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يشصرف وزير العدل حافظ الأختام
ال- -ط- -يب ل- -وح ،ع- -ل- -ى ح- -ف- -ل ت- -ك -رË
ال - -ن - -زلء ال - -ن - -اج - -ح ‘ Úشص- -ه- -ادت- -ي
البكالوريا والتعليم اŸتوسصط لدورة
ج - - -وان  ،2017ال - -ي - -وم ،ب - -داي - -ة م- -ن
السص - -اع- -ة  9 : 00صص -ب -اح -ا Ãوؤسصسص-ة
اإع -ادة ال -ت -اأه -ي -ل ال -ق -ل -ي -ع -ة ب -ولي-ة
تيبازة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
العدد
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حجار يطلق التسصجيÓت األولية ◊املي
البكالوريا ا÷دد

وف ـ ـ ـ ـ ـد بر Ÿـ ـ ـ ـا Êيسصتقب ـ ـ ـل أافرادا
مـ ـ ـ ـن ا÷اليـ ـ ـة

ي -ق -وم وف -د ع -ن اÛلسس الشص -ع -ب -ي ال -وط -ن -ي ،ال-ي-وم،
ب -رئ -اسص-ة رئ-يسس ÷ن-ة الشص-وؤون اÿارج-ي-ة وا÷ال-ي-ة
جمال بوراسس ،بزيارة تفقدية Ÿيناء نقل اŸسصافرين
وكذا مطار هواري بومدين لسصتقبال اأفراد ا÷الية
وال -وق -وف ع -ل -ى م-دى اÿدم-ات اŸق-دم-ة ل-ه-م ،وذلك
على السصاعة  07 : 30من ميناء العاصصمة.

أاب ـ ـ ـواب مفتوح ـ ـ ـة على مدرسص ـ ـة
اإلشصـ ـ ـارة بالقليعـ ـ ـة
ت -ن-ظ-م ،ال-ي-وم ،اأب-واب م-ف-ت-وح-ة ع-ل-ى اŸدرسص-ة ال-ع-ل-ي-ا لÓ-إشص-ارة
اŸرح -وم ع -ب -د ا◊ف -ي -ظ ب -وصص -وف ،ب -ه-دف ال-ت-ع-ري-ف ب-اŸدرسص-ة
ب-اع-ت-ب-اره-ا اإح-دى قÓ-ع ال-ت-ك-وي-ن ل-ل-ج-يشس ال-وط-ن-ي الشص-ع-ب-ي ‘
سصÓح الإشصارة .كما تسصمح هذه التظاهرة الإعÓمية للزائرين،
خصص -وصص -ا ف-ئ-ة الشص-ب-اب م-ن-ه-م ،ب-ال-ت-ع-رف ع-ن ق-رب ع-ل-ى ﬂت-ل-ف
التخصصصصات وفرصس التكوين والتجنيد التي توفرها اŸدرسصة.

أازيد من  8000منصصب
تكوين بالشصلف

ندوة صصحفية
Ÿركز الوقاية
واألمن عÈ
الطرق

واقع الفÓحة ‘ منتدى «الوسصط»

ينظم اŸركز الوطني للوقاية
يسص- -تضص- -ي- -ف اŸن- -ت -دى الأسص -ب -وع -ي ل -ي -وم -ي -ة
والأم- - -ن ع Èال - -ط - -رق ،ن - -دوة
«ال -وسص -ط» مصص -ط -ف -ى روب -اي -ن رئ -يسس اŸن -ظ -م -ة
صص -ح -ف -ي -ة Ãق -ر م-رك-ز الإعÓ-م
الوطنية للموؤسصسصات وا◊رف ،رفقة رابح ميكية
ال-ت-اب-ع ل-ل-م-دي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل-ل-ح-م-اي-ة اŸدن-ية
صصاحب شصركة ورود لصصناعة البيوت البÓسصتيكية
ب -ع Úال -ن -ع -ج -ة ،ي -وم الأرب -ع-اء  2اأوت
واÿب Òم -نصص -ور ع -يسص -ى ،ل -ل -ح -ديث ع -ن واق-ع ق-ط-اع
ا÷اري ،ب- -داي- -ة م- -ن السص- -اع -ة
ال -فÓ-ح-ة ‘ ا÷زائ-ر ،ال-ي-وم 1 ،اأوت  2017ع-لى السصاعة
 10 : 00صصباحا.
العاشصرة صصباحا.
ي -ج -ري اŸن -ت -دى ‘ م -ق -ر ي -وم -ي -ة ال -وسص -ط ال -ك-ائ-ن بـ  92شص-ارع سص-ي-لفان
فوراسصتييه باŸرادية.

توفر مديرية التكوين والتعليم اŸهنيÚ
ب - -الشص - -ل - -ف م - -ا ي- -زي- -د ع- -ن  8000منصصب
ب-ي-داغ-وج-ي ل-ل-ت-ك-وي-ن Ãخ-ت-ل-ف العروضس
والأ‰اط خÓل دورة سصبتم ÈاŸقبلة.
بحسصب رئيسصة مصصلحة التمه Úبذات اŸديرية صصفية سصا ⁄عطية ،فاإن عدد
اŸناصصب اŸعروضصة خÓل دورة سصبتم« Èيفوق  8000منصصب ،حيث ” تخصصيصس
 3400منصصب بالنسصبة للتكوين الإقامي ع 37 Èتخصصصصا ،و 4842منصصب بالنسصبة
للتكوين عن طريق التمه 144 ‘ Úتخصصصس» ،فيما ” اإدخال بعضس التخصصصصات
ا◊ديثة ،على غرار الكهرباء الإلكÎونية وصصناعة الأغذية الزراعية.

 5آالف دركي لتأام 33 Úشصاطئا
بولية ا÷زائر

يقوم وزير التعليم العا‹ والبحث
ال -ع -ل -م -ي ال -ط -اه -ر ح -ج -ار ،ب -اإع -ط-اء
اإشص -ارة ان -ط Ó-ق ع -م -ل -ي -ة ال -تسص-ج-ي-ل
الأو‹ ◊ام -ل -ي شص -ه -ادة ال -ب -ك -ال-وري-ا
ا÷دد دفعة  ،2018-2017اليوم،
ع -ل-ى السص-اع-ة  8 : 00صصباحا
باŸدرسصة الوطنية العليا
ل Ó-إع Ó-م الآ‹ ب-وادي
السصمار.
ك- -م- -ا ي -ع -اي -ن سصÒ
ع - -م - -ل- -ي- -ة ال- -تسص- -ج- -يÓ- -ت ب- -ج- -ام- -ع- -ة ال- -ع- -ل- -وم
والتكنولوجيا هواري بومدين بباب الزوار.

ﬁ 30ول كهربائيا تدخل حيز السصتغÓل ببومرداسس

دخل موؤخرا حيز السصتغÓل ما ل يقل عن ﬁ 30ول كهربائيا ببومرداسس بغرضس
–سص Úمسصتوى اÿدمات اŸوجهة لفائدة زبائن اŸوؤسصسصة ،بحسصب ما اأفاد به مدير
موؤسصسصة توزيع الكهرباء والغاز لبومرداسس.
اأوضصح بي Îعبد القادر ،اأن اآخر عملية وضصع حيز اÿدمة لأربعة ﬁولت كهربائية
م -ن ›م -ل اÙولت اŸذك -ورة “ت م -ن -ذ ث Ó-ث -ة اأي -ام ع -ل-ى مسص-ت-وى ب-ل-دي-ات خ-م-يسس
اÿشصنة واأولد هداج واأولد موسصى.
ت-ن-درج ال-ع-م-ل-ي-ة ‘ اإط-ار ب-رن-ام-ج ت-ن-م-وي اسص-ت-ع-ج-ا‹ طموح برسصم سصنة ،2016
يشصمل اإ‚از زهاء  40مولدا اأو ﬁول كهربائيا ع Èكل بلديات الولية
بغÓف ما‹ اإجما‹ يزيد عن  290مليون دج.

مديرية توزيع الكهرباء
والغاز بجسصر قسصنطينة توضصح:

النفط يرتفع ألعلى مسصتوى ‘ شصهرين

” تسصخ 5000 Òدركي لتاأم 33 Úشصاطئا بولية
ارت-ف-عت اأسص-ع-ار ال-ن-ف-ط لأع-ل-ى مسص-ت-وى ‘ شص-ه-رين ،اأمسس،
ا÷زائ -ر ‘ ،اإط -ار اıط -ط السص -ت -ث -ن -ائ -ي ال -ت -ي
ت-ب-ع-ا ل-ل-م-ق-ال الصص-ادر ‘ ج-ري-دة «الشص-عب» ي-وم  25جويلية ع -قب ت -راج -ع اıزون -ات الأم -ري-ك-ي-ة وال-ت-ه-دي-د ب-ف-رضس
سص-ط-رت-ه اÛم-وع-ة الإق-ل-يمية للدرك الوطني  ‘ ،2017صص- -ف- -ح -ة – ،2ت ع -ن -وان« :ان -ق -ط -اع ال-ك-ه-رب-اء واŸاء عقوبات على فنزوي ،Óالعضصو ‘ منظمة الدول اŸصصدرة
Ãن-اسص-ب-ة م-وسص-م الصصطياف  ،2017ب -حسصب م-ا كابوسس يومي بسصيدي موسصى» ،وردنا من مديرية توزيع الكهرباء للنفط (اأوبك).
اأف- -ادت ب- -ه ،اأمسس اÓŸزم الأول سص -ع -اد اأون -يسس والغاز ÷سصر قسصنطينة الرد التوضصيحي التا‹:
ق- -ف- -زت اأسص- -ع- -ار ال -ع -ق -ود الآج -ل -ة ÿام غ -رب ت -كسص -اسس
اŸكلفة بخلية التصصال والعÓقات العامة.
–دث-ت-م ‘ م-ق-ال-ك-م اŸذك-ور اأعÓ-ه ع-ن ان-ق-ط-اع-ات يومية للتيار ال -وسص -ي -ط الأم -ري -ك-ي ف-وق  50دولرا ل -لÈم -ي -ل ل -فÎة
ق -الت اŸك -ل -ف -ة ب-التصص-ال وال-عÓ-ق-ات ال-ع-ام-ة ال -ك -ه -رب -ائ -ي ‘ ،ح Úاأن م -ن -ط -ق -ة سص-ي-دي م-وسص-ى  ⁄ت-ع-رف ه-ذه وج- -ي- -زة ،ح -يث ب -ل -غت  49 , 97دولرا ل -لÈم -ي-ل ل-ت-ظ-ل
ب -اÛم -وع -ة اÓŸزم الأول اأون -يسس ‘ ،تصص -ري -ح الصصائفة اإل انقطاعا واحدا .وقد ” الإعÓن عنه ‘ الصصحافة مرتفعة  25سصنتا اأو ما يعادل  ‘ 0 . 5اŸائة عن اآخر سصعر
ل- -لصص -ح -اف -ةÃ ،ن -اسص -ب -ة خ -رج -ة م -ي -دان -ي -ة اإ ¤ال -وط -ن -ي-ة ع Èب-ي-ان اإعÓ-م-ي وك-ان بسص-بب ع-طب ت-ق-ن-ي ع-ل-ى اإغÓق.
شص-واط-ئ خ-ل-و‘  1و 2ودي- -ك- -ا ب Ó-ج وك -ذا سص -دي مسصتوى شصبكة توزيع الكهرباء ذات التوتر اŸتوسصط.
وبلغت العقود الآجلة ÿام برنت  52 , 85دولرا للÈميل
اأم -ا ان -ق-ط-اع-ات ال-ت-زود ب-اŸاء ،ف-ه-ي ل-يسصت ب-الضص-رورة
ال -رغ -اي -ة وزرال-دة ،اأن-ه «” تسص-خ 5000 Òدركي
مرتفعة  33سصنتا اأو ما يعادل  ‘ 0 , 6اŸئة .وبلغت الأسصعار
م-رت-ب-ط-ة ب-ال-ت-زود ب-ال-ت-ي-ار ال-ك-ه-رب-ائ-ي وغ-ال-ب-ا م-ا
لتاأم 33 Úشصاطئا بولية ا÷زائر وكذا جميع مواقع
 52 , 90دولرا للÈميل ‘ وقت سصابق من ا÷لسصة وهو اأعلى
تكون لأسصباب اأخرى بعيدة عن ›ال توزيع
الراحة والسصتجمام التي يتوافد عليها العاصصميون،
مسصتوى لها منذ  25ماي اŸاضصي.
الكهرباء.
لسصيما مع ارتفاع درجات ا◊رارة ‘ هذا اŸوسصم».
ومع الزيادة ‘ الأسصعار يتجه العقدان لÓرتفاع للجلسصة السصادسصة
على التوا‹.
يومية وطنية إاخبارية تصصدر عن اŸؤوسصسصة العمومية
القتصصادية(شصركة ذات أاسصهم)
رأاسس مالها الجتماعي 126 .000.000 .00 :دج
 39شصارع الشصهداء الجزائر
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السسيارة التي نريد...

حام Óرسسالة من رئيسض ا÷مهورية للملوك والرؤوسساء

مسساهل يسستعرضض مع نظÒه السسعودي العمل اŸشسÎك ’سستتباب اأ’من

ح -ام  Ó-رسس -ال -ة م -ن رئ-يسض ا÷م-ه-وري-ة
ل - -ل - -م - -ل - -وك وال - -رؤوسس - -اء– ،ادث وزي- -ر
الشسؤوون اÿارجية عبد القادر مسساهل،
أاول أامسض ،ب -ج -دة م -ع ن -ظÒه السس-ع-ودي
ع - -ادل ا÷ب Òحسس - -ب- -م- -ا ج- -اء ‘ ب- -ي- -ان
لوزارة الشسؤوون اÿارجية.
وأاكد البيان أان الوزيرين أاشسادا خÓل هذا
ال -ل -ق -اء ب»ج -ودة ال -عÓ-ق-ات ال-ت-ي ت-رب-ط بÚ
ا÷زائ- -ر والسس- -ع- -ودي- -ة وال- -تشس- -اور اŸن -ت -ظ -م
والتنسسيق الدائم ب Úالبلدين طبقا لتوجيهات
الرئيسص عبد العزيز بوتفليقة واŸلك سسلمان

بن عبد العزيز آال سسعود».
وقام الوزيران «باسستعراضص واقع العÓقات
ب Úالبلدين وسسبل ووسسائل تعزيزها وتوسسيعها
إا ¤كل اÛا’ت –سسبا للمواعيد اŸقبلة
اŸسس-ج-ل-ة ‘ أاج-ن-دة ال-ت-ع-اون ال-ث-ن-ائي خاصسة
ال-دورة ال-ق-ادم-ة ل-ل-ج-ن-ة اŸشسÎك-ة ا÷زائ-رية
السسعودية».
وسسمح اللقاء كذلك بالتطرق إا ¤اŸسسائل
اإ’قليمية والدولية ذات ا’هتمام اŸشسÎك.
ب- -ه- -ذه اŸن- -اسس- -ب- -ة ت -ط -رق ال -ط -رف -ان إا¤
اأ’زمات والنزاعات التي يعرفها العا ⁄العربي

’سسيما «‘ منطقة اÿليج وليبيا واليمن
وسسوريا وكذا القضسية الفلسسطينية».
وختم البيان بأان مسساهل ا÷ب« Òتباد’
بعمق وجهات النظر حول سسبل ووسسائل دفع
ال -ع -م-ل ال-ع-رب-ي اŸشسÎك واسس-ت-خ-دام-ه ‘
’من وا’سستقرار ‘ العا⁄
اسستتباب ا أ
ال--ع--رب--ي ب--ت--وج--ي--ه--ه ن-ح-و ا’نشس-غ-ا’ت
’سساسسية للدول العربية خاصسة تعدد
اأ
’رهاب والتطرف
بؤور التوتر ومكافحة ا إ
العنيف».

تبون يÎأاسض ›لسسا وزاريا مشسÎكا

تأاجيل مشساريع تركيب السسيارات ◊ Úإاعداد دف Îشسروط جديد
تشسجيع اسستحداث سسوق حقيقية للمناولة وتقليصض فاتورة الواردات

لول ع- -ب- -د اÛي- -د
ت - -رأاسض ال - -وزي- -ر ا أ
لول› ،لسس - - -ا وزاري- - -ا
ت - - -ب - - -ون ،أامسض ا أ
مشسÎك- -ا كّ- -رسض ل- -ب- -حث اŸل -ف اŸت -ع -ل -ق
ب-الÎك-يب الصس-ن-اع-ي للسسيارات ،بحسسب
م -ا أاف -اد ب -ه ،أامسض ،ب-ي-ان Ÿصس-ال-ح ال-وزي-ر
لول.
ا أ
عقد اÛلسص الوزاري اŸشسÎك بحضسور
وزراء اŸالية والصسناعة واŸناجم والتجارة
و‡ث -ل ع -ن وزارة ال -دف-اع ال-وط-ن-ي وﬁاف-ظ
ب - -نك ا÷زائ - -ر و‡ث- -ل ج- -م- -ع- -ي- -ة ال- -ب- -ن- -وك
واŸؤوسسسسات اŸالية.
خÓل هذا ا’جتماع «قدم وزير الصسناعة
واŸن -اج -م ع -رضس -ا ح-ول الشس-روط ال-ق-ان-ون-ي-ة
والتنظيمية والتقنية التي تسس Òحاليا ا‚از
السسÓسسل الصسناعية لÎكيب السسيارات» حسسب
البيان موضسحا أان «أاهم الفاعل ÚواŸتدخلÚ
‘ هذا النشساط تطرقوا بدورهم إا ¤النقائصص
وا’خت’Óت التي يشسهدها».
‘ خ- - - -ت - - -ام اÛلسص ال - - -وزاري اŸشسÎك
أاع -ط -ى ال -وزي -ر اأ’ول ت-ع-ل-ي-م-ات ل-ل-ق-ط-اع-ات
اŸعنية بشسكل مباشسر من أاجل «تأاجيل دراسسة
اŸشس - -اري - -ع ا÷دي- -دة ل- -لÎك- -يب الصس- -ن- -اع- -ي
والشسروع ‘ إاعداد دف Îشسروط جديد من
قبل وزارة الصسناعة واŸناجم بالتشساور مع

كافة اأ’طراف اŸعنية على غرار قطاعات
اŸالية والتجارة وا÷مارك والبنوك» حسسب
ذات البيان.
و أاضساف البيان أان تبون ركز على ضسرورة
التوصسل إا ¤وضسع آالية قانونية من شسأانها أان
تسساهم ‘ بروز بالبيئة ا’قتصسادية الوطنية

ه-ي-اك-ل إان-ت-اج-ي-ة ق-ادرة ع-ل-ى ضس-مان وتشسجيع
«اسس-ت-ح-داث سس-وق ح-ق-ي-ق-ي-ة ل-ل-م-ن-اول-ة ك-ف-ي-لة
بضس -م -ان مسس -ت -وى ان -دم -اج م-ق-ب-ول وت-ق-ل-يصص
فاتورة الواردات واسستحداث مناصسب الشسغل
وإادراج م -ف -ه -وم ال -ت -وازن ونسس-ب-ة اإ’ع-ف-اء م-ن
الرسسوم والضسرائب ونسسبة اإ’دماج».

يشس- -رع وزي- -ر ال- -دول- -ة الÈي- -ط -ا Êال -وزي -ر
اŸكلف بالشسرق اأ’وسسط وافريقيا أاليسستار
ب- -ورت ،اب- -ت- -داء م- -ن ه- -ذا ا’ث -ن ‘ ،Úزي -ارة
رسس -م -ي -ة إا ¤ا÷زائ -ر ،ب -حسسب ب -ي -ان ل -وزارة
الشسؤوون اÿارجية.
خÓل هذه الزيارة ،التي جاءت بناء على
دعوة من ا◊كومة ا÷زائرية والتي تسستمر
ا ¤غاية يوم اأ’ربعاء سسيكون السسيد أاليسستار
ب- -ورت م- -رف- -وق- -ا ب- -ال- -ل -ورد ريشس -ار ريسس -ب -ي،
اŸبعوث اÿاصص للوزيرة اأ’و ¤الÈيطانية
للشسراكة مع ا÷زائر.
أاوضسح ذات اŸصسدر ،أان هذه الزيارة التي
سس- -ت -ت -خ -ل -ل -ه -ا ﬁادث -ات م -ع مسس -ؤوو‹ وزارة
الشسؤوون اÿارجية وكذا العديد من الوزارات
ال-ت-ق-ن-ي-ة ،سس-تسس-م-ح ل-ل-ط-رف Úبـ «ت-قييم واسسع
للحوار والتعاون ب Úالبلدين وايجاد ﬁاور
تعاون أاخرى

اسس-ت-ق-ب-ل وزي-ر اŸال-ي-ة ع-بد الرحمان
راوي-ة ،ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصس-مة ،سسفراء كل
م-ن روسس-ي-ا وإاسس-ب-ان-يا والÈتغال وفنلندا
وال- -ك- -ويت ،ح- -يث اسس- -ت- -ع- -رضض م- -ع- -ه- -م
ال -ت -ع -اون ب Úا÷زائ -ر وه -ذه ال -ب-ل-دان،
بحسسب ما جاء ‘ بيان للوزارة.
خÓل اسستقباله السسف Òالروسسي أالكسسندر
زول -وت -وف ،ت -ن -اول ا÷ان -ب -ان وضس -ع ال -ت -ع -اون
والشسراكة ا’قتصسادية ووسسائل تدعيمها.
بهذه اŸناسسبة ،أاكد رواية «التزام ا÷زائر
بتعزيز وتنويع عÓقاتها مع روسسيا ‘ ›ال
التعاون ا’قتصسادي واŸا‹».
‘ ه -ذا الشس -أان ” ،ا’ت -ف-اق ع-ل-ى ت-ك-ث-ي-ف
الزيارات واللقاءات ب Úرجال أاعمال البلدين
قصسد اسستغÓل فرصص ا’سستثمار ‘ ﬂتلف
قطاعات النشساطات.
كما “ت اإ’شسارة إا ¤أان الدورة اŸقبلة
للجنة اıتلطة ا÷زائرية -الروسسية ،اŸقرر
عقدها با÷زائر ‘ سسبتم Èالقادم ،سستكون
ف -رصس -ة م -ن أاج -ل ال-ت-أاك-ي-د ›ددا ع-ل-ى ع-زم
ال -ب -ل -دي -ن ‘ اŸضس -ي ق -دم -ا ‘ شس -راك -ت -ه-م-ا
ا’سسÎاتيجية.

كما اسستقبل راوية سسف Òإاسسبانيا سسانتاغو
ك-اب-ان-اسص ،ح-يث ت-ب-اد’ وج-ه-ات ال-ن-ظ-ر ح-ول
اآ’فاق ا’قتصسادية للجزائر وآافاق التعاون بÚ
البلدين.
‘ هذا اÛال ،جدد الوزير التزام الطرف
ا÷زائ -ري ب-ال-ع-م-ل م-ن أاج-ل «دف-ع» عÓ-ق-ات
الشس -راك -ة وا’سس -ت -ث-م-ار وت-ط-وي-ر ال-ت-ع-اون بÚ
مؤوسسسسات البلدين على أاسساسص روابط ا÷وار
القائمة بينهما.
من جانبه أاعرب كاباناسص ،عن اسستعداد
ب -ل -ده ل -ل -مشس-ارك-ة ‘ ج-ه-ود ت-ن-وي-ع ا’ق-تصس-اد
ا÷زائ - -ري م - -ن خ Ó- -ل ضس - -م - -ان اŸراف- -ق- -ة
الضس- -روري- -ة ل- -ت- -دع- -ي- -م ا’سس- -ت- -ث -م -ار ووج -ود
مؤوسسسسات اسسبانية ‘ ا÷زائر.

الوزير الÈيطا Êللشسرق
اأ’وسس ـ ـط وإاف ـ ـريقيا
‘ زيارة للجزائر

العدد
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فنيدسس بن بلة
حسسم اÛلسص الوزاري اŸشسÎك امسص برئاسسة الوزير ا’ول عبد اÛيد تبون اŸلف
الشسائك حول مشساريع تركيب السسيارات التي اسسالت الكث Òمن ا◊ Èوفتحت ا÷دل الواسسع
حول مدى جديتها واهميتها للوطن واŸواطن على ضسوء التجربة القائمة.
كشسفت القرارات اŸتمخضسة عن اÛلسص حقيقة ما تريده السسلطات العمومية وما ترغب
فيه من اسستثمار ليسص فقط يوفر مناصسب شسغل ويخلق الÌوة بل يعطي حركية اضسافية ا¤
الصسناعة اŸيكانيكية ويوسسع من شسبكة اŸناولة ا◊لقة اŸفصسلية ‘ ا’دماج الصسناعي مؤوشسر
النمو والتطور.
تقييما Ÿا ” ا‚ازه ‘ هذا ا◊قل من اŸتعامل Úا’جانب ،يظهر مدى ا’ختÓل الفضسيع
ب Úا’هداف اŸسسطرة والواقع اŸعيشسي ويب ÚباŸلموسص كيف ان هذه اŸعامل اŸنجزة
بتسسهيÓت اسستثمارية ،عقارية ،جبائية وبنكية  ⁄تتجاوب مع التطلعات .وكانت اŸعامل ‘
‚دة الشسركات ا’م التي تعيشص ‘ الغالب ازمات بفعل ا’نهيار الهيكلي ‘ النظام الليبÒا‹
الذي دخل ‘ حركة كسساد كبÒة  ⁄يأالفها منذ عقود تظهر مﬁÓها اهتزازات منطقة
ا’وروزون والدو’ر وال.Ú
كانت اŸصسانع اŸنجزة ،متنفسسا للشسركات ا’م التي –ركت بأاسسرع ما Áكن باŒاه الدول
ذات التحفيز ا’سستثماري ومناخ ا’عمال ا’نسسب اŸشسجع على النمو وتكديسص الÌوة مثلما
هو ا◊ال ‘ ا÷زائر التي شسكلت وجهة مناسسبة لتدفق الرسساميل واŸشساريع .و ⁄تؤوسسسص
معامل تركيب السسيارات نسسيجا صسناعيا كبÒا تلعب فيه اŸناولة الدور البارز .وتسساهم ‘ رفع
نسسبة ا’دماج اŸقبول وتقلصص فاتورة ا’سستÒاد.ا’ك Ìمن ذلك ان السسيارات اŸنتجة التي ⁄
تبلغ أاي شسيء من الهدف اŸنشسود وحظيت بإاجراءات –فيزية ا ¤ابعد مدى ،تسسوق بابهضص
ا’سسعار ما زاد ‘ التهاب السسوق واسستنزاف العملة.
لهذا كان لزاما مراجعة الوضسع وتصسحيح ا’ختÓل ع Èنظرة تقييمية وتقوÁية غايتها
ت -ه -ي -ئ-ة اÙي-ط لصس-ن-اع-ة السس-ي-ارات اك Ìم-ن ›رد ت-رك-ي-ب-ه-ا وب-ي-ع-ه-ا ب-أاع-ل-ى ا’سس-ع-ار دون
اŸسساهمة ‘ رفع نسسبة ا’دماج و–ويل التكنولوجيا وتكوين موارد بشسرية وا’عتماد على
شسبكة صسناعية ﬁلية توفر قطع الغيار بل اسستÒادها ومضساعفة كلفتها.
لقد تقرر عندئد وقف أاي مشسروع لÎكيب السسيارات ‘ انتظار دف Îالشسروط ا÷ديدة
الذي يؤوسسسص لشسراكة صسناعية فعلية وفاعلة تفرضص على اŸتعامل ا’جنبي تغي Òالنظرة
اŸاركنتيلية اÙضسة ا ¤ا’سستثمار وما يÎتب عنه من تداب Òوالتزامات –ويل التكنولوجيا،
ا’سستشسارة ،تكوين اŸوارد البشسرية و–ديد نسسبة ا’دماج الواجب بلوغها وفق رزنامة ﬁددة
’ تقبل القفز عليها او اغماضص ا’ع Úعنها واŸتعامل ÚاÙلي Úالذين يفÎضص ا’عتماد
عليهم ‘ اŸناولة باسستعمال اŸنتوج ا÷زائري بدل اسستÒاد كل شسيء من اÿارج وا’كتفاء
بÎكيبه باŸعمل مثلما كرسسته التجربة اŸرة السسابقة التي  ⁄تات Ãنافع Ÿن يحÎق ليل نهار
لكسسب سسيارة تزيل عنه كابوسص التنقل وقضساء ا◊اجة ‘ راحة بال.

بنك ا÷زائر :تنظيم جديد لتأامﬂ Úاطر الصسرف
صسادق ›لسض النقد والقرضض مؤوخرا
ع-ل-ى مشس-روع ت-ن-ظ-ي-م م-ت-ع-ل-ق بسس-وق ما
ب Úال -ب -ن -وك ل -لصس -رف وأادوات ال -ت-أامÚ
ع -ل -ى ﬂاط -ر الصس-رف ،حسس-ب-م-ا ن-ق-ل-ت-ه
لن- -ب- -اء ا÷زائ -ري -ة ع -ن ب -نك
وك- -ال- -ة ا أ
ا÷زائر.
يتمثل الدافع وراء اعتماد هذا النظام من
ق -ب -ل ›لسص ال -ن -ق -د وال-ق-رضص ،خÓ-ل دورت-ه
العادية اŸنعقدة بتاريخ  10جويلية ‘ ،أان «
نظام الصسرف ‘ ا÷زائر هو نظام تعوË
ال -ع -م -ل-ة .وب-ال-ت-ا‹ ،ف-إان-ه ي-ع-رضص ،م-ن خÓ-ل
ت- - -ذب - -ذب أاسس - -ع - -ار الصس - -رف ،اŸت - -ع - -ام - -لÚ
ا’قتصسادي ÚواŸسستثمرين ıاطر الصسرف
خÓل تنفيذ التعامÓت الدولية من شسأانها أان
تتسسبب ‘ خسسائر كبÒة ‘ الصسرف» حسسب
نفسص اŸصسدر.
و‘ هذا اإ’طارÁ ،نح هذا النظام ا÷ديد
الفرصسة للتجار واŸسستثمرين «لتفادي هذه
اıاط- -ر م- -ن خÓ- -ل السس- -م- -اح ل- -ل- -وسس- -ط -اء
اŸعتمدين باسستعمال ›موعة متنوعة من
ت -غ -ط -ي -ة ﬂاط -ر ال -ع -م -ل -ة‡ ،ا ي -ت -ي -ح ل-ه-م،
◊سس -اب -ه -م اÿاصص أاو ن -ي -اب -ة ع-ن م-وك-ل-ي-ه-م،
ع- -م- -ل- -ي -ات ت -أامﬂ Úاط -ر الصس -رف م -ق -اب -ل
الدينار».
وسس -ي -ؤوط -ر ه -ذا ال -ت -ن-ظ-ي-م ه-ذا ال-ن-وع م-ن
النشساطات البنكية اŸتعلق بسسوق الصسرف ما

راوية يسستقبل سسفراء روسسيا ،إاسسبانيا ،الÈتغال ،فنلندا والكويت
كما –ادث راوية مع سسفÒة فنلندا تو’
سس -ف -ي -ن -ف -ود ،ح -ول ت -ب-ادل اآ’راء ح-ول اأ’ف-اق
ا’قتصسادية للجزائر وآافاق العÓقات الثنائية.
ك -م -ا اسس -ت -غ -ل ال -وزي -ر ه -ذا ال-ل-ق-اء ل-ي-ق-دم
لضسيفته شسروحات حول أاهم اأ’عمال اŸرتقبة
‘ إاطار برنامج عمل ا◊كومة.
من جهة أاخرى ،اسستقبل وزير اŸالية سسفÒ
الكويت ﬁمد مرزوق سسليمان الشسوبو ،الذي
اسس- -ت -ع -رضص م -ع -ه وضس -ع ال -ت -ع -اون والشس -راك -ة
ا’ق- -تصس- -ادي- -ة واŸال- -ي -ة ال -ث -ن -ائ -ي -ة ووسس -ائ -ل
تدعيمها.
بهذه اŸناسسبة أاكد راوية التزام ا÷زائر
ب-ت-دع-ي-م وت-ن-وي-ع عÓ-ق-ات-ه-ا ‘ ›ال التعاون
ا’قتصسادي واŸا‹ مع الكويت.
كما أاوضسح راوية ،أان الطرف ا÷زائري
«–ذوه ع -زÁة ك -بÒة» ‘ ت -ع -زي -ز نشس -اط -ات
ا’سستثمار والشسراكة.
وصس -رح وزي -ر اŸال -ي -ة ،اأن ان -ع-ق-اد ال-ل-ج-ن-ة
اıتلطة ا÷زائرية -الكويتية اŸقررة خÓل
سس -ن-ة  ،2017سس -ت -ك -ون ف -رصس -ة ل-ت-ج-دي-د ه-ذا
ا’لتزام والبحث عن فرصص جديدة من أاجل
إاعطاء دفع للتعاون الثنائي.

ب Úالبنوك «بتزويده بأاخÓق اŸهنة وحسسن
السسÒة دقيقة جدا» ،يضسيف بنك ا÷زائر،
مشسÒا إا ¤أان هذه القواعد تنطبق على جميع
ا÷هات اŸعنية ب Úالبنوك التي هي مطالبة
بإاحÎامها.
ك -م -ا ي -ن -درج ه -ذا ال -ت -ن-ظ-ي-م ‘ اسس-ت-م-رار
م -ن -ط -ق -ي لسس -ي-اسس-ة –ديث أان-ظ-م-ة الصس-رف
حسسب ب - -نك ا÷زائ- -ر ال- -ذي شس- -دد ع- -ل- -ى أان
التنظيم ا÷ديد «Áثل معلما هاما ‘ –سسÚ
مناخ اأ’عمال».
وب - -ال - -ت - -ا‹ ،ف- -إان- -ه سس- -يسس- -م- -ح ل- -ل- -ت- -ج- -ار
واŸسس- -ت- -ث- -م- -ري -ن «رؤوي -ة أافضس -ل ووضس -وح» ‘
السسيطرة على التكاليف واıاطر اŸتعلقة
ب -ال -ت -ع-امÓ-ت ال-دول-ي-ة خÓ-ل ج-م-ي-ع م-راح-ل
تنفيذها.
ونظرا ÷دتها ودرجة تقنيتها اŸرتفعة،
فإان أاحكام هذا التنظيم اŸتعلقة بسسوق ما
ب Úال -ب -ن -وك ل-لصس-رف وأادوات اإ’ح-ت-ي-اط م-ن
ﬂاط-ر الصس-رف ،سس-ي-ت-م ت-ط-ب-ي-ق-ه-ا ت-دري-ج-يا
ب-ت-ن-ظ-ي-م ل-ق-اءات ع-م-ل م-ن-ت-ظ-م-ة ،مع البنوك
التجارية ،طيلة مدة نشسر تعليمات تطبيقها»
حسسب بنك ا÷زائر.
ولضس-م-ان ال-ت-ن-ف-ي-ذ ال-ف-ع-ال ل-هذا التنظيم
اختار بنك ا÷زائر العمل على عدة مراحل
ت -ك -ون أاول -ه -ا م -ت -ع -ل-ق-ة ب-ع-م-ل-ي-ات الصس-رف
التقليدية.
’ك Ìتعقيدا مثل
Óدوات ا أ
أاما بالنسسبة ل أ
ع-م-ل-ي-ات الصس-رف وع-ق-ود م-ب-ادل-ة ال-ع-م-ل-ة،
سسيتم إادراجها تدريجيا مع تكيف مراكز
اÿدمات اŸصسرفية مع شسروط إاطÓقها.

رقم قياسسي ’سستهÓك للكهرباء يوم ا’أحد

سس- -ج- -ل ا’سس -ت -ه Ó-ك ال -وط -ن -ي ل -ل -ط -اق -ة
الكهربائية يوم ا’حد رقما قياسسيا جديدا
نتيجة ارتفاع درجات ا◊رارة ،حسسب ما جاء،
امسص ‘ بيان لسسونلغاز.
بحسسب نصص البيان ،سسجل عامل النظام
الكهربائي هذه الذروة للقوة الكهربائية يوم
 30جويلية على السساعة الثالثة ( )3زوا’ حيث
بلغت  13.881ميغا واط ،اي ارتفاعا يعادل
1ر 8اŸائة بالنسسبة للذروة التي سسجلتها ‘
السسنة  2016والتي بلغت  12.839ميغا واط ‘
ال- -ف- -ا— م- -ن اوت  .م- -ذك -را ان ا’سس -ت -ه Ó-ك
ال -ك -ه -رب -ائ -ي ل -ه ع Ó-ق -ة وط -ي-دة م-ع ارت-ف-اع
درجات ا◊رارة ،اضساف اŸصسدر ان سسونلغاز
تتوقع ذروات جديدة لÓسستهÓك خÓل هذا
الصسيف.
‘ هذا الصسدد ،جددت سسونلغاز ندائها
ل -ل-مسس-ت-ه-ل-ك Úب-ع-ق-ل-ن-ة اسس-ت-هÓ-ك-ه-م ل-ل-ط-اق-ة
الكهربائية ،خصسوصسا ب13 Úسسا 00و16سسا00
وكذلك ب20 Úسسا 00و23سسا00
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الثÓثاء  01أاوت  201٧م
الموافق لـ  09ذي القعدة  143٨هـ

أإششرف على تخرج إلدفعة  25للقضشاة

لوح :تعزيز آاليات مكافحة الفسساد وحماية ا’قتصساد الوطني أاولوية

لختام إلطيب لوح ،أإمسض ،عن مرإجعة ششاملة لبعضض إلقوإن Úإلعضشوية
أإعلن وزير إلعدل حافظ إ أ
Ÿوإكبة تنفيذ إلنموذج إلقتصشادي إ÷ديد ،ضشمن ﬂطط عمل إ◊كومة ،مؤوكدإ على ضشرورة إلتكوين
لنسشان ‘ إطار تعميق إصشÓح إلعدإلة ،معلنا عن رفع مدة تكوين
وﬁاربة إ÷رÁة وحماية حقوق إ إ
إلقضشاة إ ¤أإربع سشنوإت.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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Ãبادرة من إلصشندوق إلوطني للتأامينات إلجتماعية

الوقايـ ـ ـة مـ ـ ـن اıاطـ ـ ـر اŸهنيـ ـ ـة
ﬁـ ـ ـور نـ ـ ـدوة وطنيـ ـ ـة فـ ـ ـي نوفمـ ـ ـ ـÈ

ت-ن-ظ-م إل-ط-ب-ع-ة إلأو ¤ل-لندوة
إل - -دول - -ي - -ة ح- -ول إل- -وق- -اي- -ة م- -ن
إıاط -ر إŸه -ن -ي -ة م-ن  13إ15 ¤
ن- -وف -م 2017 Èب -قصش -ر إŸع-ارضض
ب- -الصش- -ن- -وب -ر إل -ب -ح -ري ب -ا÷زإئ -ر
إلعاصشمةÃ ،بادرة من إلصشندوق
إل-وط-ن-ي ل-ل-ت-اأمينات إلجتماعية
للعمال إلأجرإء ،بحسشب ما علم
لدى هذه إلهيئة.
بحسضب المنظمين ،فاإن اللقاء الذي
تنظمه وزارة العمل والشضغل والضضمان
الجتماعي ،بالشضراكة مع «باتيماتيك
اإكسضبو» ،بحضضور نحو  300مشضارك،
ب-ي-ن-ه-م م-ت-ع-ام-ل-ون اقتصضاديون عامون
وخواصش ،يتمحور حول «الوقاية من
المخاطر المهنية».
ك- -م- -ا سض- -ي- -ع- -رف مشض- -ارك- -ة ه- -ي- -ئ- -ات
وم -ن -ظ -م-ات وط-ن-ي-ة واأج-ن-ب-ي-ة م-ع-ن-ي-ة
بمجالت الوقاية والأمن والصضحة في
ال-ع-م-ل ،ب-ه-دف ت-رق-ي-ة ث-ق-اف-ة الوقاية
وت -ط -ب -ي-ق ال-تشض-ري-ع ال-وط-ن-ي ال-خ-اصش
بالوقاية في مجال الأمن والصضحة في
العمل.
يتعلق الأمر اأيضضا «بتكثيف» المبادلت
بين كل الفاعلين الناشضطين في مجال
ال- -وق- -اي- -ة م- -ن الأخ- -ط- -ار ال- -م- -ه -ن -ي -ة
والتحرك لضضمان اأمن وصضحة العمال
ضضمن موؤسضسضاتهم.

م -ن ضض -م -ن اأه -داف ه -ذه ال -ت -ظ-اه-رة
الدولية« ،اإعÓم المتدخلين والأطراف
ال- -مشض- -ارك- -ة ح- -ول ال -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ات
ال -ج -دي -دة وال -م -ع-اي-ي-ر وال-م-م-ارسض-ات
ال- -ج- -ي- -دة ف- -ي م- -ج- -ال ال- -وق -اي -ة م -ن
الأخ -ط -ار ال -م -ه-ن-ي-ة» ،ب-الإضض-اف-ة اإل-ى
«منح الموؤسضسضات فرصضة تقديم حلول
واب -ت -ك -ارات وك -ذا ك -ل ال -مسض -ت -ج-دات
المتعلقة بمجال الوقاية».
هذا ومن المنتظر تنظيم صضالون على
ه -امشش ال -ت -ظ -اه -رة ،ال -ت -ي سض -ت-ت-م-ي-ز
اأسض -اسض -ا ب -ت -ق -دي -م ع -دة م -ح -اضض -رات
ون-ق-اشض-ات ،ي-نشض-ط-ه-ا خ-براء ومهنيون
في هذا المجال حول ذات الموضضوع
بمشضاركة  250عارضش.
وي- - -ه- - -دف الصض- - -ال- - -ون ،ب - -حسضب ذات
المصضدر ،اإلى «تسضليط الضضوء» على
ال -وسض -ائ -ل والأدوات ال -مسض-ت-ع-م-ل-ة ف-ي
مجال الأمن وصضحة العمل ويتمحور
حول ثÓث نقاط هي :حماية البيئة
ال-م-ه-ن-ي-ة وت-ج-هيزات واأدوات النظافة
والأم -ن ف -ي ال -ع -م -ل وك -ذا ال-خ-دم-ات
لفائدة الموؤسضسضات.
ولضض -م -ان م -ت-اب-ع-ة ال-ج-وانب ال-ع-ل-م-ي-ة
وال -ت -ن -ظ -ي-م-ي-ة ل-ل-ن-دوة ق-ام الصض-ن-دوق
الوطني للتاأمينات الجتماعية للعمال
الأجراء بتنصضيب مجلسش علمي ولجنة
تنظيم.

لفارقة
دعت إ ¤إيجاد حل جذري Ÿششكلة إلÓجئ Úإ أ

جÓل بوطي
تصصوير :فواز بوطارن
وزير العدل اأوضضح اأن مخططا واسضعا
ومتكام Óيجري العمل به للشضروع في
ت- -ح- -ديث ال- -م- -ن- -ظ- -وم- -ة ال -ق -ان -ون -ي -ة
ومطابقتها مع ما هو معمول به على
ال-مسض-ت-وى ال-دول-ي ،ح-يث م-ن ال-م-قرر
ت -ع -دي -ل ق -ان -ون الإج -راءات ال-م-دن-ي-ة
والإداري -ة وق -ان -ون ت -ن -ظ-ي-م السض-ج-ون
واإع - - -ادة الإدم - - -اج الج - - -ت- - -م- - -اع- - -ي
للمحبوسضين.
تشض -م -ل ال -ق -وان -ي-ن ال-عضض-وي-ة ال-م-ق-رر
تعديلها الشضق القتصضادي ،حيث اأكد
ل -وح ف -ي ك -ل -م -ت-ه خÓ-ل
اإشض - - - - - - -راف- - - - - - -ه ،اأمسش،
ب- -ال- -م- -ح- -ك -م -ة ال -ع -ل -ي -ا
ب-ال-ع-اصض-م-ة ع-ل-ى ت-خرج
الدفعة  25للقضضاة ،اأن
م -واك -ب -ة ال -دي -ن-ام-ي-ك-ي-ة
الق- -تصض- -ادي -ة وت -حّسض -ن
م -ن-اخ الأع-م-ال وت-رق-ي-ة
السض- -ت -ث -م -ار ،ي -ق -تضض -ي
ت -ك -ي -ي -ف ال -م -ن -ظ-وم-ة ال-ق-ان-ون-ي-ة م-ع
النموذج القتصضادي الجديد للتنمية.
ول -ت -ع -زي -ز اآل -ي -ات م -ك -اف -ح-ة ال-فسض-اد
المالي وحماية القتصضاد الوطني ،في
ظل التحديات الراهنة ،اأشضار حافظ
الأختام اإلى مراجعة القانون المدني،
لسضيما الأحكام المتعلقة بالتاأمينات
ال -ع -ي-ن-ي-ة وذلك ل-ت-وف-ي-ر اأك-ث-ر ف-ع-ال-ي-ة
ل-ل-م-ع-امÓ-ت ال-م-ال-ي-ة ،ب-الإضض-اف-ة اإلى
مراجعة القانون التجاري في اأحكامه
ال-م-ت-ع-ل-ق-ة ب-ال-ع-ق-ود واإن-قاذ الشضركات
التي تواجه صضعوبات مالية.

كما اأعلن لوح الحرب على المجرمين
م-ن خÓ-ل ت-ف-ع-ي-ل الأدوات ال-ق-ان-ون-ية
من اأجل وضضع سضياسضة جزائية فعالة،
ل-م-واج-ه-ة م-خ-ت-ل-ف اأشض-كال الجريمة،
قائ« :Óاإن منها على وجه الخصضوصش
تلك التي تسضتهدف القتصضاد الوطني،
حيث سضيتم تطوير سضياسضة الوقاية من
الجريمة مع اإشضراك مختلف الفاعلين
وفي مقدمتهم المجتمع المدني».
ك- -م -ا دع -ا ل -وح ال -قضض -اة ال -ج -دد اإل -ى
ال -ت -ح -ل -ي ب -روح ال -مسض -وؤول-ي-ة ال-ع-ال-ي-ة
وال-ت-غ-ل-غ-ل ف-ي ال-م-ج-ت-م-ع ل-م-ع-رف-ة ما
يدور داخله من مشضاكل ،موؤكدا على
واجب ال -ت -ح -ف -ظ ال -ذي ي-راه ضض-رورة
ل -ل -ع -م -ل ال -قضض -ائ -ي ،م -ن -وه -ا اإل -ى اأن
الإصضÓحات
ال-قضض-ائ-ي-ة ال-تي
ي-ع-رف-ها القطاع
ت-رم-ي ب-ال-درجة
الأول- - - - -ى اإل - - - -ى
ت -ع -زي -ز ح -م-اي-ة
حقوق الإنسضان.
ولتعزيز
ال-ت-ك-وي-ن ،اأع-ل-ن
لوح عن رفع مدة تكوين القضضاة اإلى
اأرب -ع سض -ن -وات ف -ي ال -م -درسض-ة ال-ع-ل-ي-ا
للقضضاء ،كما سضيتم مراجعة محتوى
التدريسش ومناهجه واآليات تجسضيده
قصض -د ال-ت-وصض-ل اإل-ى ضض-ب-ط م-ن-ظ-وم-ة
تكوينية متكاملة تتاأسضسش على برامج
دراسض- -ي- -ة م- -ت -ط -ورة وه -ي -ئ -ة ت -دريسش
متكاملة.
في هذا الإطار ،دعا لوح القضضاة اإلى
«ضض -رورة ال -ولء ال Ó-م -ح -دود ل-ل-وط-ن
والل -ت -زام ال -دائ -م ب-واجب ال-ت-ح-ف-ظ،
ال -ذي ل ي -ع -ن -ي ال -ت -ق -وق -ع والن-غÓ-ق

مراجعة قانون العقود
وإانقاذ الشسركات
‘ وضسع ما‹ صسعب

وعدم معرفة ما يجري في المجتمع
ب - -م - -وج- -ب- -ه وسض- -ال- -ب- -ه ه- -و م- -ن اأه- -م
الواجبات .واأكد اأن القاضضي الملتزم
بنطاقه الدسضتوري وباإنفاذ القوانين
بسض-ي-ادة ون-ج-اع-ة واسض-ت-قÓلية وتجّر د
وموضضوعية وحياد هو وحده القادر
ع- -ل- -ى اإح- -ق -اق ال -ح -ق وت -ع -زي -ز ث -ق -ة
المواطن بعدالة بÓده».
وشضدد لوح على اللتزام الذي يسضمو
ب -ذات -ه ف -وق ن -وازع ال -ه -وى وج -اذب -ي-ة
الإغ -راء وف -وق ك -ل شض-ب-ه-ة اأو ن-ق-يصض-ة
تضض-ع-ف ك-ل-م-ت-ه ،ال-ت-ي ي-جب اأن ت-ك-ون
الأولى عندما يتعلق الأمر باسضتتباب
ال -ح -ق -وق وال-ح-ري-ات وبسض-ط ال-ن-ظ-ام
واإشض - -اع- -ة السض- -ك- -ي- -ن- -ة ال- -ع- -ام- -ة ف- -ي
المجتمع».
في هذا السضياق ،قال لوح« :سضتتواصضل
الجهود دون تقصضير اإلى غاية تحقيق
ك -ل م -ا ه -و مسض -ط -ر ل -ت -ك -ون ال-ع-دال-ة
ال -ج -زائ -ري -ة ف -ي مسض -ت-وى ط-م-وح-ات
الأم-ة ف-ي ال-وقت ال-ح-اضض-ر وره-ان-ات
ال- -مسض- -ت- -ق- -ب -ل» .واأشض -ار ل -وح ،اإل -ى اأن
اإصض Ó-ح ال -ع -دال -ة واإن مّسش م -ح -ك -م -ة
ال-ج-ن-اي-ات ،ف-اإن ال-م-ن-ظومة القانونية
ي تقصضير
سضتعرف مراجعة لتفادي اأ ّ
في مجال القضضاء.
بخصضوصش تخرج الدفعة  25للقضضاة
التي بلغ عددها هذه السضنة  ،229فقد
ح -م -لت اإسض -م ال -راح -ل ي -ح-ي ب-ك-وشش،
الذي كرم وزير العدل حافظ الأختام
عائلته بالمناسضبة ،نظير الجهود التي
ق- -دم- -ه- -ا خÓ- -ل مشض- -واره ف- -ي سض- -لك
ال -قضض -اء ،م -ن -وه -ا ب-دوره ال-ك-ب-ي-ر ف-ي
سض - -لك ال - -ع- -دال- -ة م- -ن- -ذ ب- -زوغ ف- -ج- -ر
السضتقÓل اإلى اأن وافته المنية سضنة
.2014

تقديرإ ÷هوده ‘ خدمة إلعدإلة وتعزيز دور إلقضشاء

القضسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاة اŸتخرج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـون يكّرمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـون رئي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسس ا÷مهوري ـ ـ ـ ـ ـ ـة

كرمت الدفعة  25للقضضاة المتخرجين «يحي بكوشش» من
ال-م-درسض-ة ال-ع-ل-ي-ا ل-ل-قضض-اء ،اأمسش ،رئ-يسش ال-ج-مهورية عبد
ال -ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،ت-ق-دي-را ل-ج-ه-وده ف-ي خ-دم-ة ال-ع-دال-ة
الجزائرية ،باعتباره القاضضي الأول في البÓد ،موؤكدين
التزامهم بالمسضوؤولية الملقاة على عاتقهم والتحلي بروح
الوطنية خدمة للبÓد والعباد.

تسضلم التكريم وزير العدل حافظ الأختام نيابة عن رئيسش
الجمهورية ،حيث اأكد القضضاة اأن العناية التي يوليها رئيسش
الجمهورية للمدرسضة العليا للقضضاء ،تترجم الحرصش الكبير
لإرسض -اء دع -ائ -م دول -ة ال-ح-ق وال-ق-ان-ون ال-ت-ي ي-وؤك-د ع-ل-ي-ه-ا
ال-رئ-يسش ،مشض-ي-دي-ن ب-ال-م-ج-ه-ودات ال-ت-ي ي-ق-وده-ا ل-ح-م-اية
المواطن.

جبه ـ ـ ـ ـة ا÷زائ ـ ـ ـر ا÷دي ـ ـ ـدة تثم ـ ـ ـن فت ـ ـ ـح
ح ـ ـ ـوار م ـ ـ ـع الطبق ـ ـ ـة السسياسسية

إلششعب /ثمنت جبهة إ÷زإئر
إ÷دي-دة ،ب-ع-د إج-ت-م-اع م-كتبها
إل-وط-ن-ي وم-ناقششتها إŸسشتجدإت
إلسش-ي-اسش-ي-ة إل-وط-نية وإلدولية،
دع- -وة إل- -وزي -ر إلأول إل -ط -ب -ق -ة
إلسش- - - -ي- - - -اسش- - - -ي- - - -ة وإلشش- - - -رك - - -اء
إلج -ت -م-اع-ي Úل-ل-ح-وإر ،دإع-ي-ة
إ ¤ت -وسش-ي-ع إŸشش-اورإت ل-ل-قضش-اي-ا
إلسش-ي-اسش-ي-ة وإلقتصشادية وعدم
إلكتفاء با÷بهة إلجتماعية.
جاء موقف جبهة الجزائر الجديدة
في بيان لها ،تلقت «الشضعب» نسضخة
م -ن -ه ،ت -ب -رز راأي-ه-ا ح-ول م-ا خ-رج ب-ه
اللقاء التحضضيري لجتماع الثÓثية
المقرر عقده يوم  23سضبتمبر المقبل
ب - -ولي - -ة غ - -رداي- -ة ،واأه- -م ق- -رارات- -ه
وت -ط -م -ي -ن -ات -ه ب -خصض -وصش ال -قضض -اي-ا
الشض -ائ -ك -ة ،لسض -ي -م -ا ت-لك ال-م-ت-ع-ل-ق-ة
ب - -ال - -ق - -رار السض - -ي - -ادي ل - -ل - -ج - -زائ- -ر
والمحافظة على اأمنها واسضتقرارها.
اأوضض-حت ال-ج-ب-ه-ة ف-ي ت-ت-ب-عها للشضاأن
الداخلي ،اأن خرجات الوزير الأول
ت -ب -ون ح -ول م-ح-ارب-ة ال-فسض-اد ي-ن-ظ-ر

اإل -ي -ه -ا ب-ج-د ،م-ع-رب-ة ع-ن اأم-ل-ه-ا ف-ي
مواصضلة هذا المسضعى بجدية اأكبر،
خاصضة ما تعلق بنهب المال العام،
على اأن يكون ذلك في اإطار احترام
قوانين الجمهورية وبعيدا عن تصضفية
ال-حسض-اب-ات ب-ي-ن ال-ل-وب-يات واأصضحاب
ال-مصض-ال-ح وم-راع-اة مصض-ل-ح-ة ال-دول-ة
في ذلك قبل اأي شضيء.
ودعت الجبهة الحكومة لإيجاد حل
ج-ذري ل-مشض-ك-ل-ة الÓ-ج-ئ-ي-ن ،خ-اصض-ة
الأفارقة منهم ،بحيث يضضمن كرامة
الÓجئ ويحافظ على اأمن واسضتقرار
الجزائر.
ع-ل-ى الصض-ع-ي-د ال-دول-ي ،ن-دد ال-ح-زب
بالعمل الدنيء الذي يقوم به العدو
الصض- - -ه- - -ي- - -ون- - -ي م- - -ن اأج - -ل ط - -مسش
ال -م -ق -دسض -ات ال-دي-ن-ي-ة ،ع-ل-ى راأسض-ه-ا
الأقصض- - -ى الشض- - -ري - -ف ،وت - -ق - -ف م - -ع
ال-م-ق-دسض-يين المرابطين والمدافعين
ع- -ن شض- -رف الأم- -ة ،داع- -ي- -ة ال- -ق- -وى
ال -ع -رب -يــة والإسض Ó-م -ي -ة وك -ل ال-ق-وى
ال -ح -ي -ة ل -ل -وق-وف ف-ي وج-ه ال-ع-دوان
الصضهيوني.

الثÓثاء  01أاوت  2017م
الموافق لـ  0٩ذي القعدة  1438هـ

حـ ـ ـ ـوار
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عميد كلية العلوم القتصسادية عثمان ÿلف لـ ““الشسعب““:

إالغاء اإلنقاذ بعد  3سصنوات وفتح
نظام اŸاسص Îعن بعد قريبا

أابواب مفتوحة لتوجيه الطلبة ا÷دد إا ¤غاية  5أاوت

أاكد عميد كلية العلوم القتصسادية والتجارية وعلوم التسسي Òعثمان ÿلف ‘ ،حوار مع ““الشسعب““ ،أان السسنة ا÷امعية
 2017-2016كانت ناجحة بامتياز ومن جوانب عدة و ⁄تعرف أايه مشساكل معرقلة Ÿسسار الطلبة الدراسسي تعكسسه النتائج
اÙصسل عليها ،مشسÒا إا ¤أان الدفعة اŸتخرجة هذه السسنة هي أاعلى نسسبة ‚اح –صسلت بالكلية بحوا‹  85من اŸائة.

حاورته :صسونيا طبة

^ الشس -عب ك -ي -ف ت -ق -ي -م اŸوسس-م
ا÷ام- -ع -ي  ‘ 2017-2016ج -م -ي-ع
التخصسصسات؟
^^ د .عثمان ﬂلف :سشجلت هذه
السشنة ا÷امعية نتائج اإيجابية  ⁄تكن
متوقعة ،حيث بلغت نسشبة ‚اح الدفعة
اŸتخرجة للطلبة  85من اŸائة وهي
اأعلى نسشبة –ققها الكلية .اأما ‘ بعضس
التخصشصشات وصشلت نسشبة النجاح لـ٩5
م- - - - -ن اŸائ- - - - -ة ‘ ،ح Úف- - - - -اق ع - - - -دد
اŸت- -خ -رج Úب ÚاŸاسش Îوال -ل -يسش -انسس
 6500متخرج ،بينهم  3700حائز على
ششهادة ليسشانسس و 2200ماسش.Î
–قيق هذا النجاح  ⁄ياأت من العدم
بل نتاج ›هودات كبÒة بذلها ا÷ميع
من اأسشاتذة وعمال ومسشوؤول ،Úحيث ⁄
ي -ت -م تسش -ج-ي-ل ت-اأخ-ر ‘ ان-طÓ-ق السش-ن-ة
ا÷امعية ،وهو ما جعل الطلبة يوؤدون
ا◊جم السشاعي اŸطلوب قانونيا ما بÚ
 13و 15حصشة.
ك-م-ا ت-ت-م-ي-ز ال-ك-ل-ي-ة ب-ال-تنظيم ا÷يد،
لسشيما هذه السشنة ،حيث اأن نسشبة كبÒة
م -ن ال -ط -ل -ب -ة –صش -ل -وا ع -ل -ى شش -ه-ادات
النجاح ‘ الوقت اÙدد و‘ ظروف
م -ن -اسش -ب -ة ،اإل ب -عضس ال -ط-ل-ب-ة ال-ذي-ن ⁄
يصش ّ-ف -وا دي -ون -ه-م م-ن سش-ن-وات ال-دراسش-ة
السش- -اب- -ق- -ة ل Áك- -ن -ه -م ا◊صش -ول ع -ل -ى
شش-ه-ادات-ه-م اإ ¤غ-اي-ة تسش-وي-ت-ها ،لسشيما
ب-ال-نسش-ب-ة لÓ-أشش-خ-اصس ال-ذي-ن ت-ب-قت لهم
ديون من السشنة الأو.¤
^ وضس -ع-ت-ه-م ه-ذه السس-ن-ة 9 . 20
معدل ““اإنقاذ““ ،األ ترون اأنه يوؤثر
سسلبا على الطلبة؟
^^ ب-ال-نسش-ب-ة Ÿوضش-وع الإن-ق-اذ ف-اإن
اŸع-روف ع-ن ك-ل-ي-ة ال-ع-ل-وم القتصشادية
وال- -ت- -ج- -اري -ة وال -تسش -ي Òال -ع -دد ال -ك -بÒ
للطلبة ،حيث قمنا برفع معدل الإنقاذ
هذه السشنة اإ ٩ . 20 ¤بعد اأن كان .٩ . 10
‘ ﬁاول- -ة م- -ن- -ا ل- -ت -حسش Úمسش -ت -وى
الطلبة ،سشنعمل على رفع اŸعدل ،السشنة
ال- -ق- -ادم -ة ،اإ ،٩ . 50 ¤اإل اأن ال- - -ن - -ظ - -ام
سش -ي -ت -غ Òب -ع-د  3سش -ن -وات وح-ي-ن-ه-ا ل-ن
يسش- -ت -ط -ي -ع ال -ط -الب اŸرور اإ ¤السش -ن -ة
ال- -ق- -ادم -ة ح -ت -ى ي -ب -ذل ›ه -ودات دون
الع -ت -م -اد ع -ل -ى الإن -ق -اذ ،اإذ سش -يصش -ب-ح
م -ط-ال-ب-ا ب-ت-حصش-ي-ل م-ع-دل  10م- -ن 20
لتحقيق النجاح.
اأك -ي -د اأن م -ع -دل الإن -ق -اذ ق -د ي-ج-ع-ل
ال-ط-ل-ب-ة ي-ت-ه-اون-ون ول ي-ب-ذل-ون ›ه-ودا
اأك Èاإل اإنه ‘ الوقت الراهن ل Áكننا
اأن نحقق توافقا ب Úمسشتوى الطالب
وعددهم الكب ،Òلذلك نسشعى اإ ¤توفÒ
جميع الإمكانات ،وبعدها سشنلغي معدل
الإنقاذ بصشفة رسشمية.
‘ ذات السشياق ،يجب اأن اأشش Òاإ ¤اأن
وزارة التعليم العا‹ والبحث العلمي من
خÓ-ل ال-ت-ع-ل-ي-م-ات وال-نصشوصس القانونية
والتنظيمية تعمل على النتقال تدريجيا
ل Ó- -أخ- -ذ Ãع- -اي Òا÷ودة ح- -ت- -ى Áك- -ن
ل - -ل - -ط - -الب اŸت - -خ - -رج م - -ن ا÷ام - -ع - -ة
ا÷زائ -ري-ة اأن ي-ك-ون ل-ه مسش-ت-وى ع-ل-م-ي
جيد ل يختلف عن الدول الأخرى.

أاو ¤اŸراتب ‘ عدد اŸسصجل ÚباŸاسصÎ
^ ع -ل -ى اأي اأسس -اسس ي-ت-م اخ-ت-ي-ار
ال- -ط -ل -ب -ة ا◊اصس -ل Úع -ل -ى شس -ه -ادة
الليسسانسس للقبول ‘ اŸاسسÎ؟
^^ ف -ي -م -ا ي -خصس شش-ه-ادة اŸاسش،Î
–تل كلية العلوم القتصشادية والتجارية

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لولية
 340أالف طالب يشسرعون ‘ التسسجيÓت ا أ

التكفل بعدد الطلبة اŸتزايد ومواجهة اإلخفاق والتسصرب
يشسرع ،اليوم ،الناجحون ‘ امتحان
شس -ه -ادة ال -ب -ك -ال -وري -ا ال -ذي -ن ي-ت-ج-اوز
عددهم  340أالف طالب ‘ ،التسسجيل
لو‹ الذي خصسصست له  3أايام –سسبا
ا أ
ل- -ل- -دخ- -ول ا÷ام- -ع- -ي ،ع- -ل -ى أان ي -ت -م
التأاكيد ‘ اليوم ÚاŸوالي ،Úلتنطلق
مباشسرة عقب ذلك معا÷ة الرغبات
لع Ó-ن ع -ن ال -ن -ت-ائ-ج ي-وم  11أاوت
وا إ
ا÷اري.

فريال بوشسوية
يسش Òق -ط -اع ال -ت -ع -ل -ي -م ال -ع -ا‹ وال-ب-حث
ال -ع -ل -م-ي ع-ل-ى ن-ه-ج اإلصشÓ-ح-ات م-ت-ق-دم-ا
بخطوات ثابتة ،ظهرت بصشمتها جليا ‘
التحكم ‘ تسشي Òالكم الهائل لعدد الطلبة
‘ ا÷امعات ا÷زائرية واŸدارسس العليا،
ال -ذي ق -ف -ز إا ¤ح -دود م -ل -ي -ون و 650أالف
طالب .كما برزت أايضشا من خÓل اتخاذ
ت- -داب Òل- -ف -ائ -دة ال -ط -ل -ب -ة
ا÷دد اŸق- - -ب- - -ل ،Úك- - -م - -ا
ك -رسشت ت -غ -يÒات ج-ذري-ة،
ب -ي-ن-ه-ا ع-ل-ى سش-ب-ي-ل اŸث-ال
تقليصس بطاقة الرغبات.
وق- -د تضش- -م- -ن ﬂط- -ط
ع -م -ل ا◊ك -وم-ة اŸصش-ادق
ع- -ل- -ي- -ه م -ؤوخ -را م -ن ق -ب -ل
الŸÈان ب -غ -رف -ت -ي -ه ،ج -م -ل -ة م -ن ال -ت-دابÒ
واإلج -راءات اŸت -ع -ل -ق-ة ب-ال-ق-ط-اع ع-م-وم-ا،
ترمي وفق ما أاوضشح الوزير الطاهر حجار
““إا ¤ت- -ط- -وي- -ر أاداء اŸن -ظ -وم -ة ا÷ام -ع -ي -ة
و–سش Úك -ف -اءت -ه -ا ال -داخ-ل-ي-ة واÿارج-ي-ة،
ل -ل-ت-م-ك-ن م-ن –ق-ي-ق م-ه-ام-ه-ا ‘ ال-ت-ك-وي-ن
وال- -ب- -حث وخ -دم -ة اÛت -م -ع ع Èت -ك -وي -ن
اŸوارد البششرية عالية التأاهيل واŸهارة““،
وذلك Ãا يسش -ت -ج-يب لح-ت-ي-اج-ات ال-ت-ن-م-ي-ة

القتصشادية والجتماعية للبÓد.
وت- -راه- -ن ال -وزارة ال -وصش -ي -ة ،ب -ع -د ‚اح
ا◊زم - -ة األو ¤م - -ن - -ه- -ا ،ع- -ل- -ى ت- -ع- -م- -ي- -ق
اإلصشÓحات لتعزيز قدرات منظومة التعليم
وال -ت -ك -وي-ن ال-ع-ا‹ ،لضش-م-ان ال-ت-ك-ف-ل ا÷ي-د
بالتدفق الهائل لعدد الطلبة اŸتزايد من
سش -ن -ة إا ¤أاخ-رى ،وÃا يسش-م-ح ب-السش-ت-غÓ-ل
األم -ث -ل ل -لشش -ب -ك -ة ا÷ام -ع -ي-ة ورف-ع م-ردود
م -ؤوسشسش-ات ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹ وال-ت-ق-ل-يصس م-ن
اسش- -ت -ف -ح -ال ظ -اه -رة اإلخ -ف -اق وال -رسش -وب
وال - -تسش- -رب ،م- -ن خÓ- -ل –سش Úم- -ع- -دلت
التأاط Òالبيداغوجي والعلمي كّما ونوعا،
وت -وسش -ي -ع ع -روضس ال -ت -ك -وي -ن ذات ال -ط -اب-ع
اŸهني ،بالششراكة مع ﬂتلف الفاعل‘ Ú
اÙيط القتصشادي.
لعل أابرز األمثلة على ‚اح اإلصشÓحات،
ا÷هود اŸبذولة ‘ الرقمنة واعتماد نظام
أاث -بت ‚اع -ت -ه وت -ق -رر ت -وسش -ي -ع-ه إا ¤ك-اف-ة
›الت ال- - - - - - - -تسش - - - - - - -يÒ
ا÷ام - - - - -ع - - - - -ي .إا ¤ذلك،
يضشاف بناء نظام ا÷ودة
الذي توليه الوزارة الوصشية
ع -ن -اي -ة وأاه -م -ي -ة ب -ال -غ -ة،
لسش- -ي- -م- -ا وأان اŸراج- -ع -ة
ت -رم -ي إا ¤ت -ع-زي-ز ث-ق-اف-ة
التقو Ëوتعميم ‡ارسشته
‘ اŸن -ظ -وم -ة ا÷ام -ع-ي-ة
والرتقاء بأادائها.
يبقى الرهان اليوم ،على تفعيل العÓقة
ب Úا÷امعات واŸوؤسشسشات ولن يتأاتى ذلك
إال من خÓل تكييف عروضس التكوين مع
الح -ت-ي-اج-ات وع-ل-ى ضش-ب-ط م-دون-ة اŸه-ن،
على أان تتوج بإابرام اتفاقيات تعاون وإاقامة
شش - - -راك - - -ات م - - -ع ﬂت- - -ل- - -ف اŸؤوسشسش- - -ات
القتصشادية.

تعميق اإلصصÓحات
لبناء منظومة
جامعية منتجة

و ا ل  - -ت س ش  -ي  ، Òم -ن  -ذ  3س ش -ن  -و ا ت  ،ا  Ÿر ا ت ب
الأو ¤فيما يتعلق بعدد اŸسشجل‘ Ú
اŸاسش Îعلى اŸسشتوى الوطني .نحن
نسشعى دائما اإ ¤اختيار اأفضشل الطلبة،
اإل اأننا ‰نح الفرصشة اأيضشا للراغب‘ Ú
السش-ت-م-رار ،ح-يث ي-ت-م اخ-ت-ي-ار ال-ط-ل-ب-ة
على اأسشاسس اŸعدل اŸكيف الذي يفوق
 10من  ،20وهو عبارة عن معدل يتم
حسشابه على اأسشاسس ﬂتلف الدورات؛
اسش -ت -دراك -ي -ة اأو اإن -ق -اذ ،م -ق -ارن-ة ب-ع-دد
الطلبة الكب ÒاŸتحصشل Úعلى ششهادة
الليسشانسس هذه السشنة والذي يفوق 3700
طالب ،من اŸسشتحيل اأن يتم تسشجيلهم
كلهم.
‘ ذات السشياق ،قررت اإدارة ا÷امعة
ت-ن-ف-ي-ذ ت-وصش-ي-ات وزارة ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹
والبحث العلمي بفتح نظام اŸاسش Îعن
بعد ،حيث يتمكن من خÓلها الطالب
ال -تسش -ج-ي-ل م-ن ج-ام-ع-ات اأخ-رى ،ل-ك-ن-ن-ا
سش -ن -ع -م -ل ع -ل -ى رف -ع م-ع-دل ال-ق-ب-ول ‘
اŸاسش Îباعتباره يتطلب توفر الششروط
والهياكل والأسشاتذة.
^ ك- -ي- -ف ت- -ت- -م ال- -ت -حضسÒات
للدخول ا÷امعي  2018-2017وما
ا÷ديد؟
^^ يتم التحضش Òللدخول ا÷امعي
القادم ‘ اأحسشن الظروف ،فقد ” فتح
ج -ن-اح خ-اصس ب-ت-ن-ظ-ي-م اأب-واب م-ف-ت-وح-ة
انطلقت ‘  26جويلية اإ ¤غاية  5اأوت،
ت -تضش -م -ن ال -ت -ع -ري -ف ب -ال -ت -ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹
وال-ت-خصشصش-ات وﬁاول-ة ت-وج-ي-ه ال-ط-لبة
بناء على ما يتوفر لنا من معلومات،
ب -الإضش -اف -ة اإ ¤خ -ل -ق ال -ت -ق -ارب م-ا بÚ
الطÓب وا÷امعة ومدهم باŸعلومات
الكافية فيما يخصس عملية التسشجيÓت
سش- -تشش- -ك -ل ه -ذه الأب -واب اŸف -ت -وح -ة
ف-رصش-ة اأم-ام ح-ام-ل-ي شش-ه-ادة ال-بكالوريا
ا÷دد لÓطÓع على النظام ا÷امعي
والإج -راءات اŸع-م-ول ب-ه-ا ،لسش-ي-م-ا م-ا
ت -ع -ل -ق ب-اإم-ك-ان-ي-ة ال-تسش-ج-ي-ل ع Èاÿط
الذي وضشع ‘ متناولهم ابتداء من 5
اأوت م -ن خ Ó-ل الخ-ت-ي-ار وال-ت-ع-ب Òع-ن
الرغبة وتاأكيدها وÁكن اأيضشا –ميل
ت -ط -ب-ي-ق ال-تسش-ج-ي-ل ع-ل-ى ك-ل ال-وسش-ائ-ط
الإل- -كÎون- -ي- -ة لÓ- -طÓ- -ع ع- -ل- -ى ›م- -ل
عروضس التكوين.
ف -ي -م -ا ي -خصس م -رح -ل -ة ال-تسش-ج-يÓ-ت
الأولية ،يجب اأن يعلم الطلبة ا÷دد اأنها
Œرى من  1اإ 3 ¤اأوت وتاأكيدها يتم من
 4اإ 5 ¤اأوت .اأم -ا م -رح -ل -ة م -ع-ا÷ة
الرغبات ،فسشتكون من  6اإ 11 ¤اأوت
وه- - -و ت- - -اري - -خ الإع Ó- -ن ع - -ن ن - -ت - -ائ - -ج
التوجيهات .كما يتم تخصشيصس مرحلة

لإج- - -راء اŸق- - -ابÓ- - -ت والخ - -ت - -ب - -ارات
وا◊الت اÿاصشة من  12اإ 13 ¤اأوت،
‘ ح Úب - -اإم - -ك - -ان ال - -ط - -ل - -ب - -ة ال- -ذي- -ن
سشيتحصشلون على التوجيه تقد Ëطلب
الإيواء ع Èاÿط يوم  16اأوت.
اأما فيما يخصس فÎة فتح الأرضشية
اıصشصشة لتغي Òالتوجيه اŸسشموح به،
فاإنه سشيكون من  5اإ 6 ¤سشبتم ،Èزيادة
على مرحلة معا÷ة تغي Òالتوجيه الذي
سشيجرى من  7اإ ٩ ¤سشبتم ‘ ،ÈحÚ
سشتكون التسشجيÓت النهائية من  10اإ¤
 14سش-ب-تم .2017 Èع -ل -م -ا اأن ال-دخ-ول
ا÷امعي للطلبة ا÷دد سشيكون ‘ 17
سشبتم ،Èعكسس الطلبة القدامى ‘ 5
سشبتم.È
^ ه -ل م-ن ت-خصسصس-ات ج-دي-دة،
وما راأيكم ‘ قرار الوزارة بتقليصس
عدد الختيارات؟
^^ عكسس السشنوات اŸاضشية وزارة
ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹ وال-ب-حث ال-ع-لمي قامت
بتقليصس عدد الرغبات اإ 4 ¤من اأجل
معا÷ة اŸششاكل التي كانت –دث ‘
السشابق ،وهو التوجه ا÷ديد الذي من
شش -اأن -ه اأن يسش -اه -م ‘ تسش -ه -ي -ل اخ -ت-ي-ار
ال - -ط - -الب ل - -ل - -ت - -خصشصس وف - -ق اŸع- -دل
اŸت-حصش-ل ع-ل-ي-ه ‘ شش-ه-ادة ال-ب-ك-ال-وري-ا
واÿارط - -ة ا÷ام - -ع- -ي- -ة ويصش- -ب- -ح Áلك
فرصشة للظفر بالرغبة التي اختارها بعد
اأن ك -ان ال -ط -الب ي -وج -ه اإ ¤ال-ت-خصشصس
ال- -ذي  ⁄ي- -ق- -م ب- -اخ -ت -ي -اره وب -ط -ري -ق -ة
عششوائية ،فيجد الطالب نفسشه حائرا.
من خÓل هذا الإجراء ا÷ديد ،لن
يكون لدينا مششكل ‘ عدم رضشا الطلبة
فيما يخصس الختيار ،بل سشيسشاعدهم
‘ ال -ت -وج -ه ال -ت -دري -ج -ي ن-ح-و رغ-ب-ت-ه-م
اŸفضش -ل -ة ،ف -م -ا ع -ل -ى ح -ام -ل-ي شش-ه-ادة
ال -ب-ك-ال-وري-ا ا÷دد اإل الخ-ت-ي-ار ب-ذك-اء،
لسشيما وانه ‘ حال عدم حصشولهم على
اأي اخ -ت -ي -ار م -ن الخ -ت -ي -ارات الأرب-ع-ة،
يقÎح على الطالب عملية ثانية لإعادة
ال -تسش -ج -ي-ل ‡اث-ل-ة لÓ-أو ¤ي-خ-ت-ار ع-ل-ى
اإثرها ميدان اأو فروع تكوين اأخرى.
ع -ن م -وضش -وع ال-ت-خصشصش-ات ا÷دي-دة
ب -ك -ل-ي-ة ال-ع-ل-وم الق-تصش-ادي-ة وال-ت-ج-اري-ة
وال -تسش -ي ،Òم -ن اŸن -ت -ظ -ر اأن ي -ت -م ف-ت-ح
ت - -خصشصش Úج - -دي - -دي - -ن ‘ ال - -لسش- -انسس
واŸاسش .Îعلما اأن التخصشصس الذي لقي
اهتماما كبÒا ““السشتششراف““ ،ومع نهاية
الششهر ا÷اري سشنحصشل على قرارات
تاأهيل هذه التخصشصشات ا÷ديدة .اأما
ف -ي -م -ا ي -خصس ال -دك-ت-وراه ك-ل اŸشش-اري-ع
مقبولة وسشيتم الإعÓن عن نتائجها ‘
ششهر سشبتم.È

لتصسال لـ «الشسعب»:
لعÓم وا إ
رئيسس دائرة ا إ

جامعة اŸسصيلة تسصتقبل  10آالف طالب جديد
تسس-ت-ق-ب-ل ج-ام-ع-ة ﬁم-د ب-وضس-ياف
ب- -اŸسس- -ي -ل -ة ،صس -ب -اح ال -ي -وم ،أازي -د م -ن
 10000ط- - - -الب ج- - - -دي - - -د ‘ إاط - - -ار
لولوية ◊املي شسهادة
ال-تسس-ج-يÓ-ت ا أ
ال -ب -ك -ال -وري -ا ا÷دد ع Èسس -ب-ع ك-ل-ي-ات
وم -ع-ه-دي-ن ıت-ل-ف ال-ت-خصسصس-ات ،م-ع
ل‚اح ع-م-ل-ي-ة
ت -وف Òك -ل ال -ظ-روف إ
التسسجيل ،من مرافقة الطلبة انطÓقا
م - - - - -ن ت- - - - -وف 25 Òم -ه-ن-دسس-ا ت-ق-ن-ي-ا
لتأاطÒهم.

اŸسسيلة :عامر ناجح
أاك - -د رئ - -يسس دائ- -رة اإلعÓ- -م والتصش- -ال
وال -ت -ظ -اه -رات ا÷ام -ع -ي -ة ال -دك-ت-ور ن-اج-ح
ﬂلوف ‘ ،تصشريح لـ ““الششعب““ ،أان مصشالح
ج- -ام- -ع- -ة ﬁم- -د ب- -وضش- -ي- -اف ج -ن -دت ك -ل
اإلمكانات اŸادية والبششرية لسشتقبال أازيد
من  10آالف طالب جديد إل‚اح عملية
ال -تسش -ج-يÓ-ت األول-ي-ة ،ح-يث ” ف-ت-ح ق-اع-ة
كبÒة ›هزة بـ 80جهاز إاعÓم آا‹ موصشول
بششبكة األنÎنت وقاعتي انتظار مكيفتÚ
لسشتقبال الطلبة ،باإلضشافة إا ¤مدرج بسشعة

 150م -ق-ع-د بسش-ع-ة اسش-ت-ق-ب-ال ي-وم-ي ت-ق-در
بـ 2500طالب و 06طابعات مربوطة بالششبكة
العنكبوتية ،ناهيك عن توف Òمياه الششرب
وﬂتلف الششروط الÓزمة.
وأاشش -ار اŸت -ح -دث ،إا ¤أان ال -تسش -ج-يÓ-ت
األولية تدوم إا ¤غاية  03أاوت ا÷اري‘ ،
ح Úتنطلق عملية التأاكيد من  04إا05 ¤
أاوت ا÷اري ،على أان يكون اسشتقبال الطلبة
‘ الفÎة الصشباحية واŸسشائية .كما هيئت
Óسشاتذة
نفسس الظروف باŸدرسشة العليا ل أ
اŸت -واج -دة ب -ب-وسش-ع-ادة لسش-ت-ق-ب-ال ال-ط-ل-ب-ة
ا÷دد ،مع –ديد القائم Úعلى اŸدرسشة
ف-ت-ح  200م -نصشب ك -ع -دد أاو‹ ،ألن ال -ع -دد
النهائي للمناصشب –دده الوزارة الوصشية،
وفق احتياجاتها ،لضشمان التوظيف اŸباششر
ل -ل -م-ت-خ-رج Úم-ع األخ-ذ ب-ع Úالع-ت-ب-ار ‘
عملية اختيار اŸلتحق ÚباŸدرسشة اŸعدل
وبالÎتيب.
ما Œدر اإلششارة إاليه ،أان جامعة ﬁمد
بوضشياف –صشي إاجماًل  32أالف طالب،
ي- -ؤوط- -ره -م  1400أاسش - -ت - -اذ ‘ ﬂت - -ل - -ف
التخصشصشات.

لدبية
لتلق Úالطلبة تقنيات النشسر وﬁاربة السسرقة ا أ

تظاهرة ““دراسصات الدكتورة  ““2017بجامعة بجاية اليوم
ت- -ن- -ظ- -م وزارة ال- -ت- -ع- -ل- -ي- -م ال -ع -ا‹
وال -ب -حث ال -ع -ل-م-ي م-ن  1إا 6 ¤أاوت
ب -ج -ام -ع-ة ب-ج-اي-ة ،ت-ظ-اه-رة ““دراسس-ات
الدكتورة Ã ““2017شساركة  300طالب
دك - - -ت - - -وراه مسس - - -ج - - -لﬂ ‘ Úت- - -ل- - -ف
ال-ت-خصسصس-ات ع-ل-ى مسس-ت-وى اŸؤوسسسسات
ا÷امعية الوطنية ،بحسسب ما أافاد به،
أامسس ،بيان للوزارة.
جاء ‘ البيانر أان هذه التظاهرة العلمية
ت -ه-دف إا““ ¤ت-ع-ل-ي-م ت-ق-ن-ي-ات ال-نشش-ر ل-ط-ل-ب-ة
ال - -دك- -ت- -وراه و–سش- -يسس اŸشش- -ارك Úع- -ل- -ى
ضش -رورة ﬁارب -ة السش-رق-ة األدب-ي-ة وت-ط-وي-ر
أاكŸ Ìع- -ارف- -ه- -م وإاب -راز أافضش -ل ال -وسش -ائ -ل
للدخول إا ¤اÓÛت العاŸية““.
ي -ت -ع -ل -ق األم-ر أايضش-ا““ ،ب-ت-ح-دي-د وت-ث-مÚ
قواعد التكوين عن طريق البحث واكتششاف
قدرة ابتكار وإابداع اŸعني Úوخلق مكان

لتبادل األفكار حول اŸششاريع البتكارية ‘
›موعات متعددة التخصشصشات““.
وأاوضش -ح ال -ب -ي -ان ،أان ال-ت-ك-وي-ن سش-ي-ق-دم-ه
مكونون وطنيون وخÈاء جزائريون مقيمون
‘ اÿارج وسشينال متابعة أازيد من 21.000
طالب دكتوراه ‘ الطور الثالث ع Èموقع
ج -ام -ع -ة ع -ب -د ال -رح -م -ان مÒة اإلل -كÎوÊ
ببجاية.
ت -تضش -م -ن ت -ظ -اه -رة ““دراسش-ات ال-دك-ت-ورة
 ““2017برنا›ا متنوعا ،يششمل ﬁاضشرات
ع-ل-ن-ي-ة وورشش-ات ي-نشش-ط-ه-ا أاسش-ات-ذة باحثون
جزائريون يعملون ‘ أارقى ا÷امعات ،حول
مواضشيع مرتبطة Ãسشار البتكار واŸنهجية
والنششر.
كما يرتقب على هامشس هذه التظاهرة
العلمية تنظيم نششاطات ثقافية وخرجات
سشياحية.

»æWh

ألثÓثاء  01أوت  2017م
ألموأفق لـ  09ذي ألقعدة  1438هـ

رئيسس جمعية «إايفر» ◊ماية البيئة لـ «الشسعب»:

ف ـ ـ ـرضس غرامـ ـ ـات لتغيـ ـ ـ ـ Òالسسلوك ـ ـ ـات Œـ ـ ـاه اÙي ـ ـ ـط
^ غرسس روح اŸواطنة والتحسسيسس ثمرة نثمنها

دق ﬁم -د ب -وه -ا‹ ،رئ -يسس ج-م-ع-ي-ة
«إاي - -ف - -ر» ◊م- -اي- -ة ال- -ب- -ي- -ئ- -ة ‘ ح- -ديث
«الشسعب» ،ناقوسس اÿطر حول اıاطر
ال -ت -ي –دق ب -ال -ب -ي -ئ -ة وه -ي م -ن صس -ن -ع
’نسسان ،مؤوكدا على ضسرورة التطبيق
ا إ
الصس- -ارم ل -ل -ق -وان Úو ف -رضس ال -غ -رام -ات
ل- -ت- -غ- -ي Òالسس- -ل- -وك- -ات و إارسس -اء ق -واع -د
اŸواطنة ا’يكولوجية.

ألتلوث ليسس في ألمحيط ألذي يعيشس فيه،
ف -حسسب وأإن -م -ا ف -ي أل -م -ج -ال أل-ب-ح-ري30 ،
عضسوأ من ألجمعية شساركوأ في هذه ألعملية.

 200عضسو متطّوع كلهم جامعيون
قال ألمتحدث أن ألجمعية يوجد فيها 200
عضسو متطوع وكلهم شسباب حامل لشسهادأت
ج -ام -ع -ي -ة ،م-ن-ه-م م-ه-ن-دسس-ي-ن  50 ،..منهم
دأئمين أي « فعالين» يحضسرون و يشساركون
في مختلف ألنشساطات ،و أشسار بوهالي أن
«أيفر» تنشسط منذ  5سسنوأت في ألميدأن،
أإل أنها ليسس لها مقر ثابت لحد ألآن.

حياة  .ك

أعتبر ألمجهودأت ألتي تم ألقيام بها في
مجال ألتحسسيسس مع جميع عناصسر ألمجتمع
سسوأء جمعيات أو مؤوسسسسات ،بالرغم من أألثر
أليجابي للتوعية« ،لكنه ضسعيف» ،وأنطÓقا
من تجربته في ألمجال قال أنه على سسبيل
أل- -م- -ث -ال ،ف -إان م -ئ -ات أألط -ف -ال أل -ذي -ن ي -ت -م
تحسسيسسهم ل يسستوعب سسوى عدد قليل منهم،
ما يسستدعي – بحسسبه – أن يكون هذأ ألعمل
ألتوعوي مسستمر في ألزمان وألمكان.
ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-ك-ب-ار ،ي-رى ب-وه-ال-ي أن أل-ت-وع-ية
وحدها ل تكفي و ل تؤودي ألغاية ألمرجوة
م -ن -ه-ا ،ب-ل ت-ت-ط-لب ت-دخ-ل أل-دول-ة ب-ال-ت-ط-ب-ي-ق
ألصسارم للقوأنين ألمتعلقة بحماية ألبيئة ،ألن
ألجانب «ألردعي» مهم لحمل ألجميع على
أحترأم ألبيئة ،ويمكن مÓحظة نتيجة سسريعة
و ف -ع -ال -ة ف -ي أل -م-ي-دأن ف-ي آأج-ال أقصس-اه-ا 6
أشسهر ،وذلك بالنظر إألى أألثر ألسسلبي ألذي
تفرزه ألنفايات على ألمحيط ( من ألناحية
ألجمالية ) و على صسحة أإلنسسان ،مشسيرأ إألى
أن ألكثير يتجنب ألحديث عن هذأ أألخير،
بالرغم من أهميته.

التوعية ل تكفي  ..والÎكيز
على الطفولة
أسس - -ت - -دل ب - -وه - -ال- -ي ف- -ي سس- -ي- -اق ح- -دي- -ث- -ه
بالمجتمعات ألأوروبية ،ألتي لم تكن لتصسل
أإلى ما وصسلته من نظافة للمحيط وأحترأم

ا÷معية تقوم برسسكلة األكياسس
البÓسستيكية

للبيئة ،أإل بعد تطبيق ألقوأنين وألغرأمات
ع-ل-ى أل-مّ-ل-وث-ي-ن ،وأل-ت-ي ج-ع-ل-ت-ه-ا ت-تمكن من
غرسس سسلوك ألموأطنة في ألفرد ألأوروبي
وتناقلها عبر ألأجيال ،لتصسبح قدوة يقتدى
بها في هذأ ألمجال.
ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ال-ج-م-ع-ي-ة قال رئيسسها أإنها
تاأسسسست يوم  16جويلية  ،2012و أن ألسسم
ألذي تطلق عليها «أإيفر» ،فاإنها تعني باللغة
ألمازيغية «ورقة ألشسجرة « ،و قد تم أختيار
ه -ذأ ألشس -ع -ار ،لأن -ه ي -رم -ز ل -ل-ط-ب-ي-ع-ة ،وم-ن
أهدأفها تحسسيسس ألموأطن بصسفة عامة و
ألأط -ف -ال بصس -ف -ة خ -اصس -ة ب -قضس-اي-ا أل-ب-ي-ئ-ة،
خاصسة ألقضسايا ألقاعدية ،ألمتعلقة بنظافة
أل -م -ح -ي -ط و ن -ظ -اف -ة ألشس -وأط -ئ و ح -م -اي-ة
ألغابات.
ت-ق-وم ك-ذلك ب-ع-دة ف-ع-ال-ي-ات ،م-ن-ه-ا تنظيم
حمÓت تنظيف ألشسوأطئ و ألغابات ،وقد
شس -اركت أل -ج -م -ع -ي -ة ف -ي ت -ن -ظ -ي -ف شس -اط-ئ
«ت-ام-ن-ف-وسس-ف» ،ي-وم  1ج-وي-ل-ي-ة م-ن ألشس-هر
وشس- -يك ألن- -قضس- -اء ،وك -ان مشس -ارك -ت -ه -ا ف -ي
أل-ع-م-ل-ي-ة ،ب-ه-دف ت-حسس-يسس ألموأطن بخطر

من بين ألبرأمج ألتي تقوم بها ألجمعية،
تنظيم خرجات لأطفال ألمدأرسس في أإطار
برنامج «محيطي ألأخضسر « بالتعاون مع
م -دي-ري-ة أل-غ-اب-ات ،وه-و نشس-اط أي-ك-ول-وج-ي
ت -ق -وم ب-ه ك-ل  15ي -وم -ا ،وف-ي ك-ل م-رة ي-ت-م
أختيار غابة من ألغابات على غرأر غابة
«ب -وشس -اوي»« ،ب -اي -ن -ام»  ..ح -يث ي -ت -م ج-م-ع
أل-ن-ف-اي-ات ب-ه-ا ،ب-اع-ت-م-اد أل-ف-رز ألن-تقائي،
لتعليم ألطفل أن لكل نفاية مكانها ألخاصس
ألتي توضسع فيه ،ثم في ألأخير تنظم ورشسة
لرسسكلة بعضس ألنفايات ألتي تم جمعها.
كما تقوم جمعية «أإيفر» بنشساط أآخر يتمثل
ف -ي رسس -ك -ل -ة أل -ن -ف -اي -ات خ -اصس -ة ألأك-ي-اسس
ألبÓسستيكية ،ألتي يتم تحويلها على شسكل
وردأت مختلفة في ألأشسكال وألألوأن ،و من
خÓل هذأ ألنشساط «نريد أن نوعي ألأطفال
بوجه أخصس باأن كل شسيء نسستعمله يمكن أن
ن -رسس -ك-ل-ه ،ف-ي شس-ك-ل أآخ-ر» ،وت-ق-وم «أي-ف-ر»
كذلك بتنمية ألنشساط ألمعرفي لدى ألشسباب
و ألأطفال في مجال ألتنوع ألبيولوجي من
خÓل لعبة ألبطاقات ،حيث تعرف بمختلف
ألكائنات ألحية .

 ..فيما اسستقبلت الو’ية أازيد من  5مÓي Úمصسطاف

تسسج ـ ـ ـ ـل  10وفي ـ ـ ـ ـات غرقـ ـ ـ ـ ـا من ـ ـ ـذ بداي ـ ـ ـة اŸوسس ـ ـ ـم ببوم ـ ـ ـرداسس

سس -ج -لت مصس -ال -ح ا◊م -اي -ة اŸدن -ي -ة ل -و’ي -ة
ب -وم-رداسس  10وف -ي -ات غ -رق-ا م-ن-ذ ب-داي-ة م-وسس-م
ا’صس- -ط -ي -اف ،ب -داي -ة شس -ه -ر ج -وان ا ¤غ -اي -ة 24
جويلية ا÷اري ،فيما ” إانقاذ  4964شسخصس من
ح -ال -ة غ-رق ح-ق-ي-ق-ي-ة م-ن ›م-وع  6420تدخل
’ع - -وان ا◊م- -اي- -ة اŸن- -تشس- -ري- -ن ع Èالشس- -واط- -ئ
أ
اŸسسموحة للسسباحة.

بومرداسس :ز .كمال

تشسهد شسوأطئ ولية بومردأسس هذه ألسسنة
أق -ب -الت ك -ب-ي-رأ ل-ل-مصس-ط-اف-ي-ن م-ن م-خ-ت-ل-ف
وليات ألوطن وبالأخصس ألشساطئ ألمركزي،
قورصسو ،زموري ور أسس جنات نظرأ لموقع
أل -ولي -ة أل -م -ت -م -ي -ز أل -ذي ي-ت-وسس-ط ع-دد م-ن
أل -ولي -ات ،ل-ك-ن ب-م-ق-اب-ل ذلك ك-انت حصس-ي-ل-ة
أل -وف -ي -ات ث -ق -ي-ل-ة أيضس-ا ون-ح-ن ف-ي م-ن-تصس-ف
م- -وسس- -م ألصس- -ط- -ي -اف ،ح -يث ت -م ل -ح -د ألآن
تسسجيل  10وفيات غرقا وأإنقاذ ألعشسرأت من
ق -ب -ل ح -رأسس ألشس -وأط -ئ أل -ت -اب -ع -ة ل-ل-ح-م-اي-ة
ألمدنية ،وهو رقم مرتفع مقارنة مع نفسس
ألفترة من ألسسنة ألماضسية ،أإن لم نقل قد
تجاوز ما تم تسسجيله طيلة موسسم ألصسطياف
ألفائت.
ألأسسباب وبحسسب ألمكلف بالإعÓم للحماية
ألمدنية أسسماعيل أيت قاسسي كثيرة ومتعددة،
م -ن -ه -ا أرت -ف -اع ع -دد ألشس -وأط -ئ أل-مسس-م-وح-ة
للسسباحة هذه ألسسنة من  36أإلى  45شساطئا،

سسلما Êيطالب باسستكمال ﬂتلف اŸشساريع بعنابة

تطهـ ـ ـ Òالعقـ ـ ـار ،توزي ـ ـ ـ ـع السسكنـ ـ ـات
والنظاف ـ ـ ـة أاولويـ ـ ـات

شس - -دد وا‹ و’ي - -ة ع - -ن - -اب- -ةﬁ ،م- -د
سس-ل-م-ا ،Êع-ل-ى ت-ط-ه Òال-ع-قار الصسناعي
من اŸسستثمرين اŸزيف ،Úوالعمل على
إاع- -ادة ال- -ن- -ظ -ر ‘ ه -ذا اŸل -ف ا◊سس -اسس
ودع- -م اŸسس- -ت- -ث -م -ري -ن ا÷ادي -ن ف -ق -ط،
مشسÒا إا ¤أان مصس - -ا◊ه ت - -ع - -م- -ل ع- -ل- -ى
دراسس-ة م-ل-ف ال-ع-ق-ار الصس-ن-اع-ي وإاع-داد
ال-ت-ق-اري-ر الÓ-زم-ة ،ت-ن-ف-ي-ذا ل-ت-ع-ل-يمات
ا◊كومة ÿلق موارد اقتصسادية فعالة.

عنابة :هدى بوعطيح

قال محمد سسلماني خÓل ترأسسه ألدورة ألثانية
للمجلسس ألشسعبي ألولئي بأان أألبوأب مفتوحة أمام
أل -م -ت -ع -ام -ل -ي -ن ألق -تصس -ادي -ي -ن ل -م -رأف -ق -ت -ه-م ف-ي
مشساريعهم ،دأعيا منهم ألتقرب من مصسالحه من
أجل عقد جلسسات عمل يترأسسها شسخصسيا.
أضساف بأان كل مسستثمر تحصسل على وعاء عقاري،
وتجاوز ألمدة ألقانونية لتاريخ رخصسة ألبناء دون
إأتمام مشسروعه ،يسسحب منه ألعقار ،مشسيرأ إألى أن
ألملف بين يدي ألوزير أألول عبد ألمجيد تبون،
بهدف إأصسدأر قوأنين تخصس ألمتÓعبين بالعقار
ألصس -ن -اع -ي ،م-ؤوك-دأ أن-ه ب-دوره ي-ع-م-ل ع-ل-ى درأسس-ة
ملفات ألسستثمار حالة بحالة للوقوف على جل
أل -مشس -اك -ل أل -ت -ي ت -ع -ي-ق أل-مسس-ت-ث-م-ري-ن ع-ل-ى غ-رأر
أل -ب -ي -روق -رأط -ي -ة أإلدأري -ة ،ح -يث سس -ي -ع -م -ل ع -ل-ى
م-رأف-ق-ت-ه-م ومسس-اع-دت-ه-م ف-ي أل-ترأخيصس أإلدأرية
لتجسسيد مشساريعهم على أرضس ألوأقع.
فيما يخصس ألسسكن ،أكد وألي عنابة أنه سسيتم
أإلفرأج على قوأئم ألسسكن ألجتماعي لبلدية عنابة
في ألوقت ألمحدد لها ،وذلك شسهر أوت ألمقبل
وألمقدرة بـ 7ألف وحدة سسكنية ،منها  4500وحدة
سس-ك-ن-ي-ة ج-اه-زة ب-ذرأع أل-ريشس ،م-وج-ه-ة ألصس-حاب
ألبيوت ألقصسديرية وألقاطنين في شسقة من غرفة
وأحدة.
ك -م -ا كشس -ف م-ح-م-د سس-ل-م-ان-ي أن م-ن أه-م م-ح-اور
برنامجه تنظيف ألولية وتوفير ألمياه لسسكانها،
م -ؤوك -دأ ع -ل -ى إأع-ط-اء ه-ذي-ن أل-ع-نصس-ري-ن أأله-م-ي-ة
ألكبرى ،معلنا عن حملة تنظيف وأسسعة لكل أحياء
وشس-وأرع ب-ون-ة ج-وه-رة ألشس-رق ،ح-ت-ى ت-ك-ون ع-ن-اب-ة
ألولية أألنظف وطنيا ،وذلك ـ بحسسب ألوألي ـ
بتسسخير مختلف أإلمكانيات ألمادية وألبشسرية ،إألى

جانب دعم ألمؤوسسسستين ألعموميتين بونة «نظيفة»
Óنارة ألعمومية».
و»بونة ل إ
تحدث سسلماني خÓل هذه ألدورة عن دعم قطاع
ألمياه بـ  16مليار دج لنجاز مشساريع تتعلق بحفر
أآلبار ،للحد من ظاهرة أزمة ألعطشس ألتي يتخبط
ف -ي -ه -ا سس -ك -ان ع -ن-اب-ة ،م-ؤوك-دأ ع-ل-ى أن سس-ن-ة 2017
سس -ت -ك -ون سس -ن -ة أل -م-ي-اه ،م-وأصس-ل-ة ل-مشس-روع أل-وأل-ي
أألسسبق يوسسف شسرفة ،وخلق مصسادر جديدة للتزّود
بالماء.
أكد وألي عنابة على أسستكمال مشسروع قناة ألربط
ب -ي -ن ب -ئ -ر أل -ج -دي -د وأل -خ -زأن أل-رئ-يسس-ي ،وه-و م-ا
سسيحسسن من عملية توزيع ألمياه ببلدية شسطايبي،
بدأية من  01أوت ألمقبل ،ومن جهة أخرى كشسف
سسلماني عن ألبدء في تطهير ميزأنيات ألبلديات
من أألموأل غير ألمسستغلة وتحويلها للمشساريع ذأت
أألهمية ،دأعيا رؤوسساء ألبلديات وألدوأئر لتطهير
مدوناتها ،وقال بأان هذه ألعملية سستشسمل جميع
بلديات ولية عنابة دون أسستثناء ،بهدف أسستغÓل
أألموأل وخلق مشساريع أخرى هادفة.
بخصسوصس ألدخول ألجتماعي ألمقبل ،أكد ألوألي
على توجيه تعليمات لرؤوسساء ألبلديات ومسسؤوولي
أل -ق -ط -اع ،ب -ه -دف أإلسس -رأع لسس -ت -ك -م -ال م-خ-ت-ل-ف
ألمشساريع قبل بدأية ألموسسم ألدرأسسي ،مشسيرأ إألى
أسس -ت Ó-م ث-ان-وي-ة و 03م-ؤوسسسس-ات ت-رب-وي-ة وم-ط-عم
مدرسسي ،لسسيما في مناطق ألتوسسع ألعمرأني ألتي
رحلت إأليها آألف ألعائÓت.

الرقابة على النشساط التجاري بسسطيف

دعـ ـ ـم الف ـ ـرق بأاجه ـ ـزة متط ـ ـّورة Ùاربـ ـة الغشس

أك -د مصس -در م-وث-وق م-ن م-دي-ري-ة أل-ت-ج-ارة
لولية سسطيف ،أن فرق ألرقابة تم تدعميها
بأاجهزة جد متطورة لسستعمالها في خرجاتها
وت -دخ Ó-ت -ه -ا أل -رق-اب-ي-ة ل-ح-م-اي-ة أل-مسس-ت-ه-لك
ومرأقبة ألجودة وألنوعية ،وفرضس ألقانون،
حيث تسسمح أألجهزة ألمتحصسل عليها بالقيام
ببعضس ألتحاليل في عين ألمكان ،دون ألرجوع
إأل-ى أل-م-خ-ب-ر ،وم-ن-ه-ا ج-ه-از أل-م-ح-رأر لقياسس
درجات ألحرأرة عن بعد ،سسوأء للثÓجة أو
ألمركبة ألمجهزة بثÓجة ،وهذأ دون ألحاجة
إأل -ى ل -مسس أل -م -ن -ت -وج ل -ل -ت -أاك-د م-ن أح-ت-ف-اظ-ه
بالبرودة ألتي تسسمح بعدم تعفنه.

كما تم تجهيز ذأت ألفرق ألرقابية في نفسس
أإلط-ار ،ب-ت-ج-ه-ي-زأت ت-م-ك-ن م-ن م-ع-رفة بدقة
مدى صسÓحية ألزيت ألمسستعمل في ألقلي،
سس -وأء ل -ل -ح -ل -وي -ات ألشس -رق -ي-ة أو أل-ب-ط-اط-ا أو
غيرها ،ألن ألكثير من ألمحÓت ألتي تسستعمل
هذه ألمادة تبالغ في أسستعمالها عدة مرأت،
وهذأ كما هو معروف مضسر بالصسحة ألعامة،
باعتبار أن ألقلي بنفسس ألزيت عدة مرأت
يؤودي إألى تشسكيل مادة مسسرطنة ،بحسسب أهل
ألختصساصس.

سسطيف :نور الدين بوطغان

مديرية اŸوارد اŸائية تطمئن منتجي الÈتقال Ãحيط «هÈة»

اسستكمال الدورة الثانية من السسقي الفÓحي هذا األسسبوع
سسرقة اŸياه تعرقل وصسول  13مليون م 3من السسقي الفÓحي

ألأمر ألذي صسعب من أدأء  400عون مكلفين
بالحرأسسة ،بمعدل  11عونا لكل شساطئ مع
تدعميهم بـ 100عنصسر أآخرأ ووسسائل ألتدخل
ألضسرورية لضسمان تغطية كافة ألشسوأطئ.
كما تشسكل ظاهرة نقصس ألوعي لدى بعضس
ألمصسطافين وعدم أحترأم أإشسارأت ألسسباحة
وت -ع-م-د أآخ-ري-ن ألسس-ب-اح-ة ل-ي Ó-خ-ارج أوق-ات
عمل ألحرأسس من بين أهم ألأسسباب ألتي

مواطنون يحتجون

توؤدي أإلى مثل هذه ألحوأدث ألموؤسسفة ،وفق
ذأت ألمصسدر ،لأن أغلب حالت ألغرق تم
تسس-ج-ي-ل-ه-ا خ-ارج ف-ت-رة أل-رق-اب-ة وأل-ب-ق-ي-ة ف-ي
ألشسوأطئ غير ألمحروسسة ،وهو ما يسستدعي
مزيدأ من ألحيطة وألحذر مع دعوة ألعائÓت
وأل-مصس-ط-اف-ي-ن أإل-ى م-رأق-ب-ة أط-ف-ال-ه-م وعدم
تركهم لحالهم وألتعاون مع أفرأد ألحماية
ألمدنية لتجنب مزيد من ألحالت.

اŸطالبة بإاعادة النظر ‘ «منعرج الصسبع» باŸسسيلة

أاقدم عشسرات اŸواطن ،Úأاول أامسس ،على غلق الطريق الوطني رقم  89الرابط ب Úبلدية سسيدي عامر و بوسسعادة Ÿطالبة
’رواح شسهريا
السسلطات اŸعنية بضسرورة التدخل العاجل من اجل إايجاد حل Ÿنعرج اŸوت ،كما سسموه الذي يحصسد عشسرات ا أ
خاصسة وان حوادث اŸرور أاصسبحت بحسسب اÙتج Úكابوسسا يوميا.
ك -ان أآخ -ر ضس -ح -اي-اه ن-رجسس أل-ت-ي ت-ب-ل-غ م-ن م -ا ت -ج -در ألإشس-ارة أإل-ي-ه أن ولي-ة أل-مسس-ي-ل-ة
ألعمر خمسس سسنوأت ألتي توفيت على أثر أصسبحت تتصسدر قائمة ألوليات في وقوع
ح- - -وأدث أل- - -م- - -رور ،وذلك ل- - -وج - -ود ب - -عضس
أغ -ل -ق ك -ل م -ن م -وأط -ن -ي سس-ي-دي ع-ام-ر و حادث مرور وقع غلى مسستوى ألمنعرج.
ب -وسس -ع -ادة و مسس -ت-ع-م-ل-ي أل-ط-ري-ق أل-م-ن-ع-رج ما ميز ألوقفة ألحتجاجية هو ألعدد ألكبير ألمنعرجات أو ألطرقات ألخطيرة ،كالطريق
ألخطير و ذلك بركن سسيارتهم به ومنع مرور من أصسحاب ألسسيارأت ألذين حضسروأ في ألرأبط بين حمام ألضسلعة وألمسسيلة وألذي
ألسسيارأت لإسسماع صسوتهم أإلى ألمسسوؤولين ذأت ألمكان ،وكذأ حضسور بعضس ألمسسوؤولين ي -ط -الب ب -ازدوأج -ي -ت-ه-ه أل-ع-دي-د م-ن سس-ك-ان
لإي -ج -اد ح -ل ل -ل-م-ن-ع-رج أل-م-ع-روف ب-م-ن-ع-رج م -ن ب -ل -دي -ة سس -ي -دي ع -ام -ر ،أي -ن أسس-ت-م-ع-وأ ألولية ،وكذأ منعرج منطقة ألبرأبرة باأولد
ألصسبع ألذي حصسد عشسرأت ألأروأح وتسسبب لنشسغالت ألمحتجين ،حيث وعدوأ بالنظر ع - -دي ل - -ق- -ب- -ال- -ة أل- -ذي حصس- -د ع- -دة أروأح
لخطورته.
في ألعديد من ألخسسائر ألمادية ألمعتبرة ،فيه في أقرب ألآجال.

اŸسسيلة :عامر ناجح

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اسس-ت-ج-اب ال-دي-وان ال-وط-ن-ي للسسقي ومديرية
اŸوارد اŸائية Ãعسسكر’ ،نشسغال فÓحي ﬁيط
هÈة باÙمدية ،البالغ عددهم نحو  2700منتج
للحمضسيات ،اŸتعلق بتوف Òو دعم حصسة السسقي
ال - -ف Ó- -ح - -ي Ÿن - -ت - -وج الÈت- -ق- -ال ،ب- -ع- -د ح- -رك- -ة
اح-ت-ج-اج-ي-ة ع Èف-ي-ه-ا ه-وؤ’ء ع-ن ﬂاوف-هم من
ت- -راج- -ع ا’إن- -ت- -اج ب- -ف- -ع -ل ا÷ف -اف و شس -ح اŸوارد
اŸائ -ي -ة ،اأع -ق -ب-ه-ا ل-ق-اء م-ع السس-ل-ط-ات ال-ع-م-وم-ي-ة
وال- -وصس- -ي -ة ع -ل -ى ال -ق -ط -اع ال -ت -ي ق -دمت وع -ودا
ب -اسس -ت -ك -م -ال ع -م -ل -ي-ة السس-ق-ي ال-فÓ-ح-ي ل-ف-ائ-دة
مسساحات خاصسة Ãنتجي الÈتقال اŸقدرة بـ 13
مليون م.3

معسسكر :أام ا . Òÿسس

أوضسح رئيسس جمعية ألسسقي ألفÓحي أحمد
ه -ن-ي-ن ،ت-ف-اصس-ي-ل أل-مشس-ك-ل أل-ذي صس-ار ي-ؤورق
منتجي ألحوأمضس خاصسة مع أمتدأد موجات
أل -ح -رأرة و أرت -ف -اع-ه-ا ف-ي ه-ذه أل-ف-ت-رة أل-ت-ي
ي-ح-ت-اج ف-ي-ه-ا م-حصس-ول أل-ب-رت-ق-ال إأل-ى كميات
مضس- -اع- -ف- -ة م -ن م -ي -اه ألسس -ق -ي ،إأن بسس -ات -ي -ن
ألبرتقال صسارت مهددة بالجفاف و ترأجع
ألمنتوج على مسستوى  7ألف هكتار ،خاصسة
مع تأاخر تسسليم مشسروع تهيئة محيط هبرة،
وقد زأد ألمشسكل تفاقما بعد توقيف عملية
سس-ق-ي بسس-ات-ي-ن أل-ح-مضس-ي-ات ب-ال-منطقة ضسمن
ألدورة ألثانية ألمقررة في ألفترة ألماضسية،
ح-يث ل-م ت-ح-ظ ح-ق-ول أل-ح-مضس-ي-ات ب-م-حيط
هبرة سسوى بـ  5مÓيين م 3من أصسل  13مليون

م 3خصسصستها ألوزأرة ألوصسية على ألموأرد
ألمائية لدورة ألسسقي ألثانية.
أما مدير ألموأرد ألمائية لولية معسسكر فقد
أك -د ف -ي ح -ديث لـ»ألشس -عب» أن ع -م -ل-ي-ة م-ن-ح
حصسصس ألسس-ق-ي أل-فÓ-ح-ي ل-م-ن-ت-جي ألبرتقال
بمحيط هبرة تعترضسها عدة مشساكل ناجمة
عن ظاهرة سسرقة ألمياه ،دأعيا ألفÓحين إألى
أإلب Ó-غ ع -ن ه -ذه أل-م-ظ-اه-ر وأل-ح-الت أل-ت-ي
تضسر مباشسرة بوصسول كمية وأفرة من ألمياه
إألى ألمنتجين و تضسر أيضسا بالموأرد ألمائية
ألضس -خ -م -ة أل -ت -ي تصس -ل ل -ل -م -ن -ط -ق -ة م-ن سس-د
بوحنيفية إألى سسد فرقوق عبر قنوأت ألسسقي
ألفÓحي ،مؤوكدأ أيضسا أنه أسستجابة لمطلب
ألفÓحين سسيتم توفير ما كميته  8مÓيين م3
م -ن أل -م -ي-اه ،خÓ-ل أألسس-ب-وع أل-ج-اري ت-ك-م-ل-ة
للحصسة ألمقدرة بـ  13مليون م.3
من جهة أخرى ،يتوقع أن ُيقضسى نهائيا على
مشس-ك-ل شسّ-ح م-ي-اه ألسس-ق-ي أل-فÓ-ح-ي ب-م-ح-يط
ه-ب-رة ب-ال-م-ح-م-دي-ة ب-اسس-تÓ-م أل-مشس-روع ألذي
يشسهد نوعا من ألتأاخير في وتيرة أألشسغال،
حيث سسيسسمح مشسروع تأاهيل و إأعادة ألعتبار
ل-م-ح-ي-ط ه-ب-رة أل-مسس-ق-ي ب-السس-ت-غÓل أألمثل
Óم-ك-ان-ات أل-م-ائ-ي-ة و تسس-ي-ي-ره-ا ف-ي أحسس-ن
ل -إ
صسورة ،يضساف إألى ذلك مشسروع أنجاز أكبر
محطة لتصسفية ألمياه بالمحمدية ألتي سستوفر
كميات معتبرة من مياه ألسسقي ألفÓحي لنحو
 700هكتار.

الثÓثاء  ٠١أاوت  ٢٠١٧م
الموافق لـ ٠٩ذي القعدة  ١٤٣٨هـ

äÉªgÉ°ùe

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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””من اŸرصصد الوطني ◊قوق اإلنسصان إا ¤اÛلسس الوطني ◊قوق اإلنسصان””

بقلم الدكتور خالد حسساÊ
أاسستاذ القانون الدو‹ وحقوق اإلنسسان
عضسو  Èﬂحقوق اإلنسسان
‘ األنظمة الدولية اŸقارنة،
جامعة ا÷زائر 3
ا◊لقـة
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 /2مهـام اللجنـة الوطنية السصتشصارية
لÎقية حقوق اإلنسصان وحمايتها
بالرجوع إاﬂ ¤تلف النصصوصص واألحكام
ال-ت-ي ت-ن-ظ-م ال-ل-ج-ن-ة ال-وط-ن-ي-ة السص-تشص-اري-ة
لÎق -ي -ة ح -ق-وق اإلنسص-ان وح-م-اي-ت-ه-اÁ ،ك-ن
تلخيصص مهام هذه اللجنة فيما يلي:
أا /ال- -دراسس- -ة وإاب- -داء ال- -رأاي وت -ق -دË
القÎاحات
تعت Èاللجنة الوطنية السصتشصارية لÎقية
حقوق اإلنسصان وحمايتها جهازا ذو طابع
اسصتشصاري للرقابة واإلنذار اŸبكر والتقييم
‘ ›ال احÎام حقوق اإلنسصان ،وتكلف
ب -ه -ذه الصص -ف-ة ب-دراسص-ة ك-ل وضص-ع-ي-ة ت-ت-عّ-ل-ق
بانتهاك حقوق اإلنسصان تعاينها أاو تصصل إا¤
ع -ل -م -ه-ا ،وت-ق-وم ب-ك-ل ع-م-ل مÓ-ئ-م ‘ ه-ذا
اÛال ،بالتشصاور والتنسصيق مع السصلطات
اıتصص -ة ،ع -ل -م-ا أان دور ال-ل-ج-ن-ة ي-ن-حصص-ر
فقط ‘ دراسصة كل وضصعية دون التحقيق
ف - -ي - -ه - -ا ،ألن ذلك ي - -دخ - -ل ‘ اخ- -تصص- -اصص
السصلطات اإلدارية والقضصائية.
كما أان الطبيعة السصتشصارية للجنة تخول لها
أايضصا صصÓحية إابداء آاراء وتقد ËاقÎاحات
وت-وصص-ي-ات ح-ول ك-ل مسص-أال-ة ت-ت-عّ-ل-ق بÎق-ي-ة
حقوق اإلنسصان وحمايتها ،سصيما ما يتعّلق
بدراسصة التشصريع الوطني وإابداء اآلراء فيه،
ع -ن -د الق-تضص-اء ،قصص-د –سص-ي-ن-ه ‘ م-ي-دان
ح -ق -وق اإلنسص -ان ،ل -ذلك Áك -ن ال -ل -ج -ن-ة أان
تسصاهم ‘ تقد Ëرأايها بخصصوصص مشصاريع
أاو اقÎاحات القوان ÚاŸقÎحة التي تخ ّصص
ﬂتلف مسصائل حقوق اإلنسصان ،كما Áكنها
أان تبدي رأايها ‘ مدى تطابق اŸنظومة
الوطنية مع التفاقيات الدولية واإلقليمية
التي التزمت بها ا÷زائر ‘ ›ال حقوق
اإلنسصان ،وهذا يعد من ضصمن الصصÓحيات
اıول-ة ل-ل-ج-ن-ة ال-ف-رع-ي-ة ال-دائ-مة للشصؤوون
القانونية باعتبارها إاحدى اللجان الفرعية
الدائمة للجنة السصتشصارية.
ب /اسس- -تÓ- -م ودراسس- -ة وم -ت -اب -ع -ة ك -ل
الشس -ك -اوى اŸت -ع -ل-ق-ة ب-ح-الت ان-ت-ه-اك
لنسسان
حقؤق ا إ
ت-ت-و ¤ال-ل-ج-ن-ة ال-وط-ن-ية السصتشصارية لÎقية
حقوق اإلنسصان وحمايتها من خÓل اللجنة
ال-ف-رع-ي-ة ال-دائ-م-ة ◊م-اي-ة ح-ق-وق اإلنسص-ان
مهمة اسصتÓم ودراسصة ومتابعة كل الشصكاوى
اŸت -ع -ل -ق -ة ب -ح-الت Œاوز أاو خ-رق ح-ق-وق
اإلنسصان اŸعروضصة عليها من قبل أاشصخاصص
طبيعي Úأاو معنوي Úإاما عن طريق الÈيد،
وإاsم- -ا م- -ب- -اشص- -رة ب- -اسص- -ت -ق -ب -ال األشص -خ -اصص
اŸعني.Ú
ك-م-ا ت-ت-و ¤ال-ل-ج-ن-ة أايضص-ا ،دراسص-ة وم-ت-اب-ع-ة

وضصعيات Œاوز وخرق حقوق اإلنسصان التي
ت -ع -اي -ن -ه-ا أاو ت-ط-ل-ع ع-ل-ي-ه-ا ،وات-خ-اذ ج-م-ي-ع
اإلج- - -راءات اŸن- - -اسص - -ب - -ة ‘ ه - -ذا الشص - -أان
بالتشصاور والتنسصيق مع السصلطات اıتصصة،
وكذلك دراسصة ومتابعة الوضصعيات اŸتعلقة
ب-ال-ف-ئ-ات الضص-ع-ي-ف-ة ال-ت-ي ت-ع-اي-ن-ه-ا أاو ت-طلع
عليها.
لعÓ- -م والتصس- -ال
ج /ال- -ت- -ؤع- -ي- -ة وا إ
والبحث
تقوم اللجنة الوطنية السصتشصارية لÎقية
ح -ق -وق اإلنسص -ان وح -م -اي-ت-ه-ا ب-ك-ل ع-م-ل ‘
›ال ال- - -ت- - -وع- - -ي- - -ة واإلعÓ- - -م والتصص- - -ال
الجتماعي من أاجل ترقية حقوق اإلنسصان،
من خÓل ترقية البحث والÎبية والتعليم ‘
›ال ح- -ق- -وق اإلنسص- -ان ‘ ج- -م -ي -ع أاط -وار
التكوين و‘ األوسصاط الجتماعية واŸهنية،
ح -يث ت -خ -تصص ال -ل -ج -ن-ة ال-ف-رع-ي-ة ال-دائ-م-ة
للÎبية على حقوق اإلنسصان والتصصال Ãا
يأاتي:
 إاع-داد م-ق-ارب-ة شص-ام-ل-ة وم-ت-ك-ام-ل-ة تتصصلبالطرق والوسصائل الرامية إا ¤إادماج الÎبية
ع- -ل- -ى ح- -ق- -وق اإلنسص- -ان ‘ ج -م -ي -ع أاط -وار
اŸن -ظ -وم -ة الÎب -وي -ة ال -ت-ك-وي-ن-ي-ة وم-ت-اب-ع-ة
تنفيذها،
 اŸشصاركة ‘ إاعداد برامج ّﬁددة الهدفموجهة إا ¤اŸهني Úولسصيما منها أاعوان
الدولة اŸكلف Úبتطبيق القوان،Ú
 م-ت-اب-ع-ة م-دى ت-ن-ف-ي-ذ ب-رام-ج ه-ي-ئة األ·اŸتحدة ووكالتها اŸتخصصصصة ذات الصصلة
بالÎبية على حقوق اإلنسصان والدÁقراطية
والسصلم ‘ ا÷زائر،
 إاع -داد ب -رن -ام -ج ت -وع -ي-ة م-وج-ه إا ¤نشص-رمبادئ حقوق اإلنسصان وقيمها ‘ اÛتمع
وتنفيذ ذلك،
 وضصع تصصور لÈنامج اتصصال وتنفيذه منأاج -ل إاع Ó-م ال -رأاي ال -ع-ام ع-ل-ى أاك-م-ل وج-ه
ب-ط-ب-ي-ع-ة ح-ق-وق اإلنسص-ان ومضص-م-ون-ه-ا وكذا
ب -ال -وسص -ائ -ل واإلج -راءات ال -ت -ي م -ن شص-أان-ه-ا
ضصمان الدفاع عن حقوق اإلنسصان وترقيتها.
لدارة ال -ع -م-ؤم-ي-ة
د /ال -ؤسس -اط -ة ب Úا إ
واŸؤاطنÚ
ت-ؤودي ال-ل-ج-ن-ة ال-وط-ن-ي-ة السص-تشصارية لÎقية
ح-ق-وق اإلنسص-ان وح-م-اي-ت-ه-ا م-همة الوسصاطة
ب Úاإلدارة ال -ع -م -وم -ي -ة واŸواط -ن ،Úح-يث
ت-ت-و ¤ال-ل-ج-ن-ة ال-ف-رع-ي-ة ال-دائ-م-ة ل-لوسصاطة
مهمة اسصتÓم ودراسصة ومتابعة كل الطلبات
ال- -واردة م- -ن األشص- -خ- -اصص ال- -ط- -ب -ي -ع -ي Úأاو
اŸعنوي Úالذين يرون أان إادارة عمومية ما
ع- -ل- -ى اŸسص -ت -وى اÙل -ي أاو اŸرك -زي ق -د
قصصرت ‘ حّقهم وفق قواعد اŸرفق العام.
ك -م -ا ت -ق -دم ال -ل -ج-ن-ة ت-وصص-ي-ة أاو اقÎاح إا¤

السصلطة اıتصصة فيما يخ ّصص كل التدابÒ
التي من شصأانها –سص ÚالعÓقات ب Úاإلدارة
ال -ع -م-وم-ي-ة واŸواط-ن ،Úل-ك-ن دون أان Áت-د
اخ-تصص-اصص-ه-ا ل-ل-ن-ظ-ر ‘ ال-ن-زاع-ات التي قد
تنشصب ب Úاإلدارات و أاعوانها.
هـ /ال- -ت- -ع- -اون ال- -دو‹ واŸشس- -ارك- -ة ‘
إاعداد التقارير
ت-ق-وم ال-ل-ج-ن-ة ال-وط-ن-ي-ة السص-تشصارية لÎقية
ح -ق -وق اإلنسص-ان وح-م-اي-ت-ه-ا ب-اŸشص-ارك-ة ‘
إاع -داد ال-ت-ق-اري-ر ال-ت-ي ت-ق-دم-ه-ا ال-دول-ة إا¤
أاج- - -ه - -زة األ· اŸت - -ح - -دة و÷ان - -ه - -ا وإا¤
اŸؤوسصسص-ات ا÷ه-وي-ة ت-ط-ب-ي-ق-ا لل-ت-زام-ات-ها
اŸتفق عليها ،كما تسصهر اللجنة على تطوير
التعاون ‘ ميدان حقوق اإلنسصان مع أاجهزة
األ· اŸت - -ح - -دة واŸؤوسصسص - -ات ا÷ه- -وي- -ة،
واŸؤوسصسص -ات ال-وط-ن-ي-ة ‘ ال-ب-ل-دان األخ-رى
وكذا مع اŸنظمات غ Òا◊كومية الوطنية
والدولية.
ه -ذا ،وت -خ-تصص ال-ل-ج-ن-ة ال-ف-رع-ي-ة ال-دائ-م-ة
للعÓقات اÿارجية والتعاون Ãا يأاتي:
 اŸسص -اه -م-ة ‘ إاع-داد ال-ت-ق-اري-ر ال-دوري-ةال -ت -ي ت -ع -رضص Ãوجب أاح-ك-ام الت-ف-اق-ي-ات
الدولية وا÷هوية اŸتعلقة بحقوق اإلنسصان
على هيئات األ· اŸتحدة و÷انها وكذا
على اللجان اŸماثلة على الصصعيد ا÷هوي،
 تشص-ج-ي-ع السص-ل-ط-ات ال-ع-م-وم-ي-ة اıتصص-ةع -ل-ى النضص-م-ام لÓ-ت-ف-اق-ي-ات واŸع-اه-دات
ال- -دول -ي -ة و /أاو ا÷ه -وي -ة اÿاصص -ة بÎق -ي -ة
ح -ق -وق اإلنسص -ان وح -م -اي -ت -ه -ا أاو ال-تصص-دي-ق
عليها،
 تطوير عÓقات التعاون والتشصاور وتبادلاÈÿات م- -ع اŸؤوسصسص- -ات اŸم -اث -ل -ة ع -ل -ى
اŸسصتوى ا÷هوي والدو‹،
 ت-رق-ي-ة ال-عÓ-ق-ات وت-وسص-ي-ع-ه-ا م-ع ه-يئاتاأل· اŸت -ح -دة وا÷ه-وي-ة اŸع-ن-ي-ة بÎق-ي-ة
ح- -ق- -وق اإلنسص- -ان وح- -م- -اي -ت -ه -ا ،وت -أاسص -يسص
عÓقات مع اÈÿاء ا÷زائري ÚالعاملÚ
بهذه الهيئات،
 توطيد العÓقات واŸسصاهمة ‘ تطويرنشصاطات اŸنظمات غ Òا◊كومية الوطنية
الناشصطة ‘ ميدان حقوق اإلنسصان وذلك
عن طريق شصراكة نوعية،
 ت -ط -وي -ر ال -ع Ó-ق -ات م-ع اŸن-ظ-م-ات غÒا◊ك-وم-ي-ة ا÷ه-وي-ة وال-دول-ي-ة ال-ن-اشص-طة ‘
ميدان حقوق اإلنسصان.
كما تقوم اللجنة أايضصا باŸشصاركة ‘ إاعداد
ال-ت-ق-اري-ر ال-دول-ي-ة اŸت-ع-ل-ق-ة ب-وضص-ع ح-ق-وق
اإلنسصان ‘ ا÷زائر ،و نذكر منها مث:Ó
 ت-ق-ري-ر ح-ول الت-ف-اق-ي-ة ال-دول-ي-ة اÿاصصةبحقوق األشصخاصص ذوي اإلعاقة بتاريخ ١5
جانفي .٢٠١5
 -ت-ق-ري-ر ح-ول الت-ف-اق-ي-ة ال-دول-ي-ة اÿاصصة

ب -ال -قضص -اء ع -ل -ى ج -م -ي -ع أاشص -ك -ال ال -ت-م-ي-ي-ز
العنصصري بتاريخ  ١5مارسص .٢٠١5
 ت- -ق- -ري- -ر ح- -ول ال- -ع- -ه- -د ال- -دو‹ اÿاصصب- -ا◊ق- -وق الق- -تصص- -ادي- -ة والج- -ت- -م- -اع -ي -ة
والثقافية بتاريخ  ٣٠جوان .٢٠١5
 ت -ق-ري-ر ح-ول الت-ف-اق-ي-ة ال-دول-ي-ة ◊م-اي-ةحقوق العمال اŸهاجرين وأافراد عائÓتهم
بتاريخ  ٠٧ديسصم.٢٠١5 È
ع Ó-وة ع -ل -ى ذلك ،ف -إان ال -ل -ج -ن -ة ال-وط-ن-ي-ة
السص - -تشص - -اري - -ة لÎق - -ي- -ة ح- -ق- -وق اإلنسص- -ان
وح-م-اي-ت-ه-ا ،ت-ع-د ت-ق-ري-را ع-ن ح-ال-ة ح-ق-وق
اإلنسص -ان وت -رف -ع -ه إا ¤رئ -يسص ا÷م -ه-وري-ة.
وينشصر هذا التقرير بعد شصهرين ( )٢من هذا
التبليغ ،بعد تصصفيته من القضصايا التي كانت
ﬁل تسصوية.
ثالثا :اÛلسس الوطني ◊قوق اإلنسصان
يعد التعديل الدسصتوري لعام  ٢٠١6مرحلة
ت - -اري - -خ - -ي- -ة وه- -ام- -ة ‘ ت- -ع- -زي- -ز اŸسص- -ار
الدÁقراطي ‘ ا÷زائر ،كما يشصكل نقطة
ب -ارزة ‘ ا◊ي -اة السص -ي-اسص-ي-ة واŸؤوسصسص-ات-ي-ة
للبÓد ،حيث يكرسص دولة القانون ويدعم
م- -ن- -ظ- -وم- -ة ا◊ق- -وق وا◊ري- -ات ويضص -ب -ط
” تكييف
التعددية الدÁقراطية ،سصيما أانه ّ
أاحكامه مع اŸقتضصيات التي Áليها التطور
السص -ري -ع Ûت -م -ع -ن-ا وال-ت-ح-ولت ال-ع-م-ي-ق-ة
ا◊اصص- -ل- -ة ع Èال- -ع- -ا ،⁄وق- -د ج- -اء إانشص- -اء
اÛلسص الوطني ◊قوق اإلنسصان تكريسصا
للتزام ا÷زائر باŸبادئ واŸعاي Òالدولية
‘ ›ال حقوق اإلنسصان من جهة ،وŒسصيدا
Ÿا ورد ‘ نصصوصص اŸواد  ١٩٨و  ١٩٩من
ال-ت-ع-دي-ل ال-دسص-ت-وري لعام  ،٢٠١6م -ن ج-ه-ة
أاخرى ،وذلك Ãوجب القانون رقم ١٣-١6
م- - -ؤورخ ‘  ٣صص -ف -ر ع-ام  ١٤٣٨اŸواف -ق ٣
ن -وف -م ،٢٠١6 Èي- -ح ّ-دد تشص -ك -ي -ل -ة اÛلسص
ال -وط -ن -ي ◊ق-وق اإلنسص-ان وك-ي-ف-ي-ات ت-ع-يÚ
أاعضص -ائ -ه وال -ق -واع -د اŸت -ع -ل-ق-ة ب-ت-ن-ظ-ي-م-ه
وسصÒه ،ليحل بذلك اÛلسص ﬁل اللجنة
الوطنية السصتشصارية لÎقية حقوق اإلنسصان
وحمايتها.
ي -ع -ت ÈاÛلسص ال -وط -ن -ي ◊ق -وق اإلنسص -ان
مؤوسصسصة اسصتشصارية مسصتقلة موضصوعة لدى
رئيسص ا÷مهورية ،ضصامن الدسصتور ،تعمل
على ترقية وحماية حقوق اإلنسصان ،ويتمتع
اÛلسص بالشصخصصية القانونية والسصتقÓل
اŸا‹ واإلداري ،وهذا ما دعت إاليه مبادئ
ب- - -اريسص ل- - -ع - -ام  ١٩٩٣اŸت -ع -ل-ق-ة Ãرك-ز
اŸؤوسصسصات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق
اإلنسصان ،حيث أاكدت على ضصرورة أان تتوفر
لدى اŸؤوسصسصة الوطنية الهياكل األسصاسصية
اŸناسصبة لسصÓسصة أانشصطتها ،وبصصفة خاصصة
األموال الكافية لذلك.
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تعليقا على خطابه  ..أ◊كومة ألصسحرأوية:

ق -الت أ◊ك -وم -ة ألصس-ح-رأوي-ة أن أل-ع-اه-ل
أŸغ -رب -يﬁ ،م -د ألسس-ادسس ،أظ-ه-ر ‘ خ-ط-اب-ه
ألخ« Òل -غ -ة أسس -ت -ع Ó-ئ -ي-ة م-ت-ع-ن-ت-ة» ف-ي-م-ا
يتعلق بقضسية ألصسحرأء ألغربية ،مضسيفة أن
ك -ل -م -ات -ه ‘ ه -ذأ ألشس -أان «ت -أاك -ي -د ع -ل -ى ن-ي-ة
أل-ع-رق-ل-ة وأل-ت-م-لصس» م-ن ت-ن-ف-ي-ذ م-ق-تضسيات
ل· أŸتحدة
ألشسرعية ألدولية وقرأرأت أ أ
عامة.
قالت وكالة أ’نباء ألصسحرأوية نق Óعن بيان
لوزأرة أ’عÓم ألصسحرأوية «لقد جاءت كلمات ملك
أŸغ-رب ت-أاك-ي-دأ ع-ل-ى ن-ي-ة أل-ع-رق-ل-ة وأل-ت-م-لصض م-ن
تنفيذ مقتضسيات ألشسرعية ألدولية وقرأرأت أأ’·
أŸتحدة عامة وأŸماطلة أŸكشسوفة ‘ ألتعاطي
مع قرأر ›لسض أأ’من أأ’خ Òبخصسوصض ألشسروع
ألفوري ‘ أŸفاوضسات أŸباشسرة ب Úطر‘ ألنزأع
جبهة ألبوليسساريو وأŸملكة أŸغربية».
أب -رز ب -ي -ان أل -وزأرة أن -ه «’ Áك -ن ن -ف -ي ه -ذه
أ◊قيقة إأزأء وأقع أ’حتÓل أŸغربي ألقائم ‘
ألصسحرأء ألغربية منذ  31أكتوبر .»1975
جاء ‘ ألبيان أن «أ◊صسار أŸغربي أŸفروضض
على أأ’رأضسي أÙتلة من أ÷مهورية ألصسحرأوية
وأل-ق-م-ع أŸت-وأصس-ل ل-ك-ل أŸظ-اه-رأت ألصس-ح-رأوي-ة
ألسس -ل -م-ي-ة وأل-ط-رد أŸم-ن-ه-ج ل-ل-م-رأق-ب Úأل-دول-يÚ
وأ’ن -تشس -ار أŸك -ث -ف ıت -ل-ف تشس-ك-يÓ-ت أل-ق-وأت
أŸغربية بزي عسسكري ومد Êمن جيشض وشسرطة
وق -وأت مسس -اع -دة وغÒه -ا ن -اه -يك ع -ن أأ’ح -ك-ام
أ÷ائرة ضسد معتقلي أكد Ëإأزيك ،إأ‰ا تؤوكد ذلك
ألطابع ألبوليسسي ألعسسكري ألقمعي لدولة أ’حتÓل
أŸغربي».

اŸصسالح تكّبل ›لسس اأ’من الدو‹
أكد عضسو أأ’مانة ألوطنية ÷بهة ألبوليسساريو
أŸنسسق ألصسحرأوي مع بعثة أŸينورسسو ،أﬁمد
خدأد ،أن «أŸصسالح ألسسياسسية لبعضض أأ’طرأف ‘
م -ق -دم -ت -ه -ا ف -رنسس -ا» ت -ك-ب-ل ›لسض أأ’م-ن أل-دو‹
و–ول دون أل- -ت- -ق- -دم ن- -ح- -و ح -ل سس -ل -م -ي ل -ل -ن -زأع
ب -الصس -ح -رأء أل-غ-رب-ي-ة م-ع أن أŸسس-أال-ة ألصس-ح-رأوي-ة
وأضس -ح-ة وم-درج-ة م-ن-ذ ع-دة ع-ق-ود ضس-م-ن ق-ائ-م-ة
أأ’· أŸتحدة للبلدأن غ ÒأŸسستقلة.
‘ مدأخلة له خÓل مشساركته ‘ ندوة دولية
ح -ول دور ك -ن -اري -ا ‘ م -رأق -ب-ة ألÌوأت أل-ط-ب-ي-ع-ي-ة

لزمة
أ◊كومة مصسممة على ألقبضسة أ◊ديدية Œاه أ أ

العفو اŸلكي يسستثني قادة حراك الريف

تفاجأات عائÓت معتقلي حرأك ألريف،
ب -خ -ل -و لئ -ح -ة أل -ع -ف -و أŸل -ك -ي أل -ت-ي صس-درت
Ãناسسبة عيد ألعرشس ،من ألقيادأت ألبارزة
‘ ح - -رأك أل - -ري - -ف ،ع- -ل- -ى رأسس- -ه- -م ن- -اصس- -ر
لب -ل -ق،
أل -زف -زأ‘ ،وﬁم -د ج -ل -ول ،ورب -ي -ع أ أ
لضسرأب عن
ألذي ما زأل يخوضس معركة أ إ
ألطعام لليوم  36على ألتوأ‹.
منذ أكتوبر  ،2017تشسهد أ◊سسيمة وعدد من
مدن وقرى منطقة ألريف (شسمال) أحتجاجات،
ل -ل -م -ط -ال-ب-ة بـ»أل-ت-ن-م-ي-ة ورف-ع أل-ت-ه-م-يشض وﬁارب-ة
ألفسساد».
بدأت أ’حتجاجات عقب مصسرع تاجر ألسسمك
ﬁسس -ن ف -ك -ري ،أل-ذي ق-ت-ل ط-ح-نً-ا دأخ-ل شس-اح-ن-ة
÷مع ألنفايات ،خÓل ﬁاولته أ’عتصسام بهاŸ ،نع
ألسسلطات من مصسادرة أسسماكه.
هيمنت خيبة أأ’مل على أسسر وعائÓت أبرز
م -ع-ت-ق-ل-ي ح-رأك أل-ري-ف ،ب-ع-دم-ا  ⁄يشس-م-ل أل-ع-ف-و
أب-ن-اءه-م .ذك-ر ف-ري-د أ◊م-دي-وي ،م-نسس-ق ع-ائÓ-ت
م -ع -ت -ق -ل -ي أ◊رأك ‘ تصس -ري-ح صس-ح-ف-ي ،أن ع-دد
أŸعتقل Úألذين  ⁄يسستفيدوأ من ألعفو أŸلكي بلغ
 49معتقً ،Óتقدم  21منهم بطلب أ’سستفادة من
ألعفو أŸلكي ،يوم أأ’ربعاء أŸاضسي ⁄ ،يكن من
بينهم ألزفزأ‘ ،فيما “ت أ’سستجابة لطلب وأحد،
وه-و ل-ل-م-ع-ت-ق-ل-ة سس-ل-ي-مة ألزيا ،ÊأŸعروفة بسسيليا.
أضساف أ◊مديوي ،أن هناك أخبارأً تروج حول
إأمكانية إأطÓق سسرأح أŸعتقل Úعلى شسكل دفعات،
لكن قانونيًا ’ Áكنهم أÿروج بعفو ملكي ما دأم

ع Èالعا⁄

أنهم  ⁄يغادروأ ،يوم ألسسبت.
ق -ال أح -د أ◊ق -وق -ي ÚأŸغ-ارب-ة ،إأن أل-ع-ف-و
’سسر وعائÓت
أŸلكي تسسبب ‘ خيبة أمل كبÒة أ
’فرأج
أŸعتقل ،Úو÷ميع من كان ينتظر خ Èأ إ
ع -ل -ى ج-م-ي-ع م-ع-ت-ق-ل-ي أ◊رأك ب-دون أسس-ت-ث-ن-اء.
أع- -ت Èأن أل- -ع- -ف- -وŒ ،اه- -ل م- -ع- -ان- -اة ع- -ائ Ó-ت
أŸعتقل ،Úألذين يحرصسون على زيارة أبنائهم
بشسكل أسسبوعي ،متكّبدين عناء رحلة تدوم 12
سساعة من مدينة أ◊سسيمة بشسما‹ ألبÓد إأ¤
مدينة ألدأر ألبيضساء.
قال أن ألطريقة ألتي ” ألÎويج بها إأعÓميًا
 Èÿألعفو على معتقلي أ◊رأك ينطبق عليها
خضض أ÷بل فولد فأارأً» ،ففي ألوقت
َمَثل «“ s
ألذي كانت تنتظر فيه ألعائÓت خروج أŸعتقلÚ
’فرأج عن
بشسكل كامل من ألسسجن فوجئوأ با إ
معتقلة وأحدة فقط.
أسس-ت-ث-ن-اء زع-م-اء أ◊رأك م-ن أل-ع-ف-و أŸل-كي،
سسيخيب دون شسك رغبة أ◊كومة أŸغربية ‘
ت -ه -دئ -ة م -ن -ط-ق-ة أل-ري-ف أŸغ-رب-ي ،خ-اصس-ة وأن
’فرأج ألكلي
مطالب ألسسكان وأضسحة وتشسÎط أ إ
عن جميع أŸعتقل Úألسسياسسي Úدون أسستثناء.
ويعكسض عدم أ’فرأج عن كافة أŸعتقل،Ú
أسسلوب أ◊كومة أŸغربية ونيتها ‘ ألتجاوب مع
مطالب سسكان منطقة ألريف ،ومدى أعتمادها
’زمة ألطويلة،
’منية Ÿعا÷ة أ أ
على ألقبضسة أ أ
م- -ق- -ارن -ة ب -ا◊وأر أل -ذي ت -دع -و إأل -ي -ه ك -ث Òم -ن
’طرأف.
أأ

طلب بحل التحالف

@ دمشسق  :طالبت دمشسق أأ’· أŸتحدة و›لسض أأ’من
ألدو‹ بحل ألتحالف ألدو‹ ألذي يحارب تنظيم ما يسسمى
بالدولة أ’سسÓمية (دأعشض) أ’رهابي ‘ سسوريا.

احتجاز جثام 249 Úشسهيد
@ رأم ألله (ألضسفة ألغربية)  :كشسف تقرير صسادر عن

بعثة عسسكرية إايطالية ‘ السسواحل الليبية

ألصسحرأوية أŸنهوبة أنتقد أﬁمد خدأد بشسدة
«ألدعم ألفرنسسي ألÓمشسروط للنظام أŸغربي،
‡ا جعله  -يقول خدأد  -وكأانه يتمتع دون غÒه
من بقية ألدول بالعضسوية ‘ ›لسض أأ’من بفضسل
أ◊ماية ألفرنسسية» ،مذكرأ بالÎسسانة من أللوأئح
وألقرأرأت ألصسادرة بخصسوصض أŸسسأالة ألصسحرأوية
 ·ÓأŸتحدة و÷نة تصسفية
‘ أ÷معية ألعامة ل أ
أ’سستعمار و›لسض أأ’من.

فشسل ذريع
لدى تطرقه للخطوأت ألتصسعيدية ألتي ÷أا
إأليها ألنظام أŸغربي مؤوخرأ ،قال عضسو أأ’مانة
ألوطنية ÷بهة ألبوليسساريو بأان ذلك «يجدد مÈره
بالشسعور باŸرأرة وخيبة أأ’مل وأنسسدأد أأ’فق».
موضسحا بالقول بأان «أ’حتÓل أŸغربي عودنا
على هروبه إأ ¤أأ’مام كلما مني بالفشسل ‘ أي
ﬁفل دو‹ على غرأر أفتعاله أ’زمة «ألكركرأت»
ألتي أوشسكت على أسستئناف أ◊رب بعدما تبخر
حلمه بطرد أ÷مهورية ألصسحرأوية من أإ’–اد
أإ’ف -ري -ق -ي أو إأع Ó-ن -ه أŸف -اج -ئ ع -ن ضس -م أŸي-اه
أإ’ق -ل -ي -م -ي -ة ألصس-ح-رأوي-ة أ› ¤ال ح-دود م-ي-اه-ه
أإ’قليمية إأثر قرأر ﬁكمة ألعدل أأ’وروبية.
قال أن «ألقرأر ألذي نصض بوضسوح على أن
أ’تفاقية أŸذكورة ’ تشسمل ألصسحرأء ألغربية ألتي
هي طرف ثالث قائم بذأته تأاكيد صسريح بأانه ليسض
للمغرب أي سسيادة على ألصسحرأء ألغربية» .لفت
أ’ن- -ت- -ب -اه أ ¤أن ﬁاو’ت أ’ل -ت -ف -اف ع -ل -ى ق -رأر
أÙكمة أأ’وروبية «مآالها ألفشسل ’ ﬁالة أ’نها
تفتقد للحجة ألدأمغة وللسسند ألقانو Êوأ’ن وجود
أŸغ -رب ب -الصس -ح -رأء أل -غ-رب-ي-ة ’ Áك-ن وصس-ف-ه إأ’
أحتÓل غ Òشسرعي و’ شسيء غ Òذلك».

أدى إأ ¤مقتل أثن Úمن أ◊رسس

اعتداء إارهابي على السسفارة
العراقية بكابول

أكدت وزأرة أÿارجية ألعرأقية تعرضض ألسسفارة
ألعرأقية ‘ ألعاصسمة أ’فغانية كابول إأ ¤هجوم
أره -اب -ي وم -ق -ت -ل أث -ن Úم -ن ح -رسض ألسس -ف-ارة م-ن
أ÷نسس- -ي- -ة أ’ف -غ -ان -ي -ة .ق -ال أŸت -ح -دث ب -اسس -م
أÿارجية ألعرأقية أحمد جمال ‘ بيان له ،أمسض
أ’ثن ،Úإأن ألسسفارة ألعرأقية ‘ كابول تتعرضض إأ¤
ه -ج -وم أره -اب -ي وق -د ” إأج Ó-ء أل -ق-ائ-م ب-أاع-م-ال
ألسس -ف -ارة أل -ع -رأق -ي -ة ‘ أل -ع-اصس-م-ة أ’ف-غ-ان-ي-ة إأ¤
ألسسفارة أŸصسرية».
أضساف أنه تسستمر أÙاو’ت إ’جÓء أثن Úمن
طاقم ألسسفارة ألعرأقية مبينا أن عملية أ’قتحام
أسس -ف -رت ح -ت -ى أآ’ن ع -ن م -ق-ت-ل أث-ن Úم-ن ح-رسض
ألسسفارة من أ÷نسسية أ’فغانية.
تابع أŸتحدث أن وزأرة أÿارجية ألعرأقية
ت -ت -اب -ع م -ع أ÷ه-ات أ’ف-غ-ان-ي-ة أŸسس-ؤوول-ة وب-عضض
ألدول ألصسديقة أجرأءأت أنقاذ كادر ألسسفارة.
أشسار إأ ¤أن أثن Úمن ألطاقم ألدبلوماسسي
ل-لسس-ف-ارة أل-ع-رأق-ي-ة ‘ ك-اب-ول يشس-ت-ب-كون با’سسلحة
أل -رشس -اشس -ة م -ع أل -ع -ن -اصس -ر أ’ره-اب-ي-ة أŸق-ت-ح-م-ة
للسسفارة وأن وزير أÿارجية أبرأهيم أ÷عفري
أوفد مبعوثا خاصسا إأ ¤أفغانسستان للوقوف على
مÓبسسات أ◊ادث أ’رهابي ،كما أتصسل بالقائم
باأ’عمال ألعرأقي لÓطمئنان على صسحته.

مركز أŸيزأن ◊قوق أإ’نسسان أن قوأت أ’حتÓل أإ’سسرأئيلي
ت -وأصس -ل أح -ت-ج-از ج-ث-ام 249 Úشس-ه-ي-د وشس-ه-ي-دة ف-لسسطيني،Ú
ب -عضس -ه -م م -ن-ذ سس-ت-ي-ن-ي-ات أل-ق-رن أŸاضس-ي وح-ت-ى أآ’ن وت-رفضض
أإ’فرأج عن جثامينهم وتسسليمها لعائÓتهم.

تنديد با’عتداء ا’رهابي بالقطيف
@ أبو ظبي  -أدأنت أمسض أ’ثن Úأإ’مارأت ألعربية أŸتحدة
بـ «شس -دة» أل -ه -ج -وم أإ’ره -اب -ي أل -ذي أسس -ت -ه -دف دوري-ة أم-ن ‘
ﬁافظة ألقطيف ألسسعودية وأسسفر عن مقتل رجل أمن سسعودي
وإأصس-اب-ة سس-ت-ة آأخ-ري-ن م-ؤوك-دة دع-م-ه-ا «أل-ق-وي» ل-ل-م-ل-كة ألعربية
ألسسعودية ‘ ﬁاربة أإ’رهاب ،بحسسب مصسادر إأعÓمية.

17402

لتقد Ëألدعم أللوجيسستي وألتقني

العاهل اŸغربي أاكد نية العرقلة والتملّصس من الشسرعية الدولية

جددت حكومة أ÷مهورية ألصسحرأوية وجبهة
أل -ب -ول -يسس-اري-و إأدأن-ت-ه-م-ا ل-ه-ذأ «أŸوق-ف أŸت-ع-نت
وأÿط »Òوقالت أنه «’ يخدم توجه أأ’م Úألعام
 ·ÓأŸتحدة ألسساعي إأ ¤خلق ديناميكية جديدة
ل أ
◊ل ألنزأع «.
دعت أأ’· أŸتحدة لتحمل كامل أŸسسؤوولية
وأ’سستئناف ألعاجل ÷هودها وإأنهاء حالة أ÷مود
وسسياسسة ألعرقلة أŸغربية وإأطÓق جميع أŸعتقلÚ
ألسس -ي -اسس-ي Úألصس-ح-رأوي Úووق-ف أل-ن-هب أŸغ-رب-ي
للÌوأت ألطبيعية ألصسحرأوية وإأنهاء حالة ألعسسكرة
وأ◊صسار وألتضسييق ألتي تفرضسها دولة أ’حتÓل
أŸغ -رب -ي ع -ل -ى أأ’ج -زأء أÙت -ل -ة م -ن ألصس -ح -رأء
أل-غ-رب-ي-ة» .ك-م-ا ط-ال-بت ب-ال-ت-ط-ب-ي-ق أل-عاجل ÿطة
ألتسسوية أأ’‡ية أإ’فريقية لسسنة Ã 1991ا يضسمن
‡ارسس -ة ألشس -عب ألصس -ح -رأوي ◊ق -ه غ Òأل -ق -اب -ل
ألتصسرف ‘ تقرير أŸصس Òوأ’سستقÓل.

ألعدد

11

لي -ط -ا‹ ،أل -ي -وم ،ع -ل-ى
يصس -وت ألŸÈان أ إ
إأرسسال بعثة عسسكرية بحرية إأ ¤ألسسوأحل
ألليبية ،وذلك من أجل أŸسساهمة ‘ تدريب
خ -ف -ر ألسس -وأح-ل أل-ل-ي-ب-ي وم-ك-اف-ح-ة ت-ه-ريب
ألبشسر وألهجرة غ Òألشسرعية .نقلت بوأبة
ألوسسط ألليبية عن مصسادر أيطالية أنه من
ليطالية أمام
أŸقرر أن تعرضس أ◊كومة أ إ
÷ن -ة شس -ؤوون أل -دف -اع وألشس -ؤوون أÿارج-ي-ة
إأرسسال هذه ألبعثة ،حيث من أŸقرر مناقشسة
ق-وأع-د ألشس-ت-ب-اك ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-ج-ن-ود ألذين
سس- -يشس- -ارك- -ون ‘ ه- -ذه ب -ال -ب -ع -ث -ة» .أرسس -لت
لي-ط-ال-ي-ة ،ألسس-بت ،زورًق-ا ت-ابًعا
ألسس-ل-ط-ات أ إ
ل -ل -ق-وأت أل-ب-ح-ري-ة ب-اŒاه أŸي-اه أل-ل-ي-ب-ي-ة‘ ،
م-ه-م-ة أسس-ت-طÓ-ع-ي-ة ت-ه-دف لوضسع أللمسسات
لخÒة لبعثة دعم خفر ألسسوأحل ألليبي.
أ أ
كان رئيسض أÛلسض ألرئاسسي ◊كومة ألوفاق
ألوطني فائز ألسسرأج نفى ما تردد إأعÓمًيا حول
م -ن -ح-ه أإ’ذن ل-ق-وأت أل-ب-ح-ري-ة أإ’ي-ط-ال-ي-ة ب-دخ-ول
أŸي -اه أإ’ق -ل -ي -م -ي -ة أل -ل -ي -ب -ي-ة ،ك-م-ا أصس-درت وزأرة
أÿارجية ألليبية بياًنا توضسيحًيا ،أشسارت خÓله إأ¤
أن م- -ا ط- -ل- -ب -ه أÛلسض أل -رئ -اسس -ي م -ن أ◊ك -وم -ة
أإ’ي -ط-ال-ي-ة «’ ي-ت-ع-دى أل-دع-م أل-ل-وجسس-ت-ي وأل-ف-ن-ي
وألتقني ÷هاز خفر ألسسوأحل ألليبي» Ÿنع تدفق
أŸهاجرين.
إأ’ أن أÿارج- -ي- -ة أل- -ل- -ي -ب -ي -ة أوضس -حت أن ه -ذأ
أإ’جرأء «قد يتطلب وجود بعضض ألقطع ألبحرية

أإ’يطالية للعمل من ميناء طرأبلسض ألبحري لهذأ
ألغرضض فقط ..إأذأ لزم أأ’مر».
أشسارت أ÷ريدة أإ’يطالية إأ ¤أنه «سستكون
هناك قيادة أرضسية وضسباط إأيطاليون ضسمن ألبعثة
أŸق-رر إأرسس-ال-ه-ا إأ ¤ل-ي-ب-ي-ا ل-ت-ح-دي-د ك-ي-فية ومكان
ألتدخل إأذأ لزم أأ’مر».
من جانبه ،قال رئيسض ألوزرأء أإ’يطا‹ باولو
جينتيلو ،Êإأن بعثة بÓده إأ ¤ليبيا تأاتي لدعم خفر
ألسسوأحل ألليبي ،معتًÈأ إأياها خطوة إأ ¤أأ’مام ‘
أŸسس -اه -م -ة أإ’ي -ط -ال -ي-ة ل-ت-ع-زي-ز ق-درة ألسس-ل-ط-ات
ألليبية.
أوضسح جنتيلو ‘ ،Êتصسريحات للصسحفي ،Úأن
هذه ألبعثة جزء من مسسÒة أ’سستقرأر ‘ ليبيا ألتي
لها عند إأيطاليا مكانة خاصسة ،مشسًÒأ إأ ¤أن هذه
أÿطوة مسساهمة ‘ سسيادة ليبيا وليسست ضسدها.
رأى ماتيا توألدو ،أÿب Òأإ’يطا‹ أŸتخصسصض
‘ ألشسأان ألليبي ،أن «ألليبي ’ Úيريدون وجود
إأيطا‹ قبالة سسوأحلهم أ’سسباب تتعلق بالسسيادة»،
مشسًÒأ إأ ¤أنه «منذ أك Ìمن عام كانت هناك
م- -ظ- -اه- -رأت ‘ ط- -رأب- -لسض ضس- -د وج- -ود أل- -ق -وأت
أل- -ف- -رنسس- -ي- -ة ‘ ب- -ن- -غ- -ازي» .أضس- -اف ت -وأل -دو‘ ،
تصسريحات صسحفية أعتقد أيضًسا أن ألشسعب ألليبي
’ يحب مهربي ألبشسر وأŸيليشسيات ألتي تدعمهم»،
حا أن ألبعثة أإ’يطالية سستكون أك« Ìشسعبية»
موضس ً
‘ ألنهاية ،وذلك حال ﬁاربتها «مهربي ألبشسر».

لزمة ألسسياسسية ‘ فنزويÓ
أ أ

معكسسر الرئيسس مادورو يكسسب معركة الصسندوق
أع -ل -ن أل -رئ-يسس أل-ف-ن-زوي-ل-ي ن-ي-ك-ولسس
مادورو ،أمسس ،فوز معسسكره ‘ أنتخابات
÷معية تأاسسيسسية جديدة تعيد صسياغة
أل- -دسس- -ت- -ور ن- -ال- -ت- -ه- -ا أسس- -ه- -م ألن -ت -ق -ادأت
أل - -دول- -ي- -ة ‘ ،وقت ت- -ع- -ه- -دت أŸع- -ارضس- -ة
Ãوأصس - -ل - -ة ألح- -ت- -ج- -اج- -ات رغ- -م وق- -وع
أشستباكات.
كشسفت رئيسسة أÛلسض أ’نتخابي ألوطني،
ت -ي-ب-يسس-اي ل-وسس-ي-ن-ا ،إأح-دى ح-ل-ف-اء م-ادورو ألـ13
أÿاضسع Úلعقوبات من إأدأرة ألرئيسض أأ’مريكي
دون- -ال- -د ت- -رأمب ،أك- -دت أن «أŸشس- -ارك- -ة ك -انت
أسس -ت-ث-ن-ائ-ي-ة» ح-يث أد %41,53 ¤م -ن أل-ن-اخ-بÚ
بأاصسوأتهم ،أي أك Ìمن ثمانية مÓي Úشسخصض.
ق -ت -ل عشس -رة أشس -خ -اصض ‘ م -وج -ة م -ن أل -ع -ن-ف
أج - -ت - -احت أل - -ب Ó- -د ،أول أمسض ‘ ،وقت –دى
مادورو مقاطعة أŸعارضسة وأإ’دأنات ألدولية،
Ãا ف -ي -ه -ا ت -ه -دي -د أم -ري -ك -ي ب-ف-رضض ع-ق-وب-ات
جديدة.
هاجم أŸتظاهرون مرأكز أ’قÎأع وأغلقوأ
ألشسوأرع ‘ أنحاء ألبÓد ،ما أسستدعى ردأ عنيفا
من عناصسر أأ’من ألذين أطلقوأ ألرصساصض أ◊ي
‘ بعضض أ◊ا’ت ‘ .خطاب أمام أŸئات من
أنصس- -اره وسس -ط ك -رأك -اسض ،أشس -اد م -ادورو أل -ذي
أرتدى قميصسا أحمر أللون بالنصسر ألذي حققه
ق-ائ« :Ó-إأن-ه-ا أ’ن-ت-خ-اب-ات أأ’ك Èأل-ت-ي –ق-ق-ه-ا
ألثورة ‘ تاريخها منذ  18عاما ‘ »،إأشسارة إأ¤
ألعام ألذي وصسل فيه سسلفه هوغو تشسافيز إأ¤
أ◊كم .دعا ‘ خطابه أ÷معية إأ ¤أŸسسارعة
‘ إأل - -غ - -اء إأسس - -ق - -اط أ◊صس - -ان - -ة ع- -ن أل- -ن- -وأب

أŸعارضس .Úسستمتلك أ÷معية أŸكونة من 545
عضسو ألصسÓحيات ◊ل ألŸÈان ألذي تسسيطر
عليه أŸعارضسة وإأعادة صسياغة ألدسستور.
لكن أ’ضسطرأبات أأ’خÒة أثارت أıاوف
من أن إأصسرأر مادورو على أ÷معية ،رغم شسهور
من أ’حتجاجات ،سسيدخل ألبÓد ‘ دوأمة من
ألفوضسى.
م - -ن ج- -ه- -ت- -ه- -ا ،أشس- -ارت أŸع- -ارضس- -ة إأ ¤أن
أ’نتخابات مزورة.
دع -ا أح -د ك -ب -ار ق -ادة أŸع -ارضس -ة ،أن -ري -ك -ي
ك -اب -ري -ل -يسض ،أل -ف -ن -زول -ي Úإأ ¤م -وأصس-ل-ة –دي
م - -ادورو ع Èأ’ح- -ت- -ج- -اج ضس- -د أ’ن- -ت- -خ- -اب- -ات
و»أÛزرة» ألذي قال إأنها رأفقتها.
أعلن نائب رئيسض فنزوي Óطارق ألعيصسامي
أن أل -ف -ن-زوي-ل-ي Úت-وج-ه-وأ ب-ك-ث-اف-ة أ ¤صس-ن-ادي-ق
أ’قÎأع ’ن - -ت- -خ- -اب ›لسض ت- -أاسس- -يسض ي- -ه- -دف
Ÿرأجعة ألدسستور.
قال ألعيصسامي بعد أد’ئه بصسوته ‘ و’ية
أرأغا ألوسسطى «أن ألشسعب جاء بكثافة من أجل
‡ارسسة حقه أ’نسسا Êأ’سساسسي‡ ،ا يدل على
روح أŸوأط-ن-ة أŸسس-ؤوول-ة وإأصس-رأر أل-ف-ن-زوي-ل-يون
على بناء بÓدهم بطريقة سسلمية ودÁقرأطية».
يهدف أ’قÎأع أ ¤أنتخاب ›لسض وطني
ت- -أاسس- -يسس- -ي ي- -ه- -دف أ ¤م- -ن -اقشس -ة و م -رأج -ع -ة
ألدسستور .أقÎحت حكومة نيكو’سض مادورو
هذه أŸبادرة من أجل حل أ’زمة ألسسياسسية
أ◊الية .لكن ” رفضسها من طرف أŸعارضسة
ألتي أعتÈتها ﬁاولة لتقوية سسلطة مادورو.

لŸانية
رأفقتها نظÒتها أ أ

وزيرة ا÷يوشس الفرنسسية ‘ جولة اإفريقية
ت - -ق - -وم وزي - -رة أ÷ي - -وشس أل - -ف - -رنسس - -ي - -ة
فلورأنسس بار‹ بجولة إأفريقية ،أسستهلتها
م -ن أل -ع -اصس -م-ة أل-تشس-ادي-ة ‚ام-ي-ن-ا وتشس-م-ل
ألنيجر وما‹.
تعهدت بار‹ أمام قائد قوة «برخان» ألفرنسسية
ب-ت-وف Òأل-وسس-ائ-ل ألضس-روري-ة ل-ت-ن-ف-ي-ذ م-ه-م-تهم‘ ،
إأشس -ارة إأ ¤أن ق -رأر أل -رئ -يسض أل -ف -رنسس-ي إأÁان-وي-ل
ماكرون ألقاضسي بخفضض ميزأنية ألدفاع لن يؤوثر
على سس Òعملية برخان ،ولن يؤودي إأ ¤تقليصض
ح-اج-ي-ات-ه-ا أل-ل-وج-يسس-ت-ي-ة وأل-ق-ت-الية .ترأفق وزيرة
ألدفاع أأ’Ÿانية أورسسو’ فون در ’ين نظÒتها
ألفرنسسية خÓل قسسم من جولتها ‘ ألنيجر وما‹.
ب -دأت وزي -رة أ÷ي -وشض أل -ف -رنسس-ي-ة ف-ل-ورأنسض
بار‹ ،أأ’حد ،جولة إأفريقية ‘ تشساد حيث تعهدت
م-ن-ح أل-عسس-ك-ري Úأل-ف-رنسس-ي ÚأŸن-تشس-ري-ن ‘ إأطار
ع -م -ل -ي -ة ب -رخ -ان «أل -وسس -ائ -ل ألضس -روري-ة ل-ت-ن-ف-ي-ذ»

اقتحام اأ’قصسى إا ¤متى؟
@ رأم ألله (ألضسفة ألغربية)  -جدد عشسرأت أŸسستوطنÚ
أإ’سسرأئيلي ،Úأمسض ،أقتحامهم للمسسجد أأ’قصسى أŸبارك من
ج -ه -ة ب -اب أŸغ -ارب -ة ب -دع -م م-ن ق-وأت أ’ح-تÓ-ل أإ’سس-رأئ-ي-ل-ي
أÿاصسة.

 3800طفل عراقي ضسحايا اŸعارك
@ بغدأد  -أعلنت منظمة أليونيسسيف ،أمسض أإ’ثن ،Úأن
 3800طفل أفÎقوأ عن ذويهم ‘ أŸعارك ألتي دأرت بÚ
أل-ق-وأت أل-ع-رأق-ي-ة وأل-ت-ن-ظ-ي-م أإ’ره-اب-ي (دأعشض) ،خÓ-ل ع-ملية

مهمتهم.
صس- -رحت ب- -ار‹ أم- -ام ق -ائ -د ق -وة ب -رخ -ان ‘
‚امينا «Áكنكم أ’عتماد على تصسميمي من أجل
أ◊صسول على ألوسسائل ألضسرورية لتنفيذ مهمتكم».
أجرت بار‹ ﬁادثات ،أمسض ،مع ألرئيسض ألتشسادي
إأدريسض ديبي ،وتوجهت بعدها إأ ¤ألنيجر حيث
ألتقت ألرئيسض ﬁمد يوسسفو ،ومنها إأ ¤ما‹ حيث
Œتمع مع ألرئيسض إأبرأهيم بوبكر كيتيا.
تنشسر فرنسسا أربعة آأ’ف جندي ‘ إأطار عملية
برخان Ùاربة أ÷هادي ،Úوقد دعت مؤوخرأ إأ¤
تشسكيل قوة عسسكرية مشسÎكة ب Úدول ألسساحل
أÿمسض موريتانيا وتشساد وما‹ وألنيجر وبوركينا
فاسسو .تتطلب هذه ألقوة ألتي يفÎضض أن يبلغ
عددها خمسسة آأ’ف عسسكري “وي Óبقيمة 423
مليون أورو ’ يزأل غ Òمتوفر وقد أبدت ألو’يات
أŸتحدة ترددأ شسديدأ إأزأءها.

–رير مدينة أŸوصسل بشسمال ألعرأق.

تعاون رغم اإ’ختÓف

@ م -وسس -ك-و  -أك -د ن -ائب وزي -ر أÿارج -ي-ة أل-روسس-ي سسÒغ-ي
ري -اب -ك -وف ،أمسض أإ’ث -ن ،Úأن أل -ت -ع -اون أل -روسس -ي-أأ’م -ري-ك-ي
بخصسوصض أŸلف ألسسوري شسهد –سسنا ‘ ألفÎة أأ’خÒة رغم
أ’ختÓفات.

طوارئ Ÿواجهة ا’إعصسار

@ بك - Úأعلنت سسلطات مقاطعة (فوجيان) ‘ جنوب شسرق
ألصس Úع- - -ن إأج Ó- -ء  216أل -ف شس -خصض م -ع أج -ت -ي-اح أإ’عصس-ار
(نيسسات) لها وأسستعدأدأ ’سستقبالها أإ’عصسارأ أ÷ديد (هايتانغ)
ألذي بدأ بالفعل على مدينة فوتشسينغ ،أمسض.
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البطولة العاŸية
’قل
لكرة اليد أ
مــن  21سسنـــــة
با÷زائــــــــر

تنظيم ُمحكم ..
ومنافسضة من مسضتوى عاٍل

ولد علي لـ ““الشسعب““:

””ا÷زائر ‚حت ‘ احتضضان بطولة العا ⁄بامتياز””
أاكد وزير الشسباب والرياضسة ،الهادي
ولد علي ‘ ،تصسريح خصّس به جريدة
““الشسعب““ على هامشس حفل اختتام
الطبعة الـ  21لبطولة العا ⁄لكرة اليد
أاقل من  21سسنة التي جرت ب Úالـ  18والـ
 30جويلية اŸنقضسي أان ا÷زائر كسسبت
الرهان و‚حت ‘ تنظيم هذه
التظاهرة الكبÒة بشسهادة جميع الذين
عاشسوا العرسس الكب Òللكرة الصسغÒة
على مدار  13يوما.

’قل من  21سسنة ،مسساء
اختتمت الدورة الـ  21للبطولة العاŸية لكرة اليد أ
’حد ،بطريقة ‡ّيزة من خÓل نهائي كب Òمن مسستوى راق ب Úاسسبانيا
ا أ
والد‰ارك  ..أاين عاد لقب البطولة لـ ““اŸاتادور ““ ا’سسبا Êالذي أابهر اŸتتبعÚ
’خÒة من اŸباراة النهائية.
بأاسسلوب لعبه و تركيزه ا ¤غاية الثوا Êا أ

حامد حمور

بالرغم من عودة الفريق الد‰اركي بقوة ‘ اŸرحلة الثانية ،إا’ أان ا’سسبان
’م -ور ‘ ال -ث -واÊ
’ضس -ا‘ لصس -ا◊ه -م و ي -حسس -م -وا ا أ
ع- -رف -وا ك -ي -ف يسسÒون ال -وقت ا إ
’خÒة التي عرفت حماسسا كبÒا.
ا أ
الشسيء الذي زاد من ‚اح السسهرة ا’ختتامية هو ا◊ضسور القياسسي للجمهور

الذي قدم صسورا عن عشسقه للعب ا÷ميل وŒاوب مع لقطات ’عبي الفريق Úمن
خÓل تشسجيعه لك Óالتشسكيلت. Ú
بالتا‹ ،فإان دورة ا÷زائر كانت فع Óحدثا ‡ّيزا ‘ مسسار كرة اليد العاŸية،
من خÓل توفر كل ظروف النجاح من الناحيت Úالتقنية والتنظيمية حيث قدمت
الفرق اŸشساركة ‘ البطولة مسستويات كبÒة و كان التنافسس ا ¤آاخر ◊ظة ..
وكذا الÎتيبات واÛهودات التي قام بها اŸعنيون بالتنظيم حيث Œسسدت فوق
اŸيدان طوال فÎة هذا ا◊دث العاŸي .
من جهة أاخرى ،فإان اŸشساركة الناجحة للفريق الوطني ‘ البطولة العاŸية يعد
منعرجا حاسسما لهذه اللعبة با÷زائر ،من خÓل اŸسستقبل الكب Òالذي ينتظر هذه
التشسكيلة التي تزخر بامكانيات معتÈة .

حبيب لبان لـ ““الشسعب““:

نهائي Ãسضتوى عالٍ رفع من قيمة اŸنافسضة
اعت Èرئيسس ا’–ادية ا÷زائرية لكرة اليد ،حبيب لبان ‘ ،تصسريح ÷ريدة ““الشسعب““ النهائي
’قل من  21سسنة بقاعة حرشسة بأانه كان ‘
الذي جمع ب Úاسسبانيا والد‰ارك ضسمن بطولة العا ⁄أ
’مكانيات الÓزمة
أاعلى مسستوى وهذا دليل على ‚اح ا÷زائر ‘ احتضسان اŸوعد وتوف Òكل ا إ
’يجابية ‘ نهاية ا◊دث.
للوصسول لهذه النتيجة ا إ

نبيلة بوقرين-تصسوير :آيت قاسسي

اسشتند لبان إا ¤اإ’ششادة الكبÒة من طرف كل ضشيوف ا÷زائر
الذين عاششوا اأ’جواء الرائعة التي كانت ‘ القاعة ““النهائي
الذي جمع ب Úاسشبانيا والد‰ارك كان ‘ أاعلى مسشتوى وكنا
ﬁظ -وظ Úأ’ن -ن -ا عشش -ن -ا ه -ذه اأ’ج -واء ‘ م -ب-اراة ك-بÒة بÚ
فريق Úلهما تقاليد ‘ كرة اليد العاŸية بدليل أان جميع من
ششاهد اللقاء اسشتمتع باإ’ثارة والفرجة التي كانت حاضشرة
ط -ي -ل -ة اŸواج -ه -ة وه-ذا شش-رف ك-ب Òل-ن-ا أان ن-ع-يشس م-ث-ل ه-ذا

ا◊دث ‘ أاجواء سشتبقى راسشخة ‘ ذهن ا÷ميع““.

«إاشضادة ا÷ميع بالتنظيم ا÷يد يزيدنا فخرا””
أاضشاف ﬁدثنا ‘ ذات السشياق قائل““ :من الناحية التنظيمية
نهائي مثل هذا يرفع من قيمة اŸنافسشة ،بحسشب اعتقادي كل
ششيء كان ‘ اŸوعد وا◊مد لله سشواء ‘ ا÷انب التنظيمي أاو
الرياضشي والفني فوق البسشاط ،وهذا ما كنا نتمناه قبل بداية
البطولة العاŸية و“كنا من الوصشول إاليه بعد العمل الكبÒ
الذي قمنا به منذ فÎة طويلة وكل ضشيوف ا÷زائر فرحوا

روكا ميغيل ( نائب رئيسس ا’–اد الدو‹ لكرة اليد):

””ا÷زائر “كنت من إا‚اح العرسس العاŸي””
أاكد روكا ميغيل ،نائب رئيسس ا’–اد الدو‹ لكرة اليد ان ا÷زائر ‚حت ‘ تنظيم بطولة العا’ ⁄قل
من  21سسنة ،خÓل كلمة إالقاها باŸناسسبة على هامشس النهائي الذي جمع إاسسبانيا و الد‰ارك .

عمار حميسسي
كان نائب رئيسس ا’–اد الدو‹ اعÎف من قبل ‘ ندوة
صش -ح -ف -ي -ة ع -ق -ده-ا ب-ف-ن-دق ا’وراسش-ي ان اح-تضش-ان ا÷زائ-ر
لبطولة العا ⁄أ’قل من  21سشنة حدث مهم و Áنحها خÈة
كبÒة مسشتقبل قبل احتضشان اأ’حداث الرياضشية الكÈى .عÈ
روكا ميغيل نائب رئيسس ا’–اد الدو‹ لكرة اليد عن سشعادته
باجراء بطولة العا ⁄أ’قل من  21سشنة ‘ ظروف جيدة حيث
قال ““ :لقد “كنت ا÷زائر من ا‚اح العرسس العاŸي بنجاح
واقتدار و نتقدم بالششكر ا ¤اŸنظم Úالذين سشهروا على
ا‚اح هذا ا◊دث اŸهم الذي جمع عدة منتخبات من
ﬂتلف اصشقاع العا.““⁄
أاب - -دى ن - -ائب رئ- -يسس ا’–اد ال- -دو‹ سش- -ع- -ادت- -ه ب- -ا◊ضش- -ور
ا÷ماهÒي ‘ النهائي ،حيث قال““ :أاجدد سشعادتي أايضشا
با◊ضشور ا÷ماهÒي الذي ششاركنا النهائي الكب Òوالذي أاكد
حب ا÷مهور ا÷زائري لكرة اليد التي لها مسشتقبل كبÒا ‘
هذا البلد““.
كان روكا ميغيل قد حضشر نهائي بطولة العا’ ⁄قل من 21
سشنة‡ ،ثل لرئيسس ا’–اد الدو‹ و اكد ‘ ندوة صشحفية
سشابقة ان تنظيم ا÷زائر لبطولة العا ⁄أامر جيد بقوله’““ :
Áكن اغفال ‚اح ا÷زائر ‘ تنظيم دورة  2017أ’قل من 21
سشنة التي تعد بحسشب رأايي أافضشل من الدورة السشابقة التي

باأ’جواء التي عاششوها طيلة اŸونديال والتصشريحات التي
أادلوا بها تزيدنا فخرا أاك Ìوتؤوكد ‚احنا ،أ’ننا عملنا كل تلك
الÎتيبات حتى نحظى بهذه اإ’ششادات وا÷مهور ا÷زائري
كان رائعا جدا ،ولو  ⁄يكن حاضشر بقوة مثلما ششاهد ا÷ميع
Ÿا كانت البطولة ‘ اŸسشتوى الذي وصشلت له““.

السضجل الكامل
للبطولة العاŸية
:1977:1979:1981:1983:1985:1987:1989:1991:1993:1995:1997:1999:2001:2003:2005:2007:2009:2011:2013:2015:2017-

ب -ق-وة ،م-ن-ذ ان-ط-لق اŸن-افسش-ة وال-ذي أاع-ط-ى
صشورة جميلة لبلدنا ا÷زائر والتي تعكسس مدى
ارت -ب -اط -ه ب-ك-رة ال-ي-د وال-ري-اضش-ة بصش-ف-ة ع-ام-ة
بطريقة تششجيعه التي أاظهر من خللها الروح
الرياضشية العالية ،وأانه ذواق ويحب ا’سشتمتاع
باŸسشتوى العا‹ ،وذلك بششهادة جميع ضشيوف
ا÷زائ-ر ال-ذي-ن اسش-ت-م-ت-ع-وا م-ع-ن-ا بهذا ا◊دث
ال- - -ك- - -ب Òوأاك - -دوا أان اأ’ج - -واء ك - -انت ج - -ي - -دة
والظروف التنظيمية ‘ اŸسشتوى ،وكل هذه
اإ’شش- -ادات ت- -دل ع- -ل- -ى ‚اح- -ن- -ا ‘ ت- -ن -ظ -ي -م
اŸوعد““.

 .1إاسسبانيا
 .2الدا‰ارك
 .3فرنسسا
 .4اŸانيا
 .5اÛر
 .6مقدونيا
 .7تونسس
 .8روسسيا
 .9سسلوفينيا
 .10كرواتيا
 .11الÔويج
 .12إايسسلندا
’رجنتÚ
 .13ا أ
 .14ا÷زائر
 .15السسويد
 .16جزر الفارو
 .17مصسر
 .18الÈازيل
 .19كوريا ا÷نوبية
 .20العربية السسعودية
 .21قطر
 .22اŸغرب
 .23الشسيلي
 .24بوركينا فاسسو.

ضضيوف ا÷زائر انبهروا بتفاعل األنصضار مع اŸباريات

شسهدت بطولة العا ⁄لكرة اليد أاقل من 21
سسنة إاقبال جماهÒيا منقطع النظ Òمن أاجل
متابعة اŸباريات التي جمعت ب Úأافضسل 24
فريقا ‘ العا ⁄تنافسسوا كلهم من أاجل الفوز
بلقب الطبعة الـ  21وكان ذلك من الـ  18إا¤
الـ  30جويلية اŸاضسي.

لقطات
من اŸونديال

عدسســـةﬁ :مــد أايــت قاسســي

دانييل دوشسيباييف :حققنا ما عجز
ع -ن ال -ق -ي -ام ب -ه سش-اب-ق-ون-ا ال-ذي-ن ب-ل-غ-وا
اŸب- -اراة ال- -ن -ه -ائ -ي -ة ق -ب -ل -ن -ا ‘ خ -مسس
مناسشبات كاملة وخسشروها كلها ،اليوم
كما قلت دخلنا التاريخ من أاوسشع أابوابه
من هنا من ا÷زائر وأاهدينا اسشبانيا
أاول م -ي -دال -ي -ة ذه -ب -ي-ة ل-ه-ا ‘ ال-ب-ط-ول-ة
العاŸية لكرة اليد لهذه الفئة ،وهو ما
يؤوكد بأان كرة اليد ا’سشبانية ‘ تقدم
مسش-ت-م-ر وم-ت-واصش-ل ،م-ن-ذ ب-داي-ة اأ’لفية
ا÷ديدة عند اأ’كابر والفئات الصشغرى،
ك -ان م-ه-م-ا ب-ال-نسش-ب-ة ل-ن-ا ال-ت-ت-وي-ج ب-ه-ذه
الكأاسس أامام منافسس قوي ولديه تقاليد
عريقة ‘ كرة اليد العاŸية ،و‘ هذه
الفئة فقط بلغ النهائي ‘  9مناسشبات
كاملة وتّوج بثلثة أالقاب ،وكان يريد هو
اآ’خر هذه الكأاسس للثأار من هزÁته ‘
نهائي اŸوسشم اŸنقضشي أامام اŸنتخب
الفرنسشي و÷لب لقبه الرابع وا’نفراد
ب- -وصش- -اف -ة ت -رت -يب اŸن -ت -خ -ب -ات اأ’كÌ
ت-ت-وي-ج-ا ب-ال-ب-ط-ول-ة ال-عاŸية لهذه الفئة،
لكن كان لنا رأاي آاخر وأاظهرنا ششخصشية
قوية ‘ هذا النهائي أامام أاحد أاكÈ
ا’ختصشاصشي ‘ Úالنهائي ،وفزنا بهذا
ال -ل -قب ال -ذي ك -ان ي -ح -ت -اج-ه اŸن-ت-خب
ا’سشبا ÊكثÒا.
شس-اه-دن-ا سس-ي-ن-اريو ““هيتشسكوكي““ ‘
’صس-ل-ي م-ن اŸب-اراة
ن -ه -اي-ة ال-وقت ا أ
’ضسا‘ ؟
ثم الوقت ا إ
صشحيح ،أاعتقد أانها أاجمل مباراة نهائية
‘ ت-اري-خ ال-ب-ط-ول-ة ال-ع-اŸي-ة ل-ك-رة ال-ي-د
أ’قل من  21سشنة ،لو تعود إا ¤تاريخ
النهائيات ‘ هذه اŸنافسشة سشتجدها
ك- -ل- -ه- -ا ان- -ت- -هت ب- -ف- -ارق واسش -ع وم -ري -ح
ل-ل-م-ن-ت-خب اŸت-وج ،وآاخ-ر م-ن-ت-خب توIج
باللقب ‘ الوقت اإ’ضشا‘ كان ذلك سشنة
 ‘ 2003النهائي ب Úالد‰ارك والسشويد
الذي فازت به السشويد ‘ النهائية بفارق
إاصشابت ،Úكما أان عدد النهائيات التي
فصش -ل ف -ي -ه -ا ‘ ال -وقت اإ’ضش -ا‘ ،م-ن-ذ
ان -ط -لق اŸن -افسش -ة سش -ن -ة  1977ثلثة
واليوم كانت الرابعة ،نحن ‘ اŸرحلة
اأ’و ¤ك -ن -ا م-ت-ق-دم Úل-ك-ن ‘ اŸرح-ل-ة
ال-ث-ان-ي-ة ع-اد اŸن-ت-خب ال-د‰ارك-ي بقوة
ك - -بÒة ‘ اŸواج - -ه - -ة وك- -دن- -ا نسش- -خ- -ر
اŸواج-ه-ة ب-ع-دم-ا سش-ج-ل ع-ل-ي-ن-ا الهدف
اأ’خ Òق -ب -ل إاع -لن ا◊ك -م ع -ن ن -ه -اي-ة
اللقاء بـ  13ثانية ورغم ذلك “كنا من
ت -ع -دي -ل ال -ن -ت -ي -ج -ة ،وك-م-ا ق-لت –صش-ل

اŸنتخب ا÷زائري قدم مونديا’ ‘ اŸسستوى ،ويعد Ãسستقبل زاهر
اŸنافسس على ضشربة جزاء قبل نهاية
ال- -وقت اأ’صش- -ل -ي بـ  3ث -واٍن وتصش-د ل-ه-ا
زميلي ““غونزاليسس““ ،وهو ما رفع أاكÌ
م -ن م -ع-ن-وي-ات-ن-ا ،وواصش-ل-ن-ا ال-ل-عب ب-ق-وة
وندية كبÒة إا ¤غاية انتهاء الـ  10دقائق
اإ’ضشافية بتفوقنا ،وكادت تتجه اŸباراة
إا ¤ضشربات الÎجيح ،لكن ا◊ظ كان
م -ع-ن-ا وال-ك-أاسس ك-انت ت-ري-دن-ا خصش-وصش-ا
بعدما ضشيع اŸنتخب الد‰اركي فرصشة
تعديل النتيجة ‘ اأ’خ.Ò
اŸنتخب ا’سسباÁ ’ Êلك ’عبÚ
طويلي القامة ،لكن لديكم أاسسلوب
ل- -عب ف- -ري- -د م- -ن ن- -وع- -ه ي- -ت- -م -ي -ز
بالسسرعة ؟
سشرعتنا وخفتنا هجوميا هي التي تصشنع
الفارق دائما حتى أامام كبار اللعبة ،وكما
ششاهد” دائما ما ‚د ا◊لول رغم أاننا
كما قلت ’ نتميز بالقامة الطويلة عكسس
ك- -ل اŸن- -ت- -خ- -ب- -ات اŸشش- -ارك -ة ‘ ه -ذه
الدورة ،كما أاننا على اŸسشتوى الدفاعي
‚ي -د ح -م -اي -ة شش -ب-اك-ن-ا م-ن ال-ه-ج-م-ات
و‰لك سش -رع -ة ال-ت-ن-ف-ي-ذ ،وإاذا ’ح-ظ-ت-م
اليوم “كنا من تسشجيل أاهداف عديدة
م- -ن ه -ج -م -ات م -ع -اكسش -ة وع -ن ط -ري -ق
اسشتغلل خروج ا◊ارسس ‘ كل مرة،
كما أاننا ’ نطيل ‘ هجماتنا وعند ثاÊ
أاو ثالث تقاطع هجومي نسشّدد ونسشجل،
كما أاننا نتميز بأامر إايجابي آاخر هو
ال- -دق- -ة ‘ ال- -تسش -دي -د ،وإاذا رج -عت إا¤
إاحصش-ائ-ي-ات-ن-ا ‘ ه-ذه ال-ب-ط-ول-ة العاŸية
ت -لح -ظ ب -أان-ن-ا ن-ادرا م-ا نضش-ي-ع ع-ن-دم-ا
تكون لدينا الكرة.
ا÷م -ه -ور ا÷زائ -ري ت -ن -ق -ل ب -ق-وة
ل -ل -ق-اع-ة ،وسس-ان-دك-م م-ن-ذ ان-طÓ-ق
اŸب- -اراة وخصس- -وصس- -ا ب- -ع- -د تصس- -دي
ا◊ارسس ‘ آاخر ◊ظات اŸباراة؟
’ أاخ- -ف- -ي ع -ل -يك ل -ن أانسش -ى ا÷زائ -ر
وا÷زائ- -ري Úم- -ن- -ذ وصش- -ول -ن -ا ا÷زائ -ر
وضش -ع -ن -ا ‘ أاحسش -ن ال-ظ-روف رحب ب-ن-ا
جيدا ووفرت لنا كل وسشائل وأاسشاليب
ال-ع-م-ل وال-ن-ق-ل وا◊م-اي-ة ك-ان-ا ‡ي-زي-ن

واإ’طعام ذو جودة عالية ،كما تيقنت بأان
ا÷زائري Úيحبون ا’سشباني Úبطريقة
فريدة من نوعها سشواء ‘ مبارياتنا التي
سشاندونا فيها أاو من خلل ملحظتي
ل- -ل- -ج- -زائ- -ري Úم- -ن ﬂت- -ل -ف اأ’ع -م -ار
يحملون قمصشان اأ’ندية ا’سشبانية مثل
ال- -ب- -ارصش- -ا وال- -ري- -ال ،وال- -ي- -وم ت -ن -ق -ل -وا
Ÿسشاندتنا ،أاششكر كل ا÷زائري Úعلى
ما قاموا به وعلى مسشاندتهم لنا طوال
ه -ذه ال -ب -ط-ول-ة ال-ع-اŸي-ة ال-ت-ي م-رت ‘
أافضشل الظروف والتي “يزت بتنظيم
ﬁكم ،وأاششكر هذا ا÷مهور الفريد من
نوعه ،وهذا يؤوكد بأان ا÷زائر أارضس كرة
اليد ،وسشأاعمل على العودة إا ¤ا÷زائر
مسش-ت-ق-ب-ل ل-قضش-اء ع-ط-ل-ة ه-نا خصشوصشا
بعدما أاصشبح لدي العديد من اأ’صشدقاء
ا÷زائري.Ú

ا÷مهور حضسر بقوة لبطولة العا’ ،⁄سسيما العائÓت

’سس-ط-ورة ““دوشس-يباييف““
أانت اب-ن ا أ
ال -ذي سس -ت -ع -م -ل م -ع -ه ،اب -ت-داء م-ن
اŸوسس -م اŸق -ب -ل ‘ ف -ري-قك ا÷دي-د
““كا.سس كيالسس““ البولو Ê؟
الذي فاز تقريبا بكل اأ’لقاب مع اأ’ندية
واŸنتخبات التي لعب لها بداية كما فاز
بعديد اأ’لقاب الفردية ،وأاهدف للقيام
Ãثل ما قام به والدي أاو أاك ،Ìلدي
حمل ثقيل على عاتقي أ’ن والدي اسشم
كب ‘ Òكرة اليد العاŸية وعلي القيام
بأامور جميلة فوق اŸيادين حتى أاحفر
اسشمي ‘ هذه اللعبة ،تعلمت الكث Òمع
كل اŸدرب Úالذين عملت معهم وكنت
دائ- -م- -ا آاخ- -ذ ب -نصش -ائ -ح -ه -م وب -نصش -ائ -ح
ال -لع -ب Úال -ذي-ن ي-ف-وق-ون-ن-ي سش-ن-ا وم-ن
زملء والدي ومنه كذلك ،واآ’ن ابتداء
م -ن اŸوسش -م اŸق -ب -ل سش-أاخ-وضس Œرب-ة
جديدة ‘ مسشÒتي الرياضشية وسشأالعب
‘ ال-ب-ط-ول-ة ال-ب-ول-ون-ي-ة القوية ،وسشيكون
والدي مدربي أا“نى أان يكون موسشما
‡ي -زا ب -ال -نسش -ب -ة ‹ وأان أاح -ق -ق أال-ق-اب-ا
أاخ- -رى ،ب- -ع -دم -ا ت -وجت م -ع اŸن -ت -خب
ا’سش- -ب- -ا Êأ’ق -ل م -ن  21سش-ن-ة اŸوسش-م
اŸن -قضش -ي ب -ال -ب -ط-ول-ة اأ’وروب-ي-ة وه-ذا
اŸوسشم بالبطولة العاŸية.

اŸدرب الوطني ““عربي““ و◊ظات تقدÁه النصسائح لÓعبيه ‘ إاحدى اŸقابÓت

التششكيلــــــــة اŸثاليـــــــة خلــــــت
من الÓعبــــــــــ Úا÷زائريــــــــــÚ

نبيلة بوقرين

جرت بريو دي جانÒو التي عرفت تسشجيل عدة ملحظات
سشلبية مقارنة بدورة ا÷زائر التي جرت ‘ ظروف جيدة من
الناحية التنظيمية““.

دخلنا التاريخ من أاوسضع أابوابه ..
لن أانسضى ا÷زائر وسضأاسضعى للعودة إاليها

«الشسعب““ :دخلتم التاريخ من أاوسسع
أاب- - -واب - -ه م - -ن ه - -ن - -ا م - -ن ا÷زائ - -ر،
وأاصس -ب -ح -ت -م أاول م -ن -ت -خب اسس -ب -اÊ
ينتزع البطولة العاŸية لكرة اليد
’قل من  21سسنة ؟
أ

ا÷مهور ا÷زائري صسنع صسوًرا ’ ُتنسسى

لت مدرجات قاعة حرششة حسشان عن آاخرها،
امت أ
طيلة أايام اŸنافسشة ،حيث سشجلنا ›يء العائلت
بأاعداد كبÒة و ⁄يفوتوا هذه الفرصشة التي جعلتهم
يعيششون أامتع اللحظات ‘ فصشل الصشيف خاصشة أان
ال- -ق- -اع- -ة ك- -انت م -زودة ب -ن -ظ -ام ال -تÈي -د م -ا ’ق -ى
اسش-ت-حسش-ان ا÷م-ي-ع وشش-ج-ع-ه-م ع-ل-ى اÛيء بصشفة
منتظمة حتى آاخر يوم من اŸنافسشة.
اع -ت Èك -ل اأ’نصش -ار ال -ذي -ن اقÎبت م -ن -ه -م ج -ري -دة
““الششعب““ اŸوعد Ãثابة الفرصشة السشانحة من أاجل
ت -غ -ي Òاأ’ج -واء ق -ل -ي-ل خ-اصش-ة أان ال-ت-ن-ظ-ي-م ك-ان ‘
اŸسشتوى  ..وهذا ما ششجعهم على القدوم رفقة
عائلتهم وأابنائهم Ÿتابعة كل اللقاءات التي لعبت ‘
هذه القاعة التي تبقى ششاهدة على عدة انتصشارات
لكرة اليد ا÷زائرية والرياضشة بصشفة عامة.
صشور رائعة صشنعها ا÷مهور ا÷زائري الذي برهن
مرة أاخرى أانه يعرف جيدا الرياضشة وذواق للمسشتوى
العا‹ ،مثلما أاكده كل ضشيوف ا÷زائر على غرار
ال -ط -اق -م ال -ف -ن -ي اأ’رج-ن-ت-ي-ن-ي ،اإ’سش-ب-ا ،Êاأ’Ÿا،Ê
ال -ت -ونسش -ي وآاخ -رون ال -ذي -ن Œاوب -وا م -ع ال -ه-ت-اف-ات

دانييل دوشسيباييف (’عب اŸنتخب ا’سسبا )Êلـ ““الشسعب““:

أآجرى آ◊وآر ﬁ :مد فوزي بقاصص
تصسوير ﬁ :مد أآيت قاسسي
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ا’–اد السسوفياتي سسابقا
ا’–اد السسوفياتي سسابقا
يوغوسسÓفيا سسابقا
ا’–اد السسوفياتي سسابقا
ا’–اد السسوفياتي سسابقا
يوغوسسÓفيا سسابقا
ا’–اد السسوفياتي سسابقا
يوغوسسÓفيا سسابقا
مصسر
روسسيا
الدا‰ارك
الدا‰ارك
روسسيا
السسويد
الدا‰ارك
السسويد
أاŸانيا
أاŸانيا
السسويد
فرنسسا
إاسسبانيا.

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

’سسطورة ““تالن دوشسيباييف““ عن سسعادته الكبÒة بتتويج اŸنتخب ا’سسبا Êبلقبه،
أاعرب ““دانييل““ ‚ل ا أ
’ول من نوعه ‘ ،النهائي الذي فاز به اŸاتادور ا’سسبا Êبنتيجة ( )38 - 39أامام الد‰اركي القوي ‘ ،النهائي
ا أ
’ثارة خاصسة ‘ اŸرحلة
’جمل منذ انشساء البطولة العاŸية سسنة  1977كونه “يز بالكث Òمن ا إ
الذي وصسفه با أ
’ضسا‘ ،موضسحا بأان ا÷مهور ا÷زائري فريد من نوعه وحضسوره النهائي بقوة يؤوكد بأان
الثانية و‘ الوقت ا إ
’خرى ‘ هذا ا◊وار :
’مور ا أ
ا÷زائر أارضس كرة اليد ،كما –دث عن مسستقبله وعن الكث Òمن ا أ

نبيلة بوقرين
تصسوير :أآيت قاسسي
أارج -ع ول -د ع -ل -ي ه -ذا ال -ن-ج-اح ال-ك-ب Òل-ل-ع-م-ل
ا÷م- - -اع- - -ي ‘ ق- - -ول - -ه““ :ا÷زائ - -ر ‚حت ‘
احتضشان هذا العرسس الكب Òاÿاصس بكرة اليد
العاŸية من خلل التنظيم ا÷يد والرائع طيلة
أايام اŸنافسشة من كل ا÷وانب وذلك راجع إا¤
تكاثف ا÷هود من اإ’طارات العليا ‘ الدولة،
وزارة الششباب والرياضشة ،ا’–ادية ا÷زائرية
لكرة اليد ،اللجنة الوطنية اŸكلفة بالتحضشÒ
لهذا اŸوعد ،وكل ذلك تبعا لتوصشيات فخامة
رئيسس ا÷مهورية السشيد عبد العزيز بوتفليقة
ال -ذي أاع -ط -ى ت -ع -ل -ي -م-ات صش-ارم-ة ب-ت-وف Òك-ل
اإ’مكانيات اŸادية والبششرية وتوف Òالظروف
اŸلئمة من أاجل الوصشول إا ¤هذه النتيجة
وا◊مد لله اآ’ن نسشتطيع القول أاننا ‚حنا
ونحن فخورون بذلك““.
أاضشاف الرجل اأ’ول على رأاسس قطاع الششباب
وال- -ري- -اضش- -ة ق- -ائ- -ل““ :الشش -ك -ر م -وصش -ول ل -ك -ل
اŸسش - -اه- -م ‘ Úإا‚اح ه- -ذا ا◊دث خ- -اصش- -ة
اŸت- -ط- -وع Úوا÷م- -ه- -ور ا÷زائ -ري ا◊اضش -ر
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واأ’غا Êالتي كان يرددها ا÷مهور ‘ اŸدرجات
كاششف Úلنا أانهم  ⁄يعيششوا أابدا أاجواء مثل هذه من
قبل ،مثلما قال مدرب تونسس ﬁمد علي صشغÒ
““كأانني أالعب ‘ تونسس وليسس ‘ ا÷زائر““ .
ع -ن -دم -ا خ -رج اŸن -ت-خب ال-وط-ن-ي م-ن ال-دور ال-ث-اÊ
للمنافسشة تخوف ا÷ميع من عدم قدوم ا÷مهور
ا÷زائ -ري Ÿت -اب -ع -ة ب -ق-ي-ة اŸواج-ه-ات ،إا’ أان ه-ذا
اأ’خ Òعكسس كل التوقعات و اسشتمر ‘ اÛيء إا¤
غاية آاخر يوم حيث كانت “تلئ اŸدرجات ‘ وقت

جد مبكر وهذا ما ’قى اسشتحسشان اŸنظم Úورفع
من قيمة اŸنافسشة أاك Ìوأاعطى أاجمل صشورة عن
ا÷زائ -ر اŸضش -ي -اف -ةÃ ،ا أان اأ’نصش -ار شش -ج -ع-وا ك-ل
الفرق وتفاعلوا مع كل اŸباريات القوية خاصشة ‘
ال -دوري -ن نصش -ف ال -ن -ه -ائ -ي وال -ن-ه-ائ-ي ل-ي-ؤوك-د ب-ذلك
ج -م -ه-ور ق-اع-ة ح-رشش-ة وف-اءه ال-دائ-م ل-ه-ا ،م-ا ي-حث
اŸسشؤوول Úعلى قطاع الرياضشة للسشتثمار ‘ هذا
اŸكسشب ،أ’ن ك -رة ال -ي -د ل -ه -ا م -ك -ان -ة خ -اصش -ة ل -دى
العائلت ا÷زائرية.

’بعد ا◊دود
لقطة من حفل ا’فتتاح الذي كان ناجحا أ

ع-رفت ال-تشس-ك-ي-ل-ة اŸث-ال-ية Ÿونديال كرة
ال-ي-د ل-ف-ئ-ة أاق-ل م-ن  21سس-ن-ة ال-تي اختتمت
’ح -د ،ب -ت -ت-وي-ج اŸن-ت-خب
ف -ع -ال -ي -ت -ه ،ي -وم ا أ
’سسبا Êعلى حسساب نظÒه الد‰اركي (39
ا إ
ـ  38بعد الشسوط ا’ضسا‘) عدم تواجد أاي
’عب من اŸنتخب الوطني ا÷زائري.
 ⁄تششهد التششكيلة اŸثالية أاية مفاجأاة حيث ضشمن
أاسش -م -اء م -ن اŸن -ت -خ-ب-ات ال-ت-ي وصش-لت إا ¤اŸرب-ع
الذهبي ويتعلق اأ’مر بإاسشبانيا (اŸرتبة اأ’و،)¤
الد‰ارك اŸرتبة الثانية ،فرنسشا (اŸرتبة الثالثة)،
أاŸانيا (اŸرتبة الرابعة) باإ’ضشافة إا ¤اÛر التي
ان- -هت مشش- -واره -ا ‘ اŸرت -ب -ة اÿامسش -ة ،وع -ادت
جائزة أافضشل ’عب ‘ البطولة إا’ ¤سس مو’ر
اŸدافع اأ’يسشر الد‰اركي.

التشضكيلة اŸثالية Ÿونديال ا÷زائر :2٠1٧
اغزوان ليدو (حارسس مرمى  /اسشبانيا’ ،سس مو’ر (مدافع
أايسشر  /الد‰ارك) ،ديكا مام مدافع أاÁن  /فرنسشا) ،لوكاسس

مÒتنسس (جناح أايسشر  /أاŸانيا) ،أاليكسس غوماز (جناح) أاÁن /
اسش -ب -ان -ي -ا) و م -ات -ي -اسس غ -ي -وري (م -وزع  /اÛر) ،م -اغ -ن-يسس
سشوغسشرتريب (ﬁور  /الد‰ارك) أافضشل ’عب ‘ البطولة:
’سس مو’ر (الد‰ارك).

ل وتنافسس إا ¤آاخر ثانية
النهائي ب Úإاسسبانيا والد‰ارك مسستوى عا ٍ
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بأاسسعار تÎاوح ب 5 Úو  8آا’ف دينار لليلة الواحدة

عائÓت تواجه متاعب ا◊ياة بتأاج Òمنازلها للمصصطافÚ
^ أاسسعار تتجاوز  5آا’ف دينار ‘ اŸناطق السساحلية والقائمة مفتوحة
–ولت اŸناطق السساحلية هذا اŸوسسم اإ ¤قبلة للمصسطاف، Úحيث هجرت الكث Òمن العائÓت ا÷زائرية منازلها الواقعة قرب البحر لتاأجÒها باأسسعار
باهظة تراوحت ما ب 5000 Úدج و 8000دج لليلة الواحدة.

صشونيا طبة

أارجعت بعضس العائÓت أاسشباب تأاج Òمنازلها ‘
فصشل الصشيف إا ¤كسشب مدخول مربح نظرا للطلب
اŸتزايد على اŸناطق السشاحلية ل سشيما من قبل
اŸغÎب Úم- -ن ا÷ال- -ي- -ة ا÷زائ- -ري- -ة اŸق -ي -م -ة ‘
اÿارج الذين يأاتون إا ¤ا÷زائر لقضشاء العطلة
الصشيفية رفقة العائلة و‘ نفسس الوقت ل تهمهم
مدى غÓء أاسشعار الكراء نظرا لÎاجع قيمة الدينار
مقارنة باليورو.
م -ن ج -ه -ت -ه أاك-د صش-احب م-ن-زل ي-ط-ل ع-ل-ى ال-ب-ح-ر
بالعاصشمة أانه يقوم بكراء منزله الذي يحتوي على
 3غرف كل موسشم اصشطياف ‘،ح Úيتوجه رفقة
زوجته وأابناءه إا ¤الششرق لقضشاء العطلة موضشحا أان
أاسشعار الكراء تزيد خÓل ششهري جويلية وأاوت ‘
اŸناطق السشاحلية ،وهو ما سشاعده على اسشتئجار
منزله Ãبلغ تعدى  5000دج لليلة.
كما أاوضشح مواطنون أان جميع اŸنتجعات السشياحية
ال -واق -ع-ة ب-أاج-م-ل اŸن-اط-ق السش-اح-ل-ي-ة ‘ ا÷زائ-ر
‡تلئة عن آاخرها ‘ هذه الفÎة وأاسشعارها خيالية
،حيث Œ ⁄د العائÓت اختيارا إال اللجوء إا ¤كراء
اŸنازل لقضشاء العطلة الصشيفية والهروب من ا◊ر
الششديد.
من جهته اعتمد مالك منزل بالرايسس حميدو على

موقع ””واد كنيسس”” وششبكات التواصشل الجتماعي
””فايسشبوك”” للÎويج Ÿنزله هروبا من جششع الوكÓء

بغية كرائه مدة ششهر أاو ششهرين للعائÓت التي تنوي
قضشاء العطلة الصشيفية مؤوكدا أان منزله يحتوي على

جميع التجهيزات الضشرورية والذهاب إا ¤البحر ل
يتطلب اسشتعمال سشيارة كونه يطل مباششرة على

الششاطئ ،وهو األمر الذي تبحث عنه العائÓت
ا÷زائرية.
ول -ع -دم إان-ف-اق أام-وال ب-اه-ظ-ة ع-ل-ى ك-راء م-ن-ازل أاو
غ -رف ‘ م-ن-ت-ج-ات سش-ي-اح-ي-ة م-ك-ل-ف-ة فضش-ل ب-عضس
اŸواط -ن -ون اسش -ت -ب -دال م -ن -ازل -ه -م ل -فÎة شش-ه-ر م-ع
أاششخاصس آاخرون يقطنون Ãناطق أاخرى مثل ما
ق -امت ب -ه ع -ائ -ل -ة م -ن ولي -ة ج-ي-ج-ل ،ح-يث ت-ركت
منزلها ألسشرة أاخرى لكي تتوجه إا ¤منزل آاخر
ببجاية لقضشاء أاوقات ‡تعة ‘ مكان ﬂتلف.
وق-د ح-ددت اŸصش-ال-ح اŸع-ن-ي-ة شش-روط-ا Ÿم-ارسش-ة
Óي -واء
نشش- -اط اإلق- -ام- -ة ل -دى السش -اك -ن كصش -ي -غ -ة ل  -إ
السش- -ي- -اح- -ي دون أان ت- -ق سش -ع -ر ال -ك -راء ،ح -يث م -ن
اŸف -روضس أان ي -ت -ب -ع أاصش -ح -اب اŸن -ازل ال -ط-ري-ق-ة
القانونية ‘ الكراء من خÓل التقدم إا ¤البلدية
بطلب أاو لدى اÿلية الولئية التي تقوم بدراسشة
الطلب وإارسشاله إا ¤البلدية للحصشول على اŸوافقة
أاو الرفضس.
وحسشب اŸصش -ال -ح اŸع -ن -ي -ة ف -ان -ه ي -ت -م اسش -ت -دع-اء
الششخصس ومنحه رخصشة اŸوافقة التي تقدمها له
اÿلية الولئية اŸكلفة باŸعاينة اŸيدانية لهذه
اŸسشاكن والتي من ششأانها التأام Úعلى اŸسشتأاجر
واŸؤوج-ر وضش-م-ان ا◊رصس ع-ل-ى مسش-ؤوول-ي-ة م-دن-ي-ة
للجميع.

’جسسام –ت درجات حرارة عالية
حا’ت ردم ا أ
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على خÓف خيارات الكث Òمن اŸواطن ‘ Úالصسيف يضسطر البعضض إا ¤ترك الشسواطئ والغابات والتوجه جنوبا إا ¤الصسحراء
ا÷زائرية التي تعرف درجات حرارة مرتفعة ،بحثا عن عÓج طبيعي يخفف آا’م أامراضض مزمنة““ ..تاغيت““ إاحدى اŸناطق اŸعروفة
با◊مامات الرملية والتي تعرف توافدا Ÿرضسى الروماتيزم ‘ هذه الفÎة ،تنقلت ““الشسعب““ إاليها لÎصسد لكم السسياحة العÓجية هناك.
““الشسعب““ رصسدت هذه ا◊ا’ت واسستمعت ا ¤اŸتهافت Úعليها ‘ هذا الظرف.
وجهتي الوحيدة مع حلول موسشم افتتاح العÓج خ-اصش-ة م-ن-ه-م م-ن ي-ع-ان-ون ال-روم-ات-ي-زم ،وأامراضس
اŸفاصشل والعظام ،نظامًا غذائيًا كام ً
 Óومتوازنًا،
با◊مامات الرملية””.
^““مقدم علي““ مهتم بهذا النوع من العÓج قال :خÓل فÎة العÓج ويسشمح ا◊مام الرملي عÓوة
الردم ‘ الرمال لصصحة أافضصل
موضشحا لـ«الششعب””  «:تبدأا الفÎة العÓجية بحفر على مزاياه العÓجية بالتخلصس من كل األدران
^ ““ربيعة – ز ““ قالت لـ الششعب”” عن اإلقبال على حفرة ‘ الرمال يوميا ‘ الصشباح ،تÎك حتى التي يفرزها ا÷سشد بفعل ”” التعرق””.
اسش -ت -ط -رد ””م -ق-دم ع-ل-ي”” ق-ائ ”” :Ó-ت-ع-ت Èه-ذه
العÓج با◊مامات الرملية”” :أاعمل رفقة أاختي ‘ تتعامد عليها الششمسس لتكتسشب ا◊رارة الÓزمة
هذا اÛال Ÿا يقارب العششر سشنوات كممرضشات ل -ل -ع Ó-ج ،ل-ي-دخ-ل-ه-ا اŸريضس ب-ع-د ال-ظ-هÒة ألخ-ذ ا◊مامات الطبيعية ،بحسشب اŸعتقدات اÙلية
جلسشة الرمل ،أاين ُيÎك ‘ ا◊فرة السشائدة ،وسشيلة فّعالة للتّداوي من العلل واألسشقام
‘ هذا اÛال بعد اكتسشاب خÈة ل بأاسس بها ‘
كتلك اŸرتبطة باŸفاصشل والعضشÓت ،بل إانها
هذا اÛال حيث نقوم بتحضش Òا◊مام الرملي
تسش -م-ح ل-ل-جسش-م ب-ال-ت-خ-لصس ح-ت-ى م-ن ب-عضس
م -ن خ Ó-ل ح -ف -ر ف -وه -ات ك-بÒة وسش-ط ال-رم-ال
األم -راضس ،ب -ي -د أاّن ا◊م -ام -ات ال -رم -ل-ي-ة ل
السشاخنة ،أاين –دد فÎة البقاء فيها بحسشب
ُينصشح بها لبعضس العÓجات ،وغ Òمسشموح
حالة اŸريضس الصشحية ،وسشنه ،وطبيعة مرضشه،
بها للمرضشى اŸصشاب Úباألمراضس القلبية و
وق -د تصش -ل ع -ن-د ال-ق-ادر ع-ل-ى ال-ت-ح-م-ل إا35 ¤
ضشغط الدم اŸرتفع ،لذا يوصشى اŸرششدون
دق -ي -ق -ة ،ف-ي-م-ا ل ت-ت-ج-اوز  15دق-ي-ق-ة بالنسشبة
دائما الذين يرافقون اŸرضشى الراغب‘ Ú
للعجزة“ ،تصس خÓلها الرمال كميات كبÒة
ح-م-ام رم-ل-ي ع-ل-ى م-راق-ب-ة الشش-ه-ادات ال-ط-بية
م -ن اŸاء ال -زائ -د ‘ ا÷سش -م ،وم -ب-اشش-رة ب-ع-د
لتفادي أاي تعقيدات أاو انعكاسشات قد ل ُيحمد
الن-ت-ه-اء م-ن ت-غ-ط-ي-ة ا÷سش-م ب-ال-رمل ،تنصشب
عقباها ،وبسشبب صشرامة هذه التداب ⁄ Òيسشجل
خيمة أاو ششمسشية تقي األجزاء الظاهرة منه،
أاي ح- -ادث خÓ- -ل اŸواسش- -م اŸاضش- -ي- -ة ،وب -ق -ي
سشيما الرأاسس من األششعة ا◊ارقة ،كما يزود
السش -ت -ح -م -ام ب-ال-رم-ال ،ك-م-ا ك-ان م-ن-ذ عشش-رات
باŸاء كلما طلب ،ويجب ان يعلم كل مهتم
السشن Úرائجا ومغريا برغم كل اŸعوقات وتباعد
بأان ا◊مام الرملي ل يكون إال بعد اسشتششارة
اŸسشافات””.
طبية””.
أاضشاف مقدم قائ”” :Óمنذ افتتاح موسشم الÎحال
اضشافت ””ربيعة ”” قائلة ”” :ينصشح األطباء
إا ¤ا◊مامات الرملية خÓل نصشف الثا Êمن
Ãث -ل ه -ذا ال -ع Ó-ج ال -ط-ب-ي-ع-ي الشش-خ-اصس
الششهر جويلية ،سشجلت مراجع ﬁلية توافد مئات
اŸصشابون بالروماتيزم فÎاهم ‘ كل سشنة
األششخاصس من ﬂتلف مناطق ا÷زائر وحتى من
وخÓل الصشيف يتوافدون على اŸنطقة
خ -ارج ال -ب Ó-د ،رغ -م الرت -ف -اع ال -ك-ب ‘ Òدرج-ات
ط -ل -ب -ا ل -ل-راح-ة وب-ح-ث-ا ع-ن الصش-ح-ة ،ول-ن
ا◊رارة ،إالّ أانّ اŸهووسش Úبالسشتحمام الرملي،
يسشتثنى من اŸرضشى األطباء الذين يأاتون
صش ّ-م -م -وا ع -ل -ى اÛيء ل -ل-خضش-وع إا ¤ا÷لسش-ات
بأانفسشهم للعÓج بحمامات الرمال””.
ال-عÓ-ج-ي-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ال-ت-ي تسش-ت-قطب اŸئات كل
^ ا◊اج ع -ب -د ال -ق-ادر م-ن ال-هضشاب
سشنة ،وقد حددت الفÎة اŸمتدة ب 15 Úجويلية
العليا جاء ا ¤اŸنطقة رفقة صشديقه العربي ،التي
إا ¤غاية مطلع 15أاوت اŸثالية لهذا النوع من
اجاب عن سشؤوال ل ””الششعب”” حول سشر تنقلهما ‘ ت -ت -خ -ذ شش -ك -ل قŸ Èدة زم -ن-ي-ة م-ع-ي-ن-ة ي-ت-م
أاثناءها تغطية كافة جسشمه بالرمال من الرجل ÚالعÓج.””..
هذه الفÎة من الصشيف ا ¤تاغيت قائ”” :Óنتبع
^الشسيخ عبد القادر ،أاحد عّرابي ا◊مامات
إا ¤الذقن يسشتثنى فيها الوجه فقط ،وبعدها يبقى
هذه الطريقة العÓجية منذ ما يقارب الـ  17سشنة
وجدنا خÓلها وبعد جلسشات العÓج الكث Òمن ‘ اÿيمة ،وفق نظام مدروسس و طبيعي ،وبعد الرملية ،قال عن هذا النوع العÓجي لـ«الششعب””:
الراحة حيث تخف اللم التي طاŸا تسشبب لنا ج- -لسش- -ة ب -اÿي -م -ة وا◊صش -ول ع -ل -ى اŸشش -روب -ات ””ت -ع -د ا◊م -ام -ات ال -رم-ل-ي-ة ل-دى سش-ك-ان ع-اصش-م-ة
ال - -ك - -ث Òم - -ن ال - -ع - -ج- -ز ””.واضش- -اف ا◊اج ع- -ب- -د اıصشصشة لهذا العÓج ،يتم نقل اŸريضس من ا÷ن-وب ال-غ-رب-ي وال-ولي-ة اŸن-ت-دب-ة ””ت-ي-م-ي-مون ””
القادر قائ ”” :Óتعرفت على العÓج با◊مامات اÿيمة إا ¤السشÎاحة وإاعطائه مششروبات مهدئة الواحة ا◊مراء ””تيمي”” ا÷نوبية ،إاحدى العادات
الرملية ‘ بسشكرة ،أاين بقيت Ÿدة سشبع سشنوات ت -ع -ي -ده إا ¤ا◊ال -ة ال -ط -ب -ي -ع -ي-ة ،وأاه-م شش-يء ي-ت-م ال- -ق- -دÁة ال- -راسش- -خ- -ة م- -ن -ذ ق -رون ،ح -يث ظ -ل -وا
أازورها من أاجل ردم جسشمي ‘ الرمال ،ولكن بعد احÎامه خÓل هذه العملية هو وضشع اŸريضس ‘ يتوارثونها جي Óبعد جيل بغرضس التخلصس من
منع مصشالح الولية هذه الطريقة العÓجية بسشبب م-ك-ان م-ري-ح ل-ي-ت-ن-اول شش-رابً-ا داف-ئً-ا وط-ب-ق حسش-اء بعضس ا◊الت اŸرضشية””.
ت -زاي -د الف -اع -ي ‘ ه -ذه اŸن-ط-ق-ة ،ت-وج-هت ا ¤سشاخنًا مطعمًا بأاعششاب غنية باŸواد الطبيعية
الفحصص الطبي ضصروري
رم -ال ””ت -اغ -يت”” ل-ل-ب-حث ع-ن عÓ-ج ط-ب-ي-ع-ي للم اŸف -ي -دة ،م -ن أاه-م-ه-ا ن-ب-ت-ة «ال-ق-رط-وف-ة» ،وي-ت-ب-ع
الروماتيزم ،وبالفعل –سشنت صشحتي ،وأاصشبحت اŸرضش-ى اÿاضش-ع-ون ل-ل-عÓ-ج ب-ح-م-ام-ات ال-رمال،
‘ لقاء مع ””الششعب”” قال بن جراد أاﬁمد رئيسس

بششار :دحمان جمال

بلدية تاغيت ،انه يجب أان تخضشع هذه ا◊مامات
الرملية إا ¤اŸراقبة الطبية ،كما يجب أان تششرف
عليها ،مديرية الصشحة ومصشالح ا◊ماية اŸدنية
وكذلك مصشالح البلدية ،ألنها ل ينصشح بها لبعضس
المراضس فهي ‡نوعة على اŸصشاب Úبأامراضس
القلب والضشغط الدموي ،لذلك فاسشتعمال هذه
ا◊مامات الرملية ل يكون ال بعد اطÓع ا÷هات
اıتصشة على ا◊الة الصشحية للمريضس حتى
ي -ت -ف -ادى ت -ع -رضش -ه -م لزم -ة ول-ت-ح-دد ل-ه ال-رع-اي-ة
الطبية اŸناسشبة.
اضشاف بن جراد أاﬁمد رئيسس بلدية ””تاغيت””
انه يجب تقن Úهذه ا◊مامات العÓجية حتى
تكون منظمة وتخدم ا÷ميع وعلى وزارة الصشحة
أان تتدخل لوضشع إاجراءات قانونية ،لنها بالدرجة
الو ¤هي حمامات رملية طبية وصشحية و ذكر
رئيسس بلدية ””تاغيت”” ان العÓج بالردم ُينصشح به
Ÿن يعانون من أامراضس اŸفاصشل وهي من الطرق
التي كانت تسشتعمل منذ القدم.
^““ا◊مر– ز““ طبيبة كان لها طريقة عÓجية،
أاين أاكدت أان األمراضس التي تعا÷ها حمامات
الرمال هي الروماتيزم واألمراضس اŸرتبطة بها
وال -روم -ات -وي -د وآالم اŸف -اصش -ل وت -نشش-ي-ط ال-دورة
ال -دم -وي -ة وع Ó-ج ال -ده -ون ع -ل -ى ال -ك-ب-د ،ك-م-ا أان
ا◊م -ام -ات ال -رم -ل-ي-ة ت-زي-د م-ن-اع-ة ا÷سش-م ول-ك-ن
نصشحت اŸهتم Úبهذا النوع من العÓج الطبيعي
باجراء فحصس طبي ششامل يثبت من خÓله أان
اŸريضس غ Òمصش- -اب Ãرضس ال- -ق- -لب أاو ارت- -ف -اع
ضشغط الدم.
أاضشافت ””ا◊مر – ز ”” قائلة  ”” :كل ششخصس يعاÊ
من امراضس الروماتيزم ،الروماتويد اŸفصشلي
النقرسس ،األمراضس ا÷لدية ( الصشدفية والبهاق )،
قصش -ور الشش -راي ،Úالسش-م-ن-ة ال-زائ-دة ،أالم ال-ظ-ه-ر،
عرق النسشا ،آالم األعصشاب والعضشÓت ،التهاب
اŸف-اصش-ل واح-ت-ق-ان-ه-ا ب-ام-ك-ان-ه ات-باع هذا العÓج

الطبيعي بالردم –ت الرمال حيث أاثبتت األبحاث
العلمية ان الرمال اŸوجودة ‘ الصشحراء تعتÈ
كأاحد انواع العÓج بالطب البديل حيث تنششط
الرمال السشاخنة الدورة الدموية ،كما ان اŸششي
ع -ل -ى ال -رم -ال ح -ا‘ ال -ق -دم Úضش -روري ل -ت-ف-ري-غ
الشش-ح-ن-ات السش-ل-ب-ية واŸوجات الكهرومغناطيسشية
التي يتعرضس لها النسشان نتيجة تعامله مع وسشائل
التكنولوجيا ا◊ديثة”” .

سصياحة عÓجية Áكن اسصتغÓلها اقتصصاديا
أاسشهم توفر ششبكة الطرقات وإامكانيات اإليواء
واألنششطة السشياحية اŸتكاملة ،إاضشافة إا ¤التكفل
ا÷ّي -د Ãم -ارسش -ي ه -ذه ا◊م -ام -ات ع ÈاŸواق-ع
الطبيعية السشاحرة التي تتمتع بها دائرة ””تاغيت””،
ف- -تضش- -اف -رت ك -ل ه -ذه ال -ع -وام -ل ‘ شش -ه -رة ه -ذه
ا◊مامات الرملية التي عادة ما يتم إاقامتها بعد
صشÓة العصشر وسشط الكثبان الرملية ذات اللون
ال -ذه-ب-ي ال-ت-ي ت-زخ-ر ب-ه-ا اŸن-ط-ق-ة ومسش-اح-ات-ه-ا
اÎŸام -ي -ة األط -راف خ-ل-ف ظÓ-ل ل-ؤول-ؤوة ا÷ن-وب
ال-غ-رب-ي ””ب-ن-ي ع-ب-اسس”” ال-ت-ي ي-ت-ط-ل-ع مسش-ئ-ول-وه-ا،
ب-حسشب تصش-ري-ح اŸك-ل-ف ب-اإلعÓ-م ع-ل-ى مسش-ت-وى
ال -ولي -ة اح -م -د ب -وسش -ع -ي -د إا ¤ات-خ-اذ ا◊م-ام-ات
ال-رم-ل-ي-ة ك-م-ورد اق-تصش-ادي يضش-ف-ي دي-ن-ام-يكية ‘
ششتى اŸناطق اÛاورة.
طالب ﬁمد الناضشور ،رئيسس اÛلسس الششعبي
ال-ب-ل-دي السش-اب-ق وصش-احب وك-ال-ة سش-ي-اح-ي-ة وم-ه-تم
ب-ا◊م-ام-ات ال-رم-ل-ي-ة وج-ه رسش-ال-ت-ه إا ¤السشلطات
اŸه -ت -م -ة ب -اÿدم -ات السش-ي-اح-ي-ة وا◊ف-اظ ع-ل-ى
البيئة ،بضشرورة اهتمام ا÷هات العلمية والطبية،
بدراسشة تأاث Òالدفن ‘ رمال بتاغيت وعÓجها
Óمراضس ،وبحث كافة جوانبها وآاثارها وفاعليتها
ل أ
بششكل علمي ،من أاجل تقد Ëأاك Èاسشتفادة منها،
والعمل على الÎويج للسشياحة العÓجية بششكل أاكÈ
من منطلق علمي Ãنطقة ،تاغيت وتيميمون.
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اŸنتجة ا÷زائرية سسمÒة حاج جي:‹Ó

طاق ـ ـ ـات إابداعي ـ ـ ـة هائل ـ ـ ـة ف ـ ـ ـي مهرج ـ ـ ـان وه ـ ـ ـران للفيل ـ ـ ـم العرب ـ ـ ـي
أاسسعى دوما لتشسجع Úالسسينمائي Úالشسباب
أاعلنت اŸنتجة ا÷زائرية سسمÒة حاج جي ،‹Óعن
فتح دورة تكوينية ›انية للسسينمائي Úالشسباب الراغب ‘ Úاكتسساب
لخراج ‘ الفن السسابع.
أاسساسسيات التصسوير وا إ

وهران  -مراسسلتنا :براهمية مسسعودة

ي-ن-درج ضش-م-ن أ’ت-ف-اق-ي-ة أل-م-وق-ع-ة ب-ي-ن وزأرة
أل-ث-ق-اف-ة أل-ج-زأئ-ري-ة وأإ’ي-رأن-ي-ة أل-ه-ادف-ة إأل-ى
أأّك -دت ح -اج ج -ي Ó-ل -ي عضش -و ل -ج -ن -ة ت -ح-ك-ي-م تطوير أإ’نتاج ألسشينمائي ألمششترك..
ب -ان -ورأم -ا أل -ف -ي-ل-م أل-قصش-ي-ر وف-ي-ل-م أل-م-وب-اي-ل وع -ن ع -دم أخ -ت -ي -ار أل -م -ن -ت -ج -ة ل -م -خ -رج-ي-ن
أل -م -ق -ام -ة ع -ل -ى ه -امشش أل -ط -ب -ع -ة أل -ع-اشش-رة جزأئريين من أأجل إأنجاز ألفيلم ،قالت أأن
ل-م-ه-رج-ان وه-رأن ألسش-ي-ن-م-ائ-ي ألذي أختتمت أإ’يرأني جمال ششورجة من ألقامات ألعالمية
ف-ع-ل-ي-ات-ه أأمسش ،أأّن-ه-ا تسش-ع-ى ج-اه-دة ل-تششجيع في أإ’خرأج ألسشينمائي ،أأ’مر ألذي من ششأانه
ألسشينمائيين ألجدد وتأاطيرهم.
أأن يششكل إأضشافة نوعية للفيلم ألذي يتناول
ة
ش
س
ر
د
م
ر
ي
د
ت
ا
وق-الت ح-اج ج-يÓ-ن-ي بصش-ف-ت-ه-
ح-ق-ب-ة ت-اري-خ-ي-ة م-ه-م-ة م-ن ت-اري-خ أل-م-ق-اوم-ة
ن
أ
أ
،
»
ب
ع
ش
ش
ل
أ
»
ل
ن
لتعليم مهن ألسشينما وألتلفزيو
ّ
ألجزأئرية ضشد ألمسشتعمر ألفرنسشي.
هذه ألتظاهرة ألسشنوية ،كششف عن مجموعة ثم أأردفت قائلة« :ليسش لدي أأي مششكلة مع
من ألطاقات أإ’بدأعية في ألجزأئر ،قّدمت أل-م-خ-رج-ي-ن أل-ج-زأئ-ري-ي-ن ،وأأن-ا دأئ-م-ا أأسش-عى
أأفÓم حديثة ومعاصشرة تناولت موأضشيع هامة ،لجلب من أأرأه أأ’حسشن ،وعلى ألجزأئري أأن
مؤوكدة دعمها ألمطلق للموأهب ألفنّية ،إأيمانا يفتح قلبه ويتقبل أأ’مور و’ يكون رأفضشا من
م -ن -ه -ا ب -م -ا ت -ح -م-ل-ه أل-ط-اق-ات
أأج -ل أل -رفضش» ،م -ؤوك-دة «
ألشش- - -اب- - -ة م- - -ن وع- - -ود ت - -بشش - -ر تربصص تطبيقي ‘ أأن- -ا ضش -د ألشش -ع -ب -وي -ة ف -ي
ب - - - -مسش - - - -ت - - - -ق - - - -ب - - - -ل أأفضش- - - -ل فÎة تصسوير فيلم أل-ت-ع-ام-ل وضش-د ألششوفينية
للسشينما ألجزأئرية.
في ألتفكير ألسشلبي لدى
«أاحمد باي»
دعت سش- -م- -ي- -رة أل- -م- -خ- -رج -ي -ن
ب - -عضش أل- -ج- -زأئ- -ري- -ي- -ن».
أل -ج -زأئ -ري -ي-ن أل-مشش-ارك-ي-ن ف-ي
وق- - -الت ألسش- - -ي- - -دة ح- - -اج
ن
مهرجان وهرأن إألى ألتقرب م
جيÓلي أأن كاسشتينغ فيلم «أأحمد باي» تزأمن
1
5
ل
ك
ج
ر
خ
م
مدرسشتها ،وأعدة باسشتضشافة
مع فعاليات ألطبعة ألعاششرة ،بفضشل محافظ
ي -وم -ا ع-ل-ى م-دأر  4أأشش-ه-ر م-ن تصش-وي-ر ف-ي-لم أل-م-ه-رج-ان أب-رأه-ي-م صش-دي-ق-ي أل-ذي م-نح لها
«أأحمد باي» للمخرج أإ’يرأني جمال ششورجة .أل -ف -رصش -ة ،أ’ن ه -ذه أل -ف -ت -رة ت -ج-م-ع ألشش-ب-اب
وع -ن مسش -ت-ج-دأت ف-ي-ل-م «أأح-م-د ب-اي» ،أأ ّك-دت ومحبي ألسشينما وحتى ألممثلين ألذين هم في
سش-م-ي-رة ،أل-م-ن-ت-ج-ة أل-م-ن-ف-ذة ل-ه-ذأ ألعمل ،أأّنه

بدأية ألطريق.
وع-ادت أل-م-ن-ت-ج-ة ل-ت-ؤو ّك-د ع-ل-ى أل-ت-ك-وين ألذي
أأصشبح حسشبها أأكثر من ضشروري إ’نجاز مثل
هذه أأ’عمال ،وبالتالي فإانه من ششروطها مع
ألمخرج وطاقمه ألتقني هو أإ’ششرأف على

صسرحوا لـ «الشسعب»
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اıرج اŸغربي بن سسودة يبحث عن السسلطة الضسائعة

حظي فيلم «البحث عن
السسلطة الضسائعة» للمخرج
اŸغربي ﬁمد عهدة بن
لفÓم داخل
سسودة ضسمن ا أ
اŸنافسسة ‘ مهرجان وهران
على إاعجاب ا÷ماه Òوالنقاد
لتناوله السسلطة وا◊رية
بلمسسات فنية راقية.
يعد ألفيلم مختلفا تماما عن أأ’فÓم
ألسش- -اب -ق -ة أل -ت -ي أأن -ج -زه -ا ب -نسش -ودة
(م -وسش -م أل -مشش -اوشش -ة  ،2009خ- -ل -ف
أأ’بوأب ألمغلقة  )2013أ’نه يتميز،
حسشب ألنقاد بـ«أأسشلوب فني وجمالي
يتأاسشسش على أ’قتصشاد في ألحوأر
ب-ال-ل-غ-ة أل-م-ن-ط-وق-ة وأخ-تيار موضشوع
ألسش-ل-ط-ة أل-عسش-ك-ري-ة ك-إاشش-كال يطرح
ن-فسش-ه ب-إال-ح-اح ف-ي وأق-ع-ن-ا أل-ع-رب-ي،
وي- -ث- -ي- -ر تسش- -اؤو’ت ع -ن إأم -ك -ان -ي -ات
ألتأاسشيسش لديمقرأطية تنبعث فعليا
من ألششعب وتحترم إأرأدته ،ثم ألبناء
ألدرأمي ألذي ينحاز إألى أ’سشتثمار
أل -ف-لسش-ف-ي ل-ل-وح-دة غ-ي-ر أل-ط-وع-ي-ة،
وأل-ع-زل-ة أ’ضش-ط-رأري-ة ت-حت ضش-غط
أل -وظ -ي -ف -ة ،وم -ن ه -ن -ا ي -ك-ون سش-ؤوأل
ألحرية ذلك ألمجاز ألمحرك للفيلم،
وأل - -ث - -ان - -وي ف- -ي ج- -ل أل- -ل- -ق- -ط- -ات
وألمششاهد ،فالدرأما ألفيلمية تقوم
في ألفيلم على ألصشرأع ألمضشمر بين
ألحرية وأأ’سشرِ ألمبرر بالزوأج.
ت -دور أأح -دأث أل -ف -ي -ل -م دأخ -ل ف-يÓ-
رأق -ي -ة ،شش -ب -ه م -ن -ع-زل-ة ع-ن أل-ن-اسش،

م -ح -روسش -ة ل -ي Ó-ون-ه-ارأ ،ذأت د’ل-ة
م -ن -غ -مسش-ة ف-ي أل-ح-دأث-ة ف-ي شش-ق-ه-ا
ألعمرأني وألمعيششي ،فإانها تظل هنا
سش -ج -ن -ا ك -ب-ي-رأ ت-ل-ت-ق-ي ف-ي-ه مصش-ائ-ر
ك -ائ -ن-ات مسش-ح-وق-ة بشش-ك-ل م-ت-ت-اب-ع:
أل - -ج - -ن- -رأل ،أل- -زوج- -ة ،أل- -خ- -ادم- -ة،
ألحرأسش ،حيث ’ يقربها أأحد مما
ج -ع-ل أل-زوج-ة ت-ع-يشش ق-ل-ق-ا فضش-ي-ع-ا
بسشبب وضشعيتها ألجديدة ،وهي ألتي
ك -انت ح -رة ط -ل -ي -ق -ة تشش-دو ب-أاج-م-ل
أأ’غ-ان-ي ،وت-ت-ب-ادل أأط-رأف أل-حديث
مع عينات خاصشة من ألبششر إأذ لم
يخفف توفير ألجنرأل لكل حاجياتها

تكوين ألمجموعة ألتي سشيتم أنتقاؤوها لتششكل
طاقم ألفيلم ،حتى يتم تقديم منتوج فني ذي
جودة.
وم -ن أل -م -ن -ت -ظ -ر أأن ي -ع-ود أل-م-خ-رج أإ’ي-رأن-ي
وف -ري -ق -ه م-ن أأج-ل أل-ت-حضش-ي-ر لÓ-ن-طÓ-ق ف-ي

وت-ن-ف-ي-ذ ط-ل-ب-ات-ه-ا م-ن ق-لقها ،وحتى
ششؤوون ألبيت ألدأخلية فكانت تسشهر
عليها خادمة طيعة ،وكان يتكفل بما
هو خارجي عسشكري ’ يتحرك إأ’
باأ’وأمر..
وترتبط ألسشلطة باللحظات أأ’خيرة
من عمر ألجنرأل ،وهي ضشائعة أأو
آأيلة للضشياع كما يقترح علينا ألفيلم،
أ’نها تأاتي في آأخر ألعمر وألمهمة
م-ع-ا ،وه-ن-ا ت-رت-ب-ط ب-ال-زم-ن ألضشائع
أل -ذي ي -ظ -ل م -ه -دورأ ب -ال-نسش-ب-ة إأل-ى
ألزوجة ألتي ’ ترغب في إأضشاعته
من أأجل حلم كالسشرأب ،في حين

ي - -ق- -بضش ع- -ل- -ي- -ه أل- -زوج ب- -ن- -وع م- -ن
أ’سش- -ت -م -ات -ة أل -ي -ائسش -ة ،إأ’ أأن إأرأدة
ألفنانة ألمقموعة دأخل مدأر مغلق
سشتنتفضش إألى أأن تسشير نحو حتفها.
أأّكد ألمخرج بن سشودة على ضشرورة
أل - -ت - -ع - -ام - -ل ب - -م - -خ- -ت- -ل- -ف أأ’دوأت
ألسشينمائية لخدمة موأضشيع مختلفة،
موضّشحا أأّنه يتعامل مع ألصشورة كأادأة
للتعبير وليسش كموضشوع’ ،فتا إألى أأّن
م -خ -ت -ل -ف ع -روضش -ه ي -ع -رضش ل-ف-ن-ان
تششكيلي دأخل ألفيلم بلغة سشينمائية
تتماششى ومششاهد ألفيلم.
أأوضش- -ح ب- -ن سش- -ودة خ Ó-ل رده ع -ل -ى
سش -ؤوأل «ألشش -عب» ب -خصش -وصش ألصش-ور
ألتي توظيفها بالفيلم ومنها سشقوط
صش -دأم أل -حسش -ي -ن وأح -ت Ó-ل أل-ع-رأق
وغ -ي -ره -ا م -ن أأ’ح-دأث أل-ت-اري-خ-ي-ة
أل -م -تسش -لسش-ل-ة ب-ال-وط-ن أل-ع-رب-ي أأّن-ه-ا
م -ج -رد «م -رأح -ل أأو م -رأك -ز ل -ن-ق-ط
ت -اري-خ-ي-ة ف-ي ت-اري-خ أأ’م-ة أل-ع-رب-ي-ة
وأإ’ف- -ري -ق -ي -ة وم -ح -اول -ة م -وأزأت -ه -ا
بالحدث بين رمزية ششخوصش ألفيلم
وأأ’حدأث.
ك -م -ا أسش -ت -غ-ل أل-ف-رصش-ة ل-ي-ؤو ّك-د ع-ل-ى
ضش-رورة أل-ت-ع-ام-ل ب-م-خ-تلف أأ’دوأت
ألسشينمائية لخدمة موأضشيع مختلفة،
م -و ّضش -ح -ا أأّن-ه «ي-ت-ع-ام-ل م-ع ألصش-ورة
كأادأة للتعبير وليسش كموضشوع’ ،فتا
إأل -ى أأّن م -خ -ت -ل -ف ع -روضش-ه ي-ع-رضش
ل-ف-ن-ان تشش-ك-ي-ل-ي دأخ-ل أل-ف-ي-ل-م ب-ل-غة
سشينمائية تتماششى ومششاهد ألفيلم».

اŸمثل ـ ـ ـ ـة العراقي ـ ـ ـة هب ـ ـ ـة صسبـ ـ ـ ـ ـاح :مهرج ـ ـ ـان
وهـ ـ ـران ...أاوسسكار الع ـ ـ ـرب
قالت اŸمثلة العراقية ،هبة صسباح ،إانها جد سسعيدة للمشساركة Ãهرجان وهران
الدو‹ السسينمائي الذي يعت Èبالنسسبة للعرب «أاوسسكار العرب».

ششاركت هبة صشباح في ألنسشخة ألعاششرة
م- -ن أل- -م- -ه -رج -ان ،ضش -م -ن أل -مسش -اب -ق -ة
ألرسشمية للفيلم ألطويل بفيلم «ألرجال
ف-ق-ط ع-ن-د أل-دف-ن» ل-ل-م-خ-رج ع-ب-د ألله
أل -ك -ع -ب -ي ،وه-و ف-ي-ل-م ج-ري-ئ م-ن أإن-ت-اج
أإيرأني وتمثيل عرأقي ،يتناول قضشية
ألمرأأة في ألمجتمع ألعششائري.
سش- -ب -ق ل -ل -ف -ي -ل -م أأن ع -رضش ف -ي أل -دورة

«العامّيـ ـة العاصسمي ـ ـ ـة –مل مضسام ÚكثÒة وتراثا»

يعتقد مهدي براشسد مراسسل وكالة
لي -ران -ي -ة م -ن ا÷زائ -ر ،أاّن
لن- -ب- -اء ا إ
ا أ
«ال -ع -ام ّ-ي -ة ال -ع -اصس -م -ي -ة ل -غ -ة ك -ام-ل-ة
اŸعا– ،⁄مل مضسام ÚكثÒة وتراثا
كبÒا بقدر ما تعّرفنا بأانفسسنا».
ق -ال ب -رأشش -د لـ «أ لشش -عب» ،ع-ل-ى ه-امشش
ف -ع -ال -ي -ات أ ل -دورة أل -ع -اش ش-رة ل-م-ه-رج-ان
وهرأن« ،ألعاصشمة حافظت على لسشانها
وصشفائه بكل ألتنوع ألموجود فيها ،على
عك سش ألخطا ب أ لرسشمي أل ذ ي يقول أإّن ها
فرنسشت أأّي ام أ’سشت عمار» وهو ما ت ّو صشل

ال ـ ـ ـدورة الثالث ـ ـ ـة سستخصس ـ ـ ـّصص لدولـ ـ ـ ـة «فلسسط ـ ـ ـ »Úو«بلجي ـ ـ ـكا» ضسي ـ ـ ـف شس ـ ـ ـرف
براهمية مسسعودة

أأّك -د أل-ن-اق-د وأل-م-خ-رج أل-ج-زأئ-ري ،ول-د
خليفة على هامشش ألمهرجان ألعاششر للفيلم
ألعربي بوهرأن ،باأن عدد ألدول ألتي أأّكدت

رغ -ب -ت -ه-ا ب-ال-مشش-ارك-ة ف-اقت  ،17م -ن ب -ي -ن-ه-ا
بلجيكا ألبلد ألضشيف في ألمهرجان مهرجان
ألمنظم من  5أإلى  11أأفريل .2018
عن مهرجان وهرأن قالت قال ألمتحدث
أن -ه أأع -ط -ان -ا أل -ف -رصش -ة ’ك-تشش-اف م-وأهب
جديدة ونوع جديد من ألسشينما ألعربية،
بعيدأ عن ألكÓسشيكية.
كما أعتبر أأّن هذه ألقضشية قضشية موهبة
وليسشت قضشية أأجيال ،مششيرأ في ألوقت

أل -م-اضش-ي-ة ل-م-ه-رج-ان دب-ي ألسش-ي-ن-م-ائ-ي
وفاز بجائزة أأفضشل فيلم أإمارأتي ،وهو
ع -ب -ارة ع -ن  4نسش -اء ي -ع -يشش-ن ف-ي ب-يت
وأحد ،تخّيم عليهن أأسشرأر أ’أم ألتي
ت-ح-اول أ’إب-ن-ة ألصش-غ-رى أل-كشش-ف ع-ن-ه-ا
ألوأحد تلو أ’آخر أإلى أأن تكتششف باأّن
أ’أم شش- -اع- -رة وم -ط -رب -ة وغ -ي -ره -ا م -ن
أ’أسشرأر ألغريبة على مجتمعهم.

الكاتب الصسحفي مهدي بّراشسد:

ﬁافظ مهرجان عنابة للفيلم اŸتوسسطي لـ «الشسعب»:

كشس -ف ﬁاف -ظ م -ه -رج -ان ع -ن -اب -ة ل-ل-ف-ي-ل-م
اŸتوسسطي ،سسعيد ولد خليفة ل»الشسعب» ،بأان
ج -زءا ك-بÒا م-ن ال-دورة ال-ث-ال-ث-ة ل-ل-ت-ظ-اه-رة
صسصص لدولة فلسسط ،Úتزامنا والذكرى
سستخ ّ
 60للنكبة.

تصش -وي-ر «أأح-م-د ب-اي» ف-ي سش-ب-ت-م-ب-ر أل-م-ق-ب-ل،
ب -ع -دم -ا وق -ع أ’خ -ت -ي -ار ع -ل -ى زأوي -ة أل-ه-ام-ل
ب- -ب- -وسش- -ع -ادة ،وب -عضش أأ’م -اك -ن ف -ي بسش -ك -رة،
قسش-ن-ط-ي-ن-ة وأل-ع-اصش-م-ة ،وف-ق م-ا أأشش-ارت إأل-ي-ه
نفسش ألمتحّدثة.

ن - -فسش- -ه أإل- -ى أل- -ت- -ح- -دي- -ات أل- -ت- -ي ت- -وأج- -ه
ألمخرجين ،في ظل ألتحو’ت ألتكنولوجية
وتطّور ألموؤثرأت ألبصشرية.
وي -رى أل -م -ت-ح-دث أأن م-ه-رج-ان وه-رأن ه-و
أإط-ار م-ه-م ’ل-ت-ق-اء أل-م-ه-ن-ي-ي-ن م-ع ب-عضش-هم
وت -ب -ادل أل -ت -ج-ارب وأل-خ-ب-رأت ب-ي-ن أل-ع-رب
وأ’أج- -انب ،وه- -ذأ أ’إح- -ت- -ك- -اك ه- -و أل -ذي
يسش-اه-م ،ب-حسش-ب-ه ،دأئ-م-ا ف-ي ت-رق-ي-ة أ’أدأء
وألعمل ألفني ألسشينمائي بالجزأئر.

أإل -ي-ه أل-ك-ا تب ألص ش-ح-ف-ي م-ه-د ي وحّ -ق -ق-ه
مشش -رو ع -ه أل -م -ع -ج -م -ي ح -ول أ ل -ع -ا م -ي -ة
ألع اصش مية ،ب عد تمّكنه من جم ع مد ّو ن ة
تمتد أإلى غاية ألتسشعينيات من ألقرن
ألماضشي ،في محاولة منه للوصشول أإلى
أ أ ص ش و ل ه ذ ه أ ل ع ا م يّ ة ب م ع ا ن ي ه ا و د ’ ’ ت ه ا
’إل -ح -اق -ه -ا ب -ث -ق -اف -ة م -دي -ن -ة أ ل -ج -زأئ-ر
وعاصشمتها.
ي ر ى م ه د ي أ أ نّ « أ ل ع ا ص ش م ة « ت ف ر ن س ش ت ب ع د
أ’سشتقÓل» ،وهو أأمر يدعو لÓششتغال
ع- -ل- -ي -ه ،م -تس ش -ائ  : Ó-ل -م -ا ذ أ أس ش -ت -ط -اع ت
أل -ج -زأئ -ر ،ع -ل -ى أ ل-رغ-م م-ن أ أ ّن -ه-ا ك-ان ت
ع -اص ش -م -ة أل -م -ح -ت -ل ف-ي ه-ذ أ أ ل-ب-ل-د ،أأ ن
تحافظ على خصشوصشيتها وعلى ثقافتها
ول- -م تسش- -ت- -ط- -ع أل- -ح- -ف- -ا ظ ع- -ل- -ي -ه ب -ع -د
أ’سشتقÓل؟
ت -ك -م -ن أ’أ ه-د أف أ ل-ت-ي ك-ان ي-ت-وخ-ا ه-ا
ب -رأ شش -د ف -ي «كس ش -ر ف-ك-ر ة أأ ّن أ ل-ع-ا صش-م-ة
عبارة عن مدينة فرونكوفونية بامتياز
وأ أّن أل -ع -ام -ي -ة أل -ع -ا ص ش -م -ي-ة ،ل-غ-ة ك-ام-ل-ة
أل- -م -ع -ال -م ،أ أن -ت -ه -ج -ه -ا م -ج -ت -م -ع ح س ش ب
ألقوأعد وأ’أصشول» ،على حد تعبيره.

براهمية.م
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ثقافة

الفنان الشضاب جمال عّوان لـ«الشضعب»:

عؤان يرسصم مﬁÓه الفنية والكاريزما شصغفه الدائم

«غروب الظÓل»أاول Œربة ‹ والكامÒا تأاشضÒة النجوم
’داء
’ توجد أادوار مّركبة ،وا÷مع بينهما Áنحك قدرة ا أ

أاوضضح اŸمثل جمال عوان صضاحب الـ  27سضنة أان مشضواره الفني  ⁄يزل ‘ اŸهد و–قيق طموحه كنجم سضينمائي ليسس
حام ‘ Óذاكرته حبه ◊ي الطاحونت« Úدو مو’ن « سضان توجان سضابقا ليبت انه «سضنتوجي»  ،بكل ما –مله الكلمة بالنسضبة
’بناء العاصضمة ،بدا مشضواره السضينمائي عصضاميا و ⁄يكن ا◊ظ حليفه ‘ مزاولة دراسضته Ãدرسضة الفنون الدرامية بÈج
أ
’نه ⁄
الكيفان ،أاو كغÒه من الشضباب والفنان Úالذين درسضوا فنيات الدراما والتمثيل  ،و ⁄يتدرج ‘ مسضتويات التمثيل أ
يسضبق له الصضعود على خشضبة اŸسضرح ،إا’ ان ولعه بالفن والتمثيل كانا ÁثÓن له الطموح ،لكنه اسضتطاع بفضضل قوامه
وهيأاته ذات الوقار ،اضضافة ا ¤جرأاته ‘ تقمصس ا’دوار باللغت Úما سضه Óمن ولوجه هذا العا ⁄الفني ا÷ميل.

»LGô©d øjódG Qƒf
»°SÉb âjGC :ôjƒ°üJ

ظل اŸمثل جمال عوان مسشكونا
بوهج التمثيل وأاداء دور سشينمائي
ي -دخ-ل-ه ا ¤ق-ل-وب اŸشش-اه-دي-ن ا¤
غ- -اي -ة ان م -ن -ح -ه اıرج ال -ع -اŸي
ﬁم- -د ÿضش- -ر ح- -ام- -ي- -ن- -ة ف -رصش -ة
الظهور ‘ فيلم « غروب الظÓل»
سشنة  2013حيث كان التحاقه كوجه
لتأادية دور صشغ Òبخمسشة مششاهد ،
إا’ ان ال -ف -رصش -ة ع -ن -دم-ا ت-أات-ي م-رة
يكون صشاحبها ‘ نفسص الصشورة التي
 ⁄يكن ينتظرها وهي اول Œربة له
مع الكامÒا حيث تعامل ‘ التصشوير
مع ‡ثل Úكبار من فرنسشا وهناك
ايضشا ‡ثل من مصشر هو من تبنى
الفكرة .
ب-اع-ت-ب-ار اŸشش-روع ضش-خ-م-ا م-ن
حيث الغÓف اŸا‹ اıصشصص له،
وبعد اخراج الفيلم قدم له اıرج
ÿضش -ر ح -ام -ي -ن -ة اıرج -ة ام-ي-ن-ة
ششويخ هذه ا’خÒة تعامل معها ‘
مسشلسشل صشغ Òوع Èكل حلقة فيها
ادوار وحظي جمال بأاربعة مششاهد
‘ احدى ا◊لقات وكان ان تقمصص

دور ن -ي -ن -و ي -ع -يشص ‘ اج -واء ال -ث-ورة
ال -ت -ح -ري -ري -ة وخ -اصش -ة وسش-ط ا◊ي
الشش-ع-ب-ي ب-أاع-ا‹ ال-ع-اصشمة بالضشبط
القصشبة ،أاين كان يرى يوميا اسشاليب
ا◊قرة وا’ضشطهاد التي “ارسشها
ال-ق-وات ا’سش-ت-ع-م-اري-ة ضش-د ا’برياء
العزل من ابناء الششعب و‘ الكثÒ
من اŸرات اعدامهم.
يقول الششاب جمال إان أاول دور له
ك-ان م-رت-ب-ك-ا “ام-ا وخ-ائ-ف خ-اصشة

أام -ام ت -ع -ل -ي -م -ات اıرج ح -ام -ي-ن-ة
الصشارمة جدا رغم سشنه الذي Œاوز
 83سشنة ،لكنه ’ يبدو ذلك اطÓقا،
على مسشرح العرضص والتمثيل ،فهو
Áكنه البقاء أ’ك Ìمن  23سشاعة ‘
البÓطو ’ Áل و’ يتوقف ،يقول
ج - -م - -ال ب - -أان - -ه  ⁄ي - -ر ‘ ح - -ي- -ات- -ه
اŸت- -واضش- -ع- -ة ‘ ع- -ا ⁄ال- -ت- -م- -ث- -ي -ل
ششخصشية اك Ìصشرامة مثل حامينة،
فقد كان من ب Úاÿمسشة ا’حسشن

‘ ال- - -ع - -ا ⁄سش - -ن - -درب - -اسش - -ك - -ويسص،
واأ’مريكي الذي قام بإاخراج فيلم
 ، 0027وكات من ب Úالطاقم التقني
جزائري Úوأاجانب عرب ايضشا من
تونسصÁ ،كن القول انه بÓطو متنوع
فيه زبدة اŸمثل ،Úوبالنسشبة للفيلم
ح -ق -ق ت -واج-ده ‘ اŸه-رج-ان ورف-ع
ع -ل-م ا÷زائ-ر ‘ «ك-ان» ال-ف-رنسش-ي-ة،
م- -عÎف- -ا ان ال- -ت -ج -رب -ة م -ع ÿضش -ر
حامينة مهمة جدا.

معتÈا اŸوهبة وحدها ’ تكفي لتقد Ëالعروضس

عؤان« :حب ‘ قفصص ا’تهام Œربة أاضصافت ‹ الكث»Ò
يقول جمال بأان أاول اتصضال
ل- -ه م- -ع ﬂرج Úج- -زائ- -ريÚ
كان مع Áينة شضويخ وجعفر
ق -اسض -م ح -ول ب -عضس ا’دوار ‘
«سضيت كوم» وكانت بدايتها ‘
ومضض -ات إاشض -ه -اري -ة ،وب -ع -ده-ا
أادى دورا ‘ فيلم «الدخÓء»
ل -ع -ل -ي ع-يسض-اوي ت-ق-مصس ف-ي-ه
ثÓثة مشضاهد وبعضس ا’دوار
ب -ال -ل -غ -ة ال -ف -رنسض -ي -ة ،أام-ا م-ن
ن -اح -ي -ة Œرب -ة ال -ت-م-ث-ي-ل م-ع
ال -ن -م -ط ا’وروب -ي ،ب-ح-يث ان
اŸوهبة لوحدها ’ تكفي ،ما
ج -ع -ل -ه ي-ب-ذل قصض-ارى ج-ه-ده
Ÿواصضلة ابداعه ‘ التمثيل.

»LGô©d øjódG Qƒf
اول Œرب -ة ل -ه م -ع ال -ت -ل-ف-زي-ون
الوطني مع اıرج بشش ÒسشÓمي
‘ فيلم « حب ‘ قفصص ا’تهام «
وه -و أاول ع -رضص ظ -ه -ر ف -ي-ه ام-ام
ا÷م -ه -ور ،م -ع -تÈا اي -اه -ا Œرب -ة
‡يزة منحته تأاششÒة الوقوف امام
ا÷مهور العريضص ،بحيث كان له
دور كر ،Ëو‘ ا◊لقة  18وهي
ششخصشية حميمية متماسشكة ،من
خÓ- -ل ي- -ق- -ول ” اسش -ت -دع -اؤوه ا¤
Œرب- -ة ث- -ان- -ي- -ة ،م -ع ال -ت -ل -ف -زي -ون
ا÷زائ - -ري « ‘ سش- -ي- -ت- -ك- -وم –ت
اŸراقبة « أادى فيه دور اŸمثل
فريد ،وهو مسشلسشل «قلوب –ت
الرماد «  ،اما الفيلم الثا Êفكان
سشنة . 2016
أام- -ا ‘ سش- -ن -ة  2017ف-ق-د أادى
دوري - -ن ﬂت- -ل- -ف ‘ Úمسش- -لسش- -لÚ
وف- -ي- -ل- -م اأ’ول ي- -ت -ع -ل -ق بـ «صش -مت
ا’ب - -ري - -اء « ،م - -ن اخ - -راج ع - -م - -ر
ت- -ري- -ب- -اشص ،وت- -ب- -ن- -ى ف- -ي- -ه ال- -دور
البطو‹ ‘ ،دور عمر الذي ينحدر
م-ن ع-ائ-ل-ة بسش-ي-ط-ة ول-دي-ه عÓ-ق-ة
حب مسش-ت-ح-ي-ل-ة م-ع ح-ن-ان ،وت-دور
أاط -وار ال-ف-ي-ل-م ح-ول ا’ق-دار ال-ت-ي

سشخرها الله لتكون نقاط تواصشل
ونهايات وبدايات أايضشا ،وبحكم ان
ع -م -ر ي -ؤوم-ن ب-ه-ذه ا’خÒة ،ك-انت
ه -ن -اك ايضش -ا ‘ ا÷ه -ة اŸق -اب-ل-ة
ت-وث-قت ب Úع-ائ-ل-ت-ي-ه-ما واجتمعت
حولهما اسشرار ﬁبة وتقارب ،لكن
النفوسص الششريرة –ضشر دوما ‘
ه- -ك- -ذا م- -راح- -ل ،ا ¤ان ت- -ت- -ب- -دد
العÓقة بينهما ،لينعكسص سشلبا على
عÓ-ق-ة الشش-اب Úال-ل-ذي-ن ج-م-ع-ه-ما
الصشبا ‘ مرحلة من العمر قاربت
 15سشنة  ،ليكتششف ان البنت التي
عرفها ‘ صشباه هي التي تقف
أام- -ام -ه اآ’ن ،ل -ي -ع -ود راب -ط ا◊ب
يجمع قلبيهما من جديد ،ويعيدا
نسش -ج ت -لك ال -راب -ط -ة ال -ت -ي ح -اول
البعضص تعك Òصشفوتها.

ا◊ب يبني حبكة العرضص وÁتع
اŸشصاهد ‘ تفاصصيل ا◊ؤار
القصشة تبناها الششاب وأاصشبحت
قضش- -ي- -ة ت -ه -م ا÷م -ي -ع ول -يسشت ‘
دائرة طرف Úفقط  ،يقول جمال
ان اŸسش- -لسش- -ل ت -زام -ن ب -ث -ه ع -ل -ى
السشاعة التاسشعة إا’ ربع لي‘ Ó
ششهر رمضشان قبل الÎاويح ،سشمح
ل-ل-ج-م-ي-ع Ãت-اب-ع-ت-ه ،وه-و مسش-لسشل
ع- -ائ- -ل- -ي Îﬁم Áك- -ن ا÷م -ه -ور
ال -ع -ريضص م -ت -اب-ع-ت-ه ،خ-اصش-ة وان-ه
مسشلسشل منح للجمهور اŸتعطشص
Ÿثل هذه ا’فÓم فرجة ومتابعة
دائمة  ،واأ’ك Ìمن ذلك انه ’قى
اسش -ت -حسش -ان ال -ع -دي-د م-ن ال-ك-ت-اب
وال -ن-ق-اد واıرج ، Úم-ن ب-ي-ن-ه-م
ي -ق-ول ج-م-ال م-ن اك-دوا ل-ه ب-أان-ه-م
أ’ول م- -رة ي -ق -ف -ون ع -ل -ى اداء دور
عفوي بهذه الطريقة  ،ليقول ‘
ا’خ Òان- -ه  ⁄ت- -ك -ن ه -ن -اك ادوار
مركبة  ،وحاول ا÷مع ب Úدورين
ل-ك-ل م-ن ج-م-ال وع-م-ر الشش-خصشية
ال -ث -ان -ي -ة ب -ال -رغ -م م -ن أان ه-ن-اك

ق - - - - -واسش- - - - -م مششÎك- - - - -ة Œم- - - - -ع
الششخصشيت.Ú
يقول جمال من ب Úا’سشباب
التي جعلته يختار هذا الدور هو
ال -تشش -اب -ه ال -ك-ب ‘ Òالشش-خصش-ي-تÚ
بالرغم ان اŸسشلسشل تركي ،وÁكن
القول ‘ السشياق ذاته بأان السشينما
الÎكية اسشتحوذت على نسشبة كبÒة
من اŸششاهدين العرب خاصشة ‘
ا÷زائر ف Óيخلو بيت إا’ وŒد
Óف Ó-م الÎك -ي -ة،
م- -ت- -اب- -ع Úك Ìل  -أ
واسش -ت -ط -اعت الÎوي -ج أ’ف Ó-م -ه -ا
ومنتجاتها ،ومن هنا جاء التفكÒ
‘ كيفية العمل على هذا النوع من
اف Ó-م ا’ث -ارة وذات ا’سش-ت-ق-ط-اب
ا’ك Èللجماه ،Òمع ا◊فاظ على
ال- -ه- -وي -ة ا÷زائ -ري -ة ،خ -اصش -ة بÚ
اŸمثل ،Úوهو ا’تفاق الذي جاء
مع كل اصشحاب ا’دوار ‘ تغيÒ
اللهجة فقط ،يقول جمال .

الÎجمة قيمة إاضصافية لكل عمل
سصينمائي أاو تلفزيؤÊ
ي -ق -ول ج -م -ال اذا ك -ان ع-ام-ل
الÎجمة مهم جدا فإان لكل ‡ثل
دور ‘ ا◊وار ويأاتي اŸسشلسشل
الÎك -ي ايضش -ا ل -ت -ب -ادل ال -ث -ق-اف-ات
ب-ح-يث ك-انت ه-ن-اك ق-اب-ل-ي-ة ك-بÒة
ب- -ي- -ن- -ه وب Úا÷م- -ه -ور ا÷زائ -ري
سشواء ‘ الواقع  ،أاو عن طريق
التواصشل ا’جتماعي ،وهذا عامل
جعل جمال أاك Ìششهرة ‘ القنوات
ال-ع-م-وم-ي-ة واÿاصش-ة،خÓ-ل ن-زوله
ضشيفا على بعضص حصشصشها.
‘ السشياق نفسشه يقول جمال
بأان اŸسشلسشل وضشع Ÿسشات الهوية
ا÷زائرية خÓل عرضشه وحافظ
عليها عكسص بعضص ما ” عرضشه،
وÁت بصشلة ا ¤موروثنا وهويتنا.
ن - -اه- -يك ان- -ه مسش- -لسش- -ل Áك- -ن ان
يششاهد على اك Èنطاق عائلي دون
حرج.

مسصلسصل «ابن باديسص» منح الؤجه
اÿفي Ÿدينة قسصنطينة
أاما ‘ مسشلسشل ابن باديسص مثل
جمال دور ششخصشية « كلود سشي
باسشتيان « ،وهي درامية يقول انه
احبها كثÒا رغم تعقدها ،بدليل
انه مواطن فرنسشي ولد بقسشنطينة
أام -ا اŸي -زة داخ -ل ال -ف-ي-ل-م –دث-ه
ب-ال-قسش-ن-ط-ي-ن-ي-ة ن-اه-يك ان ال-ف-ي-لم
ياتي نوعا ما بششخصشية سشلبية ثم
شش- -ي- -ئ- -ا فشش- -ي -ئ -ا يصش Òشش -خصش -ي -ة
ايجابية ،وذلك بناء على سشيناريو
راب -ح ظ -ري -ف ،ال -ذي ك -ان ال-ف-ي-ل-م
وليسص اŸسشلسشل ،وعليه فإان دوره
‘ اŸسشلسشل عبارة عن ﬁافظ
ششرطة أاما ‘ دور كلود سشيباسشتيان
الذي يبدأا من عمر  22سشنة ا ¤ان
يصش - - -ل ا 60 ¤سش -ن -ة وح-ول ه-ذه
الشش- - -خصش- - -ي - -ة ت - -ك - -م - -ن ه - -ن - -اك
ايديولوجية ،رغم ان الششخصشيات
فيها ا◊قيقية واÿيالية ،و‘ هذه
ا’خÒة ي- - - -ق- - - -ول ج - - -م - - -ال ان - - -ه
باسشتطاعة اŸششاهد التطلع ا ¤ما
يريد اıرج أاو كاتب السشيناريو
الذي بحسشبه كان ذكيا ‘ الكتابة .
‘ خضش -م ك -ل ه -ذه ال -ت-ف-اصش-ي-ل
يقول جمال بأان هناك فرنسشيÚ
كانوا ضشد لغة اسشتعمار بلدانهم،
وق- -د سش -اع -دوا ك -ثÒا ا÷زائ -ريÚ
خ-اصش-ة ج-م-ع-ي-ة ال-علماء اŸسشلمÚ
بعيدا عن أاع Úا’سشتعمار  ،وهو
ال -دور ال -ت -اري -خ -ي ل -ل-م-م-ث-ل «سش-ي
ب -اسش -ت -ي -ان «ال -ذي أال -ف اÛت -م -ع
القسشنطيني كل طباعه وتصشرفاته
منذ ان كان ششابا ا ¤ان Œاوز
العقد السشادسص من عمره ،وبحكم
انه فرنسشي ا÷نسشية ـ ا’ انه ⁄
يرضص أانه يهان الوطن أامامه بذلك
الششكل ليلتحق بصشفوف الثورة وهو
‘ عقد متقدم من العمر.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ا’عتماد على النفسس ليسس خيارا لكنه ا’أفضضل ،عوان:

ا’نضصباط وا÷دية ‘ العمل يكّمÓن اŸؤهبة
فنانؤن شصباب ينتظرون الفرصصة إ’براز قدراتهم

جمال
عّ- -وان ‡ث- -ل
ت -ت -وف -ر ف -ي -ه
ج-م-يع صضفات
الفنان
الشضاب:
طموح،
متفائل،
م -ف -عٌ-م ط-اق-ة
وحيوية،
م- -ق -ب ٌ-ل ع -ل -ى
ا◊ياة،
وم -ت -طّ-ل-ع إا¤
اŸسض- -ت -ق -ب -ل .وم -ع ذلك ي -ح -اول
’ب -ق -اء ع -ل-ى ك-ث Òم-ن
ج -م -ال ا إ
ال- -واق- -ع -ي -ة ‘ تسض -ي ÒمسضÒت -ه
الفنية .ويؤوكد لنا ،ح Úنزوله
ضضيفا على «الشضعب» ،أان العمل
الدؤووب وا’عتماد على النفسس
ل - - - -يسس ب - - - -الضض- - - -رورة اÿي- - - -ار
’م-ث-ل للفنان
’سض-ه-ل ،ول-ك-ن-ه ا أ
ا أ
ال-ذي ي-ري-د ب-ن-اء صض-ورت-ه ع-ل-ى
أاسضسس متينة.

ìGôaGE áeÉ°SGC
ي-ع-ت Èج-م-ال عّ-وان ن-فسش-ه ﬁظ-وظ-ا
أ’نه كسشب ا’حÎام ‘ الوسشط اإ’بداعي
وت -ق -ب -ل -ت -ه ال -ع -ائ-ل-ة
ال- -ف- -ن- -ي- -ة رغ -م أان -ه
ح- -ديث ال- -ع- -ه -د ‘
اŸي -دان« ،وك -م ه -و
صشعب أان يتم تقبلك
وأانت جديد» ،يقول
جمال مضشيفا« :من
ج -ه -ة ف-ق-د ف-رضشت
ن -فسش -ي ،وم -ن ج-ه-ة
أاخ- - - - -رى ف- - - - -ق- - - - -د
اسش - -ت- -ح- -ق- -قت ذلك
أ’ن- -ن- -ي أام -ر دائ -م -ا
ع- - -ل- - -ى م- - -رح- - -ل - -ة
ال -ك -اسش-ت-ي-ن-غ واأت-ك-ل
ع -ل -ى ال -ل -ه وأاق -دم م -ا ب-وسش-ع-ي أ’ع-جب
اıرج وأاعطي كل ما أاقدر عليه» .أاكد
جمال أان كثÒا من اıرج ⁄ Úيوصشله
إاليهم أاحد ،وأاعطى مثا’ باıرج عمار
ﬁسشن الذي عمل معه ‘ «ابن باديسص»
و ⁄يكن قد ششاهد جمال من قبل.
سشأالنا جمال عن
ال- -نصش- -ي- -ح -ة ال -ت -ي
Áك -ن أان ي -قّ-دم-ه-ا
ل-ل-ف-ن-ان Úالشش-ب-اب،
ف - -أاج- -اب« :احÎام
ال-ت-دّرج وا’ن-طÓق
من البداية Ãعنى
الكاسشتينغ ..هناك
من يقول ’ يوجد
ن- - - - - - - -زاه- - - - - - - -ة ‘
ال -ك -اسش-ت-ي-ن-غ وه-ذا
ال - - - -كÓ- - - -م ل- - - -يسص
صش- -ح- -ي- -ح- -ا م -ائ -ة
ب-اŸائ-ة ⁄ ..أات-ك-ئ
ع -ل -ى ال -واسش -ط -ة وأاع -ت -م -د دائ-م-ا ع-ل-ى
الكاسشتينغ وأافعل ذلك إا ¤يومنا هذا»،
يقول جمال الذي يؤوكد على ضشرورة بذل
ا÷ه - -د واإ’خÓ- -صص ‘ ال- -ع- -م- -ل ال- -ذي
سش -ي -ؤوت -ي أاك -ل -ه ’ ﬁال -ة« :ح-ي-ن-م-ا ي-رى
اıرج أانك سشتقدم له إاضشافة ‘ عمله
ف-إان-ه سش-ي-خ-ت-ارك رغ-م ك-ل ا’ع-ت-ب-ارات،
اŸه -م أان ت -ك -ون م-نضش-ب-ط-ا ‘ ال-بÓ-ط-و
وت -ع -رف ك -ي -ف ت -ت -ع -ام -ل م -ع ال-ك-امÒا،
و“لك اŸوهبة ،وهذه اŸوهبة هناك
ﬂرج ي- -راه- -ا ف- -يك ‘ وقت ’ ي- -راه- -ا
آاخر».
لكن اختيار الدور وتفادي الوقوع ‘
قوالب جاهزة مهم أايضشا .يقول جمال:
«يجب أايضشا أان –قق متطلبات الدور
الذي سشتمثله ،مث Óهناك من يعت Èأان
ال -دور ال -روم -انسش-ي ي-ت-ط-لب ال-ك-ث Òم-ن
ا÷مال ..ا÷مال ا÷سشدي ليسص ششرطا
‘ الفنان ،وما نÓحظه اليوم هو الÎكيز
على هذا العامل فيما ‚د أاششهر ‡ثلي
ه-ول-ي-وود قصشÒي ال-ق-ام-ة و’ ي-ع-تمدون

ع- -ل- -ى ج- -م- -ال- -ه- -م ا÷سش -دي ب -ق -در م -ا
يعتمدون على موهبتهم» .يضشيف‘« :
ا÷زائ- -ر ه -ن -اك ال -ك -ث Òم -ن اŸم -ث -لÚ
اŸوه-وب ÚواŸم-ثÓ-ت اŸت-أال-ق-ات وق-د
م ّ-ر ه -ؤو’ء ع -ل -ى م -ع -ه -د ب -رج ال-ك-ي-ف-ان
ودرسش -وا ال -ت -م -ث -ي -ل وقضش -وا سش -ن-وات ‘
اŸسش- -رح وم- -ع ذلك ’ ي -حصش -ل -ون ع -ل -ى
ف -رصش -ت -ه -م ‘ ال -ت-ل-ف-زي-ون أاو السش-ي-ن-م-ا،
وحتى إاذا كان عامل ا’ختيار الرئيسشي
ه -و ا÷م -ال ا÷سش -دي ف -م-ن ه-ؤو’ء م-ن
Áلك هذا اŸعيار أايضشا ..يجب أان تكون
اأ’ولوية أ’بناء اŸيدان اÎÙف.»Ú
يركز جمال عوان على دور اıرج
الذي يراه ﬁوريا ،فهناك ‡ثلون كبار
 ⁄يدرهم اıرج ،كما يجب فلم يعطوا
أاحسشن ما عندهم ،وبحسشبه فإان اıرج
فنان وخياراته أاك– Ìررا من اŸنتج
الذي لديه حسشاباته
هو اآ’خر.
«ه -ن -اك ‡ث-ل-ون
نراهم ‘ الكوميديا
و’ يضش -ع-ون-ه-م أاب-دا
‘ ال- - - - - - -درام - - - - - -ا،
وال -ع -كسص صش -ح -ي-ح،
Óسش - -ف ه- -ن- -اك
ول  - -أ
‡ثلون نراهم فقط
‘ التلفزيون وليسص
‘ السش- - - -ي - - -ن - - -م - - -ا،
والعكسص ،وهنا يأاتي
دور اıرج ال- - -ذي
إاذا رأاى م -وه -ب -ة ‘
اŸمثل فإانه Áكن أان يضشعه ‘ الدور
ال -ذي ي -ري -د ،وع -ل -ى اŸم -ث -ل أان ي -ق -ن-ع
اآ’خ -ري -ن ب -ق -درت -ه ع -ل -ى أاداء ﬂت -ل -ف
اأ’دوار» ،يقول جمال معتÈا أان هنالك
مدارسص كثÒة ‘ اإ’خراج« ،ولكننا ما
زلنا ’ ‰لك مدرسشة خاصشة بنا ..أاششجع
اıرجÚ
ا÷زائ- - - -ري Úو‰لك
ال -ي-وم ط-اق-ات ك-بÒة
ح - -ت - -ى أان- -ن- -ا رأاي- -ن- -ا
ﬂرج Úج -زائ-ريÚ
ق -دم -وا أاع-م-ا’ ذات
مسش-ت-وى ب-إام-ك-ان-ي-ات
بسشيطة».
ع -ن مشش -اري-ع-ه
اŸسش -ت-ق-ب-ل-ي-ة ،ي-ق-ول
اŸم - -ث - -ل الصش - -اع- -د
ج- -م- -ال عّ- -وان« :اأن -ا
م-ت-ف-ائ-ل ،ي-ح-ي-ط بي
أاشش- -خ- -اصص ج- -ي -دون
وا◊م- - -د ل- - -ل- - -ه ،وق- - -دمت ‹ ع - -روضص
واقÎاحات مثÒة لÓهتمام ولكنني ⁄
ي منها ◊د اآ’ن لذلك فمن
أاوقع على أا ّ
اŸبكر ا◊ديث عنها» .ولكنه يؤوكد مرة
أاخرى أان على اŸمثل أان يعيد العداد
إا ¤الصش- -ف- -ر ك- -ل سش- -ن- -ة ،وأان Áر ع -ل -ى
ال-ك-اسش-ت-ي-ن-غ ‘« :ال-ب-داي-ة ي-ع-م-ل اŸمثل
على صشنع اسشم ،وبعد أان يصشنع له اسشما
يصش Òمسشؤوو’ عنه ،أ’ن لديه جمهورا
سشيحاسشبه ،فبعد الششهرة يجب أان يأاتي
اأ’داء اŸتميز».
وي -خ -ت -م ج -م -ال ح -دي -ث -ه ب -ك -ث Òم-ن
ال -ت -ف -اؤول و»اإ’ي-ث-ار ال-ف-ن-ي» ح Úي-ق-ول:
«أا“ن- - -ى أان ي - -ك - -ون ل - -دي ت - -واصش - -ل ‘
اŸشش -اري -ع ،وت -ط -ور ‘ اŸسش-ت-وى ال-ذي
أاقدمه ،ليسص فقط أادائيا بل ‘ اŸسشتوى
الثقا‘ ،وأا“نى أان تسشتفيد كل العائلة
ال -ف -ن -ي -ة م -ن اŸشش -اري -ع ال -ت -ي ت-ن-ت-ج ‘
ا÷زائر ،كما أا“نى من وزير الثقافة أان
يرعى إانتاج أافÓم عن أاعÓم ا÷زائر
التاريخية وما أاكÌها».

أانا متفائل ،يحيط بي
أاشصخاصص جيدون وا◊مد
لله ،وقدمت ‹ عروضص
واقÎاحات مثÒة لÓهتمام
ولكنني  ⁄أاوقع على أاّي منها
◊د اآ’ن لذلك فمن اŸبكر
ا◊ديث عنها

على اŸمثل أان يعيد العداد
إا ¤الصصفر كل سصنة ،وأان Áر
على الكاسصتينغ :و يصصنع له
اسصما يصص Òمسصؤؤو’ عنه
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مواقيت
الصشÓة

^ 01أاوت  :18٦٦ق -رر ا◊اك -م ال -ع-ام ال-ف-رنسش-ي
مصشادرة أامÓك اŸقاوم «سشلمان بن جÓب» ششيخ
تقرت.
’خ -ب -ار ‘
^  01أاوت  :19٥9وصش- -ل وزي- -ر ا أ
ا◊ك-وم-ة اŸؤوق-ت-ة ل-ل-ج-مهورية ا÷زائريةﬁ ،مد
ي- -زي- -د ،إا ¤مÔوف- -ي- -ا (ل- -ي- -بÒي- -ا) ع- -ل- -ى رأاسس ال- -وف- -د
’فريقية اŸسشتقلة.
ا÷زائري اŸششاركة ‘ الندوة الـ 21ا إ

الثÓثاء  09ذو القعدة  1438هـ اŸوافق لـ  01أاوت  2017م

الفجر04.13...............:
الظهر12.٥٥...............:
العصشر1٦.43...............:
المغرب19.٥8..............:
العششـاء21.29................:

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة
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ةــــدود
◊ـقــــ
رئويحســــ
مرالك
ح ابلاـــسـشـد
صــشاشلس،
قــاڤ اي÷ديـــ
هــاــلافمربـيهـــ
أاششرف عليقـ
سـ برسوتسفالي

تـ ـ ـوقيف مهـ ـرب Úومهـ ـأجرين غـ ـ Òشضرعـ ـيÚ

 23°ا÷زائر
 20°ا÷زائر

 33°وهران
 36°وهران

الثمن  10دج

30°
31°

france prix 1

بفضشل اسشتخدام تقنية الششرطة العلمية

أإلطأحة بأŸتورط ‘ قضضية ألعتدأء
علـ ـ ـى رعيـ ـ ـ ـة أأجنبيـ ـ ـ ـ ـة بقسضنطين ـ ـ ـة

الششعب /بفضشل أسشتخدأم تقنية ألششرطة ألعلمية“ ،كنت
لمن قسشنطينة ،صشبيحة أأمسس ،بضشوأحي
ألفرقة أ÷نائية أ
أŸدينة ،من إألقاء ألقبضس على أŸدعو «ب.ح» ألبالغ من
ألعمر  28سشنة ،وهو مسشبوق قضشائي ،متورط ‘ قضشية
ألسشرقة وألعتدأء بالضشرب وأ÷رح ألعمدي ،رأحت ضشحية
أعتدأءأته رعية أأجنبية من جنسشية صشينية ،تبلغ من ألعمر
لسشبوع أŸنصشرمÃ ،حلها ألتجاري ،ألكائن
 48سشنة ،خلل أ أ
ب -وسش -ط م-دي-ن-ة قسش-ن-ط-ي-ن-ة وسش-رق-ة  30.000دج وه-ات-ف-ها
أÙمول قبل أأن يلوذ بالفرأر لوجهة ›هولة.
بعد –ويل أŸششتبه فيه إأ ¤مقر أŸصشلحة وألتحري حول
ه- -وي- -ت -ه ،ت -ب Úأأن -ه ﬁل ب -حث Ãوجب أأم -ري -ن ب -ال -ق -بضس
موضشوعهما ألسشرقة وألعتدأء ،أŸتورط ﬁل –قيق إأ¤
غاية تقدÁه أأمام أ÷هة ألقضشائية أıتصشة إأقليميا.

بعد إانقـــاذه من الغرق من حافظ
الششرطــــــة ﬁمـــد بوتوقــــة

الششعب ‘ /اإطار ﬁاربة التهريب
وا÷رÁة اŸنظمة ،ضشبط عناصشر
الدرك وحرسس ا◊دود Ãغنية
و’ية تلمسشان/ن.ع ،2صشباح
اأمسس ،كمية معتÈة من الكيف
اŸعالج ُتقدر بـ( )07قناط Òو()37
كلغ ،فيما ضشبط حراسس السشواحل
بع“ Úوششنت ،كمية اأخرى تقدر
بـ( )34كلغ.
من جهة أأخرى وبفضشل أليقظة ألدأئمة
ل- - -وح- - -دأت أ÷يشس أŸرأب - -ط - -ة ع - -ل - -ى
أ◊دود ،ضش -ب -طت م -ف -رزة م -ن أل -ق-ط-اع
أل-عسش-ك-ري لبششار/ن.ع ،3.ب -ب-ن-ي ون-ي-ف،
كمية مُعتÈة من ألكيف أŸعالج ُتقدر

بثمانية ( )08قناط.Ò
ه-ذه أل-ك-م-ي-ة أل-ه-ام-ة ت-اأت-ي لُ-ت -ضشاف أإ¤
كميات أأخرى ” ضشبطها ،أأمسس ،بكل
م- -ن ت- -ل- -مسش- -ان وع“ Úوشش -نت/ن.ع،2.
بوزن أإجما‹ يقدر بخمسشة عششر ()15
ق-ن-ط-ارأ و( )71ك -ي-ل-وغ-رأم-ا م-ن أل-ك-ي-ف
أŸعالج أÙجوز خلل هذأ أليوم.
من جهة أأخرى ،أأوقفت مفارز للجيشس
بكل من “Ôأسشت وع Úقزأم/ن.ع،6.
( )03م- -ه -رب Úوح -ج -زت ( )03م-رك-ب-ات
رب -اع-ي-ة أل-دف-ع و( )01ط- - -ن م - -ن أŸوأد
أل- -غ- -ذأئ- -ي- -ة وم- -وأد ﬂت- -ل -ف -ة م -وج -ه -ة
للتهريب.
ك - - -م - - -ا أأوق - - -فت م - - -ف- - -ارز ل- - -ل- - -ج- - -يشس

ببسشكرة/ن.ع ،4.مهرب )02( Úوحجزت
شش -اح -ن -ة وسش -ي-ارة ن-ف-ع-ي-ة ك-انت ﬁم-ل-ة
بـ( )756وحدة من ﬂتلف أŸششروبات.

–ييد إأرهأبي ÚخطÒين
وأسضÎجأع مسضدسضأت

‘ أإط- -ار م- -ك- -اف- -ح- -ة ألإره -اب وخ -لل
عملية بحث وتفتيشس Ãنطقة صشفصشافة
دأئ-رة ق-ورأي-ة ب-ت-ي-ب-ازة/ن.ع“ ،1.ك- -نت
مفرزة للجيشس ،أأمسس ،من –ييد سشتة
( )06أإره- -اب- -ي Úخ- -طÒي -ن وأسشÎج -عت
خمسشة ( )05مسشدسشات رششاششة من نوع

ك -لشش -ن-ي-ك-وف ورشش-اشس ( )01م - -ن ن - -وع
( )RPKوكمية من ألذخÒة وأأغرأضس
ﬂتلفة.
أرت -ف -عت ب -ذلك حصش -ي-ل-ة ه-ذه أل-ع-م-ل-ي-ة
أل -ن -وع-ي-ة أل-ت-ي ب-اشش-رت-ه-ا ق-وأت أ÷يشس
ألوطني ألششعبي ،يوم  23جويلية 2017
Ãنطقة صشفصشافة بولية تيبازة/ن.ع،1.
وأل- -ت -ي لت -زأل م -ت -وأصش -ل -ة ،أإ– ¤ي -ي -د
ثمانية ( )08أإرهابي ÚوأسشÎجاع تسشعة
( )09مسش- - -دسش- - -ات رشش - -اشش - -ة م - -ن ن - -وع
ك -لشش-ن-ي-ك-وف ورشش-اشس م-ن ن-وع RPK
وك- -م- -ي- -ة م -ن أل -ذخÒة وت -دمﬂ Òاب -ئ
ل -لإره -اب -ي– Úت -وي ع -ل -ى م -ت -ف-ج-رأت
وأألغام وأأغرأضس أأخرى.

– ّسشبـــا Ÿواجهــــة ليبيــــا ‘ تصشفيــــــات «الششان»

أŸنتخـ ـ ـب أ Ùـ ـلي يوأصض ـ ـل –ضضÒأتـ ـه وأألكأرأز يركز على ألعأمـ ـل ألب ـ ـدÊ
يواصشل اŸنتخب اÙلي –ضشÒاته
Ãركز سشيدي موسشى –سشبا Ÿواجهة
نظÒه الليبي ‘ إاطار ذهاب تصشفيات
كأاسس إافريقيا للمحلي Úالتي سشتجري
’سشبا Êأالكاراز
‘  ،2018حيث يقوم ا إ
’ششراف على التحضشÒات بحضشور
با إ
جل الÓعب.Ú

»°ù«ªM QÉªY

كان ألتقني أإلسشبا Êقد أسشتدعى  29لعبا
م- -ن أأج -ل أŸشش -ارك -ة ‘ ألÎبصس وأخ -ت -ي -ار
أألفضشل Ÿوأجهة ليبيا ‘ موأجهة ألذهاب
ألتي سشتجري على ملعب ألششهيد حملوي
بقسشنطينة.
قام أألكارأز بتقسشيم ألÎبصس ألتحضشÒي إأ¤
م -رح-ل-تÚ؛ أألو ¤ي-ت-م ف-ي-ه-ا أل-ع-م-ل أل-ب-دÊ
وألثانية سشÒكز فيها على أ÷انب ألفني،
رغم أأن ألعامل ألبد Êسشيأاخذ حصشة أألسشد
م -ن أل -ع-م-ل أل-ت-حضشÒي بسش-بب أل-فÎة أل-ت-ي
Œري بها أŸبارأة وألتي تعرف ركون كل
أألندية للرأحة وهو ما يتطلب عمل كبÒأ
م -ن ط -رف أ÷ه -از أل -ف -ن -ي م-ن أأج-ل إأع-ادة
أألمور إأ ¤نصشابها.
ا◊رارة تضش- -ط- -ر أال- -ك- -اراز ل- -ت -ع -دي -ل
توقيت العمل
أضش-ط-ر أŸدرب ألسش-ب-ا Êأأل-ك-ارأز ل-ت-ع-دي-ل
ب -رن -ام -ج ع -م -ل -ه بسش -بب أ◊رأرة ألشش -دي -دة
بالعاصشمة خلل هذه ألفÎة وهو ما جعله
يؤوجل أ◊صشة ألتدريبية ألتي كانت تÈمج

أألمن ألوطني يزور ألطفل كيحل
رأئد للطمئنأن على حألته ألصضحية

يوميا على ألسشادسشة إأ ¤ألثامنة مسشاًء.
السشفر إا ¤قسشنطينة ‘  9أاوت
تششد تششكيلة أŸنتخب أÙلي ألرحال إأ¤
قسش -ن -ط -ي -ن -ة ‘  9أأوت أŸق- -ب- -لّ – ،سش -ب -ا
Ÿوأجهة منتخب ليبيا على ملعب ألششهيد
حملوي ‘  12من نفسس ألششهر على أأن
تعود ألتششكيلة مباششرة بعد أŸوأجهة إأ¤
م - -رك - -ز سش - -ي - -دي م - -وسش - -ى لسش - -ت - -ك - -م - -ال
ألتحضشÒأت.
لسشباÊ
سشتكون موأجهة ليبيا فرصشة مهمة ل إ
أأل -ك -ارأز م -ن أأج -ل أأخ -ذ أن -ط-ب-اع أأو‹ ع-ل-ى
أŸلعب.
وينتظر أأن يكون أ◊ضشور أ÷ماهÒي كبÒأ

تأألق فرع أألعأب ألقوى للجمعية
ألريأضضي ـ ـة لألم ـ ـ ـ ـن ألوطنـ ـ ـي

لمن ألوطني
الششعب /ششارك فرع أألعاب ألقوى للجمعية ألرياضشية ل أ
‘ ألبطولة ألوطنية أŸفتوحة ‘ ،ألفÎة من  27أ 29 ¤جويلية ،2017
Ãلحق ﬁمد بوضشياف ،مسشجل  08ميدأليات ،منها  02ذهبيتان 04
فضشيات و 02برونزيتان.
تأالق فرع أألعاب ألقوى ÷معية أألمن ‘ هذه ألبطولة ألتي عرفت
مششاركة أأقوى ألعدأئ Úعلى أŸسشتوى ألوطني ،كان بسشبب ألتحضشÒ
أ÷يد وألهتمام ألذي –ظى به هذه ألفئة ألتي تسشتحق ألتقدير
وأإلششادة.

خلل موأجهة ليبيا ،خاصشة أأن ألسشلطات
أÙل -ي -ة ت -ع -م-ل ع-ل-ى ق-دم وسش-اق ل-ت-ج-ن-ي-د
أ÷ميع خلل هذه أŸوأجهة وكسشب ألرهان
ب - -ن - -ق - -ل م - -ب - -اري - -ات أŸن - -ت- -خب أألول أ¤
قسشنطينة.
بولعويدات يلتحق اليوم
ي -ل -ت -ح -ق ،أل -ي-وم ،م-ه-اج-م نصش-ر حسش Úدأي
ﬁم- -د أل- -ه -ادي ب -ول -ع -وي -دأت ،ب -تشش -ك -ي -ل -ة
أŸن - -ت - -خب أÙل - -ي ب- -ع- -د أأن شش- -ارك م- -ع
ألنصشرية ‘ ألبطولة ألعربية.
كان أ÷هاز ألفني قد منح أللعب ترخيصشا
بالغياب عن بدأية ألÎبصس ،بسشبب توأجده
م -ع ف -ري -ق -ه ب -ال -ق-اه-رة م-ع أأم-ره ألل-ت-ح-اق

بالÎبصس مباششرة بعد ألعودة من ألقاهرة
وهو ما حدث ،أأمسس ،حيث عادت تششكيلة
ألنصشرية.
م -ن -ط -ق -ة ﬂت -ل -ط-ة ون-دوة صش-ح-ف-ي-ة
للمدرب أالكاراز
ب-ر›ت خ-ل-ي-ة أإلع-لم أل-ت-اب-ع-ة ل-ل–ادي-ة
أ÷زأئرية لكرة ألقدم ،بالتنسشيق مع أ÷هاز
ألفني ،منطقة ﬂتلطة للعبي أŸنتخب
أÙلي ،غدأ أألربعاء ،بدأية من ألسشاعة 10
ونصشف صشباحاÃ ،ركز سشيدي موسشى.
ي -ع -ق -د م -درب أŸن -ت -خب أÙل -ي ل-وك-اسس
أأل -ك -ارأز م -ن ج -ه -ت-ه ن-دوة صش-ح-ف-ي-ة Ãرك-ز
سش -ي -دي م -وسش -ى ،ي -وم أÿم-يسس ،ب-دأي-ة م-ن
ألسشاعة  11ونصشف للحديث عن موأجهة
ليبيا وأألهدأف أŸنتظرة من ألÎبصس.
مواجهة العودة ‘ سشفاقصس
Œري موأجهة ألعودة ب ÚأŸنتخب أÙلي
ونظÒه ألليبي Ãدينة سشفاقصس ألتونسشية،
بسشبب أسشتحالة لعب أŸوأجهة ‘ ليبيا...
وهو ما دفع «ألكاف» ل›Èة مبارأة ألعودة
بتونسس.
تلعب أŸبارأة على أأرضشية ملعب سشفاقصس
‘  18أأوت أŸق -ب -ل .ع -ل -م -ا أأن تشش -ك -ي-ل-ة
أŸنتخب أÙلي سشتط Òإأ ¤تونسس ‘ 16
أأوت.

نظمت ششرطة سشكيكدة زيارة أطمئنان للطفل كيحل
رأئد ،ألذي ” أإنقاذه من قبل حافظ ألششرطة بوتوقة
ﬁم -د أل-ت-اب-ع ل-ف-رق-ة شش-رط-ة أ◊دود أل-ب-ح-ري-ة Ÿي-ن-اء
سشكيكدة وألذي كان خارج أأوقات ألعمل ،على مسشتوى
ششاطئ ألبحر لع Úألدولة Ãدينة ألقل.
بوتوقة “كن بفضشل ح ّسشه ألإنسشا Êوتكوينه ألششرطي
أŸتميز ‘ ›ال ألإسشعافات ألأولية ،من أإنقاد روح
كانت ب Úحياة وموت ‘ .أأجوأء عائلية بهيجة ،قامت
أإط- -ارأت وأأع- -وأن ورت- -ب- -اء م- -ن ﬂت -ل -ف مصش -ال -ح أأم -ن
سش -ك -ي -ك -دة وب-حضش-ور ح-اف-ظ ألشش-رط-ة ب-وت-وق-ة ﬁم-د،
بالتوأصشل مع أأفرأد عائلة ألطفل على مسشتوى منزله
ألعائلي بحي ﬁمد ألششيخ بالقل ،وألذين رحبوأ بقوأتنا
وثّمنوأ هاته أŸبادرة ألتي Œسشد مدى نبل وأإنسشانية
منتسشبي جهاز ألششرطة.

«جأزي» ترأفقكم خلل ألعطلة
ألصضيفية وتطلق عرضض «توريسضت»
م -ن أأج -ل ألسش -ت -م -ت-اع ب-قضش-اء فصش-ل ألصش-ي-ف ‘
أ÷زأئر ،تعلن «جازي» عن عرضس جديد
أأط - -ل - -ق ع - -ل - -ي - -ه أإسش- -م «ت- -وريسشت» أأو
«ألسش - -ائ - -ح» ،صش- -م- -م خصش- -يصش- -ا
ل-لسش-ي-اح وأŸغÎب Úأل-ذين
ي - -اأت - -ون أإ ¤أل- -ب- -لد
خ - - - - -لل ه- - - - -ذأ
أŸوسشم..
أل -ع -رضس ي -وف-ر
ل- - -ل - -زب - -ائ - -ن أأنÎنت
وم -ك -اŸات ﬁل -ي-ة بسش-ع-ر
ألسش- -وق  ،أإ ¤ج- -انب م- -ك -اŸات
بسشعر تفضشيلي هو  10دنان Òللدقيقة
أل -وأح -دة ن -ح -و أÿارج (ف -رنسش-ا ،أإي-ط-ال-ي-ا،
ك -ن -دأ ،أل -ولي-ات أŸت-ح-دة ألأم-ري-ك-ي-ة ،أإسش-ب-ان-ي-ا
وبلجيكا).
سشعر ألششÎأك ‘ ألعرضس هو  2000دينار Áكن ألزبون
ألسش -ت -ف-ادة م-ن  2000دي -ن -ار رصش -ي -د سش -اري أŸف-ع-ول ‘
أŸك -اŸات أÙل -ي -ة وأل -رسش -ائ -ل أل-نصش-ي-ة أل-قصشÒة ،و 150
دقيقة من أŸكاŸات ألدولية نحو ألهاتف ألثابت أأو ألنقال
‘ ألدول أŸذكورة سشابقا و 3جيغابايت من ألإنÎنت.
أ ل ر ص ش ي د ص ش ا ل ح  Ÿد ة  3 0ي و م ا و أ ل ع ر ض س س ش ا رٍ أ إ  ¤غ ا ي ة 3 0
سشبتم Èألقادم.
م- -ع «ج -ازي» أل -رأئ -د ‘ ›ال ت -ك -ن -ول -وج -ي -ا ألتصش -الت
ألرقمية ،يسشتفيد أŸششÎك من حرية ألتوأصشل على أأحسشن
ششبكة وألتمتع بسشلم بعطلته ‘ أ÷زأئر.

