشلطان ‘ ،طابعÚ
من طبوع الفن ا÷زائري الذي اثبت ثراءه ‘ هذا
اŸهرجان ،فيما كانت للفنان الفلسشطيني وصشلة
غنائية مطولة ،تغنى فيها عن فلسشط Úا÷ريحة
بأانغام ثورية تع Èعن عمق الرسشالة الفنية التي
يؤوديها هذا الششاب لصشالح قضشية بÓده العادلة.
وكان الفوج الغنائي اŸتكون من الفنان Úاألربعة،
قد رسشم صشورة رائعة على الركح ،بوقوفهم معا،
وه -م ي -ح -م -ل -ون ال -ع -ل -م ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي ،ع-ل-ى أان-غ-ام
ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ة ج-م-ي-ل-ة ب-ع-ن-وان :ي-ادن-يا علي اششهدي،
وخاطب بعدها الفنان ا÷مهور بقوله :اليوم ‚تمع
بإاخوتنا كل أافراد الششعب ا÷زائري العظيم ،أاخونا
‘ الدم ،كل باسشمه ولقبه وصشفته ،وششعب فلسشطÚ
يحييكم ويحبكم كما –بونه ،وتوجه بتحية عظيمة
لششعبه ‘ فلسشط ،Úوخاصشة ‘ القدسص اÙتلة،
ولكل الششهداء الذين سشقطوا ‘ اŸدة األخÒة،
بسشبب ﬁاولت الحتÓل الصشهيو Êلتغي Òمعا⁄
اŸدينة القدÁة للقدسص واŸسشجد القصشى ،كما
قال ،مواصش :Óفالقدسص ‘ وجدان كل فلسشطيني
وعربي وجزائري ،موجها التحية ألهل القدسص
والشش-عب ا÷زائ-ري،وم-ذك-را ب-اŸثل
الفلسشطيني :أان الفرح ل
ي -ك-م-ل ال ب-أاه-ل-ه ون-اسش-ه،
والشش - -عب ا÷زائ- -ري اه- -ل
الفرح فدعونا نغني للقدسص.
وت - -واصش - -ل ا◊ف- -ل ب- -ت- -ق- -دË
›م -وع-ة م-ن الغ-ا Êال-ث-وري-ة
اŸعروفة ،مثل منتصشب القامة
امششي ،لتتواصشل الوصشلة الغنائية
اŸتميزة لهذا الفنان الششاب الذي
أاب- -دع ‘ اداء أاغ- -ان وط- -ن- -ي -ة ،وسش -ط Œاوب ك -بÒ
وتفاعل واضشح من ا÷مهور ،خاصشة وهو يحمل
العلم الوطني ا÷زائري ،وكذا بأاداء أاغان تراثية
شش -ام -ي -ة ع -ل -ى غ -رار ،ع-ل-ى ال-ع Úم-ول-ي-ت ،Úوسش-ط
رقصش- -ات م -ن ب -عضص ا◊اضش -رات Œاوب -ا م -ع ه -ذه
األنغام ا÷ميلة.

الفنانة نورة تششارك ألول مرة وإاصشرار
على الطابع القناوي

على دعوته للمششاركة الثانية له ‘ مهرجان جميلة
العربي بعد مششاركته سشنة .2015
وذكر الفنان Ãحبة ا÷زائر حكومة
وششعبا وتضشامنها مع فلسشط ،Úوكذا
–دث ع- - -ن سش - -ع - -ادت - -ه ال - -ك - -بÒة
بحضشوره اŸهرجان ،ومششÒا ا¤
أاه- -م- -ي -ة ال -ق -دسص واألقصش -ى ‘
وج -دان ك-ل ج-زائ-ري وع-رب-ي،
وأان - -ه سش - -ي - -غ - -ن- -ي ل- -ل- -ق- -دسص
ول -ف-لسش-ط Úوه-ي “ّر ب-ه-ذه
الظروف الصشعبة.
واعت Èعسشاف ،ان مهرجان جميلة هو
مهرجان كب Òل يقل أاهمية عن باقي اŸهرجانات
العربية ،مذكرا بحفاوة السشتقبال التي حظي بها
واع -ت -زازه ال -ك -ب Òب -ت -واج -ده ‘ ا÷زائ -ر ،م-عÎف-ا
باŸواقف العظيمة للششعب ا÷زائري لصشالح قضشية
بÓده ،والتي قال انه كفلسشطيني مهما فعلت لن
أاكون وفيا ولو لـ 100عام لوطنه ،والفن رسشالة يخدم
بها ششعبه وقضشيته.
وهكذا كان ختام اŸهرجان فلسشطينيا بامتياز‘ ،
هذه الظروف الصشعبة التي يعيششها ﬁيط اŸسشجد
األقصشى واŸدينة القدÁة للقدسص اÙتلة ،فكانت
ا◊فلة اÿتاميةÃ ،ثابة دفعة قوية لنضشال سشكانها،
‘ ظّل العجز العربي الرسشمي عن مواجهة اŸوقف
بحزم.

‘ ليلة
عسشاف يبدع لقناوي
دسس وا
دعم الق سشاورة
يؤورخ لل

الÎاث الششامي يحّرر النفوسس اŸتعطششة لسشماعه

وكان الفنان ﬁمد عسشاف ،قد عقد Ãوقع ا◊فل،
ق-ب-ي-ل السش-ه-رة ن-دوة صش-ح-ف-ي-ة،أاط-نب ف-ي-ها بالششكر
للششعب ا÷زائري العظيم كما وصشفه ،واŸسشؤوولÚ

القناوي يصشنع الفرجة ويؤورخ Ÿنطقة
السشاورة
Óشش -ارة ف-إان ال-ل-ي-ل-ة السش-ه-رة السش-ادسش-ة م-ن ل-ي-ا‹
ل -إ
مهرجان جميلة العربي ميزها الطابع القناوي مع
إاظهار عمق الÎاث اŸوسشيقي ا÷زائري الضشارب
‘ جذور التاريخ واŸع Èعن أاصشالة ششعب عريق.
الفن القناوي الذي يرمز ا ¤ثقافة وفن منطقة
الصش -ح -راء ا÷زائ-ري-ة ،ولسش-ي-م-ا م-ن-ط-ق-ة السش-اورة
بششار ،كان حاضشرا بقوة ،وأاعطى للسشهرة نكهتها،
بحضشور الفنانة نورة قناوة التي ابدعت ‘ تقدË
أاغا Êمن هذا الطبع الغنائي اŸتميز ،واŸميز
ل-ل-م-ن-ط-ق-ة اŸذك-ورة دون سش-واه-ا ل-ي-ح-كي تاريخها
وآالمها وآامالها ،فكانت الفنانة نورة التي تششارك
ألول مرة ‘ مهرجان جميلة أاحسشن سشفÒة لهذه
األغ -ن -ي -ة ال -ت-ي ل-ي-وج-د ال-ك-ث‡ Òن ي-ؤودون-ه-ا ع-ل-ى
السشاحة.

الهادي ،بÓل ،صشا◊ي ،سشيكا‚ ،وم احبها
ا÷مهور وغنى معها
السشهرة كذلك “يزت بحضشور رائع لنجم الراي
الهادئ ،الششاب بÓل ،الذي كان ‚م السشهرة الذي
اطرب الششباب ا◊اضشر بأاحلى أانغامه ،وبتجاوب
كب ÒمعهŸ ،ا يتمتع به هذا الفنان من سشمعة طيبة

‘ الوسشط الششبابي والفني بششكل عام ،لتتواصشل
السشهرة ا÷زائرية اÿالصشة والثانية من نوعها ‘
ه -ذا اŸه-رج-ان ب-ب-اق-ة م-ن األغ-ا Êا÷م-ي-ل-ة ال-ت-ي
أاداها رضشا سشيكا وحكيم صشا◊ي بطابع خفيف
وراقصص نال إاعجاب ا÷مهور.
وحسشب األصش -داء األول -ي -ة ال -ت -ي اسش -ت -ق -ي -ن -اه-ا م-ن
ا÷م- -ه- -ور ا◊اضش- -ر لسش- -ه- -رات اŸه- -رج- -ان ،ف- -إان
اŸسش- -ت- -وى ال- -ف -ن -ي ل -ل -م -ط -ربÚ
ا÷زائ -ري Úم -رت -ف -ع ويضش-اه-ي
ن - -ظÒه م - -ن ‚وم األغ - -ن- -ي- -ة
ال -ع -رب-ي-ة اŸدع-وي-ن إلح-ي-اء
سش- -ه- -رات اŸه- -رج -ان ،م -ع
تأالق واضشح لفنا Êاألغنية
السشطايفية التي برهنت
ب-ق-وة ع-ن م-ك-ان-ت-ه-ا ‘
السش - -اح - -ة ال - -ف - -ن - -ي - -ة
ال -وط -ن -ي-ة ،ب-فضش-ل ك-وك-ب-ة
الفنان Úالذين حملوا اŸششعل الذين
تركه أاعمدتها.
‚مة السشهرة ،نورة قناوة ،عقدت ندوة صشحفية
م- -ط- -ول- -ة ق -ب -ي -ل ان -ط Ó-ق ا◊ف -ل ،وه -ذا ب -ف -ن -دق
سشيتيفيسص Ãدينة سشطيف– ،دثت فيه عن نوع
القناوي ومسشÒتها الفنية ،مع هذا الطبع اŸميز
Ÿنطقة ا÷نوب الغربي ا÷زائري.

مهرجان جميلة ‚ح وحملة اإلسشاءة ل تؤوثر ‘ اطÓقا
^^  50دولة تابعت ا◊دث مباششرة بفضشل التكنولوجيا ا◊ديثة

’خبارية على ا’نÎنت بسشطيف ،معتÈا ‘
انتقد ÿضشر بن تركي ،اŸدير العام للديوان الوطني للثقافة وا’عÓم ما وصشفه Ãغالطات ‘ احد اŸواقع ا إ
ندوة صشحفية نششطها ،مسشاء اول أامسس ‘ ،أاخر أايام مهرجان جميلة العربي ،وهذا بفندق سشيتيفيسس بسشطبف ،ان ما ورد فيها ›رد إاششاعات ’ أاسشاسس لها
’مور  ⁄تتغ Òعما كان ‘ السشنوات السشابقة ،و’ Áلك الديوان ششيكا على بياضس ،كما ورد ‘ اŸقال.
من الصشحة ،مذكرا ان ا أ

قال بن تركي ،نحن ديوان يعمل( ،واللي بقى ‘ الدار يخلصص كراها)،
‘ اششارة ا ¤ضشريبة البقاء ‘ اŸنصشب ،وأانه يتعرضص ‘ اŸدة
األخÒة ا ¤حملة من عدة جهات وصشفها بأانها تكذب على الرأاي
العام ،ول هم لها إال اإلسشاءة وﬁاولة –طيم هذا اŸهرجان الكب.Ò
وصش -رح ب -ن ت -رك -ي ،ب -أان السش -ل -ط -ات اÙل -ي -ة بسش-ط-ي-ف سش-تسش-ع-ى
للتحضش Òمنذ اكتوبر اŸقبل للدورة اŸقبلة لتقام فع ÓباŸوقع
األثري ،مع العمل مع اÈÿاء ‘ هذا الصشدد ،والذين سشيتولون
–ديد اŸكان وكل اإلجراءات إل‚اح العملية.
وعن القول بأان اŸهرجان يكرر نفسشه ،رّد بن تركي بأاننا  ⁄نفهم
اŸقصشود ،ونحن نوجه الدعوة للفنان Úالعرب ،حسشب برنامج كل
واحد وظروفه ،ومن يÓئمنا نششتغل معه ،ول نفهم ماذا ينتظرون
من اŸهرجان ،فاŸهرجان جاء ألحياء الثقافة ببÓدنا ،ويجب ان
تكون كل اŸواقع الÌية ‘ بÓدنا مقرات إلحياء الثقافة الوطنية
الغنية ‘ كل ا÷زائر ،و“نى ان يتواصشل النششاط الثقا‘ بجميلة
بعد اŸهرجان ،وليسص لنا أاغراضص أاخرى غ Òذلك ،كما أاردف.
وعن تقييم اŸهرجان ‘ طبعته الثالثة عششرة ،قال بن تركي انه
ناجح فنيا وجماهÒيا ،وان كانت هناك بعضص النقائصص ،فهناك

 1500فنان نششطوا التظاهرات الثقافية والفنية با÷زائر

“كنت من متابعة فعاليات اŸهرجان،
وأاششار بن تركي ان  50دولة ّ
بفضشل التكنولوجيا ا◊ديثة للعÓم والنÎنت ،موجها باŸناسشبة
الششكر لكل وسشائل العÓم الوطنية التي رافقت ا◊دث الثقا‘
الذي عرف ،حسشبه ،توزيعا للحياة الثقافية ‘ الوطن ‘ كل من
وه -ران وال -ع -اصش -م -ة وقسش -ن-ط-ي-ن-ة ،مششÒا ان-ه م-ن-ذ شش-ه-ر رمضش-ان
” Œاوز عدد  1500فنانا ‘ كل التخصشصشات
اŸبارك ا ¤اليومّ ،
ل -ت -نشش -ي -ط ا◊ي -اة ال-ث-ق-اف-ي-ي-ة ‘ ال-بÓ-د ،م-ن خÓ-ل اŸه-رج-ان-ات
والقوافل اŸتنقلة.
وعاد بن تركي للحديث عن ديوانه الذي قال انه بناه ا÷ميع
بعملهم ،وأان عدة اطارات منه “ت ترقيتهم ا ¤مناصشب اكÈ
كمديرين للثقافة واŸسشارح ا÷هوية ،مفندا ،باŸناسشبة ،ما سشمي

نبحث عن امتداد األغنية القناوية
وع-ن مسش-ت-ق-ب-ل األغ-ن-ي-ة ال-ق-ن-اوي-ة ،ت-أاسشفت الفنانة
لعدم وجود عدد كب Òمن فنا Êهذا الطبع
الغنائي األصشيل الذي يتميز بلباسص
ت - -ق - -ل - -ي - -دي وآالت م- -وسش- -ي- -ق- -ي- -ة
م -ع -ي -ن -ة،ك -م -ا ذك -رت ان -ه -ا رفضشت
دع-وات م-غ-رب-ي-ة ل-ت-ط-وي-ر ه-ذا ال-فن
ه- -ن- -اك ،وأاصش- -رت ع- -ل- -ى ال- -ب- -ق- -اء ‘
ا÷زائر.
اما رضشا سشيكا ،فقال انه يششارك ألول
مرة ‘ مهرجان جميلة ،وهو يعرف ويحب
جمهور سشطيف ‘ مناسشبات سشابقة ،واعتÈ
اŸه -رج-ان ف-رصش-ة إلظ-ه-ار م-واهب ال-ف-ن-ان ،ف-ي-م-ا
حكيم صشا◊ي طالب من اي فنان ان يعمل دائما
ويجتهد ÿدمة الفن واÛتمع ،مع ابÓغ رسشالة
الفن وتفعيل موهبته.

هتاف
ا
ت
ا
تدوي ودم ◊ناجر
وع
لأÓقصشى ال تنتصشر
ششريف

بــــــــــــن تركــــــــــــي فــــــــــــي نــــــــــــدوة صشحفيــــــــــــة

من اششتكى من عدم توفر وسشائل النقل بعد نهاية ا◊فÓت ،ودعا
اŸواط-ن Úا ¤ال-ت-ع-ود ع-ل-ى ال-دخ-ول ل-ل-م-ه-رج-ان بشش-راء ال-ت-ذاكر،
وعدم التعويل على اÛانية ،وإاننا ‘ الديوان نعمل فقد ننجح
وقد نخطئ .

‘ البداية ،تقدمت الفنانة التي تششارك ألول مرة
‘ اŸهرجان بتحيتها وششكرها للديوان الوطني
ل -ل -ث -ق -اف -ة والع Ó-م ع -ل -ى ال -دع -وة اŸوج -ه-ة ل-ه-ا
للمششاركة ،وفرحت كثÒا بها ،واعتÈت نفسشها أاول
امرأاة بدأات بهذا الطابع الفني اŸميز Ÿنطقة
السشاورة ،وسشجلت أاول أاغانيها سشنة  1999باÙطة
ا÷ه-وي-ة ب-وه-ران ل-ل-ت-ل-ف-زي-ون ا÷زائ-ري ،و‘ سشنة
 2009ششاركت ‘ مهرجان موسشيقى الديوان ببششار،
واح -ت -لت اŸرت -ب -ة ال-ث-ان-ي-ة وك-انت اŸرأاة ال-وح-ي-دة
اŸششاركة ‘ اŸهرجان أانذاك وتواصشلت نششاطاتها
ل -تشش -ارك ب -ق -وة داخ-ل ال-وط-ن وخ-ارج-ه ،و‘ سش-ن-ة
،2012مثلت ا÷زائر ‘ مؤو“ر الوحدة الفريقية
ب- -اديسص اب- -اب -ا أاحسش -ن “ث -ي -ل ،حسش -ب -ه -ا ،وك -ذا ‘
سشÎاسش -ب-ورغ ب-ف-رنسش-ا سش-ن-ة  ،2014ك -م -ا ك -انت ل-ه-ا
مشش -ارك -ات بسش -ط -ي-ف ،واع-تÈت ج-م-ه-وره-ا ط-ي-ب-ا
وذواقا.
وع -ن ج -دي -ده -ا ،ق -الت ن -ورة ق -ن -اوة ،ان -ه-ا ق-امت،
مؤوخرا ،بإا‚از البوم ثا ‘ Êالسشوق أالن ،وهو
متنوع فيه القناوي والصشحراوي بطريقة عصشرية،
وأارج -عت ال -فضش -ل ‘ ت-أال-ق-ه-ا ال-ف-ن-ي ا ¤مسش-اه-م-ة
زوج -ه -ا ،وه -و م-وسش-ي-ق-ي ويسش-اع-ده-ا ك-ثÒا ،رف-ق-ة
ال-ف-رق-ة اŸوسش-ي-ق-ي-ة ال-ت-ي ت-نشش-ط معها ،وا÷مهور
يعرفها كذلك كعازفة على آالة القومÈي ،كما انها
تقوم بتأاليف كلمات وا◊ان اغلب أاغانيها ،أاما عن
األسشاتذة الذين تتلمذت على أايديهم ‘ مسشارها
الفني ،ذكرت الفنانة نورة ك Óمن حميد القصشري
واŸرحوم اŸعلم بن عيسشى.

بحملة اسشتقالت جماعية من الديوان ،ومذكرا Ãسشؤوولة دائرة
اŸسشرح نبيلة ﬁمدي ،التي رقيت لتسش Òمسشرح مسشتغا،ÂوسشمÒ
مفتاح مدير األعÓم بالديوان ،والذي رقي ا ¤مرتبة مسشتششار،
مششÒا ان الهزات التي تسشجل بالديوان يتم التحكم فيها بسشرعة
لتعود األمور ا› ¤اريها.
ووجه بن تركي ‘ األخ Òنداء للجميع ÿدمة الوطن والعÎاف
ب -اÛه -ودات اŸب -ذول -ة ع-ل-ى ج-م-ي-ع األصش-ع-دة ل-ت-حسش Úمسش-ت-وى
البÓد ،ومعيششة مواطنيها ،داعيا ا ¤ما اسشماه الرحمة بالبلد
وال - -وح - -دة ورف- -ع ال- -غ Íع- -ن- -ه- -ا ،وع- -دم تسش- -وي- -د ك- -ل
ششيئ،فا÷زائر وان كانت تعا Êمن أازمة مالية
فهي تضشرب كل العا ،⁄وذكر Ãا قاله له الفنان
وديع الصشا‘ ،بأان ا÷زائري Úيقدمون كل
ششيئ بسشخاء كب ،Òال الكلمة الطيبة ،وهذا
عندما قال له احد اŸواطن ‘ Úاحد
اŸهرجانات :وين تلعب اليوم يا ششيخ؟
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مهرجان وهران ينعشض صسيف الباهية الثقا‘

«ليلي ـ ـت» تدشش ـ ـن مسشابق ـ ـة األفـ ـ ـÓم الطويل ـ ـة
^ اıرج السشوري غسشان ششميت :عرضس أاعمال سشينمائية عن النفراج والسشÓم أاملي با÷زائر
افتتحت ،أاول أامسض ،منافسسة مسسابقة
لفلم الطؤيلة ‘ الطبعة العاشسرة من
ا أ
مهرجان وهران للفيلم العربي بـ ””ليليت
السسؤرية”” للمخرج غسسان شسميط ،بحضسؤر
الؤفد السسؤري وعلى رأاسسه اıرج الكبÒ
أاسسعد فضسة.

وهران :مراسسلتنا براهمية مسسعودة

آلفيلم آŸأاخوذ عن روآية ““–ت سصرة آلقمرة““ ÷هينة
آلعوآم ،يفتح نافذة على تدآعيات آأ’زمة آلسصورية
م-ن ق-ت-ل ودم-ار وآن-ت-ه-اك وقضص-ي-ة آل-ه-ج-رة وآل-ل-جوء
وتدآعياتها آإ’نسصانية وآ’جتماعية...
يرصصد آلفيلم أآحدآثه على مدآر  120دقيقة ،حياة
عائلة سصورية تنتقل من بيئة ريفية ﬁافظة تعيشس
–ت آلدمار وآلقصصف إآ ¤منطقة أآخرى آمنة ‘
مدينة تضصم نسصاء ورجا’ وأآطفا’ Áثلون ﬂتلف
أآطياف آÛتمع.
على هامشس آلعرضس ،قال آıرج آلسصوري شصميط
آن““آختيار آلفيلم آلسصوري ““ليليت““ ’فتتاح بر›ة
مسصابقة آأ’فÓم آلطويلة ‘ طبعتها آلعاشصرة ،ليسس
آحتفاًء بالفيلم ‘ أآول عرضس عربي له فحسصب،

وإآ‰ا تكرÁا لسصوريا وآلسصوري.““Ú
شص- -دد ع- -ل -ى أآن ““ آأ’زم -ة آلسص -وري -ة خ -ل -قت قضص -اي -ا
ومشصاكل –تاج إآ ¤أآك Ìمن فيلم““ .معّبرآ عن أآمانيه
بأان يشصارك ‘ آلطبعات آلقادمة بأافÓم عن آ’نفرآج
وآلسصÓم.
عن آسصم آلفيلم قال آıرج ،إآن ““ ليليت هي آŸرأآة
آأ’و ¤آ’دم ،قبل حوآء ،ولكنها  ⁄تصصنع من ضصلعه،
بل خلقها آلله من ط Úكآادم ،فكانت ندآً له““.
من جهته ،قال آŸمثل آلسصوري ،عبد آلرحمن أآبو
آلقاسصم ،إآنه بكى أآك Ìمن مّرة أآثناء تصصوير آلفيلم،
مضصيًفا أآن آأ’حدآث آلتي يعيشصها بلده يوميا منذ
أآك Ìمن  6سصنوآت –ز ‘ آلنفوسس وŒرح آلذآكرة
وآلضصم Òآ◊ي .تابع أآبوآلقاسصم““ :أآ“نى أآن ’ تتكرر
ه -ذه آŸأاسص -اة ’ ،ن -ري -د ت -ق -د Ëضص -ح -اي -ا وشص -ه-دآء
آخرين ،نريد –رير آأ’رضس““.
من جهتها ،جهينة آلعوآم صصاحبة روآية ““–ت سصرة
آلقمرة““ إآ ¤آلفصصل ب Úآلدولة وآلدين وآلÎكيز أآكÌ
على آإ’نسصان ‘ ﬂتلف آأ’عمال آلفنية وآلثقافية
مضصيفة بتأاثر بالغ ““ آ◊رب Œعل من آإ’نسصان يعيد
صصياغة ذآته وأآولياته و آلتفكÃ Òا كان وما يجب أآن
يكون...ونحن ‘ سصوريا –ّول معظمنا إآ ¤حكماء““.

الناقد العراقي ،قيسض قاسسم لـ«الشسعب””:

الوثائقي العربي سشيئ والسشينما العراقية
غّي ب ـــــ ت ا لق ضشاي ــــــ ا ا Ÿلتهب ـــــــ ة

اıرج الفلسسطيني ””رائد انضسؤ ””Êلـ ””الشسعب””:

””الفرقة””  ..إارادة
عراقية تؤومن با◊لم واألمل

القدرة على اإلنتاج الفنّي ...أابرز دليل على أاّن الششعب حي

أآّك -د آıرج آل -ف -لسص-ط-ي-ن-ي رآئ-د
آنضص- -و Êأآّن صص- -وت آل- -ث -ق -اف -ة
قال الناقد العراقي ،قيسض قاسسم لـ ””الشسعب”” ،السسينما الؤثائقية بالؤطن
وآل -ف-ن وآل-ق-درة ع-ل-ى آإ’ن-ت-اج
العربي عاّمة ⁄ ،ترتق بعد إا ¤ما ينبغي أان تكؤن عليه ‘ ،الؤقت الذي
يÎج- -م ح -ق -ي -ق -ة وآح -دة
لجانب جاهدين لسستخراج اŸزيد من اŸؤاد الؤثائقية من هذا
يسسعى فيه ا أ
ودليل على أآّن ““آلشصعب
أاثار فيلم ””الفرقة”” للمخرج العراقي الباقر جعفر ‘ عرضسه
ال-ب-ل-د ال-غ-ن-ي ب-ط-اق-ات-ه وال-ف-ري-د ب-ت-ن-ؤع-ه .أاضس-اف ‘ تصسريح لنا هنا تكمن
حي““ ،ويتجلى ذلك ‘
لول بالدورة العاشسرة من مهرجان ””وهران للفيلم
العاŸي ا أ
اŸفارقة ‘ أان الفيلم الروائي يحمل ‘ طياته تطؤرا ملحؤظا ‘ ،حÚ
آلتوآصصل آإ’نسصا Êمع
لفلم الؤثائقية إاعجاب الكث Òمن
العربي”” ‘ إاطار مسسابقة ا أ
ن البلد خّزان
يعيشض الؤثائقي حالة ركؤد ملحؤظة ،والغريب ‘ كل ذلك أا ّ
آÛت-م-ع-ات آل-ث-ان-ي-ة،
السسينمائي ÚواŸتفرج ،Úنظ Òالتحدي والتضسحية وا÷رأاة ‘
هائل للؤثائقي.
لمل .يتناول الفيلم بعيدآ عن كليشصيهات
لف-لم صسناعة هذا الفيلم بإارادة عرقية تؤؤمن با◊لم وا أ
ذك -ر ق -يسض ق -اسس -م ان ه -ذه ال -ؤضس -ع -ي -ة تÎج -م ب -أام -ان-ة ح-ال ا أ
نشص -رآت آأ’خ -ب-ار ول-غ-ة
قصسة فرقة ””حلم”” التي ولدت من داخل مدينة الصسدر ،حيث عزف
لن-ه-ا غّ-ي-بت ال-قضس-اي-ا ا◊ي-ؤّي-ة اŸل-ت-ه-ب-ة
ال -ؤث -ائ-ق-ي-ة ب-ال-ع-راق السس-ي-ئ-ة ،أ
آÿشصب ،جاء هذآ آلتصصريح
اŸؤسسيقى والغناء ﬁرم ،وهي عبارة عن  6أافراد يعزفؤن اŸؤسسيقى
لخÒة و⁄
لنسسانية التي أافرزتها العقؤد ا أ
واŸؤضسؤعات الجتماعية وا إ
للمخرج آلفلسصطيني لـ ““آلشصعب““
لسساسسية هي عدم القدرة على إاقامة
الصسؤفية ‘ العراق ،مشسكلتهم ا أ
تسس -ت -غ -ل بشس -ك-ل جّ-ي-د ،وزادت اŸسس-اف-ة ب Úالسس-ي-ن-م-ائ-ي ال-ؤث-ائ-ق-ي وبÚ
على هامشس مهرجان وهرآن للفيلم
حفلتهم ‘ مدينتهم التي –ّؤلت ما بعد الحتلل إا ¤مدينة ذات
الؤاقع ،على حد تعبÒه.
آلعربي آلذي ينعشس صصيف آلباهية آ ¤آخر
طابع ديني متشسّدد .تتابع كامÒا اıرج الباقر جعفر طؤال 67
أاضساف› :مل ا◊ياة ‘ العراق ماّدة وثائقية وÁكن اسستخراج مادة
آلشصهر آ÷اري.
دقيقة أافراد الفرقة :واقعهم ،أاحلمهم وأامنياتهم ،وهم يخاطرون
سسينمائية ‘ كل ثانية أاو دقيقة ،متسسائل ‘ اÿتام عن السسبب الذي Áنع
قال آنضصو Êلـ ““آلشصعب““ أآنّ آŸسصتوى آلثقا‘
بحياتهم ووقتهم الذي من اŸمكن أان يذهب بل فائدة ..قال جعفر
السسينمائي Úالعرب من إانتاج أافلم وثائقية جّيدة ‘ العراق.
وآلفني لدولة فلسصط ‘ Úتقدم وآعد باŸقارنة
عن ظروف تصسؤير فرقة ””حلم”” بطله فيلمه الؤثائقي ‘ تصسريح
م -ع آل -وآق -ع آلسص -ي -اسص -ي ،مضص-ي-ف-ا ‘ ه-ذآ آلصص-دد:
لوضساع
لـ ””الشسعب””ّ“ :كنت من صسناعة هذا الفيلم رغم ا أ
““علينا أآن نخرج من سصايكولوجيا آلضصحية ونقّدم
الراهنة والظروف الصسعبة ،على اعتبار أاّني أاوهمتهم
أآن-فسص-ن-ا ك-أاصص-ح-اب ف-ع-ل ونشص-ارك Œارب-ن-ا آل-ع-م-يقة
بأاّنه فيلم عن اŸدينة وتاريخها وبطؤلتها ‘ زمن
الناقد ›دي الطيب لـ ””الشسعب””:
وآÿاصصة مع آآ’خرين بفخر وآعتزآز““ .يشصارك رآئد
الحتلل””  ..معتÈا أاّنه من اŸسستحيل أان يعرضض
آنضص-و ‘ ÊآŸه-رج-ان آل-ع-اشص-ر ل-وه-رآن آلسص-ي-ن-مائي،
هذا الفيلم داخل بغداد أاو يكؤن تقّبله ل من
بفيلمه آلوثائقي ““آصصطياد آأ’شصباح““ آلذي يجمع بÚ
ا÷هات اŸسسيطرة ول سسكان اŸدينة ‘
آل-روآئ-ي وآل-وث-ائ-ق-ي ل-ت-وصص-ي-ل ف-ك-رة ف-يلمه Ãشصاعره
حد ذاتهم.
وأآحاسصيسصها آلعميقة آŸؤوثّرة قائ :Óأآّن فكرة آلفيلم
طالب عديد اŸشسارك Úآأ’دب-ي-ة ،يضص-ي-ف ن-فسس آŸصص-در ،م-عّ-ق-ب-ا
وحكايته هي ““آلوحيدة آلتي –ّدد شصكل آلفيلم ونوعه
Ãهرجان وهران بضسرورة العؤدة ““وب-ال-ت-ا‹ ع-ادت آلسص-ي-ن-م-ا آŸصص-ري-ة من
إا ¤ا أ
Óخ -ذ ع -ن آل -نصص -وصس آأ’دب -ي -ة
لدب كطؤق ‚اة للسسينما ج -دي -د ل  -أ
ي الشسطي ‘
اŸقدمة سسؤاء على صسعيد الشسكل أاو وآسص - -ت - -ق - -امت آل- -عÓ- -ق- -ة م- -ا ب Úآأ’دب
اŸضسمؤن ‘ ظل تراجع مسستؤى وآلسصينما““.
راز يح حصسري
الكتابة السسينمائية .أآشصار ‘ هذآ آإ’طار إآ ¤آلعمل آلشصهÒ
تصسر
يتصصّور فريق آخر أآن آلسصينما فن قائم «آل -ك -يت ك -ات» آل -ذي ي-ك-م-ن سص-ر ‚اح-ه
لـ«الشسعب””:
لنتاج الفني بالكؤيت لعقد دورة سسينمائية احÎافية ثانية ،خلل السسنة ا÷ارية ،حسسب ما
تسستعد شسركة دار اللؤؤلؤؤة ل إ
بذآته ،وبالتا‹ ’ ينبغي لها أآن تعتمد آأ’ول ‘ أآّنه مقتبسس عن روآية شصهÒة
علم لدى السسيناريسست الكؤيتي ،رازي الشسطي ‘ أاول مشساركة له ‘ مهرجان وهران للفيلم العربي الذي دشسنه وزير
على مصصدر آخر ،وهو ما آنتقده آلناقد جدآ وهي ““آŸلك آ◊زين““ ،ليؤوّكد أآّن تلك
الثقافة عز الدين ميهؤبي بحضسؤر ‚ؤم الفن السسابع جزائري Úوعرب.
آلسص -ي -ن -م -ائ -ي آŸصص -ري› ،دي آل -ط-يب آلعÓقة آلتي آختفت وترآجعت كثÒآ
وب -ال -ت -ع -اون م -ع ط -اق -ات سص -ي -ن -م-ائ-ي-ة
إآنشصاء مقر أآو معهد سصينمائي.
آل - -ذي أآّك - -د لـ ““آلشص- -عب““ أآّن ““آلسص- -ي- -ن- -م- -ا ع - -ادت ‘ آل - -فÎة آأ’خÒة وع- -اد ب- -عضس
ع -اŸي -ة ،وم -ن -ه -م م -دي-ر آإ’ضص-اءة
ج- - -دي- - -ر ب - -ال - -ذك - -ر ،أآّن ف - -ي - -ل - -م ““ح - -ب - -يب
آŸصصرية ،عادت ‘ آلفÎة آأ’خÒة على آلسصينمائي Úسصوآء منتج Úأآو ﬂرجÚ
وآلتصصوير من فرنسصا.
آأ’رضس““ يتناول قصصة حقيقية عن حياة
وجه آلتحديد لتأاخذ من آŸصصادر آأ’دبية إآ ¤هذه آلظاهرة ليتوّقفوآ أآمامها ،على
قال آلشصطي ‘ تصصريح حصصري لـ«آلشصعب““ على هامشس آلفيلم يتناول ق ّصصة ›موعة
آلشص-اع-ر آل-رآح-ل ف-ائ-ق ع-ب-د آ÷ل-ي-ل،
وآسص - -ت - -ق - -امت آل- -عÓ- -ق- -ة م- -ا ب Úآأ’دب خ -ل -ف -ي-ة آل-ن-ج-اح آل-ك-ب Òل-ف-ي-ل-م «ه-ي-ب-ت-ا»
آŸهرجان ،أآّن آلدورة آلسصينمائية آإ’حÎآفية آأ’و ‘ ¤م -ن آلشص -ب -اب آل -ك-وي-ت-ي“ّ ،ر
بدآياته ،طفولته ،شصبابه وخطوآته ‘
وآلسصينما““.
ل-ل-م-خ-رج ه-ادي آل-ب-اج-وري ،وأآيضص-ا ف-يلم
ديسصم Èمن سصنة  ،2015آشصتغلت ‘ موضصوعها آلرئيسس ب- -ظ- -روف م- -ع- -ي -ن -ة –ك -م
كتابة آلشصعر ،مرورآ بفÎة آجتياح
أآشصار ›دي إآ ¤أآّن آلعÓقة تاريخية ما «ترآب آŸاسس» Ÿروآن حامد ،عن روآية
على آŸبادئ وآأ’بجديات آلسصينمائية آأ’و ،¤على غرآر عليهم با’نحصصار ‘ مكان
آلعرآق للكويت وآŸوآقف آإ’نسصانية
ب Úآأ’دب وآلسصينما وخصصوصصا ‘ مصصر« ،آلفيل آأ’زرق» أ’حمد مرآد.
آإ’خ-رآج وك-ت-اب-ة آلسص-ي-ن-اري-و وتصص-م-ي-م آل-دي-ك-ورآت وإآدآرة م- - - - -عّ- - - - -ي- - - - -ن ‘ ﬁاو’ت
وآ’جتماعية آلتي مّر بها عبد آ÷ليل
حيث كانت تعتمد منذ بدآياتها آأ’و ¤ت -اب -ع :ب -ال -ت -ا‹ م -ن ي -ت-ب-ن-ى وج-ه-ة ن-ظ-ر
آل -تصص -وي -ر وآإ’ضص-اءة وغÒه-ا م-ن أآسصسس صص-ن-اع-ة آل-ف-ي-ل-م مسص-ت-م-ي-ت-ة ل-ل-خروج من هذآ
وآتخاذه من آلقلم سصÓح له ‘ تلك
على مصصدرين ،إآّما آ’قتباسس على أآفÓم صصحيحة يرى أآّن آلتكامل ما ب Úآأ’دب
آلسص -ي -ن -م -ائ -ي ،وذلك Ãشص-ارك-ة ع-دي-د آıتصص Úأآم-ث-ال آلوضصع أآو آ’نتصصار وآلتضصحية.
آلفÎة ،على طريقة آلسصÒة آلذآتية أآو ما
أآج -ن-ب-ي-ة أآو مصص-ادر أآج-ن-ب-ي-ة ،وغ-ال-ب-ا م-ا وآلسصينما هو آأ’سصلوب آلصصحيح ،منتقدآ
آıرج وآŸوسصيقار آŸصصري خالد حماد.
ب- -ل- -غ ه- -ذآ آل- -ع- -م -ل ،حسصب ن -فسس
ي-ع-رف ““آل-ب-ي-وغ-رآف-يا““ آŸنتشصرة وآŸعروفة
ك- -انت ك- -ل آل- -قصصصس آل- -ع- -اŸي- -ة ‘ ذلك آلفريق آلذي يعتقد أآن آلسصينما فن قائم
أآوضص - -ح آلشص - -ط - -ي ،ل - -ن - -ا ب - -أاّن آŸرح - -ل- -ة آل- -ق- -ادم- -ة ،آل -ت -وضص -ي -ح -ات ،م -رح -ل-ة م-ا ب-ع-د
ع -ل -ى آŸسص-ت-وى آل-ع-اŸي ‘ ه-ول-ي-ود ،ع-ل-ى
آل- -وقت م- -ق- -ت- -بسص- -ة وم -ؤوّصص -ل -ة ‘ أآف Ó-م بذآته ،وأآن لكل منهما لغته آÿاصصة .بّرر
سص -ت -ع -ن -ى ب -ت -ل -قﬂ Úت -ل -ف ه -ذه آأ’سص-اسص-ي-ات ل -أ
Óعضص-اء آإ’نتاجÃ ،ا فيها آلتأاليف آŸوسصيقي
غ- -رآر آل- -ف- -ي- -ل- -م آ÷دي- -د ع- -ن ح- -ي -اة ““سص -ت -ي -ف
مصصرية .كما أآوضصح أآّن آŸصصدر آلثا Êم-وق-ف-ه ب-ال-ق-ول ““ن-ح-ن ن-ع-ل-م ب-أان م-ع-ظم
آŸنتسصب Úآ÷دد ،مع تخصصيصس دورة متقدمة ل أ
Óعضصاء وتركيب آ÷رآفيكسس.
ج -وب -ز““ Îﬂع وأآح -د أآق -ط -اب آأ’ع-م-ال ‘ آل-و’ي-ات
آل -ذي ج -اء ف -ي -م -ا ب -ع -د ،ه -ي آل-روآي-ات آلشص-ع-وب آل-ع-رب-ي-ة ل-يسصت شص-ع-وب ق-ارئ-ة،
آŸتحدة.
آŸصصرية بدآية من فيلم زين
ﬁمبود تويأآمدوبر لوكعنلهاى آل‘صنصفورسةس بآلشصوكقلتكتبقبÒلجعدلآ،ى آولباسصليتانم‹ا آل‘ذآينÿآل -يج-تاجزوم -آكآ-لث -دفو-رةة آ‘أ’آسلص-اك -سصوييةتآ،أ’ب-واع،-¤ت-ب-قاارئهÓ-ا أآسّنص-بآ-لاسق-صيةنم‘ا سمص -نابأآ-نق -شصا،طأآةح-آلم-فدرقم-ةن آصلص-سوصرينآماأ’ئمية ÒآيŸ،آشصاŸرشص-إآرليهفا ””
سسرب ا◊مام”” «ح -ب -يب آأ’رضس““ أآيضص -ا ه -و أآول ف -ي -ل -م
حسص Úعبد آلقدوسس وأآدب
آÛا’ت آل -ف -ن -ي -ة وآ◊رآك آأ’دب-ي آل-ث-ق-ا‘ م-ن-ذ ب-دآي-ة ع - - -ل - - -ى ““إآع - - -دآد ب - - -رآم - - -ج ث - - -ق - - -اف - - -ي - - -ة
روآئي طويل للمخرج رمضصان خسصروه
وﬂتلف آلكتاب وآأ’دباء ‘ تلك آلفÎة.
Ÿا ي - -ح - -دث آل - -ت - -ك- -ام- -ل م- -ا ب Úآأ’دب
ع
م
ل
س
س
 ،1995ف -ي -م -ا آن -حصص -رت م-ؤوخ-رآ ‘ آÛال آلسص-ي-ن-م-ائ-ي م- -ت- -خصصصص- -ة““ تشص- -م- -ل ﬂت- -ل- -ف آل- -ف- -ن -ون
ينمائي وآلسص -ن -اريسصت رآزي آلشص -ط -ي م-ن إآن-ت-اج
ث -م ج -اءت فÎة م -ن آل -فÎآت آن -ق -ط -عت وآلسصينما أآتصصّور فيه فائدة لÓثن.““Ú
Óن-ت-اج آل-ف-ن-ي ،آل-تي
شص-رك-ة دآر آل-ل-ؤول-ؤوة ل -إ
آل -ع Ó-ق-ة “ام-ا م-ا ب Úآأ’دب وآلسص-ي-ن-م-ا تابع موضّصحا :فائدة لأÓدب أ’ّنها تسصاهم وآŸسصرحي““ .كما يرجع آلفضصل لها ‘ تأاسصيسس آلفرقة آلسصينمائيةÃ ،ا فيها آلÈآمج ،آلسصيناريو ،يرى النؤ
ر
‘
آلسص-ي-ن-م-ائ-ي-ة آأ’و ¤ب-اÿل-ي-ج ،تضص-م سص-ي-ن-م-ائ-ي ،Úشصارك وآإ’خرآج وآŸوسصيقى ،من خÓل آلورشصات
آعتÈها آلشصطي أآّنها ““آلشصركة آلرآئدة ‘
آŸصصرية وأآصصبح آلبعضس يفضصل آلكتابة ‘ آنتشصار آأ’دب وآلكلمة بشصكل أآوسصع
فيفري
” آختياره ضصمن آلتي فاقت  37ورشصة مبتدئة.
صص-ن-اع-ة آلسص-ي-ن-م-ا ‘ آÿل-ي-ج ح-ال-يا““ آلتي
ل-لسص-ي-ن-م-ا م-ب-اشص-رة أآو آل-ن-ق-ل ع-ن مصصادر ل -ل -ج -م -ه-ور وŒسص-ي-د ه-ذه آل-ك-ل-م-ة ع-ل-ى
أآغلبهم ‘ آلفيلم ““حبيب آأ’رضس““ آلذي ّ
آلعروضس آÿاصّصة Ãهرجان وهرآن آ◊ا‹ وفيلم جديد،
أآعلن ّﬁدثنا عن إآقامة ورشصة خاصصة
ب-فضص-ل-ه-ا ّ” ت-أاسص-يسس آل-دورة آلسص-ي-ن-م-ائ-ي-ة
›هولة و’ يذكرها أآصص ،Óو‘ آلفÎة آلشص -اشص-ة م-ن أآج-ل إآث-رآء آŸشص-ه-د آل-فّ-ن-ي
سصيعرضس ‘ فÈآير آلقادم بعنوآن ““سصرب آ◊مام““ .وهو بـ«طريقة آإ’نتاج““ و«آلشصعر““ على آŸدى آلقصص ،Òمؤوّكدآ
آŸشصار إآليها سصابقا بقيادة ““آلشصيخة آنتصصار
آأ’خÒة ع- -ل- -ى وج- -ه آل -ت -ح -دي -د ،ع -ادت وب - -ال- -ت- -ا‹ ي- -ح- -دث آل- -ت- -ك- -ام- -ل م- -ا بÚ
فيلم روآئي طويل يروي ملحمة كويتية بأاحدث آلتقنيات ‘ آلوقت نفسصه مسصاعيه آ÷ادة با’سصتمرآر وآلتفك ‘ Òسصا ⁄آلعلي آلصصباح““.
آلسصينما آŸصصرية ل أ
Óخذ عن آŸصصادر آلعنصصرين.

ب .م

التكامل ما ب Úاألدب والسشينما هو األسشلوب الصشحيح

وت -ف -رضس ن -فسص -ه -ا ع -ل -ى آıرج
آل - -ذي ب - -دوره ي - -جب ع - -ل- -ي- -ه
آل -ت -ج -اوب م -ع ه -ذآ آل -ف -رضس
و’ يجوز له أآن يتعنت أآو
يجازف““.
قال ““ :هذآ ما أآج‘ ÊÈ
آلبحث على شصكل ﬂتلف
ج - -دي- -د ،آسص- -ت- -حضص- -ر م- -ن
خÓ-ل-ه آŸشص-اع-ر آ◊ق-يقية
دآخل هذآ آلفيلم ،و‘ آأ’خÒ
ت- -وّصص- -لت إآ ¤ط -ري -ق -ة آŸزج بÚ
آل-وآق-ع وآل-ت-م-ث-ي-ل ب-ح-يث يشصكل صصورة
وحدة مّتحدة““.آıرج آنضصو Êحاول خÓل
آلفيلم تصصوير ظروف غرف آلتحقيق وآلزنزآنات
‘ مركز ““آŸسصكوبية““ للتحقيق ،بينما يروي آأ’سصرى
قصصصس ومشصاهد حقيقية عاشصها آأ’سصرى من آإ’ذ’ل
وآل -ع -ن-ف وآ’ضص-ط-ه-اد آل-ذي ت-ع-رضص-وآ ل-ه خÓ-ل فÎة
آعتقالهم وآلتحقيق معهم.يشص Òآنضصو Êإآ ¤أآّن آلفيلم
ي -رت -ك -ز ب -اأ’سص -اسس ع -ل -ى سص-رد قصص-ة آأ’سص Òآلسص-اب-ق
(ﬁم -د خ -ط -اب آب -و ع-ط-ه) آل-ذي ل-عب دوره آل-ف-ن-ان
آŸقدسصي (رمزي آŸقدسصي) ،ومعظم آŸشصارك‘ Ú
إآعدآده هم أآسصرى سصابق ،Úوهم آلذين شصاركوآ ‘
إآعادة بناء وتشصكيل آلسصجن من جديد ÷عل آأ’مر
وكأاّنه حقيقة وليسس خيال.
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'' ''¢VQ’CG Ö«ÑMفيلم كويتي ينافسس على التتويج Ãهرجان وهران

براهمية .م

ب .م

السسبت  29جويلية  201٧م
الموافق لـ  0٦ذي القعدة  1438هـ

ثقافة

ميهوبي يزور معرضس «من إاكوسضيم إا ¤ا÷زائر» ويؤوكد:

«حفرية سصاحة الشصهداء مكسصب علمي وثقا‘ هاّم»

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

العدد

1٧399

وعدة الو‹ الصضالح سضيدي ا◊سضني بوهران

16

موعد مع الصصوفية والثقافة تصصنعه جمعية
الطريقة الطيبية

قام وزير الثقافة عز الدين ميهوبي ،أاول أامسس اÿميسس ،بزيارة معرضس «من إاكوسضيم إا ¤ا÷زائر 22 :قرنا من
لثار القدÁة والفنون الإسضلمية وينظمه اŸركز الوطني للبحث ‘
التاريخ» ،الذي يحتضضنه اŸتحف الوطني ل آ
ك -انت وه -ران ال -ب -اه -ي -ة ع-ل-ى
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«ا◊دث الروحي الكب ÒاŸتمثل ‘
وع - -دة وه - -ران ال - -كÈى اŸع- -روف- -ة
ي- -ت- -م اآ’ن ‘ سس -اح -ة الشس -ه -داء
أسسامة إأفرأح
ب - -وع - -دة ال - -و‹ الصض - -ال - -ح سض - -ي - -دي
بوضسع معاŸ ⁄تحف مفتوح ‘
ﬁطة سساحة الشسهداء للميÎو،
ا◊سض-ن-ي» ،ه-ذه ال-ت-ظاهرة الدينية
قال وزير الثقافة عّز الدين وهذا ما قمنا به إا ¤جانب وزير
وال -ث -ق -اف -ي -ة ال-ت-ي Œم-ع ك-ل شض-ي-وخ
م - -ي- -ه- -وب- -ي إان ت- -ن- -ظ- -ي- -م ه- -ذا النقل واأ’شسغال العمومية ووا‹
وم -ري -دي ال-ط-ري-ق-ة ال-ط-ي-ب-ي-ة عÈ
اŸعرضض ،بالتنسسيق مع اŸركز ا÷زائ- -ر ‘ وضس- -ع الÎت- -ي- -ب -ات
تراب الوطن ومن اÿارج.
ال- -وط- -ن- -ي ل - -أ
لب- -ح -اث اأ’ث -ري -ة ال -ع -م-ل-ي-ة إ’‚از ه-ذا اŸت-ح-ف
ة
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ضس-م-ن م-ع-اي Òع-ل-م-ي-ة وع-اŸية
حبيبة غريب
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الدينية للطريقة الطيبية ،هي موعد يقول
ميÎو ‘ العا ،⁄وهو مكسسب
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كب Òوإاضسافة نوعية ‘ اÛال
شس -ي -خ ال -ط -ري -ق-ة م-و’ي ا◊سس-ن شس-ري-ف ال- -ع- -ل- -وي- -ة ،ال- -ت- -ي -ج -ان -ي -ة ،اŸاشس -يشس -ي -ة،
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ال- - -ت- - -اري- - -خ- - -ي واŸت- - -ح- - -ف- - -ي
ال- -وزا ‘ Êتصس- -ري- -ح لـ»الشس- -عب»ي -ه -دف» البوعبدلية ،الهÈية ،القادرية ،إا ¤جانب
.
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والسسياحي».
÷مع الشسمل وŒديد روابط التواصسل مراسسم تلبيسض ضسريح الو‹ الصسالح والتي
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وسسبق لتوفيق حموم ،مدير
ب Úشسيوخ ومريدي الطريقة الطيبية التي ي -حضس -ره -ا اأ’شس -راف وم -ق -ادﬂ Ëت-ل-ف
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اŸرك -ز ال -وط -ن -ي ل -أ
تعد معلما من معا ⁄التصسوف با÷زائر الطرق».
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اآ’ث -ار ،أان صس -رح شس -ه -ر أاف -ري -ل
وشس -م -ال إاف -ري -ق-ي-ا وال-ت-ي أاسسسس-ه-ا الشس-ي-خ
اختتمت الوعدة باŸسسÒة التي شسارك
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الفارط بأان علم اآ’ثار  ⁄يكن
مو’ي الطيب الوزا.»Ê
ج- -دا ع- -ل -ى صس -ع -ي -د ق -ي -م -ت -ه -ا
ف - -ي- -ه- -ا ا÷م- -ع ال- -غ- -ف Òم- -ن اŸواط- -نÚ
ة
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وأاضس -اف شس -ي -خ ال -ط -ري-ق-ة ق-ائ-ل« ،إان واŸشس -ارك Úم -ن ضس -ري -ح ال -و‹ الصس -ال -ح
ال-ت-اري-خ-ي-ة واأ’ث-رية والسسياحية وح-ف-ري-ة سس-اح-ة الشس-ه-داء مثال
ال -ت -ظ -اه -رة ال -ت -ي سس -ط -ر ل-ه-ا ك-ك-ل سس-ن-ة ب -اŒاه ضس -ري -ح اإ’م -ام سس -ي-دي ال-ه-واري،
أايضس - - -ا ،أ’ن اŸك - - -ان ‘ ق - - -لب ح - -ي ع - -ل - -ى ذلك ،م - -ن خ - -لل
ا÷زائرÃ ،عنى أاننا Áكن أان ال - - -ت - - -واف - - -ق م - - -ع م - - -ؤوسسسس - - -ة اÙطة ‘ الفا— من نوفم Èم - -قسس - -م- -ة إا ¤ع- -دة م- -ن- -اط- -ق ب -رن -ا›ا ث -ري-ا ه-ي أايضس-ا م-وع-د لسس-ك-ان فيما ثم تقد Ëا◊ضسرة اÿتامية أامام
منفصسلة– ،ت تأاط ÒاÛمع الباهية وزوار مقر زاوية سسيدي ا◊سسني الضسريح الو‹ الصسالح سسيدي ا◊سسني من
نقرأا تاريخ العاصسمة من خلل ميÎوا÷زائر إ’‚از اŸشسروع اŸقبل.
وك -انت اأ’سس -ب -ار ال-ت-ق-ي-ي-م-ي-ة اأ’ثري الذي يضسّم باحث Úمن للمشساركة ‘ ﬂتلف النشساطات الروحية طرف فرقة فلكلور أاو’د توات».
هذه اŸنطقة التي فيها تراكم دون اإ’ضسرار باآ’ثار.
اŸنجزة بالقصسبة السسفلى حلل اŸركز الوطني للبحث ‘ علم وال-ث-ق-اف-ي-ة وال-ف-ول-ك-ل-وري-ة ال-ت-ي ت-نشس-طها
ل -ه -ذا ال -ت-اري-خ ،ل-ه-ذا ف-إان ه-ذه
لشس -ارة ،ف -ق -د ن -ظ -مت ا÷م-ع-ي-ة
ول  -إ
ا◊فرية اŸتميزة تعت Èمن أاهم
سس -ن -وات  1994و 2008نوعية اآ’ث - -ار واŸع - -ه - -د ال - -ف- -رنسس- -ي ﬂت-ل-ف ال-ط-رق الصس-وف-ي-ة وال-فرق الفنية ال-دي-ن-ي-ة ل-ل-ط-ري-ق-ة ال-ط-ي-بية– ،ت رعاية
ا◊ف- -ري -ات ال -ت -ي “ت ‘ فÎة علم اآ’ثار  ⁄يكن عائقا ‘
البقايا اأ’ثرية اŸطمورة –ت للبحوث ‘ علم اآ’ثار الوقائي ،والفولكلورية اŸشساركة».
اÛلسض اإ’سس- -لم- -ي اأ’ع -ل -ى ا÷م -ع -ي -ة
ا’سستقلل» ،يقول الوزير ،الذي وجه التنمية وحفرية سصاحة
” التنقيب ا÷زئي ‘ ا÷هة
وق -د تضس -م -ن ب -رن-ام-ج ال-وع-دة ،حسسب ال -دي -ن -ي -ة ل -ل -ط -ري -ق-ة ال-ط-ي-ب-ي-ة ب-وه-ران،
أارضسية السساحة ،تل ذلك أاسسباب و ّ
أاشساد بالعمل الكب Òالذي قامت
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الشصهداء مثال حي
” على ا÷ن -وب -ي -ة ع -ل-ى مسس-اح-ة 1200
بالتنسسيق العلمي مع  Èﬂاأ’بعاد القيمة
تشسخيصسية سسنة ّ ،2009
ب - -ه ف- -رق ال- -ب- -حث ا÷زائ- -ري- -ة
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وت - -ع - -ت Èح - -ف - -ري- -ة سس- -اح- -ة إاثرها تعديل اıطط اأ’و‹ م Îمربع ،بغية إا‚از متحف
بجامعة وهران  ،2ي بقاعة اÙاضسرات
ق
ب- -الشس- -راك- -ة م- -ع ب- -عضض ال -ف -ر
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الشس -ه -داء ح -ال -ة ف -ري -دة أ’ن -ه -ا Ùط - - -ة اÎŸو ال- - -ذي ك- - -انت ل -ل -م-ق-ت-ن-ي-ات اأ’ث-ري-ة .وي-ن-ت-ظ-ر
مسسجد عبد ا◊ميد بن باديسض بوهران،
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أاج -ريت ‘ م -ن -ط -ق-ة ع-م-ران-ي-ة مسس-اح-ت-ه  8آا’ف م Îم- -رب- -ع ،ا’ح-ت-ف-اظ ب-اŸك-تشسفات اأ’كÌ
عشس -ي -ة ان -ط -لق ف -ع -ال -ي -ات وع -دة ال-و‹
ى
ل
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الهام الذي يسسلط الضسوء
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ون- -ق- -ط- -ة ﬁوري -ة ‘ ا÷زائ -ر ب - -ط - -اب - -ق أارضس - -ي ومسس- -ت- -وي Úأاهمية لكّل مرحلة تاريخية ‘
الصس -ال-ح سس-ي-دي ا◊سس-ن-ي م-ل-ت-ق-ى وط-ن-ي
فÎات تاريخية واسسعة».
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القدÁة ،واŸعلومات اŸتوصسل علوي ،Úوكانت مداخل اÙطة اŸوق- - -ع ،ب - -ه - -دف ع - -رضس - -ه - -ا
ح - - -ول م- - -وضس- - -وع «ا÷م- - -ال وا÷لل ‘
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التصسوف :قراءات عن إاثر التصسوف ‘
اك- -تشس -ف ول -ك -ن ق -ي -م -ت -ه ‘ أان إاليها مرجعية بالنسسبة لكل مدن
ي-ع-رضض ل-ل-ج-م-ه-ور ال-واسس-ع لكي ال- -ب- -ح- -ر اŸت- -وسس -ط .ك -م -ا أان -ه ت-ع-دي-ل-ه-ا ل-تصس-ب-ح ‘ م-ع-ظ-م-ه-ا ﬁطة اÎŸو ،كما سسيتم عرضض من التظاهرة ،حفل –ييه فرقة التوات ال- -ع- -م- -ل ال -ف -ن -ي» ،ت -ط ّ-رقت م -ن خ -لل -ه
مشس- -روع رائ- -د ‘ ا÷زائ- -ر أ’ن –ت سسطح اأ’رضض.
اŸع- -ا ⁄ال -ت -ي اق -ت -ل -عت ب -غ -ي -ة ل -ل -ب -ارود ،ح-ف-ل آاخ-ر ل -أ
لن-اشس-ي-د ال-دي-ن-ي-ة للجوانب اأ’خرى للصسوفية وأاثرها على
ي -ت -ع -رف ع -ل -ي -ه وي -درك ح-ج-م
وق -د أا‚زت ا◊ف -ري -ة ع -ل-ى ترميمها.
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ت
ا÷هد الذي ُبذل ،وقيمة الشسيء ع -ل -م اآ’ث -ار ال -وق -ائ -ي ع -م -ل -ي-ة
ا◊ياة اليومية للفرد واÛتمع.
وق -ائ -ي -ة ق -ب-ل-ي-ة ل-ل-ح-ف-اظ ع-ل-ى مسس -اح -ة  3آا’ف م Îم - -رب - -ع،
ال- - - -ذي ُوج- - - -د ..ل- - - -ذلك ك - - -ان
اŸع- - -رضض اأ’ول اŸف- - -ت- - -وح ‘ اŸك- - -ن- - -ون اأ’ث - -ري و‘ ن - -فسض
تزامنا ومهرجان وهران الدو‹ للفيلم العربي
قصسر الثقافة واآ’ن ارتأاينا أان ال - -وقت م - -واصس- -ل- -ة اŸشس- -اري- -ع
يكون ‘ متحف اآ’ثار القدÁة ا’سسÎاتيجية.
وي -ن -ت-ظ-ر أان ت-تشس-ك-ل ﬁط-ة
أ’ن- -ه ي- -رم- -ز إا ¤ت- -لك ال -فÎات
ال-ت-اري-خ-ي-ة» ،يضس-ي-ف م-ي-ه-وب-ي ،سساحة الشسهداء من طبقات‘ ،
م -ع -تÈا أان م-ن أاسس-ب-اب اخ-ت-ي-ار ك-ل ط-ب-ق-ة مسس-اح-ات ﬂصسصس-ة
هذه الفÎة بالذات للمعرضض هو لوزارة الثقافة تقدم فيها تقدË
لسضماء العربية والوطنية البارزة واŸشضاركة ‘ مهرجان وهران الدو‹
حطت Ãعسضكر أامسضية اÿميسس كوكبة فنية كبÒة من ا أ
أان ُي- -ف- -ت -ح أام -ام ال -زوار وأاب -ن -اء Ùة عن التاريخ للمسسافرين،
صضت ولية معسضكر بقسضط من برنا›ها الفني والسضينمائي ضضمن التظاهرة ،حيث –تضضن
للفيلم العربي ‘ طبعته العاشضرة التي خ ّ
ا÷زائ- - -ر «خ- - -اصس- - -ة اŸغÎب Úمع تهيئة متحفية لعرضض اللقى
لفلم عربية وجزائرية تعرضس ‘ الهواء الطلق إا ¤جانب العرضس
لم Òعبد القادر Ãدينة معسضكر أاربعة عروضس سضينمائية أ
ال- -ذي- -ن Áك- -ن ا’ط- -لع ع- -ل- -ى اأ’ث -ري -ة ،وم -ك-تب اسس-ت-ع-لم-ات سضاحة ا أ
لقبال أامسضية اÿميسس بقاعة سضينما السضعادة ،غ Òأان العرضس
ﬁت-وي-ات-ه ،وأايضس-ا ل-ن-ك-ون ع-ل-ى ل- - -ل- - -وزارة م- - -ن أاج - -ل ت - -ق - -د Ëاÿاصس لفيلم العلمة عبد ا◊ميد 0بن باديسس الذي لقي الكث Òمن ا إ
اÿاصس  ⁄يحضضره اıرج السضوري باسضل اÿطيب كما كان متوقعا لرتباطه ببث مباشضر مع التلفزيون الرسضمي.
“اسض مباشسر مع العمل الذي الشس -روح -ات .وي -رت -قب اف -ت-ت-اح
ّ
كليب» بتكر Ëمن طرف ﬁافظة
معسسكر :أم أ . Òÿسس
بحضضور شضعراء الشضعبي من كل ربوع الوطن
اŸهرجان ومديرية الثقافة لو’ية
معسسكر ،حيث خ ّصض اŸرحوم ميلود
أاك Ìما ميز العرضض السسينمائي
شسر‘ الذي غيبه اŸوت عن حضسور
اÿاصض لفيلم «ابن باديسض» بقاعة
ال-ط-ب-ع-ة ال-ع-اشس-رة Ÿهرجان وهران
تسس- -ت- -ع- -د ع- -اصس -م -ة
ر
سسينما السسعادة هو الÎحيب ا◊ا
ال -دو‹ ل -ل -ف -ي -ل -م ال -ع-رب-ي ،ب-ت-ك-رË
ال - -ب - -ي- -ب- -ان ’ح- -تضس- -ان
ف
ر
س
ش
ف
و
ي
س
ض
ه
ب
ي
ظ
ح
ي
ذ
ل
ا
ّ
خ -اصض ن -ظ Òاه -ت -م-ام-ه Ãث-ل ه-ذه
ف- -ع- -ال- -ي- -ات اŸل- -ت- -ق -ى
اŸه-رج-ان ال-ذي-ن أاع-ج-ب-وا ب-ح-فاوة
الفعاليات الثقافية والفنية.
ن
ال -وط -ن -ي اأ’ول ب -ي -ب -ا
ا’سس- -ت- -ق- -ب- -ال ومسس- -ت- -وى اÿط- -اب
ل - -ل - -ت - -ذك ،Òتضس - -رب ﬁاف - -ظ- -ة
»
ر
الشس - -ع- -ر –ت شس- -ع- -ا
ال -ث -ق -ا‘ ال-راق-ي Ÿسس-ؤوول ال-ق-ط-اع
م -ه -رج -ان وه -ران ل -ل-ف-ي-ل-م ال-ع-رب-ي
م- -وع- -د م- -ع ا÷م- -ال «
لو’ية معسسكر ﬁمد سسحنون الذي
م- -وع- -دا ÷م- -ه- -ور ال- -ف -ن السس -اب -ع،
ب -رع-اي-ة وزي-ر ال-ث-ق-اف-ة
نشسط أاهم جزء من التظاهرة على
وÃسساهمة دار الثقافة
م-واع-ي-د أاخ-رى ل-ع-روضض سس-ي-نمائية
اŸسستوى اÙلي ،نظ Òما شساب
وب-حضس-ور أاسس-م-اء أادب-ية
م -ت -ن -وع -ة،م -ن -ه -ا ف -ي-ل-م «اأ’ن-دلسض»
افتتاحية اŸهرجان الدو‹ للفيلم
وط - - - -ن - - - -ي - - - -ة ‡ي- - - -زة
ıرجه ﬁمد شسويخ ،وفيلم «’لة
العربي بعاصسمته وهران من هفوات
اسس - -ت- -ط- -اعت ان تÎك
زبيدة» ليحيى مزاحم ،وفيلم عطر
بصس - -م - -ت - -ه - -ا ‘ ع - -ا⁄
تقنية ‘ التنظيم والتنشسيط ،غ Òال-ت-أاري-خ السس-ي-ن-م-ائ-ي ◊ي-اة ال-ع-لماء ا’سسلمية.
ا÷زائ- -ر ل- -رشس- -ي- -د ب- -ن ح -اج ال -ذي
ال- -ك- -ت- -اب -ة الشس -ع -ري -ة و
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والشسهداء وأابطال ا÷زائر ،وأاوضسح
وحضسر ضسمن الكوكبة الفنية التي سس- -ي- -خ- -ت -ت -م ب -ه ا÷زء اÿاصض م -ن
اإ’بداع منهم الشساعر
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راب -ح ظ -ري -ف ‘ ك -ل-م-ة أال-ق-ه-ا ق-ب-ل ح ّ-ط -ت Ãعسس -ك -ر ي -وم اÿم-يسض ‘ ال- -ت- -ظ- -اه- -رة بسس -اح -ة اأ’م Òع -ب -د
الروائي عبد الرزاق بوكبة ،الزجّال توفيق ومان ،البشس Òقذيفة ،
نقاشض كما هو معتاد عليه ‘ مثل
” سسابقا عرضض
ه -ذه ال-ت-ظ-اه-رات ال-ف-ن-ي-ة ،ل-ك-ن م-ا ع -رضض ف -ي -ل -م «اب-ن ب-اديسض» أان-ه  ⁄إاط -ار ف -ع -ال -ي -ات م -ه -رج-ان وه-ران القادر ‘ ،حّ Ú
ﬁمد قسسط ،رمزي نايلي  ،الشسعبي قادة دحو .
يفهم بعد أاسسباب حضسور شسخصسية الدو‹ للفيلم العربي بعضض ضسيوف فيلم «تيتي» ıرجه خالد بركات
¤
ا
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ت
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ش
و–تضسن دار الثقافة ليلة اأ’حد القادم ،اأ’
ق -دم -ه ك -اتب سس -ي -ن -اري -وف-ي-ل-م «اب-ن اأ’م Òع- -ب- -د ال -ق -ادر ا÷زائ -ري ‘ شسرف اŸهرجان من سسوريا ،مصسر ،وسس-ي-ت-م ‘ اأ’ي-ام اŸق-ب-ل-ة ال-ت-نسسيق
غاية الفا— من شسهر اوت باŸركز الثقا‘ عائشسة حداد كما
باديسض» رابح ظريف عن تفاصسيل ﬂي -ل -ت-ه أاث-ن-اء ك-ت-اب-ت-ه ل-ف-ي-ل-م ح-ول إايران ،تونسض واŸغرب إا ¤جانب لعرضض فيلم «ابن باديسض» ›ددا
سسيكون ’بناء اŸدينة من شسعراء الو’ية  ،أادباءها .و مثقفيها ،
لصسدار اأ’خ Òللروائي عبد
ا◊ضسور  ،كما سسُينظم بيع بالتوقيع ل إ
عمله على الفيلم كان كافيا ليقنع ال -ع -لم -ة ا÷زائ -ري ال-ع-ظ-ي-م ع-ب-د ك -ب -ار السس -ي -ن -م -ا ا÷زائ -ري -ة ،ح-يث ك - -م - -ا ّ” ا’ت - -ف - -اق بﬁ Úاف- -ظ- -ة
الرّزاق بوكبة  :يدان لثلث بنات الصسادر حديثا.
ن- -خ- -ب- -ة اŸث- -ق- -ف Úال- -ت -ي حضس -رت ا◊ميد ابن باديسض ،واصسفا جهوده حظي الفنان السسوري أاسسعد فضسة اŸهرجان ومديرية الثقافة لو’ية
العرضض السسينمائي بأاهمية ا÷هود بتواضسع أانها جهود قليلة أامام أاحد والفنانة اŸغربية راوية إا ¤جانب معسسكر.
برج بوعريريج  :بلقاسسم جبار
التي تبذلها السسلطات العمومية لقاء ع -ظ -م -اء ال -وط -ن واأ’م -ة ال -ع -رب -ي-ة جمعية اأ’م Òعبد القادر «سسيني

معسصكر –ظى بخمسصة عروضض سصينمائية منها فيلم ابن باديسض
حضصر ا÷مهور وغاب باسصل اÿطيب

عاصصمة البيبان تسصتعد ’حتضصان مهرجانها اأ’ول

ـــــــوار
ح

ثقافة

السشبت  ٢٩جويلية  ٢٠١٧م
الموافق لـ ٠٦ذي القعدة  ١٤٣٨هـ

الششاعرة أامل جمال تفتح قلبها لـ““الششعب““:

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أاخششى أايضشا اصشطدام التجارب بالتابو
’صسوأت ألتي تعمل بعمق بعيدأ عن دوأمة أ’عÓم ،ألتي كثÒأ ما تخرج
أمل جمال صسوت شسعري عربي هام من تلك أ أ
بالكاتب أ÷اد عن دوأئر أ’عتمال وألعمل أ ¤دوأئر ألعمالة...عمالة أ’سسم وألدعاية وضسرورة خوضص حرب ألتوأجد
خضسوعا Ÿنطق أن أŸكان ’ يسسع أ÷ميع...ضسد كل أشسكال ألصسرأع ‘ وجودنا ألصساخب ،تصسدر لشساعرة أŸصسرية أ÷ميلة ““أمل
جمال““ ديوأنها أ÷ديد ““’ وردة للحرب““ عن منشسورأت بتانة Ãصسر ..تتغنى باŸرأة كمن Èللوجود ..كصسوت ’ يأابه
بÈوتوكو’ت ألصسمت ألتي كنا نحسسبها صسنعت للمرأة فقط فصسرنا – وألفضسل للديوأن ‘ كث Òمن ذلك – نعلم يقينا بأانها
’فضساء.
للجميع ما  ⁄يعلنوأ بشسجاعة ’ :وردة للحرب...كانت لـ«ألشسعب““ معها هذه أ÷لسسة أ◊ميمية وكان هذأ أ إ

’مل جمال...
وردة أ

’

حوار :فيصصل ا’حمر

«ألشس-عب““ :ي-ب-دو ألشس-ع-ر مسستعدأ
ل Ó-ن -ب -ع -اث م -ن رم -اده دأئ -م-ا...
ننتظر موته فنجده يبعث أقوى
‡ا مضس - -ى .ه - -ل ت- -خشس Úع- -ل- -ى
ألشس- -ع- -ر وع- -ل- -ى ألشس- -اع -رة ف -يك
شسيئا؟
أمل جمال :ما أاخششاه على الششعر لدي هوعدم
Œاوز كل ديوان Ÿا سشبقه كل ديوان لدي له
خصش -وصش -ي -ت -ه .ع -ل -ى مسش -ت -وى ال-ل-غ-ة وال-ت-ج-رب-ة
وال -ت -ن -اول واشش -ت -ب -اك ال -ع-ام ف-ي-ه ب-اÿاصص ت-لك
الÎكيبة التي ’ أاملها أابدا .مرآاتي الششعرية ’
اأرى فيها وجهي فقط أارى القارىء معي بدرجة
م -ا ن -ت -ق -اسش-م ال-وج-ع وال-ف-رح أاو ن-دي-ن ال-ع-ا ⁄أاو
نلونه .مات الششاعر النبي الذي Áلك ا◊كمة
وأاصشبح يسش Òعلى قدم Úيثقل كاهله ما يثقل
كاهل القارىء بل و اتسشع دور القارىء ‘ تأاويل
النصشوصص عما سشبق.
اأما ما أاخششاه على الششاعرة ‘ فهو اليأاسص الذي
يدفع على الÓمبا’ة .أاخششى أان تنطفىء جذوة
القصشائد وروح الششعر .أاخششى أايضشا اصشطدام
التجارب بالتابو ،أانا سشيدة تعيشص ‘ ظل ثقافة
عربية و›تمع بطريركيي ’ يسشتحسشن البوح
خارج إاطارات معدة سشلفا .خششيتي هذه تنبع من
اإÁا Êأان ‘ حياة اŸرأاة من تراهن عليه أاكÌ
من رهانها على الششعر هناك دائما العائلة.
أŸرأة أك Ìم -ي  Ó-صس -وب ألشس -ع-ر
رغ- - -م ط- - -ب- - -ي - -ع - -ت - -ه - -ا أ◊ك - -اءة
ب-ام-ت-ي-از...م-اذأ تقول أŸرأة عÈ
ألشسعر؟
اŸرآاة حكاءة بامتياز نعم ،بل أام لكل روائي ،لكن
قبل ا◊كي توجد الششاعرية .اŸرأاة كتلة مششاعر
متحركة .تغني ‘ طفولتها لعروسشتها ثم لطفلها
تغني ‘ أافراحها وتعدد ‘ جنازات أاحبابها
والغناء ششعر يختزل Œارب ا◊ياة .اŸرأاة تقول
ك -ل شش -يء شش -ع -را .أاŸه -ا ،أام -ل -ه -ا ،دف -اع-ه-ا ع-ن
مقدسشاتها ،وحريتها ع Èإادانتها Ûتمعها أاو
للرجل أاو العا.⁄
ديوأن أنيق جدأ ..رقيق جدأ..
وقوي أيضسا ..ما قصستك مع وردة
أ◊رب هذه؟
اأشش -ك -رك ع -ل -ى ا’ط -راء ل -وح -ة ال -غ Ó-ف م-ن
اختياري واخÎتها بدقة ششديدة أ’نني أاعتÈها
القصشيدة اأ’و ¤التي تدخلنا إا ¤عاŸه .اأ’م
التي “سشك بأاطفالها ‘ مواجهة الريح وصشفرة
الصشحراء تاركة خلفها ورود هي أاقرب ما تكون
لوردة  -يوم الذكرى  -ششقائق النعمان ا◊مراء
ذات ال- -ق- -لب اأ’سش -ود .ال -دي -وان ك -ل -ه ث -ورة ضش -د
ا◊رب وآاثارها ع Èإابراز نتائجها على الششعوب
خ -اصش -ة ال -نسش -اء واأ’ط -ف -ال .الÓ-ج-ئ Úوا÷ن-ود
وال-ن-ع-وشص وال-ق-ت-ل وال-دم-اء والسش-ب-اي-ا وال-ع-دال-ة
ال -ن -ائ -م -ة .م -ل -ح-م-ة م-ن ال-دم-وع ت-ن-ت-ظ-ر ال-ف-رح
رصشدتها ،فجاءت مكثفة خالصشة ‘ نسشيج واحد.
ا◊رب ت -ط -اردن -ا مشش-اه-ده-ا م-ن-ذ ال-تسش-ع-ي-ن-ات
وتضشخمت إابان غزو العراق وتوحششت مع وجود
داعشص ن -اه -يك ع -ن ت -داع -ي -ات ث -ورات ال -رب -ي -ع
ال -ع -رب -ي .ه -ذا ال-دي-وان –دي-دا ه-و السش-اب-ع ‘

للحرب
مسشÒت -ي الشش -ع -ري-ة ل-ك-ن-ه ال-وح-ي-د ال-ذي
أا“نى أان يÎجم ويقرأاه العا ⁄أ’نه ما به
من رسشائل ضشد ا◊رب هو هد‘ وأاعتقد
أانه هدف كل إانسشان سشوى على كوكبنا.
هناك من الرسشائل ما أا“نى أان يششاركني
فيها العا ⁄بكل لغاته.

ع
لى

تنويع ـ ـ ـ ـ◊ـ ـنـالـ ـششـعـ ـات
ر

’خÒة /
كلمة ليسست أ أ
وردة أخÒة ‘ بسستان هذأ
أللقاء...

ي -ب -دو دي-وأنك م-ن-درج-ا ‘
أŒاه نضسا‹ يذكر بحركات
سس-ادت م-ن-ذ سس-ت-ي-نيات ألقرن
أل -ف -ائت ..ه -ل أنت م-ن-اضس-ل-ة
بشسكل ما؟
أا“نى فع Óأان أاكون من اŸناضشÓت .كلمتي
ه -ي شش -ه -ادت -ي ع -ل -ى ال -ع -ا ⁄م -وق -ف -ي م -ن -ه
وانتصشاري دائما للضشعفاء وانتمائي Ÿعسشكر
اŸظ- -ل- -وم Úأاي -ن -م -ا ك -ان -وا ‘ .دي -وا Êاأ’ول
اسش -تشش -رفت خ -ط -ر ا◊رك -ات اŸت -أاسش-ل-م-ة ‘
قصش -ي -دة ط -وي -ل -ة ‘ ال-تسش-ع-ي-ن-ات .و‘ دي-واÊ
(حدث ‘ مثل هذا البيت) انتصشرت للزوجات
وأادنت الرجل الششرقي ب Úمصشر وأامريكا .و‘
(كأانها أانا) تأاملت وطني على خ ّ
ط جرينتشص عÈ
العباءات السشوداء التي غزت ششارعنا اŸصشري
وا÷ل-ب-اب ال-قصش Òل-ل-رج-ال وشش-رائ-ط ال-دع-وات
اŸتششّددة وأاششكالها التي  ⁄أافلتها ‘ رصشدي
و‘ (زه- -وري السش- -وداء السش- -ري- -ة) ك -انت Œرب -ة
اŸظاهرات ‘ لندن لوقف ا◊رب على العراق
وأاخÒا ديوا Êهذا (’ وردة للحرب) .ليسص
للنضشال حقبة بعينها النضشال مششروط بوجود
الظلم ووجود أاناسص يؤومنون بالعدالة وا◊ق وان
كانت فع ÓفÎة السشتينات هي اأ’قرب أ’جوائنا
ا◊الية بحروبها وحركات –ررها مع الفارق ‘
ششكل العدو واŒاه رياح التغي Òا’جتماعي.
يعرف ألقارئ ألعربي أمل جمال
كشساعرة تكتب قصسيدة ألن..Ì
وق -د ق -رأ ل -ه-ا شس-ع-رأ ح-رأ أيضس-ا..
م - -اذأ ي - -ج- -ذبك صس- -وب قصس- -ي- -دة
ألنÌ؟
بدأات ششعرا حرا فع .Óدرسشت العروضص وعرفت
الزحافات والعلل وكان ديوا Êاأ’ول (’ أاسشميك)
لكني مثلما أا“رد ‘ ا◊ياة على القوالب كنت
أاششعر أان البحر الششعري أاحيانا يضشطر Êإا¤
كلمة ما قد تخنق اŸعنى أاو تقلل من توهجة -
ك-ان كسش-ره-ا ي-ع-ج-ب-ن-ي ج-م-ال-ي-ا رغ-م ﬂال-ت-ف-ه-ا
للخليل ابن أاحمد  .-كنت أاتذكر موسشيقى باخ
وموتسشارت وحيوية سشÎافنيسشكي مث .Óاتذكر
اللوحات التعبÒية مقارنة بالتأاثÒية.
أاتذكر هدوء الباليه رغم ثورة اŸعنى .هكذا
ببسشاطة انتصشرت Ÿا أاريده و ⁄اتقيد Ãا هو
سش -ائ -د كسش -رت اإ’ي -ق -اع ل-ي-ن-تصش-ر اŸع-ن-ى ع-ل-ى
اŸوسش -ي -ق-ى .ت-كسش-رت ث-وابت ك-ثÒة م-ن ح-ول-ن-ا.
ت -ذك -ر ال -بÒوسشÎوي-ك-ا وظ-ه-ور ال-ق-طب ال-واح-د
وق -ت -ه-ا .اضش-م-ح-لت ق-ن-اع-ات واخ-ت-فت ال-ط-ب-ق-ة
ال -وسش -ط -ى ف -ل -م ت-ب-ق ال-قصش-ي-دة م-ك-ت-ف-ة ال-ي-دي-ن
والغضشب يقود اŸششهد فهل تصشمد القصشيدة؟
ماذأ عن ألÎجمة يا أسستاذة؟
أانا مÎجمة بالصشدفة والله .زار Êالششاعر
اأ’مريكي سشام هاميل ‘ بيتيÃ ،صشر .وترك ‹
نسشخا من دواوينه وترجماته .وحدث أان تلقى
دع -وة Ÿؤو“ر ‘ سش -ويسش -را ك -ان ي -ق -ي-م-ه وق-ت-ه-ا
الششاعر العراقي على الششÓه .فطلب سشام مني

ترجمة
ال -قصش -ائ -د ال -ت -ي سش -ي -ل -ق-ي-ه-ا ه-ن-اك فÎج-م-ت-ه-ا
وراجعتها وأارسشلتها إاليه وإا ¤على الششÓه .بعد
فÎة قفزت ا ¤رأاسشي فكرة اختيار عدد آاخر من
قصشائده و ترجمتها وحدث فع Óقدمت الكتاب
إا ¤اŸرك -ز ال -ق -وم -ي ل -لÎج -م-ة ب-ع-ن-وان (ا÷ن-ة
تقريبا) وصشدر بعد سشنوات كنت قد ا“مت فيها
اختيار ›موعة جديدة من القصشائد من ديوانه
(ي -ق -اسص ب -ا◊ج -ر) وصش -درت سش -ري -ع-ا ع-ل-ى غÒ
اŸت -وق -ع م -ن اŸرك -ز ال -ق -وم -ي ل -لÎج -م -ة .أام-ا
Óطفال فكانت قصشصشا أاقرأاها ’بني
ترجمتي ل أ
‘ طفولته ليعرف اللغت Úمعا باعتباره يتمتع
بجنسشيت .ÚالÎجمة أافق له خصشوصشيته ويختار
نسشاكه بدقة ويختار ضشيوفه بعناية ومعياره دائما
ه -و الصش -دق وال -دأاب أان -ا ضش -ي-ف-ة ع-ل-ى الÎج-م-ة
أاترجم ما أاحب أان أاششارك اآ’خر جماله الذي
أاسشر.Ê
أمل جمال حكاءة ماهرة تقدم
Óطفال ..حدثينا عن
عروضسا ل أ
شسهرزأد ألنائمة دأخلك؟
ع Ó-ق -ت -ي ب -اأ’ط -ف-ال ‡ي-زة ج-دا .أاك-اد ’ أاج-د
مسشافة بيني وبينهم .أاحب التعامل معهم جدا
أاح -ك -ي ون-ت-ن-اقشص ونضش-حك ،ون-ل-ون .ك-ت-بت ل-ه-م
و’بني وهو طفل (بحÒة الضشفدعة  -حكايات
من الغابة  -السشنجاب اأ’حمر -تيجي معايا -
ح Úيحكم الثعلب  -القطة التي قالت ’ -
العصشفور اأ’زرق) وهذا اأ’خ Òانتظر صشدوره
منذ أاربع سشنوات وهذا مضشحك جدا.
ما يهمني أاك Ìاآ’ن هو -ورششة جدو ﬁمد -
التي أاقيمها منذ ما يقرب من العام مع اأ’طفال
م -رضش -ى السش -رط -ان  -ه -ذه ال -ف -ئ -ة ال-ت-ي ط-اŸا
أاوصشانا

ب -ه-م أاب-ي رح-م-ة ال-ل-ه ع-ل-ي-ه .ه-ي مشش-روع ل-نشش-ر
البهجة نحكي ونرسشم ونلون ونحاول أان نسشعد.
هي تنفيذ لوصشية والدي الذي كان يعششق إاسشعاد
اأ’طفال.
نحتفي كثÒأ بظهور قلم نسسائي
ج- -دي- -د ..ه- -ل “لك أل- -ك- -ات- -ب -ة
أل -ع-رب-ي-ة ك-ل-م-ة م-ع-ي-ن-ة ‘ ع-ا⁄

أاسش ‘ Òا◊ي- -اة ’ ي- -ح- -رك- -ن- -ي
سش - - -وى ال- - -وج- - -ع .وج- - -ع اŸرأاة
وال -ط -ف -ل .يشش -د Êك-م-غ-ن-اط-يسص
وك -أان -ه ي -ق -ول ‹ أاع -ط -ن -ي ي-دك
’ن من
وارفعيني لÒا Êالعا .⁄أ
حقي الفرح .أاعمل بالتدريسص ‘
ال-ق-ري-ة م-ع أاط-ف-ال-ه-ا رغ-م دعوات
ك- -ثÒة ب- -ال- -ع- -م -ل ‘ أام -اك -ن أارق -ى
وأاجمل لكن اإجابتي دائما لهم هي
أان ه- - -ذا دوري ‘ ا◊ي - -اة إان ك - -نت
أاؤوم- -ن ف- -ع Ó- -ب- -أاف- -ك -اري ف Ó-ب -د أان
’ن من حقهم
أاطبقها .أاعمل معهم أ
ال- -ف- -رح أانشش- -ر غ- -ال- -ب -ا ‘ السش Ó-سش -ل
رخ-يصش-ة ال-ث-م-ن وأان-ت-ظ-ر ط-وي Ó-ح-تى
’ط -ف -ال م-ن
ي -ت -م -ك -ن أاك Èع -دد م -ن ا أ
’ن م-ن ح-ق-ه-م
شش -رائ-ه-ا ل-ك-ي ي-ف-رح-وا أ

ذكوري
ضسيق ألصسدر بها؟
حسشنا بالنسشبة لÓحتفاء من عدمه أاصشبحت ’
أاثق به كثÒا .اأ’مور ملتبسشه ككل ما يدور حولنا.
هنا تتدخل الششللية والعÓقات بششكل كب .Òقد
يوجد كاتب ›يد وكاتبة ›يدة و’ يلتفت اليهم
أاحد أ’نهم ببسشاطة ’ Áلكون صشداقات مؤوثرة أاو
بعيدون رÃا عن اŸششهد .وهناك أايضشا بعضص
دور النششر التي تعنى بالكسشب اŸادي –تفى
بأاعمال عادية بل رÃا رديئة وتروج لها جيدا
كخدمات ما بعد البيع .ا’حتفاء بالقلم النسشائي
فقاعات قصشÒة العمر مششكوك ‘ مصشداقيتها
وي-ن-ب-غ-ي ت-ت-عب اأ’دي-ب-ة ع-ل-ى مشش-روع-ه-ا دون أان
تنتظر مقابل.

هدهدة
أغمضص عينك
يا طفلي و.Â
سسأاغني لك
أغنية حمرأء.
أكل ألذئب نصسفها
وتركها
فأاكل ْ
ت أŸدأفع
’خر
نصسفها أ آ
فرأحت
‘ سسبات عميق.
’مهات
أنا وكل أ أ
سسنبتهل إأ ¤ألله
أن يرسسلها ثانية
 ⁄تنسسنه
أغمضص عينيك
وردد:
سس’ ،Úم
ألف ،ميم

الفرح.
’“كن
أا“نى أان تسشتمر ورششة جدو ﬁمد أ
م- -ن إاسش- -ع- -اد أاك Èع- -دد م- -ن أاط- -ف- -ال م -رضص
السشرطان وأان يجعله الله ‘ ميزان حسشنات
’ن من حقه الفرح.
أابي أ

هكذا تغنت امل جمال
أرقصص
وماذأ ‘ ألرقصص كي Óأرقصص؟
أرقصص كما يرقصص ألعا.⁄
كل ألعا ⁄يرقصص.
على موسسيقى ألكÓشسنكوف
يرقصص
على طبول أ’نفجارأت
يرقصص
بينما تتعا¤
سسوبرأنو ألصسرخات
وصسيحات ألنصسر
ألتي يعقبها أنبجاسص ألدم أ◊ار.
أرقصص كما يرقصص ألÓجئون
على أ÷بال ليطردوأ روح ألشستاء
وشسبح ألتجمد كأافيال أŸاموث.
أرقصص
كما ترقصص أ÷وأري
‘ جنازير أ◊ضسارة
على مسسرح لينكولن
و مارتن لوثر كينج.
أرقصص
كما ترقصص ألنسساء
‘ دوأئر فوق أ÷بل
وهن يقاتلن أو ينتحرن
أو هاربات من ألنخاسسة
بأاروأحهن أŸمزقة
ألتي نهشستها ألذئاب
‘ غابة ألعا.⁄
أرقصص
وماذأ ‘ ألرقصص
كي Óأرقصص؟!
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فرنسضا تنشضئ مراكز إايواء لÓجئÚ

›ل ـ ـسس اأ’مـ ـ ـن يّرح ـ ـب بلقـ ـ ـاء حفـ ـ ـ Îوالسسـ ـ ـراج

لخ Òالذي اسضتضضافته باريسس الذي جمع فائز السضراج رئيسس
لمن الدو‹ باللقاء ا أ
حب ›لسس ا أ
ر ّ
اÛلسس الرئاسضي ◊كومة الوفاق واللواء خليفة حف.Î
بحسسب بيان نشسرته بعثة أأ’مم ألمتحدة للدعم
على موقعها ألرسسمي على أ’نترنت ،أمسس
أأ’ول ،ف - -ق - -د رحب أعضس- -اء م- -ج- -لسس أأ’م- -ن
بالجهود أأ’خيرة لتقوية حوأر سسياسسي شسامل
ب -ي -ن ك -اف -ة أل-ل-ي-ب-ي-ي-ن ب-دع-م م-ن دول أل-ج-وأر
وألشسركاء ألدوليين وألمنظمات أإ’قليمية في
إأط-ار أ’ت-ف-اق ألسس-ي-اسس-ي أل-ل-ي-ب-ي أل-معتمد من
مجلسس أأ’من.
في هذأ ألسسياق ،رحب أعضساء مجلسس أأ’من
با’جتماع ألذي عقد بين فائز ألسسرأج رئيسس
ألمجلسس ألرئاسسي ألليبي وأللوأء خليفة حفتر
وألذي أسستضسافه ألرئيسس ألفرنسسي في باريسس
وأإ’ع Ó- -ن أل - -مشس - -ت - -رك أل- -ذي صس- -در ع- -قب
أ’جتماع.
حث أعضساء ألمجلسس كافة ألليبيين على دعم
ح-ل سس-ي-اسس-ي ي-ت-م أل-ت-ف-اوضس ع-ل-ي-ه ومصسالحة
وطنية ووقف إأطÓق ألنار مثلما دعا أإ’عÓن
ألمشسترك.
كما شسدد أعضساء مجلسس أأ’من على ألدور
Óم-م أل-م-ت-ح-دة ف-ي ت-يسس-ير حوأر
أل-م-ح-وري ل -أ
سسياسسي يقوده ألليبيون مع ألترحيب بتعيين
Óمين
غسسان سسÓمة ممث Óخاصسا جديدأ ل أ
ألعام ويتطلعون لدعم جهوده في تيسسير حل
سسياسسي في ليبيا.
يأاتي أجتماع ألسسرأج وحفتر في فرنسسا عقب
مرور أكثر من شسهرين على أجتماع أبوظبي
ب-ي-ن-ه-م-ا ح-يث ت-م أ’ت-ف-اق ح-ي-ن-ه-ا ع-ل-ى وضس-ع
أسس-ت-رأت-ي-ج-ي-ة ل-ت-ط-وي-ر وب-ن-اء أل-ج-يشس أل-ل-ي-بي
ألموحد وأنضسوأء ألمؤوسسسسة ألعسسكرية تحت
ألسسلطة ألمدنية باإ’ضسافة إألى توحيد كافة
أإ’مكانيات لمكافحة أإ’رهاب.

مراك ـ ـز إاي ـ ـ ـواء
أعلن ألرئيسس ألفرنسسي إأيمانويل ماكرون على

هامشس زيارة لمركز إأيوأء ’جئين في فرنسسا،
أن ب Ó-ده سس -ت -ق -ي-م م-رأك-ز ف-ي ل-ي-ب-ي-ا ل-درأسس-ة
طلبات أللجوء ،بدءأ من هذأ ألصسيف ،مشسيرأ
إأل -ى أن ذلك يسس -ت -وجب أن «ت -ت -وف -ر ألشس -روط
أأ’م -ن -ي -ة وأأ’م -ر ل -يسس ك -ذلك» .ق -ال« :ت -ق -وم
أل -ف-ك-رة ع-ل-ى إأنشس-اء م-رأك-ز ل-درسس أل-ط-ل-ب-ات
وذلك ب -غ -رضس ت -ج -ن -يب أل-ن-اسس خ-وضس غ-م-ار
مخاطر كبيرة حين ’ يكونون مؤوهلين للجوء.
سسنذهب للقاء ألناسس .أنوي فعل ذلك أعتبارأ
من هذأ ألصسيف».
أوضس -ح «أري -د إأرسس -ال م -ه -م -ات م -ن أل -م-ك-تب
ألفرنسسي لحماية ألÓجئين إألى مرأكز إأيطالية
لدرسس طلبات أللجوء وأنا مسستعد إ’رسسالها

أيضسا إألى ليبيا» ،مشسيرأ إألى إأمكانية إأنشسائها
في ألنيجر.
قال ماكرون« :هناك ما بين  800ألف إألى
مليون شسخصس في ليبيا في مخيمات ومعابر
وه -ذأ ’ ي -وف -ر أبسس -ط درج -ات أإ’نسس -ان -ي -ة»،
مشسددأ على ضسرورة «أسستقرأر ليبيا» .قام
أل-رئ-يسس أل-ف-رنسس-ي ف-ي م-رك-ز أسس-ت-ق-بال بلقاء
موقت أسسرتين حصسلتا قبل أشسهر على حق
أللجوء إأحدأها من حلب في سسوريا وأأ’خرى
من برأزأفيل في ألكونغو .وأسستغل ألمناسسبة
ل -يشس -دد ع -ل -ى أل -ف -ارق ب -ي -ن ط -ال -ب -ي أل -ل-ج-وء
وألمهاجرين أ’سسباب أقتصسادية.

لقصضى
منع الرجال دون الـ 50سضنة من دخول ا أ

ا’حت ـ ـ ـ ـÓل اإ’سسرائيلـ ـ ـي يقمع اŸصسلـ ـ ـ Úبالقـ ـ ـدسس والضسفـ ـ ـة

لسضرائيلي،
اعتدت قوات الحتÓل ا إ
أامسس ،ع- -ل- -ى اŸصض- -ل ‘ Úع- -دة م- -ن- -اط -ق
بالضضفة الغربية والقدسس اÙتلة ،فيما
ح -ذرت ا÷ام -ع -ة ال -ع -رب -ي -ة م -ن ح -رب
دينية إاذا ما اسضتمر الحتÓل ‘ ﬁاولة
لقصضى.
السضيطرة على اŸسضجد ا أ
قالت مصسادر محلية إأن موأجهات أندلعت بين
قوأت أ’حتÓل وألمصسلين عقب أنتهاء صسÓة
أل-ج-م-ع-ة ف-ي م-ن-ط-ق-ة وأدي أل-ج-وز بالقدسس،
ح-يث ت-م م-ن-ع-ه-م م-ن أل-وصس-ول ف-ي أل-مسس-ج-د
’قصسى ،كما تم منع ألمصسلين من ألعبور من
أأ
معبر قلنديا ،وهو ألمعبر ألرئيسسي ألوأصسل
بين ألقدسس وباقي مدن ألضسفة.
أضسافت ألمصسادر أن قوأت أ’حتÓل أعتدت
ع-ل-ى أل-مصس-ل-ي-ن ف-ي ب-يت ل-ح-م ع-ن-د أل-مدخل
ألشسمالي للمدينة بالمياه ألعادمة ،وتم إألقاء
قنابل ألغاز وألذي أدى إألى وقوع عدد من
أ’صس- -اب- -ات أخ -ت -ن -اق -ا ب -ال -غ -از..ك -م -ا وق -عت
م -وأج -ه -ات ع-ن-د ب-اب أل-زأوي-ة وسس-ط م-دي-ن-ة
أل-خ-ل-ي-ل .خ-ل-فت أل-م-وأج-ه-ات سس-قوط شسهيد
فسس- -ل- -ط- -ي- -ن- -ي شس- -اب ب- -رصس- -اصس أ’ح- -تÓ- -ل
أ’سسرأئيلي ،بحسسب ما أعلنت وزأرة ألصسحة
ألفلسسطينية.
ف -ي شس -م -ال ق -ط -اع غ-زة ،أن-ط-ل-قت مسس-ي-رأت
’قصس-ى ورف-عت
ح -اشس -دة نصس -رة ل -ل -مسس -ج -د أ أ
شس -ع -ارأت أل -نصس -ر و’ف -ت -ات م -ك -ت-وب ع-ل-ي-ه-ا

عÈ
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«نفديك يا أقصسى».

وحدات إاضسافية
أرسسلت إأسسرأئيل وحدأت شسرطة إأضسافية إألى
أل -ق -دسس ،أمسس ،وح -ظ -رت دخ -ول أل -مسس -ج -د
أأ’قصسى على ألرجال دون  50عاما تحسسبا
ل-ل-م-زي-د م-ن أ’ح-ت-ج-اج-ات أل-حاشسدة .أعلنت
شسرطة أ’حتÓل ،منع ألرجال دون ألخمسسين
من أدأء صسÓة ألجمعة في ألحرم ألقدسسي
غدأة موأجهات بين فلسسطينيين وقوأت أأ’من
أإ’سسرأئيلية في باحة ألمسسجد أأ’قصسى بعد
أنقطاع ألمصسلين أ’سسبوعين.
ت -اب -ع أل -ب -ي -ان «سس -يسس-م-ح ف-ق-ط ل-ل-رج-ال ف-وق
ألخمسسين وألنسساء من كل أأ’عمار بالدخول.
وسسيتم إأغÓق عدد من ألطرقات حول ألمدينة
أل -ق -دي -م-ة ك-م-ا ي-ج-ري أت-خ-اذ ك-ل أإ’ج-رأءأت
أأ’منية ألضسرورية لمنع أي أعمال عنف أو
ألتصسدي لها».
أن-دل-عت م-وأج-ه-ات ب-ع-د ظ-ه-ر أل-خ-م-يسس ب-ين
شسبان فلسسطينيين وألشسرطة أإ’سسرأئيلية في
ب- -اح- -ة أل -مسس -ج -د أأ’قصس -ى ف -ي -م -ا ك -ان آأ’ف
أل-مسس-ل-م-ي-ن ي-دخ-ل-ون أل-مسس-ج-د ب-ع-د أن-ق-ط-اع
أ’سسبوعين ،إأثر إأزألة إأسسرأئيل كل أإ’جرأءأت
أأ’م -ن -ي -ة أل -مسس -ت -ح -دث -ة ف -ي م -ح-ي-ط أل-ح-رم
أل-ق-دسس-ي .أزألت أل-ق-وأت أإ’سس-رأئ-ي-ل-ي-ة ف-جر
أل -خ -م -يسس أل -مسس -ارأت أل -ح -دي -دي -ة وأع -م -دة

تقليصس البعثة الدبلوماسسية أ’مريكا

^ موسضكو :دعت روسسيا ،أمسس ،ألو’يات ألمتحدة
أ’مريكية إألى تقليصس عدد موظفي بعثتها
ألدبلوماسسية في روسسيا إألى  455شسخصسا قبل فاتح
سسبتمبر ألمقبل وقررت مصسادرة بيتا ريفيا وأحد ألمخازن
ألتابعة للسسفارة أأ’مريكية في موسسكو ،ردأ على ألعقوبات أ’مريكية أ’خيرة
ضسدها.

اسستقالة نواز الشسريف
^ إاسضÓم أاباد :قدم نوأز شسريف رئيسس ألوزرأء ألباكسستاني أسستقالته بعد
إأقرأر ألمحكمة ألعليا ،أمسس ،عدم أهليته وذلك على خلفية قضسايا فسساد
ضسده.

مقتل  5خÈاء

^ لغوسس :قتل  5خبرأء في مؤوسسسسة ألنفط ألوطنية ألنيجيرية على يد
مسسلحين يشستبه أنهم ينتمون إألى جماعة «بوكو حرأم» ألمتطرفة في شسمال

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

أل - -ك - -ام- -ي- -رأت ،وه- -ي إأج- -رأءأت رأى ف- -ي- -ه- -ا
أل-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ون م-ح-اول-ة م-ن إأسس-رأئ-يل لبسسط
سسيطرتها على ألموقع ،ورفضسوأ دخول ألحرم
ألقدسسي وأدوأ ألصسÓة في ألشسوأرع ألمحيطة.

شسرق نيجيريا.
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لنسضاÊ
نّدد بانتهاك اŸغرب اŸتواصضل للقانون الدو‹ وا إ

غا‹ يطلب تدخل ا’–اد اإ’فريقي إ’طÓق
سسراح معتقلي اكد Ëازيك

لم Úالعام ÷بهة البوليسضاريو ،رئيسس
طالب رئيسس ا÷مهورية الصضحراوية وا أ
لسضراع ‘ إاطÓق سضراح معتقلي اقد Ëإايزيك
لفريقي بالتدخل من أاجل ا إ
ال–اد ا إ
وجميع اŸعتقل Úالسضياسضي Úالصضحراوي ‘ Úالسضجون اŸغربية».

بعث رئيسس ألجمهورية ،أأ’مين ألعام
للجبهة ،إأبرأهيم غالي ،رسسالة إألى آألفا
كوندي ،ألرئيسس ألحالي لمنظمة أ’تحاد
أإ’ف-ري-ق-ي ،ت-ت-ع-ل-ق ب-ال-ت-ط-ورأت وأل-ج-هود
ألدولية لحل ألنزأع ألقائم بين ألجمهورية
ألصسحرأوية وألمملكة ألمغربية.
رك-ز رئ-يسس أل-ج-م-ه-وري-ة ع-ل-ى أل-م-ح-اكمة
ألمغربية ألصسورية ألتي أصسدرت يوم 19
ج-وي-ل-ية  2017أح -ك-امً-ا ق-اسس-ي-ة ف-ي ح-ق
م -ج -م -وع -ة م -ن م -وأط -ن -ي أل -ج -م -ه-وري-ة
ألصسحرأوية ،معروفة باسسم معتقلي أقديم
إأي -زيك ،وأل -ت -ي ب-ال-ك-اد ت-خ-ت-ل-ف ع-ن ت-لك
أأ’حكام ألتي سسبق أن أصسدرتها في حقهم
ألمحكمة ألعسسكرية ألمغربية ألباطلة سسنة
 ،2013وأل -ت -ي ت -ت-رأوح ب-ي-ن عشس-ري-ن سس-ن-ة
وألسسجن ألمؤوبد.
ت -ط -رق غ -ال -ي ،إأل -ى أل -ه -ج -وم أل-عسس-ك-ري
ألمغربي على مخيم أكديم أإيزيك وأإلى
عملية أ’عتقال ألظالمة وأ’حتجاز لسسبع
سسنوأت وغياب أأ’دلة وأسستخدأم ألتعذيب
وأل-م-ح-اضس-ر وألشس-ه-ادأت أل-مزورة ،أوضسح
أن أل -م -م -ل -ك -ة أل -م-غ-رب-ي-ة أظ-ه-رت ت-ع-ن-تً-ا
وأضس-حً-ا وإأصس-رأرأً ع-ل-ى أن-ت-ه-اك أل-ق-ان-ون
ألدولي وألقانون ألدولي أإ’نسساني ،مذكرأً
ب -أان -ه ’ ذنب ل -ه -ؤو’ء أل -م -ع -ت -ق -ل-ي-ن سس-وى
ألمطالبة بتطبيق ميثاق وقرأرأت أأ’مم
ألمتحدة وأ’تحاد أإ’فريقي.
أكد رئيسس ألجمهورية أنه على أ’تحاد
أإ’ف-ري-ق-ي أل-ت-دخ-ل ل-ج-ع-ل أل-مغرب يلتزم
نصسً-ا وروحً-ا ب-ت-ط-ب-ي-ق م-ق-تضسيات ألقانون
أل-ت-أاسس-يسس-ي لÓ-ت-ح-اد أإ’ف-ري-قي وقرأرأته
وقرأرأت وتوصسيات بقية مؤوسسسساته حول
ألنزأع ألقائم بين ألدولتين ألعضسوين في
أل -م -ن -ظ -م -ة ،أل -ج -م -ه -وري -ة ألصس -ح -رأوي-ة
وألمملكة ألمغربية.

ا÷امعة العربية –ّذر

حذرت ألجامعة ألعربية على لسسان أمينها
أل -ع -ام أح -م -د أب -و أل-غ-ي-ط م-ن أن م-ح-اول-ة
أ’حتÓل أ’إسسرأئيلي ،فرضس سسيادته على
ألحرم ألقدسسي من شساأنها «أإشسعال فتيل
ح -رب دي -ن -ي-ة وت-ح-وي-ل وج-ه-ة ألصس-رأع م-ن
ألسسياسسة أإلى ألدين بكل ما ينطوي عليه
ذلك م- -ن م- -خ -اط -ر» .وع -ق -دت أل -ج -ام -ع -ة
أج -ت-م-اع-ا ع-اج Ó-ل-م-ج-لسس-ه-ا أل-وزأري ف-ي
ألقاهرة ،أمسس أ’أول .أعتبر أبو ألغيط أن
م -ح -اول -ة أ’ح -ت Ó-ل ،ف-رضس سس-ي-ادت-ه ع-ل-ى
ألحرم ألقدسسي من شساأنها «أإشسعال فتيل
حرب دينية».
قال «’ سسيادة لدولة أ’حتÓل على ألحرم
ألقدسسي أو ألمسسجد أ’أقصسى ’ .أحد في
أل -ع -ال -م ُي -ق -ر ب -ه -ذه ألسس -ي -ادة ..وم -ح -اول-ة
ف-رضس-ه-ا ب-ال-ق-وة وب-ح-ك-م أ’أم-ر أل-وأقع هي
ل -عب ب -ال -ن -ار ول -ن ي -ك-ون م-ن شس-اأن-ه-ا سس-وى
أإشس-ع-ال ف-ت-ي-ل ح-رب دي-ن-ي-ة وت-ح-وي-ل وجهة
ألصسرأع من ألسسياسسة أإلى ألدين بكل ما
ينطوي عليه ذلك من مخاطر».

ألعدد
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تقرير يكشسف Œاوزات ا’حتÓل

أصسدر ألمكتب ألتنفيذي لتجمع ألمدأفعين
ألصسحرأويين عن حقوق أإ’نسسان ،تقريرأ
م-فصس Ó-ح-ول أل-م-ح-اك-م-ة ألسس-ياسسية ألثانية
ل -م -ع-ت-ق-ل-ي قضس-ي-ة أك-دي-م إأزيك ،وأخ-ت-ار ل-ه
عنوأنا «أية نزأهة في غياب قضساء مسستقل:
م -ح -اك -م -ة م -ع -ت -ق -ل -ي قضس -ي -ة أك-دي-م إأزيك
محاكمة للدولة ألمغربية».
ق -ال أل -م -ك-تب أن أل-قضس-اء أل-م-غ-رب-ي أج-رى
محاكمة ألسسياسسية أأ’ولى كنسسخة مكررة
ع -ن أح -ك -ام ل -دى أل-قضس-اء أل-عسس-ك-ري سس-ن-ة
 ،2013وتضساف إألى ما أقترفه أ’حتÓل،
من جرأئم ضسد أإ’نسسانية في حق ألشسعب
ألصس -ح -رأوي م -ن -ذ ألضس -م أل -قسس-ري ب-ال-ق-وة
Óقليم بتاريخ  31أكتوبر .1975
ألعسسكرية ل إ
كما وقف ألتقرير على أ’ختصساصس ودرجة
أل -ت -ق -اضس -ي وع -دم أأ’ح -ق-ي-ة ف-ي أل-ت-نصس-يب
بانعدأم ألصسفة بالنسسبة للمطالبين بالحق
أل -م -دن -ي ،ع -ل -ى أع -ت -ب -ار أن أل -دع -وى ه -ي
عمومية وليسست مدنية.
أشسار إألى ألقانون ألدولي أإ’نسساني ألذي
ل-فت إأل-ي-ه ،أل-م-ح-ام-ي-ان أل-ف-رنسس-ي-ان بريهام
جوزيف وأولفا أولد ،بحكم أن ألمعتقلين
ألسسياسسيين ألصسحرأويين ينتمون إألى إأقليم
ألصسحرأء ألغربية ألمحتلة من طرف ألدولة
أل- -م- -غ- -رب- -ي -ة ،وه -و م -ا أدى إأل -ى أنسس -ح -اب
م-ج-م-وع-ة م-ن أل-م-ح-ام-ي-ن أل-م-غ-اربة ألذين
كانوأ يؤوأزرون معتقلي قضسية أكديم إأزيك،
وت -ح -دي -دأ أل -م -دأف -ع ع -ن ح -ق -وق أإ’نسس-ان
وأل -م-ع-ت-ق-ل ألسس-ي-اسس-ي ألصس-ح-رأوي أل-ن-ع-م-ة
أأ’سسفاري.
خلصس إألى جملة من ألنقاط أهمها ،تركيز
ألمعتقلين على أنهم موأطنون صسحرأويون
ي -ن -ت -م -ون ج -غ -رأف -ي -ا إأل-ى إأق-ل-ي-م ألصس-ح-رأء
أل -غ -رب -ي-ة ،م-ع-ت-ب-رأ م-ح-اك-م-ت-ه-م «م-ح-اك-م-ة
سس -ي -اسس -ي-ة ب-ام-ت-ي-از» وغ-ي-ر شس-رع-ي-ة ب-ح-ك-م
ألقانون ألدولي أإ’نسساني.

الŸÈان أاقر القانون بعد فضضائح فسضاد

فرنسسا “نع ا’سستعانة باأ’قارب ‘ العمل السسياسسي
أقر مجلسس ألنوأب ألفرنسسي قانونا
يمنع على ألوزرأء و أعضساء ألبرلمان
أ ل - -ف - -ر ن س س -ي -ي -ن ت -و ظ -ي -ف أ ز و أ ج -ه -م أ و
ز و ج -ا ت -ه -م أ و أ و ’ د ه -م ل -ل -ع -م -ل ب -اأ ج -ر
ك - -م س س -ا ع -د ي -ن ل -ه -م  .ذ ك -ر ت ت -ق -ا ر ي -ر
أإ ع  Óم ي ة أ ن م ج ل س س أ ل ن و أ ب أ ل ف ر ن س س ي
ص س -و ت ع -ل -ى ق -ا ن -و ن ي -م -ن -ع ع -ل -ى م -ن
ي ش س -ت -غ -ل -و ن ب -ا ل س س -ي -ا س س -ة و ف -ي م -ق -د م ت ه م
أ ل -و ز ر أ ء و أ ع ض س -ا ء أ ل -ب -ر ل -م -ا ن ت -ع -ي -ي -ن
أ ز و أ ج - -ه - -م أ و ز و ج - -ا ت - -ه -م أ و أ و ’ د ه -م
للعمل برأتب كمسساعدين لهم.
أ ع -ت -ب -ر أ ل -م ص س -د ر ذ أ ت -ه أ ن أإ ق -ر أ ر ه -ذ أ
أ ل -ق -ا ن -و ن س س -ي ض س -ع ف -ر ن س س -ا ف -ي م ص س -ا ف
د و ل م -ث -ل أ ل -م -ا ن -ي -ا و ي ض س -ع ن -ه -ا ي -ة ل -ه -ذ ه
ألممارسسة ألعائلية ألشسائعة.

اسستقالة وزيرة الدفاع
^ طوكيو :أعلنت وزيرة ألدفاع أليابانية تومومي إأينادأ ،أمسس ،أسستقالتها
من منصسبها وذلك عقب فضسيحة كشسفت عنها تقارير إأعÓميه تشسير إألى أن
مسسؤوولين في وزأرة ألدفاع حاولوأ إأخفاء وثائق تظهر تعرضس قوأت حفظ
ألسسÓم أليابانية للخطر بسسبب تدهور ألوضسع أأ’مني في جنوب ألسسودأن.

اعÎاضس صساروخ باليسستي
^ مكة :أعلن ألتحالف ألعربي أعترأضس صساروخ بالسستي قرب مكة أطلقه
ألحوثيون في أليمن قبل شسهر من أنطÓق موسسم ألحج ،أول أمسس ،وقال
ألتحالف إأن أعترأضس ألصساروخ تم على بعد  69كلم جنوب مكة.

اÙافظة على العضسوية

^ لندن :أفاد وزير ألمالية ألبريطاني فيليب هاموند ،أمسس ،أن لندن
سستحاول ألحفاظ على أكبر قدر ممكن من أوجه عضسويتها با’تحاد
أ’وروبي خÓل ألفترة أ’نتقالية ألتي قد تسستمر ثÓث سسنوأت بعد بريكسست.

ي -اأ ت -ي أ ل -ق -ا ن -و ن أ ل -ج -د ي -د ف -ي أ ع -ق -ا ب
ف ض س - -ي - -ح - -ة ك - -ا ن ط - -ر ف - -ا ه -ا أ ل -م -ر ش س -ح
لÓنتخابات ألرئاسسية ألفرنسسية 2017
ورئيسس ألوزرأء ألسسابق فرأنسسوأ فيون
وزوجته ألبريطانية بينيلوب وتضسمنت
أ ل -ف ض س -ي -ح -ة م -د ف -و ع -ا ت ف -ي -و ن ل -ز و ج -ت -ه
ك ا ن ت س س ب ب ا ف ي أإ س س ق ا ط ح م ل ت ه .
ت -ع -ه -د أ ل -ر ئ -ي س س أ ل -ف -ر ن س س -ي أإ ي -م -ا ن -و ي -ل
م -ا ك -ر و ن خ  Ó-ل ح -م -ل -ت -ه أ ’ ن -ت -خ -ا ب -ي -ة
ب -و ض س -ع ن -ه -ا ي -ة ل -م -ث -ل ه -ذ ه أ ل -م م ا ر س س ا ت
ألتي هزت ثقة ألناخبين في ألسساسسة
ب -ف -ر ن س س -ا  .و ي س س -ت -ع -ي -ن س س -د س س أ ع ض س -ا ء
أ ل ب ر ل م ا ن ت ق ر ي ب ا ب اأ ف ر أ د م ن ع ا ئ  Óت ه م
يحصسلون على روأتب كمسساعدين لهم.

عدم السسماح بعودة السسفÒة
^ عمان :أ كد م صس د ر حك و م ي أ ردن ي ل و كا لة ف رأنس س بر سس  ،أمس س،
أ ن ألمملكة أب لغت أسسرأ ئي ل رس س مي ا ب اأنه ا ل ن ت سس مح لطا قم س س فار ة
أ ’حتÓل أ ’إ سسرأ ئي لي ف ي ع م ان با لعو دة ق بل فتح تحقيق «جد ي»
بحادثة ألسسفارة ألتي أدت ألى مقتل أردنيين أثنين .قال «أبلغت
أ لحكومة أ ’ سسرأئ ي لية رس سم ي ا ب اأنه ا لن ت سس مح لل س سف يرة ع ين ات
شسÓين وطاقم ألسسفارة بالعودة قبل قيام أسسرأئيل بفتح تحقيق
جدي بالحادث».

دعوة للهدوء

^ نيويورك :ح ثت أ ’أم م ألمت ح دة  ،أم سس  ،حكو م ة ألرئ ي سس أ لف نز ويل ي
نيكو’سس مادورو على أن تتيح للمتظاهرين ألسسلميين حرية ألتعبير
في دعوة للهدوء قبل أنتخابات سستجرى بعد غد ’ختيار جمعية
ت اأ س سي سس ية  ،و أمرت ألحكو م ة أ’أ مر يك ية أسسر موظ في س سفارت ها ف ي
فنزوي Óبمغادرة ألبÓد.
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هذه الصصفحة –توي على آايات قراآنية كرÁة
واحاديث نبوية شصريفة ،الرجاء ا◊فاظ عليها
وحمايتها من التدنيسس .وشصكرا

١7399

فت ـ ـاوى ا◊ ـ ـ ـج
^ ه- -ل ي -ج -وز ل -ي أان أاذهب اإل -ى
الحج وأانا عندي دْين أاسسدده إالى
الدولة وإالى غيري؟
األولى للمدين أان يؤودى دينه قبل اأداء
الحج ،ألنه غير مسصتطيع ،ولكن اإذا 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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العدد

وتعالى« :ولله على الناسس حج
»Ó
ال -ب -يت م-ن اسس-ت-ط-اع إال-ي-ه سس-ب-يً -
(سصورة اآل 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 ،باأن يكون
مال الحج والعمرة فائضصا عن نفقته
ونفقة أاهله وديونه .حتى يذهب ويرجع
إالى الحج ،لكنه اإذا حج مع وجود الدين
حا ويكون بذلك
فإان الحج يكون صصحي ً
قد أادى فريضصة اإلسصÓم .

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 ل ّ  ،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 َ-ن َلُ -ه الu-ديَ-ن
ك
حَنَفاء} ،البينة الآية ِ { ،5اإsنا اأَنَزْلَنا ِاإَلْي َ
ُ
ق َف-اْعُ-بِ-د الs-لَه ُمْخِلصسًا sل ُه
حu -
الِْ-كَ-ت-اَب بِ-الَْ -
الuدينَ}( ،الزمر الآية  ،)2قال ابن العربي:
«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
ش ص ي ئ اً ا أ ش ص د ع ل يّ م ن ن ي ت ي ا إ ن ه ا ت ت ق ل ب ع ل يّ .

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 حsن الجذع
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 حsن ذلك 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 لحّن 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÷نّـ ـ ـة

ورد في الحج الكثير من األحاديث الدالة
على عظيم فضصله ،وجزيل اأجره 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 وسصلّم 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 وسصلّم ـ:
بعد قول الّنب ّ
‘‘الحج المبرور ليسس له جزاء إالّ الجنّة‘‘..
ُكّلنا نريد ذلك ..ولكن األمر ليسس باإلرادة
واألم -ن -ي -ات ،ب -ل ب -اإلرادة وال -ع -م-ل وب-ذل
الجهد إليقاع الحج على صِصَفة ح ّ
جة النّبيّ
ـ صصّلى الله عليه وسصّلم ـ ،وهذا هو الشّصرط
اّل -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 ْ
خِلصِسينَ َل ُ
حَنَفاء َوُيِقيُموا
ه الuدي َ
ن ُ
صس َ -
َÓة َوُي ْ-ؤوُت -وا ال s-زَك-اةَ َوَذِلَ-ك ِديُ -ن
ال s
الَْقuيَم ِ
يـ
ة}( ،البّينة اآلية  ،)5وقال الّنب ّ
صصّلى الله عليه وسصلّم ـ :قال تعالى :أاَنا
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 نبيّنا ـ
صصلّى الله عليه وسصّلم ـ ،ولن يتحّقق لك
ذلك إالّ بأان تتعّلم 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
جتي هذه‘‘
ل أادري لعلي ل اأحج بعد ح ّ
رواه مسص - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ل- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -م.
والحج المبرور هو الّذي 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 الّنفسس 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 اإل - -ى ال ّ- -ن- -اسس بشص- -ت- -ى وج- -وه
اإلحسصان ،من كلمة طّيبة ،أاو إانفاق للمال،
أاو تعليم لجاهل ،أاو إارشصاد لضصال ،أاو أامر
بمعروف أاو نهي عن منكر ،وقد كان ابن
ن البر
عمر رضصي الله عنهما يقول‘‘ :إا ّ
شسيء هّين ،وجه طليق وكÓم ليّن‘‘.

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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األرقــــام
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الكلمــــات السسهميـــة
صسحابي جيل
كانت المÓئكة حرف مكر
تسسلم عليه

ننطلق من الدائرة
السشوداء ‘ أاعلى
الششبكة لنصشل إا¤
الدائرة السشوداء
لخرى ،ششرط أان Œمع
ا أ
‘ النهاية  ٥٨٦نقطة
وأال “ر ‘ رقم واحد
إال مرة واحدة.

والدتي «م»

نار
للنصسب
متشسابهان

آالة طرب
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ألكلمـــــــات:

للسشن ،ا÷امع ،العباسس ،القادرية،
لتراك ،ا أ
الششقاء ،الوثائق ،ا أ
لرضس ،التيجانية،
لحمدية ،العÓء ،ا أ
القطان ،البكرية ،ا أ
لزهر ،الوثان ،السشكندر ،الديار ،العرب ،الفكر،
الصشوفية ،ا أ
العصشر ،صشور ،عششر ،عدن،،

بلد عربي أنفصسل ألجنوب
عن شسماله

∞≤ãJ h π°ùJ
بأاي أسسم أشستهرت جمهورية
ألصسين ألوطنية من بين أألسسماء
ألتالية،
أا  -منغوليا؟
ب  -تابوان؟
ج  -تيبتي؟
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٥
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والدة
أاعلى درجة
الفرح

` 5
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ع

مخترع
المصسباح
الكهربائي

األخبار
المختلفة
الكادبة

الحل  /كلمات متقاطعة

أافقيا )١ :العصسى والعفيون ،السسودان،
راسسل ،بم ،قديم ،عم ،ميلة ،كرم ،لي،
مراسسل ،ري ،دل ،لي ،يعلم ،أام ،الو ،يمدح،
م.م ،نيامي ،ل ،الله ،علولة،
عموديا )١ :اوربا ،رمانه ،لنا ،ميل ،لي،
سسلم ،عمال ،صسال ،يدلي ،ما ،ال ،قليل،
ي.ي ،وسسادة ،ام ،او ،دميم ،مديل ،لر ،حلو،
عام ،ما ،ال ،فن ،عرسس ،لم ،ام كلثوم،
الحل متاهة ا أ
لرقام

+ ٣٤ + ٢٨ + ٩٩ + ٧٥ + ٩٧ + ٧٠
٤٩٣ = ٢٠ + ٣٠ + ٦٨
الحل  /تسشل وتثقف

ج  - ١ /أحÓم مسستغانمي
ذأكرة ألجسسد
 - ٢رشسيدة بوجدرة ألÓز
 - ٣مالك بن نبي مشسكلة ألثقافة
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نام
لÓسستثناء
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من اسسماء
الله الحسسنى
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مدينة
إايطالية

جمع مدينة
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تواكب
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٤

اسستفسسر

`

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

٧

ارشسد «م»

حرف مكرر

` 4 `` 3 ` 2

الكلمــات السسريــة

٥

يسستفسسر

سسارق
حرف مكرر

حقبة ما
قبل اإلسسÓم

كلمات سسهمية
كلمة سسر
دردشسة ألحروف
لعبة ألحروف

في الذراع
«م»

نقاشس «م»

براهين «م»

دردشسة
لسسهم
اأ

حكيم مدأن
ألهوسسة
ألصساروخ
أمحمد ألعنقه

رجاء

قادم

كذب
عاصسمة
أامريكية
أارشسد

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

رقــــــــــم

للنداء
ننجب

٦

٣58

علم

مديرة
مبعثرة

لششارة –توي على
هذه ا إ
دوائر مرقمة من ١إا ٨ ¤و‘
نفسس الوقت على حروف
ﬂتلفة بحيث أان رمز
لششارة يتكون من
ا إ
›موعة أارقام ترجمه
إا ¤حروف ثم اجمع هذه
ا◊روف فتحصشل على
اسشم لفنان جزائري من
أاعماله ،البارحة كان ‘
عمري عششرين،

١٧٣٩٩

العاصسمة
القديمة
ألفغانسستان

حقبة ما
قبل اإلسسÓم

١

العدد

ات «م»

لعبــــة الحـــروف

كلمة
السشر:

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أافقيا
 )٢، )١كاتبة جزائرية األكثر مبيعات
لكتبها ،ولية بالجنوب الكبير،
 ) ٣شسعوب «م» ،بحر ،حرف مكرر
 ) ٤طري ،احسسان ،يعبر فوقه،
 ) ٥يمشسي ،لفظ هاتفي،
 ) ٦نوع من الصسوف ،في صسحراء
 ) ٧سسئم ،مسسالك،
 ) ٨فيلم جزائري،
 ) ٩حبر ،حاجز،
 ) ١٠يم ،للنفي ،طليق،
 ) ١١نهر عربي ،لنا،

عموديا
 ) ١اأم -ي-رة ال-ط-رب ال-ع-رب-ي راح-ل-ة،
نجمع ) ٢،عكسس ميت «م» ،وطن،
 ) ٣مضسيء ،مدينة عراقية،
 ) ٤اأكمل ،جمع حد «م»،
 ) ٥شسعوب ،اأقدف «م» ،اصسلح البناء،
 ) ٦ح - -رف ج - -ر ،احسس - -ان ،ن- -وع م- -ن
الصسوف،
 ) ٧للنوم ،حقن «م» ،جل «م»،
 ) ٨كامل ،بائع مشستقات الحليب،
 ) ٩ثلثا غسسل ،صسال،
 ) ١٠اتضسرع ،انظف،
 ) ١١اأزهار ،تلقن،

السسبت  29جويلية  2٠1٧م اŸوافق لـ  ٠6ذي القعدة  1٤٣٨هـ

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

امـ ـ ـ ـرح ذوسشعـ ـف ذقشش ـ ـ ـرشش ـ ـ ـر

Ÿعن اطسس بقذذ ارنسسع ثذرمت
اأي- - - - - -ن ادب ذقسس- - - - - -ن
ن- - - -غ ات- - - -ولث اصس - - -وضس ،ذث - - -م
ن- -درث ذغ- -مشس ذي -ل اأم -ك -ن
ان- - - - -تÈتسس اطسس ام- - - - -ك - - - -ن
ن -ت -م -رث ان -د اأن -ف اك-ن ثصس-درن
قسس- - -ذنÁ Ïذن - -ن ذل - -وقث
ن - - - -ل- - - -ح- - - -م ال- - - -نت اسس- - - -وطسس ،ا◊م
اند ا◊م يدزذ اسسوطسس،
اديسسقرن يون نلغي مقرن ،اذغ اطسس
اذغ ادن -ب -ذر غ -رسس-ن ث-م-د
اق -م-ذن-ن اقسس-ن-ذن ام-ك-ن ان-د السس-ع-دن
اغ-ل-م-م ادي-زغ-ن ذثقشسشس
لوقث ذسسمضس،الن اقذ يتسسرحن غر
ب - -ذرر ا‚رج - -ر ،ام- -ذن- -ن
لشسضسضس ال -ب-ح-ر ال-ن وق-ذ ي-تسس-ف-غ-ن
اتسسرحن اسسوطسس غر ثم
غر اثمر ثÈني Úبلخصسصس ثفذ
اغ.
ي - - - - -ت - - - - -وسس سس - - - - -ثصس - - - - -درن
اŸزين اتسسرحن سسلك Ìاأنف
انتصسمضس.
اق-ذ ي-تسس-ون ي-ذسس-ن ك-ل اتولث
وسسعدين اطسس بسسن ذن اسسنسسن
ذخل اقضسنŸ ،عن اأين يتسسطفن الوله
ذق -ذ ي -تسس -رح -ن سس -م -ك -ن اشس -رشس -ر Ãن اأم -ن
ادي -زق -ن ذث -م-دنت اÿضس-ري-ة ن-غ ذث-قشسشس
’لة ميمونة.
ي -ل ث -م -دث بسس ارث -تسس -فضس ام-ك-ن سس-ل-كÌ
قمذنن ،ذمكن اديسسمدن اطسس انتصسمضس،
قشسشس مشسشس قسسضسن امكن بسسثعف اوكن
اذكسسن ا◊ق وذقمن ذسسمضس ،اسس Úثمدث
بسس غلند يذسسن اأمن العونصسر ،ذمن ازذن
اسسوطسس اثسسثث.
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يتموقـــــــــا غـــــ Òالعزيـــــز نـــــوول

أاششخشش ـ ـوخ نل ـ ـوراسس امق ـ ـران ذزينث نلـ ـعراسس نششاوين
لوراسس امقران
يتواعرف سسÓباسس
نتغاوسسوين احÓنت
مليح مليح ورعان
تعبارنت فالعاداث ن
التقاليد نشساوين
يخسس ذي لعراسس
انغي ذي لعياذ
وسسثغوسسويناي
لوماكل اق Óثتشستهار
ايسسنت الو’يث
انباثنت خاطر نتاث
تامقرانت لباسس
اتنصسب
Ó
سستغاوسسويناي سسمث
اآشس - - - -وث وات- - - -ك Îذيسس
 .ال-ل-ح-رور ات-دج-ذ ات-قÓ

وي- - -ت - -اسس - -د اشس - -خشس - -وخ
نشس - -اوي - -ن ذو ق - -م - -ك - -ان
امزوارو ذي Ÿواكل اقÓ
–ملن اشساوين اهنتقن
ذي اŸن -اسس -ب-اث ان-ي-غ ذي
ل-ع-ي-اذ ان-ي-غ ذي ل-ع-راسس
عن لفراح انسسن وحتى
ب - -غ Òاذخسس - -ن اذرحÍ
سس- -ن- -ج- -ي- -و واسس- -ب -ي ب -ل -ي
ن - -ه - -ن Úازه- -ان اسس- -يسس
ات- - -ق- - -ن - -اسس اشس - -خشس - -وخ
خ - -اط - -ر ي- -ت- -وم- -ق- -ا غÒ
العزيز انوول.
اشسخشسوخ ام Úاعنتقار
ف Ó-سس ا◊اج -ة ب -اه-ي-ة
بلي يتموقا سسوارن اقÓ
ي- -ح Ó- -ق- -ل- -ي وم -ن ب -ع -د
ات -ع -ج -ن -ذ م -ل -ي -ح م -ل-ي-ح
وات -دج -ذ اذي -رسس ق -ل -ي
بشسام اذطف امانن ومن
ب-ع-د ات-ق-رسس ذاق-رسس-اث
“زي- - -ان Úوات- - -وع - -ي - -ذ
اذي - -رسس ذي ال - -وق- -ث- -اي
ات- - - -ب - - -ذوذ اسس - - -ت - - -نصسب
واشسخشسوخ اق ÓيÎاقد
ي - - - -ح ’ Ó- - - -زم اذم - - - -وق
سسوقازيط خاطر يتلف
اب -نث ت -ام-ق-رانت وب-غÒ

ز Êالطابونة ومن بعد
اتولذ غل اأوركثي ذين
واتبذوث اتسسرسس اطاو
ث ص س  -ف -ا و ا ت -ر ف  -ذ ذ ث  -ي ش س ت
ن - -ا ل  - -ق - -ر س س ث و ا ت ش س  - -د ‘
فاسسن واŒبذ قلي قلي
ف- -ل- -ح- -واشس- -ي وم -ن ب -ع -د
اسس-ت-ل-ف-ذ وا–اولذ اتزد
ق- - -د م- - -ا ق- - -درت بشس- - -ام
ادي- - - -رق ي - - -زد واذي - - -وم
م - - - -ل - - - -ي - - - -ح ادت - - - -راقشس
اذلعجÚ
وه- -ام- -ن ب- -غ Òات- -ك -م -ل
اتسسومذ كامل ومن بعد
ات- -ب -ذوذ اتسس -ف -ت -وت -ك -ذ
ام Úاغ -ن -ت-ق-ار ا◊اج-ة
ب- -اه -ي -ة واتسس -رسس -ذ ذي
اŸف - -رذ ذام- -ق- -ران ق- -ل- -ي
ويخسس اذيلي ايا انزيك
و ا ت س س - - - -ق  - - -ي - - -ذ س س  - - -ا  Ÿر ق
وات- -زي- -ن سس- -و ق- -دي- -د ن
ي - -ازي - -ط سسÒت - -و ب - -غÒ
ات-رن-ي-ذ ات-ق-ل-ي-ذ يازيط
ذي - -ن ن- -ت- -ا ذال- -ب- -ط- -اط- -ا
وات- - -ق - -ذ زن - -قسس ق - -ل - -ي
ن- -ال- -ف- -ل -ف -ل ا◊ار بشس -ام
اذيوشس الطعمث .
ون - -خسس ان - -ي - -ن - -ي ب- -ل- -ي

اشسخشسوخ
نشس - -اوي - -ن ي - -ت - -واع- -رف
م-ل-ي-ح م-ل-ي-ح حتى بّر ا ن
د ز ا ي  -ر م  -ا  Êا ت ش س -ا ر ك  -ن ت
ايسس ا÷م - - -ع- - -ي- - -اث ذي

آاوال دونزروب:
@ يّناسس اإيغسس قورخ ف ّ
Óك ،
ينّاسس اآغرزول سسخدﬂاك
@ اأور ع- - -اشس- - -خ ت - -اي - -دا اأور
تياطو ف ّ
Ó
@ ّي - - -ا ه - -ذÁث - -ن ع - -رم - -ن
ويهذينغن اأو’شس
@ اأو ورت- - - - -ف- - - - -رن
اأده- - - - - - - - - -ان ذق
اأيليم
اأوغرزول

لباسس
ن -اŸسس -اب -ق -اث ن -ل -وم-اك-ل
وي- - -رب - -ح دÁا ا÷واي - -ز
“قران.Ú
باتنة Ÿ:وشسي حمزة

انع ـ ـ ـ ـ ـزام ﬁمـ ـ ـ ـ ـد ب ـ ـ ـ ـ ـن عمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر داودي
و Êدق -ن سس -م-ق-ران-ان ن-غ-زر
ان- -وغÓ- -ن ا’ن اول- -ت- -وسس -ان
ي - -غ - -لب ج - -ار م - -دان ي - -ج - -د
انشسانسس “دورت انوغÓن
سس -وم -ن ن -غسس اسس -و انسسشس-ان
“دورت ان- -و Êسس- -م -زي ال
ت-زع-ل-ك-ت-اسس ،داودي ﬁم-د
اي- -ل- -ول- -د اغ- -رم ن- -ات ب- -ن- -ور
اسس-قسس Á 1926وت ب-اباسس
نت دب - - - - -زان ’شس - - - - -غ- - - - -رسس
اي- -ت -م -اسس ات -ورب سس -وف -وسس
ا‰ام- -اسس اي -ب -دى اع -زامسس
اغ-رم ن-ات ب-ن-ور اسس-وح-ف-اظ
نالقران ا’ن دشسرى امزوار
اتوŸاد اغÓن.
ت -غ -ردايت :الشس -ي -خ ب -اع -ل-ي
واعمر
دف- -ر م- -ن- -او اسس- -قسس -ان ا‚م
ب -اشس ادب -ي ال -ع-ل-وم ن-ال-دي-ن
دت - - -وت Ó- - -يت ان- - -ت- - -ع- - -رابت
دال- -ف- -ق- -ه دم دم- -زوار ج- -ار
ام- - - -دتشسÓ- - - -سس ي - - -غسس اŸاد
ادور Êغال دسسات بعد ومن

ي -قضس-ع غ-ال ل-ق-رارة ي-وت-ف
اŸع- -ه- -د ن -ا◊ي -اة ي -وف ق -اع
ان -ي -غسس سسسس -ل -م -ادان ام -اسس
ن - -ق - -ن ا÷و ان - -وع- -زام ج- -ار
م-ق-ران-ان ن-ال-وق Ïان-الشس-ي-خ
بيوضس ادمناو اضسضسن.Ú
ي -ب -ي ي -ل -م -اد ب -غ -لب اغ-رب-از
ن- -ا◊ي -اة اه -ي -ل ن -ا’صس Ó-ح
دوسس - -ق- -م ن- -ت- -م- -دورت ن- -ات
اغ -رسس -ان دوح-ارب ن-ا÷ه-ل
دالبدع داÿرافات اتوغنت
نشسرنت اغÓن .
اب- - - -و اسس - - -ح - - -اق اط - - -ف - - -يشس
اي-ت-ون-ف-ى غ-ال ت-ونسس يتوغ
ات-ازن-د اÓÛت ،ادل-ك-تابات
غ - - -ال ل - - -ق- - -رارة ان- - -اÛل- - -ة

ن -اŸن-ه-اج داÛل-ة ن-ال-ه-داي-ة
ادم -ن -اوت اÓÛت ات -وغ -نت
ت -ف -غ -ن -ت -د مصس -ر ادسس -وري-ا .
اÓÛت
ات -وغ -نت دقت
تيفاوت
اينلمادان
رقبان
انÓن
اضسرى
“ورا
“سسلمÚ
دالعا. ⁄
ﬁمد
داودي
اتوسسان

سس - -وح - -ف - -اظ ادوب- -وي فسس- -ع
اعاشس امار ا‰ناو امقرانان
دال-ع-ل-م-اء ان-الشسيخ ابراهيم
د ا و د ا ل ش س  - - -ي - -خ ا ◊ ا ج ا ي  - -و ب
ق -اري -دي الشس -ي -خ اب -راه -ي -م
رمضس -ان الشس -ي -خ ع-ل-ي ي-ح-ي
م - -ع - -م - -ر الشس- -ي- -خ ال- -ن- -اصس- -ر
اŸرم - -وري ي - -ل- -م- -اد اسسسس- -ان
يغلب “دورتسس.
ﬁم- -د داودي ي- -وري م- -ن -او
ازلوان “دورتسس اسساو’ن
سستيمرين اتوغانت ضسرانت
ام - - -ار Êان- - -ا’سس- - -ت- - -ع- - -م- - -ار
دا◊ال -ة ‰سس-ل-م-ان ات-وغ-ان
ت- - -درن دق- - -د ات - -وم - -ان اقت
الوقت اتوغان توعر امشس .
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مواقيت
الصشÓة

^  2٩ج-وي-لية  :1٩٥8ق-دم ف-رح-ات ع-ب-اسش ،ل-لجنة
التنسشيق والتنفيذ تقريرا بعنوان عناصشر تأاسشيسش
سش- -ي- -اسش- -ة ،ي -جب أان ي -ب -ق -ى ج -يشش ال -ت -ح -ري -ر
لسش-اسش ال-ذي ي-رت-ك-ز ع-ل-ي-ه
ال -وط -ن -ي ح -ج -ر ا أ
لسشاسشي السشتقÓل.
مطلبنا ا أ
^  2٩جويلية  :1٩61اصشدرت السشلطات الفرنسشية
ع- - - -دة ق- - - -رارات ل - - -تÈع أاراضش وأام Ó- - -ك ا÷زائ - - -ريÚ
لسشتغÓل ونقل الغاز انطÓقا من حاسشي الرمل.

الطقــسش اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

السشبت  06ذو القعدة  14٣8هـ اŸوافق لـ  2٩جويلية  2017م
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الفري ـ ـ ـ ـق ڤأي ـ ـ ـد صشأل ـ ـ ـح :الدفـ ـ ـ ـأع عـ ـ ـن سشيـ ـ ـأدة
ا÷زائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر ووحدتهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـأ واجـ ـ ـ ـ ـ ـب مقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدسش
ا◊فـــــاظ عـــــلى جاهزيـــــة ا÷يــــشش الششغـــــل الششاغـــــل

إاثــــر دوريـــــة على الششريـــط
ا◊دودي بـــرج باجــــي ﬂتــــار

ا÷ي ـ ـ ـ ـشش يكششـ ـ ـ ـف ﬂب أ
لألسشلحـ ـ ـ ـة والذخ ـ ـ ـ ـÒة

الششعب ‘ /إاطار مكافحة اإلرهاب
وحماية ا◊دود ،وإاثر دورية اسستطÓع
وت - -ف - -ت- -يشش ق- -رب الشس- -ري- -ط ا◊دودي
ب-ال-ق-ط-اع ال-ع-م-ل-ي-ات-ي برج باجي ﬂتار
ب-ال-ن-اح-ي-ة ال-عسس-ك-رية السسادسسة ،كشسفت
مفرزة للجيشش ،صسباح  27جوان ،2017
Óسسلحة والذخÒة يحتوي على
ﬂبأا ل أ
مسس- - - -دسش ( )01رشس - - - -اشش م - - - -ن ن- - - -وع
كÓ- -شس- -ن- -ي- -ك- -وف؛ ث Ó-ث ( )03ب - -ن - -ادق
تكرارية؛ بندقية ( )01نصسف آالية من
نوع سسيمونوف.
كما يحتوي اıبأا عشسرين ( )20قنبلة
يدوية؛ كمية من قطع وماسسورات الغيار
خاصسة باألسسلحة النارية ،باإلضسافة إا¤
كمية معتÈة من الذخÒة من ﬂتلف
العيارات.
تأاتي هذه النتائج اŸيدانية لتؤوكد مرة
أاخ- -رى ج- -اه -زي -ة واسس -ت -ع -داد وح -دات
ا÷يشش الوطني الشسعبي لتأام Úحدودنا
وشس -ل ك -ل ﬁاولت اŸسس -اسش ب -ح -رم -ة
وسسÓمة الÎاب الوطني.

اŸوضس -وع -ة و‘ ال -ت -وق -يت اÙدد ،ك-م-ا
ج ّسس -دت -ه -ا دق-ة ال-رم-اي-ات ،وه-ذا ن-ت-ي-ج-ة
للجدية ‘ اإلعداد والتخطيط والتنفيذ
ıتلف األعمال القتالية على مدار سسنة
ك -ام -ل-ة م-ن ال-ت-حضس Òال-ق-ت-ا‹ ،وع-ي-ا م-ن
ج - - -م - - -ي - - -ع اإلط - - -ارات واألف - - -راد Ãدى
اŸسسؤوولية اŸلقاة على عاتقهم واŸتمثلة
ب - -اÿصس - -وصش ‘ السس - -ت - -ع - -داد ال - -دائ- -م
وال ﬁÓ-دود ل -ل -ق -ي -ام Ãه -ام-ه-م ال-ن-ب-ي-ل-ة
وواج -ب -ه -م اŸق -دسش دف -اع -ا ع -ن سس -ي-ادة
ا÷زائ -ر واسس-ت-ق-راره-ا ووح-دت-ه-ا ‘ ،ك-ل
الظروف.
ب -ع-د إاج-راء ت-ق-ي-ي-م م-وضس-وع-ي Ûري-ات
ه -ذه اŸرح -ل -ة م -ن ال -ت -م-ري-ن م-ن ط-رف
الفريق ،حرصش على اللتقاء باإلطارات
واألفراد اŸنفذين ميدانيا ،ليهنئهم على

ال-روح ال-ق-ت-ال-ي-ة ال-ع-ال-ي-ة ال-ت-ي أابانوا عنها
والتي ظهرت جلية للعيان خÓل القيام
Ãختلف اŸهام اŸسسندة قائ ‘ Óكلمة
توجيهية« :إان التقوية اŸطردة والصساعدة
لعرى مقومات اÙافظة اŸتواصسلة على
ا÷اه -زي -ة ال-ع-م-ل-ي-ات-ي-ة وال-ق-ت-ال-ي-ة ل-ق-وام
اŸعركة للجيشش الوطني الشسعبي واإلبقاء
عليها ‘ اŸسستويات اŸرغوبة ‘ ،هذه
الناحية العسسكرية و‘ غÒها من النواحي
ال-عسس-ك-ري-ة األخ-رى ،ه-ي الشس-غ-ل الشس-اغل
ال -ذي ت -ظ-ل ال-ق-ي-ادة ال-ع-ل-ي-ا ت-ع-م-ل ط-وال
ال -وقت ،ب -فضس -ل ال -دع -م ال-ذي –ظ-ى ب-ه
قواتنا اŸسسلحة من لدن فخامة السسيد
رئيسش ا÷مهورية ،القائد األعلى للقوات
اŸسس -ل -ح -ة ،وزي -ر ال-دف-اع ال-وط-ن-ي ،ع-ل-ى
اŸضسي به إا ¤ما يتوافق بصسفة كلية مع

“ت Úم-ت-ط-ل-ب-ات شس-روط ال-وف-اء ب-اŸه-ام
اŸوكلة إاليه ،فذلكم ما يحفز Êاليوم على
حضسور هذا التمرين التكتيكي العملياتي،
ال- -ذي ن- -ري- -ده أان ي- -ك -ون وسس -ي -ل -ة م -ث -ل -ى
وت-ط-ب-ي-ق-ي-ةŸ ،راك-م-ة ال-ت-ج-ارب وŒم-ي-ع
اÈÿات ،ألن- -ه ع- -ل- -ى ه- -ذا ال- -ن- -ح -و وب -ه
أاسس- -اسس- -ا ،ي- -حصس- -ل ال- -ت- -ط- -ور وي- -ت -حسس -ن
اŸسستوى».
إان إاشس -راف ال -ف -ري -ق ع -ل-ى ت-ن-ف-ي-ذ ه-ذا
التمرين البيا ،Êيؤوكد حرصسه الشسخصسي
على متابعة وعن كثب Ÿدى تنفيذ برامج
التحضس Òالقتا‹ للسسنة التدريبية ،الذي
يتوج ‘ نهاية كل سسنة تدريبية بإاجراء
“ارين اختبارية تهدف إا ¤اŸزيد من
Óط-ارات
ال-رف-ع م-ن ال-ق-درات ال-ق-ت-ال-ي-ة ل -إ
واألفراد.

لسشبانيــة بعــد رحلــة تدريب
قادمـــة مـــن لسش باŸـــاسش ا إ

السشفينـ ـ ـ ـ ـ ـة اŸدرسشـ ـ ـ ـ ـة «صش ـ ـ ـومأم» ترسشو Ãينـ ـ ـ ـ ـأء وه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـران
الششعب ‘ /إاطار تنفيذ ا◊ملة التدريبية «صشيف  ،»2017رسشت يوم  27جويلية  2017السشفينة اŸدرسشة «صشومام»
التابعة للقوات البحرية للجيشش Ãيناء وهران ‘ مرحلتها الرابعة ،قادمة من ميناء لسش باŸاسش بإاسشبانيا.
ك - -ان ‘ اسس - -ت - -ق- -ب- -ال ط- -اق- -م ق- -ائ -د ال -ن -اح -ي -ة ال -عسس -ك -ري -ة ت -وق -ف -ات ‘ م -راف-ئ أاوروب-ي-ة سس-ي-ف-ت-اف-ي-ك-ي-ا بروما (إايطاليا)
(ب-ل-ج-ي-ك-ا ،الÈت-غ-ال ،إاسس-بانيا) سس- -ي- -ك -ون ال -وج -ه -ة ال -ق -ادم -ة
السس- -ف- -ي- -ن- -ة اŸدرسس- -ة ،ق -ائ -د الثانية.
الواجهة البحرية الغربية ،كما وم- -ن- -ذ ان- -طÓ- -ق- -ه- -ا ‘ ف -ا— وذلك حسسب الÈن- - - - - - -ام- - - - - - -ج للطلبة الضسباط ( )116الذين
قام بعدها قائد مهمة ا◊ملة ج -وي -ل -ي-ة  2017م -ن م -ي -ن-اء التدريبي اŸسسطر الذي يدوم ي -واصس -ل -ون ت-ط-ب-ي-ق م-ع-ارف-ه-م
ال - -ن - -ظ - -ري - -ة اŸك - -تسس - -ب- -ة ‘
التدريبية رفقة قائد السسفينة ا÷زائ - -ر ،ك - -ان ل - -لسس - -ف- -ي- -ن- -ة ( )39يوما على سست مراحل.
ب-زي-ارة ›ام-ل-ة ل-لسس-ي-د ال-لواء اŸدرسس- -ة «صس- -وم- -ام» ثÓ- -ث- -ة Œدر اإلشسارة ،إا ¤أان ميناء اŸدرسسة العليا البحرية ،من
خÓ- -ل الح- -ت- -ك -اك اŸب -اشس -ر
‡ثــــــــــــ Óللواء هامل
بالوسسط البحري.

مدير الششرطة القضشأئية يدششـن مقرات أامنية بخنششلـ ـة

‡ث Óللواء اŸدير العام
لÓأمن الوطني ،اأششرف
مدير الششرطة القضشائية،
مراقب الششرطة فراغ علي
 ،على مراسشم تدششÚ
مقرات ششرطية بخنششلة،
بحضشور السشلطات اÙلية
والعسشكرية.
خ Ó- -ل ت- -دشس Úم- -ق- -ر ال- -ف- -رق- -ة
اŸت -ن -ق -ل -ة ل -لشس -رط -ة ال-قضس-ائ-ي-ة
ب - -اأولد رشس - -اشش  ،ت- -ل- -ق- -ى ف- -راغ
شس -روح -ات واف -ي -ة ح -ول م-راح-ل
اإ‚از اŸقر الأمني الذي يندرج
ضس- -م- -ن اسسÎات- -ي- -ج- -ي- -ة ضس- -م- -ان
التغطية الأمنية وتعزيز الهياكل
لداء اŸه - -ام اŸن - -وط - -ة ب - -ه - -ا ،
وتقريب الشسرطة من اŸواطن.
تفقد بعد ذلك ﬂتلف اŸكاتب،
اأين اطلع على سس Òالعمل على
مسس- -ت -وى م -ق -ر ال -ف -رق -ة وع -اي -ن

 23°ا÷زائر
 20°ا÷زائر

 32°وهران
 30°وهران

الثمن  10دج

فصشعـاـلـلحىباس
هاافلفقرويأاشقشـــڤـايرد
أاش
ةسشكريـــة الثالثة
“شـــمراليرنئبياسلنشا بحويـتــفلةياقلع
عـلــيـر
عـشــرايفن م

الششعب ‘ /اليوم الثالث من زيارته
إا ¤الناحية العسشكرية الثالثة
ببششار ،قام الفريق أاحمد ڤايد
صشالح نائب وزير الدفاع الوطني،
رئيسش أاركان ا÷يشش الوطني
الششعبي ،بتفقد ومعاينة بعضش
لدارية والرياضشية على
اŸرافق ا إ
مسشتوى مقر الناحية ،مششرفا على
تنفيذ اŸرحلة الثانية للتمرين
البيا ÊاŸركب وبالرمايات
ا◊قيقية بالذخÒة ا◊ية «›د
.»2017
Ãدخ- -ل م- -ق- -ر ق- -ي- -ادة ال- -ن -اح -ي -ة ووف -اًء
للتضسحيات ا÷سسام التي قدمها شسهداء
و›اه -دو ال -ث -ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة اŸب-ارك-ة،
وق- -ف ال- -ف- -ري- -ق رف- -ق -ة ق -ائ -د ال -ن -اح -ي -ة
العسسكرية الثالثة اللواء سسعيد شسنقريحة،
وق -ف -ة ت -رح -م ع -ل -ى روح الشس -ه-ي-د ال-رم-ز
مصسطفى بن بولعيد ،حيث وضسع إاكليÓ
من الزهور أامام اŸعلم التذكاري اıلد
لسسمه ،وت Óفا–ة الكتاب على روحه
وعلى أارواح الشسهداء األطهار.
بعدها قام الفريق بتفقد ومعاينة بعضش
اŸرافق اإلدارية والرياضسية ،على غرار
اŸسسبح األوŸبي للناحية اŸنجز حديثا
واŸؤوه -ل لح -تضس-ان ال-ب-ط-ولت ا÷ه-وي-ة
والوطنية وحتى الدولية.
إاثر ذلك تابع الفريق عرضسا قدمه اللواء
قائد الفرقة  40مشساة ميكانيكية ،شسرح
ف-ي-ه اÿط-ة ال-ت-ن-ف-ي-ذي-ة وﬂتلف تسسلسسل
األعمال القتالية التي سستنفذها وحدات
الفرقة ،مدعومة بتشسكيÓت من ﬂتلف
األسسلحة والقوات الÈية وا÷وية.
ع-ل-ى مسس-ت-وى م-ي-دان ال-رم-ي واŸن-اورات
ل -ل -ف -رق -ة ،ت -اب -ع ال -ف -ري -ق ج -م -ي -ع أاط -وار
ال -ت -م -ري -ن ،ال -ذي ” ت -ن-ف-ي-ذه ب-احÎاف-ي-ة
عالية ،عبّرت بصسدق عن مدى اللتزام
Ãب - -دإا اÙاف - -ظ - -ة ع - -ل - -ى ا÷اه - -زي - -ة
ال -ع -م -ل -ي-ات-ي-ة ل-ل-وح-دات ،وال-ت-ي جّسس-ده-ا
ال - -ت- -نسس- -ي- -ق اÙك- -م ب Úال- -تشس- -ك- -يÓ- -ت
اŸشس- - -ارك- - -ة واحÎام تسس- - -لسس - -ل اÿط - -ة

الفجر04.0٩...............:
الظهر12.٥٥...............:
العصشر16.44...............:
المغرب20.00..............:
العششـاء21.٣٣................:

30°
31°

france prix 1

بـ ـ ـأأي ذنـ ـ ـب قتلـ ـت...؟
أام Úبلعمري
عندما تلقى أاّم حامل وجنينها مصشرعهما بسشبب
رفضش ثÓ-ث-ة مسش-تشش-ف-ي-ات ال-ت-ك-ف-ل ب-ه-ا ،فإان هذا
ي -ع -كسش نسش-ب-ة ال-تسشّ-ي-ب والسش-ت-ه-ت-ار اŸن-تشش-رة ‘
مسش -تشش -ف -ي -ات -ن -ا ،وإال ك -ي-ف ن-فسش-ر ه-ذه ا◊ادث-ة
لل -ي -م -ة وم -اه -ي مÈارات رفضش اسش -ت-ق-ب-ال ه-ذه
ا أ
ا◊الة .علما أان غالبية اŸسشتششفيات واŸؤوسشسشات
السش -تشش -ف -ائ -ي -ة –ت -وي ع -ل -ى مصش-ل-ح-ة ل-ل-ت-ول-ي-د
وب -ال -ت -ا‹ ال -رفضش ل -ع -دم ال -ت-خصشصش ،ك-م-ا ج-رت
العادة يبدو أامرا غ Òوارد أاو يكاد؟.
إان ا◊ادث- -ة اŸأاسش- -وي- -ة ه- -ذه ،ه -ي ‘ ا◊ق -ي -ق -ة
لرك-ان ،تسشتدعي –ركا
ج-رÁة ق-ت-ل م-ك-ت-م-ل-ة ا أ
سش-ري-ع-ا ل-ل-ع-دال-ة ل-ل-ت-ح-قيق ‘ مÓبسشاتها ومعاقبة
اŸتسش -ب -ب Úف -ي -ه -ا .وق -د ت -ع -ل -م -ن -ا أان -ه ي -ك-ف-ي أانك
تصشادف أاي ششخصش ‘ حالة خطر ول تقدم له يد
اŸسشاعدة لتطالك يد العدالة .واŸسشاعدة تكون
‘ الغالب بنقل هذا الششخصش إا ¤اŸسشتششفى ،فما
بالك عندما يرفضش اŸسشتششفى نفسشه اسشتقبال من
ت -وج -ه إال -ي -ه ط -م -ع -ا ‘ ال -ن -ج -اة ول ي -ل-ق-ى ›ي-ب-ا
لسش-ت-غ-اث-ت-ه؟ ك-م-ا حصش-ل م-ع أام مسش-ك-ي-ن-ة ‘ ع-م-ر
ال -زه -ور وج -ن -ي -ن -ه-ا ب-ولي-ة ا÷ل-ف-ة ال-ت-ي ف-ق-دت
حياتها بعدما تقاذفتها مسشتششفيات ا÷لفة ،عÚ
وسشارة وحاسشي بحبح ‘ رحلة ذهاب وإاياب قضشاها
زوج- -ه- -ا اŸسش- -ك Úان- -ت- -هت Ãوت زوج- -ت- -ه واب- -ن- -ه
اŸنتظر.
ما هذه إال عينة من معاناة يومية للمواطن‘ Ú
اŸسش-تشش-ف-ي-ات ال-ع-م-وم-ي-ة ،بسشبب تصشرفات فردية
ط -ائشش -ة وغ Òمسش -ؤوول -ة ‘ ظ -ل غ -ي -اب ال -رق-اب-ة،
الردع والعقاب.
لم-ر ع-ل-ى اŸسش-تشش-ف-ي-ات واŸؤوسشسشات
ل ي-ق-تصش-ر ا أ
ال-ع-م-وم-ي-ة ،ف-ال-ع-ي-ادات اÿاصشة حدث ول حرج،
ح -يث أاصش -ب -ح ب -عضش -ه -ا شش -ب -ي -ه -ا بـ «اŸذاب -ح» وال -ه-م
لطباء العاملÚ
ال-وح-ي-د ل-ل-ق-ائ-م Úع-ليها وحتى ا أ
بها هو –صشيل اŸال –ت ششعار «اŸال من جيبك
والششفاء من عند الله».
عندما تسشأال أاحدهم عن نسشبة ‚اح العملية أاو
نسش-ب-ة ال-ن-ج-اة ،وق-د وق-فت ب-ن-فسش-ي ع-ل-ى مشش-اه-د
لول ‘ ،أاح- -دى ال -ع -ي -ادات ب -ح -ي
م- -ق- -ززة ،أامسش ا أ
سشيدي يحي بحيدرة ،حيث رأايت أاطباء يجوبون
أاروق -ة ت -لك ال -ع-ي-ادة ويصش-ف-ون ال-دواء ل-ل-م-رضش-ى
وأارج- -ل -ه -م وم Ó-بسش -ه -م م -ل -ط -خ -ة ب -ال -دم -اء ب -ع -د
خروجهم من غرفة العمليات مباششرة وإاليكم أان
ت -تصش -وروا ح -ج -م اŸي -ك -روب -ات وا÷راث -ي -م ال -ت -ي
Áك -ن -ه -ا أان ت -ن-ت-ق-ل م-ن ه-ذه ال-غ-رف اŸوب-وءة إا¤
اŸرضشى ومن يعودونهم من أاقاربهم وأاصشدقائهم،
ح- -ي- -ن- -ه- -ا تسش- -اءلت أاي -ن ه -ي م -دي -ري -ات الصش -ح -ة
واŸف-تشش-ي-ات ال-ت-اب-ع-ة ل-ل-وزارة ال-وصش-ي-ة من كل ما
يحدث؟
أان م-ع-اق-ب-ة م-رت-ك-ب-ي ك-ل ه-ذه ال-تصش-رفات –ت
ط -ائ -ل -ة ال -ق -ان -ون ،ه -و وح -ده ك-ف-ي-ل ب-وق-ف ه-ذه
اŸظاهر السشلبية التي أاصشبحت تسشيء إا ¤سشمعة
اŸسش- -تشش- -ف- -ى وال- -ط- -ب- -يب ا÷زائ- -ري واŸن- -ظ- -وم -ة
الصش-ح-ي-ة ا÷زائ-ري-ة ك-ل-ه-ا وŒع-ل اŸواط-ن ي-ف-ق-د
الثقة ‘ هذه اŸنظومة ،إان  ⁄يكن ذلك قد حصشل
للف م - -ن
ف- - -ع ،Ó- - -وإال ك- - -ي - -ف ن - -فسش - -ر ن - -زوح ا آ
ا÷زائ - -ري Úإا ¤ت - -ونسش ودول أاخ - -رى م - -ن أاج- -ل
العÓج؟!

–تفي الطبعة با÷يل ا÷ديد للسشينمائيÚ

ا÷زائر ضشيف ششرف مهرجأن الفيلم العربي  28بفأمأك
تكون ا÷زائر ضشيف ششرف الدورة Ÿ 28هرجان الفيلم العربي بفاماك
(ششمال ششرق فرنسشا) التي تعقد فعالياتها من  4اإ 16 ¤اأكتوبر اŸقبل وفقا
للموقع الإلكÎو Êللمهرجان.

اأماكن ا◊جز –ت النظر وشسدد
ع -ل-ى واجب ت-ط-ب-ي-ق ال-ق-ان-ون ‘
اإطار احÎام حقوق الإنسسان.
بتدشس Úهذه اŸرافق واŸنشساآت
الشسرطية ،تتعزز التغطية الأمنية
ب -خ -نشس -ل -ة ،م -ا ي -ك -رسش مسس-اع-ي
قيادة الأمن  ،وعلى راأسسها اللواء
اŸدير العام الرامية اإ ¤ضسمان

ت -غ -ط-ي-ة اأم-ن-ي-ة شس-ام-ل-ة م-ن اأج-ل
ت -ق -ريب الشس-رط-ة م-ن اŸواط-نÚ
وال - -ت - -ك - -ف - -ل ال - -ف - -ع - -ل- -ي ا÷دي
ب -انشس -غ -الت -ه-م الأم-ن-ي-ة وضس-م-ان
ح- -ق- -ه -م ‘ ت -وف Òالأم -ن ،ع -ل -ى
اعتبار اأن اŸواطن هو الشسريك
الأسس -اسس -ي ‘ –ق -ي -ق اŸع -ادل -ة
الأمنية.

–ت-ف-ي ه-ذه ال-ط-ب-ع-ة  28بـ
«ا÷ي - - - -ل ا÷دي - - - -د» م - - - -ن
السس- -ي -ن -م -ائ -ي Úا÷زائ -ريÚ
لجل إاعادة
الذي «يحاربون أ
ب -عث» السس -ي -ن-م-ا ا÷زائ-ري-ة
وك- -ذا «ال- -ت- -ع- -ري- -ف ب -ه -ا ‘
ال- -ع- -ا ،»⁄ح- -يث سس- -يسس- -ل -ط
الضس- -وء ب- -اŸن- -اسس- -ب -ة ع -ل -ى
ال- - - -ع- - - -دي- - - -د م - - -ن ه - - -ؤولء
اıرج ÚواŸن - - - - -ت- - - - -جÚ
وال- -ف -اع -ل Úالسس -ي -ن -م -ائ -يÚ

«الشس- - -ب - -اب» ،ع - -ل - -ى غ - -رار
اıرج Úك -ر Ëم -وسس -اوي
وحسس- -ان ف -رح -ا ÊواŸن -ت -ج
ي -اسس Úب -وع -زي-ز وك-ذا ع-ب-د
ال - -ن - -ور ح - -وشس - -يشش رئ - -يسش
م- -ؤوسسسس- -ة «ب- -روج -ك -ت -ورت»
ا÷ه -ة اŸن -ظ -م -ة ل -ل-ق-اءات
السسينمائية لبجاية وغÒهم.
كما سسيحل ،من جهة أاخرى،
اŸمثل والفكاهي ا÷زائري
ﬁمد فÓق ضسيفا على هذه

ال -ت -ظ -اه -رة ،ح-يث سس-ي-ق-دم
«وان م- - -ا شس- - -و» ب- - -ع- - -ن - -وان
«( »Bled RunnerبÓد
رانر).
وي -ع -ت Èم -ه -رج -ان ال -ف -ي -ل -م
ال- -ع- -رب- -ي ب -ف -ام -يك -ال -ذي
ت- - - -أاسسسش ‘ Ã -1990ث -اب-ة
ن- -اف- -ذة ع- -ل- -ى ال- -ث- -ق- -اف -ات
والسسينما ‘ البلدان العربية
واŸتوسسطية وفقا للقائمÚ
عليه.

