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مسصاهــــل مـــــن واشصنــــــطن:

ألديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ل يج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب أأن يصسب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح
فضساء للمؤأجهـ ـ ـ ـ ـ ـة بـ ـ ـ Úألشسعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـؤب
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لرصصفــــة إا ¤بــــرك مائيـــة
اŸكّيفـــــــات –ــــّول ا أ
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لولية
«الشصعب» ترصصــــد التسصجيـــÓت ا أ
للناجحـــ Úا÷ـــــــــدد ع Èا÷امعـــــــات

أك ـ ـ Ìم ـن  ٣٥٠٠طالـ ـ ـب
سسجلؤأ منـ ـذ فت ـح أألرضسيـة
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فريد خليفي ،مدير النقل بقسصنطينة
‘ حـــــــوار مـــــع «الشصعــــــــب»:

أشسغـ ـ ـال تؤسسعـ ـ ـة خ ـ ـط ألÎأم ـ ـؤأي
‘ تقـ ـ ـ ـ ـّدم وألّتسسلي ـ ـ ـ ـ ـ ـم قريبـ ـ ـ ـ ـا
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لفريقية  ٣للشصباب اليوم
للعاب ا إ
قبل اختتام ا أ

أ÷زأئر تعزز رصسيدها ‘ ألكارأتي،
أŸصسارع ـ ـ ـة و أÓŸح ـ ـة ألشسرأعي ـة
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حطاب يشسرف على اختتام
األلعاب اإلفريقية

بن مسسعود ‘ زيارة
عمل إا ¤بجاية
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نسسيب ضسيف منتدى «ا◊وار »
يشس- - - -رف وزي - - -ر الشس - - -ب - - -اب
ال - -ري - -اضس - -ة ﬁم- -د ح- -ط- -اب،
ال-ي-وم ،ع-ل-ى اخ-ت-ت-ام ال-ط-ب-عة
Óل-ع-اب الف-ري-ق-ية
ال-ث-ال-ث-ة ل -أ
وذلك Ãلعب  5جويلية على
السساعة  18.00مسساء.

ينشسط وزير اŸوارد اŸائية حسس Úنسسيب  ،اليوم ،ندوة حول واقع
و آافاق اŸوارد اŸائية للحديث عن كل ما يتعلق بالقطاع من ا‚ازات
ونقائصض ،وذلك Ãقر جريدة ا◊وار على السساعة  11:00صسباحا.

..ويقوم بزيارة عمل ألم البواقي
ك -م -ا ي -ق -وم ال -وزي -ر حسس Úنسس -يب ب-زي-ارة ع-م-ل وت-ف-ق-د Ÿشس-اري-ع
القطاع بولية أام البواقي ،وذلك يوم الثÓثاء  31جويلية ا÷اري.

«األفانا» يعقد دورة
اÛلسس الوطني الوطني

يÎأاسض م - -وسس - -ى ت - -وات - -ي رئ- -يسض
ا÷بهة الوطنية ا÷زائرية ،اليوم،
دورة أاو ¤للمجلسض الوطني وذلك
ب -اŸق -ر ال -وط -ن -ي ب -ال -ع -اصس -م -ة ع-ل-ى
السساعة  10.00صسباحا.

حمÓت –سسيسس
حول اقتصساد اŸاء

معرضس حول هجومات الشسمال القسسنطيني

ت-ن-ظ-م ال-وك-ال-
اŸدمج للموا ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-تسس-يÒ
رد ا
Ÿائية وكالة ا◊وضض
ال -ه -ي -دروغ -را‘
ا
÷زائ -ر -ا◊ضس -ن -ة -
الصس -وم -ام ح -م -
اقتصساد اŸاء إا Óت –سس -يسس -ي -ة ح-ول
¤
ح -يث ت -ق -دم غاية  16أاوت القادم،
ال -
و
ك
ا
ل
ة
ب -رن-ا›ا ث-ري-ا
ي -تضس -م -ن ت -ق -د
Ë
دروسض –سس -يسس -ي -ة
ل - -ف - -ائ - -دة ا أ
لط- -
السساحلية بو ف - -ال سس - -ي - -م - -ا ب- -اŸدن
مرداسض وبجاية.

الشساف شسهرزاد تقدم
إاصسدارها ا÷ديد

تكتل «تاج» ‘ زيارة
عمل للبويرة

يشس- -رع وف- -د م- -ن ن- -واب ال -ك -ت -ل -ة
الŸÈان - - - -ي - - - -ة ◊زب Œم - - - -ع أام- - - -ل
ا÷زائ- - -ر ،غ- - -دا الح- - -د ،ب- - -زي - -ارة
م -ي -دان -ي -ة ل-ولي-ة ال-ب-وي-رة تشس-م-ل
ب - -عضض ب- -ل- -دي- -ات ال- -ولي- -ة ‘ اط- -ار
التكفل باŸطالب اŸشسروعة واÙلة
للمواطن.Ú

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسض مالها الجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

التحرير

التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسض(021) 60.67.93 :

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسض(021)60.٧0.35:

(021) 60.70.40

وا‹ وهران ضسيف
«منتدى ا÷مهورية»

لرشسيف الوطني معرضسا –ت عنوان« :الهجوم
ينظم ا أ
م-ال ال-قسس-ن-ط-ي-ن-ي خ-ط-وة أاو ¤لتدويل القضسية
ع-ل-ى الشس-
لح-د 05
÷زائ -ري -ة ث -م ان-ع-ق-اد م-ؤو“ر الصس-وم-ام» ،ي-وم ا أ
ا
 2على السساعة  10.00صسباحا Ãقر ملحقة مركز
أاوت 018
ف ال -وط-ن-ي أام-ام ق-اع-ة اب-ن خ-ل-دون ب-ال-ع-اصس-م-ة.
لرشس -ي -
ا أ
لبواب مفتوحة امام ا÷مهور طيلة شسهر أاوت من
وتكون ا
 ¤اÿميسض على السساعة  09.00صسباحا ا ¤غاية
لحد إا
ا أ
 15:30مسساء.
Ÿعرضض عشسية اŸناسسة اŸزدوجة اŸتزامنة مع 20
ينظم ا
اوت  1955و 20اوت  1956مؤو“ر الصسومام.

التسسجيÓت األولية للناجحÚ
‘ البكالوريا

ت-ن-ظ-م الشس-اف «شس-ه-رزاد « ال-ت-ي
ت -خ-طت وصس-ف-ات-ه-ا ح-دود ال-وط-ن
إا ¤ال - -ع- -اŸي- -ة ،ال- -ي- -وم ،ورشس- -ة ‘
ال-ط-ب-خ ا÷زائ-ري ب-ف-ن-دق ل-وف-ال
ب -ح -ي -درة ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصس -م-ة ،
ت-ك-ون م-ت-ب-وع-ة ب-ن-دوة صس-ح-ف-ي-ة
تقدم من خÓلها برنا›ها « مئزر
شس -ه -رزاد» ال-ذي ي-تضس-م-ن ت-ق-دÁا
لكتابها « طبخي ا÷زائري» كما
سس-ت-ن-ظ-م شس-ه-ر أاوت ال-ق-ادم ح-ف-ل
عشساء.

ي- - -ق- - -وم وزي - -ر السس - -ي - -اح - -ة
والصس -ن -اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ع-ب-د
لحد
القادر بن مسسعود ،غدا ا أ
 29ج-وي-ل-ي-ة ا÷اري ،ب-زي-ارة
ع-م-ل وت-ف-ق-د Ÿشس-اري-ع القطاع
بولية بجاية .

يسس - - -تضس - - -ي - - -ف م - - -ن - - -ت- - -دى
ج- -ري -دة «ا÷م -ه -وري -ة» ي -وم
جويلية
لث- - - - - - - - - -ن30 Ú
ا إ
 2018ع-ل-ى السس-اع-ة العاشسرة
صس- -ب- -اح -ا وا‹ وه -ران م -ول -ود
شسريفي .
اŸن-ت-دى سس-ي-ت-ناول بالعرضض
م التحديات التي
والنقاشض أاه ّ
تواجه ولية وهران وخاصسة
لبيضض اŸتوسسط
أالعاب البحر ا أ
. 2021

إاطÓق خدمة «اإلخماد
اÙمول» من غليزان
ان-ط-ل-قت م-رح-ل-ة ال-تسس-ج-يÓ-ت ا أ
لول-ي-ة ل-ل-ن-اج-ح‘ Ú
شس-ه-ادة ال-ب-ك-ال-وريا من  26إا 28 ¤ج-وي-ل-ية ا÷اري ،و
ت-تضس-م-ن ه-ذه اŸرح-ل-ة م-لء ب-ط-اق-ة ال-رغ-ب-ات وإايداعها
ع Èاÿط م- -ن خÓ- -ل م- -وق- -ع «ال- -واب» ل- -ل- -تسس- -ج- -ي Ó-ت
ا÷امعيةhttp:www:orientation-esi.dz :

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

ت -ف -ت -ت -ح اŸدي -ري -ة ال -ع -ام -ة
للغابات خدمة عمود التدخل
اÙم- - -ول ‘ إاط- - -ار ح- - -م- - -اي- - -ة
ال -غ -اب -ات م -ن ا◊رائ -ق ،ح -يث
يسس- -م- -ح اŸشس- -روع ب- -ال- -ت -دخ -ل
السس -ري -ع ‘ اŸن -ط-ق-ة ا÷ه-وي-ة
ل - -ل - -غ - -رب ،وي- -ت- -م الف- -ت- -ت- -اح
ال - -رسس - -م - -ي ي - -وم الث - -ن30 Ú
جويلية بولية غليزان.

إلع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم التجـ ـ ـاري :السسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لشسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 1شسارع باسستور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسض(021)73.95.59... :

وسسسسات التالية:الوسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

»æWh

السسبت  28جويلية  2018م
الموافق لـ  14ذي القعدة  14٣9هـ

Ãناسسبة العيد الوطني لبÓده

رئيسس ا÷مهورية يهنئ رئيسس اŸالديف
بعث رئيسس ا÷مهورية السسيد عبد العزيز بوتفليقة برقية تهنئة لرئيسس جمهورية اŸالديف ،عبد الله  ÚÁعبد القيومÃ ،ناسسبة
احتفال بÓده بعيدها الوطني أاكد له فيها حرصسه التام على مواصسلة العمل معا من أاجل بعث وتوطيد عÓقات التعاون ب Úالبلدين.

و يهنئ نظÒه الكوبي بالذكرى
 65ليوم التمرد الوطني

اسس -ت -ه -ل ال -رئ -يسس ب -وت -ف -ل-ي-ق-ة ب-رق-ي-ت-ه
«يسس-ع-د ، Êوج-م-ه-وري-ة اŸالديف –تفل
ب -ع -ي -ده -ا ال-وط-ن-ي أان أاع-رب ل-ك-م  ،بإاسسم
ا÷زائر شسعبا و حكومة و أاصسالة عن نفسسي
،عن أاخلصس التها Êو أاطيب التمنيات لكم
Ãوفور الصسحة والهناء و Ãزيد من التقدم
و اإلزدهار لشسعب اŸالديف الشسقيق».
وأاضساف الرئيسس يقول «هذا و اغتنم
ه -ذه اŸن -اسس -ب -ة السس -ع -ي-دة ألشس-ي-د ب-ج-ودة
عÓقات الصسداقة و التضسامن التي تربط
بلدينا  ،و أاؤوكد لكم حرصسي التام على
مواصسلة العمل معكم من أاجل بعث وتوطيد
عÓ- -ق- -ات ال- -ت- -ع- -اون ال -ث -ن -ائ -ي -ة ‘ ك -اف -ة
اÛالت خ- -دم- -ة ل- -ل- -مصس -ال -ح اŸشسÎك -ة
لشسعبينا الشسقيق.Ú

..يهنئ نظÒه الليبÒي
بعث رئيسس ا÷مهورية  ،عبد العزيز
بوتفليقة ،برقية تهنئة للرئيسس الليبÒي ،
جورج وييا Ã ،ناسسبة احتفال بÓده بعيدها
الوطني أاكد له فيها على العمل من أاجل
تعزيز التعاون ب Úالبلدين.
قال الرئيسس بوتفليقة ‘ برقيته «أان
احتفال جمهورية ليبÒيا بعيدها الوطني
سسانحة طيبة أاغتنمها ألتوجه  ،لكم  ،باسسم
ا÷زائر شسعبا و حكومة و أاصسالة عن نفسس
بأاحر تهانينا مقرونة بأاطيب “نياتي لكم
Ãوف- -ور الصس -ح -ة و السس -ع -ادة ،و ب-ال-رق-ي
واإلزدهار للشسعب الليبÒي الشسقيق».

واصسل رئيسس ا÷مهورية يقول« :هذا
وأاغتنم هذه اŸناسسبة السسعيدة ألنوه بجودة
أاواصس- -ر الصس- -داق -ة ال -ت -ي ت -رب -ط ا÷زائ -ر
وليبÒيا و أاؤوكد لكم على العمل معكم على

ت -ع -زي -ز ال -ت -ع -اون ب Úب -ل -دي -ن -ا و ت -ع -م -ي -ق
مشساوراتنا حول ما هو ﬁل اهتماماتنا
اŸشسÎكة من اŸسسائل اإلقليمية والدولية.

ب -عث رئ -يسس ا÷م -ه -وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ب-رق-ي-ة ت-ه-نئة Ÿيغل دياز كانيل
برموديزى ،رئيسس ›لسس الدولة و›لسس
ال -وزراء ال -ك -وب-ي Ãن-اسس-ب-ة اح-ت-ف-ال بÓ-ده
بالذكرى ال 65ليوم التمرد الوطني.
وجاء ‘ برقية الرئيسس «يسسر ÊأاÁا
سسرور Ã ،ناسسبة احتفال بÓدكم بالذكرى
اÿامسسة و السست Úليوم التمرد الوطني ،ان
اتوجه اليكم باسسم ا÷زائر شسعبا و حكومة
وأاصسالة عن نفسسي ،بتهانينا ا◊ارة مقرونة
ب- -أاط -يب “ن -ي -ات -ي ل -ك -م Ãوف -ور الصس -ح -ة
والهناء و بالرقي والزدهار للشسعب الكوبي
الصسديق».
و أاضساف الرئيسس بوتفليقة «هذا واغتنم
ه -ذه السس -ان -ح -ة السس -ع -ي-دة ألع Èل-ك-م ع-ن
ارت -ي -اح -ي ÷ودة ال -ع Ó-ق-ات ال-ق-ائ-م-ة بÚ
بلدينا و مثالية حوارهما و كذا الصسداقة و
ال-تضس-ام-ن ال-ت-ي Œم-ع شس-ع-ب-ي-ن-ا الشس-غ-وفÚ
ب -ق -ي -م السس Ó-م و ال -ع -دل ال -ت -ي ن -ادت ب -ه-ا
ثورتاهما اللتان ل جدال ‘ كونهما تركتا
بصسمة ل تنمحي ‘ التاريخ اŸعاصسر’’.
وقال رئيسس ا÷مهورية« :كما يطيب ‹
ان اؤوكد لكم اسستعدادي Ÿواصسلة العمل
معكم على “ت Úالتعاون الثنائي و توسسيعه
ا ¤سس - -ائ- -ر اÛالت ﬁل اه- -ت- -م- -ام- -ن- -ا
اŸشسÎك خدمة Ÿصسلحة بلدينا.

الندوة الوزارية حول ا◊ريات الدينية ،مسساهل من واشسنطن:

الدين ’ يجب أان يصسبح فضساء للمواجهة ب Úالشسعوب

أاك -د وزي -ر الشس -ؤوون اÿارج -ي -ة ع -ب -د ال -ق -ادر
مسساهل أاول أامسس ،بواشسنطن «أان الدين ’ يجب
أان يصسبح خطا للقطيعة وفضساء للمواجهة بÚ
’ف- - -راد والشس- - -ع- - -وب ك- - -م- - -ا ي- - -ري - -ده أاصس - -ح - -اب
ا أ
ايديولوجيات التطرف والطائفية الدينية».
‘ مداخلته بالندوة الوزارية حول ا◊ريات الدينية
أاكد مسساهل أان «الختÓف ل ينجر عنه بالضسرورة تهديد
Óثراء
كما أان التنوع ينطوي دائما على إامكانيات كبÒة ل إ
اŸتبادل»  ،مشسÒا ا ¤أان «‡ارسسة العقيدة الدينية شسكل
مهم من أاشسكال التعب Òعن ا◊رية الفردية ويجب أان
ت -ب -ق -ى وت -ك -ون ﬁم -ي -ة م -ن اŒاه -ات ع -دم ال -تسس -ام-ح
واإلقصساء»،مؤوكدا ‘ الوقت ذاته أان «هذه الغاية تتطلب
ترقية ﬁيط مؤوسسسساتي مناسسب يرتكز على القاعدة
الصسلبة لسسلطة القانون واŸسساواة ‘ ا◊قوق دون أاي “ييز أاو
تفرقة».
وقال مسساهل أان «هذا التحدي اŸتقاسسم الذي يسستوقف
جميع األ· يدعو إا ¤إاجراءات أاك Ìمن شسانها أان تعزز بشسكل
متزايد عاŸية القواعد التي انضسمت إاليها البلدان Ãحضس
إارادتها ‘ إاطار اŸعاهدة الدولية اŸتعلقة با◊قوق اŸدنية
و السسياسسية».
‘ األخ Òأاكد رئيسس الدبلوماسسية ا÷زائرية ان «‡ارسسة
حرية اŸعتقد ل يجب ان تسستخدم كذريعة للمسساسس بالنظام
واألمن و الصسحة العامة أاو األخÓق و ا◊ريات وا◊قوق
األسساسسية للغ ،»Òمضسيفا «كما ل ينبغي أان تكون أاداة و دافعا
للتدخل األجنبي ‘ الشسؤوون الداخلية للدول ،بل على العكسس
من ذلك لسسيما ‘ هذا العا ⁄غ ÒاŸسستقر يجب ان تبقى
Óخ -وة و السس -ل -م و ل -يسس ال -ك -راه -ي -ة و
ال- -دي- -ان -ات مصس -درا ل  -أ
النزاعات».

الدسستور والقوان Úا÷زائرية تضسمن
حرية اŸعتقد
كما أابرز الوزير ان الضسمانات الدسستورية ◊رية اŸعتقد
والرأاي و‡ارسسة العبادة ‘ ا÷زائر مذكرا بأاحكام اŸادة 42
من الدسستور ا÷زائري التي تنصس على أانه «ل مسساسس بحرمة
حرية اŸعتقد وحرمة حرية الرأاي وحرية ‡ارسسة العبادة
مضس -م -ون -ة ‘ ظ -ل احÎام ال -ق -ان -ون « ،مضس -ي -ف -ا أان اج -ت-م-اع
واشسنطن جاء ‘ سسياق دو‹ يتميز بتصساعد كل أانواع التعصسب
والسسÓموفوبيا ومعاداة األجانب إاضسافة إا ¤اÿلط الكبÒ
ب Úالدين اإلسسÓمي وآافة اإلرهاب».
م- -ن ج -ه -ة أاخ -رى أاب -رز مسس -اه -ل «ح -رصس اŸشس -رع وك -ذا
اŸؤوسسسسات ا÷زائرية اŸكلفة بإانفاذ القانون على توف Òكل
الشس -روط اŸط -ل -وب -ة م -ن اج -ل دع -م ا◊ري -ات ال-ت-ي كّ-رسس-ه-ا
الدسستور وقوان Úا÷مهورية» ،قائ« Óأان ‡ارسسة الشسعائر
الدينية ‘ ا÷زائر ،سسواء السسÓمية او غÒها ،تتم ‘ اطار
القانون الذي يسسري على كافة اŸواطن Úو يخصس جميع
الديانات»،،مشسÒا إا ¤أان «ال -ق -وان Úا÷زائ -ري -ة ت -ت-ط-اب-ق ‘
مضسامينها مع اللتزامات الدولية للجزائر و كذا مع أاحكامها
اŸتعلقة Ãمارسسة ا◊رية الدينية مع ضسمان معاملة قانونية
للديانة السسÓمية و للديانات الخرى».
وأاضس -اف مسس -اه -ل ق -ائ Ó-أان «ال-وزارة اŸك-ل-ف-ة ب-الشس-ع-ائ-ر
الدينية ل تسسمى وزارة الشسؤوون السسÓمية بل وزارة الشسؤوون
الدينية و الوقاف».

تاريخ حافل بالتنوع الثقا‘
أاكد مسساهل ان ا÷زائر لها تاريخ على مدى ثÓثة آالف
سسنة يتميز بالتنوع الثقا‘ ،وقال أان «ا÷زائر،أارضس اإلسسÓم،
أا‚بت القديسس أاوغسسط Úو أاعطت للمسسيحية أاحد أابرز و

أاروع علماء الدين».
و ذكر ‘ نفسس السسياق أان «ا÷زائري Ãبادرة من رئيسس
ا÷مهورية ،ع-ب-د ال-ع-زي-ز بوتفليقة ،ك-رمت ذاك-رت-ه-ا ع-ندما
نظمت ‘  2001بعنابة بالقرب من مدينته األصسلية تاغسست
(حاليا سسوق أاهراسس) ندوة دولية كبÒة حول عمله و مسساهمته
‘ إاثراء الفكر و العقيدة اŸسسيحية».
وأاضساف أان «ا÷زائر أارضس اإلسسÓم قد أاعطت كذلك
Óنسسانية األم Òعبد القادر الذي أانقذ ‘ زمنه حياة أالف
لإ
اŸسسيحي ÚخÓل منفاه ‘ دمشسق ،وكان أاول من وضسع قواعد
القانون الدو‹ اإلنسسا Êحسسب شسهادة الرئيسس ا◊ا‹ اللجنة
الدولية للصسليب األحمر.
وك - -تب ألع - -دائ - -ه ‘ Ô÷ 1845الت ف- -رنسس- -ي Úخ Ó-ل
اŸق -اوم -ة ال -ت -ي ق -اده -ا ‘ م -واج-ه-ة اÙت-ل ح-ول م-وضس-وع
جنودهم اŸعتقل« Úأارسسلوا قسسا إا ¤اıيم ولن ينقصسه شسيء
وسسأاحرصس على أان يكرموا ويحÎموا كما ينبغي ( )...سسيصسلي
كل يوم مع اŸعتقل Úوسسيواسسيهم وسسÒاسسل عائÓتهم».
وسسيحفظ التاريخ كذلك أانه كان معÎفا به كفاعل سسÓم
ديني» ألنه كرر مرارا أانه» لو أان اŸسسلم ÚواŸسسيح Úأارادوا
اللتفات إا‹ ألوقفت نزاعاتهم وأاصسبحوا داخليا وخارجيا
إاخوة».
وأاضساف مسساهل أان «ا÷زائر أارضس اإلسسÓم لها تاريخ
حيث وجدت فيها اليهودية ومعتنقوها سسواء منهم السسكان
األصسليون أاو الÓجئون الهاربون ،ل سسيما من الضسطهاد و كما
يشسهد بذلك ق Èوضسريح أاحد ا◊اخامات األك Ìشسهرة ‘
العا ⁄واŸوجود بتلمسسان با÷زائر واللذين تتم زيارتهما
بانتظام من طرف رعايا أاجانب يهود».
كما ذكر وزير الشسؤوون اÿارجية أان ا÷زائر التي لطاŸا
ح -رصست ع -ل -ى ال -ت -ك -ف-ل ب-النشس-غ-الت اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ب-ن-اء دول-ة
م-ع-اصس-رة و مسس-اﬁة م-ب-ن-ي-ة ع-ل-ى ال-ق-ي-م الشس-خصس-ي-ة ل-لشسعب
ا÷زائري منها تلك التي يحملها الدين اإلسسÓمي ‘ ذاته و
Óكراه ‘ الدين» و على القيم الدولية
التي تعلم انه «ل وجود ل إ
التي Œمع اليوم ب ÚاÛتمع الدو‹ و اإلنسسانية ‘ ›ملها.
و أاضساف الوزير قائ Óانه قد ” تأاكيد هذا النشسغال ‘
مرحلة مبكرة و باقتناع عميق من طرف النداء الذي أاطلق
ثورة  1نوفم 1954 Èو الذي تقرر من خÓله الكفاح من اجل
السستقÓل الوطني و إانشساء دولة دÁقراطية و اجتماعية
مبنية على «احÎام كل ا◊ريات األسساسسية بغضس النظر عن
العرق أاو الديانة».

 ..يتحادث مع مسساعدة كاتب الدولة اأ’مريكي
اŸكلفة بالشسؤوون السسياسسية والعسسكرية
–ادث وزير الشسؤوون اÿارجية ،عبد القادر مسساهل ،أاول
أامسس ،ع -ل -ى ه -امشس ال -ن -دوة ال -وزاري -ة ح -ول ا◊ري -ات ال -دي-ن-ي-ة
اŸنعقدة بواشسنطن ،مع تينا كايدانوف ،مسساعدة كاتب الدولة

الم- -ري- -ك- -ي اŸك- -ل- -ف -ة ب -الشس -ؤوون
السسياسسية والعسسكرية ،حسسبما جاء
‘ بيان لوزارة الشسؤوون اÿارجية.
و ق - -د سس - -م - -ح ه - -ذا ال - -ل- -ق- -اء
ل- -ل- -ط -رفÃ Úن -اقشس -ة ال -ع Ó-ق -ات
ال- -ث- -ن- -ائ- -ي -ة لسس -ي -م -ا «‘ اÛال
األمني و سسبل وطرق تعزيزيها»،
يضس -ي -ف ن -فسس اŸصس -در .ك -م -ا ”
التطرق أايضسا ا ¤الوضسع Ãنطقة
السساحل لسسيما ‘ ليبيا .و ‘ هذا
اÿصس - - -وصس- - -ي أاك- - -د اŸسس- - -ؤوولن
«“سس -ك -ه -م -ا ب -اسس -ت -ق -رار ل-ي-ب-ي-ا و
ضسرورة ايجاد حل سسياسسي كفيل
ب-السس-م-اح Ûم-وع اŸن-ط-ق-ة Ãواج-ه-ة ال-ت-ح-دي-ات و التهديدات
اŸوجودة خاصسة الرهاب و ا÷رÁة اŸنظمة و الهجرة غÒ
الشسرعية» ،يضسيف نفسس اŸصسدر.
و قد تبادل الطرفان وجهات النظر حول أاهم اŸواضسيع
اŸدرجة ‘ جدول أاعمال الندوة حول ا◊ريات.

.. ..يتحادث مع رئيسس ÷نة الشسؤوون اÿارجية
لغرفة ‡ثلي الو’يات اŸتحدة
كما –ادث وزير الشسؤوون اÿارجية ،عبد القادر مسساهل ،أاول
أامسس ،بواشسنطن مع رئيسس ÷نة الشسؤوون اÿارجية لغرفة ‡ثلي
الوليات اŸتحدة السسيد ايد رويسس على هامشس الندوة الوزارية
ح-ول ا◊ري-ات ال-دي-نية ،حسس -ب -م -ا ج-اء ‘ ب-ي-ان ل-وزارة الشس-ؤوون
اÿارجية.
وأاوضسح ذات اŸصسدر أان السسيدين مسساهل و رويسس « اشسادا
بنوعية العÓقات القائمة ب Úا÷زائر و الوليات اŸتحدة حيث
أاكدا إارادة البلدين ‘ العمل سسويا من أاجل تعزيزها و تنويعها
لسسيما ‘ اÛال القتصسادي و التجاري و التكوين و التعاون
الŸÈا.»Ê
كما تطرق اŸسسؤوولن اللذان تبادل «وجهات النظر حول
وضسعيات الزمة و النزاع لسسيما Ãنطقة السساحل» ا ¤اŸواضسيع
اŸرت -ب -ط -ة ب « م -ك -اف -ح -ة الره -اب و سس-ي-اسس-ات ال-قضس-اء ع-ل-ى
التطرف» حسسب البيان.
و حول هذه اŸسسأالة ،عرضس مسساهل التجربة ا÷زائرية ‘
هذا اÛال ،حسسب وزارة الشسؤوون اÿارجية.

..ويتحادث مع مسستشسار اأ’من الوطني للو’يات اŸتحدة
–ادث وزي -ر الشس -ؤوون اÿارج -ي -ة ع -ب -د ال -ق -ادر مسس-اه-ل م-ع
مسستشسار المن الوطني للوليات اŸتحدة ،جون بولتون على
هامشس الندوة الوزارية حول حرية اŸعتقد اŸنظمة بواشسنطن،
حسسبما أافاد به بيان لوزارة الشسؤوون اÿارجية.
وك- -انت ه -ذه اÙادث -ات «اŸن -درج -ة ‘ إاط -ار ال -تشس -اور
اŸن -ت -ظ-م ب Úا÷زائ-ر وال-ولي-ات اŸت-ح-دة األم-ري-ك-ي-ة ،فرصسة
للطرف Úإلجراء تقييم للتعاون ا÷زائري األمريكي ل سسيما ‘
اÛال السسياسسي واألمني» ،حسسب ذات البيان.
وتطرق اŸسسئولن أايضسا ا« ¤الوضسع ‘ منطقتي اŸغرب
العربي و السساحل ،سسيما ‘ ما‹ و ليبيا وكذا آاخر التطورات التي
يعرفها هذان البلدان واŸسسارات السسياسسية للتسسوية» ،حسسبما
أاضساف ذات اŸصسدر.
و ‘ هذا اإلطار أاعلم الوزير «ﬁادثه با÷هود التي تبذلها
ا÷زائر ‘ اطار تسسوية الزمة ‘ ليبيا و‘ ما‹» ،حسسبما
أاضساف البيان.
و–ادث السس- -ي- -دان مسس- -اه -ل و ب -ول Ïم -ن ج -ه -ة أاخ -رى ع -ن
«مواضسيع متعلقة Ãكافحة اإلرهاب والقضساء على التطرف و كذا
ﬁاربة الهجرة غ Òالشسرعية».
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^ فنيدسس بن بلة
اطلع وزير اÿارجية عبد القادر مسساهل اŸشسارك ‘ Úالندوة
الدولية حول حرية اŸعتقد بواشسنطن على التجربة ا÷زائرية ‘
هذا اÛال كاشسفا عن التداب Òالدسستورية اŸتخذة ‘ هذا الشساأن
التي ضسمنت ‡ارسسة حرية اŸعتقد والعبادة والراأي دون ضسغط
اواإكراه .وهي مسسالة حسسمتها اŸادة  42من الدسستور التي رفعت
اللبسس عن هذه القضسية واأزالت عنها اإ ¤الأبد صسفة اŸتاجرة بها
واتخاذها ورقة ابتزاز ومسساومة من «اأصسحاب السسوء « وذوي النوايا
السسيئة اŸروج Úلصسور ‰طية معاكسسة للواقع الثابت واŸتغ.Ò
راف -ع ال -وزي -ر م -ط-ول ◊ري-ة اŸع-ت-ق-د ال-ت-ي ت-ن-ادي ب-ه-ا ﬂت-ل-ف
الأدي-ان السس-م-اوي-ة وت-ط-الب ب-ه-ا ال-تشس-ري-ع-ات ال-ق-ان-ون-ي-ة والطقوسس
الجتماعية ،معيدا اإ ¤الأذهان جهود ا÷زائر ونضسالها الدوؤوب ‘
سسبيل اإعÓء ا◊رية الدينية ومنحها مفهومها اŸسستحق وقيمتها
بعيدا عن النتقائية اŸطبقة حسسب ما “ليه اŸصسالح وما يسستدعيه
النفوذ.
رافعت ا÷زائر من اأعلى من Èوقمة ◊رية اŸمارسسة الدينية
التي رسسخت ‘ بيان نوفم Èومواثيق الثورة والدسستور معطية لها
ابعد دللة واأقوى مضسمون منبهة اإ ¤خطر اسستخدام هذا اŸبداأ
اŸقدسس احد انبل حقوق الإنسسان على الإطÓق ذريعة للمسساسس
بالأمن والصسحة والأخÓق وا◊ريات بل اسستخدامه لزرع الف Ïوبث
روح النشسقاق والتاآمر اÿارجي.
رافعت ا÷زائر ب Óتوقف على اإبقاء الديانات ‘ موقعها الÓئق
بها ومكانتها اŸطلوبة مصسدر اخوة وسسلم وتعايشس وليسست للكراهية
والتوتر ب Úالأ·.
جعل رئيسس ا÷مهورية من هذا اŸبداأ حلقة مفصسلية ‘ السسياسسة
الوطنية مشسددا ‘ خطبه Ãناسسبات عدة على مواصسلة ا÷زائر
ج -ه -وده -ا اŸضس -ن -ي-ة ‘ اطÓ-ع الآخ-ر واإق-ن-اع-ه ب-ج-دوى م-ا ت-راف-ع
وناضسلت من اجله ‘ فÎات حبلى بالكراهية والضسغينة وا÷دل بغÒ
ال -ت -ي ه -ي احسس -ن .زم -ن ط-غت ع-ل-ي-ه سس-ل-وك-ي-ات ال-ع-ن-ف وال-ت-ط-اول
والتعصسب ورفضس الآخر واإلصساق بهم تهم ما انزل الله بها من
سسلطان .زمن طغت عليه السسÓموفوبيا واŸزج بسسوء تقدير بÚ
الإسسÓم دين النقاء ،الصسفاء والتصسالح والتعايشس والإرهاب اŸقيت
اŸتمادي ‘ العتداء على اأقدسس حق انسسا Êال وهو ا◊ق ‘
ا◊ياة.
ي-ك-ف-ي ال-ع-ودة اﬁ ¤ط-ات ق-ط-ع-ت-ه-ا ا÷زائ-ر وال-ت-زام-ات دول-ية
اأقسسمت باحÎامها وŒسسيدها اŸيدا Êلإظهار ا◊قيقة الكاملة
والصس -ورة ال -كÈى .ي -ك-ف-ي ضس-رب اŸث-ل ب-الأسس-ب-وع ال-وط-ن-ي ل-ل-ق-ران
الكر Ëالذي اأسسسسه رئيسس ا÷مهورية بداية الألفية للتعريف بالدين
الإسسÓمي الذي تطاله األسسنة غ ÒعاŸة بفحواه جاهلة Ÿناداته
ب -ال-ت-ع-ايشس واحÎام الأدي-ان السس-م-اوي-ة الأخ-رى وال-رسس-ل والأن-ب-ي-اء.
يكفي العودة اإ ¤هذه الأسسابيع التي يناشسد خÓلها الرئيسس عبد
العزيز بوتفليقة اأهل العلم والدين اإ ¤الجتهاد وعدم ترك الدخÓء
يفتون ‘ اأي شسيء مطبق ÚالإسسÓم على اŸقاسس وما “ليه نيتهم.
يكفي العودة ا ¤الندوات الدولية واŸوؤ“رات حول التعايشس
الذي ضسرب القديسس اوغسست ÚاŸثل الأعلى جسسدته ندوة عنابة
التي حملت اسسمه سسنوات قليلة بعد الألفية للجزم بان جزائر
التنوع الثقا‘  ،مهد ا◊ضسارات اأرضس الإسسÓم والسسÓم قد حسسمت
ا÷دل وفصسلت فيه منذ الأزل .وهي تسستمر على نهجها وفية
Ÿبدئها الثابت :ل اإكراه ‘ الدين ول تعصسب فوق هذه الأرضس
الطاهرة التي اأ‚بت علماء ومصسلح Úوتواصسل السس Òلعطاء
دروسس ومرجعية ‘ حوار الأديان وا◊ضسارات حديث العا ⁄قاطبة
وشسغله الشساغل.

بن مسسعود يتحادث مع سسف Òفيتنام با÷زائر

اسس - -ت - -ع- -رضس وزي- -ر السس- -ي- -اح- -ة
والصسناعة التقليدية ،عبد القادر
ب-ن مسس-ع-ود ،م-ع سس-ف Òج-م-ه-وري-ة
فيتنام با÷زائر ،فهام كووك ترو،
عÓ-ق-ات الصس-داق-ة وال-ت-ع-اون التي
تربط البلدين وضسرورة ترقيتها،
’سس - - -ي - - -م - - -ا ‘ ›ال السس- - -ي- - -اح- - -ة
والصسناعة التقليدية.
وأاوضسح بيان للوزارة أاول أامسس ،أان
الطرف Úأاعربا خÓل ﬁادثاتهما عن
«ارتياحهما لعÓقات الصسداقة والتعاون
التاريخية التي تربط البلدين وضسرورة
ترقيتها ،لسس -ي -م -ا ‘ ›ال السس -ي -اح-ة
والصسناعة التقليدية».
و‘ ه - - -ذا الشس- - -أان ،أاشس- -اد السس -فÒ
ال-ف-ي-ت-ن-ام-ي ب»اإلم-ك-ان-يات الهائلة التي
ت- -زخ- -ر ب- -ه- -ا ا÷زائ -ر» ،م -ع -رب -ا ع-ن
«اسس -ت -ع-داد بÓ-ده Ÿواصس-ل-ة ا÷ه-ود م-ن

أاجل تطوير العÓقات الثنائية ‘ ›ال
السس-ي-اح-ة والصس-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-يدية وتعزيز
وت- -رق- -ي -ة ›الت الشس -راك -ة وال -ت -ع -اون
الثنائي Ãا يخدم اŸصسالح اŸشسÎكة».
م -ن ج -ه-ت-ه ،ع- -رضس ب- -ن مسس- -ع- -ود
ÓسسÎات -ي -ج -ي-ة
«اÿط -وط ال -ع -ريضس -ة ل  -إ
اŸسس- -ط -رة ل -ل -دف -ع ب -ق -ط -اع السس -ي -اح -ة
والصسناعة التقليدية ‘ ا÷زائر وجعله
راف -دا م -ن رواف -د الق -تصس -اد ال -وط-ن-ي،
وذلك تنفيذا لÈنامج رئيسس ا÷مهورية،
عبد العزيز بوتفليقة».
وأاوضسح ذات اŸصسدر ان اللقاء شسكل
«سس- -ان- -ح- -ة ل- -ت- -ب- -ادل وج- -ه- -ات ال- -ن -ظ -ر
واسستعراضس واقع العÓقات الثنائية بÚ
ال-ب-ل-دي-ن ‘ ›ال السس-ي-اح-ة والصس-ن-اع-ة
التقليدية ،ح -يث أاع -رب ال -ط-رف-ان ع-ن
أاهمية تفعيل مذكرة التفاهم اÈŸمة ‘
اÛال السسياحي ‘ سسنة .»2015
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 95مليار دج لفك أ’زدحام عن ألعاصصمة

أŸصصادقة على تعي 181 Úقاضصيا وترقية أزيد من  1800آأخرين
لو ،¤على تعي 181 Úقاضصيا
لعلى للقضصاء ،اÛتمع اول امسس ‘ دورته العادية ا أ
صصادق اÛلسس ا أ
وترقية  1882آاخرين ،حسصب ما أافاد به بيان للمجلسس.
ي -أات -ي ه -ذا الج -ت -م-اع ال-ذي ج-رى –ت
رئ -اسش-ة ال-ط-يب ل-وح ،وزي -ر ال-ع-دل ح-اف-ظ
لع- -ل- -ى
لختام ،ن - -ائب رئ- -يسس اÛلسس ا أ
اأ
للقضشاء ،ع -م Ó-ب-أاح-ك-ام ال-دسش-ت-ور وط-ب-ق-ا
ل- -ل- -ق- -ان- -ون ال -عضش -وي اŸتضش -م -ن ال -ق -ان -ون
لسش- -اسش- -ي ل- -ل -قضش -اء وال -ق -ان -ون ال -عضش -وي
اأ
لعلى للقضشاء.
اŸتعلق بتششكيل اÛلسس ا أ
وعقب اŸصشادقة على جدول أاعمال هذه
ال -دورة اŸع-روضس ،وف -ق -ا ل-ل-م-ادة  45من
ال -ن -ظ -ام ال -داخ -ل -ي ل -ل -م -ج-لسس واŸتضش-م-ن
اŸسشائل اŸتعلقة باŸسشار اŸهني للقضشاة،
درسشت وصش- -ادقت ال -ه -ي -ئ -ة ع -ل -ى ع -دد م -ن
النقاط اŸتمثلة ‘ «اŸصشادقة على تعيÚ
 181ق-اضش-ي-ا وف-ق-ا ل-ل-مادة  03م-ن ال-قانون
لسشاسشي للقضشاء».
اأ
كما “ت أايضشا «اŸصشادقة على القائمة
اŸتضش -م -ن -ة ت -رق -ي -ة  1882ق-اضش-ي-ا م-ن-ه-م
اسش-ت-فادة  100ق-اضس ‘ إاط-ار ال-ت-ح-ف-ي-زات
اıصشصشة للعامل ‘ Úا÷نوب ،إا ¤جانب
اسش -ت-ف-ادة قضش-اة م-ن ت-رق-ي-ات ‘ ال-وظ-ائ-ف
اعتمادا على اŸعاي ÒاŸنصشوصس عليها ‘
لسشاسشي للقضشاء».
القانون ا أ
ك -م -ا تضش -م-نت ال-دورة أايضش-ا «اŸصش-ادق-ة
على مششروع حركة القضشاة اŸقدم من قبل
Óح-ك-ام واŸع-ايÒ
اŸك -تب ال -دائ -م وف -ق-ا ل -أ
لسشاسشي للقضشاء وكذا
الواردة ‘ القانون ا أ
م -راج -ع -ة وإاث -راء مشش -روع ت -ع -دي -ل م -دون -ة
أاخÓقيات مهنة القضشاة اŸنصشوصس عليها
‘ اŸادة  34من القانون العضشوي اŸتعلق
لعلى للقضشاء وعمله و
بتششكيل اÛلسس ا أ
صشÓحياته».
لطار ،درسس اÛلسس وفصشل
و‘ ذات ا إ
‘ مسشائل ﬂتلفة أاخرى تتعلق باŸسشار
اŸهني للقضشاة.
لعلى
و ‘ ختام أاششغاله« ،نوه اÛلسس ا أ
لسشاسشي للقضشاء
للقضشاء بالدور اÙوري وا أ
‘ ب- -ن- -اء دول- -ة ال- -ق- -ان- -ون وبسش- -ط ه -ي -ب -ت -ه
وسشلطانه ،وف-ق-ا ل-لصشÓ-ح-ي-ات اıول-ة ل-ه
دسشتوريا».
ك-م-ا ق-دم شش-ك-ره وع-رف-ان-ه ل-ل-قضش-اة على
«ك- -ل اÛه- -ودات اŸب -ذول -ة خ Ó-ل السش -ن -ة
ال-قضش-ائ-ية اŸنصشرمة ‘ ،إاط -ار م -ه-ام-ه-م
الدسشتورية ،متمنيا لهم التوفيق ‘ مهامهم
النبيلة خدمة للقضشاء والوطن».

ألعدألة أ÷زأئرية «باتت –ظى
بالتقدير لدى أÙافل ألدولية
لختام ،الطيب
أاكد وزير العدل حافظ ا أ
لول ، ،أان قطاع العدالة ‘
لوح ،أامسس ا أ
ا÷زائر «بات يحظى بالتقدير لدى ﬂتلف
اÙافل الدولية ،بفضشل ما ” –قيقه من
لصشÓح».
مكاسشب ا إ
قال لوح خÓل افتتاحه أاششغال الدورة
لع-ل-ى ل-ل-قضش-اء
لو ¤ل-ل-م-ج-لسس ا أ
ال -ع -ادي -ة ا أ
لسش-ن-ة  ،2018أان ه- -ذه ال- -دورة ت -ن -ع -ق -د «‘
م -رح -ل -ة ي -ق -ف ف -ي-ه-ا ال-وط-ن ع-ل-ى ع-ت-ب-ات
ﬁطات هامة ‘ مسشاره والعدالة مدعوة
ف- -ي- -ه- -ا م- -ن ج- -دي- -د إا ¤ال- -ق- -ي -ام ب -دوره -ا
الدسشتوري وا◊رصس على احÎام القوانÚ
وحسشن نفاذها» ،مؤوكدا أان «قطاع العدالة
م- -ن خÓ- -ل م- -ا ” –ق -ي -ق -ه م -ن م -ك -اسشب
لصشÓح ،بات يحظى بالتقدير حتى لدى
اإ
ﬂتلف اÙافل الدولية اŸهتمة بتطبيق
ال- - -ق- - -وان Úو–سش Úن- - -وع- - -ي - -ة اÿدم - -ات
القضشائية».
‘ ه- -ذا الصش -دد كشش -ف وزي -ر ال -ع -دل أان
لخÒة ع -ل -ى
لي -ام ا أ
ق- -ط -اع -ه «–صش -ل ‘ ا أ
جائز تقديرية وتششجيعية من قبل اÛلسس
لفريقي للتدريب والبحث
لداري للمركز ا إ
اإ
‰Óاء ،نتيجة ما ” –قيقه من
لداري ل إ
اإ
لدارة ال -ع-م-وم-ي-ة
ت -ق -دم ‘ ›ال خ -دم -ة ا إ
والعصشرنة التي أاصشبحت تضشاهي من حيث

 ⁄يبق سصوى  3آالف وحدة سصكنية بوهران

“ار :إأ‚از  7آأ’ف وحدة سصكنية «عدل» ÃسصرغÚ
أاشص - -رف وزي - -ر السص- -ك- -ن وال- -ع- -م- -ران
واŸدينة عبد الوحيد “ار اول امسس،
لسص -اسس
ب- -وه -ران ع -ل -ى وضص -ع ا◊ج -ر ا أ
ل‚از  7آالف وحدة سصكنية ‘ صصيغة
إ
لي- -ج- -ار «ع- -دل» ب -ال -ق -طب
ال- -ب- -ي- -ع ب- -ا إ
ا◊ضص- -ري ا÷دي- -د «الشص- -ه- -ي- -د أاح -م -د
زبانا» ببلدية مسصرغ.Ú
وأاب -رز “ار ب -أان «اŸشش -اري-ع السش-ك-ن-ي-ة ‘
صشيغة البيع باإليجار بولية وهران تسش‘ Ò
أاحسشن الظروف وهو ما يÎجم إاطÓق 7
أالف وحدة سشكنية و ⁄يبق سشوى حوا‹ 3
أالف وحدة سشكنية من ›موع  90أالف وحدة
ع -ل -ى اŸسش -ت -وى ال -وط -ن -ي سش -تسش-ج-ل ق-ري-ب-ا
وننتهي مع “ويل مششاريع عدل».
وذكر الوزير بأان « وهران عكسس الوليات
األخرى تتوفر على وعاء عقاري لحتضشان
اŸششاريع السشكنية ول يزال هناك احتياط
للعقار ‡ا سشيسشمح بإاضشافة مششاريع سشكنية
أاخرى ‘ نفسس الصشيغة لننتهي مع طلبات
ب- -رن- -ام -ج ع -دل» ,داع -ي -ا إا« ¤الشش -روع ‘
اختيار األوعية العقارية للحصشصس السشكنية
اŸتبقية» .
وأاشش-ار وزي-ر السش-ك-ن وال-ع-م-ران واŸدي-ن-ة
إا ¤أان «ه- -ن- -اك ب- -را›ا أاخ- -رى ك- -الÎق -وي
اŸدع -م والسش -ك -ن -ات الج -ت -م -اع -ي -ة ي-ج-ري
إا‚ازها  .كما بر›ت عمليات توزيع إا¤
غاية نهاية العام ا÷اري» .
و ششدد “ار لدى زيارته مششروع ا‚از
 1300مسش -ك -ن ب -ع Úال -ب-يضش-اء ع-ل-ى أاه-م-ي-ة
تسشليمه ششهر نوفم Èالقادم على أاقصشى
تقدير مع العلم أان البنايات جاهزة بنسشبة
 100باŸائة ‘ انتظار النتهاء من األششغال
الثانوية كالصشرف الصشحي واŸياه الصشا◊ة

ا÷ودة والفاعلية نظراءها ‘ اŸنظومات
القضشائية اŸتطورة ع Èالعا.»⁄
وقال الوزير أان هذه الدورة تنعقد أاياما
ق-ل-ي-ل-ة ب-ع-د ا◊رك-ة ا÷زئ-ي-ة ال-ت-ي أاج-راه-ا
رئيسس ا÷مهورية ،عبد العزيز بوتفليقة‘ ،
سشلك رؤوسشاء اÛالسس القضشائية والنواب
العام Úلدى اÛالسس القضشائية ورؤوسشاء
لداري -ة وﬁاف -ظ-ي ال-دول-ة ل-دى
اÙاك -م ا إ
لدارية ،والتي «تندرج ‘ سشياق ما
اÙاكم ا إ
لول ‘ ال-بÓ-د ل-ل-ك-فاءات
ي-ب-دي-ه ال-ق-اضش-ي ا أ
لول-وي-ة وت-وفÒ
ال -قضش -ائ -ي -ة م -ن ال -ع-ن-اي-ة وا أ
فرصس الÎقية و–مل اŸسشؤووليات وإابراز
إامكانياتها ‘ –سش Úالعمل القضشائي Ãا
يسشاهم فع ‘ Óبناء دولة القانون وضشمان
ا◊م- -اي- -ة الÓ- -زم- -ة ل- -ل- -ح- -ري -ات وا◊ق -وق
لسشاسشية ‘ إاطار قوان Úا÷مهورية».
اأ
لششواط الكبÒة والهامة
أاششار لوح إا« ¤ا أ
ج- -دا» ال -ت -ي ق -ط -ع -ت -ه -ا ا÷زائ -ر ‘ ›ال
إاصشÓ- -ح ال- -ع- -دال -ة «وف -ق -ا لÈن -ام -ج رئ -يسس
له-داف
ا÷م -ه -وري-ة اŸت-م-ث-ل ‘ ال-رؤوى وا أ
لصشÓح
اŸنبثقة عن أاعمال اللجنة الوطنية إ
ال- -ع -دال -ة وأايضش -ا ال -ت -ط -ورات ا◊اصش -ل -ة ‘
اŸنظومات القضشائية العاŸية ،سشواء فيما
ي-ت-ع-ل-ق Ãح-ور م-راج-ع-ة و–ي ÚاŸن-ظومة
التششريعية الوطنية أاو ﬁور ترقية اŸوارد
ال -بشش-ري-ة وت-ث-م-ي-ن-ه-ا أاو عصش-رن-ة ال-ع-دال-ة أاو
تزويد القضشاء بالهياكل الضشرورية الÓئقة
أاو إاصش Ó-ح اŸن -ظ -وم -ة ال -ع -ق -اب-ي-ة ‘ اŒاه
إاعادة إادماج اÙبوسش Úوتكريسس السشياسشة
العقابية ذات العقوبات البديلة».
وأاوضشح الوزير أانه من «أابرز اÙققات
لÈن-ام-ج إاصشÓ-ح ال-ع-دالة ،ت-ك-ريسس وتعزيز
اسش-ت-قÓ-ل-ي-ة السش-ل-ط-ة ال-قضشائية واسشتقÓلية
القاضشي ‘ نفسس الوقت» ،مؤوكدا أانه «”
Œسش - -ي- -د ه- -ذه اŸب- -ادئ ‘ ال- -ت- -ع- -ديÓ- -ت
لخÒة ب -ت -وج -ي -ه -ات رئ -يسس
ال- -دسش -ت -وري -ة ا أ
ا÷مهورية ا◊ريصشة على إاضشفاء اŸزيد
م -ن اŸن-اع-ة ل-لسش-ل-ط-ة ال-قضش-ائ-ي-ة وت-وط-ي-د
م-ك-ان-ت-ه-ا وال-ق-ي-ام ب-دوره-ا ع-ل-ى أاكمل وجه
وإا‚از دورها كام Óغ Òمنقوصس ‘ بناء
دول -ة ال -ق -ان -ون وبسش -ط سش -ل -ط -ان-ه وح-م-اي-ة
لم -ة وسش -ي-ادت-ه-ا ‘ إاط-ار ق-وانÚ
مصش -ال -ح ا أ
ا÷مهورية».
ولدى تطرقه ÷دول أاعمال هذه الدورة،
أاشش- -ار ل -وح إا« ¤ت -رق -ي -ة  1882ق -اضس ‡ن
تتوفر فيهم الششروط القانونية اŸعتمدة»،
مؤوكدا أان «ا◊ركة السشنوية للقضشاة تكتسشي
أاه -م -ي -ة خ -اصش -ة ب -اع-ت-ب-ار م-ا ي-وف-ره ›ال
لوضش-اع الج-ت-م-اع-ي-ة وال-ع-ائ-ل-ي-ة
ال-ع-ن-اي-ة ب-ا أ
لداء الذي يسشتمد تطوره
للقضشاة ونوعية ا أ
من حسشن ا◊سشاب ب Úعامل السشتقرار
وال- -راح -ة ال -ن -فسش -ي -ة ل -ل -ق -اضش -ي والشش -روط
الواقعية للÎقية ‘ اŸناصشب النوعية».

لشص -غ -ال ال -ع -م -وم -ي-ة و
أاع -ل -ن وزي -ر ا أ
النقل عبد الغني زعÓن اول امسس ،عن
ت-خصص-يصس م-ب-لغ  95م -ل-ي-ار د.ج م-ن-ذ 10
سصنوات لفك الزدحام على العاصصمة.
أاوضشح زعÓن خÓل لقاء صشحفي نظم
عقب زيارة العمل التي قام بها على مسشتوى
ال -ع -دي -د م -ن مشش -اري -ع اŸنشش -آات ال -ق -اع -دي-ة
للعاصشمة ان «ولية ا÷زائر اسشتفادت خÓل
العششر سشنوات األخÒة من  95مليار دج من
اجل توسشعة الطرق و تهيئة السشواحل».
أاك- -د ان ه- -ذا اŸب- -ل- -غ ل ي -درج اŸشش -اري -ع
الكÈى و اŸنششآات القاعدية التي أا‚زها
قطاعه ،و قال ان  95مليار دج وجهت خÓل
العششر سشنوات األخÒة من اجل فك الزدحام
عن العاصشمة و تهيئة سشاحلها مكنتنا من
Œنب ازدحام ششديد ‘ العاصشمة ،و تطرق
الوزير أايضشا إا ¤حوا‹ ثÓث Úمششروعا ”
اسشتكمال دراسشتها ،و هي ‘ انتظار ال‚از
ألسش-ب-اب م-ال-ية ،ح -يث ق -ال «ل -دي -ن -ا ثÓ-ث-ون
مششروعا ‘ إاطار ﬂطط العاصشمة ‘ أافق
 2035وقد ” اسشتكمال الدراسشة و سشنمر إا¤
مرحلة ال‚از فور توفر التمويل».
حسشب ال- -وزي -ر «اıط -ط السشÎات -ي -ج -ي
للعاصشمة يضشم  48مششروعا جارية ال‚از
بالتنسشيق مع ولية ا÷زائر ،منها سشبعة ()7
مششاريع ” اسشتكمالها و دخلت حيز اÿدمة،
من جهة اخرى اعرب عن ارتياحه لتدششÚ
ال- -ط- -ري- -ق السش- -ري- -ع ال- -راب- -ط ب Úال- -ط- -ري- -ق
الج- -ت -ن -اب -ي ا÷ن -وب -ي ل -ل -م -ط -ار ب -ال -ط -ري -ق
الجتنابي الثا Êللجزائر العاصشمة مع Œنب
اŸرور من الكاليتوسس والششراربة.
و أاشش -ار ال -وزي -ر ا ¤ان -ه «مشش -روع ه -ي-ك-ل-ي
بطول  8كلم و سشيكون له تأاث Òجد إايجابي
ليسس فقط على مسشتعملي هذا الطريق و لكن
على سشكان البلديت Úايضشا».
أاضش - -اف ان اŸشش- -روع دام ثÓ- -ث سش- -ن- -وات
بسشبب عراقيل ﬂتلفة متعلقة خاصشة بالعقار
الفÓحي و اŸنازعات و اÿطوط الكهربائية
عالية الضشغط و كون المر يتعلق Ãناطق
آاهلة بالسشكان ،كما توقف الوزير الذي كان
مرفوقا بوا‹ العاصشمة عبد القادر زوخ ‘
بلدية وادي قريشس حيث اأششرف على تدششÚ
الطريق اŸزدوج للع Úالباردة اŸمتد على

مسشافة 1كلم و اطلع على اششغال ا‚از ملعب
رياضشي.
كما انتقل الوزير إا ¤بلدية زرالدة لتدششÚ
مشش -روع ت-ه-ي-ئ-ة سش-اح-ل شش-اط-ئ ال-ن-خ-ي-ل ،مع
حماية الضشفة البحرية،و يتمثل اŸششروع الذي
تبلغ تكلفته  850مليون دج ‘ تهيئة و حماية
الضشفة على طول  20كلم و تهيئة اŸيناء،
حسشبما جاء ‘ الوثيقة التقنية للمششروع.
ك-م-ا يضش-م اŸشش-روع ال-ت-ع-ب-ئ-ة الصشطناعية
بالرمل على مسشافة  20مÎاوبهذه اŸناسشبة
أاكد الوزير أان مششروع تهيئة السشواحل قد بدأا
منذ سشت ( )06سشنوات من اجل جعل السشاحل
وجهة سشياحية لزوار ا÷زائر العاصشمة .كما
تنقل الوفد الوزاري إا ¤بلديات سشيدي موسشى
وب -راق -ي وال -روي -ب-ة وال-دار ال-ب-يضش-اء ح-يث ”
وضشع طرق مزدوجة حيز اÿدمة ‘ إاطار
تطوير ششبكة الطرق.

أŸركز أ◊دودي ب Úأ÷زأئر
وموريتانيا 9000 :كلم جاهزة
من جهة أاخرى أاششار الوزير إا ¤أان بعضس
اŸشش -اري -ع ع -ل-ى غ-رار ت-وسش-ع-ة مÎو ا÷زائ-ر
نحو براقي ومطار ا÷زائر “ ⁄نح لها أاغلفة
مالية ،مضشيفا يقول «لكن ‘ ،الوقت ا◊ا‹،
ج -م -ي-ع ع-م-ل-ي-ات ال-ت-وسش-ع-ة وأان-ظ-م-ة ال-تسش-يÒ
تتكفل بها الدولة من خÓل تخصشيصس مبالغ
مالية معتÈة».
وردا على سشؤوال يتعلق بوضشع نظام ضشبط
آا‹ ◊رك - -ة اŸرور والضش - -اءة ال - -ع - -م- -وم- -ي- -ة
با÷زائر العاصشمة بالششراكة مع السشبان ،أاكد
ال -وزي -ر أان «ه -ذا اŸشش -روع ق -ي -د ال-ت-حضش،»Ò
مششÒا إا ¤أان «الطرف ا÷زائري قد تنقل
مؤوخرا إا ¤مدريد من أاجل اقتناء اŸعدات».
فيما يتعلق باŸركز ا◊دودي ب Úا÷زائر
وموريتانيا الواقع على بعد  75كم من تندوف،
أاششار الوزير إا ¤أان فتح هذا الطريق سشيكون
له أاثر إايجابي جدا على القتصشاد الوطني ،ل
سشيما من خÓل تسشهيل عبور نقل السشلع،و ⁄
يفصشح زعÓن عن إاعÓن تاريخ فتحه ،مؤوكدا
أان هذا ل يندرج ضشمن صشÓحياته.

أاشصرف على العملية يوسصف يوسصفي

تصصدير أول شصحنة من خيوط ألنسصيج للمجمع أ÷زأئري-ألÎكي بغليزأن
للششرب وغÒها .
وأاك -د ال -وزي -ر أايضش-ا ع-ل-ى ضش-رورة ت-رك-ي-ز
ا÷ه -ود ع -ل-ى ت-وف ÒاŸراف-ق وال-ت-ج-ه-ي-زات
ال-ع-م-وم-ي-ة ك-اŸؤوسشسش-ات الÎب-وي-ة والصش-حية
واألم-ن وغÒه-ا ب-األح-ي-اء السش-ك-ن-ي-ة  ,ع-ل-ما
وأان -ه سش -ي -ت -م تسش-ل-ي-م م-ع ال-دخ-ول اŸدرسش-ي
باألحياء السشكنية ا÷ديدة ل «عدل» بعÚ
البيضشاء ثانويت Úومتوسشطت Úو› 3معات
مدرسشية .
وب -خصش-وصس ال-قضش-اء ع-ل-ى السش-ك-ن ال-هشس
أافاد السشيد “ار بأان هناك برنا›ا وطنيا
يتضشمن ا‚از  500أالف وحدة سشكنية داعيا
اÿواصس أاصش- -ح -اب ال -ع -م -ارات إا ¤ت -رم -ي -م
بناياتهم .
وأابرز الوزير بأان دائرته الوزارية ششرعت
‘ إاحصشاء السشكنات الهششة التابعة لديوان
الÎق -ي -ة وال -تسش -ي Òال -ع -ق -اري ب-ع-د ت-رح-ي-ل
أاصشحابها لسشÎجاع هذه األوعية العقارية
ل‚از برامج سشكنية أاو مسشاحات خضشراء
وذلك حسشب احتياجات الولية.

” باŸنطقة الصصناعية سصيدي خطاب
بولية غليزان تصصدير أاول شصحنة من
خ -ي -وط ال -نسص -ي -ج م -ن اÛم -ع الصص -ن-اع-ي
ا÷زائ -ري-الÎك -ي «ط -ي -ال» ن -ح -و أارب -ع
دول أاوروب- - -ي- - -ة وذلك ب - -إاشص - -راف وزي - -ر
الصصناعة واŸناجم يوسصف يوسصفي.
قال الوزير لدى إاششرافه على تصشدير هذه
الششحنة اŸقدرة بـ  200طن من خيوط النسشيج
(11ح -اوي -ة) ن -ح -و ت-رك-ي-ا وب-ل-ج-ي-ك-ا والÈت-غ-ال
وبولونيا أان «لهذه اÿطوة األو ¤أاهمية كبÒة
‘ تنويع الصشادرات الوطنية والتقليل تدريجيا
من التبعية للمحروقات».
وأاكد يوسشفي أان «هذا اŸركب الصشناعي
الذي بإامكانه أان يششغل  10أالف عامل ‘
سشنت Úأاو ثÓث سشنوات و 25أالف عامل ‘
غضشون  5أاو  6سشنوات سشيسشاهم ‘ توسشيع
قائمة اŸواد الصشناعية التي تصشدرها ا÷زائر
وال- -ت- -ي تضش- -م ح- -ال- -ي- -ا م- -واد ال -ب -ن -اء واŸواد
اللكÎونية والغذائية وا◊ديد والصشلب».
م -ن ج -ه -ت -ه أاوضش -ح ال -رئ -يسس اŸدي-ر ال-ع-ام
Ûمع «طيال» مسشعود توبراك أان «اÛمع
الصش -ن -اع-ي ل-ل-نسش-ي-ج ب-دأا ب-ت-ل-ب-ي-ة الح-ت-ي-اج-ات

الوطنية ثم الدولية من اŸادة األولية للنسشيج
(اÿيوط) وسشيقوم قريبا بأاول عملية تصشدير
للمواد اŸصشنعة وا÷اهزة».
وذك -ر ت -وب -راك أان «دخ -ول اŸشش -روع ح -ي -ز
اÿدمة ‘ ظرف قياسشي بعد  28ششهرا من
انطÓق البناء ‘ بداية  2016سشيسشمح بعد
اسش -ت Ó-م ال -وح -دات الصش-ن-اع-ة إلن-ت-اج ﬂت-ل-ف

األلبسشة واألقمششة ‘ نهاية هذه السشنة باŸرور
إا ¤اŸرحلة الثانية والتي تخصس صشناعة نسشيج
السشتائر وغÒها من الحتياجات اŸنزلية ‘
هذا ا÷انب ».
وبإامكان هذا اŸركب الصشناعي اŸتكون
م -ن ث -م-ا Êوح-دات صش-ن-اع-ي-ة وم-درسش-ة Ÿه-ن
النسشيج أان ينتج سشنويا  30مليون م Îمن خيوط
ال-نسش-يج و 14م -ل -ي -ون م Îم-ن أانسش-ج-ة ال-غ-زل
و 3200طن من القماشس وغÒها.
كما سشيقوم هذا اŸركب سشنويا بصشناعة ما
ي- -زي -د ع -ن  30م -ل -ي -ون ق -ط-ع-ة م-ن اÓŸبسس
ا÷اه- - -زة كسش- - -راوي - -ل ا÷ي - -ن - -ز واألق - -مصش - -ة
واألقمششة التي سشيوجه  ‘ 60اŸائة منها إا¤
التصشدير نحو اÿارج وخصشوصشا باŒاه السشوق
األوروبية.
وقام الوزير خÓل هذه الزيارة اŸيدانية
إا ¤اÛم-ع الصش-ن-اع-ي ل-ل-نسش-ي-ج Ãع-اي-ن-ة عدة
وح -دات صش -ن -اع -ي -ة ك -مسش -ت-ودع اŸواد األول-ي-ة
ووح -دت -ي نسش -ج ال -غ -زل وال -ق -م -اشس وم -درسش-ة
ال -ت-ك-وي-ن ‘ م-ه-ن ال-نسش-ي-ج ال-ت-ي ق-امت خÓ-ل
السشتة أاششهر اŸاضشية بتكوين زهاء  600ششاب
‘ ﬂتلف اŸهن كما “ت اإلششارة إاليه.
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تكر Ëأاشسبال األمة اŸتفوق ‘ Úشسهادة البكالوريا دورة يونيو 2018
^ كلما اقÎب اسشتحقاق انتخـابي يتعمدون ،البتعاد عن صشلب ا◊نكة السشياسشية
^ ا÷يشش الوطني الششعبــــي ،يعرف حدوده ،بل ونطاق مهامـــــــه الدسشتوريــــــة

لمة ‘ ششهادة البكالوريا دورة يونيو ،2018ترأاسش الفريق أاحمد ڤايد صشالح،
« الششعب « عقب النتائج الباهرة التي حققها أاششبال ا أ
لمة اŸتفوق ‘ Úششهادة
نائب وزير الدفاع الوطني ،رئيسش أاركان ا÷يشش الوطني الششعبي ،صشباح هذا اليوم Ãقر وزارة الدفاع الوطني مراسشم حفل تكر Ëأاششبال ا أ
البكالوريا ،بحضشور السشادة قادة القوات وا◊رسش ا÷مهوري والدرك الوطني ورؤوسشاء دوائر أاركان ا÷يشش الوطني الششعبي ومديري ورؤوسشاء اŸصشالح اŸركزية
لمن الوطني.
لوزارة الدفاع الوطني وكذا السشيد اŸدير العام ل أ

رسسائل الفريق دون تشسفÒ

التكر Ëشصمل اأ’شصبال الذين نالوا شصهادة البكالوريا بدرجة
امتياز على مسصتوى مدارسش أاشصبال اأ’مة الثÓثة بكل من وهران
والبليدة وسصطيف وهي اŸدارسش التي فاقت نسصبة النجاح بها
 .% 99وباŸناسصبة حرصش الفريق على تقد Ëتهانيه اÿالصصة
لكل اأ’شصبال الناجح ‘ Úهذه الشصهادة.
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السسياسسة هي القدرة على التكيف مع
مقتضسيات الواقع واŸصسلحة الوطنية
وبهذه اŸناسصبة أايضصا ،خاطب الفريق أافراد ا÷يشش الوطني
الشصعبي ،ع Èكافة وحدات النواحي العسصكرية السصت ،عن طريق
تقنية التحاضصر اŸرئي عن بعد ،حرصش خÓلها على توجيه
–ية إاجÓل وإاكبار وعرفان وتقدير لكل هؤو’ء الرجال من
قواتنا اŸسصلحة اŸرابط Úعلى كل شص Èمن أارضش ا÷زائر،
›ددا التذك ÒباŸهام الدسصتورية للجيشش الوطني الشصعبي،
والتي لن يحيد عنها أابدا:
« لقد أاصصبح من السص ـن ـن غ Òا◊ميدة ،بل أاصصبح من الغريب
وغ ÒاŸعقول ،بل وحتى غ ÒاŸقبول ،أانه مع اقÎاب كل
اسصتحقاق انتخابي ،سصواء بالنسصبة للمجلسش الشصعبي الوطني ،أاو
اÛالسش ال -ب -ل -دي -ة وال -و’ئ -ي -ة ،أاو ف -ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ا’ن-ت-خ-اب-ات
الرئاسصية ،قلت ،مع اقÎاب مواعيد هذه ا’سصتحقاقات الوطنية
الهامة ،وعوضش أان يتم ا’هتمام بالعمل على كسصب ثقة الشصعب
ا÷زائري من خÓل ا’هتمام بانشصغا’ته اŸلحة ،فعوضش ذلك
ترى بعضش اأ’شصخاصش ،وبعضش اأ’طراف يتعمدون ،ا’بتعاد عن
صصلب ا◊نكة السصياسصية ،فالسصياسصة هي القدرة على التكيف مع
م -ق -تضص -ي -ات ال -واق -ع ،وال -ق -درة ه -ن-ا ت-ع-ن-ي حسص-ن ال-ت-ع-ام-ل م-ع
م -ق -تضص-ي-ات اŸصص-ل-ح-ة ال-وط-ن-ي-ة وم-ت-ط-ل-ب-ات –ق-ي-ق-ه-ا ،وه-ذا
يسصتوجب بالضصرورة مسصتوى راقي من اأ’داء السصياسصي ‘ جميع
اأ’حوال والظروف.

ا÷يشش هو ملك الشسعب ا÷زائري،
ل احدا وصسيا عليه ول ناطقا باسسمه
و‘ هذا الشصأان فقد سصبق ‹ اإ’شصارة والتوضصيح وبإا◊اح
شص -دي -د ‘ ،ال -ع -دي -د م-ن اŸن-اسص-ب-ات ع-ل-ى أان ا÷يشش ال-وط-ن-ي
الشصعبي ،هو جيشش يعرف حدود ،بل ونطاق مهامه الدسصتورية،
والذي ’ Áكن بأاي حال من اأ’حوال إاقحامه ‘ اŸتاهات
ا◊زبية والسصياسصية ،والزج به ‘ صصراعات ’ ،ناقة له فيها و’
ج- -م- -ل .وم -ع ذلك ،ه -ن -اك م -ن
يسصمح لنفسصه تنصصيب شصخصصه
وصص- -ي -ا ع -ل -ى ا÷يشش ال -وط -ن -ي
الشص -ع -ب -ي ،ب -ل ون -اط-ق-ا رسص-م-ي-ا
باسصمه ،ناسصيا أاو متناسصيا ،أان
ا÷يشش ال -وط -ن -ي الشص -ع -ب -ي ه-و
ج- - - -يشش الشص- - - -عب ا÷زائ - - -ري،
هوجيشش ا÷زائر بكل ما –مله
هذه العبارة الطيبة من معاÊ
تاريخية عريقة ومن قيم سصامية ونبيلة ،وبكل ما “ثله من
حاضصر ومسصتقبل .فليعلم ا÷ميع ،أانه ’ وصصاية على ا÷ي ـشش
ال ـوطني الشص ـعـبي سصـلي ـل ج ـيـشش الت ـحري ـر الوطني ،فهو يتلقى
ت -وج-ي-ه-ات-ه السص-ام-ي-ة م-ن ل-دن اÛاه-د ف-خ-ام-ة السص-ي-د رئ-يسش
ا÷م -ه -وري-ة ،ال-ق-ائ-د اأ’ع-ل-ى ل-ل-ق-وات اŸسص-ل-ح-ة ،وزي-ر ال-دف-اع
الوطني ،ويسصهر ،بعيون ’ تنام ،وأاعيد ذلك مرة أاخرى ،قلت،
بعيون يقظة ومتحفزة ’ تنام ،ويعمل Ãثابرة شصديدة وفق
الضصوابط التي “نحها له قوان Úا÷مهورية ،ويخوله له مضصمون
الدسصتور ا÷زائري».

يلقاها من شصعبه ع Èكافة أارجاء الوطن ،جيشش Îﬁم ‘
مسص -ل -ك -ه وسص -ل -وك-ه وÎﬁف ‘ أادائ-ه وط-ري-ق-ة ت-ف-كÒه ،ي-ع-م-ل
بتوجيهات اÛاهد فخامة السصيد رئيسش ا÷مهورية ،القائد
اأ’على للقوات اŸسصلحة ،وزير الدفاع الوطني ،ويحرصش كثÒا
على أان ’ يحيد عن تطبيق هذه التوجيهات ،وعن ضصوابط
قوان Úا÷مهورية وا◊دود اŸهنية والوظيفية التي يحددها
الدسصتور.

لن يتسسامح مع أاي Œاوز قد يؤودي إا ¤الفوضسى
او تعريضش ا÷زائر للخطر
إان ا÷يشش ال -وط -ن -ي الشص-ع-ب-ي ،ه-و ج-يشش ن-وف-مÈي اŸن-ب-ع،
وم -ب -دئ -ي ال -ن -ه -ج والسص -ل -وك ،ج -يشش ي -ق -دسش ال -ع-م-ل اıلصش
واŸتفا ،Êجيشش ’ ولن يتسصامح مع أاي Œاوز قد يؤودي إا¤
الفوضصى ،جيشش لن يسصمح بالفوضصى التي قد ،أاقول قد ،يفكر ‘
زرع -ه -ا ب -عضش اأ’ط -راف ال -ذي -ن ه -م ع-ل-ى اسص-ت-ع-داد ل-ت-ع-ريضش
ا÷زائ -ر ل -ل -خ -ط -ر م -ن أاج -ل صص -ي -ان-ة أاو اÙاف-ظ-ة أاو –ق-ي-ق
مصصا◊هم الشصخصصية الضصيقة.
إانني أاتعهد اليوم أامام الله ،وأامام أارواح الشصهداء ،وأامام
الشصعب ا÷زائري برمته ،بأان ا÷زائر هي ب Úأايادي أامينة،
Óم-ان-ة ح-ق-ه-ا
أاي -ادي ت -ع-رف ل -أ
وت -رع -ى ل -ل -ع -ه-د ح-ق ا’ل-ت-زام
وحسص- - -ن ال- - -رع- - -اي- - -ة ،أاي - -ادي
سصتتصصدى بكل قوة وصصرامة،
لكل من يسصمح لنفسصه بتعريضش
وطن الشصهداء ،للفوضصى وŸكر
اŸاك- -ري- -ن ول- -عب الÓ- -ع- -ب.Ú
أاق -ول ه -ذا ال-كÓ-م ،وأان-ا أاع-ل-م
ب - -أان شص - -رف - -اء ا÷زائ- -ر وه- -م
كثÒون ،سصيعرفون كيف يضصعون وطنهم ‘ قلوبهم ،ويعرفون
ك-ي-ف ي-ح-اف-ظ-ون ع-ل-ى أام-ن ا÷زائ-ر وصص-ي-ان-ة اسص-ت-ق-رار شصعبها
وحرمة ترابها وقدسصية سصيادتها واسصتقÓلها الوطني.

ف- -ا÷يشش ل- -يسش شش- -م -اع -ة يضش -ع
ع -ل -ي -ه -ا ب -عضش ال-ف-اشش-ل Úفشش-ل-ه-م،
وليسش الششجرة التي يريد البعضش
أان يحجب بها غابة عجزه.

ل إلقحام ا÷يشش ‘ اŸتاهات ا◊زبية
والسسياسسية ،والزج به ‘ صسراعات فارغة
الفريق تطرق بإاسصهاب إا ¤اإ’‚ازات التي حققها ا÷يشش
ال -وط -ن -ي الشص -ع -ب -ي ‘ شص -ت -ي-اÛا’ت وع-ل-ى ج-م-ي-ع اأ’صص-ع-دة
وا÷هود اŸضصنية التي يبذلها أافراده ليل نهار واسصتعدادهم
الدائم للدفاع عن سصيادة ا÷زائر وأامنها واسصتقرارها:
«إان اŸهام اŸنوطة با÷يشش الوطني الشصعبي هي مهام جليلة
وع-ال-ي-ة اأ’ه-م-ي-ة ،ن-ح-ن ن-ن-ت-ظ-ر م-ن ك-اف-ة اأ’ط-ي-اف السص-ي-اسصية
واÛتمع اŸد Êأان يوفوها حقها ،وأان يقدروا ما يبذله ا÷يشش
الوطني الشصعبي ،سصليل جيشش التحرير الوطني من جهود مثابرة
ومضصنية طيلة شصهور السصنة وأايامها ،بل وحتى لياليها .إان ا÷يشش
هو جيشش الشصعب ا÷زائري ،جيشش يفتخر بانتمائه لهذا الشصعب
الوطني واأ’صصيل ،ويعتز كثÒا بهذه الثقة الكÈى ،التي ما فتئ

ا÷زائر هي ميدان للعمل الشسريف والنظيف
و ليسست حـلـبـة صسراع وسسباق Ÿن هب ودب
إان ا÷زائر ليسصت حـلـبـة صصراع وسصباق Ÿن هب ودب من
أاج -ل صص -ي-د ال-غ-ن-ائ-م واق-ت-ن-اصش اŸصص-ال-ح الشص-خصص-ي-ة وال-ذات-ي-ة
الضصيقة .إان ا÷زائر هي ميدان للعمل الشصريف والنظيف ،نعم،
ا÷زائر أارضش طاهرة بدم الشصهداء ’ ،بد أان يكون العمل فيها
شصريفا ونظيفا ،عم ـ ـ ـل يكون فيه الشصعب هو ا◊ ـك ـم الع ـ ـدل.
فكل يوم Áر اسصتطاع خÓله جيشصنا ،بفضصل الله تعا ¤وقوته،
أان ي -ق -ط -ع خ -ط-وات أاخ-رى م-دي-دة وسص-دي-دة ،ف-ا÷يشش ي-ع-م-ل،
وا÷يشش ي -ن -ج -ح ‘ أاع -م -ال -ه ،أ’ن -ه ي-ج-ع-ل م-ن ال-ع-م-ل وسص-ي-ل-ت-ه
اأ’سص -اسص -ي -ة ،ف  Ó-ت -رهـقـوا ك -اه -ل -ه ب -ب -عضش ال-ت-دخÓ-ت وب-عضش
التعليقات وبعضش اÓŸسصنات ،التي ’ تسصمن و’ تغني من جوع.
فا÷يشش ليسش شصماعة يضصع عليها بعضش الفاشصل Úفشصلهم،
وليسش الشصجرة التي يريد البعضش أان يحجب بها غابة عجزه
وقصصوره ،فاللسصان Ãا ينطق من كÓم ،وÃا يهمسش من همسصات
مهما “طط ،لن يكون بدي Óللسصواعد القوية وللعمل النظيف،
فالله يشصهد على ما ‘ السصرائر والقلوب ،والشصعب يعلم من
أاصصدق قو’ وعم.»Ó

الفريق جدد تهانيه أ’شصبال اأ’مة الذين مافتئوا يحققون
النجاحات تلو النجاحات سصواء خÓل مشصوارهم الدراسصي أاو ‘
ما يخصش نسصبة النجاح القياسصية ‘ امتحان شصهادة البكالوريا
وشصهادة التعليم اŸتوسصط ،وهو النجاح الذي يؤوكد ‘ كل مرة
صصوابية اŸقاربة اŸتبناة من قبل قيادة ا÷يشش الوطني الشصعبي
Óشصبال:
‘ ›ال التكوين النوعي الذي “نحه هذه اŸدارسش ل أ
«إان النتائج الباهرة التي حققتموها ‘ شصهادة البكالوريا،
لدورة يونيو  ،2018هي نتائج عالية التميز تسصتحقون من أاجلها
اليوم أان أاتوجه إاليكم ،ومن خÓلكم إا ¤كافة زمÓئكم الذين
“كنوا من نيل هذه الشصهادة اŸرموقة ،بتها Êاÿالصصة على
هذا اإ’‚از اŸسصتحق الذي يضصاف إا ¤سصلسصلة النجاحات التي
م-ا ف-ت-ئ-ت-م –ق-ق-ون-ه-ا ع-ل-ى ك-اف-ة اأ’صص-ع-دة واÛا’ت ،بفضصل
ج-ه-ودك-م وم-واظ-ب-ت-ك-م ‘ ال-ت-حصص-ي-ل ال-ع-ل-م-ي ال-ع-ا‹ والسصلوك
اŸثا‹ الذي –ليتم به طيلة مشصواركم الدراسصي.

إا‚از يضساف إا‚ ¤احات أاخرى على كافة األصسعدة
إانكم وأانتم Œتهدون و–ققون مثل هذه النتائج الباهرة،
فإانكم تسصمون بأانفسصكم إا ¤ما يتوافق مع هذا النهج العملي
اŸثمر الذي يتبناه جيشصكم“ ،اشصيا مع توجيهات اÛاهد
ف-خ-ام-ة السص-ي-د رئ-يسش ا÷م-ه-وري-ة ،ال-ق-ائ-د اأ’ع-ل-ى ل-ل-قوات
اŸسصلحة ،وزير الدفاع الوطني ،اŸنبثقة عن إاسصÎاŒيته
ال -ب -ع -ي -دة ال -ن -ظ -ر ذات الصص -ل -ة ب -ال-ع-ن-اي-ة ب-الشص-ب-اب اŸؤوم-ن
بانشصغا’ت وطنه واŸدرك أ’همية التمسصك بجذوره الوطنية
والتاريخية ،وا◊ريصش على حتمية رفع التحديات وكسصبها
مهما بلغت حدتها واشصتدت رهاناتها ،تأاتي حكمة قراره
اŸتعلق بإاحداث مدارسش أاشصبال اأ’مة ،التي “ثل امتدادا
طبيعيا Ÿدارسش أاشصبال الثورة ،و“ثل ‘ ذات الوقت رابطة
تاريخية متينة ب Úا◊اضصر واŸسصتقبل ،بل ،وب ÚاŸاضصي
واŸسص-ت-ق-ب-ل ،فشص-ب-ل ال-ي-وم ال-ذي ي-ن-ه-ل م-ن ق-ي-م-ه التاريخية
اÛيدة ،هو رجل الغد الذي سصيعود له بالضصرورة ،وفقا
لسصنة الله ‘ خلقه ،واجب مواصصلة اŸشصوار ‘ خدمة جيشصه
وشصعبه.
ف -ع -ل -ى سص -ب-ي-ل اŸث-ال –صص-ل  1623شص-ب Ó-ع-ل-ى شص-ه-ادة
الباكالوريا منذ السصنة الدراسصية  2013/2012إا ¤غاية هذه
السصنة الدراسصية  ،2018/2017وهو عدد هام بل ومثا‹،
’سصيما إاذا أاخذنا ‘ ا’عتبار أان  218منهم أاصصبحوا إاطارات
‘ ﬂتلف التخصصصصات بعد تخرجهم من ﬂتلف اŸدارسش
ال-ع-ل-ي-ا ل-ل-ج-يشش ال-وط-ن-ي الشص-ع-ب-ي ،وال-بقية يواصصلون مزاولة
تكوينهم Ãختلف اŸؤوسصسصات التكوينية العليا ،علما أان
Óشصبال والشصبÓت سصيبلغ  6156مع انطÓق
العدد اإ’جما‹ ل أ
السصنة الدراسصية  ،2019/2018من بينهم  ‘ 4107الطور
اŸتوسصط و ‘ 2049الطور الثانوي من بينهم  565شصبلة ».
بعدها أالقى أاحد اأ’شصبال اŸتفوق ‘ Úشصهادة البكالوريا
كلمة باسصم زمÓئه اأ’شصبال حيا فيها القرار ا◊كيم من وراء
إاح -داث م -دارسش أاشص -ب -ال اأ’م -ة ،ال-ذي أاق-ره ف-خ-ام-ة رئ-يسش
ا÷مهورية ،وحرصصت القيادة العليا للجيشش الوطني الشصعبي
على Œسصيده ميدانيا و‘ وقت قياسصي ،كما اسصتمع السصيد
الفريق إا ¤تدخÓت أافراد ا÷يشش الوطني الشصعبي ،وأاخذ
صصورة تذكارية مع اأ’شصبال اŸتفوق ÚاŸكرم ، Úو‘ ختام
ال -ل-ق-اء حضص-ر السص-ي-د ال-ف-ري-ق م-أادب-ة غ-داء حضص-ره-ا ج-م-ي-ع
اأ’شصبال اŸتفوقون.

ب -عث ال -ف -ري -ق ق -اي -د صص -ال -ح ب -ع-دة رسص-ائ-ل ا ¤ال-ط-ب-ق-ة
السصياسصية ،واÎŸبصص Úبا÷زائر  ‘،لغة قد تعيد ا’وراق
ا ¤نصصابها ،وتضصع كل التكهنات والتأاويÓت التي ما فتئ
ي -ط-ل-ق-ه-ا رج-ال السص-ي-اسص-ة ج-م-ل-ة وت-فصص-ي ، Ó-ع-ل-ى ه-امشش
الصصفحة  ،ليعودوا ا ¤رشصدهم السصياسصي ‘ اول نقطة ،
وم- -ن- -ه- -ا ا ¤السص- -ط -ر ا’خ Òدون ج -ق -ج -ق -ة  ،و’ تسص -خÚ
للعضصÓت خارج السصرب.
 ⁄يكن الفريق اك Ìوضصوحا مثل هذه اŸرة التي خاطب
فيها ابناء اŸؤوسصسصة العسصكرية ومن خÓلهم اولئك الذين
نصصبوا انفسصهم اوصصياء على مؤوسصسصة ا÷يشش  ،حيث  ⁄يتوان
الفريق ‘ دحضش كل هذه اŸزايدات التي وصصفها بانها من
غ Òحميدة ،وغ Òمعقولة بل والغريبة .
خرجات اصصحابها وان  ⁄يشصر اليهم باأ’سصماء  ،لكن
القارئ ب Úالسصطور يدرك للوهلة ا’و ¤من هو اŸقصصود
با◊ديث  ،ومن يسصمون انفسصهم احزاب اŸعارضصة ،
وعوضش ان يهتم هؤو’ء Ãشصهدهم السصياسصي والنضصال ا◊زبي
Œدهم يتعمدون ا’بتعاد عن صصلب ا◊نكة السصياسصية  ،رغم
ان السصياسصة هي القدرة للتكيف مع مقتضصيات الواقع  ،وتعني
ايضص-ا حسص-ن ال-ت-ع-ام-ل م-ع م-ق-تضص-ي-ات اŸصص-ل-ح-ة ال-وط-ن-ي-ة
ومتطلبات –قيقها  ،وهذا يتطلب طبعا مسصتوى راق من
ا’داء السصياسصي ‘ جميع ا’حوال والظروف ،ا’ انهم
يدغدغون ا’نا ويختبئون وراء ا’ه.
وردا على بعضش ‡ن وصصفهم الفريق قايد صصالح ‘،
كلمته خÓل مراسصم حفل تكر ËاŸتفوق Úمن مدارسش
اشصبال ’مة  ،اولئك الذين ينتهزون الفرصش كلما اقÎب
اسص -ت -ح -ق -اق ان -ت -خ -اب -يُ ،ي -زجُ ب -اŸؤوسصسص -ة ال -عسص -ك -ري -ة ‘
الصصراعات كطموحاتهم وامانيهم  ،متناسص Úان ا÷يشش
يعرف حدوده جيدا وحتى نطاق حدوده الدسصتورية يدركها
جيدا  ،وسصيظل بعيدا عن كل اŸتاهات ا◊زبية والسصياسصية
 ،وهي اشصارة واضصحة للذين يحاولون ا’ختباء –ت مظلة
العسصكر  ،ليمارسصوا احيانا بعضش ا◊قوق التي ليسصت من
صصÓحياتهم  ،فجاء الرد بقوة من الفريق  ،على انه ليسش
هناك أاي وصصي على ا÷يشش  ،أ’نه احيانا يتجرأا البعضش
على تنصصيب نفسصه ناطقا رسصميا باسصم ا÷يشش  ،دون وجه
حق  ،اما ا÷يشش فهو يتلقى توجيهاته من طرف القائد
ا’على للقوات اŸسصلحة وزير الدفاع الوطني عبد العزيز
بوتقليقة .
من جهة اخرى اوضصح الفريق ان مهام ا÷يشش التي
كفلها الدسصتور وهي الدفاع عن السصيادة ا÷زائر وأامنها
واسصتقرارها ،هي مهام جليلة وعالية ا’همية  ،فكان لزاما
ع -ل -ى ا’ط -ي -اف السص -ي -اسص-ي-ة واÛت-م-ع اŸد Êان ي-وف-وه-ا
حقها.
ا÷يشش هو جيشش ا÷زائر وسصليل جيشش التحرير الوطني،
ويحرصش أان ’ يحيد عن تطبيق هذه التوجيهات ،وعن
ضصوابط قوان Úا÷مهورية وا◊دود اŸهنية والوظيفية التي
يحددها الدسصتور ‘ ،نفسش الوقت  ،لن يتسصامح مع أاي
Œاوز قد يؤودي إا ¤الفوضصى او تعريضش ا÷زائر للخطر.
 ⁄يتوان الفريق ‘ وصصف من يكيدون للوطن الدهاء
واŸكر ،قائ :Óإان ا÷زائر ليسصت حـلـبـة صصراع وسصباق Ÿن
هب ودب م- -ن أاج -ل صص -ي -د ال -غ -ن -ائ -م واق -ت -ن -اصش اŸصص -ال -ح
الشصخصصية والذاتية الضصيقة .بل هي ا÷زائر هي ميدان
للعمل الشصريف والنظيف.
وهو يرافع عن ا÷يشش  ،قال الفريق ،بانه ليسش شصماعة
يضصع عليها بعضش الفاشصل Úفشصلهم ،وليسش الشصجرة التي يريد
ال -ب -عضش أان ي -ح -جب ب -ه-ا غ-اب-ة ع-ج-زه وقصص-ور م-ت-ح-دث-ا ‘
السصياق ذاته ،فاللسصان Ãا ينطق من كÓم ،وÃا يهمسش من
ه-مسص-ات م-ه-م-ا “ط-ط ،ل-ن ي-ك-ون ب-دي Ó-ل-لسص-واع-د ال-ق-وي-ة
وللعمل النظيف ،فالله يشصهد على ما ‘ السصرائر والقلوب،
والشصعب يعلم من أاصصدق قو’ وعمÓ
ل -ي -واصص -ل اÙاه -د ڤ -اي -د صص-ال-ح ب-ان ا÷يشش ال-وط-ن-ي
الشص -ع -ب -ي ،ه -و ج -يشش ن -وف -مÈي اŸن -ب -ع ،وم -ب -دئ -ي ال -ن-ه-ج
والسصلوك، ،يقدسش العمل اıلصش والتفا ’ ،Êولن يتسصامح
م- -ع أاي Œاوز ق- -د ي -ؤودي إا ¤ال -ف -وضص -ى ،ج -يشش ل -ن يسص -م -ح
بالفوضصى التي قد يفكر ‘ زرعها بعضش اأ’طراف الذين هم
على اسصتعداد لتعريضش ا÷زائر للخطر من أاجل صصيانة أاو
اÙافظة أاو –قيق مصصا◊هم الشصخصصية الضصيقة.
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لرضشية أıصشصشة للعملية
 65ألف طالب قام بفتح أ أ

حجار :أاك Ìمن  3500طالب ” تسسجيلهم منذ افتتاح األرضسية
كشش-ف وزي-ر أل-ت-ع-ل-يم ألعا‹ وألبحث
ألعلمي ,ألطاهر حجار ,أول أمسس ،أن
أك Ìم- - - - - - - - - -ن  3500ح- -ام -ل لشش -ه -ادة
ألباكالوريا سشجلوأ أنفسشهم.

أإشسار إلؤزير في تصسريح للصسحافة على هامشض
إإعطاء إلنطÓقة للتسسجيÓت إألولية للطلبة إلجدد
ل-ح-ام-ل-ي شس-ه-ادة إل-ب-ك-ال-ؤري-ا م-ن ج-امعة إلجزإئر2
ببؤزريعة أإن إلجامعات إلجزإئرية قد جندت كل
مسسؤؤوليها وأإعؤإنها إلمتخصسصسين من أإجل مد يد
إل -ع -ؤن ل -ل -ط -ل -ب-ة إل-ج-دد ف-ي تسس-ج-يÓ-ت-ه-م إألول-ي-ة
وإإعطاء لهم إلنصسائح إلضسرورية في إختيارإتهم,
مشس- -ي- -رإ أإن  65أإل -ف ط -الب ق -ام ب -ف -ت-ح إألرضس-ي-ة
إلمخصسصسة لهذه إلعملية منذ إفتتاحها صسباح إليؤم
إإلى غاية إلسساعة  11عبر إلؤطن ,في حين تم
تسسجيل أإكثر  3500طالب.
وذكر حجار أإن إلؤزإرة إحتفظت بالرغبات إألربعة
إلتي أإقرتها إلسسنة إلماضسية في إلتسسجيل إألولي
وتؤجيه إلطلبة إلجدد على أإن تتضسمن وإحدة منها
شس-ع-ب-ة م-ن شس-عب إل-ت-ك-ؤي-ن إل-م-ع-ت-م-د ف-ي ن-ظام إل
(أإل.أإم.دي) ,م- -ؤؤك- -دإ أإن- -ه ف -ي ح -ال -ة ع -دم ق -ب -ؤل
إختيارإته فله إلحق أإن يعيد عملية إلتسسجيل ومع
أإربع إختيارإت أإخرى ,ألن مرحلة إلطعؤن إلتي
كانت تؤؤرق إلطالب كما قال «قد تم إإلغاؤوها».
وفي ذإت إلسسياق ,أإوضسح إلؤزير أإن إلطلبة إلجدد
ليسسؤإ مجبرين على إلذهاب إإلى إلجامعات من
أإج-ل إل-تسس-ج-ي-ل ب-ل ع-ل-ي-ه-م ف-ق-ط ت-ح-ميل إلتطبيق
إل -ذي ت -م إإرسس -ال -ه ع -ن ط -ري -ق رسس -ائ -ل ب -ال -ه -ات-ف
وإلتسسجيل.
Óشسارة فقد أإعلن إلسسيد حجار أإمسض إألربعاء عن
ل إ
ت -ؤق -ي -ع-ه إل-م-نشس-ؤر إل-ت-ك-م-ي-ل-ي رق-م ( )06إل-م-ت-ع-لق
بالمعدلت إلدنيا للتسسجيل إألولي وتؤجيه حاملي
شسهادة إلبكالؤريا إلجدد بعنؤإن إلسسنة إلجامعية
 , 2019-2018حيث أإوضسح خÓل إلندوة إلؤطنية

للجامعات أإن هذإ إلمنشسؤر إلتكميلي يدخل في
إإطار تبسسيط إإلجرإءإت وتطبيق تؤجيهات رئيسض
إل-ج-م-ه-ؤري-ة ب-خصس-ؤصض لم-رك-زي-ة ب-عضض إألع-م-ال
إإلدإرية وتقريب إإلدإرة من إلمؤإطن.
وأإضس -اف أإن إل -م -ع -دلت إل -دن -ي-ا ل-ل-تسس-ج-ي-ل إألول-ي
وت-ؤج-ي-ه ح-ام-ل-ي شس-ه-ادة إل-ب-ك-ال-ؤري-ا ب-عنؤإن إلسسنة
إلجامعية « 2019-2018لم ترتفع في أإغلبها مقارنة
مع إلسسنة إلماضسية حيث تم تحديدها على أإسساسض
درإسس -ة ك -م -ي -ة وك -ي -ف -ي -ة ل -ه -ذه إل -ن-ت-ائ-ج م-ن ح-يث
إل- -م- -ع -دلت وإل -ت -ق -دي -رإت وإلشس -عب وع -ل -ى ضس -ؤء
إلمناصسب إلمتاحة».
ل -ل -ت -ذك -ي -ر ,ف-إان إل-ن-اج-ح-ي-ن ف-ي إم-ت-ح-ان شس-ه-ادة
إل -ب -ك -ال -ؤري -ا م-ع م-ؤع-د م-ع إن-طÓ-ق إل-تسس-ج-يÓ-ت
إل-ج-ام-ع-ي-ة إألول-ي-ة من  26إإل -ى  28ي-ؤل-يؤ إلجاري
وي -ك -ؤن آإخ -ر أإج -ل ل -ل-تسس-ج-يÓ-ت إل-ن-ه-ائ-ي-ة ف-ي 16
سسبتمبر.
ويتم تأاكيد إلتسسجيÓت إألولية في إلفترة إلممتدة
ما بين  29إلى  30يؤليؤ ,كما يسسمح للطلبة إلجدد
أإيضسا خÓل هذه إلفترة بتعديل بطاقة رغباتهم
إلسسابقة ,بحيث يتم تؤجيه إلطالب حسسب بطاقة
إل- -رغ -ب -ات إل -ث -ان -ي -ة ,ل -ي -ت -م إإلع Ó-ن ع -ن ن -ت -ائ -ج
إل-ت-ؤج-ي-ه-ات ع-ل-ى إل-خ-ط يؤم  07إغسس -طسض 2018
مسس -اءإ وذلك ب -ع -د م -ع-ال-ج-ة إل-رغ-ب-ات ف-ي إل-ف-ت-رة
إلممتدة ما بين  31يؤليؤ و  07إغسسطسض.
أإما إلمرحلة إلثانية من إلتسسجيÓت إلولية وإعادة
إلتؤجيه وإجرإء إلختبارإت وإلمقابÓت بالنسسبة
للفروع إلمعنية تكؤن من  08إلى  12إغسسطسض,
ويتعلق إألمر بالطلبة إلذين تم تؤجيههم لفرع علؤم
وتقنيات إلذين يتؤجب عليهم تقديم شسهادة طبية
للمؤؤسسسسة إلتي تم تؤجيههم فيها ,وكذإ إجرإء لقاء
شس- -ف- -ؤي ف -ي ح -ال -ة ت -ؤج -ي -ه -ه -م إل -ى إح -دى ه -ذه
إل -م -ؤؤسسسس -ات ,وي -ت -ع -ل -ق إألم-ر ب-ال-م-دإرسض إل-ع-ل-ي-ا
Óسساتذة إو معاهد وعلؤم إلتكنؤلؤجيات إلتطبيقية
ل أ
و ب- -عضض دورإت إل- -ل- -يسس -انسض و ل -يسس -انسض إلم -ام -ة

وإلرشساد.
وت -ت -م إل -م -ع -ال -ج -ة إل -ث -ان-ي-ة ل-ح-الت إل-رسس-ؤب ف-ي
إلختبارإت وإلمقابÓت وطلبات إعادة إلتؤجيه,
ف-ي إل-ف-ت-رة إل-م-م-ت-دة م-ا ب-ي-ن  13و  16إغسسطسض
إلمقبل ,إما إلعÓن عن نتائج إلتؤجيهات فيكؤن
في  16إغسسطسض.
Óيؤإء في
وحدد تاريخ فتح إلبؤإبة إلمخصسصسة ل إ
إل -ف -ت -رة إل-م-م-ت-دة م-ا ب-ي-ن  08إل- -ى  15إغسسطسض
إل-م-ق-ب-ل ,ل-ي-ت-م إلعÓ-ن ع-ن إل-تسس-ج-يÓ-ت إلنهائية
وكذإ ملفات إلخدمات إلجامعية من  02إلى 06
سسبتمبر وهي مرحلة إلتسسجيÓت إلنهائية.
وسستكؤن مرحلة معالجة إلحالت إلسستثنائية من
طرف مؤؤسسسسات إلتعليم إلعالي وإعادة فتح إلبؤإبة
Óيؤإء وإلمنحة وإلنقل ,من  02إلى 16
إلمخصسصسة ل إ
سسبتمبر بحيث حدد تاريخ  16سسبتمبر كآاخر أإجل
للتسسجيÓت إلنهائية بعنؤإن إلسسنة إلجامعية-2018
. 2019

عليشس ›يد مدير ألدرأسشات بجامعة باب ألزوأر

األبواب اŸفتوحة ترافق الطلبة ا÷دد ‘ اخياراتهم
^ تأاكيد ألتسشجيÓت وتعديل ألرغبات بدءأ من ألغد

لولية و“تد إأ ¤غاية مسشاء أليوم على أن يكون آأخر أجل
تتوأصشل بجامعة هوأري بومدين للعلوم وألتكنولوجيا ألتسشجيÓت أ÷امعية أ أ
لقبال ألكب Òللطلبة مقارنة بالسشنة أŸاضشية
للتسشجيÓت ألنهائية ‘ ألـ  16سشبتم Èحسشب ما أوضشحه مدير ألدرأسشات با÷امعة  ،مششÒأ إأ ¤أ إ
لول  700طالب ،ما يوضشح ألرغبة ألكب ‘ Òمعرفة ألتخصشصشات أŸقبل عليها  ،إأ¤
،حيث وصشل إأ ‘ 2300 ¤أليوم ألثا ‘ Êح Úبلغ ‘ أليوم أ أ
لعÓم ألتي خصشصس لها  50أسشتاذ جامعي .
جانب عملية ألتوجيه وأ إ

باب الزوار
خالدة بن تركي
ق -ال م -دي -ر إل -درإسس-ات ب-ج-ام-ع-ة ه-ؤإري ب-ؤم-دي-ن
ل-ل-ع-ل-ؤم وإل-ت-ك-ن-ؤل-ؤج-ي-ا ،ع-ل-يشض مجيد ،في تصسريح
خصض به «إلشسعب « أإن إلجامعة وككل سسنة فتحت
إبؤإبها لحاملي شسهادة إلبكالؤريا إلجدد للشسروع
في مرحلة إلتسسجيÓت إألولية إلتي تسستمر على
م -دإر  3أإي-ام ك-ام-ل-ة »،ح-يث لح-ظ-ن-ا إإق-ب-ال ك-ب-ي-ر
للطلبة على إألبؤإب إلمفتؤحة لمعرفة إلتخصسصسات
وإلنطÓق في مرحلة إلتسسجيÓت إألولية إلتي تبدإأ
إنطÓق من إإحضسار بطاقة إلرغبات ملء إسستمارة
إل -ب -ي -ان -ات إلشس -خصس -ي -ة و إلخ -ت -ي -ار ث -م ل -ل -ك -ت -اب-ة
إللكترونية من إجل إلمرور إإلى مرحلة إلتأاكد من
إلرغبات إلتي تكؤن في إلفترة ما بين  29إإلى 31
جؤيلية « .
وأإضساف إلمتحدث بشسأان عملية إلسستقبال  ،أإن
إل- -ج -ام -ع -ة خصسصست  50أإسس -ت -اذ ج -ام-ع-ي بصس-دد
إل -ت -حضس -ي -ر ل -ل -دك -ت-ؤرإ ل-دي-ه-م م-ع-رف-ة ب-ال-ج-ام-ع-ة
وإلتخصسصسات من إجل تعريف إلطالب بالتخصسصض
غير معلؤم لديهم خاصسة وإن إلكثير منهم يجهل
إل-ت-خصسصس-ات م-ا ي-ج-ع-ل ع-م-ل-ي-ة إلختيار عشسؤإئية
عادة ما تنتهي بالتؤجيه إإلى إختيار غير مرغؤب
في وليات بعيدة .
وأإوضس- -ح ،ع- -ل- -يشض م- -ج- -ي- -د  ،ف -ي ذإت إلسس -ي -اق أإن
إل- -ج -ام -ع -ة خ Ó-ل ه -ذه إلسس -ن -ة خصسصست أإسس -ات -ذة
ل -ل-ت-ؤضس-ي-ح وإألعÓ-م ل-ع-دم إل-ؤق-ؤع ف-ي إل-عشس-ؤإئ-ي-ة
خ -اصس -ة وإن إل -ط -ل -ب -ة إل -ج -دد ل -يسض ل -دي -ه -م وع-ي
بالختصساصض إلمرغؤب فيه وإلذي يتم تؤضسيحه
ع-ن ط-ري-ق إألب-ؤإب إل-م-ف-ت-ؤح-ة ل-ل-ج-ام-عة إلتي من
إل -م -ف -روضض أإن ت -ك -ؤن ط-ؤإل إلسس-ن-ة ب-ال-ث-ان-ؤي-ات و
إلجامعات من إجل تحضسير إلطالب إلرإغب في
إلختيار  ،إإلى جانب إلمطؤيات إلتي وضسعت تحت
تصس -رف -ه وك -ذإ لف-ت-ات م-ؤضس-ؤع-ة إلعÓ-م إل-ط-الب
بالكليات إلمؤجؤدة وبالتخصسصسات إلمرغؤبة .
وأإضس -اف ،ع -ل -يشض ،ف -ي سس -ي -اق إلم -ك -ان -ي -ات إل-ت-ي
سسخرت للعملية أإن إلجامعة حرصست على تؤفير
كافة إلؤسسائل من حيث إألسساتذة أإو إإلدإريين أإو
إلسس -ت -ق -ب -ال وإإلع Ó-م إل -ذي ي -خضس -ع ك -ك -ل سس-ن-ة
للعصسرنة من خÓل إلتؤجيه إللكتروني وإعتماد
إلتكنؤلؤجيا إلحديثة في عملية إلتسسجيÓت إألولية
وك -ذإ ف-ي ب-ط-اق-ة إل-رغ-ب-ات إل-ت-ي تسس-ت-خ-رج ف-ؤري-ا
ل-ل-ط-الب ب-ال-رغ-م م-ن ت-أاج-ي-ل إل-تسس-ج-ي-ل إإل-ى إل-ي-ؤم
إلثاني أإو إلثالث فله إلحق في قرإءتها وإلطÓع
عليها وإلتسسجيل في إلفترة إلتي يرغب فيها .

 4رغبات لتوجيه الطالب
وتفادي عشسوائية التحويل

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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بن غÈيب أمام أÛلسس ألوطني للÈأمج

نوعية التعليم والتعلم –د يجب رفعه

أك-دت وزي-رة ألÎب-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة ,ن-ورية
ب - - -ن غÈيت ,أول أمسس , ،خÓ- - -ل أشش- - -غ- - -ال
أختتام أجتماع أÛلسس ألوطني للÈأمج ‘
دورت-ه أل-ع-ادي-ة ,ع-ل-ى أ÷ه-ود أل-ت-ي ي-نبغي
ألقيام بها ‘ ›ال طرق ألتعليم وألتعلم,
حسشب ما أورده بيان لدأئرتها ألوزأرية.

وأإوضسح إلمصسدر ذإته أإن بن غبريت «أإكدت
على إلجهؤد إلتي ينبغي إلقيام بها في مجال
طرق إلتعليم وإلتعلم وفي إلتحديد إلدقيق
لمسستؤى إلكفاءإت إلتي يجب تحقيقها على
ج -م -ي -ع إألط-ؤإر إل-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة م-ع إألخ-ذ ب-ع-ي-ن
إلع -ت -ب -ار إل-ك-ف-اءإت إل-ت-ي ت-ن-قصض إل-تÓ-م-ي-ذ
إلذين يؤإجهؤن صسعؤبات».
إشسار إلبيان إإلى أإن إلؤزيرة إسستمعت خÓل
ه -ذإ إل -ل -ق-اء إإل-ى ك-ل إل-ت-ق-اري-ر إل-ت-ي ق-دم-ه-ا
م- -خ- -ت- -ل- -ف رؤوسس -اء إل -ل -ج -ان (ل -ج -ان إل -ع -ل -ؤم
وإل-ري-اضس-ي-ات وإل-ت-ك-ن-ؤلؤجيا ,إللغات ,إلعلؤم
إلجتماعية ومؤإد إلتؤعية ,وإلبيدإغؤجيا),
مضسيفا أإنه تم إلتركيز في هذإ إلجتماع على
إل -ت -ق -ري -ر إل -م-رح-ل-ي ل-خ-ط-ة ع-م-ل إل-م-ج-لسض

إلؤطني للبرإمج «من حيث وضسع إلمرجعيات
إل-ع-ام-ة وإل-خصس-ؤصس-ي-ات إل-م-خ-ت-ل-ف-ة للتعلمات
وإل-ت-ق-ي-ي-م-ات ,إل-م-ت-ع-ل-ق-ة ب-م-ج-الت ك-ف-اءإت
ث-ق-اف-ة إل-ري-اضس-ي-ات وإل-ث-ق-اف-ة إل-ع-ل-م-ي-ة وفهم
إلمكتؤب

ششروط أللتحاق باŸعاهد و أ÷امعات

وزارة التعليم العا‹ تضسع منشسورا
جديدا للتسسجيÓت
أع -ل -نت وزأرة أل -ت -ع -ل -ي-م أل-ع-ا‹ وأل-ب-حث
أل - -ع - -ل- -م- -ي ع- -ن أŸنشش- -ور أل- -وزأري أŸت- -ع- -ل- -ق
لول-ي-ة و أل-ت-وج-ي-ه ◊ام-ل-ي
ب-ال-تسش-ج-يÓ-ت أ أ
لمر باŸنششور رقم
باكالوريا  ،2018و يتعلق أ أ
 05أŸؤورخ ‘  02ذو ألقعدة 1439ه أŸوأفق ل
15جويلية  ، 2018يعدل ويتمم أŸنششور رقم
 04أŸؤورخ ‘ 23ششعبان 1439ه أŸوأفق ل 09
ماي .2018

حياة  /ك
يتضسمن هذإ إلمنشسؤر  09مÓحق  ،باإلضسافة إإلى
إلملحق إلمتمم رقم  ،14إلمتضسمن قائمة مؤؤسسسسات
إل -ت -ك -ؤي -ن إل-ع-ال-ي إل-خ-اصس-ة ،وي-ه-دف إإل-ى ت-ح-دي-د
إل-ق-ؤإع-د إل-ع-ام-ة إل-م-ط-ب-ق-ة ف-ي م-ج-ال إل-تسس-ج-ي-ل
إألولي و تؤجيه حاملي شسهادة إلباكالؤريا بعنؤإن
إلسسنة إلجامعية .2019 - 2018
وضسع إلمنشسؤر شسروط عامة ،حيث يسستند إلتؤجيه
للتعليم وإلتكؤين إلعاليين إإلى ترتيب يأاخذ بعين
إلعتبار لمعايير  ، 4ويتعلق إألمر بالرغبات إلمعبر
عنها من طرف حامل هذه إلشسهادة  ،إلشسعبة و
إلنتائج إلمحصسلة في إلباكالؤريا  ،أإي إلمعدل إلعام
و نقاط إلمؤإد إألسساسسية  ،باإلضسافة إإلى قدرإت
إسستقبال مؤؤسسسسات إلتعليم و إلتكؤين إلعاليين وكذإ
إلدوإئر إلجغرإفية  ،على أإن يتم هذإ إلترتيب على
أإسس -اسض إل -م -ع -دل إل -ع -ام إل-م-حصس-ل ع-ل-ي-ه ف-ي ه-ذإ
إلمتحان.
ب-ال-نسس-ب-ة ل-لسس-ن-ة إل-جامعية ، 2019- 2018إإضسافة

ل-ل-ع-ل-ؤم إل-ط-ب-ي-ة  ،ف-ان إل-م-ع-دلت إل-دن-يا لÓلتحاق
بفروع إلهندسسة إلمعمارية وعلؤم إلبيطرة  ،عدإ
إلمعهد إلبيطري إلتابع لجامعة تيارت ،فانه غير
معني بهذإ إإلجرإء ،وإلعلؤم إلسسياسسية ،وإلمدرسض
Óسساتذة  ،وميدإن علؤم و تقنيات إلنشساطات
إلع Óل أ
إلبدنية وإلرياضسية ،فان كلها سستكؤن وطنية.
باإلضسافة إإلى إلشسروط إلمذكؤرة آإنفا  ،جاء في
إلمنشسؤر أإن إللتحاق ببعضض إلتكؤينات في معاهد
إلعلؤم و إلتقنيات إلتطبيقية ،ليسسانسض مهنية ،علؤم
و تقنيات إلنشساطات إلبدنية وإلرياضسية ،وإلمدإرسض
Óسساتذة ( إإمامة وإإرشساد) ،فإانها تخضسع إإلى
إلعليا ل أ
إإجرإء مقابلة شسفؤية أإمام لجنة.
وقد تضسمن كل ملحق من إلمÓحق إل 9شسروط،
حيث حدد إلملحق إألول إلشسروط إلبيدإغؤجية
للتسسجيل في إلليسسانسض ،وجاء في إلملحق إل3
شسروط لماسستر ذو مسسار مدمج لليسسانسض ،وحدد
إلملحق إل 05عروضض تكؤين أإخرى في إلليسسانسض و
إلشسروط إلبيدإغؤجية للتسسجيل.
كما جاء في إلملحق إل 09تحديد لشسروط إللتحاق
بالتكؤينات في علؤم إلبيطرة  ،وعلى سسبيل إلمثال
حدد إلمعدل في هذإ إلتخصسصض ب يسساوي أإو يفؤق
 12.50ع-ل-ى ، 20ح-يث أإع-ط-يت إألول-ؤي-ة لشس-ع-ب-ة
إلعلؤم إلتجريبية ،فيما تضسمن إلملحق إلمتمم رقم
 ، 14قائمة مؤؤسسسسات إلتكؤين إلعالي إلخاصسة ،على
غ-رإر إل-م-درسس-ة إل-ع-ل-ي-ا ل-ل-ف-ن-دق-ة ،إل-م-ع-ه-د إلعالي
ل-ل-م-ان-ج-م-نت ،وم-ع-ه-د إإلل-ك-ترونيك و إلميكانيك ،
معهد إلتكؤين في إلتأامينات وإلتسسيير.

لم Úألعام لوزأرة ألعدل و أŸدير ألعام للسشجون
‘ حفل أششرف عليه أ أ

تكر ËاÙبوسس ÚاŸتفوق ‘ Úشسهادتي
البكالوريا و التعليم اŸتوسسط

وع -رفت ب -ط -اق -ة إل -رغ -ب-ات ب-دوره-ا حسسب م-دي-ر
إلدرإسسات تغير منذ  3سسنؤإت حيث أإصسبحت تحؤي
على  4أإختيارت فقط إلطالب ملزم باحترإمها
وإختيار إلتخصسصض حسسب إألولؤية لتفادي إلؤقؤع
في إلعشسؤإئية خاصسة وإن إلدرإسسات إألخيرة إلتي
قامت بها إلجامعات إثبت أإن  4إختيارإت كافية
لخ -ت -ي -ار إل -ت -خصسصض وع -دم إل -ؤق -ؤع ف -ي مشس -اك-ل
إإلرسس -ال ل -ل -ؤلي -ات إألخ -رى خ -اصس -ة ف -ئ-ة إل-ب-ن-ات
إل -ل -ؤإت -ي ع -ادة م-ا ي-ط-ع-ن ف-ي إلخ-ت-ي-ار وي-ط-ال-ب-ن
بالتحؤيل وما يصساحبها إلعملية من تعقيدإت إإدإرية
.

 4أاسساتذة من  8كليات
يشساركون ‘ توجيه واعÓم
الطلبة ا÷دد
من جهتهم كان إألسساتذة إلذين وجدناهم في جناح
إل -تسس -ج -ي Ó-ت ب -ج -ام -ع -ة ه-ؤإري ب-ؤم-دي-ن ل-ل-ع-ل-ؤم
وإل -ت -ك -ن-ؤل-ؤج-ي-ا إل-ذي-ن ت-ج-اوز ع-دده-م  50أإسستاذ
ي-حضس-ر ف-ي إل-دك-ت-ؤرإ ي-ع-ل-م-ؤن وي-ؤج-ه-ؤن إل-ط-الب
إلجديد إلرإغب في معرفة إلتخصسصسات قبل ملء
بطاقة إلرغابات من إجل إلنطÓقة فيما بعد في
فترة إلمعالجة إآللية لكل إلطلبات إلمحصسل عليها
وإلتأاكد منها في إلفترة إلممتدة ما بين  29إإلى 31
جؤيلية إلجاري .
من جهتها قالت إلمختصسة بالسستقبال في جناح
إل-تسس-ج-يÓ-ت ف-ي ج-ام-ع-ة ه-ؤإري ب-ؤم-دي-ن ل-ل-ع-لؤم

وإل-ت-ك-ن-ؤل-ؤج-ي-ا ف-ي تصس-ري-ح لـ»إلشس-عب» أإن إل-ط-ل-ب-ة
بإامكانهم هذه إلسسنة إلحتفاظ ببطاقة إلرغبات
وإلطÓع عليها قبل إلتسسجيل إلذي حددت مدته
ب  3أإيام قبل إلقيام بالختيارإت إألولية إلتي تكؤن
ب-ع-د وضس-ع إسس-ت-م-ارة إل-م-ع-ل-ؤم-ات ك-م-رح-ل-ة ن-هائية
لمرحلة إلتسسجيل إألولية إلتي يحدد تاريخ إلتأاكد
منها بين  29إإلى  31من إلشسهر إلجاري .

الطلبة يسستحسسنون عملية
التوجيه ويشسيدون Ãجهودات
ا÷امعة ‘ اإلعÓم
إسستحسسن عدد من إلطلبة إلذي وجدناهم بجامعة
ه -ؤإري ب -ؤم -دي -ن ل -ل -ع -ل -ؤم وإل -ت -ك -ن -ؤل -ؤج-ي-ا م-م-ن
إسستخرجؤ بطاقة إلرغبات وإلرإغبين في إلتسسجيل
،عملية إلتؤضسيح وإلتؤجيه من قبل مجمؤعة من
إألسساتذة إلذين يشسرحؤن إلتخصسصسات على إلطلبة
قبل ملء بطاقة إلمعلؤمات ووضسع بطاقة إلرغبات
إلغير قابلة للتغيير بعد هذه إلخطؤإت ماعدإ بعضض
إلحالت إلسستثنائية .
وإسستحسسن بعضض إلطلبة كذلك إألبؤإب إلمفتؤحة
على إلجامعة ومسساهمتها في إإعÓمهم وتؤضسيح
إلتخصسصسات إلمرغؤبة لديهم  ،خاصسة وإن إلكثير
م -ن -ه -ا ل -م ي -ك -ن ع -ل -ى ع -ل-م ب-ج-م-ي-ع إل-ت-خصسصس-ات
إل-م-ؤج-ؤدة ع-ل-ى مسس-ت-ؤى ج-ام-ع-ة ه-ؤإري ب-ؤم-دي-ن
،حيث سساهمت هذه إلمبادرة في تؤضسيح إلرؤوى
أإكثر  -على حد قؤل إلبعضض منهم .

ح- -ظ -ي أل -ن -زلء أŸت -ف -وق -ون ‘ شش -ه -ادت -ي
أل-ب-ك-ال-وري-ا وأل-ت-ع-ل-ي-م أŸت-وسشط لهذه ألسشنة
بلفتة خاصشة منالوصشاية أول أمسس ،بحيث
” ت - -ك - -رÁه - -م Ãؤوسشسش - -ة أع - -ادة ألÎب- -ي- -ة
ّ
ب -ال -ق -ل -ي -ع -ة م -ن ط-رف ألأم Úأل-ع-ام ل-وزأرة
ألعدل وأŸدير ألعام للسشجون مع ألششارة أ¤
‚ - -اح  1258ن -زي  ‘ Ó-شش -ه -ادة أل-ب-ك-ال-وري-ا
و 2189نزي ‘ Óششهادة ألتعليم أŸتوسشط.

القليعة :عÓء ملزي
وكان مدير مؤؤسسسسة إإعادة إلتربية بالقليعة قد أإشسار
في معرضض تدخله على هامشض إلحفل إلى تسسجيل
 42937نزيل ضسمن مختلف إلمرإحل إلدرإسسية من
مرحلة محؤ إألمية إلى إلمرحلة إلجامعية و جامعة
إلتكؤين إلمتؤإصسل عبر إلترإب إلؤطني مع تؤفير
مختلف إلؤسسائل إلبيدإغؤجية و إلبشسرية لتأاطير
إل -ن -زلء وف-ق-ا لسس-ت-رإت-ي-ج-ي-ة ت-ه-دف إل-ى ت-ح-ق-ي-ق
هدفين يعنى أإولهما بحماية إلمجتمع و يتعلق
إلثاني بإاعادة إإدماج إلمسسجؤن في إلمجتمع.
وإإذإ ك -انت م -ؤؤسسسس-ة إإع-ادة إل-ت-رب-ي-ة ب-األغ-ؤإط ق-د
حصسلت على إلمرتبة إألولى وطنيا من حيث نسسبة
إلنجاح في إلبكالؤريا بـ 206ناجحا ،فقد حصسل
ع -ل -ى أإع -ل -ى م -ع-دل ف-ي ه-ذإ إل-مسس-ت-ؤى ن-زي-ل م-ن
مؤؤسسسسة إإعادة إلتربية بتيزي وزو يـ 15,23فيما
حصسلت على إعلى معدل من جنسض إإلناث نزيلة
بمؤؤسسسسة إإعادة إلتربية بالقليعة بـ 14,38و جاءت
مؤؤسسسسة إإعادة إلتربية بعين وسسارة بؤلية إلجلفة
ف -ي إل -م -رت-ب-ة إألول-ى م-ن ح-يث نسس-ب-ة إل-ن-ج-اح ف-ي
شسهادة إلتعليم إلمتؤسسط بـ 291ناجحا ،فيما حصسل
ع -ل -ى أإع -ل -ى م -ع-دل ف-ي ه-ذإ إل-مسس-ت-ؤى ن-زي-ل م-ن
م -ؤؤسسسس -ة غ -ع-ادى إل-ت-رب-ي-ة ب-ت-ي-زي وزو يـ 15,19و

حصسلت على أإعلى معدل من جنسض إلناث نزيلة
من مؤؤسسسسة إلقليعة بـ ،11,27لتحصسد مؤؤسسسسات
إإعادة إلتربية بتيزي وزو و إلقليعة و إلبليدة بذلك
أإحسسن إلمعدلت في إلمسستؤيين تليها مؤؤسسسسات
كل من غردإية و جيجل و إلغزوإت و إلمحمدية  ،و
ك-انت إل-ف-رصس-ة سس-ان-ح-ة ل-حصس-ؤل إل-م-ت-ف-ؤق-ي-ن غ-ي
م -خ -ت -ل -ف إوج -ه إل-ت-ع-ل-ي-م و إل-ت-ك-ؤي-ن ع-ل-ى ج-ؤإئ-ز
تشسجيعية على غرإر إلنزيل إلذي حصسل على أإعلى
معدل في إلتكؤين إلمهني و إلمتحرر إلرئيسسي من
إألم -ي -ة و إل -م -ت -ف -ؤق ف-ي ن-م-ط إل-درإسس-ة ب-ج-ام-ع-ة
إل -ت -ك -ؤي -ن إل -م -ت-ؤإصس-ل ،ف-ي-م-ا أإشس-ار إل-م-دي-ر إل-ع-ام
للسسجؤن مختار فليؤن في حديث خاصض لـ»إلشسعب»
إلى كؤن بعضض إلنزلء إلذين تتؤفر فيهم بعضض
إلشسروط إلمطلؤبة سسيسستفيدون لحقا من حرية
نصسفية تتيح لهم إلدرإسسة بالجامعة نهارإ و إلعؤدة
إلى مؤؤسسسسة إإعادة إلتربية لي Óيما سستقدم لغيرهم
ع -ط -ل -ة أإك -ادي -م -ي -ة سس-تسس-م-ح ل-ه-م ب-ال-تسس-ج-ي-ل ف-ي
إلجامعة عقب إسستنفاذ عقؤبتهم.
وإلبرإز أإهم إلمؤإهب إلتي تزخر بها مؤؤسسسسة إإعادة
إلتربية بالقليعة فقد تّم على هامشض حفل إلتكريم
أإلقاء قصسيدة شسعرية من نمط إلشسعر إلملحؤن من
طرف إحد إلنزلء حؤل مؤضسؤع إلسسؤإر إللكتروني
كما إسستمتع إلمدعؤون بحفل شسعبي من تقديم
ف -رق -ة إل -م -ؤؤسسسس -ة إل -ت -ي ب -ل -غت درج -ة ع-ال-ي-ة م-ن
إلحترإفية كما كشسفت مختلف إلؤرشسات إلمنظمة
بمقر مؤؤسسسسة إإعادة إلتربية بالقليعة عن مسساهمة
إل -ن -زلء ف-ي تصس-ن-ي-ع إألح-ذي-ة إل-رف-ي-ع-ة وإلصس-ح-ي-ة
إلمؤجهة للمنتسسبين لقطاع إلسسجؤن إضسافة إلى
ت-حضس-ي-ر إألل-بسس-ة إل-خ-اصس-ة ب-السس-ج-ي-ن إألم-ر إلذي
مّكن إلنزلء من إلنخرإط في مسسار إلدماج في
إل -نشس -اط إلق -تصس -ادي ق -ب -ل إل-ت-حّ-رر م-ن إل-ع-ق-ؤب-ة
إلمسسلطة عليه.

السصبت  28جويلية  2018م
الموافق لـ  24ذي القعدة  1439هـ

»æWh

’ولية للطلبة أ÷دد
«ألششعب» ترصشد ألتسشجيلت أ أ
نائب مدير جامعة سشوق أهرأسش للبيدأغوجيا:

نسستقبـ ـل ٢984حام ـ ـل للبكالوري ـ ـ ـا
تسش -ارع ج -ام -ع-ة سش-وق أه-رأسش أل-زم-ن م-ن
خلل ألتحضشÒأت ألقائمة على قدم وسشاق
’سش- -ت- -ق- -ب- -ال أل- -ن- -اج- -ح Úأ÷دد ‘ شش- -ه- -ادة
أل -ب-ك-ال-وري-ا ل-ل-م-وسش-م أ÷ام-ع-ي 2019/2018
وأŸقدر عددهم بـ  2984طالب وطالبة من
›موع  6984مÎششح لنيل ششهادة بكالوريا
جوأن .2018حيث يتوقع أن يسشجل بجامعة
ﬁم-د ألشش-ري-ف مسش-اع-دي-ة م-ا ي-عادل 2300
طالب وطالبة بنسشبة  75باŸئة ،وللوقوف
’ولية عن قرب
ع-ل-ى ع-م-ل-ي-ة أل-تسش-جيلت أ أ
كان لنا هذأ أ◊وأر مع نائب مدير أ÷امعة
أŸك-ل-ف ب-ال-ب-ي-دأغ-وجيا ألدكتور قدري عبد
أŸومن.

’ل-ي-ة أل-ت-ي ت-ت-م ب-م-وج-ب-ه-ا عملية
^ م-اه-ي أ آ
توجيه ألطلبة ألجدد ؟

^^ خصصصصت فترة التسصجيÓت األولية ابتداءا من
 26إالى  28جويلية  ،خÓل هاته الفترة يتم فتح
فضصاء لمعالجة رغبات الطلبة ،يشصرف على العملية
حوالي  50تقني معالجة بيانات  ،يقوم بموجبها
باسصتخراج الرغبات المسصموح بها وفقا لمعدلت
شص -ه -ادات ال -ب -ك -ال -وري -ا ل-ل-ط-ل-ب-ة والشص-روط ال-ولي-ة
ال -م -وضص -وع -ة سص -ل -ف -ا  ،وخ Ó-ل ه -ذه ال -ف-ت-رة أايضص-ا
يسص -ت -ط -ي -ع ال -ط -ل-ب-ة ال-ج-دد وأاول-ي-ائ-ه-م السص-ت-ع-ان-ة
بالطاقم القائم على اإلعÓم والتوجيه على مسصتوى
الميادين المخصصصصة لذلك  ،في الفترة الممتدة من
 29إالى  30جويلية يجب على الطلبة الجدد تأاكيد
تسص -ج -ي Ó-ت-ه-م األول-ي-ة  ،ل-ت-خصصصص ب-ع-د ذلك ف-ت-رة
ل-م-ع-ال-ج-ة ال-رغ-ب-ات ع-ل-ى مسص-ت-وى ال-م-ع-ه-د العالي
ÓعÓم في الفترة الممتدة من  31جويلية إالى غابة
ل إ
 07أاوت  ، 2018أاين يتم اإلعÓن بموجبها عن نتائج
التوجيه مسصاء يوم  07أاوت . 2018
لتأاتي في مرحلة لحقة عمليتي تأاكيد التسصجيل

األولي وإاعادة التوجيه أاو إاجراء المقابÓت في
الفترة الممتدة بين  08إالى  12أاوت ، 2018بعدها
ي- -ت- -م أايضص- -ا م- -ع- -ال- -ج -ة ح -الت ال -رسص -وب وإاج -راء
المقابÓت وطلبات إاعادة التوجيه بالنسصبة للذين
تحصصلوا الختيار الرابع من  13إالى  16أاوت . 2018
وت-ت-زام-ن ه-ات-ه ال-ع-م-ل-ي-ة م-ع ف-ت-ح ال-ب-وابة الخاصصة
ب-ال-خ-دم-ات ال-ج-ام-ع-ي-ة اإلي-واء و اإلط-ع-ام وال-ن-قل
وال-م-ن-ح-ة .ل-ي-ت-م ب-ع-ده-ا إاعÓ-ن ن-ت-ائ-ج ال-ت-وجيهات
النهائية يوم  16أاوت .2018
تأاتي في األخير مرحلة التسصجيل النهائي التي تتم
في الفترة الممتدة بين  02إالى  06سصبتمبر 2018
وتخصص التسصجيÓت النهائية باإلضصافة إالى ملفات
الخدمات الجامعية ،على أان تبقى معالجة الحالت
السص-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ف-ي ال-ف-ت-رة ال-م-متدة من  02إال -ى 16
سصبتمبر على أان تعاد عملية فتح البوابة المخصصصصة
Óيواء والمنحة الجامعية والنقل ،لتنطلق الدراسصة
ل إ
بعد ذلك وفقا للمنشصور الوزاري الميسصر للدخول
الجامعي بتاريخ  16سصبتمبر  2018كآاخر أاجل.

 ٢٠٠٠طالب جديد ‘ التسسجيÓت ا÷امعية األولية

’ولية لهذأ أŸوسشم ألدرأسشي ،حيث
أنهت جامعة طاهري ﬁمد ببششار أسشتعدأدأتها ’سشتقبال حوأ‹  2000طالب ‘ إأطار ألتسشجيلت أ أ
سشيتم توزيعهم على ﬂتلف ألتخصشصشات أ÷ديدة حسشب معدل كل طالب ،ووفق ما هو مقرر ‘ ألدليل أÿاصش بالتسشجيلت ألتي أقرته
ألوزأرة ألوصشية.

بشسار  :جمال دحمان

ن- - -ظ- - -مت ج - -ام - -ع - -ة ﬁم - -د ب - -وضش - -ي - -اف في الطورين األول و الثاني و التكوين المتواصصل
ب -اŸسش -ي -ل -ة أب -وأب-ا م-ف-ت-وح-ة ◊ام-ل-ي شش-ه-ادة و الشص- - -ه- - -ادات و ال- - -ت- - -ك- - -وي- - -ن ال - -ع - -ال - -ي ف - -ي
ألبكالوريا أ÷دد ’سشتقبالهم ومرأفقتهم ‘ التدرج البروفيسصور رابح بوقرة المكلف بمتابعة
ع -م -ل -ي -ات أل -تسش-ج-ي-لت أ أ
’ول-ي-ة م-ن خ-لل عملية التسصجيÓت فان جامعة المسصيلة أاكد أان
ت-خصش-يصش فضش-اءأ ›ه-ز ب-ج-م-ي-ع ألتجهيزأت مصص -ال -ح ج -ام -ع -ة م -ح -م -د ب -وضص-ي-اف ع-ل-ى اأت-م
أل - - -لزم - - -ة ع - - -ل - - -ى مسش - - -ت - - -وى أ÷ام - - -ع- - -ة السصتعداد لسصتقبال الطلبة الجدد بكل أاريحية
أŸرك - -زي - -ة ي- -ؤوط- -ره أسش- -ات- -ذة ج- -ام- -ع- -ي- -ون ت -ام -ة م -ن خ Ó-ل ت -وف -ي -ر ج -م -ي -ع ال -م-ت-ط-ل-ب-ات
وﬂتصش - -ون ل - -ت - -وج - -ي- -ه أل- -ط- -ل- -ب- -ة أ÷دد ال -ب -ي -داغ -وج -ي -ة ع-ل-ى غ-رار دخ-ول ال-ع-دي-د م-ن
ومسشاعدتهم ‘ عملية ألتسشجيل .
المرافق الجامعية الجديدة حيز الخدمة من
بينها معهد علوم وتقنيات النشصاطات البدنية
والرياضصية في حين نوه المتحدث انه سصيتم
وحسصب مدير الجامعة البروفيسصور كمال بداري توظيف  18أاسصتاذ جديد خÓل الموسصم القادم ,
فان جميع الظروف هيئت لسصتقبال أازيد من وم- -ا ت- -ج- -در اإلشص- -ارة إال -ي -ه أان وزي -ر ال -ت -ع -ل -ي -م
 06آالف طالب جديد خÓل الموسصم الجامعي العالي والبحث العلمي الطاهر حجار خÓل
القادم عبر جميع المعاهد والكليات وفي كل زي -ارت -ه األخ -ي -رة إال -ى ج -ام -ع -ة ال -مسص-ي-ل-ة أاب-دى
ال-ت-خصصصص-ات ال-م-ف-ت-وح-ة ع-ل-ى مسص-ت-وى ج-ام-عة ارتياحه من الدخول الجامعي بالولية والذي
المسصيلة  ,من خÓل توفير المرافقة للطلبة أاك -د بشص-أان-ه ان-ه سص-وف ي-ك-ون ب-ك-ل أاري-ح-ي-ة ب-ع-د
ال- -ج- -دد ع- -ل- -ى مسص- -ت- -وى ال- -فضص -اءات ال -ت -ي ت -م وق -وف -ه شص -خصص -ي -ا ع -ل -ى ال -ع-دي-د م-ن ال-م-راف-ق
تخصصيصصها للتسصجيÓت األولية يؤوطرها أاسصتاذة البيداغيوجية التي سصوف تدخل الخدمة في
م- - -خ- - -تصص- - -ون قصص- - -د ت- - -ق - -دي - -م الشص - -روح - -ات ال-م-وسص-م ال-ج-ام-ع-ي ال-ق-ادم ع-ل-ى غ-رار اسص-تيÓم
وال-نصص-ائ-ح ,ح-يث شص-رع ف-ي اسص-ت-ق-ب-ال ال-ط-ل-ب-ة ال-ج-ام-عة  2000م -ق -ع -د ب -ي-داغ-وج-ي وإاق-ام-ة
ال -ج-دد ان-طÓ-ق-ا م-ن ن-ه-اي-ة األسص-ب-وع وتسص-ت-م-ر ج-ام-ع-ي-ة ب  2000سص -ري -ر وك-ذا اشص-راف-ه ع-ل-ى
تدشصين  1000مقعد بيداغوجي بالمدرسصة العليا
العملية إالى غاية ال 30من الشصهر الجاري.
Óسص -ات-ذة ب-ب-وسص-ع-ادة وإاق-ام-ة ج-ام-ع-ي-ة ب500
ومن جانبه نائب مدير الجامعة للتكوين العالي ل  -أ
سصرير بنفسص المدرسصة.

والد الطالبة اŸتفوقة يؤوكد ان اسستقبال مدير
الÎبية Ãعسسكر كان عفويا

^ بششلغم  :ألنابغة بششرى نورين حظيت بتكر Ëألسشلطات ألو’ئية

رد وأل - -د أل - -ط- -ال- -ب- -ة أŸت- -ف- -وق- -ة ‘ شش- -ه- -ادة
أل-ب-ك-ال-وري-ا -أŸن-ح-درة م-ن مدينة أÙمدية ‘
و’ي -ة م -عسش-ك-ر وأ◊اصش-ل-ة ع-ل-ى أع-ل-ى م-ع-دل
و’ئي بدرجة  - 18,50على أ◊ملة ألششرسشة
ألتي طالت مدير ألÎبية Ÿعسشكر بعد تدأول
صش-ورة أب-ن-ت-ه أل-ت-ل-م-ي-ذة بشش-رى ن-ورين Ãكتب
م- -دي- -ر ألÎب- -ي- -ة -ق- -ائ- -ل « أن- -ه ع- -ل -ى ه -امشش
ألتكر Ëألبسشيط ألذي حظيت به ‚لتي نظÒ
ت-ف-وق-ه-ا ‘ شش-ه-ادة أل-ب-ك-ال-وري-ا ف-إان-ن-ي ت-ف-اجأات
بتعليقات و نششر صشورة تظهر أسشتقبا‹ Ãعية
أب-ن-ت-ي دأخ-ل م-ك-تب م-دي-ر ألÎب-ي-ة ‘ ع-ف-وية
تامة».

معسسكر :ام ا .Òÿسس
مشصيرا أان ثمة من ذهب إالى أابعد حد في وصصف
المشصهد أانه إاهانة وقلة احترام  ،مضصيفا أان
لحظة اسصتقباله من طرف مدير التربية كانت
جد عادية و في جّو حميمي « تناولنا قارورتي
عصصير و فضصلت أانا و ابنتي الجلوسص في منأاى
عن طاولة صصغيرة توضصع فوقها عادة األغراضص
« مؤوكدا أانه يرفضص بشصدة عرضص الصصورة دون
اسص- -ت- -ئ- -ذان -ه ،وأاب -دى وال -د ن -اب -غ -ة ال -ولي -ة ف -ي
امتحانات شصهادة البكالوريا عدة نورين اسصتياءه
الشصديد لما تناولته وسصائط التواصصل الجتماعي
من تضصخيم و تحريف للحقائق و الوقائع بسصبب
صصورة ل تعكسص حقا مجريات اللقاء الذي ربط
الطالبة المتفوقة بمدير التربية بمكتبه و أاثر
كثيرا على نفسصيتها .
وأاث -ارت قضص-ي-ة ال-ط-ال-ب-ة بشص-رى ن-وري-ن صص-اح-ب-ة
أاع-ل-ى م-ع-دل ف-ي شص-ه-ادة ال-ب-ك-ال-وري-ا ب-معسصكر ،
حالة من الغليان على مسصتوى موقع التواصصل
الجتماعي فايسص بوك و التويتر  ،بسصبب ما
وصص-ف-ه ال-م-ت-اب-ع-ي-ن ل-ل-م-وق-ع-ين بالهانة اسصتنادا
ل-ق-راءات سص-ط-ح-ي-ة ل-لصص-ورة ال-ت-ي ظ-ه-رت ف-ي-ه-ا
الطالبة رفقة والدها على كرسصي مقابل مدير

التربية الموجود على أاريكة جلدية ،حيث رآاى
بعضص الناشصطين األمر باإلهانة فيما رآاه البعضص
ق -راءة خ -اط -ئ -ة ل -لصص -ورة و م -ب-ال-غ-ة ف-ي ت-ق-دي-ر
األمور.

مدير ألÎبية :أدعوأ أ ¤عدم
أ’‚رأف خلف ألسشلبيات
من جهتها مديرية التربية لولية معسصكر و على
لسصان مديرها يحيى بشصÓغم  ،نفى أان يكون قد
قصصد التقليل من احترامه لوالد الطالبة أاو
إاحراجهما ،موضصحا أانه اسصتقبل الطالبة رفقة
والدها في مكتبه و خÓل إاشصرافه على اجتماع
تنسصيقي بين إاطارات المصصالح و لم يشصأا أان يترك
الضص -ي -ف -ي -ن ف -ي ان -ت -ظ -اره ل -وقت ط-وي-ل ب-م-ا أان
زي -ارت -ه -م -ا ل -م-ك-تب م-دي-ر ال-ت-رب-ي-ة ك-انت زي-ارة
خفيفة لÓسصتفسصار عن إاجراءات السصفر ضصمن
الجائزة التي يخصصصصها رئيسص الجمهورية سصنويا
ل -ل-م-ت-ف-وق-ي-ن ف-ي شص-ه-ادة ال-ب-ك-ال-وري-ا  ،و أاك-د أان
الطالبة بشصرى نورين تسصتحق كل التقدير نظير
جهدها الدراسصي طيلة الموسصم و الذي أاثمر
بنتيجة شصرفت ولية معسصكر  ،مشصيرا أان النابغة
بشص -رى ن -وري -ن ق -د ح -ظ-يت ب-ت-ك-ري-م السص-ل-ط-ات
ال-ولئ-ي-ة رف-ق-ة زمÓ-ئ-ه-ا ال-ط-ل-ب-ة ال-ناجحين في
حفل رسصمي قبل لقائه بها رفقة والدها بمكتبه ،
و اسص -ت -ب -ع-د مسص-ؤوول ال-ق-ط-اع أان ي-ك-ون ل-تسص-ريب
الصص -ورة ع Ó-ق -ة ب -م-ح-اول-ة ل-زع-زع-ة اسص-ت-ق-رار
القطاع رغم ما تسصبب فيه ذلك من إازعاج و
إافسصاد لفرحة المتفوقة  ،و دعا يحيى بشصÓغم
في سصياق حديث ربطه بـ»الشصعب» إالى تحري
الحقائق وعدم النجراف خلف السصلبيات التي
تروج لها وسصاط التواصصل الجتماعي لما كان له
م-ن أاث-ر سص-ل-ب-ي ع-ل-ى ن-فسص-ي-ة ال-ط-ال-ب-ة ال-متفوقة
بشصرى نورين .

 11متوسشطة و 170مدرسشة حققت نتائج إأيجابية
ال -خ -دم -ة ال -ع -م -وم-ي-ة ،ول-غ-رضص تسص-ه-ي-ل اإج-راءات
ال -تسص -ج -ي -ل ،ق -رّرت ال -ت-ق-ل-يصص م-ن ح-ج-م ال-وث-ائ-ق
الخاصصة بالتسصجيÓت الجامعية ،وهو ما اسصتحسصنه
الطلبة لدى معرفتهم بهذه التسصهيÓت في الحملة

ال -ت -حسص -يسص -ي -ة واإلع Ó-م -ي -ة ال -ت-ي ب-اشص-رت-ه-ا إادارة
الجامعة منذ مدة وهي مسصتمرة إالى غاية انتهاء
التسصجيÓت الجامعية.

أسشتقبال  2500طالب بسشعيدة

تسسخ ١٢٠Òمسستخدم Ÿرافقةالطلبة ‘ اختيار شسعبهم
ب-اÛم-ع أ÷ام-ع-ي ب-ح-ي أل-ري-اضش Ãدي-نة
سش- -ع -ي -دة أن -ط -ل -قت أول أمسش أل -تسش -ج -ي -لت
’ولية بالنسشبة ◊املي ششهادة ألباكالوريا
أ أ
أ÷دد ،ه -ذه أل -ع -م-ل-ي-ة سش-خ-رت ل-ه-ا ج-ام-ع-ة
سش- -ع- -ي- -دة ك -ل ألشش -روط أŸادي -ة وأل -بشش -ري -ة
أل- -لزم- -ة ’سش- -ت- -ق- -ب- -ال أل- -ط- -ل- -ب -ة ‘ أحسش -ن
ألظروف وألتي سشتتم على  3مرأحل،
في تصصريح ل «الشصعب « اأكد مصصباحي نائب مدير
ج -ام -ع -ة سص -ع -ي -دة ب -ال -ب -ي-داغ-وج-ي-ة ورئ-يسص م-رك-ز
ال-تسص-ج-يÓ-ت ال-ج-ام-ع-ي-ة « أان ه-ن-اك ط-اق-م بشص-ريا
م-ت-ك-ون م-ن  120مسص-ت-خ-دم م-ا ب-ي-ن أاسص-ت-اذ م-وجه
وج- -م- -ي- -ع األسص- -ات- -ذة ال -مشص -رف -ي -ن ع -ل -ى األقسص -ام

مرافقة  6الف طالب جديد باŸعاهد والكليات

وسشائل ألتوأصشل أ’جتماعي ضشخمت أللقاء

جامعة طاهري ﬁمد ببششار

ك -انت ج -ام -ع -ة بشص -ار ب -اشص -رت م -ن -ذ م -دة ح -م-ل-ة
تحسصيسصية وإاعÓمية موسصعة خاصصة بالطلبة الجدد،
وهو ما اسصتحسصنه مئات الطلبة الذين اسصتفادوا
م -ن ال -م -ع -ل-وم-ات ال-ه-ام-ة ال-خ-اصص-ة ب-ال-تسص-ج-يÓ-ت
والشص-روط ال-خ-اصص-ة ب-ه-ا ،إال-ى ج-انب ال-ت-خصصصص-ات
ال -م-ت-اح-ة ف-ي ال-ج-ام-ع-ة ،م-ن خÓ-ل ال-ت-ع-رف ع-ل-ى
الميادين والشصعب والتخصصصصات  ،وفي هذا اإلطار
تم تجنيد كل الوسصائل المادية والبشصرية من أاسصاتذة
و إاداري- -ي- -ن وت- -ق- -ن -ي -ي -ن إال -ى ج -انب ك -ل ال -وسص -ائ -ل
ال -ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة ال-ح-دي-ث-ة ،خ-اصص-ة ب-ج-م-ي-ع م-راح-ل
ال-تسص-ج-يÓ-ت ال-ج-ام-ع-ي-ة ،وف-ي ه-ذا الصص-دد بادرت
إادارة ال -ج -ام -ع -ة ب -إاخ-ت-ي-ار ط-اق-م ت-دريسص و إاداري
م -ت -خصصصص م -ن أاج -ل ت -حسص -يسص ال -ط -ل -ب -ة ال -ج -دد
ومرافقتهم والتكفل األحسصن بهم.
من جانب آاخر نشصير إالى أانه تم تجهيز قاعات
واسصعة ومكيفة إلجراء عمليات التسصجيل األولي
إال -ى ج -انب ت -وف -ي-ر ال-م-اء الشص-روب ل-ل-م-ت-رشص-ح-ي-ن،
كمبادرة للرفع من معنويات الطلبة الجدد نظرا
للحرارة المرتفعة التي تشصهدها ولية بشصار هذه
األيام ،وهو ما يعكسص جانبا من جهود الجامعة في
مجال تحسصين الخدمة العمومية  ،الجدير بالذكر
أان ال -وزارة ال -وصص -ي-ة وف-ي سص-ب-ي-ل ت-حسص-ي-ن مسص-ت-وى

عاصشمة أ◊ضشنة ‘ أŸوعد

اŸسسيلة :عامر ناجح

أاجرى ا◊وار :سسم Òالعيفة
ألشش-عب  :م-اه-ي أل-ت-حضشÒأت أل-ت-ي ب-اشش-رت-ه-ا
ج - -ام - -ع - -ة ﬁم - -د ألشش - -ري - -ف مسش - -اع - -دي - -ة
’سشتقبال ألطلبة أ÷دد ؟
ٍ ^ نائب ألمدير ألمكلف بالبيدأغوجيا  :أاكيد
نحن على أاتم السصتعداد في أاول يوم للتسصجيÓت
الجامعية الذي تقرر بتاريخ  24إالى  30من الشصهر
الجاري  ،وقبل هذا التاريخ عملنا بنظام األبواب
المفتوحة منذ شصهر أافريل الفارط على مسصتوى
الجامعة  ،حيث هيئنا فضصاء المكتبة المركزية
لسصتقبال الناجحين الجدد وأاوليائهم وتسصخير كافة
اإلمكانيات المادية والبشصرية لضصمان سصير العملية
بصصورة حسصنة.
سصجلنا في اليوم األول أامسص حضصور محتشصم من
طرف الطلبة الجدد بسصبب تأاخر اسصتÓم الطلبة
الناجحين لشصهاداتهم  ،ومع هذا حضصرت العديد
من العائÓت اسصر الناجحين بغرضص السصتفسصار عن
عملية التوجيه األولي إالى جانب عدد محدود من
ال-ط-ل-ب-ة .ي-ق-وم ع-ل-ى ع-م-ل-ي-ة ال-ت-وجيه األولي فريق
تأاطير لـ  10ميادين مؤوهلة على مسصتوى الجامعة
يتكون من أازيد من  30مسصؤوول بيداغوجي إالى
ج -انب أاج -ن -ح -ة ت-م-ث-ل م-خ-ت-ل-ف ال-ن-وادي ال-ع-ل-م-ي-ة
والثقافية الناشصطة على مسصتوى كليات الجامعة و
م-م-ث-ل-ي ال-م-ن-ظ-م-ات ال-طÓ-ب-ي-ة ،إال-ى ج-انب ممثلي
مصصلحة اإلعÓم التوجيه والتكوين المتواصصل الذين
يؤوطرون العملية ويقومون بالتنسصيق والمتابعة مع
مختلف الميادين والطلبة الجدد .

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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البيداغوجية بما في ذلك الكليات باإلضصافة إالى
األع -وان ال -م -ه -ن -ي -ي -ن ي -ت -ك -ف -ل -ون ب -ك -ل ال-ق-ادم-ي-ن
ل-ل-تسص-ج-يÓ-ت ال-ج-ام-ع-ي-ة بالمجمع الجامعي ،يقول
مصصباحي« :فالتسصجيÓت األولية حسصب ما جاء في
ال -م -نشص-ور ال-وزاري رق-م  01ي-ت-وزع ع-ل-ى م-رحلتين
وتبدأا من يوم الخميسص إالى  28من الشصهر الجاري
والمرحلة الثانية من  8أاوت الشصهر القادم إالى غاية
 16م -ن ن -فسص الشص -ه -ر ال -م -ت -ع -ل -ق-ة ب-ف-ت-رة ت-أاك-ي-د
ال -تسص -ج-يÓ-ت» .وحسصب ال-م-ت-ح-دث ت-ع-د ال-م-رح-ل-ة
الثالثة واألخيرة وهي األهم وتبدأا من  02سصبتمبر
القادم إالى  06سصبتمبر وتتعلق بالتسصجيÓت النهائية
على مسصتوى المؤوسصسصات الجامعية الوطنية.

ال -تسص -ج -يÓ-ت األول-ي-ة ت-ت-م ع-ل-ى مسص-ت-وى فضص-اءات
مؤوسصسصات التعليم العالي كما يمكن للناجحين أان
ي -ق -وم -وا ب -ه -ا م -ن أاي م -ك -ان ي -ت -واج -د ب -ه ال-رب-ط
الل-ك-ت-رون-ي وه-و م-ا خ-ل-ق ارت-ي-اح-ا ك-ب-ي-را ل-ل-ط-لبة
الجدد ،هذا وتفتح جامعة سصعيدة أابوابها يوميا من
أاج-ل تسص-ه-ي-ل ع-م-ل-ي-ة ال-تسص-ج-يÓ-ت وت-وج-يه الطلبة
الجدد الذين هم ملزمون بضصرورة التقيد بمختلف
مراحل التسصجيÓت للموسصم الجامعي الذي تتوقع
جامعة سصعيدة أان تسصتقبل فيه  2500طالب جديد.

سسعيدة  :علي جلطي

لطوار
تكر 43 Ëمتفوقا با أ
التعليمية الثÓثة بتلمسسان

أششرف وأ‹ و’ية تلمسشان ألسشيد علي بن
بعيشش Ãعية ألسشلطات أÙلية عششية أول
أمسش أÿم -يسش ع -ل -ى ح -ف -ل ت -ك -رÁي ع-ل-ى
شش- -رف أŸت- -ف -وق ‘ Úشش -ه -ادة ن -ه -اي -ة ألسش -ن -ة
لط-وأر أل-ت-ع-ل-يمية ألثلثة بقصشر ألثقافة
ل -آ
«ع - -ب - -د أل - -ك - -ر Ëدأ‹ » ،ح- -يث ” ت- -ك- -رË
’وأئل ‘ ششهادة ألبكالوريا.
ألناجح Úأ أ

“سسان ﬁ :مد بن ترار
و يتعلق اإلمر بكل من بزيدي محمد ومحمد
ال -ه -ادي ال -م -ت -حصص -ل -ي-ن ع-ل-ى م-ع-دل  18،88و
المنتمين لمتقن بصصغير لخضصر بتلمسصان شصعبة
علوم تجريبية و بن حليمة أاحمد يوسصف من
ثانوية «إابن طفيل « في تخصصصص الرياضصيات و
ميلودي كريمة من متقنة عكاشصة بدائرة صصبرة و
التي ظفرت بمعدل  18،85في العلوم التجريبية

ضص -ف ل -ه -م ث Ó-ث-ة أاوائ-ل م-ن ذوي الح-ت-ي-اج-ات
الفائزون فيشصهادة البكالوريا بمعدلت  18اثنان
منهم مكفوفين و األخر معاق حركيا  ،كما تم
تكريم كذلك  13تلميذ و تلميذة في العلوم
ال-ت-ج-ري-ب-ي-ة و ت-ل-م-ي-ذي-ن ف-ي ال-رياضصيات بمعدل
 18و هذا ب 15ثانوية فاقت نسصبة النجاح بها
 66بالمائة . -
أاما بالنسصبة للناجحين في التعليم المتوسصط
ف -ق -د ت -م ت-ك-ري-م  28م -ن -ه -م ع -ل-ى رأاسص-ه-م اآي-ة
فقيه بمعدل  19،40و التي زاولت دراسصتها
ب -إاك -م -ال -ي -ه «زل -ي -ط م -ح -م -د «ب -إام-ام-ة» و ت-واب
مريم صصاحبة معدل  19،21كما ثمنت المديرية
مجهودات  11متوسصطة احتلت المراتب األولى
من خÓل أاعلى نسصبة في المعدلت التي فاقت
ال 81ب- -ال- -م -ائ -ة و ك -رمت أايضص -ا  170مدرسصة
ابتدائية.

»æWh

السسبت  28جويلية  2018م
الموافق لـ  14ذي القعدة  1439هـ

لولى بالمعهد إلوطني إلمتخصسصص
إ أ

إادراج اللغة األمازيغية في التكوين المهني بتيسسمسسيلت
صسرح مدير إلمعهد إلوطني إلمتخصسصص في إلتكوين إلمهني بتيسسمسسيلت بن مهل محمد أإنه سسيتم إدرإج تدريسص إللغة
لول مرة بتيسسمسسيلت خÓل إلموسسم إلمقبل و يهدف إلجرإء إلى ترقية إللغة عبر مؤوسسسسات إلتكوين إلمهني من
إلمازيغية أ
لف-وإج إل-م-ت-ك-ون-ة ب-ال-م-ع-ه-د إل-ذي إختير كمؤوسسسسة نموذجية بولية
خÓ-ل ت-خصس-يصص ح-ج-م سس-اع-ي أإسس-ب-وع-ي ل-ك-ل إل-ف-روع وإ أ
تيسسمسسيلت حيث سسيسسهر أإسستاذ متخصسصص على عملية إلتأاطير وإلتدريسص بعد تكفل إلوزإرة إلوصسية بتوفير إلمنصسب إلمالي
حسسب مصسدرنا..
تيسسمسسيلت  :عمارة ع
حسسب مدير المعهد فانه تم خÓل السسداسسي
الفارط ادراج تدريسص مقياسص إانشساء وتسسيير
م -ؤوسسسس -ة خ -اصس -ة ال -ذي ي-ه-دف ال-ى ت-حضس-ي-ر
المتكونين للوسسط المهني من خÓل معرفة
ك -ي -ف -ي -ات خ -ل-ق م-ؤوسسسس-ة خ-اصس-ة ع-ب-ر ال-ي-ات
وأاجهزة الدعم المختلفة وكذا تقنيات نجاحها
في سسوق الشسغل واضساف ذات المسسؤوول ان
ادراج المقياسسين جاء اثراًء لبرامج التكوين
وت- -ك- -ي- -ي -ف -ه -ا م -ع م -ت -ط -ل -ب -ات سس -وق الشس -غ -ل
والتكنولوجيات الحديثة وهو مسسعى الوزارة
الوصسية من خÓل التحيين والتكييف المسستمر
والمتواصسل للبرامج .
وتحسسبا للدخول المهني المقبل يقترح المعهد
الوطني المتخصسصص في التكوين المهني تاج
ال -دي -ن ح -ام -د ع -ب -د ال -وه -اب  8تخصسصسات
م-ت-ج-ددة اسس-ت-ج-اب-ة ل-م-ت-ط-ل-ب-ات سس-وق الشسغل
ال- -م- -ح- -ل- -ي- -ة ح -يث ح -م -ل دل -ي -ل ال -ع -روضص 4
تخصسصسات في التكوين القامي وهي تركيب
وصس-ي-ان-ة أاج-ه-زة ال-ت-ب-ري-د وال-ت-ك-ي-ي-ف ،صس-يانة
األج -ه -زة ال -م -ع -ل -وم-ات-ي-ة وال-م-ك-ت-ب-ي-ة ،زراع-ة
الخضسروات ومعالجة المياه.
في حين تم اقتراح تخصسصسي مسسير اشسغال
البناء ورسسام مسسقط في السسمنت المسسلح

ف -ي ال -ت -ك -وي -ن ع -ن ط -ري-ق ال-ت-م-ه-ي-ن وه-ذا
اسستجابة لمتطلبات سسوق العمل بعد تحول
المنطقة الى ورشسة مفتوحة في مختلف
ال- -م- -ج- -الت .وم -ن اج -ل إات -اح -ة ال -ف -رصس -ة
ل-ت-حسس-ي-ن مسس-ت-وى ال-ع-م-ال اق-ت-رح تخصسصص
تسس-ي-ي-ر ال-م-وارد ال-بشس-ري-ة ف-ي ال-ت-ك-وي-ن عن
ط- -ري- -ق ال- -دروسص ال- -مسس- -ائ- -ي -ة ،وت -خصسصص

التوثيق والرشسيف في التكوين عن طريق
Óشس-ارة يضس-م-ن ال-م-عهد الوطني
ال-م-ع-اب-ر .ل -إ
ال-م-ت-خصسصص ف-ي ال-ت-ك-وي-ن ال-م-ه-ن-ي الوحيد
لكثر من
بالولية تكوينا نظريا و تطبيقيا أ
 600متربصص في  29تخصسصسا ضسمن  8شسعب
مهنية طيلة  30شسهر ا للتتويج بشسهادة تقني
سسام.

قوإئم إلسستفادة تصسنع إلحدث ببشسار

توزيع  11أالف قطعةأارضض و  1178سسكن «عدل»
ع- - -اشص سس- - -ك- - -ان ولي- - -ة بشس- - -ار ح- - -دث - -ا مسستوى البلدية من اجل اسستقبال الطعون و
إجتماعيا إسستثنائيا إدخل إلبهجة على جنة بمقر الولية لسستقبال طعون الخاصسة
ق-ل-وب إن-ت-ظ-رت ك-ث-ي-رإ ،ي-تمثل إلحدث بسس -ك -ن و سس -تسس -ل -ط ع -ل -ي-ه-ا األضس-واء خÓ-ل
إلذي كان يشسبه إلعرسص  ،بعد إ ن كشسف األسس-اب-ي-ع ال-ق-ادم-ة ب-م-ا أان ال-مصس-ال-ح ال-م-عنية
وإل -ي إل -ولي -ة دزي -ري ت -وف-ي-ق إلسس-ت-ار تقوم بغربلة المسستفيدين منها حسسب المعايير
ع -ن ق -وإئ -م إل -مسس -ت -ف -ي -دي -ن م -ن ه -ذه وال-ن-ق-اط ال-م-نصس-وصص ع-ل-ي-ه-ا ،ع-ل-م-ا أان وال-ي
إلعملية بعد مرور قرإبة خمسص سسنوإت بشس - - - - - -ار دزي- - - - - -ري ت- - - - - -وف- - - - - -ي- - - - - -ق ق- - - - - -د
من مرإقبة إلقوإئم تم توزيع أإكثر من أاكد لرئيسص المجلسص الشسعبية البلدية في
11000إل - -ف ق - -ط - -ع- -ة إرضص 1178سسكن وقت سس -اب -ق ب -ان -ه سس -ي-ت-م ك-ذلك ال-كشس-ف ع-ن
إجتماعي إيجاري.
ال-ق-وائم 4000ال -ف مسس -ت -ف -ي -د ج -دي -د م -ن
األراضسي بمنطقة بشسار الجديد تضساف الى
11000ال -ف ق -ط -ع -ة ال-ت-ي ت-م ت-وزي-ع-ه-ا أامسص
بشسار  :دحمان جمال
لربعاء وهذا فور النتهاء من الطعون و
اأ
أاكد كذلك مصسدر موثوق ببلدية بشسار انه امتصساصص غضسب الشسارع وتفادي انفجار
سسيتم توزيع أاكثر من أاربعة أالف قطعة ببشسار غليان الجبهة الجتماعية و أاضساف المسسؤوول
لول على الجهاز التنفيذي بأانه يجب على
الجديد بعد ان تم تعليق قائمة 11000أالف ا أ
مسستفيد ببشسار و تخصسيصص لجان على المواطنين التحلي بالصسبر حيث سسيتم كذلك

لفراج عن قطع ارضسي جديد حتى تصسل
اإ
لج- -م- -ال- -ي وال- -ذي ك- -ان م- -ح- -دد
ال- -ع- -دد ا إ
لفراج عن
بـ 26الف قطعة وهنا يكون ا إ
Óرقام الهائلة
أاسسماء المسستفيدين نظرا ل أ
المسسجلة وهكذا تكون تمت عملية بكل
شسفافية و ديمقراطية وفي وقتها المحدد،
لم- -ر ال- -ذي أاسس- -كت ال -م -ط -ال -ب -ي -ن و اف -رح
اأ
المسستفيدين حيث صسرح لـ « الشسعب
»العديد من المواطنين بعد الكشسف عن
القوائم عبرا كل من بوزيد م و منوني ع
وبلهداجي ك عن فرحتهم و عن عملية
التوزيع التي كانت مدروسسة و بكل شسفافية.
ع- -ل- -م- -ا أان ال -كشس -ف ال -ي -وم ع -ل -ى ال -ق -وائ -م
لرضسية و السسكن
المسستفيدين من القطع ا أ
سسيخفف الضسغط على رؤوسساء الدوائر بما
أان هؤولء يسستقبلون ملفات طلب السسكنات
بشسكل يومي.

لخيرة
بسسبب إلجفاف في إلعشسرية إ أ

توقعات بإانتاج مليون قنطار في ببرج بوعريريج

إنطلقت بولية برج وبوعريريج حملة إلحصساد إلتي سستعرف هذه إلسسنة نشساطا كبيرإ بعد عودة إلحقول إلى سسالف عهدها
لنتاج منذ أإكثر من  10سسنوإت بسسبب
بمنتوج وفير من إلشسعير و إلقمح حمل بشسرى للفÓحين إلذين لم يشساهدوإ مثل هذإ إ إ
لمطار بنسسبة  100بالمائة.
إلجفاف إلذي ضسرب إلولية إلتي تعتمد فيها زرإعة إلحبوب على إ أ
 250أالف قنطار و هي كميات قليلة و ظئيلة السسنة هي بلديات رأاسص الوادي ،عين تسسرة،
إلبرج  :حبيبة بن يوسسف
ج-دا م-ق-ارن-ة ب-إام-ك-ان-ي-ات ال-ولي-ة و أاراضس-ي-ها ت -ي -كسس -ت -ار ،ع -ي -ن ت -اغ -روت  ،خ -ل-ي-ل ،سس-ي-دي
تتوقع مديرية المصسالح الفÓحية و تعاونية الشساسسعة المخصسصسة للحبوب و التي يمكنها امبارك ،برج الغدير ،بليمور و العناصسر و هي
ال -ح -ب -وب و ال-ب-ق-ول ال-ج-اف-ة ت-حصس-ي-ل م-ل-ي-ون إانتاج ما يقارب مليون و  200أالف قنطار إالى م -ن -اط -ق ج-ن-وب-ي-ة شس-رق-ي-ة ة ت-ع-د م-ن أاخصسب
األراضسي بالجزائر ،و ل تزال بلدية تيكسستار
ق- -ن -ط -ار ه -ذه السس -ن -ة و ه -و ع -دد ق -ريب م -ن مليون و  500الف قنطار.
إام -ك-ان-ي-ات ال-ولي-ة اإلن-ت-اج-ي-ة ال-ت-ي ت-راج-عت وكشسفت مديرية المصسالح الفÓحية و تعاونية تحتوي على  03مزارع نموذجية هي األكبر
تراجعا رهيبا في السسنوات الماضسية  ،حيث ال -ح -ب -وب و ال -ب -ق -ول ال -ج -اف-ة ع-ن ت-وف-ي-ر ك-ل على المسستوى الوني و يتعلق األمر بمزرعة بن
ك -ان ال-م-وسس-م ال-م-اضس-ي األك-ر ك-ارث-ي-ة م-ن ك-ل اإلمكانيات من حصسادات و آاليات للدرسص و عيشسوشص التي تمتلك أاكثر من  2500هكتار و
ال-م-واسس-م ب-تسس-ج-ي-ل ت-حصسيل  50أال-ف ق-نطار شساحنات نقل الحبوب لصسالح الفÓحين الذين م -زارع ع -ب -اسس -ي و ف -اط -م-ي ب-أاك-ث-ر م-ن 1500
فقط و هي كمية ل تمثل حتى كمية الحبوب باشسروا عمليات تسسليم المحاصسيل إالى مخازن ه -ك -ت -ار ل-ل-واح-دة.ه-ذا ب-اإلضس-اف-ة إال-ى ب-ل-دي-ة
ال -م -زروع -ة  ،ف-ي-م-ا ع-رفت ال-م-واسس-م ال-ثÓ-ث-ة التعاونية بكل من برج بوعريريج و بلدية عين مجانة و ثنية النصسر و الياشسير في الجهة
األخيرة إانتاجا تراوح بين  160الف قنطار و تسسرة  ،و كانت المناطق األكثر إانتاجا هذه الشسمالية.

سسخرت لها  34خبيرإ و 07فرق محلية بتلمسسان

 ٤مدن محل دراسسة ميدانية تتعلق بالتجارة الموازية

كشسفت مديرية التجارة لولية تلمسسان انه تم اختيار أاربعة مدن كبرى
بولية تلمسسان نموذجا إلجراء دراسسة علمية ميدانية حول التجارة
الموازية التي أاصسبحت اليوم تأاخذ ابعادا خطيرة من حيث تأاثيرها على
القتصساد الوطني ما يسستوجب التدخل الفعال والمسساهمة اإليجابية في
تنظيمها وذلك من خÓل هذا المشسروع الذي اقره مركز البحث في
القتصساد التطبيقي للتنمية ووزارة التجارة الذي كلف  34خبيرا بالنزول
الى تلمسسان للدراسسة بمعية  07فرق محلية التي تعرف الميدان جيدا .هذه
المناطق التي اخترت لها كل من تلمسسان المدينة  ،الرمشسي  ،مغنية و
الغزوات سسوف تباشسر عمليات التهيئة والتنظيم ومن اجل تسسهيل الدراسسة
و التدقيق في عواملها قسسمت ذات المدن إالى  104مقاطعة من طرف
مختصسين و خبراء تم تعيينهم للقيام بالدراسسة التي سستدوم شسهرا كام.Ó
...وبعوضسة إلنمر تغزو قرية سسيدي بونوإر بالرمشسي
دق سسكان قرية سسيدي بونوار ناقوسص الخطر على خلفية ظهور نوع غريب

من البعوضص يشستبه انه احد أانواع المنمر الذي صسار يهدد حياة العديد من
السسكان الذين وصسل بعضسهم الى غابية المسستشسفى منهم سسيدة في العقد
الخامسص .هذا وحسسب رسسالة السسكان الى والي الولية ومدير الري فان
المر يرجع الى تصسريف المياه القذرة في احد المجاري المائية الذي تم
غلقه من قبل بعضص السسكان الفوضسويين والذي يتوسسط المدينة ويشسكل
خطرا على سسكانها ويمر بجوار مدرسسة ابتدائية التي تضسم  600تلميذ
خاصسة وان المجرى المائي يمر بجوار صسهاريج المياه المسستعملة في
الشسرب والطبخ  ،ول تفصسله ال مسسافة قليلة  ،هذا وقد باشسرت مديرية
الري في فتح تحقيق في الملف من خÓل ايفاد لجنة تحقيق الى القرية
 ،ال -ت -ي ي -زي -د سس-ك-ان-ه-ا ع-ن ال9000نسس-م-ة وي-ه-دده-م ب-األوب-ئ-ة والمراضص
المنقولة عن طريق هذه الحشسرات صسيفا ويتحول الى خطر الفيضسان
شستاء.
تلمسسان  :محمد بن ترإر
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غÓف مالي وتجنيد لوجيسستيكي للعملية بتندوف

باشسرت إلسسلطات إلمحلية بولية تندوف مؤوخرًإ حملة وإسسعة إلنطاق للقضساء على
حفر و إلنقاط إلسسودإء إلمنتشسرة عبر طرق إلمدينة و إلتي كانت إلى وقت قريب
إل ُ
إلسس -م-ة إلسس-ائ-دة لشس-وإرع و أإح-ي-اء ت-ن-دوف ،ف-ال-ع-م-ل-ي-ة إل-ت-ي ت-ك-ف-لت ب-ه-ا م-دي-ري-ة
لشس -غ -ال إل-ع-م-وم-ي-ة ب-م-ع-ي-ة ب-ل-دي-ة ت-ن-دوف شس-ارفت ع-ل-ى إلن-ت-ه-اء ف-ي ك-ث-ي-ر م-ن
إ أ
لحياء.
إ أ
تندوف  :علي عويشص
 1475كلم من طولها اإلجمالي البالغ 2530
كلم ،و هي نسسبة متقدمة مقارنة بالعقبات
في حين انتهت العملية في أاحياء أاخرى و التقنية و صسعوبة التضساريسص التي تميز هذه
ع -ادت ال -ط -رق -ات ال -ى ح -ال -ت -ه-ا األول-ى ب-ع-د المناطق.
ع-م-ل-ي-ات ال-ح-ف-ر ال-ت-ي شس-ه-دت-ه-ا ب-ف-عل إاعادة
الممهÓت دون دراسسة وتحت الطلب
و
الع -ت-ب-ار لشس-ب-ك-ة ال-م-ي-اه الصس-ال-ح-ة ل-لشس-رب
ان -تشس -رت ف -ي اآلون -ة الخ -ي -رة ظ-اه-رة وضس-ع
شسبكة الصسرف الصسحي باإلضسافة الى عمليات الممهÓت من طرف المواطنين و أاصسحاب
أاخرى مسست الشسبكة الطرقية المنتشسرة عبر المحÓت و التي ل تراعي المعايير التقنية
إاق -ل -ي -م ال -ولي -ة م -ن ط -رق ولئ -ي -ة و ب-ل-دي-ة و المعمول بها في تحدي صسارخ لروح المواطنة
حدودية على مسسافة إاجمالية تقّدر بحوالي و حقوق اسستعمال الطريق ،حيث يلجأا البعضص
 3913كلم بلغت فيها نسسبة النجاز مراحل جد الى اسستحداث ممهÓت بهم أامام مسساكنهم أاو
متقدمة رغم بعد المسسافة عن نقاط التموين م-حÓ-ت-ه-م ال-ت-ج-اري-ة م-ن خÓ-ل صسب ك-م-يات
بالمواد األولية و صسعوبة التضساريسص في بعضص كبيرة من السسمنت و في أاماكن ل تصسلح تقنيًا
ال-م-ن-اط-ق ،ف-ال-ط-ري-ق ال-وط-ني رقم  50البالغ لوضسع مثل هذه الممهÓت وسسط غياب تام
طوله  1107كلم شسهد انطÓق عملية تعبيد و لمصسالح البلدية التي غضست الطرف عن مثل
إاعادة اعتبار مسست  106كلم منه بغÓف مالي هذه التجاوزات التي كثيراً ما تضسر بأاصسحاب
قدره  113مليار سسنتيم ،في حين تبقى من ال-م-رك-ب-ات خ-اصس-ة السس-ي-اح-ي-ة م-ن-ه-ا ،و ي-ل-ج-أا
ال -مشس -روع ح -وال-ي  220ك- -ل -م ه -ي ف -ي ط -ور هؤولء الى هذه التقنية المبتكرة من أاجل كبح
النجاز و من المفترضص تسسليمها أاواخر العام جماح السسائقين المتهورين أاو من أاجل خلق
الحالي ،فيما اسستكملت عملية تعبيد و صسيانة فسس -ح-ة آام-ن-ة ل-ل-عب األط-ف-ال ،ف-ت-ح-ولت ه-ذه
الطرق الولئية على مسسافة  151كلم و الطرق الممهÓت من وسسيلة لتخفيف السسرعة الى
ال-ب-ل-دية بـ 125ك -ل -م ،ال-ط-رق ال-ح-دودي-ة ه-ي سسبب في إالحاق أاضسرار بالمركبات.
األخ -رى اسس-ت-ف-ادت م-ن ع-م-ل-ي-ة ت-ع-ب-ي-د مسست

وفاة شسخصص في حادث عمل

الحماية المدنية تتدخل إلخماد حرائق بسسطيف

ت-م-ك-نت مصس-ال-ح ال-ح-م-اي-ة ال-م-دن-ي-ة سس-ط-ي-ف
،أامسص ،من حماية «مزعة عيسسى مخلوفي»
أاحدى المزارع الكبرى بالولية ،والوقعة شسرق
مدينة العلمة ،بقرية جرمان ،من خطر حريق
هام اندلع عصسرا بمخزون للتبن في الهواء
ال -ط -ل -ق (ن-ادر) ب-م-ح-اصس-رت-ه وإاخ-م-اده ،وذلك
بتسسخير  4شساحنات إاطفاء من الحجم الكبير
و 18ع-ون ت-دخ-ل ال-ت-اب-ع-ة ل-وح-دات ال-ح-ماية
ال-م-دن-ي-ة ال-ع-ل-م-ة ،وال-م-دع-مة بوحدات حمام
السسخنة وسسطيف وبإاسسناد من عمال المزرعة
والبلدية المتمثلة في شساحنتين لنقل الماء ،و
ج - -راف - -ة ،وج - -رار ب - -م - -ح - -راث ،وذلك ب- -ع- -د
م-ج-هودات  5سس-اع-ات م-ن ال-ع-م-ل وال-حراسسة
وحماية باقي المخزون المقدر بحوالي 40
أالف حزمة تبن ومخازن هامة لجمع الحبوب،

وق -درت ال -خسس -ائ-ر ال-مسس-ج-ل-ة ب-ح-وال-ي 1900
حزمة تين.
اسس- -ت- -ط- -اعت ك- -ذلك ف- -رق اإلط- -ف -اء ل -وح -دة
الحماية المدنية ،حمام السسخنة ،بمسساعدة
أاعوان الغابات ومصسالح البلدية قبل غروب
أامسص م -ن ح-م-اي-ة ال-م-ن-ط-ق-ة ال-رط-ب-ة ل-ح-م-ام
السس -خ-ن-ة (ال-م-ح-م-ي-ة) ،ب-إاخ-م-اد ح-ري-ق خ-ل-ف
اتÓف حوالي نصسف هكتار من قصسب القطف
وحشسائشص،
كما تولت فرق الحماية المدنية عين تبينت
بسسطيف نقل جثة عامل بالغ من العمر 40
سس -ن -ة إال -ى ال -مصس -ل -ح -ة ال -م-ع-ن-ي-ة ب-مسس-تشس-ف-ى
سسطيف،و الذي تعرضص لحادث عمل بإاحدى
الوحدات الخاصسة لتحويل البÓسستيك بمنطقة
النشساطات والتخزين ( )ZEAسسطيف

أإمام ندرة إلدم في إلمسستشسفى إلجامعي بسسطيف

مركز الحقن يوجه نداء مسستعج Óللمواطنين للتبرع

وجهت إدإرة مركز حقن إلدم إلتابع للمسستشسفى إلجامعي محمد سسعادنة عبدإلنور
لعÓم إلمحلية ،ندإءإ ملحا ومسستعج Óللموإطنين للتبرع
بسسطيف ،عبر وسسائل إ إ
بالدم ،نظرإ للنقصص إلفادح لهذه إلمادة إلحيوية في إلمركز ،وحاجة إلمرضسى
إلمتزإيدة لها.
سسطيف  :نورإلدين بوطغان
وقد سسجل المركز المذكور تراجعا كبيرا في
ع -م -ل -ي -ات ال -ت-ب-رع ،وه-ذا ب-ع-د ان-قضس-اء شس-ه-ر
رمضس -ان ال -م -ب-ارك م-ب-اشس-رة ،م-رج-ع-ا السس-بب
ال-رئ-يسس-ي ل-ل-ظ-اه-رة ال-ى ح-ل-ول ف-ت-رة ال-ع-ط-ل
الصسيفية ،مما يرجح ان األشسخاصص األوفياء
المتعودين على التبرع أانهم في حالة عطلة ،
وهي الفئة المعتمد عليها كثيرا في انجاح
العملية ،باعتبار ان المواطنين اآلخرين الذين
ل يتحلون بثقافة التبرع ل يقومون بذلك ال
ع -ن -د الضس -رورة ،ل -م-ا ي-ت-ع-رضص اح-د اق-ارب-ه-م
لحالة تسستوجب التزود بالدم .

وحدد القائمون على مركز حقن الدم في
ال-ن-داء ال-مسس-ت-ع-ج-ل ال-م-وجه للمواطنين بعضص
الشس -روط ال -واجب ت-وف-ره-ا ف-ي ال-م-ت-ب-رع-ي-ن،
وهي ان يكون سسن المتبرع بين  18و 60سسنة،
وان يكون بصسحة جيدة ول يتناول اي أادوية،
ول يعاني من اي مرضص مزمن ،وال يقل وزنه
عن  50كغ ،،وسسيتلقى المتبرع فحصسا طبيا
مجانيا ،وتحلي Óلدمه ،وفي حالة اكتشساف اي
خ -ل -ل صس -ح-ي ف-ي-ه ي-ت-م ال-ت-ك-ف-ل ب-ه وت-وج-ي-ه-ه
Óط -ب -اء ال -م-خ-تصس-ي-ن ،م-ع ال-ع-ل-م ان ال-رج-ل
ل -أ
بإامكانه التبرع  5مرات في السسنة ،على ال
تقل المدة بين تبرع واخر عن شسهرين ،اما
المراة فيمكنها ان تتبرع  3مرات في السسنة
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لرصصفة إا ¤برك مائية
اŸكّيفات –ّول ا أ

هؤاء منعشش ‘ األعلى ومرشش ‘ األسسفل
جمال أوكيلي

نحو فرضض رسصم على ملّوثي اÙيط

–ّولت األرصصفة بالشّصوارع الرئيسصية واألحياء الشّصعبية إا ¤برك
م-ائ-ي-ة ع-ائ-م-ة جّ-راء ““السص-ي-ول““ اŸتسص-اق-ط-ة م-ن اŸكّ-ي-فات الهوائية
اŸثبتة ‘ جدران العمارات وبنايات اإلدارات ،وحتى اÓÙت ذات
ال ّ
طابع اÿدماتي.

وأاصصبح من ال ّصصعوبة Ãكان السص Òع ÈاŸمّرات اّ ıصصصصة للمشصاة ‘
مدننا الكÈى نتيجة ما تلفظه تلك األجهزة بشصكل متواصصل من قطرات
مباشصرة على من يوجد باألسصفل من الناسس ،ناهيك عّما خلّفته من تطاير
للمياه ‘ كل الŒاهات –رج حّقا الناسس ،الذين ل خيار لهم سصوى
السص Òع Èما خ ّصصصصه لهم القانون ،أاي اللتزام با◊ّيز الذي هو عبارة
عن الرصصيف ل أاك Ìول أاقل.
Óسصف تلك اŸسصاحة اŸمنوحة له ،حرم منها عنوة ،بسصبب
غ Òأاّنه ل أ

مياه اŸكّيفات التي تلدغه من األعلى كّلما اقÎب منها دون علمه أاو
اّ
طÓعه بأاّن اŸكان قد يعّرضس للبلّل مÓبسصه للبلل أاو يÎك عليها بقعا
يصصعب ﬁوها.
وهذه الظّاهرة ‘ انتشصار متزايد و‘ توسّصع ملحوظ ،مانعة الناسس من
حقهم ‘ الرصصيف وتدفعهم أاحيانا إا ¤تفاديه بالنتقال ا ¤الطريق
التي تعج بالسصيارات ،زيادة على الباعة اŸتجّول Úالذين يعرقلون ا◊ركة
‘ الŒاه اŸقابل.
وإا ¤غاية يومنا هذا ،فإاّن األوضصاع ماتزال على حالها ،ول توجد أاي
حلول ‘ األفق ونقصصد بذلك تلك الفوضصى التي أاحدثتها اŸياه عÈ
جهة ا¤
األرصصفة ،فبدل من –ويل األنابيب ا ¤جهات أاخرى ‚دها مو ّ
الشصارع ،وتخّيلوا معنا إان كان هناك حوا‹  ٥مكّيفات ‘ مكان واحد
تلقي بقطراتها على اآلخرين ،ماذا سصيحدث؟! وهذا ما نسصجّله يوميا
ع Èما نقف عليه ‘ شصوارعنا الرئيسصية كالعربي بن مهيدي ،ديدوشس

عائÓت من البليدة تطالب بتوزيع ال ّسصكنات ا÷اهزة

الكراء أانهك ﬁدودي الدخل

مراد ،حسصيبة بن بوعلي ،عمÒوشس ،زيغود يوسصفﬁ ،مد اÿامسس
وعبان رمضصان...
هذه العّينات اŸذكورة “سصح على باقي األماكن األخرى ‘ مدننا
األخرى ،التي يعا Êفيها اŸارة من مياه اŸكيّفات ،وأابدى لنا العديد من
اŸواطن Úاسصتياءهم من انتشصار هذه الظاهرة دون إايجاد ا◊ل الÓئق
لها ،ما يسصتفيد منه أاصصحابه من هواء منعشس يدفعه اŸواطن ‘ األسصفل
أاي ‘ الشصوارع ‘ شصكل حمام بارد.
ف  Ó-ي -ع -ق -ل أان ن -ت -م -ادى ‘ مشص -اه -دة م -ا ي-ج-ري أام-ام-ن-ا دون إات-خ-اذ
الجراءات الÓزمة لكبح جماح هذه الظاهرة ،وهذه مسصؤوولية ا÷ماعات
اÙلية ع Èأاعوانها اّıول لهم إاصصÓح ما Áكن إاصصÓحه ‘ ا◊Ú
دون أاي “اطل أاو تهاون ،وهذا ع Èفرضس غرامة على أاصصحابها نتيجة
ما يقومون به من تعد على اÙيط والبيئة ،وهذا ما تنوي القيام به
ا÷هات اŸعنية ،بعد –سصيسس ا÷ميع وإاخطارهم باإلجراءات ا÷ديدة

با◊راشض ،باشض جراح وجسصر قسصنطينة

األماكن العمؤمية تتحّؤل إا ¤مفرغ
للنّفايات

لول ع-ن ا÷ه-از ال-ت-ن-ف-ي-ذي ،اله-ت-م-ام ب-ظروفهم اŸعيشصية القاهرة ،والتعجيل ل- -وح- -ظ ب- -أاح -ي -اء ب -ل -دي -ات
دعت ال-ع-ائÓ-ت ب-ولي-ة ال-ب-ل-ي-دة اŸسص-ؤوول ا أ
لهل أاو تأاج Òسصكنات عجزوا عن دفع تكاليفها .ا◊راشس ،باشس جراح وجسصر
بإادراجهم ضصمن قوائم اŸسصتفيدين من سصكنات اجتماعية ،بدل العيشض ب Úا أ
قسص -ن -ط -ي -ن -ة ان -تشص -ار م -ذه-ل
القذرة.
ل - -ل - -ق - -اذورات وال - -ن - -ف - -اي- -ات
ألبليدة :لينة ياسسمÚ
أازم- - - -ة ت - - -ه - - -اوي ا÷سص - - -ر و
اŸن -زل -ي -ة ،وال-ت-ي شص-ك-لت م-ع
انقسصامه إا ¤نصصف Úبسصبب قوة
مرور الوقت مفارغ عمومية
نداء هؤولء جاء ملخصصا لظروفهم اليومية،
ت- -دف- -ق م- -ي -اه وادي الشص -ف -ة ‘
تشصمئز منها النفوسس ،شصّوهت
خاصصة بعد أان مضصى على زواج الكث Òمنهم
ل
و
ت
ص
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ع
ن
ا
،
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خ
أ
ل
ا
ن
ا
ص
ض
ي
ف
ل
ا
اŸنظر ا÷ما‹ لهذه األحياء
اأك Ìم- - -ن  ٥سص-ن-وات ،وآاخ-رون م-ق-ب-ل-ون ع-لى
ت- -زال ع- -ل- -ى ح- -ي- -اة وي -وم -ي -ات
التي لطاŸا عانت من غياب
تأاسصيسس عشس الزوجية وهم ينتظرون ،وأاكدوا
لح- -ي- -اء واŸزارع
السص - -ك- -ان ب- -ا أ
ال -ن -ظ -اف -ة وال -ت -ط -ه Òبسص-بب
ع- -ل- -ى أان- -ه ي- -ت -وجب ع -ل -ى ا÷ه -ات ال -وصص -ي -ة
اŸنتشصرة با÷وار ،خاصصة وأان
“اط -ل مصص -ال-ح ال-ن-ظ-اف-ة ‘
اŸسصؤوولة التعجيل بتوزيع ا◊صصصس السصكنية
ا÷سص-ر ي-ع-ت ÈاŸن-ف-ذ ال-وح-يد،
إازالة هذه اŸفرغات بحجة
ى
ا÷اه- -زة ،وب- -األخصس الج- -ت- -م -اع -ي -ة وح -ت -
وال -ذي ي -رب -ط ب -وادي ال-عÓ-ي-ق
أان -ه -ا ت -ق -ع ‘ اأح -ي-اء شص-ع-ب-ي-ة
ن
م
اŸنجزة ‘ صصيغ أاخرى ،خاصصة وأان منهم
وب -وف -اريك وال -ب -ل -ي -دة ،وي -ع-تÈ
وبعيدة عن األنظار.
تأاخر ‘ الزواج بسصبب السصكن ‘ ،ح Úأان
اÙور ال -ه -ام ال -ذي ي -رب-ط-ه-م
ال -ق -ان -ون يضص-م-ن ل-ه-م حصص-ت-ه-م ‘ السص-ت-ف-ادة م-ن ا÷اهزة ،خاصصة وأان البليدة منذ مدة  ⁄تعرف
با÷هة الوسصطى نحو ا÷زائر العاصصمة .وكشصف أ÷زأئر :سسارة بوسسنة
سصكنات اجتماعية ،ثم أان ظروفهم اŸادية ليسصت عملية توزيع مهمة.
بعضس السصكان اŸتضصررين لـ ““الشصعب““ ،أانهم وبعد
با÷يدة ،وأان اللجوء إا ¤اإلقامة ب Úاألهل كلفهم
تراجع اŸياه وانخفاضس مسصتوى الوادي ،ل يزالون
الوضصع صصار ل يطاق ،حسصب
أاصصحاب اŸركبات يشصتكون
مشص- -اك- -ل ع- -ائ- -ل- -ي -ة وصص -لت ‘ ب -عضس ا◊الت إا¤
يضصطرون إا ¤سصلك طريق ترابي أا‚زوه بأانفسصهم
سصكان أاحياء ا◊راشس الذين
““الطÓق““ ،أاو إاجبارهم على تأاج Òالسصكن ،وهو ما
لخرى ،والدوران عÈ
لجل الوصصول إا ¤الضصفة ا أ
أ
عّ- - - -ب - - -روا لـ ““الشص - - -عب““ ع - - -ن
ة
ع
ق
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ا
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أ
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ص
س
ل
ا
ز
ي
ل
زاد ‘ أاعباء اإلنفاق واŸصصاريف ،حيث اسصتعرضس
لقدام ،مسصافة
طريق بعيد و السص Òأاحيانا على ا أ
امتعاضصهم من تراكم النفايات
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البعضس منهم أان أاجرته الشصهرية ل تكاد تÓمسس ال
تصصل إا ¤نحو  ٥كيلومÎات لنعدام النقل بتلك
التي باتت تشصوه منظر ا◊ي،
 2مليون سصنتيم ،وتأاج Òالسصكن من غرفة واحدة الغربي من مقر الولية البليدة ،يعانون من الوصصول الضصواحي ،وهم يلتمسصون من اŸسصؤوول Úأان يتم
وت -زي -د م -ن ان -تشص -ار ال -روائ-ح
لن-ه-اء ك-اب-وسس العزلة
Ãنطقة معزولة وريفية ،يصصل ‘ بعضس ا◊الت إا ¤سص -ك-ن-ات-ه-م ومسص-ت-ث-م-رات-ه-م ال-فÓ-ح-ي-ة وأام-اك-ن ال-ت-ع-ج-ي-ل ‘ ت-ه-ي-ئ-ة ا÷سص-ر إ
اإ 8 ¤آالف دينار ،والباقي يقسصم على مصصاريف عملهم ،بسصبب انهيار ا÷سصر ‘ فيضصان ا أ
ال-ك-ري-ه-ة وا◊ي-وان-ات الضصالة
لمطار وال -ت -ن -ق -ل إا ¤دوائ-ر ب-ع-ي-دة م-ن أاج-ل ال-وصص-ول إا¤
ة
ي
ل
م
ع
األكل وتسصديد الفوات Òومتطلبات ا◊ياة اليومية ،األخÒة ،وهو ما أاثار شصكاويهم بالشصروع ‘
كالكÓب وا÷رذان والبعوضس،
مسصاكنهم والتبضصع.
ملتمسص Úمن الوا‹ أايضصا التعجيل بتوزيع السصكنات الÎم -ي -م والصص -ي -ان -ة ،خ -اصص -ة وأان ب -عضس أاصص-ح-اب
ي - -ح - -دث ه - -ذا ع- -ل- -ى م- -رأاى
اŸرك -ب -ات ت -ع ّ-رضص -وا ألح-داث السص-ق-وط ‘ اŸي-اه
ومسص -م -ع اŸسص -ؤوول Úب -ب -ل-دي-ة
ا◊راشس ال- - -ذي - -ن ي - -ع - -ط - -ون
حي السصويدانية
ت -ع-ل-ي-م-ات ب-ت-ن-ظ-ي-ف الح-ي-اء
اŸع-روف-ة وال-راق-ي-ة ب-ال-ب-لدية
على حسصاب الحياء الشصعبية
التي غزتها النفايات دون اأن
–رك ه-ذه اŸصص-ال-ح سص-اك-ن-ا
جّ- -دد سص- -ك -ان ح -ي السص -وي -دان -ي -ة غ -رب وغÒها من اŸشصاكل التي يواجهونها.
من جهة أاخرى ،عبّر العديد من شصباب ا◊ي
ك-ح-ي ب-وم-ع-ط-ي ال-ذي ت-عرف
ال -ع -اصص-م-ة دع-وت-ه-م اŸل-ح-ة ا ¤السص-ل-ط-ات
وق- -د أاع- -رب ﬁدث -ون -ا ‘ ه -ذا الصص -دد ع -ن ع -ن ت -ذم -ره -م الشص -دي-د م-ن سص-ي-اسص-ة ال-ت-ه-م-يشس
طرقاته وضصعية كارثية بسصبب
ه
لع-ادة الع-ت-ب-ار ◊ي-هم ،ودعم
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وال- -ع- -زل- -ة اŸف- -روضص- -ة ع -ل -ي -ه -م بسص -بب Œاه -ل
تقاعسس عمال النظافة الذين
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السصلطات اÙلية Ÿشصاكلهم التي يعيشصونها منذ
ل يزورون ا◊ي بتاتا.
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سصنوات طويلة بسصبب هذه النقائصس الفادحة ‘
نفسس الوضصع يحدث ببلدية
اŸراسص Ó-ت والشص -ك -اوي اŸت -ع -ددة اŸوج -ه -ة
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اŸرافق الضصرورية.
ب - -اشس ج - -راح ،ح - -يث ق - -امت
ل-لسص-ل-ط-ات اÙل-ي-ة وال-ولئ-ية بشصأان تهيئة اجتيازها.
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ك -م -ا ت-طّ-رق
““الشص - -عب““ ب - -ج - -ول- -ة ب- -ب- -عضس
ا◊ي وتزويده باŸشصاريع التنموية ،إال أان
‘
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ى
كما أابد
فضصاءات خضصراء من شصأانها أان تعيد الروح لهذه
الح-ي-اء ال-ت-ي وج-دن-اه-ا ت-ع-ج
م- -ط- -ال- -ب- -ه- -م  ⁄ت- -ل- -ق ◊د السص -اع -ة آاذان -ا
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ب-أاك-ي-اسس ال-ن-ف-اي-ات اŸت-ن-اثرة
اŸدينة من جهة ،وأان تكون مكانا للÎفيه عن
صص - -اغ - -ي- -ة ،ع- -ل- -ى ح- -د ت- -ع- -ب Òع- -دد م- -ن الوضصعية التي يشصهدها ا◊ي خاصصة ما تعلق
أام - -ام ال- -ع- -م- -ارات ،و‘ ه- -ذا
ال- -ن- -فسس أاو ال -راح -ة ل -ف -ئ -ة اŸسص -ن Úم -ن خ Ó-ل
اŸواطن.Ú
م -ن-ه-ا Ãشص-ك-ل اهÎاء ال-ط-رق ال-ذي ت-ع-ا Êم-ن-ه،
الشص - -ان ق- -ال أاح- -د ق- -اط- -ن- -ي
ح-ول ح-ي-ات-ه-م ا ¤ك-اب-وسس ح-ق-ي-ق-ي ن-اه-يك ع-ن تخصصيصس كراسصي على مسصتواها.
البلدية اأن ““السصكان ل يعرفون
ّ
ومن هذا الباب ،و‘ ظل ﬂتلف العراقيل
أ÷زأئر :آأسسيا مني
مشصكل التهيئة وغياب اŸرافق ا◊يوية الذي زاد
م- -ع -ن -ى ال -ن -ظ -اف -ة ،وي -ل -ق -ون
التي يعرفها حي سصويدانية ،طالب السصكان من
الطينة بÓء.
ال -ق -م -ام -ة ب -ع-د م-رور سص-ي-ارة
من جهتهم ،أاعرب أاصصحاب اŸركبات ‡ن السص -ل -ط -ات اÙل -ي -ة بضص -رورة ال-ت-دخ-ل ال-ف-وري
تفريغ صصناديق القمامة ‡ا
ول ي -زال سص -ك -ان ح -ي السص -وي -دان-ي-ة ي-ن-ت-ظ-رون
ّ
ة
ال -ت -ف -ات -ة ج -دي -ة م-ن ط-رف السص-ل-ط-ات اÙل-ي-ة يتعّذر عليهم الدخول إا ¤ا◊ي بسصبب ا◊فر لتذليل ﬂتلف العراقيل التي يواجهونها بصصف
ج - -ع - -ل ال- -ن- -ف- -اي- -ات تÎاك- -م،
ل-ت-ذل-ي-ل ﬂت-ل-ف ال-ع-راق-ي-ل ال-تي تعيق يومياتهم ،ال -ب -ل -ي -غ -ة ،وال -ت -ي تسص ّ-ب -بت ‘ أاع -ط -اب ع -دي -دة يومية والتي نغصصت حياتهم ،مشصّددين من خÓل
والشص -يء الم -ر أان -ه -م يÎك-ون
أاك - -ي - -اسس ال - -ق- -م- -ام- -ة داخ- -ل
لسصيما ما تعلق منها بالهياكل الرياضصية على ل -ل -م -رك -ب -ات م -ا ي -جÈه -م إا ¤رك -ن -ه -ا ب-األح-ي-اء م-ط-ال-ب-ه-م ع-ل-ى ت-خصص-يصس م-راف-ق ت-رف-ي-هية من
غ -رار م -ق -اه -ي النÎنت واŸك-ت-ب-ات ال-ع-م-وم-ي-ة اÛاورة أاو ‘ مواقف السصيارات.
شصانها أان تعيد الروح ◊يهم.

السسكان ينتظرون التفاتة من اŸسسؤؤول ÚاÙليّÚ

العمارات ما يجعلها عرضصة
ل -ل-ج-رذان وا◊شص-ارة الضص-ارة،
والتي انتشصرت بكميات كبÒة
‘ السصنوات األخÒة““.
بلدية جسصر قسصنطينة هي
األخ -رى ت -ع -ا Êم-ن الن-تشص-ار
الفظيع للنفايات ،يحدث هذا
اأمام مرأاى مصصلحة التطهÒ
وال -ن -ظ -اف -ة ب -ال -ب-ل-دي-ة ،ح-يث
–ول ال -وع-اء ال-ع-ق-اري ال-ذي
اسص-ت-ع-ي-د ج-راء ع-م-ل-ي-ة إاعادة
السص -ك -ان ال -ت-ي مسصت سص-ك-ان
ا◊ي ال -قصص -ي -دي -ري ب -ل-ون-اب
ب-ت-ع-اون-ي-ة الم Òع-ب-د ال-ق-ادر
ا ¤م-ف-رغ-ة ع-م-وم-ي-ة تشصمئز
لها النفوسس ،وأادت إا ¤تشصويه
الوجه ا÷ما‹ للحي وانتشصار
ا◊يوانات الضصالة والبعوضس،
وباتت تهدد بوقوع كارثة بيئية
ل يحمد عقباها مسصتقب.Ó
كما اشصتكى سصكان ا◊ي من
ال -وضص -ع-ي-ة ال-ت-ي ب-اتت ع-ل-ي-ه-ا
ق - -ن - -وات الصص - -رف الصص- -ح- -ي
ب- -ا◊ي ،مشصÒي- -ن إا ¤أان- -ه -ا
تشص -ك-ل خ-ط-را ع-ل-ى ح-ي-ات-ه-م
وحياة اŸارة ،جراء اسصتنشصاق
الروائح الكريهة يوميا ،حيث
اسصتاؤووا من Œاهل ا÷هات
اŸعنية ◊التهم اŸزرية رغم
شص -ك -اوي -ه -م اŸت -ك -ررة ،ح-يث
سص -ب-ق اأن وع-دت-ه-م السص-ل-ط-ات
اÙلية بالتكفل بانشصغالتهم
لكنها بقيت على حالها.
سص -ك -ان ه -ذه ال -ب -ل -دي-ات ‘
حديثهم مع ““الشصعب““ ،قالوا
ب -أان -ه -م ق-ام-وا ب-رف-ع شص-ك-اوي
ع-دي-دة Ÿصص-ال-ح ال-ب-ل-دي-ة من
أاج -ل تسص -طﬂ Òط -ط ع-ادل
ل -ل-ت-ن-ظ-ي-ف ال-دوري وال-ي-وم-ي
Óحياء ،غ Òأان شصكاويهم ⁄
ل أ
تلق آاذانا صصاغية من طرف
القائم Úعلى حفظ النظافة،
‘ ظل غياب الوعي وا◊سس
البيئي لدى اŸواطن ،Úالذين
ي-ل-ج-أاون إا ¤رم-ي ق-م-ام-ات-ه-م
ع Èاألرصصفة والطرقات دون
أادن- - -ى اع- - -ت - -ب - -ار ل - -لصص - -ح - -ة
العمومية ،التي قد تتضصّرر من
األمر ،خاصصة ونحن ‘ موسصم
لصص- -ي- -ف اŸع- -روف ب -ارت -ف -اع
درجات ا◊رارة.

السصبت  28جويلية  2018م
الموافق لـ  14ذي القعدة  1439هـ

info@ech-chaab..com
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مراسسلينا

رئيسس اÛلسس الشّصعبي الو’ئي لتيارت لـ ““الشصعب““:

قضسينا على اسستعمال اŸازوت ‘ التدفئة اŸدرسسية
واسسÎجعنا كل الّطاو’ت غ Òال ّصسا◊ة
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لتفادي ا’صصابات الّناجمة عن ا◊رارة
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تنسسيق العمل ب Úمديريتي الّتجارة والسسياحة باŸدية

أاوضصح رئيسس اÛلسس الشّصعبي الو’ئي لتيارت السصيد الطاهر بورياح لـ ““الشصعب““،
” تخصصيصس مبالغ معتÈة لقطاع الÎبية ،وبلغة ا أ
”
’رقام فإا ّ
أاّنه ّ
ن  11مليون دج ّ
رصصده للعملية منها  5مÓي Úدينار لروح التنافسس و–فيز التÓميذ Ãنح ا÷وائز
’سصاتذة اŸتفوق ،Úو 4مÓي Úدينار كإاعانة ◊صصصس الدعم ،وبالنسصبة لتÓميذ
وا أ
’طعام خÓل فÎة ا’متحانات الرسصمية.
أاقسصام ا’متحان و 2مليون دج للتكفل با إ
أام - -ا ب - -ال - -نسص - -ب- -ة ل- -ل- -مصص- -ال- -ح
ا’ج -ت -م-اع-ي-ة واŸدرسص-ي-ة ،ف-ق-د
سصعت اللجنة الو’ئية باÛلسس
الشص-ع-ب-ي ال-و’ئ-ي ا ¤اŸسص-اه-مة
‘ ت- - -وف Òال- - -ك- - -ت- - -اب وا’دوات
اŸدرسص- -ي- -ة ،وضص- -م- -ان ال- -وج -ب -ة
ال -غ -ذائ -ي -ة وت -وف Òج-و ت-رف-ي-ه-ي
وع-ط-ل-ة صص-ي-ف-ي-ة م-ري-ح-ة لفائدة
اŸع - -وزي - -ن واŸت - -ف - -وق Úوذوي
ا◊اج -ة ،ح -يث خصصصس م -ب -ل-غ 6
مÓ- - -ي Úدي- - -ن- - -ار لشص - -راء اŸواد
ال-غ-ذائ-ي-ة ل-ل-م-ط-اع-م اŸدرسص-ية،
و 10مÓ- -ي Úدي- -ن- -ار ’ق- -ت -ن -اء
ا’دوات اŸدرسص - -ي - -ة ،ب - -ي - -ن - -م- -ا
خصصصس م -ب-ل-غ  18م-ل-يون سصنتيم
لتغطية تكاليف تسصي Òاıيمات
الصصيفية.
وأاوضصح رئيسس اÛلسس الو’ئي
لو’ية تيارت خÓل اللقاء الذي
أاج -ري -ن -اه م -ع-ه ،أان و’ي-ة ت-ي-ارت
ت -خ ّ-ل -صصت ن -ه -ائ -ي-ا م-ن ال-ت-دف-ئ-ة
اŸدرسص - - - - - -ي- - - - - -ة Ãادة اŸازوت
وأاصصبحت رائدة ‘ ذلك ،حيث
” القضصاء نهائيا على اŸازوت
وع -وضصت ب -ال -ط -اق -ة ال -ن -ظ -ي -ف -ة
واŸت -م -ث -ل -ة ‘ ال -غ -از ال-ط-ب-ي-ع-ي
ب -ال -نسص -ب-ة ل-ل-م-دارسس اŸت-واج-دة
بالوسصط ا◊ضصري ،وقد شصرع ‘
ت-ث-ب-يت ال-ت-دف-ئ-ة اŸرك-زي-ة ب-ينما
عّ-م-مت ع-م-ل-ي-ة ال-ت-دف-ئة والطهو
ب -ال -نسص -ب -ة ل-ل-م-ط-اع-م ب-اŸن-اط-ق
النائية عن طريق غاز الÈوبان
ع Èبالصصهاريج اŸثبتة ‘ الهواء
الطلق كاحÎاز لتفادي ا◊وادث.
وأاضص - -اف السص - -ي - -د ب- -وري- -اح أان
اÛلسس الشص- - -ع- - -ب- - -ي ال- - -و’ئ - -ي
خ ّصص-صس م-ي-زان-ي-ة خ-اصص-ة ’عادة

ا’عتبار لدورات اŸياه Ÿدارسس
ا’ب -ت -دائ -ي -ة ،وال -ت -ي ك -ان يشص -ك-و
ب -عضس اŸدي -ري -ن م -ن اهÎائ -ه -ا
وانسصداد بعضصها ،كما اضصاف ان
اŸصص - -ال - -ح اŸال - -ي - -ة ب- -اÛلسس
الشصعبي الو’ئي خصصصصت مبالغ
م- -ال -ي -ة ق -درت بـ  22م-ل-ي-ون دج
للتكفل بالنفقات غ ÒاŸتوقعة،
مع اجراء –ويÓت لباقي ابواب
قسص - - -م ال - - -تسص - - -ي ،Òوذلك حسصب
الضصرورة.
وصصّرح رئيسس اÛلسس الشصعبي
ال -و’ئ -ي ل -و’ي-ة ت-ي-ارت ‘ ح-وار
حصص - -ري لـ ““الشص - -عب““ ،أان و’ي - -ة

تيارت أاصصبحت رائدة ‘ إاصصÓح
ط -او’ت ال-ت-ع-ل-ي-م ،وال-ت-ي أا ّق-ره-ا
وا‹ الو’ية السصيد بن تواتي عبد
السصÓ- - -م ،ح - -يث ‚حت Œرب - -ة
إاعادة اصصÓح الطاو’ت القدÁة
ع -ن ط -ري -ق ن -ق -ل -ه -ا ا ¤م -راك -ز
ال- - -ت- - -ك - -وي - -ن اŸه - -ن - -ي وإاع - -ادة
اصصÓ- -ح- -ه- -ا ،وا’سص- -ت- -ف- -ادة م -ن
ا’لواح ا◊ديدية واÿشصبية ،وقد
أاسص -ف -رت ال -ع -م -ل -ي -ة ع -ل-ى ت-وفÒ
مÓ- -ي Òال- -دي- -ن- -ارات ح ّ-ولت إا¤
ترميمات وإاصصÓحات هيكلية.

تيارت :ع  -عمارة

قّرر مسصؤوولو التجارة والسصياحة والصصناعة التقليدية
وا◊رف لو’ية اŸدية ترقية اÿدمات ‘ قطاعي
الفندقة واŸطاعم ا÷ماعية وفضصاءات الراحة بهذه
ال- - -و’ي- - -ة اŸع- - -روف- - -ة ب- - -السص- - -ي- - -اح- - -ة ا÷ب- - -ل- - -ي- - -ة.
وأاّكد هارون داودي مدير التجارة بهذه الو’ية ،اأن
ه -ذا ال -ي -وم ال -ت -ك -وي -ن-ي اسص-ت-ه-دف مسصÒي اŸط-اع-م
والفنادق واطارات اŸديريت Úوالوكا’ت السصياحية،
وكل الفاعل ‘ ÚاÛال السصياحي ،وحسصبه يهدف
ب -ال -درج -ة اأ’و ¤إا ¤سص Ó-م -ة اŸن -ت -وج-ات ال-غ-ذائ-ي-ة
اÿدم-ات-ي-ة ع-ل-ى مسص-ت-وى ال-ق-ط-اع اسص-ت-جابة للطلبات
اŸشصروعة للزبائن ،و’سصتقطاب أاك Èعدد منهم على
مسص -ت -وى ال-و’ي-ة واŸع-روف-ة ب-ال-ع-دي-د م-ن اŸط-اع-م،
وال- -ت- -ي ت- -ع- -رف ال- -ك -ثÒا م -ن -ه -ا اق -ب -ا’ ل -ل -م -واط -نÚ
واŸسصتهلكي،ن وبخاصصة عابري الطريق الوطني رقم
صص- - - - - -ي- - - - - -ف- - - - - -ا وشص- - - - - -ت- - - - - -اءا.
01
أاوضصح ذات اŸسصؤوول بأان هذا اليوم التكويني تضصّمن
مداخÓت تعلقت بوضصعية الهياكل الفندقية واŸطاعم
بالو’ية ،وكذا التعريف بالشصروط الصصحية الواجب
اتباعها على مسصتوى هذا القطاع ،إا ¤جانب تقدË
مداخلة تقنية لتحديد النقاط ا◊رجة ومراقبتها،
تضصمنت أاهم التوصصيات اŸتبعة على مسصتوى العديد
من الدول ،وصصارت إالزامية با÷زائر عم ÓباŸرسصوم
التنفيذي رقم  17 / 140اŸؤورخ ‘  11أافريل ،2017
واÙدد لشص - -روط ال - -ن- -ظ- -اف- -ة ع- -ن- -د ع- -رضس اŸواد
لÓسصتهÓك.
وكشصف داودي أان قطاعه يراهن على عملية ا◊د من
ن -ق -ط -ت Úسص -وداوي -ت ،Úاأ’و ¤ت -ت-م-ث-ل ‘ ال-تسص-م-م-ات
الغذائية وبخاصصة فيما يتعلق Ãسصأالة بيع واسصتهÓك
ا◊ليب ومشصتقاته ،و’ سصيما مادة الرايب و‘ الو’ئم
باعتبار أان مادة الرايب تعت Èمادة طازجة وسصريعة
التلف ،حيث ” ا’تفاق مؤوخرا مع مديرية اŸصصالح

ال-فÓ-ح-ي-ة ع-ل-ى اث-ر اج-ت-م-اع-ات ع-دي-دة على تشصديد
الرقابة لدى بائعي ا◊ليب والرايب من خÓل إالزامهم
بتقد Ëشصهادة تظهر هوية مربي اأ’بقار ،كما تبÚ
خضص-وع اأ’ب-ق-ار ل-ل-رق-اب-ة ال-ب-ي-ط-ري-ة بوجود الشصهادات
الصصحية ،كما ” التأاكيد مع هذه اŸصصالح إا ¤جانب
م -دي -ري -ة الصص -ح -ة والسص -ك-ان وال-ب-اع-ة ب-حضص-ور ا–اد
للتجار على وجوب اظهار بطاقة تقنية يتم من خÓلها
ال -ت -ع -رف ع -ل -ى اŸرب ،Úال -ذي-ن ي-ت-م ال-ت-ع-ام-ل م-ع-ه-م
ومعرفة مصصدر ا◊ليب اŸسصوق وسصÓمته ،مسصتطردا
حديثه قائ““ :Óأاما بخصصوصس النقطة السصوداء الثانية
فتتمثل ‘ اللحوم اŸذبوحة واŸسصوقة ،والناŒة عن
اŸذابح غ Òالشصرعية““ ،معلنا ‘ هذا الصصدد بأان
مصصالح التجارة تقوم بتكثيف عملية اŸراقبة ،حيث
“كن اأعوانه من مداهمة ثÓث مذابح غ Òشصرعية
اح -ي -ل أاصص -ح -اب -ه -ا ع-ل-ى ال-ع-دال-ة و” إادان-ة ب-عضص-ه-م.
وم ّسص- -ت ه- -ذه اŸداه- -م -ات م -ذاب -ح ال -دواج -ن غÒ
الشصرعية واŸواشصي غ Òالسصليمة ،على أان تتواصصل
ه -ذه ال -ع -م -ل -ي -ة ـ وف -ق -ه ـ م -ع مصص -ال-ح ا’م-ن وال-درك
الوطن Úلتطويق هذه الظاهرة اÿطÒة بعدما “كن
اأ’عوان أاول أامسس من حجز واتÓف على الفور 45
كلغ من ◊م الديك الرومي ›هولة اŸصصدر ،وغÒ
مرفقة بالشصهادة الصصحية لدى قصصابة ببلدية اŸدية،
إاذ سص- -ي- -ت- -م إاح- -ال- -ة صص- -احب اÙل ع- -ل- -ى ال- -ع -دال -ة.
اختتم مدير التجارة إاضصافته عقب تدخل توجيهي
ب -ه -ذا ال -ي -وم ال -ت -ك -وي-ن-ي““ ،ب-أاّن-ه وم-ن خÓ-ل ع-م-ل-ي-ات
التحسصيسس التي تقوم بها مصصا◊ه ،نطلب من التجار
كل مرة عدم التعامل مع اŸمّون Úغ ÒاŸعروف،Ú
وال - - - -ذي - - - -ن ي- - - -نشص- - - -ط- - - -ون ب- - - -ط- - - -رق م- - - -وازي- - - -ة““.

اŸدية :علي ملياÊ

تضصامنا مع العائÓت اŸعوّزة

13أالف ﬁفظة للّتÓميذ ببجاية
خ ّصص-صصت م-دي-ري-ة ال-نشص-اط ا’ج-ت-م-اع-ي ب-ب-ج-اي-ة أازيد من
13أالف ﬁفظة مدرسصية لفائدة التÓميذ اŸعوزين– ،سصبا
للدخول اŸدرسصي القادم ،حيث تشصمل اŸسصاعدات ﬁافظ،
م -آازر وأادوات م-درسص-ي-ة ت-تÓ-ءم وح-اج-ي-ات تÓ-م-ي-ذ اأ’ط-وار
ال-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة ال-ثÓ-ث ،وم-ن اŸن-ت-ظ-ر ت-وزي-ع-ه-ا أاسص-ب-وع Úق-بل
الدخول اŸدرسصي القادم ‘ ،إاطار التضصامن مع العائÓت
اŸعوزة.
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اŸسص -ت -ف -ي -دي -ن م -ن ه-ذه اŸسص-اع-دات م-ن ط-رف اŸدي-ري-ة
ال-وصص-ي-ة ،وذلك ب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع ال-ب-ل-دي-ات و‡ثلي ا÷معيات
ل -ت -وزي-ع ﬂت-ل-ف اأ’دوات اŸدرسص-ي-ة ق-ب-ل ان-طÓ-ق ال-دخ-ول
” دعم القطاع بغÓف
اŸدرسصي ا÷ديد  ،2019 - 2018كما ّ
Óطعام ،التجهيز ،التهيئة
ما‹ قّدر بـ  75ميار سصنتيم ،وذلك ل إ
وتوسصعة اŸؤوسصسصات الÎبوية ،منحت من طرف اÛلسس
الو’ئي ،واسصتفاد كذلك أازيد من  70أالف تلميذ معوز ،من
منحة التمدرسس اŸقدرة بـ  3000دينار جزائري ،فضص Óعن
›انية الكتاب اŸدرسصي ،وهو ما سصيسصاهم ‘ مسصاعدة
أارباب العائÓت ،نظرا إا ¤غÓء معظم الكتب اŸدرسصية ‘
اأ’طوار الثÓثة.
و‘ سصياق ذي صصلة بالتأاط ،Òفقد تدّعم قطاع الÎبية،
ب-حسصب السص-ي-د ب-در إاب-راه-ي-م ،م-دي-ر الÎب-ي-ة ل-و’ي-ة ب-ج-اي-ة،
Ãن-اصصب ب-ي-داغ-وج-ي-ة خ-اصص-ة ب-اأ’سص-ات-ذة ،ح-يث ب-ل-غت 137
منصصبا أ’سصاتذة التعليم ا’بتدائي ‘ 10 ،اللغة اأ’مازيغية10 ،
‘ اللغة الفرنسصية 171 ،منصصبا ‘ اللغة العربية ،باإ’ضصافة
إا ¤مناصصب إادارية بلغت  183منصصبا ،وتضصم نائب مقتصصد
 26منصصب ،مسصتشصار التوجيه واإ’رشصاد الدراسصي  4مناصصب،

مشص -رف ت-رب-ي-ة  66م -نصص -ب -ا ،م -ل-ح-ق رئ-يسص-ي ‘ ا19 Èı
منصصبا ،ملحق با 86 Èıمنصصبا.
’‚اح
’جراءات والتحضصÒات إ
” ضصبط كافة ا إ
مضصيفا أاّنهّ ،
’مكانيات
” تسصخ Òكل ا إ
ث
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ح
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م
د
ا
ق
ل
ا
ي
ص
الدخول اŸدرس
ّ
اŸادية والبشصرية ،بالتنسصيق مع اŸصصالح الو’ئية اıتلفة

’سصتقبال التÓميذ ‘ ظروف حسصنة ،وضصمان دخول مدرسصي
ناجح للتÓميذ ومزاولة دراسصتهم ‘ ظروف حسصنة ،حيث ”
ت-ه-ي-ئ-ة ك-ل اŸراف-ق وال-ه-ي-اك-ل الÎب-وي-ة وت-زوي-ده-ا Ãختلف
التجهيزات.
بجاية :بن النوي توهامي

السسبت  28جويلية  2018م
الموافق لـ  14ذي القعدة 1439هـ

‹hO

لمن
يرأهنون عليه لتطبيق أتفاق ألسسÓم وأقرأر أ أ

أاكـ ـ ـ ــ ـ Ìمــ ــ ـن ثمانيـ ـ ـ ـ ـ ـة م ـ ـ ـ ـ ـ ـÓي Úمـ ـ ـ ـ ـ ـا‹
ينتخبـ ـ ـ ـ ـ ـون رئيسض ـ ـ ـًا جديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًدا غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًدا

تنظم غدأ ألأحد ‘ ،ما‹ ألدورة ألأو ¤من ألنتخابات ألرئاسسيةÃ ،شساركة أزيد من ثمانية مÓي Úناخب سسيختارون ‘
أقÎأع يعت Èألأمن من أك Èرهاناته ،ب Úألرئيسس أ◊ا‹ أإبرأهيم أبو بكر كيتا أو أحد منافسسيه  23ل سسيما زعيم أŸعارضسة
صسوماي Óسسيسسي ،ألذي كان هزم بفارق كب ‘ Òأ÷ولة ألثانية من أنتخابات . 2013
أاك Ìمن ثمانية مÓي Úناخب مسسجلون ‘ ما‹ مدعوون،
غ -دا’ ،قÎاع رئ -اسس -ي يشس -ك -ل ﬁط -ة ه -ام -ة ‘ ال-بÓ-د،
ويشسارك ‘ هذا ا’قÎاع  24مرشسحا ،أاكÌهم حظا للفوز
هو الرئيسس ا◊ا‹ إابراهيم أابو بكر كيتا .
كان كيتا قد انتخب ‘  2013عقب التدخل الدو‹ ضسد
التنظيمات ا’رهابية التي اسستباحت أامن البÓد و شسمال
البÓد –ديدا ،ويعلق اÛتمع الدو‹ ا◊اضسر عسسكريا
Ãهمة اأ’· اŸتحدة وقوة برخان الفرنسسية ،اأ’مل على
أان تؤودي هذه ا’نتخابات إا ¤دفع تطبيق اتفاق السسÓم
اŸوقع ‘  2015بوسساطة جزائرية.
تعيشس البÓد التي تعد واحدة من أافقر دول العا ،⁄وسسط
حالة طوارئ دون انقطاع تقريبا ،منذ نوفم،2015 È
بسسبب هجمات ›موعات إارهابية باإ’ضسافة إا ¤أاعمال
عنف قبلية وطائفية.

أختبار للوضسع ألأمني

ي-ل-عب ال-رئ-يسس إاب-راه-ي-م أاب-و ب-ك-ر ك-ي-ت-ا ورق-ة ال-دف-اع ع-ن
حصسيلة أامنية وسسياسسية ‘ بÓد كانت فريسسة للتنظيمات
الدموية ،فيقول ⁄« :نرث بÓدا هادئة وآامنة تعيشس ‘
ظروف عادية ’ .على العكسس ،بذلنا طاقة هائلة وأابدينا

شسجاعة كبÒة ورؤوية لتحريك هذه البÓد».
ينظر ’نتخابات الغد ،باعتبارها اختبارا للوضسع اأ’مني
‘ البÓد .ووزارة اأ’من الداخلي ،قالت إانه “ت تعبئة 30
أالف عنصسر من قوات اأ’من والدفاع ◊ماية اŸرشسح،Ú
خÓل حمÓتهم وعمليات التصسويت .لكن وتÒة العنف ‘
ما‹ زادت قبل بضسعة أايام من ا’قÎاع.

ا’نتقالية شسيخ موديبو ديارا (ب Úأافريل و ديسسم)2012 È
وال- -ذي انضس- -م إال- -ي -ه رئ -يسس وزراء سس -اب -ق ،والÌي ورج -ل
اأ’عمال علي بوبكر ديالو ،وسسيدة واحدة ورئيسس بلدية
سسيكاسسو (جنوب) خليفة سسانوغو ورئيسس الوزراء اأ’سسبق
م -وسس -ى سس -ي -ن -ك -و ك -ول -ي -ب -ا‹ ،إاضس-اف-ة إا ¤ع-دد م-ن ك-ب-ار
اŸوظف Úالدولي.Ú

ا◊م-ل-ة ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة ك-انت ب-ال-ف-ع-ل سس-اخ-ن-ة ،ح-يث حاول
خصسوم الرئيسس كيتا توجيه سسهامهم ا ¤حصسيلته ،واتهموه
بسسوء اإ’دارة والفشسل ‘ بسسط ا’سستقرار ‘ البÓد ، ،لكن
ال -رئ -يسس رّد ب -أان -ه “ك-ن «م-ن ال-ت-ق-دم بسس-ف-ي-ن-ة م-ا‹» ‘
ظروف بالغة الصسعوبة ،و ⁄ينف وجود «بعضس جيوب
العنف وبقايا إارهاب».
‘ السسياق ،يرى خصسم كيتا الرئيسسي ‘ هذه ا’نتخابات،
زعيم اŸعارضسة ومرشسح ا’–اد من أاجل ا÷مهورية
والدÁقراطية صسوماي Óسسيسسي ،بأان ما‹ بحاجة ملحة
لÓسستقرار والتعليم والصسحة واأ’من لتعود إا ¤ما كانت
عليه ...كدولة مسستقرة».
ب ÚاŸرشسح Úاأ’سساسسي Úأايضسا الرئيسس السسابق للحكومة

بينما يعّلق اŸاليون أاملهم على اقÎاع الغد ،فإان مراقبÚ
سسياسسي Úيقولون بأان اŸشسكل اأ’مني يخيم على هذا
اŸوعد الهام ،إا ¤درجة أان ﬂاطر عدم تنظيم ا’قÎاع
ي-ه-دد ال-ع-م-ل-ي-ة ‘ قسس-م م-ن ال-بÓ-د ،ك-م-ا يضس-ي-ف-ون .ل-ك-ن
باماكو ،تقلل من هذه اıاوف ،وتؤوكد بأانها عازمة على
ربح رهان اŸشساركة الواسسعة من خÓل حفظ اأ’من ‘
ما‹ أاثناء ا’نتخابات الرئاسسية ،و ردع من يريدون تلطيخ
خيار مكاتب ا’قÎاع بالدم والتحرك بسسرعة ‘ حال
حدوث هجمات».
يتوقع أان تصسدر أاو ¤نتائج ا’قÎاع ‘ غضسون  48سساعة،
والنتائج الرسسمية اŸؤوقتة ‘  3أاوت على أاقصسى تقدير.
و‘ حال ا’ضسطرار ÷ولة ثانية سستنظم ‘  12أاوت.

حملة سساخنة

رهان على رفع نسسبة أŸشساركة

سسوط ألحكام أ÷ائرة يطارد نشسطاء مدينة بركان أŸغربية

نـ ـواب يقـÎحـ ـ ـون قانون ـ ـا للعفـ ـ ـو عـلـ ـ ـى معتقل ـ ـ ـ ـي ا◊ ـ ـ ـ ـراك
لوسساط ألسسياسسية
مع أقÎأب موعد ألحتفال بعيد ألعرشس ‘ أŸغرب ،وألذي يصسادف  30جويلية من كل عام ،يسسود ترقب كب ‘ Òأ أ
وأ◊قوقية ‘ ألبÓد ،حول ما سسيسسفر عنه خطاب عيد ألعرشس لهذه ألسسنة ،وما إأذأ كان سسيحمل ب Úطياته عفًوأ ملكًيا ينهي معاناة قادة
«حرأك ألريف».
بحسسب النقاشس الدائر ‘ منصسات ياسس Úأانوتي ،إا ¤جلسسة  04أاكتوبر  ،2018اŸوح -دة –ت ل -واء «ف -ي -درال -ي -ة ال -يسس-ار ’ ت -ط -ب -ق ال -ق-ان-ون بشس-ك-ل ف-ع-ال ‘ ه-ذا
مواقع التواصسل ا’جتماعي ،فإان تواجد على خلفية مشساركتهم ‘ وقفة احتجاجية الدÁقراطي» ÃقÎح عفو شسامل يهدف الشس -أان ،وه -ن -اك مسس-ؤوول-ي Úم-ت-ورط‘ Ú
العاهل اŸغربي اŸلك ﬁمد السسادسس Ãدينة بركان تضسامنا مع معتقلي حراك ا ¤اسس -تصس -دار ع -ف-و ع-ام ع-ل-ى م-ع-ت-ق-ل-ي قضسايا فسساد دون أان ينالوا أاي عقاب.
أابرز التقرير الذي يغطي  170دولة ،أان
Ãدينة ا◊سسيمة مهد «حراك الريف» ،ال -ري -ف وت -ن -دي -دا ب -ال -واق -ع ا’ج-ت-م-اع-ي ا’حتجاجات ا’جتماعية .يقÎح قانون
العفو ،ان يتم تشسكيل ÷نة يرأاسسها وزير ال-رشس-وة وال-فسس-اد وال-ب-ط-ال-ة ح-واج-ز تعيق
زهاء اأ’سسبوع ،هي خطوة هامة قد تعيد اÎŸدي Ÿدينتهم.
يتابع النشسطاء اŸؤوازرين بعشسرة ﬁام Úال -ع -دل وي -ن -وب ع -ن -ه ال -وك -ي-ل ال-ع-ام ل-دى إاقÓع ا’قتصساد اŸغربي ،مشسÒة إا ¤أان
أامل اإ’فراج عن النشسطاء اŸعتقل Úبعفو
بتهمة «اŸسساهمة ‘ تظاهرة غ Òمصسرح ﬁكمة النقضس ،ومن الوكÓء العام ‘ Úغياب يد عاملة مؤوهلة وماهرة ،وضسعف
ملكي.
اعت Èنشسطاء أان الزيارة اŸلكية التي ب -ه -ا» ،وه -ي م -ت -اب -ع -ة ي-ع-تÈه-ا ال-ن-اشس-ط اŸن-ط-ق-ة ون-ق-ب-اء اÙام ،Úت-ع-م-ل ع-ل-ى ح- -م- -اي- -ة ح- -ق- -وق اŸل- -ك- -ي- -ة ال -ف -ك -ري -ة،
يجريها ﬁمد السسادسس إا ¤ا◊سسيمة ‘ ،اÛتمعي ﬁمد مقدمي تندرج ‘ إاطار ضسوء تقريرها الدولة على ج Èالضسرر وال-بÒوق-راط-ي-ة ا◊ك-وم-ي-ة غ Òال-ف-ع-ال-ة،
ظل تذمر أاغلب سسكانها بسسبب اأ’حكام ال -تضس -ي -ي -ق ع-ل-ى ح-ري-ة ال-ت-ع-ب Òوإاسس-ك-ات ال- -ذي ◊ق اŸتضس- -رري- -ن م -ن اأ’ح -داث ،تشس -ك -ل –دي-ا ح-ق-ي-ق-ي-ا أام-ام ا’سس-ت-ث-م-ار
التي وصسفوها بـ «القاسسية» بحق نشسطاء اأ’صس-وات اŸن-اضس-ل-ة اŸط-ال-ب-ة ب-ح-ق-وقها وت -ل-غ-ى Ãوجب اŸقÎح ج-م-ي-ع اأ’ح-ك-ام اŸغربي.
ا◊راك ،من اŸرتقب أان تتمخضس عنها واŸزعجة للسسلطة.
الصس- -ادرة ،وي -ع -ت Èال -ع -ف -و Ãث -اب -ة ح -ك -م
عام أ◊زن
أاكد ‘ تصسريح له «إان هذه اŸضسايقات بالÈاءة .بحسسب مضسمون اŸقÎح.
شس- -ه- -دت السس- -ه- -رات اأ’وŸ ¤ه -رج -ان «
قرارات هامة لطي مرحلة ناصسر الزفزا‘
واŸت -اب -ع -ات واÙاك -م -ات ال -ه-ادف-ة إا¤
ألفسساد عّلة ألقتصساد أŸغربي اتصس -ا’ت اŸغ -رب « Ãدي -ن -ة ا◊سس-ي-م-ة،
ورفاقه بأاقل اÿسسائر.
هذا و‘ ملف آاخر من ملفات مصسادرة اŸزي -د م -ن ا◊صس-ار وت-ك-م-ي-م اأ’ف-واه ل-ن
حضس -ورا ج-م-اهÒي-ا ضس-ع-ي-ف-ا م-ق-ارن-ة م-ع
حرية الرأاي والتعب Òوا◊ق ‘ التظاهر تثنينا عن ‡ارسسة مهامنا النضسالية النبيلة،
قالت وزارة اÿارجية اأ’مريكية ‘ ا◊ف Ó-ت ال -ت -ي ت -ن -ظ -م ‘ ب -اق -ي اŸدن
السس -ل-م-ي ،أاّج-لت اب-ت-دائ-ي-ة ب-رك-ان ،صس-ب-اح وال- - -دف- - -اع ع- - -ن ح - -ق - -وق اŸظ - -ل - -وم Úت-ق-ري-ر ج-دي-د ل-ه-ا ح-ول م-ن-اخ ا’سس-ت-ثمار السساحلية .علق أاحد النشسطاء «اننا نحب
اÿميسس ،متابعة خمسسة نشسطاء باŸدينة واŸقهورين ‘ مدينة بركان مهما كان واأ’ع -م -ال ،إان ت -فشس -ي ال -فسس -اد وظ -اه-رة ا◊ي -اة ل -ك -ن ل -ن ن -رضس-ى ان ن-رقصس ع-ل-ى
وه- -مﬁ :م- -د م- -ق -دم -ي ،ع -ب -د ال -ع -زي -ز الثمن».
الرشسوة ‘ مؤوسسسسات الدولة يعرقل تطور اح -زان اŸع -ت -ق -ل Úوع -ائ Ó-ت-ه-م» ،وخ-ت-م
من ناحية ثانية ،تقدم نائبا أاحزاب اليسسار ا’قتصساد اŸغربي ،موضسحة أان ا◊كومة كÓمه «إاننا مقاطعون ا ¤ح.»Ú
الهواري ،فتحي ا◊ميا ،Êسسفيان شساطر،

È⁄`` `É`©`` d`G`Y

فيسسبوك يخسسر  119مليار دولر
@ وأشسنطن :تراجعت أاسسعار أاسسهم فيسسبوك أاك Èشسبكة للتواصسل ا’جتماعي
‘ العا ،⁄اÿميسس ‘ ،نيويورك ما ادى خسسارتها  119مليار دو’ر من
رسسملتها ‘ البورصسة ‘ ،سسابقة ‘ وول سسÎيت .كانت فيسسبوك التي –تفل
ال -ع -ام اŸق -ب -ل Ãرور  15ع-ام-ا ع-ل-ى ت-أاسس-يسس-ه-ا ف-اج-أات ا’سس-واق ب-نشس-ره-ا،
ا’رب -ع -اء،رق -م اع -م -ال ك -بÒا ل -ك -ن-ه ج-اء اق-ل م-ن ال-ت-وق-ع-ات ،ك-م-ا ج-اء ع-دد
مسستخدميها اقل من التوقعات وبلغ  2،23مليار.
تسسليم رفات جنود أمريكيÚ
@ سسيول :أاعلن البيت ا’بيضس اÿميسس ،ان كوريا الشسمالية بدأات عملية اعادة
رفات جنود امريكي Úسسقطوا خÓل ا◊رب الكورية ( )1953-1950كما كانت بيونغ
يانغ قد تعهدت ،خÓل القمة التاريخية ب Úالرئيسس ا’مريكي دونالد ترامب

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

والزعيم الكوري الشسما‹ كيم جونغ اون .وكانت وسسائل اعÓم قد –دثت ‘ ا’يام
ا’خÒة عن انه سستتم اعادة رفات ما ب 50 Úو 55جنديا امريكيا.
تقدم حزب خان ‘ ألنتخابات
@ إأسسÓم أباد :حقق عمران خان تقدمًا سساحقًا ‘ ا’نتخابات الباكسستانية،
لكن حزبه لن يتمكن من تشسكيل حكومة أاغلبية ،وفقاً لنتائج رسسمية بعد فرز 95
 ٪من الدوائر ا’نتخابية .رفضست كل اأ’حزاب السسياسسية تقريباً ،باسستثناء
خان ،نتائج ا’نتخابات ،وعقدت اجتماعا مشسÎكا ‘ العاصسمة إاسسÓم أاباد،
أامسس ،لتحديد كيفية اŸضسي ُقدماً ‘ التعاطي مع النتائج.
بريكسس أمام أ◊رب ألتجارية
@ جوهانسسÈغ :نّدد قادة ›موعة بريكسس  -الÈازيل وروسسيا والهند
والصس Úوجنوب إافريقيا  -خÓل قمة عقدوها ‘ جوهانسسÈغ اÿميسس،
بـ«التحديات غ ÒاŸسسبوقة» التي ُتهدد تعددية اأ’طراف ،وذلك ردا على
ا◊رب التجارية التي أاطلقها الو’يات اŸتحدة.
‘ بيان مشسÎك ،أاعرب الرؤوسساء الروسسي فÓد ÒÁبوت Úوالصسيني شسي جÚ
بينغ وا÷نوب أافريقي سسÒيل رامافوسسا والÈازيلي ميشسال تيمر ورئيسس الوزراء
الهندي ناريندرا مودي «عن قلقهم بشسأان آاثار تداب Òسسياسسة ا’قتصساد الُكّلي
التي اُتخذت ‘ بعضس ا’قتصسادات اŸتقدمة الرئيسسية».
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لوروبية تؤوكد للمرة ألثالثة
ﬁكمة ألعدل أ أ

’ سضيادة للمغرب على الصضحراء الغربية
لوروبية وللمرة ألثالثة ألتأاكيد على أن ل سسيادة للمغرب على
أعادت ﬁكمة ألعدل أ أ
ألصسحرأء ألغربية ،وذلك ‘ قرأرها ألصسادر ‘  19جويلية  ،2018وبذلك فإان Œدد ألتأاكيد
على حق شسعب ألصسحرأء ألغربية ‘ تقرير أŸصس Òوألزأمية موأفقته على أي أتفاقية تطبق
على أرأضسيه وموأرده ألطبيعية .قال أﬁمد خدأد أŸنسسق ألصسحرأوي مع بعثة أŸينورسسو ‘
تصسريح صسحفي أن أÙكمة شسددت على أن «إأقليم ألصسحرأء ألغربية ليسس جزءًأ من أرأضسي
لرأضسي
لقليمية أ
أŸملكة أŸغربية ،وأن عبارة :منطقة ألصسيد أŸغربية ،ل تشسمل أŸياه أ إ
ألصسحرأء ألغربية».
أاضساف «فبالنسسبة للمحكمة،
ف - -إان رغ - -ب - -ة ا’–اد اأ’وروب- -ي
اŸزع -وم -ة» ‘ ،اع -ت -ب -ار ات-ف-اق
ا’–اد اأ’وروب - - - - -ي اŸغ - - - - -رب
ينطبق على الصسحراء الغربية،
فإان ذلك يعني تطبيقا «منا‘
وغ Òم -ت-واف-ق م-ع م-ب-دأا ت-ق-ري-ر
اŸصس Òواأ’ث - - - -ر ال - - - -نسس- - - -ب- - - -ي
للمعاهدات» ،التي تلزم ل–Óاد
اأ’وروبي.
أاكد اﬁمد خداد أان اÙكمة
تسس- -ت- -ب- -ع -د وبشس -ك -ل ق -اط -ع أاي -ة
إامكانية إ’دراج الصسحراء الغربية
‘ أاي ات- - - - - -ف - - - - -اق ب Úا’–اد
اأ’وروبي واŸملكة اŸغربية أ’ن
ه -ذا اإ’دم -اج سس-يشس-ك-ل ان-ت-ه-اك-ا
خ -طÒا وصس -ري -ح-ا ◊ق الشس-عب
الصسحراوي ‘ تقرير اŸصس،Ò
وانتهاك ◊قه ‘ اŸوافقة على
ذلك .
ذك - -ر اﬁم- -د خ- -داد أان ه- -ذا
ال -ق -رار ي -أات -ي ع-ل-ى اث-ر ال-ط-ع-ن
ال- - -ذي ت- - -ق - -دمت ب - -ه ج - -ب - -ه - -ة

ال -ب -ول -يسس -اري -و ك -ح -رك -ة –ري -ر
وط - -ن - -ي - -ة ،وث - -م - -رة م - -ق - -اوم- -ة
صس-ح-راوي-ة ط-وي-ل-ة ضس-د ﬂتلف
أاشسكال ا’حتÓل اأ’جنبي وذلك
‘ م - - - -ارسس  2014ضس -د ات-ف-اق
الصس- -ي- -د ال- -ب- -ح- -ري اŸوق -ع بÚ
ا’–اد اأ’وروبي واŸغرب فيما
ي- -ت- -ع- -ل -ق ب -ت -ط -ب -ي -ق -ه ‘ اŸي -اه
اإ’ق -ل-ي-م-ي-ة ل-لصس-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة.
ا◊كم فيها بتاريخ  27فيفري
.2018
‘ تعليقه على ما يروج له اآ’ن
حول اتفاق جديد يشسمل اŸياه
اإ’ق -ل-ي-م-ي-ة ل-لصس-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة،
أاوضس- - -ح اﬁم - -د خ - -داد عضس - -و
اأ’م - -ان- -ة ال- -وط- -ن- -ي- -ة واŸنسس- -ق
الصسحراوي مع بعثة اŸينورسسو
بأانه و‘ الوقت التي تعت Èفيه
مصس -ال -ح اŸف -وضس -ي -ة اأ’وروب -ي-ة
أان- -ه- -ا ﬂول -ة ب -ال -ت -وق -ي -ع ع -ل -ى
ات -ف -اق -ي -ة ج -دي -دة م -ع اŸغ-رب
لتطبيقها على اŸياه اإ’قليمية
للصسحراء الغربية ،فإان قرار 19

جويلية  2018هو رسسالة واضسحة
للغاية بشسأان قوة القانون الدو‹،
وأان اŸرور بالقوة لن يحقق أاي
شسيء.
أاضساف خداد أانه وبالنسسبة لهذه
ا’ت-ف-اق-ي-ة ا÷دي-دة ،ف-ق-د أاجÈ
ا’–اد اأ’وروبي اŸغرب على
ا’عÎاف ب - -أان - -ه ’ Áت- -لك اي- -ة
سس-ي-ادة ع-ل-ى الصس-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة
لكي يقر ‘ “ديد ا’تفاق بينه
وا’–اد اأ’وروب- -ي ع- -ل- -ى ه- -ذه
اأ’رضس.
ختم اﬁمد خداد تصسريحه
للصسحافة بالقول« :نحن نتابع
تطورات اŸلف’ ،أن ا’تفاق
ع -ل -ي -ه ان ي -ح -ظ -ى Ãصس -ادق-ة
الŸÈان ا’أوروبي ،واإذا “ت
بالفعل اŸصسادقة على هذه
ا’آلية التي توسسع ›ال تطبيق
ا’ت-ف-اق-ي-ة ل-تشس-م-ل الصس-ح-راء
الغربية ،فسسنقدم طعنا جديدا
اأم- - - - - - - - -ام ﬁاك - - - - - - - -م ا’–اد
ا’أوروبي.

لسسد يدعو ألسسوري Úإأ ¤ألعودة
أ أ

اŸعارضض ـ ـ ـ ـ ـة تع ـ ـ ـ ـ ـÎف بهزائمه ـ ـ ـ ـا

يزور وفد من ›لسس سسوريا ألدÁقرأطية ألوأجهة ألسسياسسية لقوأت سسوريا ألدÁقرأطية
ألكردية ألتي تدعمها وأشسنطن ،دمشسق بناء على طلب أ◊كومة ألسسورية بهدف ألبحث عن
لدأرة ألذأتية ،وفق ما أفاد قيادي
حل بخصسوصس شسمال سسوريا و أيضسا عن مسستقبل مناطق أ إ
‘ أÛلسس ،أمسس أ÷معة.
ه - -ذه ال- -زي- -ارة ه- -ي اأ’و¤
Ÿسس - - -ؤوول Úأاك- - -راد وع- - -رب م- - -ن
مناطق اإ’دارة الذاتية إا ¤دمشسق،
بعد إاعÓن الرئيسس السسوري بشسار
اأ’سس -د أان -ه وب -ع -د سس-ي-ط-رة ق-وات-ه
على مسساحات واسسعة ‘ البÓد،
باتت قوات سسوريا الدÁقراطية
«اŸشس -ك -ل -ة ال -وح -ي -دة اŸت -ب-ق-ي-ة»
أامامه.
ق -ال اأ’سس -د إان ه -ن-اك خ-ي-اري-ن
ل-ل-ت-ع-ام-ل م-ع-ه-ا «اأ’ول أان-ن-ا ب-دأان-ا
اآ’ن ب- - - -ف - - -ت - - -ح اأ’ب - - -واب أام - - -ام
اŸف- -اوضس- -ات» ،مضس- -ي- -ف- -ا «إاذا ⁄
ي -ح -دث ذلك ،سس-ن-ل-ج-أا إا– ¤ري-ر
ت- -لك اŸن -اط -ق ب -ال -ق -وة..ب -وج -ود
اأ’مريكي Úأاو بعدم وجودهم».
ورد اأ’كراد بأانهم على اسستعداد
ل - - -ل - - -دخ - - -ول ‘ ﬁادث- - -ات م- - -ع
ا◊كومة.
ب - - -حسسب أارق- - -ام غ Òم- - -ؤوك- - -دة ،
تسسيطر قوات سسوريا الدÁقراطية
ال- -ت- -ي ت- -ع -د ال -وح -دات ال -ك -ردي -ة
ع-م-وده-ا ال-ف-ق-ري و–ظ-ى ب-دعم
أام-ري-ك-ي ،ع-لى  ‘ 28اŸئ -ة م -ن
مسساحة البÓد ،لتكون بذلك ثاÊ
قوى مسسيطرة على اأ’رضس بعد
ا÷يشس السسوري.

أŸعارضسة تعÎف
بهزأئمها

أاقّ- -ر رئ- -يسس م- -ا يسس- -م- -ى ه- -ي- -ئ- -ة
التفاوضس للمعارضسة السسورية نصسر
ا◊ري -ري بـ «خسس -ارات عسس -ك-ري-ة
م-ه-م-ة» ت-ك-ب-دت-ه-ا اŸع-ارضسة على
ا’رضس ‘ سسوريا ،إا’ أانه شسدد
ع- -ل -ى ان -ه -ا « ⁄ت -خسس -ر ا◊رب»،
داعيا ا ¤تفعيل اŸسسار السسياسسي
للتوصسل ا ¤حل للنزاع اŸسستمر
منذ .2011
ق - -ال ا◊ري - -ري «عسس- -ك- -ري- -ا،

أسستفتاء جديد حول بريكسست
@ لندن  :كشسف اسستطÓع للرأاي نشسرت نتائجه ،أامسس ا÷معة ،للمرة ا’و¤
ان غالبية من الÈيطاني Úتؤويد اجراء اسستفتاء جديد حول النتيجة النهائية
للمفاوضسات حول بريكسست ،بينما رفضست اŸفوضسية ا’وروبية مقÎحات لندن
ا÷ديدة حول تعاون جمركي ‘ اŸسستقبل.
يأاتي هذا ا’سستطÓع بينما رفضس كب ÒاŸفاوضس Úا’وروبي Úميشسال بارنييه
اÿميسس خطة رئيسسة الوزراء الÈيطانية تÒيزا ماي التي تهدف ا ¤ا’بقاء
على عÓقات Œارية وثيقة مع القارة بعد بريكسست اŸقرر ‘  29مارسس
.2019
أ◊رأئق بفعل فاعل
@ أثينا  :أاعلنت السسلطات اليونانية أان لديها «دلي Óجديا» يؤودي لÓعتقاد بأان
«أاعما’ إاجرامية» هي ما أادى إا ¤اند’ع ا◊رائق ‘ شسرق العاصسمة أاثينا ،بحسسب
ما قاله مسساعد الوزير اليونا ÊاŸكلف حماية اŸواطن .Úو’ يزال البحث جاريا
عن مفقودين ‘ واحدة من أاعنف حرائق الغابات ‘ تاريخ البÓد.
صسرح توسسكاسس ‘ مؤو“ر صسحفي مع اŸتحدث باسسم ا◊كومة دÁيÎيسس
تزاناكوبولوسس ومسسؤوو‹ الشسرطة واإ’طفاء أانه «بالنسسبة إا ¤ا◊ريق الذي بدأا
‘ جبل بنديلي» ثم انتشسر ليصسل إا ¤مدينة ماتي حيث ” العثور على غالبية

خسسارات اŸعارضسة هي خسسارات
م- -ه- -م -ة» ،أ’ن «ب -إاج -م -اع دو‹ ”
وق- -ف ال- -دع- -م ال- -عسس- -ك- -ري وغÒ
ال -عسس -ك -ري ع -ن-ه-ا ،وح-ت-ى ال-دع-م
السس -ي -اسس-ي ت-وق-ف ا ¤ح-د ك-ب.»Ò
ت -اب -ع «اŸع -ارضس-ة ت-راج-عت ك-ثÒا
عسس -ك -ري-ا ،وب-ق-ي أام-ام-ن-ا اŸسس-ار
السسياسسي.
من جهة أاخرى ،اسستبعد ا◊ريري
هجوما لقوات النظام على إادلب،
معتÈا ان اŸعركة فيها «لن تكون
سس- -ه- -ل- -ة» .وك- -ان ي- -ت- -ح- -دث ق -ب -ل
تصسريحات ا’سسد اÿميسس التي
اع -ل -ن ف -ي -ه -ا أان ال -ه -دف اŸق -ب-ل
لقوات النظام هو إادلب.

ندأءأت لعودة ألÓجئÚ

كان الرئيسس السسوري بشسار اأ’سسد
اعت Èأان اأ’ولوية ا◊الية للنظام

هي بسسط السسيطرة على ﬁافظة
إادلب ،داعيا السسوري Úإا ¤العودة
ل -ب Ó-ده -م ،وذلك ‘ م -ق -اب -ل-ة م-ع
وسس- -ائ- -ل إاعÓ- -م روسس- -ي -ة نشس -رت،
اÿم -يسس .وه -دد اأ’سس-د ع-ن-اصس-ر
«اÿوذ البيضساء» بالتصسفية إان ⁄
ي -ل-ق-وا أاسس-ل-ح-ت-ه-م ‘ إاط-ار ال-ع-ف-و
السساري ،على حد قوله.
ي -ق -ع ا÷زء ا’أك Èم -ن م -دي -ن -ة
اإدلب –ت سسيطرة هيئة –رير
الشس -ام (ج-ب-ه-ة ال-نصس-رة سس-اب-ق-ا)
ا’ره -اب -ي-ة ،اإضس-اف-ة اإ ¤ت-واج-د
ﬁدود ل - -فصس - -ائ - -ل اره - -اب - -ي- -ة
اأخ-رى .وق-د اسس-ت-ع-ادت ال-ق-وات
السسورية بعد هجوم عنيف شسنته
ن-ه-اي-ة ال-ع-ام اŸاضس-ي السس-يطرة
ع-ل-ى عشس-رات ال-ق-رى وال-ب-لدات
‘ ريفها ا÷نوبي الشسرقي.

القتلى  82فإاننا نطرح الكث Òمن اأ’سسئلة ،و’ أاخفي عليكم أان هناك عنصسرا
جديا قادنا إا ¤فتح –قيق».
مقتل مدير سسد ألنهضسة
@ أديسس أبابا  :قالت الشسرطة اإ’ثيوبية ،إان مدير مشسروع سسد النهضسة اŸهندسس
سسمنجو بقلي قتل بطلق ناري ‘ رأاسسه ،ووجد مقتو’ ‘ سسيارته بأاحد ميادين
العاصسمة أاديسس أابابا عند السساعة الثامنة والنصسف صسباح اÿميسس.
يعد بقلي من الشسخصسيات اŸهمة ‘ بÓده ،حيث أاشسرف على بناء  12سسدا ‘
إاثيوبيا ،كما يعد ثا Êمسسؤوول ذي عÓقة بسسد النهضسة ُيقتل ‘ اأ’شسهر اأ’خÒة.
أزمة مالية غ Òمسسبوقة
@ نيويورك ‘ :سسابقة هي اأ’و ¤من نوعها ‘ تاريخ اأ’· اŸتحدة ،نشسر
اأ’م Úالعام أانطونيو غوتÒيسس ،قائمة بأاسسماء الدول التي  ⁄تدفع حصسصسها
اŸالية للمنظمة الدولية العام ا◊ا‹.
ح -ت -ى صس -ب -اح اÿم -يسس ،دف -عت  112دول -ة عضس -و ب -اأ’· اŸت -ح -دة ك-ام-ل
مسستحقاتها اŸالية للمنظمة الدولية ،فيما بلغ إاجما‹ اŸبلغ الذي دفعته
الدول اأ’عضساء بحلول نهاية جوان اŸاضسي ،مليارا و 494مليون و 200دو’ر
أامريكي فقط ،مقارنة Ãليار و 701مليون و 800دو’ر عن نفسس الفÎة من
.»2017
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 03مشصاريع بأاك Ìمن ملياري دينار ‘ قطاع الري

حملة توعوية للدرك الوطني بتيزي وزو وبومرداسس

يعرف قطاع النقل بقسصنطينة – ّسصنا ملحوظا معطيا انتعاشصا لـ «صصيف» مدينة
الصصخر العتيق التي تخوضس معركة من أاجل تهيئة اŸناخ للمصصطاف Úلقضصاء عطلة
مريحة ب Óحوادث ،يكمن هذا التحسصن الذي لقي ارتياح السصكان القضصاء على
النقاط السصوداء باŸدينة ،والتي كانت تتسصبب ‘ اختناق مروري ل يطاق .وبفضصل
لسصÎات-ي-ج-ي-ة ال-رشص-ي-دة ال-ت-ي ان-ت-ه-ج-ه-ا ال-ق-ط-اع ‘ Œسص-ي-د مشصاريع ضصمن برنامج
ا إ
رئيسس ا÷مهورية ،التفاصصيل ‘ هذا ا◊وار ا◊صصري الذي أاجرته «الشصعب» مع
مدير النقل فريد خليفي.
أاجرت ا◊وار :مفيدة طريفي
❊ الشص -عب :ك -ي -ف ه -ي أاشص -غ -ال ت -وسص -ع -ة
ترامواي قسصنطينة  -اŸدينة ا÷ديدة؟
❊❊ فريد خليفي :مشسروع توسسعة ترامواي
قسس-ن-ط-ي-ن-ة ي-ع-رف ت-أاخ-را ط-ف-ي-ف-ا ن-اج-ما عن
ت -خ -ل-ي شس-رك-ة م-ن ›م-ع الشس-رك-ات اŸك-ل-ف-ة
باإ’‚از ،واŸتعلقة بشسركة «كورسسان كوفيان
اإ’سسبانية» التي أاعلنت إافÓسسها على مسستوى
إاسس -ب-ان-ي-ا ،وال-ذي ك-ان ل-ه ت-أاث Òع-ل-ى م-واع-ي-د
اإ’‚از والتسسليم ،سسيما وأان الشسركة باشسرت
العمل على مسستوى “ديد خط الÎمواي من
زواغي إا ¤اŸدينة ا÷ديدة «علي منجلي»،
وب-ال-ت-ح-دي-د Ãح-اذاة ا÷ام-ع-ة « »٢م -ا ي-ع-ن-ي
التخلي عن شسطر من اأ’شسغال.
لكن اأ’مر ا÷يد ‘ اÛمع اŸكلف هو
وجود الشسركة الوطنية «كوسسيدار» التي كانت
ل -دي -ه -ا ن -فسس ن -وع -ي-ة اأ’شس-غ-ال اŸك-ل-ف-ة ب-ه-ا
شسركة «كورسسان» ،وهو ما أارغم السسلطات
اŸع-ن-ي-ة ب-ت-ك-ل-ي-ف شس-رك-ة «ك-وسس-يدار» بالتكفل
بكافة اأ’شسغال Ãا فيها تلك التي أاسسندت
ل- -لشس- -رك- -ة اإ’سس- -ب- -ان -ي -ة «ك -ورسس -ان» ،وح -ال -ي -ا
«ك -وسس -ي -دار» ت -ع -م -ل ب -الشس -راك -ة م -ع أالسس -ت -وم
ال - -ف- -رنسس- -ي- -ة وال- -نسس- -ب- -ة ال- -ك- -بÒة ل- -لشس- -رك- -ة
الوطنية «كوسسيدار» بنسسبة  6٠باŸائة.

فك اÿناق عن مدينة
ال ّصصخر العتيق أاولوية

❊ كيف هي الوضصعية على ﬁور الشّصطر
زواغي  -اŸدينة ا÷ديدة؟
@@ ح -ال -ي -ا ه -ن -اك أاع -م -ال ت -ه -ي-ئ-ة اأ’رضس-ي-ة
وأاع-م-ال اŸنشس-آات ال-ف-ن-ي-ة واأ’ن-ف-اق ،فإاجما’

ÒHGóJ
á«dõæe

النسسبة تقارب  ٤٠باŸائة غ Òأان اأ’شسغال
متقدمة ‘ بعضس النقاط التي تعرف مشساكل
ك-بÒة ،ف-ع-ن-د ت-ن-ق-ل وزي-ر اأ’شس-غ-ال ال-ع-م-ومية
Ãع-ي-ة وا‹ ال-و’ي-ة ،وال-ذي أاع-ط-ى ت-ع-ل-ي-مات
صس -ارم -ة ت -خصس وضس -ع ح -ي-ز اÿدم-ة الشس-ط-ر
ال- -راب- -ط ب Úح -ي زواغ -ي وم -دخ -ل اŸدي -ن -ة
ا÷ديدة علي منجلي على مسسافة  6كلم ذلك
‘ غضسون هذه السسنة ،وهو الشسطر الذي تعتÈ
مسسأالة إا‚ازه وتسسليمه أاولوية باعتباره يسسجّل
مشس -ك -ل ت -ن -ق -ل اŸواط-ن Úوفك اÿن-اق ع-ل-ى
اŸدينة ا÷ديدة وربطها بوسسط اŸدينة ،وأان
اأ’شس -غ -ال م -ت -واصس -ل-ة وت-وسس-ع-ة ع-ل-ي م-ن-ج-ل-ي
سستكون قيد التسسليم سسنة .٢٠١٩
اŸشسروع ‘ مرحلة وضسع السسكة ع Èعدة
نقاط ،حيث يتضسمن هذا الشسطر  ٠٣هياكل
كÈى ،والتي تأاتي ‘ مقدمتها جسسر بزواغي
يربط اÿط ا◊ا‹ على علو  ٤م Îوالذي
يسسمح باجتياز السسيار شسرق … غرب ،وهما
اŸشس -روع -ان ال -ل -ذان ت -ت -ك -ف -ل ب -ه -م -ا شس -رك -ة
ج -زائ-ري-ة … ب-رت-غ-ال-ي-ة ،وال-ت-ي ت-ق-وم ب-اإ’‚از
ب -اŸوازاة وأاشس -غ -ال ال -رب -ط م -ع ن -ه -اي -ة شس-ه-ر
ج-وي-ل-ي-ة سس-ي-ت-م وضس-ع ال-رب-ط ال-ن-ه-ائ-ي ل-لربط
ا÷اري إا‚ازه ال- -ثÓ- -ث ه- -ي- -اك -ل ،إا ¤ج -انب
ا‚از نفق والذي يسسمح للÎامواي باŸرور
ع Èعدة ﬁطات باŸدينة ا÷ديدة ،وبالنظر
ل -ع -دد اŸنشس -آات ال -ف -ن -ي-ة ت-ع-ت ÈاŸشس-اري-ع ‘
متناول الشسركة الوطنية وسسهلة اإ’‚از.
❊ ه -ل ت -وسص -ع -ة اÿط -وط ن -ح-و م-ن-اط-ق
أاخرى ‡كنة؟
@@ إاّن الدراسسة اأ’ولية عندما أا‚زت كانت
ت -تضس ّ-م -ن خ ّ-ط -ا خ -اصس -ا ب -اŸدي-ن-ة ا÷دي-دة،

 12نصصيحة
’سصتخدام
«بيكاربونات
الـصصودا»

لـ «بيكاربونات الصسودا» اسستخدامات با÷ملة ،ومعلوم
أاsن ه -ذه اŸادة ت -وuف -ر اŸال اŸن -ف -ق ع -ل -ى م -نu-ظ-ف-ات
كيميائية ﬂتلفة ،إاذ تضسطلع Ãهsمات عsدة ‘ التدابÒ
اŸنزلية من أابرزها:
@ إازالة البقع من صسناديق حفظ الطعام :تÎك بقايا
ال -ط -ع-ام أاثً-را واضسً-ح-ا ‘
الصس-ن-دوق ال-ذي ي-حويها،
‡ا يسس-ت-وجب اسس-ت-خ-دام
s
إاسس-ف-ن-ج-ة ن-ظ-ي-ف-ة ُمغsطاة
«ب -ي -ك -ارب -ون -ات الصس -ودا»
إ’زال-ت-ه-ا .ول-ل-ت-خt-ل-صس من
البقع الصسعبةُ ،يسستحسسن
ن-ق-ع صس-ن-دوق ال-ط-ع-ام ‘
ﬁل- - -ول م- - -ك s- -ون م - -ن ٤
م Ó- -ع - -ق ك - -بÒة م- -ن الـ»
بيكاربونات الصسودا» وربع
كوب من اŸاء الدافئ.
@ إازالة الّروائح الكريهة
من الثÓsجة :يتtم التخtلصس من هذه الروائح ع Èوضسع
ف اأ’وسسط للثÓsجة.
القليل منها ‘ صسحن على الر u
@ تنظيف اŸطبخ خليط «بيكاربونات الصسودا» واŸاء
فs-ع-ال ‘ ت-ن-ظ-ي-ف أاسس-ط-ح اŸط-ب-خ والـ «م-اي-ك-روويف»
وف-رن ال-غ-از والشسs-ف-اط وأاوا Êال-ط-ب-خ...ب-اإ’ضس-اف-ة إا¤
اأ’جهزة التي تتأاثsر بوجود بقايا الطعام والدهون ،فهي
ت-ل-م-ع ب-ل-مسس-ة واح-دة ب-خ-ل-ي-ط «ب-ي-ك-ارب-ون-ات الـصس-ودا»
واّÿل ،أاو اŸاء.
@ غسسيل اأ’طباق :بيكاربونات الـصسودا فsعالة ‘ إاذابة

وشسطرا خاصسا Ãطار ﬁمد بوضسياف على
مسسافة  ٢.7كلم ،والذي كان من اŸنتظر أان
ي- -ت- -وق- -ف ع -ل -ى مسس -ت -وى ح -ظÒة السس -ي -ارات
ب -اŸط -ار ،وب-إاي-ع-از م-ن وا‹ قسس-ن-ط-ي-ن-ة وزي-ر
الداخلية نور الدين بدوي والذي طلب من
وزير اأ’شسغال العمومية آانذاك بإاقامة دراسسة
ف- -ح- -وى م -ن أاج -ل ت -وصس -ي -ل الÎام -واي ن -ح -و
اÛمع الكب Òاÿروب  /ماسسينيسسا ومنطقة
ع Úنحاسس ،والتي كلفت بها الشسركة ا’سسبانية
وقامت بدراسسة أاولية للمشسروع التكميلي ،إا’
أان الضسائقة اŸالية حدت من توسسيع اÿطوط
ليبقى خط ترامواي زواغي باŸدينة ا÷ديدة
ع -ل-ي م-ن-ج-ل-ي ،وال-ذي ي-ع-ت Èأاه-م شس-ط-ر أ’ن-ه
يربط اŸدينة القدÁة با÷ديدة.

مشصاريع تغيّر وجه عاصصمة الشّصرق

❊ م- -ا ه- -ي اŸشص- -اري- -ع ال- -كÈى اŸسصّ- -ج -ل -ة

البقع والدهون الصسعبة .و‘ هذا اإ’طار ،قبل الغسسل
اأ’ط -ب -اق واأ’وا ،Êي -جب ن ÌاŸسس -ح -وق ع -ل -ي -ه -ا ،م-ع
إايداعها لدقيقت Úقبل فركها.
@ نزع الّروائح الكريهة من اŸفروشساتُ :تعت Èكراسسي
غ- -رف- -ة اŸع- -يشس -ة وت -لك ا◊اضس -رة ‘ الصس -ال -ون ،م -ن
اأ’م- -اك- -ن ال- -ت- -ي ت- -ت- -أاsث- -ر ب- -رائ- -ح -ة ال -ع -رق وا÷ل -وسس
اŸتكuررعليها .ويجب اسستخدام مسسحوق بيكاربونات
الصسودا بغية التخtلصس من الروائح الكريهة العالقة بها،
و‘ هذا اإ’طار يوضسع اŸسسحوق على اŸكان اsÙدد
وُيÎك لربع سساعة ،ثsم ُين s
ظف باŸكنسسة البخارsية أاو
الكهربائsية.
@ ت -ن -ظ -ي -ف ال ّ-ل-عب ال-ق-دÁةُ :ت-مسس-ح أال-ع-اب اأ’ط-ف-ال
ال -ق -دÁة ب -ف -وط -ة ُم -ب s-ل -ل -ة ب -اŸاء اُŸضس -اف مسس-ح-وق
بيكاربونات الصسودا إاليه.
@ إازال- - -ة ال- - -ب- - -ق - -ع ع - -ن
ا÷درانُ :ت - - - - - - -ف- - - - - - -رك
ا÷دران ب - -اسس - -ت - -خ - -دام
إاسس-ف-ن-ج-ة رط-ب-ة ،م-ن-ثوًرا
عليها بيكاربونات صسودا.
@ تنظيف الشسsواية ُينÌ
ال- -ق- -ل- -ي- -ل م -ن مسس -ح -وق
بيكاربونات الـصسودا على
الشس s-واي -ة ،ق -ب -ل غسس -ل-ه-ا،
بغية إازالة اأ’وسساخ عنها
“امًا.
@ ت- - -ل- - -م- - -ي- - -ع ا◊sم- - -ام:
تسس-ت-خ-دم الـب-ي-ك-ارب-ون-ات
‘ ف- - - - - - - -رك ح - - - - - - -وضس
ا’سستحمام وا÷دران واأ’سسطح داخل ا◊sمام.
@ إازال- -ة الّ- -روائ- -ح م- -ن سسs- -ل- -ة ال- -ق- -م -ام -ة واأ’ح -ذي -ة:
للبيكربونات القدرة على امتصساصس الروائح الكريهة،
وذلك عند رشuس القليل منه ‘ قاع سسsلة القمامة وداخل
اأ’حذية.
@ تلميع الف sضسةُ :تصسنع عجينة من  ٣مÓعق كبÒة من
«البيكاربونات» وملعقة كبÒة من اŸاء ،وتوضسع على
اÛوهرات اŸصسنوعة من الف sضسة ،فتُدعك باسستخدام
قطعة قماشس خالية من الوبر ،ثمُ sتشسطف.

بالولية وّ Á ⁄سصها الّتجميد؟
@@ م- -ن أاه- -م اŸشس- -اري -ع ال -كÈى اŸسس ّ-ج -ل -ة
بقسسنطينة ،ازدواجية السسكة ا◊ديدية والذي
ي -رب -ط م -ن-ط-ق-ة ال-ق-رزي وسس-ط-ي-ف واŸن-ج-ز
«’نسس-ري-ف» ال-وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة إ’‚از الهياكل
السسكة ا◊ديدية ،وهو الذي يدخل ‘ إاطار
عصس -رن -ة و–ديث وسس -ائ -ل ال -ن -ق -ل Ãا ف-ي-ه-ا
الهياكل القاعدية للسسكة ا◊ديدية.
مع العلم أانه توجد طريق شسرق … غرب خاصس
بالسسكة ا◊ديدية واŸنجزة إا ¤غاية الثنية
وم -ن ب -رج ب -وع -ري -ري -ج وسس -ط -ي -ف ع Èسس ّ-ك-ة
مزدوجة ،ب Úالقرزي ورمضسان جمال وعنابة
واŸشسروع الكب Òا÷اري إا‚ازه قيد ا’نتهاء،
وهو الذي يدخل ‘ إاطار عصسرنة و–ديث
وكهربة السسكة ا◊ديدية ،والذي سسيتم تسسليم
خط القرزي وسسطيف على مسسافة  6كلم ‘

غضس -ون السس -ن -ة ا÷اري -ة ،ح -يث وصس-لت نسس-ب-ة
إا‚ازه ٩٠باŸائة وهو مشسروع قطاعي يربط
قسسنطينة بسسطيف وأام البواقي مرورا Ãيلة،
ا÷هة اŸكلفة باإ’‚از «’نسسريف» الوكالة
الوطنية إ’‚از الهياكل السسكة ا◊ديدية.
❊ ماذا عن برج اŸراقبة؟
@@ إا‚از برج اŸراقبة التقنية Ãطار ﬁمد
ب -وضس-ي-اف سس-ي-دخ-ل ح-ي-ز اÿدم-ة اب-ت-داًء م-ن
ن -ه -اي -ة شس-ه-ر سس-ب-ت-م ،٢٠١٨ Èوال- -ذي يسس -م -ح
ب-ت-أام Úأاك Ìل-ل-مÓ-ح-ة ا÷وي-ة وي-ن-درج ضس-م-ن
مشس- -روع أاق- -ره رئ- -يسس ا÷م- -ه- -وري -ة واÿاصس
ب -إا‚از أاب -راج ل -ل -م -راق -ب -ة ع -ل -ى مسس -ت -وى ٠5
م- -ط- -ارات ك -بÒة ه -ي قسس -ن -ط -ي -ن -ة ،ا÷زائ -ر
ال -ع -اصس -م -ةÔ“ ،اسست ،أادرار ،وال-ت-ي شس-ارفت
على ا’نتهاء واأ’شسغال متقدمة وهي اآ’ن ‘
مرحلة التجهيزات.

السصباحة هواية بﬂ Óاطر

ت -ت -واصص -ل بشص -اط -ئ تسص -السصت ب -ب -ل -دي -ة
لمني
تيقزيرت وعلى مسصتوى ا◊اجز ا أ
ط- -ري- -ق ال -ق -ارسس ب -ب -وم -رداسس ا◊م -ل -ة
ال-ت-وع-ي-ة ال-ت-حسص-يسص-ي-ة ل-ق-يادة الدرك
الوطني إا ¤غاية  20أاوت القادم للحد
م- -ن ﬂاط- -ر ح -وادث اŸرور –ت شص -ع -ار
«م -ع -ا م -ن اج -ل صص -ي -ف ب-دون ح-وادث»،
Ãشص-ارك-ة ﬂت-ل-ف ال-فاعل ÚوالسصائقÚ
اŸط- -ال- -ب Úب- -أان ي -ت -ج -اوب -وا م -ع اŸب -ادرة
للتقليل من ارهاب الطرق خÓل موسصم
الصصطياف .الشصعب» توّقفت عند هذه
ا◊ملة وتنقل أادق التفاصصيل.
تيزي وزو  /بومرداسس :ز ــ كمال
ف ّضسلت اÛموعة ا’قليمية للدرك الوطني
ل -و’ي -ة ت -ي -زي وزو إاط Ó-ق ا◊م -ل -ة ال -ت -وع-ي-ة
ال -ت -حسس -يسس -ي-ة ل-ل-ح-د م-ن ح-وادث اŸرور م-ن
شس-اط-ئ «تسس-ا’سست» ب-ب-ل-دي-ة ت-ي-قزيرت حسسب
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مصسادر –ّدثت لـ «الشسعب ،:هذه اأ’خÒة التي
تسس -ت -ق -ب-ل عشس-رات اŸصس-ط-اف Úم-ن ﬂت-ل-ف
مناطق الو’ية ،وهي اŸناسسبة التي اسستغلها
اŸن- -ظ- -م- -ون ’ن -ط Ó-ق ا◊م -ل -ة اإ’ع Ó-م -ي -ة
وﬁاول- - -ة ال- - -ت- - -ق- - -رب أاك Ìم - -ن اŸواط - -نÚ
والسسائق Úلشسرح أاهداف اŸبادرة مع الدعوة
إا ¤ضس - -رورة احÎام ق - -ان - -ون اŸرور ،وإاب- -داء
م -زي -د م -ن ا◊ي -ط -ة وا◊ذر أاث -ن-اء السس-ي-اق-ة،
خاصسة ‘ هذه اأ’يام من العطلة الصسيفية التي
ت -ع -رف ف -ي -ه -ا شس -واط -ئ ال-و’ي-ة اŸم-ت-دة م-ن
تيقزيرت ا ¤أازفون حركة كثيفة للمركبات
واŸصس -ط -اف Úال -ذي -ن ي -ب -ح -ث -ون ع-ن ال-راح-ة
وا’سس- -ت -ج -م -ام ،م -ع ت -وزي -ع م -ط -وي -ات ع -ل -ى
السس -ائ-ق Úت-ت-ح-دث ع-ن ق-ان-ون اŸرور وسس-ب-ل
Œنب حوادث الطرقات.
و‘ و’ية بومرداسس السساحلية التي تعرف هي
اأ’خ -رى ت -واف -دا ك -بÒا ل-ل-مصس-ط-اف ،Úب-ادرت
اÛموعة اإ’قليمية للدرك ا ¤تنظيم حملة

فوائد البصصل الصصحية

يعشسق اأ’طفال اللعب ‘ اŸياه والسسباحة ،فهي من أانواع
الرياضسة الهامة ،والتي لها فوائد كبÒة صسحياً وجسسدياً ،لذا
يجب عدم حرمان اأ’طفال منها ،ويحرصس العديد من اآ’باء
واأ’مهات على إاشسراك أابنائهم ‘ اأ’ندية ومراكز السسباحة
لتعلمها ،ولكن يجب عليهم تعلم بعضس القواعد الهامة ◊ماية
أابنائهم قبل وبعد الدخول إا ¤حمام السسباحة.

خطر السصباحة بعد تناول الطعام مباشصرة
من الضسروري ا’نتظار لفÎة تÎاوح ب ٣٠ Úدقيقة وسساعة
عقب تناول الطعام للقفز ‘ حمام السسباحة؛ بسسبب زيادة
تدفق الدم إا ¤اŸعدة عقب تناول الطعام ،وقلة وصسوله إا¤
‡ا قد يتسسّبب ‘ حدوث تشسنجات أاثناء السسباحة
العضسÓتّ ،
قد تسسفر عن الغرق ،كما تنتج عن ذلك قلة العزÁة والقوة
التي Œعل الناسس يفقدون وعيهم بسسرعة أاثناء الغرق ،ثم
يفشسلون ‘ النجاة بأانفسسهم.

تناول اŸوز

يحتوي اŸوز على ثÓثة سسكريات طبيعية :سسكروز ،وسسكر
ال-ف-واك-ه ،وال-غ-ل-وك-وز ،إاضس-اف-ة إا ¤اأ’ل-ي-اف ب-ال-ط-ب-ع ،وÁنحنا
اŸوز دفعة كبÒة وثابتة وفورية من الطاقة ،حيث أاثبت بحث
علمي بأان حبت Úمن اŸوز فقط Áكنهما تزويد ا÷سسم
بطاقة كافية للقيام بتمرين رياضسي Ÿدة  ٩٠دقيقة ،لذلك
يفضسل تناول اŸوز قبل نصسف سساعة من التمرين.

ا’سصتحمام

تنصسح الرابطة اأ’Ÿانية أ’طباء اأ’طفال واŸراهق Úبأاهمية
اسس -ت -ح -م -ام اأ’ط -ف -ال ق -ب -ل ال -ن-زول إا ¤ح-م-ام-ات السس-ب-اح-ة
ل -ل -ت -خ -لصس م -ن إاف -رازات ا÷سس -م ال -ت -ي Áك -ن أان ت-ن-ت-ق-ل ‘
حمامات السسباحة ،كما يجب ا’سستحمام بعد اÿروج منه
للتخلصس من الكلور الباقي على البشسرة بعد ا’نتهاء من وقت
حمام السسباحة؛ حتى ’ يتسسبب الكلور ‘ إايذاء بشسرة طفلك.

حماية الشّصعر

قد يتسسّبب الكلور اŸوجود ‘ اŸياه بالضسرر لشسعر طفلك،
لذلك يغطى الشسعر بغطاء خاصس بالسسباحة ،كما يجب غسسل
الشسعر مباشسرة بعد اÿروج من اŸياه بالغسسول مع وضسع

بلسسم أاو كر Ëمرطب؛ أ’ن أاشسعة الشسمسس قد تسسبب جفاف
الشسعر وتقصسفه.

شصرب الكثÒمن اŸاء

بذل ›هود ‘ السسباحة قد يؤودي إا ¤فقدان ا÷سسم بعضس
اŸياه واŸعادن ،التي يجب تعويضسها بشسرب الكث Òمن اŸاء
لتجنب حدوث أاي جفاف.

–ذير من التبول ‘ حمامات السصباحة

ي -ق -وم ال-ب-عضس ب-ال-ت-ب-ول ‘ ح-م-ام-ات السس-ب-اح-ة ،ل-ذلك ي-جب
–ذير اأ’طفال من القيام بذلك؛ أ’ن النيÎوج ÚاŸوجود ‘
البول يتحد مع الكلور اŸسستخدم لتعقيم اŸياه ،ويشسكÓن
مادة كيميائية ﬂتلفة هي «الكلورام ،»Úوتتسسبب هذه اŸادة
‘ ربط ما تصسل إاليه من الكلور ،وبذلك ’ يقوم بعمله بقتل
مسسببات اأ’مراضس الشسائعة كـ «إاي كو’ي» و»السساŸوني»Ó
وغÒهما ،كما تتسسّبب «الكلورام ‘ »Úتهيج ا÷هاز التنفسسي
واحمرار العين.Ú
ومن ا÷دير بالذكر أان الكثÒين قد يعانون من حدوث مرضس
التهاب اŸلتحمة للعين ،Úوهو نوع من التهيج الذي تسسببه
اŸواد الكيميائية اŸسستخدمة ‘ تطه ÒاŸياه ،كما تؤودي
مادة «الكلورام »Úكما ذكرنا إا ¤تهيج العين ،Úلذلك عليك
زيارة الطبيب ‘ حال حدوثه.

يتميز البصسل بخصسائصس مفيدة للصسحة ،وقد حدد اÈÿاء أاهم اأ’سسباب
التي تدفعنا إا ¤اسستخدام هذه اŸادة ‘ نظامنا الغذائي اليومي.
ويعد البصسل من اŸواد الغذائية الغنية Ãضسادات اأ’كسسدة والفيتامينات
والعناصسر اŸعدنية ،وتزود بصسلة متوسسطة ا◊جم ا÷سسم بـ  ٤٤سسعرة
حرارية و %٢٠من حاجته اليومية لفيتام Úسس ،و %١٠من حاجته اليومية
ل-ف-يتام Úب .6وي-ح-ت-وي ال-بصس-ل ع-ل-ى ال-ب-وت-اسس-ي-وم واŸغ-ن-يسسيوم وحمضس
الفوليك ،وكذلك مركب كÒسسيت ÚاŸضساد لÓلتهابات.
اتضسح من نتائج دراسسات سسابقة أان سسكان إايطاليا وسسويسسرا نادرا ما
يصسابون ببعضس أانواع السسرطان اŸنتشسرة ،وتب Úأان السسبب هو تناولهم
البصسل بكÌة.
كما بينت نتائج دراسسة أاجريت Ãشساركة النسساء وجود عÓقة ب Úتناول
البصسل ‘ الفÎة التي تسسبق انقطاع الطمث ،وب Úحالة العظام ما بعدها.
إاذ جاءت درجة كثافة اŸعادن ‘ عظام النسساء اللواتي كن يتناولن البصسل
أاعلى بنسسبة  %٢٠مقارنة بالنسساء اأ’خريات.
ينشسط البصسل عملية الهضسم ’حتوائه على مركب إاينول( Úمن اأ’لياف
الغذائية) ،حيث يعمل على تطور البكتÒيا اŸفيدة ‘ اأ’معاء ،وÁنع
اإ’مسساك ،ويحسسن مسستوى السسكر ‘ الدم .كما أان البصسل مثبط للشسهية
وهذا مفيد ‘ التخلصس من الوزن الزائد.
أ’ن البصسل يحتوي على مركبات الكÈيت ،فإان تناوله مع الطماطم يزيد
من امتصساصس مركب ليكوب Úالذي يقي من السسرطان وأامراضس القلب،
كما أانه مفيد للدماغ والعظام والعيون.

ájõeQ
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–سس- -يسس -ي -ة ع -ل -ى مسس -ت -وى ا◊اج -ز اأ’م -ن -ي
ب-ط-ري-ق ال-ق-ارسس ب-اŸدخ-ل ال-غ-رب-ي ل-ع-اصسمة
الو’ية ،لتحسسيسس السسائق Úبأاهمية احÎام
قانون اŸرور وعدم اŸغامرة ‘ ظل ا◊ركة
ال -ك -ث-ي-ف-ة ل-ل-م-رك-ب-ات ال-ت-ي ي-ع-رف-ه-ا الشس-ري-ط
السساحلي للو’ية اŸمتد من بودواو البحري
حتى اعف Òشسرقا ،مع توزيع مطويات تشسمل
إارشس -ادات ودع-وات إا ¤ال-ت-ق-ل-ي-ل م-ن السس-رع-ة
واحÎام إاشس- -ارات اŸرور ل- -ل- -ح -د م -ن ›ازر
الطرقات ،وهي الدعاوي التي لقيت Œاوبا
من طرف اŸواطن ÚواŸصسطاف ،Úخاصسة
وأان مثل هذه ا◊مÓت اŸسستمرة سساهمت
بشسكل أاسساسسي ‘ التقليل من حوادث اŸرور
خÓل السسداسسي اأ’ول من سسنة  ٢٠١٨بنسسبة
 ١٤باŸائة مقارنة مع نفسس الفÎة من السسنة
اŸاضس- -ي- -ة ،حسسب اŸك -ل -ف -ة ب -اإ’ع Ó-م ع -ل -ى
مسس- -ت- -وى اÛم- -وع- -ة ا’ق- -ل- -ي- -م- -ي -ة ل -ل -درك
الوطني.

كشسف مدير اŸوارد اŸائية لع“ Úوشسنت
هامل مراد ‘ تصسريح صسحفي أان السسلطات
الو’ئية قد رفعت ا◊ظر عن  ٠٣مشساريع
كÈى خ- -اصس -ة ب -ال -ق -ط -اع ،ق -درت م -ب -ال -غ -ه -ا
اأ’سساسسية بـ  ٢مÓي Òو 5٠مليون دج ،والتي
سستعيد عملية النشساط لها ‘ اأ’يام القليلة
اŸق -ب -ل -ة .وت -ه -دف اŸشس-اري-ع إا ¤رف-ع نسس-ب-ة
ال -ت -زود ب -اŸي -اه الصس -ا◊ة ل -لشس-رب ،وتسس-ه-ي-ل
ع -م -ل-ي-ة تصس-ري-ف وم-ع-ا÷ة اŸي-اه ال-ق-ذرة ‘
إاطار اÙافظة على البيئة.
اŸشس-اري-ع ال-ثÓ-ث-ة ‘ ›ال ال-ت-ه-ي-ئ-ة وإاع-ادة
تهيئة شسبكة الصسرف الصسحي Ãناطق الو’ية،
ال-ت-ي ظ-لت م-ت-وق-ف-ة ب-ف-ع-ل ن-قصس اإ’م-ك-ان-ات
اŸالية .تتمثل ‘ عملية Œديد وتأاهيل شسبكة
ت -وزي-ع اŸي-اه ع-ل-ى مسس-ت-وى ب-ل-دي-ة ال-ع-ام-ري-ة
شس- -م -ال و’ي -ة ع“ Úوشس -نت ،وه -و اŸشس -روع
الذي رصسد له غÓف ما‹ يقدر بـ  ٨٠٠مليون
دج ،حيث من اŸنتظر أان يقضسي على أازمة
العطشس با÷هة الشسمالية للو’ية ‘ ،ح Úأان
اŸشسروع الثا Êالذي رصسد له مبلغ  7٠٠مليون
دج ي- -خصس ع- -م- -ل- -ي- -ة Œدي- -د ق -ن -وات اŸي -اه
الصسا◊ة للشسرب بحي بوكردان ،الذي يعد
أاح -د أاه -م وأاك Èشس -وارع م -دي -ن -ة ب -ن -ي صس-اف
با÷هة الغربية للو’ية ،كما ”ّ رصسد مبلغ 5٠٠
أال -ف دج ل -ل -قضس -اء ع -ل -ى ال -تسس -رب -ات اŸائ -ي-ة
Ãختلف أانحاء الو’ية ،والتي صسار يخلقها
الضسغط الكب Òلقوة دفع اŸياه التي تتجاوز
 ٢٣٠ل  /ثا بفعل تطور عملية التزويد التي

بلغت نسسبة متطورة ،ما اسستوجب عملية إاعادة
ت -ه -ي -ئ -ة ق-ن-وات ال-رب-ط ،وال-ت-ي ب-ل-غت ع-م-ل-ي-ة
التهيئة حدود الـ  ٩٠باŸائة Ãختلف انحاء
الو’ية.
من جانب آاخر عرفت عملية الربط بشسبكة
التطه Òنسسبة الـ  ١٠٠باŸائة مع –ويل اŸياه
القذرة اﬁ ¤طات التصسفية السسنة ،خاصسة
بعد اسستÓم ﬁطة ع“ Úوشسنت التي أاقيمت
بسسيدي بن عدة.
وق -د قضس -ى ه -ذا ال -وضس-ع ع-ل-ى ت-ل-وث سس-اح-ل
تارقة بفعل اŸياه القذرة التي كانت تصسب ‘
وادي سسينان ،الذي يفرغ ﬁتوياته بسساحل
البحر ،وذلك وفقا ’تفاقيات برشسلونة التي ”
ابرامها والتي تتضسمن عدم تصسريف اŸياه
القذرة ‘ البحر ،والتي تنتظر إا“ام ﬁطة
حمام بوحجر لوقف تصسريف اŸياه القذرة
نحو تارقة.
وتعمل ﬁطات التصسفية بع“ Úوشسنت على
إاعادة معا÷ة وتصسفية  7٠٠أالف م ٣من اŸياه
اŸسستعملة ،هذا وتبقى عملية التطه Òتنتظر
منطقة ع Úالكيحل ،التي هي ‘ طور اإ’‚از
ع -ل -ى أان ت -ن-ت-ه-ي ا’شس-غ-ال ق-ب-ل ن-ه-اي-ة السس-ن-ة
ا÷اري - - - -ة ‘ ،ح ” Úإاط Ó- - - -ق مشس- - - -روعÚ
ج -دي -دي-ن ل-ل-ت-ط-ه ،Òوي-ت-ع-ل-ق اأ’م-ر ب-ك-ل م-ن
مشس -روع ﬁط -ة ح -م -ام ب -وح -ج-ر ال-ذي سس-ب-ق
اإ’شسارة اليه ،وأاخرى بولهاصسة غرب الو’ية.
تلمسصانﬁ :مد بن ترار

«حمزة»....مدينة أاّرخت مغاراتها لـ50أالف سصنة

لقد تعاقبت على مدينة حمزة
(ال - -ب - -وي - -رة ح - -ال - -ي - -ا)حضس- -ارات
ع - -دي - -دةﬂ،ل - -ف - -ة إارث - -ا م - -ادي- -ا
وم-ع-ن-وي-ا ’،ي-زال ال-ب-عضس م-ن-ه شس-اهدا
على فÎة معينة من الفÎات التاريخية السسابقة.
ع- - -رفت م- - -ن- - -ط- - -ق- - -ة ال - -ب - -وي - -رة أاو ¤ا◊ضس - -ارات
اإ’نسس-ان-ي-ة،ف-ف-ي ه-ذه اŸن-ط-ق-ة وب-ح-دوده-ا ا◊ال-ي-ة
ت- -ع- -ت Èم- -غ- -ارة اأ’خضس- -ري- -ة ال- -ت -ي ت -ع -ود إا ¤عصس -ر
النيولوتيك،واحدة من اŸواقع اأ’ثرية الهامة حيث
خضسعت إا ¤دراسسة أاثرية من طرف باحث Úسسنة
١٩٣٢م وهي تؤورخ لهذه الفÎة،أاما ا÷هة الشسرقية
للو’ية وبالضسبط Ãنطقة امشسدالة،فتم اكتشساف عدة
مواقع ع Ìمن خÓلها على أادوات حجرية متمثلة ‘
أاداة ال -ب -ي -ف -اسس أاو ذات ال -وج -ه،Úت-ع-ود إا ¤أاك Ìم-ن
 5٠.٠٠٠سسنة ‘،ح ” Úاكتشساف مواقع أاخرى ‘
ا÷ه -ة ا÷ن -وب -ي -ة ل-ل-و’ي-ة ،اŸت-م-ث-ل-ة ‘ م-وق-ع دي-رة
،جنوب مدينة سسور الغز’ن.
تعت ÈاŸعا ⁄واŸواقع اأ’ثرية التي تعود إا ¤الفÎة
الرومانية جانبا هاما من الÎاث اŸادي الذي تزخر
به اŸنطقة،فبعد سسقوط قرطاجة سسنة ١٤6ق.م على
يد الرومان،سسعى هؤو’ء إا ¤توسسيع مراكز نفوذهم
إا ¤اŸناطق الداخلية واحتلوها،أ’ن طابع تواجدهم
ب-ا÷زائ-ر ك-ان اسس-ت-ي-ط-ان-ي-ا ب-ال-درج-ة اأ’و،¤وم-ن ثم
فمنطقيا يكونون قد وصسلوا إا ¤البويرة بل وأاك Ìمن
ذلك ،قاموا بتأاسسيسس حامية أاو قلعة Ãدينة سسور
الغز’ن التي أاطلقوا عليها اسسم مدينة أاوزيا آانذاك .
إان تواجد الرومان عرف انتشسارا واسسعا وذلك عÈ
كامل تراب اŸنطقة،فجنوبا وكما ذكرنا سسابقا يوجد
آاثار مدينة رومانية كاملة اŸعا ⁄واŸتمثلة ‘ مدينة
«أاوزيا» ،بقي شساهدا على تواجدها أانصساب تذكارية
Œاوز عددها ١6٢نصسبا ،وعلى بعد حوا‹  ٠٢كلم
ع -ن م -رك -ز اŸدي-ن-ة غ-رب-ا ت-ت-واج-د ح-ن-ي-ة م-ائ-ي-ة ‘
اŸكان اŸسسمى اأ’قواسس ،تعود إا ¤ذات العهد وذلك
حسسب القائمة الوطنية للممتلكات الثقافية ،يوجد
أايضسا معلما رومانيا عبارة عن ضسريح يدعى ضسريح
أاو’د سسÓمة،واŸعروف عند عامة الناسس بضسريح
تاكفاريناسس ،يبعد عن مركز اŸدينة ب١١كم ،ودائما
‘ ا÷هة ا÷نوبية وبالضسبط Ãنطقة الهاشسمية التي
تبعد عن مدينة سسور الغز’ن ب١٨كم،أاشسار « سستيفان

قزال » إا ¤وجود أاحد عشسر ( )١١موقعا أاثريا يعود
إا ¤الفÎة الرومانية ،من بينها مواقع ع Úحازم
،اأ’صسنام ،حجرة البÓرج ،البنيان،وجن.Ú
أام -ا م -دي -ن -ة ع Úبسس -ام،ال -ت -ي ت -ق -ع غ -رب ع -اصس-م-ة
الو’ية،فهي اأ’خرى يوجد بها قلعة رومانية تعود
للفÎة الرومانية،حيث أاشسار « سستيفان قزال »إا ¤أاكÌ
من تسسعة عشسرة موقعا رومانيا بذات اŸنطقة‘،
ح Úي-وج-د Ãن-ط-ق-ة الشس-م-اسس،ب-ل-دية العجيبة،دائرة
امشسدالة موقعا أاثريا يدعى تشساشسيثÃ،عنى القبعة
باللهجة اÙلية.
تبقى الفÎة القدÁة من أاهم الفÎات التي ’تزال
آاثارها ظاهرة للعيان،نتيجة السسياسسة الفرنسسية،التي
عملت على اÙافظة على كل ما هو روما،ÊوتدمÒ
وتهد Ëكل ما هو إاسسÓمي .
ع -رفت ال -ب -وي -رة ‘ ال -ع -ه-د ال-وسس-ي-ط ب-اسس-م م-دي-ن-ة
ح -م -زة،ه -ذا م -ا أاج -م -عت ع -ل-ي-ه ج-ل اŸصس-ادر ال-ت-ي
ذكرتها،فهي تقوم على سسهل فسسيح ،يعرف بسسهل
حمزة ،الذي نسسبت إاليه اŸدينة،فيذكرها « أابو عبيد
البكري » وهو من أاهل القرن 5ه١٢/م ‘ كتابه «
اŸغ - -رب ‘ ذك - -ر اف - -ري- -ق- -ي- -ة واŸغ- -رب،اŸع- -روف
باŸسسالك واŸمالك بقوله…((:مدينة تسسمى حمزة

نزلها وبناها حمزة بن ا◊سسن بن سسليمان بن ا◊سسÚ
بن علي بن ا◊سسن بن علي بن أابي طالب رضسي الله
عنهم وا◊سسن بن سسليمان هو الذي دخل اŸغرب
وكان له من البن Úحمزة هذا وعبد الله وإابراهيم
واح -م -د وﬁم -د وال -ق -اسس -م وك-ل-ه-م أاع-قب وع-ق-ب-ه-م
هناك…سسوق حمزة وهي مدينة عليها سسور
خضس - -عت م- -ن- -ط- -ق- -ة ال- -ب- -وي- -رة ل- -ل- -ح- -ك- -م ال- -زي- -ري
ا◊مادي(٤٠5…٣6١ه ـ١٠١٤…٩7٢/م)،وا◊كم
اŸرابطي(5٣٩…٤7٢ه ـ١١٤5…١٠7٩/م)،وا◊كم
اŸوحدي(66٨…5٤١هـ)١٢٩6…١١٤6/م،وا◊كم
الزيا٩6٣…6٣٣(Êهـ١55٤…١٢٣5/م)،وا◊كم
اŸريني(76٠…7٣7هـ ١٣5٩…١٣٣7/م)،ح -يث ت -ذك -ر
اŸراجع أان مدينة حمزة كانت ﬁطة ◊اكم من
حكام الفÎات التاريخية اŸذكورة سسابقا.
أام -ا م -ن -ط -ق -ة ال -ب -وي -رة خÓ-ل ال-ع-ه-د ال-ع-ث-م-ا Êال-ق-رن
١٠هـ١6/م،فنعلم أان العثمانيŸ Úا دخلوا إا ¤ا÷زائر
قسسمت إاداريا إا ¤أاربع مقاطعات أاسساسسية هي:
@بايلك الشسرق وحاضسرته قسسنطينة.
@ ب -اي -لك ال -غ -رب وح -اضس -رت -ه م -ازون-ة ،ث-م م-عسس-ك-ر
،وأاخÒا وهران.
@ بايلك التيطري وحاضسرته مدينة اŸدية.

ثقافة

السشبت  ٢٨جويلية  ٢0١٨م
الموافق لـ  ١4ذي القعدة  ١4٣9هـ

لوبرإ
وسصط حضصور جماهÒي غف Òبقاعة إ أ

فرقة فريكÓن تصسنع أإجوإء رإئعة وتؤودي أإفضسل أإغانيها
لوبرا بعد تأاديتها لباقة متنوعة من أاغانيها التي يفضشلها ا÷مهور ا÷زائري من ﬂتلف
صشنعت فرقة فريكÓن أاجواء رائعة بقاعة ا أ
لعمار ،كونها Œمع ب Úالغناء العاطفي الهادئ واŸوسشيقى والقاعات الراقصشة التي تسشتهوي ا÷زائري ،Úما جعل فرقة فريكÓن
ا أ
تتأالق ‘ سشماء النجومية وتفرضس نفسشها ‘ السشاحة الفنية.

صسونيا طبة

وا’فريقي ،حيث رددوا مع الفنان
ششمسشو جميع اأغانيه منها يا بنت
السشلطان و’’ ميرا ودنيا واغنية
األهبت فرقة فريكلن ركح قاعة
«العششق لي فات».
ا’أوب-را ال-ت-ي ام-ت-ل-ئت ع-ن اآخ-ره-ا
من جهته ،عبر الفنان ششمسشو عن
ب -ال -ج -م -ه-ور ال-ق-ادم م-ن م-خ-ت-ل-ف
اإع -ج -اب-ه ب-ال-ج-م-ه-ور ال-ذي حضش-ر
ب -ل -دي -ات ال -ع -اصش-م-ة ،خ-اصش-ة ف-ئ-ة
ب-ق-وة ل-لسش-ت-م-ت-اع ب-ال-ب-اق-ة ال-ف-نية
الشش -ب-اب ال-ع-اشش-ق-ي-ن ل-ف-ن ال-ف-رق-ة
ال-م-قدمة ،موؤكدا
واأغ -ان -ي -ه -ا ال -م -ع -ب -رة،
ان -ه -ا م -ن اأن -ج -ح
ول- -ك -ن ك -ب -ار السش -ن ل -م
و
ش
س
م
ش
ش
ن
ا
ن
ف
ل
ا
ح -ف-لت ال-ف-رق-ة
ي- - -غ - -ي - -ب - -وا ع - -ن ه - -ذا
ال- -م- -وع- -د ،ب- -ل ك- -ان -وا يعد ﬁبيه من خ - - - - -اصش- - - - -ة واأن
الجمهور تجاوب
ح -اضش-ري-ن ب-ق-وة رف-ق-ة جيجل بالعودة
م- - - -ع ج - - -م - - -ي - - -ع
اأط-ف-ال-ه-م مسش-ت-م-ت-ع-ي-ن
ب - -ا’داء ال - -م - -ح- -ت- -رف بعد إالغاء ا◊فل ا’غ -ان -ي وصش -ن -ع
اأج - - -واء رائ- - -ع- - -ة
ل- -ف- -ري- -ك- -لن وح -اولت
خاصشة ا’أغنية ا’أخيرة «العششق لي
الفرقة ا’سشتجابة لجميع طلبات
ف -ات» ال -ت -ي ردده -ا ال -ج -م-ي-ع م-ن
الجمهور من خلل تاأدية اأفضشل
اأول -ه -ا اإل -ى اآخ -ره-ا وه-و م-ا ي-ث-بت
ا’غ- -ان- -ي ال- -ت- -ي ت- -ج- -اوب م -ع -ه -ا
نجاحها ونجاح الفيديو كليب .
الحاضشرون ،كون نغمات موسشيقى
كما اأوضشح الفنان ششمسشو اأسشباب
الفرقة تمتزج بين الطابع القناوي
رفضض ال- -غ -ن -اء ب -ج -ي -ج -ل ق -ائ -ل :
والراي وتحاكي الثراث الجزائري

«م-دي-ري-ة ال-ث-ق-اف-ة ف-ي ج-ي-ج-ل ل-م
توفر لنا ا’إمكانيات التقنية التي
نسشتطيع من خللها اإحياء الحفل
 ،ورفضشنا الغناء ليسض تكبرا ولكن
ه -دف -ه ت-ط-وي-ر مسش-ت-وى ال-ف-ن ف-ي
الجزائر والوصشول اإلى ا’حترافية

وال- -ع- -ال- -م- -ي- -ة .ووع -د ال -ج -م -ه -ور
الجيجلي بالعودة مجددا والغناء
ف- -ي ظ -روف احسش -ن ،زي -ادة ع -ل -ى
ح-ف-لت سش-ت-ح-ي-ي-ه-ا ال-ف-رقة خارج
الوطن قريبا .

حينم ـ ـا يك ـ ـون إلÎإث إ Ÿـ ـادي دعام ـ ـة للهوي ـ ـة إلوطني ـ ـة
لنها وحدها الكفيلة بإايصشال ثقافة أامة ما إا¤
إان من أاحسشن أاششكال التعب Òالثقا‘ وأا‚عها ،تلك التي تنطلق من اÿصشوصشية واÙلية ،أ
العاŸية .لعلّ ‘ اŸهرجان اÙلي لصشناعة الفخار Ãدينة معاتقة بتيزي وزو خ Òمثال على ذلك .هذا اŸهرجان ،الذي يششارك ‘ دورته
الثامنة أازيد من  120حر‘ Áثلون قرابة  15ولية ،يقÎح على ا÷مهور منتجات تقليدية ﬁلية ،من أاوان وأادوات فخارية وحلي وسشÓل
ومÓبسس وزيت زيتون وعسشل ،تع Èكلها عن أاصشالة التقاليد ا÷زائرية الضشاربة ‘ عمق التاريخ.
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«أإعتمد إلكتابة إلتاريخية إلخرإج بطولت إŸنطقة من طي إلنسسيان»

وط- -ن- -ي- -ت- -ه و ح- -ب- -ه ل- -ت- -اري- -خ ا÷زائ -ر و
لبي جع Óمنه كاتبا يو‹
بطولت ششعبها ا أ
اهتماما خاصشا بذاكرة أاها‹ ورقلة مسشقط
رأاسش- -ه ،ت- -رج- -م- -ه م- -ن خ Ó-ل نصس أاوب -رات «
ال -واح -ة»  ،ال -ت -ي ع -رضشت م -ؤوخ -را و سش-ل-طت
لول مرة عن بطولت و تضشحيات
الضشوء أ
أاها‹ القصشر الصشحراوي ووقوفهم ‘ وجه
العدو الفرنسشي ،إابان ثورة نوفم ÈاÛيدة.
أاششار «محمد اأ’خضشر سشعداوي» ،في تصشريح لـ «
الششعب» ،قائل :عن تجربته مع الكتابة التاريخية
« :أانا مهووسض بتاريخ بلدي ونضشا’ت وتضشحيات
ششعبه ،أاعمل أاسشتاذا في اأ’دب العربي وكثيرا ما
أاجد نفسشي أاتوسشع في بعضض اأ’حداث التاريخية
الوطنية والمحلية أ’عّرف تلميذي بما يزيدهم
اعتزازا وفخرا بانتمائهم لهذا الوطن».
أاضشاف سشعداوي في ذات السشياق قائل  »:أاردت
أان أاقدم لوطني -ككاتب -عمل دراميا يخلد
بعضض أامجاده واأ’كيد أان عمل كهذا تطلب بحثا
طويل ومطالعات كثيرة وآالية للتلخيصض وتحويل
ال-ح-ادث-ة ال-ت-اري-خ-ي-ة إال-ى ع-م-ل ف-ن-ي ..وه-ذا هو
اأ’ه -م ،أ’ن -ن -ي لسشت م -ؤورخ -ا و’ أاسش -ع-ى ل-ك-ت-اب-ة
التاريخ ..إانما أانا قارئ له بعين فنية أادبية».
أاششار صشاحب نصض أاوبرات الواحة ،قائل  :أان
هذا العمل الفني يحمل رسشالة واضشحة موجهة
باأ’سشاسض لتذكير ششباب اليوم ببطو’ت أابائهم
وأاجدادهم باأ’مسض وتعريفهم بالتاريخ الوطني
بصش-ي-غ-ة ف-ن-ي-ة م-ل-ح-م-ي-ة ال-ت-ي ت-ج-ذب المششاهد
والمهتم بالتاريخ في آان معا».
أاششاد الكاتب بما اسشتعان به المخرج زرزور
طبال من ديكور و مؤوثرات صشوتية و فنية و
مقاطع موسشيقية ووصشلت غنائية ،وسشهر على

إلغاء أإول حفل لسسهرإت «صسيف إ÷زإئر» من ورقلة

ورقلة :إÁان كا‘

م-ن اأ’م-ث-ل-ة ع-ل-ى ه-ذه ال-م-ح-اضش-رات ،ت-لك
التي تحمل عنوان «أاراضشي الفخار القبائلي
ال- -م- -زخ -رف» م -ن ت -ق -دي -م زه -رة صش -احب،
وت- -ت- -ط- -رق ح- -وري- -ة سش -ي -ده -م إال -ى مسش -أال -ة
«اسش-ت-غ-لل ال-م-ح-ف-وظ-ات ال-م-ح-ل-ي-ة لتطوير
ومعرفة اأ’جداد» ،مقترحة بعضض الطرق
وال -وسش -ائ -ل ال -ت -ي ت -ه-ت-م ب-ح-م-اي-ة ال-م-وروث
ال-ث-ق-اف-ي ال-م-ادي ال-ذي ت-تّ-م-ي-ز ب-ه م-ن-ط-ق-ة
ال-ق-ب-ائ-ل وم-ا ج-اوره-ا .ف-ي-م-ا ي-قترح محمد
دح -م -ان -ي م -وضش -وع «ال -ف -خ -ار ال -ق -ب-ائ-ل-ي»،
ويقترب من الموضشوع من زاوية إاثنوغرافية.
أاما مولود بربار فيلقي محاضشرة عنوانها:

«التطوير المؤوسّشسض على الخبرات المحلية..
بين ا’نتعاشض اإ’داري والنسشخ ا’حتياطي
وإاعادة تششكيل الحرف».
’ يتوقف اأ’مر عند هذه النششاطات ،حيث
يوشّشح برنامج المهرجان بعروضض مسشرحية
وم -وسش -ي -ق -ي-ة ،م-ا ي-ع-ط-ي ال-ت-ظ-اه-رة صش-ورة
متكاملة عن العلقة بين مختلف وسشائل
التعبير الوجداني ،ذي العلقة مع الهوية
واأ’رضض ،والتعايشض بين الثقافات المتنوعة،
وهو ما مّكن الجزائر من أان ترفع ششعار
العيشض معا في سشلم.

ششعر
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أاداء ج-ي-د ل-ل-م-م-ث-ل-ي-ن ب-ال-رغ-م م-ن ح-داث-ة ع-هد
ال-ك-ث-ي-ر م-ن-ه-م م-ع ال-خشش-ب-ة م-ن أاج-ل شش-د ان-ت-باه
الحضشور و تقديم العمل الفني في صشورة معبرة
تحاكي المجد الذي صشنعه أاجدادنا في الواحة
والذي ’ يقل أاهمية عن ما قدمه باقي سشكان
ال- -م- -ن -اط -ق اأ’خ -رى م -ن ال -وط -ن ،ب -نضش -ال -ه -م و
تضشحياتهم ووقوفهم ببسشالة في وجه العدو «.
باإ’ضشافة إالى هذا ،اعتبر محدثنا «أان بقاء
أاحداث هامة في منطقتنا في طي النسشيان أامر
لطالما كان يحز في نفسشه ...فمظاهرات فبراير
بورقلة ،معركة قرداشض بتماسشين ،معركة لبرق،
مراكز التعذيب المنتششرة في واحاتنا وغيرها
ت -م -ث-ل ك-ل-ه-ا م-لح-م سش-ط-ره-ا رج-ال م-ن-ط-ق-ت-ن-ا
كغيرهم من رجال هذا الوطن الغالي ،لكن معظم
ششبابنا لم يطلع على ذلك أ’ننا لم نحسشن تقديم
ذلك له».
أاوضشح الكاتب « أان بناء نصض أاوبريت واحة المجد
يعود إالى سشنوات طويلة مضشت ،سشبق و أانجزت
مششاهد مهمة منه بمششاركة تلميذ وبمسشاعدة
اأ’سشتاذ أاحمد بوسشنينة ،رائد مسشرح الطفل في
ال -م -ن -ط -ق-ة ،ق-ب-ل أان ي-خ-رج إال-ى فضش-اءات أاوسش-ع
ويعرضض بعد تجسشيده مع المخرج زرزور طبال
ال -ذي اسش -ت -ل -م ال -ع-م-ل واشش-ت-غ-ل ع-ل-ي-ه م-ع ف-ري-ق
متكامل».
بهذا أاردف قائل« :العمل الدرامي الذي يلخصض
قصشة أامجاد الجزائر ككل منذ ما قبل التاريخ
إالى مرحلة الوئام المدني جاهز منذ سشنوات في
ان-ت-ظ-ار أان ي-ج-د ط-ري-ق-ه ل-ل-ط-ب-ع» ،أام-ا ب-ال-نسش-بة
أ’عمال قادمة «فيعد الجمهور بعمل جديد حول
ال-م-ن-ط-ق-ة يشش-ت-غ-ل ع-ل-ي-ه ح-ال-ي-ا ويتمنى أان يلقى
الدعم إ’خراجه إالى أارضض الواقع ،أ’ن مثل هذه
اأ’عمال تحتاج إالى إامكانات كبيرة».

ينششطه اŸغنيان الششاب كادير ا÷ابو Êوبابيلون

أال -غ -يت ،مسش -اء اÿم -يسس ،أاول ح-ف-ل-ة م-ن
تظاهرة «صشيف ا÷زائر» من ورقلة والتي
حملت ششعار «لنفرح جزائريا» و” بر›ة
لغ -ن -ي-ة
ت -ن -ظ -ي -م -ه -ا Ãشش -ارك -ة أاŸع ف -ن -ا Êا أ
ا÷زائ- -ري- -ة ع- -ل- -ى م- -دار ي -وم ،Úاÿم -يسس
وا÷معةÃ ،سشرح الهواء الطلق بحي النصشر
ورقلة.

لأخ ـيـ ـ ـر
اإلوصصسـ ـ ـ ـ ـف اإ أ

غنية سسيليني

لخضشر سشعداوي لـ «الششعب»:
الكاتب ﬁمد ا أ

ورقلة :إÁان كا‘

اŸهرجان اÙلي الثامن لصشناعة الفخّار باŸعاتقة تيزي وزو

يختتم ،اليوم ،المهرجان المحلي لصشناعة
الفخار في دورته الثامنة ،التي احتضشنت
مدينة معاتقة ،بو’ية تيزي وزو ،انطلقها
اأ’رب -ع -اء ال -م -اضش -ي .وف -ي ه-ذا اإ’ط-ار ،ت-م
ت -دشش -ي -ن م -ع -رضض ي -ع-ب-ر ع-ن ت-راث ال-و’ي-ة
خصشوصشا والمنطقة عموما ،بل ويتوسشع إالى
تقديم الثقافة الجزائرية بتنوع مششاربها،
خ -اصش -ة وأان ال -مشش -ارك -ي -ن ف -ي ال -م -ه-رج-ان
قادمون من عديد و’يات الوطن.
يقترح هذا المهرجان السشنوي ،الذي يرفع
هذه السشنة تحت ششعار «فخار المعاتقة..
الثقافة المادية والهوية اإ’قليمية» ،يقترح
على زواره خصشوصشيات الصشناعات الحرفية
التقليدية المميزة لكل منطقة من مناطق
الجزائر ،ولكنه يقترح أايضشا أانششطة ثقافية
وفنية في برنامج مواٍز للمعرضض ،على غرار
ورششة اأ’طفال الفخارية وعروضض الطبخ،
وف-ي ه-ذه ال-ورشش-ات ي-م-ك-ن م-ع-اي-ن-ة ك-ي-ف-ي-ة
تحويل الطين من مادة أاولية إالى تحف فنية،
حيث ُتعرضض مختلف المراحل التي يتبعها
الحرفي في مزاولة هذه الحرفة الضشاربة
في القدم.
كما يتضشمن البرنامج محاضشرات أاكاديمية
ت -ت -ط -رق إال -ى ت -اري -خ ال -ح -رف ال -ت -ق -ل -ي-دي-ة
بالمنطقة وسشبل تطويرها والحفاظ عليها.
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تم إالغاء الحفل الفني السشاهر الذي كان من
ال -م -ب -رم -ج أان ي-نشش-ط-ه ال-م-غ-ن-ي-ان الشش-اب ك-ادي-ر
الجابوني وبابيلون على خلفية احتجاج العديد
من المواطنين سشلميا أامام مسشرح الهواء الطلق،
رافعين لششعارات حملت عبارات الرفضض لتنظيم
حفلت فنية بالو’ية في حين ورقلة بحسشب ما
جاء على لسشان العديد منهم في حاجة إالى هذه
اأ’موال من أاجل التنمية ودعم البنى التحتية

إصصدإرإت
ديوان «الذاكرة والروح»

للشساعرة حورية أإيت إيزم
«الذاكرة والروح» هو عنوان الديوان الثاني
للششاعرة و المبدعة العصشامية حورية آايت
أاي -زم ،الصش -ادر ع -ن دار ال -نشش -ر ال -م -ث -ق-ف،
ب-ب-ات-ن-ة ،وال-ذي سش-ي-ك-ون ح-اضش-را ب-م-ع-رضض
الكتاب لهذه السشنة ،بحسشب ما صشرحت به
صشاحبته لـ « الششعب».
الديوان ،تضشيف قائلة« :يحكي عن «ذاكرة
الروح» ،و عن والروح الحافظة للذاكرة ،و
هو عبارة عن نصشوصض نثرية تترجم تجربة
إانسش -ان-ي-ة شش-خصش-ي-ة ،وب-عضض م-ا أاحسشسش-ن-اه
ت -ج -اه غ -ي -رن -ا وم -ن غ-ي-رن-ا وت-ع-كسض ن-بضض
الخافق وتحاكي الروح في ترنيمة ششاعرية
راقية ’ متناهية ،حيث يتدفق اإ’حسشاسض

وت -وف -ي -ر م -ن -اصشب شش-غ-ل لشش-ب-اب-ه-ا ،م-ؤوك-دي-ن أان
ا’ح -ت -ف-ال ل-ن ي-ك-ون أاك-ث-ر ن-ف-ع-ا ل-م-واط-ن-ي ه-ذه
المنطقة الذين يتخبطون في مششاكل عدة منها
ان -ق-ط-اع ال-ك-ه-رب-اء وال-م-اء ف-ي الصش-ي-ف ،مشش-ك-ل
الصشرف الصشحي ،السشكن ،البطالة وغيرها.
يذكر أان إالغاء أاول حفل من طرف المحتجين
جاء على أاعقاب دعوات أاطلقها ناششطون في
وسشائل التواصشل ا’جتماعي ،منذ فترة ،لمقاطعة
هذه السشهرات الفنية ،وذلك لنفسض اأ’سشباب التي
ذكرت وقد ’قت هذه الفكرة صشدى بين العديد
من المواطنين الذين تنقلوا إالى مسشرح الهواء
ال-ط-ل-ق م-ن أاج-ل ال-ت-ع-ب-ي-ر ع-ن رفضش-ه-م ل-ت-ن-ظ-ي-م
حفلت فنية في و’ية كورقلة تعاني ،حسشبهم،
نقصض التنمية وأازمة بطالة وسشكن ،هذا وتجدر
اإ’ششارة أان مصشالح اأ’من من جهتها كثفت من
تواجد عناصشرها في عين المكان من أاجل تأامين
الوضشع وتفاديا أ’ي انز’قات دون التدخل.

في انسشيابية راقية بمعنى الكلمة وكان
القصشد من كل نصض هو حفظ ذاكرة الروح
حتى ’ يطالها النسشيان أاو يطويها الزمان
ول -ك-ي ت-ب-ق-ى ت-ج-رب-ة ي-ط-ل-ع ع-ل-ي-ه-ا ال-ج-ي-ل
الحالي والقادم و أايضشا ليعرف الفرق بين
اأ’جيال من حيث الفكر واإ’حسشاسض على
حد السشواء».
لششارة ،فلحورية آايت أايزم إاصشدار أاول،
ل إ
موسشوم بـ’’نفحات أانثى ششرقية» يحمل أازيد
م -ن  90قصش -ي -دة وال -ذي شش -اركت ب -ه ف -ي
معرضض الكتاب في طبعته الماضشية ،كما
أاق-ي-مت ل-ه م-داخ-ل-ة ب-ك-ل-ي-ة اأ’دب ب-ج-امعة
م- -ح- -م- -د خ- -يضش- -ر ،ب- -بسش -ك -رة ،م -ن ط -رف
الدكتورة فاطمة الزهراء بايزيد ،كما تقول
«ت-ل-ح-ي-ن إاح-دى قصش-ائ-ده-ا ووضش-عها لتكون
أامام من يرغب بغنائها ،وهي اآ’ن بصشدد
إاع -داد ال-م-ج-م-وع-ة ال-ث-ال-ث-ة م-ن نصش-وصش-ه-ا
قصشد طبع ديوانها الثالث».

حبيبة غريب

ثقافة

السشبت  2٨جويلية  201٨م
الموافق لـ  14ذي القعدة  1439هـ

’فÓم أŸنتج أŸصسرى ﬁمد ألعدل:
عضسو ÷نة –كيم أ أ

نحن شصعب عربي واحد جمعنا الفن والتّجّرد من اإلنتماءات

’فÓم ألروأئية ألطويلة ‘ ألطبعة ألـ 11من مهرجان وهرأن
أّكد أŸنتج أŸصسرى ﬁمد ألعدل ‘ ندوة مصسغرة أقامتها ÷نة –كيم أ أ
’سساسسي ‘ تقييم أŸنتج بكل شسفافية وموضسوعية ،بعيدأ عن أْŸطن أو أŸيل أو
ألسسينمائي أن «ألتّجّرد من أ’نتماءأت ألوأسسعة ألركن أ أ
أŸعتقد أو أية أعتبارأت أخرى»
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مهرجان «الباهية» عرسس سصينمائي عربي حقيقي
يرى ألسسوري ﬁمد عبيدو ،صسحفي وناقد
سسينمائي« ،أنّ أŸهرجان ألدو‹ للفيلم ألعربي
بوهرأن هو ثا Êموعد سسينمائي أعتمد للسسينما
أل- -ع -رب -ي -ة ،ب -ع -د م -ه -رج -ان ب -اريسس أل -ذي ك -ان
ينظمه معهد ألعا ⁄ألعربي قبل توقفه ،ورغم
أزدحام أÿريطة ألعربية بعشسرأت أŸهرجانات
ألسس-ي-ن-م-ائ-ي-ة أŸت-ن-وع-ة ..وه-ذأ يصسارع ذأك ..
ي-ب-ق-ى م-ه-رج-ان «أل-ب-اه-ي-ة» أل-ع-رسس ألسس-ينمائي
ألعربي أ◊قيقي …

وهران :مسشعودة براهمية

وأاوضشح العدل أاّن لجنة التحكيم ،بحكم ممارسشتهم
الطويلة ،تراعي الظروف الصشعبة والمششقات التي
ق -د ي -ق -تضش -ي -ه -ا ال -تصش -وي -ر ،ولسش -ي -م -ا ف -ي ب-ل-دان
الصش- - - -راع - - -ات وال - - -ح - - -روب ،ل - - -ك - - -ن ب - - -ع - - -ي - - -دا
عن أاي عاطفة وعن أاي تحيز في جميع الفروع ،مع
التركيز على معايير التقييم من مختلف جوانب
العمل ،إالى جانب األثر الذي يخلفه المنتج.
ومن ناحية أاخرى ،قال نفسص المتحدث ،أاّن»صشناعة
السش -ي -ن -م -ا أاو صش-ن-اع-ة األفÓ-م ،ل-م ت-ع-د سش-ه-ل-ة م-ن
الناحية المادية ،وهو ما أادى إالى انبعاث ما يعرف
بالسشينما المسشتقلة ،إال انه أاكد بالمقابل أاّنه ل فرق
بين البلدان الفقيرة والغنية ،وإانما الفرق من حيث
التخصشصص والخبرة».
وتابع موضشحا:
لكل دولة خصشوصشيتها وظروفها ،وإاّن التجربة
المصشرية الرائدة سشينمائيا ،تجعلها على نفسص

المسشتوى من األهمية ،عكسص بعضص الدول الغنية
ماديا ،ولكنها قليلة اإلنتاج وضشعيفة اإلقبال ،سشواء
كانت أافÓم أاو مسشلسشÓت من كل التصشنيفات.

 ...السصينما العربية مطالبة باللحاق
بركب السصينما العاŸية
كما أاّكد العدل أانّ الصشناعة السشينما العربية تمر
حاليا بحالة من الكسشاد ،خاصشة في ظل تطور
ال -درام -ا ال -ت -ل -ف -زي -ون -ي -ة وت -ك -اث -ر ع -دد ال -ق -ن-وات
ال - - - -م - - - -خ - - - -تصش - - - -ة ،داع- - - -ي- - - -ا ف- - - -ي تصش- - - -ري- - - -ح
ل»الشش -عب»إال -ى ال -ت -ف -ك -ي -ر ف -ي السش -ب-ل وال-وسش-ائ-ل
الجديدة لدفع الصشناعة السشينمائية والخروج بها
م -ن ال -ط -اب -ع ال -ت -ق -ل -ي -دي ال -ك Ó-سش-ي-ك-ي ،ف-ي ظ-ل
التطورات الهائلة والمسشتمرة في مجال مختلف

الفنون والعلوم.
وشش ّ-دد م -ح -دث -ن-ا ع-ل-ى ضش-رورة ت-ط-وي-ر السش-ي-ن-م-ا
العربية ،واللحاق بركب السشينما العالمية في مجال
اسشتخدام آالت واإليقاع األسشرع والخيال العلمي
المتطور والسشعي إالى تحقيق التمّيز والختÓف عن
الدراما التلفزيونية ،معتبرا أانه ل يوجد أاي فرق
ب -ي -ن ال -درام -ا ال -ع -رب -ي -ة السش -ي -ن -م -ائ -ي -ة وال -درام -ا
ال-ت-ل-ف-زي-ون-ي-ة ،م-ا ي-ج-ع-ل ال-م-ت-ف-رج ي-فضش-ل األفÓ-م
ال -ت-ل-ف-زي-ون-ي-ة ،ول ي-ره-ق ن-فسش-ه ف-ي ال-ذه-اب إال-ى
ششباك السشينما.
قال العدل في األخير :نحن ششعب عربي واحد
ج -م -ع -ن -ا ال -ف -ن ك -م -ا ج -م -ع -ت -ن -ا م-ج-الت ال-ح-ي-اة
المختلفة ،وأاعتقد أان مهرجان وهران يقوم بدوره
كام Óفي تجسشيد السشينما للواقع ،معبرا في الوقت
نفسشه عن آاماله في أان يكون هناك تجمع عربي
أاكبر مع التركيز على التجارب المتكاملة.

أفتتاح ألطبعة ألـŸ 40هرجان تيمقاد

لفق
حضصور قوي للتاريخ والفن وبوادر ‚اح الطبعة الوطنية ‘ ا أ
أعادت سسهرة أفتتاح مهرجان تيمقاد ألدو‹ ‘ طبعته ألوطنية ،ألفرح وألسسعادة ‘ قلوب زوأر مدينة تيمقاد ألذين قدموأ من ﬂتلف
و’يات أ’ورأسس ◊ضسور حفل أفتتاح ألطبعة ألـ ،40ألتي “يزت بإاقبال معت ÈللعائÓت وألشسباب خاصسة من سسكان مدينة تاموقادي ألذين
ينتظرون بشسغف هذأ أŸوعد ألثقا‘ ألهام كل سسنة.

باتنةŸ :وششي حمزة

تفاعل عششاق األغنية الوطنية الششبابية المحلية،
سشهرة الخميسص مع نجوم سشهرة الفتتاح الذين أابوا
إال أان يشش -ارك -وا ج -م -ه -ور ت -ي -م -ق -اد شش -غ-ف-ه ب-ال-ف-ن
والموسشيقى من خÓل تنششيط سشهرة سشاحرة امتزج
فيها إاحياء تراث المنطقة من خÓل لوحات فنية
ممتعة واسشتعراضشات موسشيقية راقية لفرقة من
ششباب البالي«أاضشواء وأاصشوات» المعروفة بلوحاتها
ال -ت -راث -ي -ة ،ح-يث أاب-دعت ع-ل-ى رك-ح مسش-رح ال-ه-واء
ال -ط -ل-ق ال-م-ح-اذي ل-ل-رك-ح األث-ري ب-رقصش-ات ح-كت
خÓلها للجمهور تحت إايقاعات فنية رائعة قصشصص
مدينة تيمقاد التاريخ والحضشارة والفن من بدايتها
وإال- -ى غ- -اي- -ة ظ- -ه -ور ال -م -ه -رج -ان ال -ع -ري -ق ،لقت
اسشتحسشانا كبيرا من قبل الجمهور خاصشة الششباب
الذي تفاعل معها بقوة مسشج Óإاعجابه باألزياء
الشش -ع-ب-ي-ة وال-ت-راث-ي-ة ال-زاه-ي-ة ال-ت-ي اسش-ت-ع-م-لت ف-ي
ال -ل -وح -ات ،ج -ع -لت م -ن سش -ه -رة الف-ت-ت-اح م-ن-اسش-ب-ة
لسشتذكار تاريخ المنطقة الحافل بالبطولت.
كما كان لحضشور األصشوات الفنية الوطنية خاصشة
الششبانية منها أاثره الكبير في إابقاء الحضشور سشاهرا
لغاية سشاعات متأاخرة من الليل خاصشة بعد تأاخر
حفل انطÓق السشهرة الفتتاحية  ،التي نششطتها
كل من النجمتين الششابة سشهام والفنانة الكبيرة فلة
عبابسشة التي امتعت الحضشور بباقة من روائعها
ال-ف-ن-ي-ة ال-ق-دي-م-ة م-ن-ه-ا وال-ج-دي-دة ،شش-اركهما نجم
األغنية الششاوية حليم ششيبة الذي أامتع الحضشور
بوصشÓت غنائية تراثية.
كما تضشمنت السشهرة مششاركة مميزة لطلبة وأاسشاتذة
المعهد الجهوي للتكوين الموسشيقي بباتنة الذين

أادوا مقاطع موسشيقية متنوعة صشفق لها الجمهور
مطول ،أاعقبتها وصشÓت غنائية فلكلورية تعكسص
تاريخ المنطقة على غرار فرقة الرحابة والبارود
التي هزت المدرجات.

تيمقاد منارة فنية وطنية باإمتياز

وقبل انطÓق السشهرة ،أالقى األمين العام لوزارة
الثقافة ،إاسشماعيل أاولبصشير ،كلمة بالمناسشبة تطرق
فيها لجهود الوزارة في إابقاء صشرح مهرجان تيمقاد
عاليا رغم الظروف المالية الصشعبة التي تمر بها
الجزائر ،مؤوكدا حرصص الوزير ششخصشيا على جعل
تيمقاد منارة ثقافية وطنية مششيرا إالى أان وزير
ال-ث-ق-اف-ة ع-ز ال-دي-ن م-ي-ه-وب-ي ك-ان ق-د ت-ع-ه-د ال-ع-ام
ال -م-اضش-ي ف-ي ال-ط-ب-ع-ة الـ 39ع-ل-ى ج-ع-ل م-ه-رجان
ت-ي-م-ق-اد ل-ه-ذه السش-ن-ة ف-رصش-ة ل-ل-ف-نانين الجزائريين
للمششاركة بقوة في سشهراته خاصشة بعد اأن منحه
نفسشا جديدا بتغير محافظة المهرجان و جعله ذا
بعد محلي أاوراسشي بمعالم وطنية مع الحفاظ على
ميزته الدولية.
وأاضش-اف أاول-بصش-ي-ر ال-ذي ك-ان م-رف-وق-ا ب-السش-ل-ط-ات
ال -م -دن-ي-ة واألم-ن-ي-ة وال-عسش-ك-ري-ة وع-دد م-ن ف-ن-ان-ي
المنطقة أان تيمقاد سشيبق  -من أاهم المواعيد
الثقافية و األحداث الفنية في السشاحة -ليعطي
بعدها إاششارة انطÓق الطبعة الـ.40
بدوره محافظ المهرجان يوسشف بوخنتاشص أاكد في
كلمته أان الولية ومثقفيها قد بذلوا جهودا كبيرة
في إاخراج هذه الطبعة الوطنية إالى النور خاصشة مع
الدعم الكبير للمهرجان من طرف وزارة الثقافة،
التي أاعطت للمحافظة الجديدة الضشوء األخضشر
لتنظيم المهرجان وفق ما تراه مناسشبا لجعله فضشاء

للترويج للثقافة والسشياحة المحلية والوطنية بأاعرق
مهرجان بالجزائر.
ومن المنتظر أان يششارك في أاحياء سشهرات تيمقاد
التي تم تقليصشها لخمسشة بدل ثمانية العديد من
األصشوات الفنية الجزائرية المحلية والوطنية ،من
م-خ-ت-ل-ف أان-ح-اء ال-وط-ن ي-ت-ق-دم-ه-م ال-ن-ج-وم ،كادير
الجابوني ،الزهوانية ،بعزيز وغيرهم.

الطبعة الـ 40فرصصة لتكر Ëمؤوسصسصي اŸهرجان

كما سشتكون الطبعة الـ 40فرصشة لتكريم كل سشاهم
في تأاسشيسص المهرجان و خروجه إالى النور  ،منذ
سش-ت-ي-ن-ي-ات ال-ق-رن ال-م-اضش-ي وسش-اه-مت في إانجاحه
على مر العقود الماضشية ،رغم ضشعف اإلمكانات
آانذاك على غرار عبد العزيز ماضشوي وكذا حميدة
بالوجيت ،حيث لعبت دورا في نضشوجه وتحوله من
مهرجان محلي أاوراسشي خاصشة بمنطقة الوراسص،
م -رورا ب -ه ك -م -ه -رج -ان وط -ن-ي وصش-ول إال-ى ت-ح-ول-ه
لمهرجان دولي يضشئ سشماء تاموقادي والجزائر كل
سش -ن -ة ل -ه م -ك -ان -ت-ه ال-ف-ن-ي-ة ال-م-ح-ت-رم-ة ب-ي-ن ع-دي-د
ال-م-ه-رج-ان-ات ال-ع-رب-ي-ة.وك-انت م-حفظة المهرجان
ب -ال-ت-نسش-ي-ق م-ع السش-ل-ط-ات ال-ولئ-ي-ة ف-ي إاط-ار دع-م
ال -م -ه -رج -ان ق-د ق-ررت ت-وف-ي-ر ال-ح-افÓ-ت م-ج-ان-ا
للمواطنين لضشمان نقلهم لحضشور السشهرات ذهابا و
إايابا من خÓل وضشع حافÓت عبر عديد النقاط
بمدينة.والجدير بالذكر أان دائرة تيمقاد كانت قد
ج-ن-دت ك-ل إام-ك-ان-ي-ات-ه-ا ال-م-ادي-ة وال-بششرية إلنجاح
الطبعة كما أافاد به بومرزوق زين الدين رئيسص
ال -دائ -رة ف -ي تصش -ري -ح ل -ج -ري-دة «الشش-عب» ،م-ؤوك-دا
حرصشه على توفير أافضشل األجواء للفنانين وضشيوف
المهرجان.

أاّكد محدثنا في تصشريح لـ» الششعب» ،إانه يولي
أاه-م-ي-ة ب-ال-غ-ة ل-م-ه-رج-ان وه-ران السش-ينمائي ،في
سش-ي-اق ت-ح-دي-ات-ه ل-ي-ك-ون أاك-ث-ر ع-م-ق-ا وف-ائ-دة في
التقاء الفنانين العرب والجزائريين والحتكاك
بينهم ،منّوها في الوقت نفسشه بالحرصص الكبير
ال -ذي ي -ب -دي -ه ال -ن -ج -وم وال -م -خ -رج -ون وال -ن -ق -اد
واإلعÓميون العرب من أاجل المششاركة ،حيث
ال-ح-وار السش-ي-ن-م-ائ-ي والصش-ورة ال-خÓ-ق-ة وف-لسش-فة
السشينما وجمالياتها بمختلف تجلياتها.
أاششار عبيدو أاحد أاهم الفاعلين في مسشار الفيلم
ال -ع-رب-ي ،إال-ى أان-ه ورغ-م ال-ع-ث-رات ال-ت-ي أاصش-اب-ت-ه
أاح -ي -ان-ا وت-رشش-ي-د ال-ن-ف-ق-ات وت-ح-دي-د ال-م-ي-زان-ي-ة
وضش-ع-ف السش-ب-ونسش-ر ب-ال-ع-ام-ي-ن األخ-ي-ري-ن ،إال أان
ال-ع-ام-ل-ي-ن ف-ي-ه ب-ذل-وا ج-ه-دا لسش-ت-مراره بالباهية
ومواكبة أاهم اإلنتاج السشينمائي العربي الحديث.
في رده على سشؤوال حول برنامج الطبعة الحالية،
أاجاب قائ :Óل يمكننا الحكم على برنامج الدورة
الجديدة قبل اكتمالها ،ومن األفضشل أان نبقى
م-ت-مسش-ك-ي-ن ب-ط-م-وح-ات-نا وأاهدافنا وأاحÓمنا في
فضش -اءات أافضش -ل وأاوسش -ع ل Ó-إب -داع السش -ي -ن -م -ائ -ي
والثقافي العربي ،كما عّبر عن آاماله في أان يضشع
القائمون عليه خططًا علمية وعملية لسشتمراره
وتطّوره وتميزه إلغناء الحراك السشينمائي وخلق
وعي وذائقة سشينمائيّين ونششر الثقافة السشينمائية

بالمششهد الثقافي الجزائري والعربي ...كما ششّدد
على ضشرورة « :تأاكيد بصشمته وهويته ،والهتمام
بجزئيات المششهد السشينمائية كصشالت العرضص
السشينمائية الصشالحة للمششاهدة بوهران وابتعاد
ال -م -ه-رج-ان ع-ن ال-وج-وه السش-ي-ن-م-ائ-ي-ة ال-م-ت-ك-ررة
والنفتاح على الجميع ،مع التركيز على التفاعل
مع أاهل وهران والوليات القريبة من مششاهدين
وسشينمائيين وإاعÓميين».
أاشش -ار ع -ب -ي -دو م -ن ج -انب آاخ -ر إال -ى» أاه -م -ي -ة
اإلمكانات المالية وضشرورتها إلنجاح المهرجان،
إال أانه اعتبر أاّنها ليسشت هي الششرط األسشاسشي،
مسش -ت -دل ع -ل -ى ذلك ب -ال -م-ه-رج-ان-ات ال-خ-ل-ي-ج-ي-ة
كأابوظبي ودبي التي اعتمدت على البذخ الكبير
أايام الوفرة النفطية ولكنها توقفت مع انخفاضص
أاسش- -ع- -ار ال -ن -ف -ط  ..غ -ي -ر أاّن سش -ع -ر  10سشيارات
م -رسش -ي -دسص ج -دي -دة ،ك -اف -ي -ة ب -حسش-ب-ه لصش-ن-اع-ة
مهرجان مميز وأاكثر من  10أافÓم روائية طويلة
وتسشجيلية ومهرجان مميز ،متسشائ Óفي الختام:
«الحرصص على اسشتيراد  10سشيارات للمسشؤوولين
أاه -م م-ن إاق-ام-ة م-ه-رج-ان ي-ك-ون وج-ه-ا حضش-اري-ا
لبلداننا العربية ؟»

أıرج ألعربي ألكب Òخالد يوسسف:

ا÷زائر جزء من تكويني ويوسسف شساهÚ
العÓمة البارزة السسينما العربية
’نسسان كل همي وأهتمامي
^ بعد  7سسنوأت أعود للفن ألسسابع وأ إ

وق -ف م -ه-رج-ان وه-رأن ل-ل-ف-ي-ل-م أل-ع-رب-ي ‘
ط-ب-ع-ت-ه ألـ 11وق- - -ف- - -ة إأجÓ- - -ل ل - -روح أıرج
ألسس -ي -ن -م -ائ -ي أل -ع -اŸي أŸصس -ري ي -وسس -ف شس-اه،Ú
ألذي»سسيبقى ألعÓمة ألفارقة ‘ تاريخ ألسسينما
ألعربية’ ،و’ألسسينما ألعربية سسُتختصسر بشسخصس
أسسمه يوسسف شساه Úما بعد مئات ألسسن.»Úهذأ
ما قاله أıرج ألعربي ألكب« Òخالد يوسسف» ‘
أل- -ن- -دوة ألصس- -ح- -ف- -ي -ة أل -ت -ي أدأرت -ه -ا ﬁاف -ظ -ة
أŸه- -رج- -ان ي- -وم  27ج -وي -ل-ي-ة وأل-ت-ي تصس-ادفت
ألذكرى ألعاشسرة لوفاة أıرج ألعاŸي.
أاضشاف خالد يوسشف قائ Óان الجزائر ونضشالها جزء
من تكويني ،ألني رجل عربي ،تعلمت من يوسشف
ششاهين حب الجزائر ،وأادركت معنى ششعب يمتلك
خاصشية التدافع من أاجل الكرامة ،نعم كل الششعوب
تحب أاوطانها وكل الششعوب تدافع عن حريتها ،لكن
الشش -عب ال -ج-زائ-ري م-ي-زة أاخ-رى ل-ل-ت-داف-ع م-ن أاج-ل
الدفاع عن الوطن بششكل مختلف  ،وليسص غريب
عليهم مليون ونصشف مليون ششهيد».كما أاششار يوسشف
الى انه الوحيد الذي لم يحلم يوما أان يكون
سشينمائيا ،ولول يوسشف ششاهين الذي ادخل هذا
العالم العجيب قائ Óفي هذا المجال »:ما زلت أاذكر

لقاءنا األول وأانا بقسشم الهندسشة ،حين اقترب مني
وأاثنى على مهراتي في الحكي المرئي ومواهب
تؤوهلني ألن أاكون سشينمائيا»وأاوضشح يوسشف أاّن فيلم
«كارما» الذي افتتح المهرجان ذي طابع «إانسشاني»
يتحدث عن هموم وطنية متعلقة بمسشتقبل األجيال،
وليسص كÓم في السشياسشة ،كما يعتقد البعضص ،معتبرا
أاّن ششخصشيتي «وطني» و»أابهم» في أاحد القراءات
هما واحد ،وفي أاخرى اثنين ،لكن في النهاية هو
يتحدث عن اإلنسشان الذي ل يسشتطع أان يكتششف
نفسشه ،دون أان يفهم اآلخر.
وقد لجأا المخرج في هذا الفيلم إالى تبادل األدوار
ب- -ي- -ن ال- -ف- -ق- -ر وال- -غ- -ن- -ى ،ب -ه -دف اك -تشش -اف اآلخ -ر
وفهمه ،حيث وعندما وضشع الغني مكان الفقير،
أاصشيب باليأاسص والقنوط والكسشل ،على أاسشاسص أان
الفكرة األسشاسشية لهذا التصشور هي أانّ الفقر ليسص
مسشؤوولية الفقراء ،وإانما يقع على عاتق األغنياء
والحكومات ،وفيه دعوى إانسشانية كي نتعامل مع
البششر كبششر ،ونركز على إانسشانياتهم ،بعيدا عن
ال-ف-وارق ال-ط-ب-ق-ي-ة والج-ت-م-اع-ية والدينية والعرقية
وتناقضشات نحن صشنعنها.
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أıرجة ألشسابة مايا من Òلـ«ألشسعب»:

الدرامـ ـ ـ ـا السصوري ـ ـة سصتع ـود إالـ ـى الواجه ـ ـ ـة
أكدت أıرجة ألسسورية ألشسابة «مايا من »Òصساحبة ألفيلم ألوثائقي «بيت
ألنهرين» أŸشسارك ‘ مسسابقة مهرجان وهرأن ،أن ألسسينما وألدرأما ألسسورية،
سستعود إأ ¤ألوأجهة وتسستعيد رونقها مرة أخرى بعد سسنوأت ألÎأجع.
قالت مايا ل «الششعب» مجيبة على سشبب التراجع الحاد للسشينما والدراما السشورية :هي إاحدى أابرز
نتائج مخلفات الحرب على الفن السشينمائي وتوابعه ،مششيرة إالى وجود تقلصص في عدد المسشلسشÓت
التي يتم تصشويرها في سشوريا من  46مسشلسشل سشنويا إالى اقل من  10مسشلسشÓت كحد أاقصشى.
وأارجعت ذالك إالى عدة عوامل متداخلة ،أابرزها ظروف الحرب وتراجع اإلمكانيات والوسشائل
المادية والتقنية ،إال أانها قالت :عودة النور إالى حلب بعد انقطاع اسشتمر ألكثر من  7سشنوات،
يرفع منسشوب التفاؤول لدينا.

بيت النهرين...قصصة الÓجئ– Úت بطارية سصيارة
وتوقعت مايا أان تعرف الحركة السشينمائية في سشوريا تطورا ملحوظا في آافاق  ،2020بعد عودة
الفنانين المهاجرين إالى بÓدهم ،ونقل خبراتهم وتوفير تجربة مهنية ذات كفاءة ومعايير عالية.
وأاكدت مايا أانها فضشلت البقاء بأارضص الوطن ،من أاجل التفرغ للسشينما ومحاولة طرح قضشايا
ي القذائف ونيران الحرب لم تمنعها
ومواضشيع السشاعة المهمة ،معتبرة أاّن المعاناة تولد القوة ،وأاّن دو ِ
من إانتاج فيلمها «بيت النهرين» وتصشويره على مدار  15يوما كاملة تحت قذائف الهاون.
و«بيت النهرين» هو الفيلم الوثائقي األول للمخرجة مايا منير ،يحكي قصشة الÓجئين العراقيين
بسشوريا وتجربة رجل ديني صشابئي وهو يحاول أان يمزج بين الدين والفن ،وقد تم تصشويره باسشتعمال
بطارية سشيارة تعويضشا عن انقطاع الكهرباء بمنطقة جرمان ،وهي منطقة خطرة جدا ومدة التصشوير
 15يوم بمنطقة جرامانا ،المعروفة بقذائف الهاون.
كما أاعلنت المخرجة عن مششروع فيلم روائي طويل ،ل يزال قيد الكتابة ويتحدث عن القنبلة السشكانية
وت-ب-ع-ات-ه-ا ع-ن ال-م-ج-ت-م-ع م-ع اح-ت-م-ال ت-ط-وره لت-ج-اه-ات أاخ-رى ،وذلك ب-اسش-ت-ع-م-ال أاسش-لوب السشينما
السشريالية ،وهو أاسشلوب تجريبي جديد قالت المخرجة أانها «تعمل حاليا على تطويره».
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تعزز رصصيد ا÷زائر ‘ الكاراتي ،اŸصصارعة و اÓŸحة الشصراعية
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تواصشل حصشاد الرياضشي Úا÷زائري ‘ Úالعديد من الرياضشات ‘
Óلعاب ا’فريقية للششباب التي سشتختتم ،اليوم،
الدورة الثالثة ل أ
وهذا بفضشل اŸسشتوى الكب ÒاŸقدم والعزÁة التي ينافسس بها
’مر الذي يعني
عناصشرنا التي “كنت من نيل العديد من اŸيداليات ،ا أ
أان عم Óمهما يقام على مسشتوى الفئات الصشغرى لتحضش Òاÿلف.

حامد حمور

كسصب رياضصيونا ا ¤غاية اآلن  164ميدالية ،منها  49ذهبية ‘ اŸركز الثاÊ
وراء مصصر ،وبإامكان –قيق نتائج أافضصل من خÓل اŸنافسصات التي تتواصصل
ا ¤غاية اليوم  ..و تأاهل  29رياضصيا ◊د األن ا ¤األلعاب األوŸبية للشصباب
اŸقررة باألرجنت.Ú
تأالق ‡ثلينا ‘ الكاراتي ..
أاكد رياضصيو الكاراتي أانهم ح ّضصروا بشصكل موفق لهذه الدورة وأاثبتوا وجودهم
ك -ون -ه -م ك -ان -وا م -ع -ن -ي ‘ Úال -ي-وم األول م-ن اŸن-افسص-ة ب-ك-ل اŸي-دال-ي-ات ‘
اŸسصابقات  8ا›ÈŸة و” –قيق  3ميداليات ذهبية بفضصل الفريق الوطني
للكاتا ذكور ،والفريق الوطني للكاتا إاناث ا ¤جانب اŸيدالية الذهبية التي
كسصبتها اŸصصارعة كنزة بلعباسش ‘ الفردي اناث  ‘ ..ح Úنال مكورة ﬁمد
الÈونزية ‘ الفردي ذكور .
أاما ‘ اختصصاصش الكوميتي ،فإان النتائج أاسصفرت عن ميدالية فضصية لرويشصي
عبد السصÓم  ،بينما كانت  3ميداليات اŸتبقية من الÈونز و التي نالها كل من
سصكور ريان ،ها Êمهند وسصارو لعماري .
ع Èرئيسش ال–ادية ا÷زائرية للكاراتي سصليمان مسصدوي عن سصعادته لعودة
ال -ك -ارات -ي ا÷زائ -ري ا ¤ال -واج -ه -ة ب-فضص-ل ال-ع-م-ل ال-ك-ب Òال-ذي ق-ام ب-ه ك-ل
اŸسصؤوول Úعلى هذه الرياضصة والعزÁة الكبÒة التي نافسش بها ‡ثلونا خÓل
هذه الدورة  ..وكان بالمكان أان نتائج الكاراتي أان تكون أاحسصن بكث ÒخÓل
اليوم الثا Êمن هذه اŸنافسصة ‘ ظل اŸسصتوى الذي قدمه باديسش عابد و
زمÓءه ‘ اليوم األول من دورة الكاراتي .
بالتا‹ ،فإان الكاراتي ا÷زائري يسص Òبخطى ثابتة و بامكانه أان يعطي نتائج
عاŸية ‘ اŸسصتقبل ،بالنظر للمسصتوى اŸقدم ‘ اŸدة األخÒة حيث كان
التأالق عنوان مشصاركة هذه الرياضصة ‘ األلعاب اŸتوسصطية بتاراغونا مؤوخرا .
نتائج تاريخية للمبارزة ا÷زائرية
كما أان رياضصة اŸبارزة كانت ‘ الواجهة و بشصكل ملفت للنظر بفضصل النتائج
ال -ك -بÒة اÙق -ق -ة ‘ ه -ذه ال -دورة و ال -ت -ي –ق-قت ب-فضص-ل السصÎات-ي-ج-ي-ة
اŸنتهجة على مسصتوى هذه الهيئة الرياضصة  ،حيث سصبق لرئيسصها عبد الرؤووف
برناوي الذي أاكد قبل انطÓق الدورة أان هدف اŸنتخب ا÷زائري هو نيل
اŸركز األول و الفوز بأاك Èعدد من اŸيداليات  ..وبالفعل نالت ا÷زائر 20

مششرفا على تكرË
عناصشر اÓŸكمة

ميدالية ،منها  6ذهبيات 4 ،فضصيات و  10برونزيات  ..ونالت ا÷زائر اŸركز
األول ‘ الÎتيب العام ،حيث أان اŸواهب التي شصاركت ‘ هذه الدورة الثالثة
Óلعاب الفريقية للشصباب سصيكون لها شصأان كب ‘ ÒاŸسصتقبل ،كونها تسص‘ Ò
لأ
منوال ايجابي و تنظيم ﬁكم يسصمح لها صصقل مواهبها تدريجيا .
فرضصت ا–ادية اŸبارزة وجودها ‘ السصنوات األخÒة بتنظيمها للعديد من
اŸنافسصات الدولية و اŸشصاركة باسصتمرار ‘ اŸنافسصات و كسصبها للميداليات،
حيث وفرت ال–ادية شصروط النجاح ،و‘ مقدمتها اŸقر ا÷ديد ل–Óادية
الذي يوفر كل الظروف للتنظيم و التدريب بالنسصبة للنخبة الوطنية .
أاسشماء واعدة ‘ السشباحة
كما تعد السصباحة ا÷زائرية من ضصمن الختصصاصصات التي كان لها نصصيب من
التأالق و بروز سصباح Úبامكانهم أان يصصلوا ا ¤مسصتويات أافضصل بكث Òعلى
غرار منصصف بلمان و عبد الله عرجون و رياضش بوحميدي  ..و أانهت ا÷زائر
دورة السصباحة ‘ اŸركز الثالث Ãجموع  14ميدالية ،منها  5ذهبيات 4 ،
فضصيات و  5برونزيات حيث أان كل األنظار كانت موجهة نحو اŸوهبة منصصف
بلمان الذي تأالق بشصكل كب Òواسصتطاع أان ينال الذهب و يحقق رقم ÚقياسصيÚ
Óلعاب.
لأ
تابعنا سصباقات ‘ القمة رغم اŸنافسصة الشصديدة واŸسصتوى الكب Òحيث
“ك -ن سص -ب -اح -و اŸن -ت -خب ا÷زائ -ري م -ن ف-رضش وج-وده-م ‘ ال-ع-دي-د م-ن
الختصصاصصات باŸسصبح األوŸبي Ÿلعب  5جويلية والذي عرف تنظيما
ﬁكما من خÓل اعادة تهيئته و توف Òكل شصروط النجاح بالنسصبة لتنظيم
اŸنافسصة التي جرت ‘ ظروف جيدة .
اŸصشارعة  ..ثمار العمل الكب Òومسشتقبل واعد
تواصصل اŸصصارعة ا÷زائرية صصعودها على الصصعيد الدو‹ ،فبعد النتائج
الكبÒة والتاريخية اÙصصلة ‘ األلعاب اŸتوسصطية بتاراغونا عرف اليوم
األول من اŸنافسصة خÓل األلعاب الفريقية للشصباب نيل اŸنتخب الوطني
لÓناث Ÿيداليت Úذهبيت Úبفضصل سصهيلة لعريبي ‘ وزن  40كلغ و سصوداÊ
مسصتورة ‘ وزن  61كلغ  ..و نالت الفضصية جÈا Êحنان ‘  69كلغ و حمور
سصارة ‘ وزن  43كلغ  .ولدى الذكور نال الذهبية ‘ اختصصاصش اŸصصارعة
الغريقو رومانية كل من دريدي ﬁمد ياسص( Úوزن  48كلغ) و سصلمان رفيق
‘ وزن  51كلغ ) ،وذهبية كذلك ل Íفرج الله فيصصل ‘ وزن  55كلغ و روابح
فادي ‘ وزن  80كلغ ا ¤جانب بوراسش نور السصÓم ‘ وزن  110كلغ .
عرفت اŸنافسصة خÓل اليوم األول من منافسصات اŸصصارعة كذلك فوز كل
من شصراد عمران و خليفة رابح و خليفة هارون بالفضصية  ‘ ..ح Úاكتفى
بالÈونز كل من مريخي احمد و بورمل أا›د .
 7ميداليات للرياضشات الششراعية
نالت رياضصة اÓŸحة الشصراعية حصصة معتÈة من اŸيداليات ،يوم اÿميسش،

حط ـاب :النتائ ـج اÙققـ ـة فاقـ ـت ك ـل التوقعات

ثمن وزير الششباب والرياضشة ﬁمد
حطاب خÓل تكرÁه للمتالق ‘ Úرياضشة
اÓŸكمة بقاعة برج الكيفان النتائج
اÙققة من طرف الرياضشي Úا÷زائريÚ
خÓل ا’لعاب ا’فريقية للششباب التي
تختتم اليوم بعد عششرة أايام من التنافسس
’ك Ìمن  3200رياضشي مثلوا 54
الششريف أ
دولة افريقية.

نبيلة بوقرين

ارج -ع ح -ط -اب ه -ذه ل -ل-ن-ت-ائ-ج ا ¤ال-ع-زÁة
واإلصصرار الكبÒين للرياضصي Úا÷زائري‘ Ú
كل الختصصاصصات ،والذي تكلل باحتÓل اŸركز
الثا Êمن خÓل عدد اŸيداليات الذي Œاوز
كل التوقعات ب  133ميدالية من بينها اك Ìمن
 53ذهبية وهذا دليل قاطع على وجود نخبة ‘
صصنف الشصباب سصيكون لهم شصأانا كبÒا مسصتقب.Ó
ياتي ذلك بالنظر ا ¤التحدي الكب Òالذي
رف -ع-ه ال-ري-اضص-ي-ون الشص-ب-اب ‘ وج-ه اŸن-افسص-ة

ال -ق -وي -ة م -ن ط -رف  3200ري -اضص-ي م-ث-ل-وا 54
افريقية ما يعني ان ا÷زائر بدات تسصÎجع
ه-ي-ب-ت-ه-ا ع-ل-ى الصص-ع-ي-د ال-ق-اري واع-دا ا÷م-يع
بالوقوف إا ¤جانبهم من اجل مواصصلة العمل
لتشصريف اللوان الوطنية.
معوشش هشصام :التتويج ثمرة عمل طويل
اعت Èصصاحب اŸيدالية الذهبية ‘ وزن

اقل من  52كلغ هشصام معوشش ‘ تصصريح خصش
به جريدة «الشصعب» هذا التتويج Ãثابة ثمرة
ع -م -ل ط -وي -ل وم-ت-اب-ع-ة وم-ث-اب-رة ق-ائ « Ó-ه-ذه
اŸيدالية الذهبية تعت Èنتيجة عمل كب Òمن
ط- -رف اŸدرب ال- -ذي وق- -ف ب- -ج- -ان- -ب -ي وك -ل
اŸسصÒي- -ن ‘ ال–ادي- -ة واه -دي -ه -ا ل -ك -ل م -ن
شصجعني وللجزائر».

حيث حصصدت العناصصر الوطنية ›موع  7ميداليات منها  4ذهبيات  2 ،فضصية
و واحدة برونزية ‘ اختصصاصصي « البيك تيكنو لدى الذكور والناث و لزر
ذكور و اناث  ..و كان الذهب من نصصيب كل من بن ناقة اسصÓم ،رزوا Êنايلة،
ﬁمد قبايلي وطوابي رشصا  ..و بالتا‹ ،فإان هذه النتائج تعت Èجد مشصجعة
لهذا الختصصاصش الرياضصي الذي يتم العمل فيه بصصفة جدية ‘ .الفروسصية
أاحرز اŸنتخب ا÷زائري اŸيدالية الفضصية ‘ منافسصات ،بحسصب الفرق ‘
هذه الدورة الثالثة لÓلعاب اإلفريقية لشصباب.
كما أان رياضصة التجديف عرفت تأالق الرياضصي كيحال عماد الذي “كن من
الفوز باŸيدالية الذهبية وكسصب ورقة الÎشصح للمشصاركة ‘ األلعاب األوŸبية
للشصباب اŸقررة ‘ أاكتوبر القادم باألرجنت.Ú
كانت الفرحة عارمة ،مسصاء يوم اÿميسش ،بقاعة حرشصة بحضصور العديد من
Óداء ا÷ميل للكرة الصصغÒة ا÷زائرية،
اŸتتبع Úو ا÷مهور اŸتعطشش ل أ
ح“ Úكن اŸنتخب الوطني من فرضش وجوده و التأاهل ا ¤نهائي الدورة بعد
فوزه على نظÒه النيجÒي بفارق هدف وحيد  .. 22 - 23و كان كافيا إلسصعاد
هذا ا÷يل من الÓعب Úالذي سصيكون لهم شصأان كب ‘ ÒاŸسصتقبل ان وجدوا
الظروف اŸناسصبة لتطوير قدراتهم  ..و نشصط الفريق الوطني لكرة اليد
النهائي أامام نظÒه اŸصصري .
 ⁄تكن نتيجة اŸنتخب الوطني لكرة القدم ‡اثلة حيث اكتفى ،أامسش،
بتنشصيط اŸباراة الÎتيبية عن اŸركز الثالث بعد أان أاقصصي ‘ الدور نصصف
النهائي من طرف اŸنتخب النيجÒي  ،هذا األخ Òالذي كان أاحسصن و كسصب
ورقة الÎشصح ا ¤النهائي  ..و كان اŸنتخب الوطني ‘ دور اÛموعات قد
فاز ‘ اŸباراة األو ¤على نظÒه من غينيا السصتوائية و اكتفى بالتعادل أامام
الكامÒون ..
تعد Œربة مفيدة للغاية بالنسصبة لـ « اÿضصر « الذين بامكانهم السصتفادة من
هذه اŸقابÓت الدولية لتطوير قدراتهم  ..كما أان الطاقم الفني يكون قد دّون
العديد من اÓŸحظات التي سصتدرج ضصمن خارطة الطريق التي رسصمتها
اŸديرية الفنية بالنسصبة للفئات الصصغرى .
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@ –ف -ي-ز :كشش -ف السش -ب -اح اŸت -أال-ق ع-ب-د ال-ل-ه
عرجون ،أان –صشله على ششهادة البكالوريا ،زاد
’ل-ع-اب
م -ن –ف -ي -زه ل -ل -ت -ت -وي -ج ب-ذه-ب-ي-ت ‘ Úا أ
’فريقية للششباب .ففي رده على سشؤوال عن سشر
ا إ
ع- -ودت- -ه ال- -ق- -وي- -ة ق -ال سش -ب -اح ب -ري -د ا÷زائ -ر:
«–صش-ل-ي ع-ل-ى ال-ب-ك-ال-وري-ا ودع-م عائلتي وكذا
’لعاب ‘ ا÷زائر ،كلها عوامل زادت من
إاجراء ا أ
–فيزي لتحقيق أاحسشن النتائج ،رغم أانني ⁄
’ششهر اŸاضشية
أاتدرب بالوتÒة الÓزمة خÓل ا أ
’نششغا‹ بدراسشتي».
@سشباحة  :ششهدت منافسشات السشباحة ‘ يوميها
الثا Êوالثالث حضشور الرئيسس الششر‘ ل–Óاد
ا÷زائ -ري ل-لسش-ب-اح-ة ،مصش-ط-ف-ى ال-ع-رف-اوي (85
سش-ن-ة) ،وال-ذي ت-راأسس ا’–اد ال-دو‹ ل-لسش-ب-احة
Ÿدة خمسس ُعهدات متتالية من سشنة  1988إا¤
.2009
@ تشش-ج-يع :ال-ت-ق-ى وزي-ر الشش-ب-اب وال-ري-اضشة،
ﬁم -د ح-ط-اب ،اأث-ن-اء حضش-وره Ÿن-افسش-ات ال-ي-وم
’وŸب-ي ،السش-ب-اح
ال- -ث -اÃ Êسش -ب -ح  5ج -وي -ل-ي-ة ا أ
الصش-اع-د م-نصش-ف ب-لمان ( 17ع-ام-ا) وشش-كره على
’ل -ع -اب
ال- -ن -ت -ائ -ج ال -ت -ي ح -ق -ق -ه -ا خ Ó-ل ه -ذه ا أ
’ف-ري-ق-ية ( 3ذه-ب-ي-ات وب-رون-زي-ت-ان ورق-م-ان
ا إ
قياسشيان) .كما ششجعه Ÿواصشلة العمل والتطور،
مؤوكدا له الدعم اŸطلق لوزارته.
@ إاعجاب :أابدى مدرب منتخب جنوب اإفريقيا
ل -ل -ري -غ -ب -ي بسش -ب-ع-ة ’ع-ب ،Úم-اري-وسس شش-وم-ان،
’ج-واء ال-ت-ي
«إاع -ج -اب-ه» ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصش-م-ة وا أ
’ف-ري-ق-ي-ة
’ل-ع-اب ا إ
“ي -زت ب -ه -ا خÓ-ل إاج-راء ا أ
للششباب رغم درجة ا◊رارة اŸرتفعة .كما قال
أانه أاعجب Ãلعب  5جويلية «العتيق» والذي
احتضشن منافسشات الريغبي التي تّوج بها فريق
بÓ- -د ال- -زع- -ي -م ال -راح -ل م -ان -دي  Ó-ع -ن ج -دارة
واسشتحقاق.
@ رئاسشة  ” :انتخاب ا÷زائرية عفاف قسشول
‘ اŸك - -تب ال - -ت - -ن - -ف - -ي- -ذي ل–Ó- -اد ا’ف- -ري- -ق- -ي
ل-ل-ت-اي-ك-وان-دو ح-يث أاسش-ن-دت إال-ي-ه-ا رئ-اسشة ÷نة
تطوير الرياضشة النسشوية ‘ القارة
’ول
السش -م -راء .ون -الت ا÷زائ -ر ه -ذا اŸنصشب أ
مرة منذ تأاسشيسس الهيئة ا’فريقية ،علما ان
‡ثلة ا÷زائر عضشوة فديرالية “ثل العنصشر
النسشوي.

السصبت  28جويلية  2018م
الموافق لـ  14ذي القعدة 143٩هـ

á°VÉjQ

أŸصصارعة أ÷زأئرية –صصد  14ميدألية،شصباح:

 14ميدألية بينها  7ميدأليات
ذهبية ،هو رصصيد أ÷زأئر ‘
يوم Úمن أŸنافسصة ‘ رياضصة
أŸصصارعة ألتي –تضصنها
ألقاعة ألبيضصوية برسصم
’فريقية للشصباب
’لعاب أ إ
أ أ
 2018ألتي أحتضصنتها أ÷زأئر
من  28جويلية إأ ¤غاية
’لعاب
أليوم ،موعد أنتهاء أ أ
ألتي تأالق فيها أؤأسصط أŸنتخب
ألوطني لكل أ’ختصصاصصات
ألرياضصية ،ما ينبئ باÒÿ
Ÿسصتقبل ألرياضصة أ÷زأئرية
أŸقبلة على عدة أسصتحقاقات
رياضصية ،أهمها ألعاب ألبحر
’بيضس أŸتوسصط  2021ألتي
أ أ
سصتحتضصنها عرؤسس ألغرب
أ÷زأئري ،مدينة ؤهرأن.

ﬁمد فوزي بقاصص
نالت عناصصر اŸنتخب الوطني للمصصارعة
باختصصاصصاتها اıتلفة ذكورا وإاناثا 14
ميدالية كاملة ،بينها  7ميداليات ذهبية
دعمت رصصيد ا÷زائر ،وأاربع ميداليات
فضصية وثÓث برونزية.
كان اŸوعد أامسصية اÿميسص مع إاجراء
نهائيات مصصارعة اإ’ناث التي سصيطرت
ع -ل-ي-ه-ا صص-اح-ب-ات ا’خ-تصص-اصص ،سص-ي-دات
نيجÒيا بامتياز ‘ إافريقيا ،ورغم ذلك إا’
أان ا÷زائ -ري -ت -ان «سص -ه -ي -ل -ة ال -ع -رب -ي» ‘
اخ- -تصص- -اصص مصص- -ارع- -ة نسص -وي -ة  40كلغ
و»سصودا Êمسصتورة» ‘ وزن  61كلغ لذات
ا’خ -تصص -اصص“ ،ك-ن-ت-ا م-ن ال-ت-أال-ق وال-ف-وز
بالذهب ضصد «أاوليوتوي يتوندي إايسصت»Ò
و»أاوهيدا آاينا» النيجÒيتان على التوا‹،
مؤوكدتان علو كعبهما ومسصتقبلهما الزاهر
‘ اŸصص -ارع -ة ال -نسص -وي -ة إاذا ” ا’ع-ت-ن-اء
بهن.
رئ -يسص ا’–ادي -ة ا÷زائ-ري-ة ل-ل-مصص-ارع-ة
«راب- -ح شص- -ب -اح» أاك -د ب -أان اŸن -افسص -ة ل -دى

النتائ ـج تؤوكـ ـد العمـ ـ ـ ـل الك ـ ـبÒ
ال ـ ـ ـذي تقـ ـ ـوم ب ـ ـ ـه ال–ادي ـ ـ ـ ـة

السصيدات كانت قوية للغاية Ãسصتوى عال
يؤوكد العمل الكب Òالذي تقوم به ا’–ادية
اإ’فريقية لتطوير اللعبة ‘ أادغال إافريقيا،
م-ع-رب-ا ع-ن رضص-اه ال-ك-ب Òب-ن-ت-ائ-ج ال-يومÚ
اأ’ولي Úمن اŸنافسصة لذى الذكور واإ’ناث
Ãا أان ا÷زائر حصصدت  14ميدالية بينهما
 7ذهبيات ،ما اعتÈه نائب رئيسص اإ’–اد
Óهداف
اإ’فريقي للمصصارعة بأانه بلوغ ل أ
وŒاوزها ،وقالŒ« :اوزنا ما كنا نطمح
إاليه من عدد اŸيداليات التي “كنا من
حصصدها ◊د اآ’ن بعد مرور يوم Úمن
اŸن- -افسص- -ة ،وه- -ذا م -ا ي -بشص -ر ب -ا‘ Òÿ
م- -ن- -افسص- -ات ال- -ي -وم اأ’خ ،Òوه -ذا اأ’م -ر
سصيشصجع كل الرياضصي Úوالطواقم الفنية
ع-ل-ى ب-ذل ›ه-ودات إاضص-اف-ي-ة مسص-ت-ق-بÓ-
◊صصد اŸزيد من اŸيداليات للجزائر ‘
ا’سص-ت-ح-ق-اق-ات اŸق-ب-ل-ة» وت-اب-ع ح-دي-ث-ه:
«ال-ن-ت-ائ-ج اŸت-حصص-ل ع-ل-ي-ه-ا ت-ؤوك-د ال-ع-م-ل
الكب Òالذي تقوم به ا’–ادية ا÷زائرية
ل -ل -مصص -ارع -ة م -ن -ذ سص -ن -وات م -ع ال -ف-ئ-ات
الصص -غ -رى ع -ن -د ال -ذك -ور واإ’ن -اث وي-بشص-ر
ب -ا Òÿب -ال -نسص -ب -ة Ÿسص -ت-ق-ب-ل اŸصص-ارع-ة

ا÷زائرية إافريقيا ودوليا».
أاك- -د «شص -ب -اح» ب -أان سص -ي -اسص -ة ا’–ادي -ة
ا÷زائ-ري-ة ل-ل-مصص-ارع-ة م-غ-اي-رة للعديد
م -ن ا’–ادي -ات ال-ت-ي ت-ع-ت-ن-ي إا’ ب-ف-ئ-ة
اأ’ك - -اب - -ر وأاوضص - -ح ب - -أان ا÷ي- -ل ا◊ا‹
يحضصر لÓسصتحقاقات الدولية اŸقبلة
ال -ت -ي سص -ت-ع-رف ت-أال-ق ا÷زائ-ر ب-ق-وة ‘
ري -اضص -ة اŸصص -ارع -ة« ،ه -ذا ا÷ي -ل م-ن
اŸصصارع Úنرافقه منذ سصنوات وهو
عمل متواصصل ودائم ،جعلنا نصصل إا¤
هذا اŸسصتوى ،نحن اآ’ن نحضصر هذا
ا÷ي -ل ÿوضص م -ن -افسص-ة أال-ع-اب ال-ب-ح-ر
اأ’ب- - - -يضص اŸت- - - -وسص - - -ط  2021التي
سص- -ت -ح -تضص -ن -ه -ا م -دي -ن -ة وه -ران ،وك -ذا
اأ’لعاب اأ’وŸبية  2024بباريسص».
م -ن ج -ان -ب -ه ،اŸدي -ر ال -ف -ن -ي ل -ل -ب -ع -ث -ة
ا÷زائ -ري -ة واŸدي -ر ال-ف-ن-ي ل–Ó-ادي-ة
ا÷زائرية للمصصارعة «دريسص حواسص»،
كشصف بأان نتائج اŸصصارعة ‘ الدورة
Óلعاب اإ’فريقية للشصباب جد
الثالثة ل أ
حسصنة وسصمحت من اكتشصاف مصصارعÚ
‡ي-زي-ن ،ت-ت-ق-دم-ه-م «سص-ه-ي-ل-ة ال-ع-رب-ي»

مصص-ارع-ة ن-ادي ت-وري-رت إاي-غ-ي-ل ب-أادك-ار
ببجاية ،و»سصودا »Êصصاحبة  15ربيعا
التي فازت هي اأ’خرى بالذهب ،وقال:
«اكتشصفنا بطة ،إاذا لقيت ا’عتناء الÓزم
على اŸسصتوى اÙلي ‘ و’ية بجاية
سصتكون بطلة ‘ إافريقيا ‘ اŸسصتقبل
ال- -ق- -ريب ،ول- -دي- -ه -ا إام -ك -ان -ي -ات ك -بÒة
للذهاب للمسصتوى العا‹ ،وسصودا15 Ê
سصنة تفوز على مصصارعات أاك Èمنها
سص- -ن- -ا وخÈة وب- -عÓ- -م- -ات ك- -بÒة ضص- -د
أاصص -ح -اب ا’خ -تصص -اصص ال -ن -ي -جÒي -ات،
وه - -ذا م - -ا اع - -تÈه ا‚ازا ب - -ال- -نسص- -ب- -ة
للمصصارعة النسصوية ا÷زائرية» ،وذهب
إا ¤أابعد من ذلك ح Úقال« ،هذا ا÷يل
نعمل معه منذ  ،2013وهذه النتائج ثمار
العمل الدائم واŸتواصصل وسصط معاناتنا
م- -ن ن -قصص اإ’م -ك -ان -ي -ات ‘ السص -ن -وات
اأ’خÒة ،ل- -ك- -ن رغ- -م ذلك ك ّ-ون -ا ج -ي Ó-
‡يزا من اŸصصارع Úواÿلف موجود
وحتى اأ’كابر ‡يزين ،وسصنسصمع صصوتنا
‘ السصنوات اŸقبلة ‘ كل التظاهرات
القارية والدولية التي تنتظرنا».

ا÷مهـ ـ ـور يسستمت ـ ـ ـ ـ ـ ـع بع ـ ـ ـ ـروضض فنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة راقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة الي ـ ـ ـ ـوم

ﬁمد فوزي بقاصص

Óل-ع-اب
ح -ف -ل اخ -ت-ت-ام ال-ط-ب-ع-ة ال-ث-ال-ث-ة ل -أ
اإ’ف-ري-ق-ي-ة ل-لشص-ب-اب سص-ي-ح-تضص-ن-ه م-لعب 5
جويلية اأ’وŸبي ،بداية من السصاعة الثامنة
مسصاء ،موعد خروج  54وفدا اŸشصاركÚ
‘ ال-ت-ظ-اه-رة ال-ري-اضص-ي-ة ال-ت-ي احتضصنتها
ا÷زائر العاصصمة وتيبازة Ÿدة  10أايام
كاملة ،ليختتم عرضص الوفود  45دقيقة بعد
ذلك ب -ع-زف ال-نشص-ي-د ال-وط-ن-ي ا÷زائ-ري،
وسصيكون ‘ اÿتام اŸوعد مع إانزال علم
ج -م -ع -ي -ة ال -ل -ج -ان اأ’وŸب -ي -ة اإ’ف-ري-ق-ي-ة
وت -ق -دم -ي -ه ل -رئ -يسص ال -ل -ج-ن-ة اأ’وŸب-ي-ة لـ
«ليزوتو» التي سصتحتضصن الطبعة الرابعة
Óلعاب اإ’فريقية للشصباب سصنة  ،2022أاين
لأ

17706

’–ادية أ÷زأئرية للدرأجات) لـ «ألشصعب»:
مÈؤك قربوعة (رئيسس أ إ

اŸنافسسـ ـ ـ ـ ـة ج ـ ـ ـرت ‘ ظـ ـ ـروف ‡تـ ـ ـ ـ ـ ـازة

أكد رئيسس أ’–ادية أ÷زأئرية
للدرأجات «مÈؤك قربوعة» ‘ ،حوأر
خاصس ÷ريدة «ألشصعب» أن أŸنافسصة ألتي
تدخل ضصمن فعاليات ألطبعة ألثالثة
’فريقية للشصباب ،با÷زأئر،
Óلعاب أ إ
ل أ
جرت ‘ ظرؤف تنظيمية ﬁكمة
ؤمسصتوى عال بشصهادة أ÷ميع ؤكل ذلك
’مكانيات ألتي سصخرتها
يرجع إأ ¤أ إ
ألدؤلة أ÷زأئرية.

حاورته :نبيلة بوقرين

’فريقي با÷زأئر
أختتام ألعرسس أ إ

«سصيكون حفل أ’ختتام
أسصتثنائيا« ،هذأ ما أكده ‘
’خÒة Ÿقر جريدة
زيارته أ أ
«ألشصعب» حليم عزي ،أŸدير
Óلعاب
ألعام للدؤرة ألثالثة ل أ
’فريقية للشصباب  2018ألتي
أ إ
جرت ؤقائعها با÷زأئر من 18
جويلية إأ ¤غاية تاريخ
أليوم ،موعد تسصليم علم
’لعاب لليزؤتو» ،ألبلد ألذي
أ أ
سصيحتضصن ألطبعة ألرأبعة
Óلعاب سصنة .2022
ل أ

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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«ألشصعب» :كيف تقيم ›ريات أŸنافسصة ضصمن
’فريقية للشصباب
Óل-عاب أ إ
أل-ط-ب-ع-ة أل-ث-ال-ث-ة ل -أ
با÷زأئر ؟
«مÈؤك ق -رب-وع-ة :اŸن- -افسص -ة ج -رت ‘ ظ -روف
تنظيمية ﬁكمة ومسصتوى عال بشصهادة ا÷ميع ،سصواء من
ا÷انب ا’مني على طول اŸسصلك الذي خصصصص لسصباقات
ب- -حسصب ال- -ف- -رق و‘ ال- -ف- -ردي ،إاضص- -اف -ة ا ¤ت -وف Òك -ل
اŸتطلبات للدراج Úا÷زائري Úوالوفود اŸشصاركة ،كل
هذا يرجع إا ¤ا’مكانيات التي سصخرتها الدولة ا÷زائرية
من اجل ا‚اح هذا ا◊دث الكب Òالذي عرف تواجد 54
دولة افريقية اسصتمتعوا باأ’جواء التي وجدوها ‘ بلدهم
الثا Êا÷زائر.
@ هل نفهم من كÓمك ،أنكم رأضصون Ãسصتوى
أŸنافسصة بالنسصبة لرياضصة ألدرأجات؟
@@ أاكيد نحن جد فخورين باŸسصتوى العا‹ الذي عشصناه،
خ Ó-ل فÎة اŸن -افسص -ة ال -ق -اري -ة ال -ت-ي ج-رت ‘ ظ-روف
تنظيمية ﬁكمة ،مثلما سصبق ‹ القول ،وهذا بشصهادة
ا÷م- -ي- -ع ،ري- -اضص- -ي Úأاو مÓ- -ح- -ظ Úوﬂتصص Úوح- -ت- -ى
اإ’عÓمي Úالذين غطوا السصباقات ،وهذا راجع للعمل

الكب Òالذي سصبق ا◊دث و›هودات الدولة ا÷زائرية.
’ه -دأف أّŸسص -ط-رة ضص-م-ن
@ ه -ل ح -ق -ق -ت -م أ أ
أŸنافسصة؟
@@ اأ’هداف اّ Ÿسصطرة ضصمن اŸنافسصة كانت من طرف
اŸدرب ..Úوبفضصل عزÁة الرياضصي Úالشصباب “كنا من
تشصريف اأ’لوان الوطنية ‘ هذا اŸوعد ،أاما بالنسصبة ‹
أانا كرئيسص ا–ادية ،جميع الرياضصي Úمثل أاو’دي سصواء
جزائري Úأاو من الدول اŸشصاركة وأاشصكرهم على اŸسصتوى
العا‹ الذي قّدموه من البداية ا ¤النهاية.

دؤرة ألهوكي على ألعشصب

اŸنتخـ ـ ـب الوطنـ ـي ذكـ ـور و إان ـ ـاث ‘ اŸرك ـ ـز األخـ ـ ـÒ

أنهى أŸنتخبان
أ÷زأئريان للهوكي على
ألعشصب مشصاركتهما ‘
’فريقية
’لعاب أ إ
دؤرة أ أ
للشصباب ‘ 2018-أŸرأتب
’خÒة للÎتيب ألعام.
أ أ

بالنسصبة Ÿنتخب الذكور الذي أادرج
ضص- -م- -ن اÛم- -وع- -ة اأ’و ،¤رف -ق -ة
جنوب إافريقيا وناميبيا ووزÁبابوي،
ف -ق -د اح -ت-ل اŸرك-ز ال-راب-ع واأ’خÒ
ل -ل -م -ج-م-وع-ة ب-ع-د تسص-ج-ي-ل-ه ل-ثÓ-ث
ه-زائ-م ،ف-ي-م-ا خسص-ر ال-ل-قاء الÎتيبي
من أاجل نيل اŸركز اÿامسص أامام
ناميبيا (.)1-0
لدى اإ’ناث ،عرفت الدورة مشصاركة

سصتة منتحبات وهي :ا÷زائر ،جنوب
إافريقيا ،غانا ،نيجÒيا ،ناميبيا و
زÁب -اب -وي ،ب -ي-ن-م-ا انسص-حب ‘ آاخ-ر
◊ظة منتخبا بوتسصوانا وكينيا.
على غرار الذكور ،أانهى اŸنتخب
ال- - -نسص- - -وي ا÷زائ- - -ري م- - -رح- - -ل- - -ة
اÛموعات بدون رصصيد ( 0نقطة)
بعد تسصجيله لثÓث هزائم ،كما خسصر
اللقاء الÎتيبي أامام نيجÒيا (.)3-0
يقول رئيسص ا’–ادية ا÷زائرية
ل-ل-ري-اضص-ة ل-ل-ج-م-ي-ع ال-هادي مصصعب،
ال -ت -ي تشص -رف ه -ي -ئ -ت-ه ع-ل-ى ري-اضص-ة
ال -ه-وك-ي ب-ا÷زائ-ر ،م-ا ي-ل-ي« :ي-ع-تÈ
الهوكي على العشصب ،اكتشصافا جديدا
با÷زائر .فهي أاول منافسصة رسصمية
Œري ببÓدنا .صصحيح ،أاننا خسصرنا

ألكرة أ◊ديدية

م -ب -اري -ات ع-دي-دة ،ك-ون اŸن-ت-خ-بÚ
تعرفا أ’ول مرة على هذه الرياضصة
قبل ثÓثة أاشصهر فقط».
اع -ت Èرئ -يسص ا–ادي -ة ال -ري -اضص -ة
ل -ل -ج -م -ي -ع ب -أان اأ’ل -ع -اب اإ’ف-ري-ق-ي-ة
للشصباب 2018-ب- -ا÷زائ- -ر ،ك -انت
فرصصة سصانحة لبعث هذه الرياضصة
بصص -ف-ة ن-ه-ائ-ي-ة ع ÈالÎاب ال-وط-ن-ي
ح- -يث ،ق- -ال« :م- -ن اآ’ن فصص- -اع- -دا،
هدفنا واضصح .علينا مواصصلة العمل
ببعث الهوكي ‘ الو’يات  48للوطن
من خÓل إانشصاء نوادي ورابطات.
كما سصنعمل على بعث بطولة وطنية
ع -ل -ى غ-رار ك-ل ال-ري-اضص-ات وم-ن ث-م
ت -ك -وي -ن م-ن-ت-خب وط-ن-ي يشص-ارك ‘
اŸنافسصات الوطنية والقارية».

ا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـزائر –صس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد  ٨ميدالي ـ ـ ـ ـ ـات

سص- -ي- -ك- -ون اŸوع -د م -ع ت -ق -د Ëاأ’ل -ع -اب
اŸقبلة.
ب -داي -ة م -ن السص -اع -ة ال-ت-اسص-ع-ة و 5دقائق
سص -ي -ك -ون ا◊ضص -ور م -ع م -وع-د ا’سص-ت-م-اع
ÿطاب الرئيسص اŸؤوقت ÷معية اللجان
اأ’وŸب -ي -ة اإ’ف-ري-ق-ي-ة «مصص-ط-ف-ى ب-راف»
الذي سصيشصكر فيه كل الرياضصي Úاأ’فارقة
ع-ل-ى احÎام-ه-م ل-وائ-ح واŸث-ل اأ’وŸب-ي-ة،
ل -ي -فسص -ح اÛال لـ «ح-ل-ي-م ع-زي» اŸدي-ر
Óل-ع-اب اإ’ف-ري-ق-ي-ة ل-لشص-ب-اب ال-ت-ي
ال -ع-ام ل -أ
سص-ي-ق-دم ف-ي-ه-ا حصص-ي-ل-ة اأ’ل-ع-اب وسصيشصكر
فيها كل الوفود والرياضصي Úعلى ما بذلوه
من جهود خÓل اأ’لعاب التي احتضصنتها
ا÷زائر بÈاعة ،لتنطلق العروضص الفنية
◊فل ا’ختتام بداية من السصاعة التاسصعة
وعشصرين دقيقة على أان ينتهي بعد سصاعة
وربع.
Óشص-ارة سص-ي-ك-ون دخ-ول ح-ف-ل ا’خ-ت-ت-ام
ل -إ

Óلعاب اإ’فريقية للشصباب
للدورة الثالثة ل أ
 2018با÷زائر العاصصمة ،سصيكون ›انيا
لكل الذين يريدون دخول ملعب  5جويلية
ا’وŸبي ،حيث من اŸرتقب تنقل عدد
ه -ائ -ل م -ن الشص-ب-اب وأاط-ف-ال اıي-م-ات
الصصيفية الذين يقضصون عطلتهم الصصيفية
بو’ية العاصصمة ،وسصتكون فرصصة لشصباب
ﬂت -ل -ف ال -و’ي -ات خصص -وصص -ا ا÷ن-وب-ي-ة
إ’ك -تشص -اف اŸل -عب ال -ت -ح -ف -ة  5جويلية
وا’ح- -ت -ك -اك م -ع الشص -ب -اب اأ’ف -ارق -ة ‘
أامسصية تاريخية لهم سصتبقى راسصخة ‘
اأ’ذهان.
م -ن اŸن -ت -ظ -ر أان –ضص -ر ال -ع -ائÓ-ت
ال -ع-اصص-م-ي-ة اŸق-ي-م-ة Ãح-اذاة اŸركب
اأ’وŸب- -ي «ﬁم- -د ب -وضص -ي -اف» ،رف -ق -ة
ال- -ع -ائ Ó-ت والشص -ب -اب ال -ذي -ن ي -قضص -ون
ال-ع-ط-ل-ة الصص-ي-ف-ي-ة ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصص-مة
بقوة ،كما أانه من اŸرتقب أان حفل

’فريقية
’بطال أ إ
رأبطة أ أ
أليوم :مولودية أ÷زأئر ـ تي بي مازمبي

« العميـ ـ ـ ـ ـد» أامـ ـ ـ ـ ـام حتميـ ـ ـ ـ ـة الفـ ـ ـ ـ ـوز
سصيكون فريق مولودية ا÷زائر مطالبا ،بل ›Èا ،اليوم ،
Ãلعب مصصطفى تشصاكر بالبليدة ،ابتداء من السصاعة الثامنة
مسصاًء (20 :00سصا) ،على –قيق الفوز امام ضصيفه تي .بي .
مازÁبي الكونغو‹ فلن تكون اÿيارات كثÒة أامام فريق
مولودية ا÷زائر (اŸركز الثا Êبـ  4نقاط) ،واŸنهزم ‘
ا÷ول -ة اŸنصص -رم -ة ب -ل -وب -وم-ب-اشص-ي أام-ام ت-ي .ب-ي .م-ازÁب-ي
بنتيجة ( ‘ ، )0-1هذه ا÷ولة ،التي سصيكون فيها امام
حتمية Œاوز عقبة منافسصه من اجل قطع خطوة كبÒة نحو
التأاهل للدور ربع النهائي ،مثل ما اكده اŸدرب الفرنسصي
للعميد برنار كازو.Ê
بهذا اÿصصوصص اّكد كازو« : Êهدفنا ‘ هذه اŸقابلة يتمثل
‘ ام -ر واح -د ه -و –ق -ي -ق ال -ف -وز ع -ل -ى ت -ي ب -ي م -ازÁب-ي

بقواعدنا ( )...نحن نعلم ان اŸهمة لن تكون سصهلة امام
تشصكيلة قوية خلقت لنا صصعوبات كبÒة ‘ مقابلة الذهاب،
لكن هذه اŸعطيات لن تغ Òشصيئا من هدفنا الواضصح و
اŸتمثل ‘ احراز نقاط اŸقابلة الثÓث التي “كننا من
البقاء ‘ السصباق نحو التأاهل « .ومن اجل Œاوز عقبة
الضصيف الكونغو‹ «الثقيل» ،سصيعتمد مدرب اŸولودية على
ج -م -ي -ع اعضص -اء ك -ت -ي-ب-ت-ه ب-اسص-ت-ث-ن-اء ال-واف-د ا÷دي-د ‘ فÎة
ا’نتقا’ت الصصيفية ،اŸدافع فارسص حاشصي واŸهاجم هشصام
نقاشص بسصبب ا’صصابة.
وسصيدير هذه اŸقابلة طاقم –كيم جنوب افريقي بقيادة
ا◊كم الرئيسصي فيكتور ميغال دو فريتاسص غوماسص Ãسصاعدة
مواطنيه زاخيلي ثوسصي سصوي Óوجوهان سصيلو موشصيدي .

ا’ختتام سصيسصرق اأ’ضصواء من ا÷مهور
الغف Òالذي يحضصر تظاهرة طبعة «دار
دزاي -ر» Ãح -اذاة ال -ق -اع -ة ال -ب-يضص-اوي-ة،
خصصوصصا أان ا◊فل سصيكون كبÒا مثل
ح -ف -ل ال -ب -داي -ة م -ا سص -يضص -م-ن ال-ف-رج-ة
للجميع ‘ سصهرة سصتكون ‡يزة من دون
شصك.

أهدت رياضصة ألكرة أ◊ديدية
ثما Êميدأليات للجزأئر (2
ذهبيتان ؤ  6فضصيات) ،عقب
إأجرأء ألنهائيات باŸركب
ألرياضصي أحمد غرمول
Óلعاب
‘ إأطار ألدؤرة ألثالثة ل أ
’فريقية للشصباب با÷زأئر .
أإ

ج -اءت ال-ذه-ب-ي-ت-ان ‘ م-ن-افسص-ات
الفردي للرافل (ذكور وإاناث) بفضصل
ﬁم -د ج -دي -د ال -ذي ت -ف -وق ع -ل-ى
م -واط -ن-ه م-وم-ن خ-راز .إاضص-اف-ة إا¤
ج -ه -اد ب -وك -رم -اف -ة ،ال -ف -ائ-زة ع-ل-ى
ا÷زائ -ري -ة ال -ث -ان -ي -ة أام-ال ب-ن ع-ب-د

عبد ألرؤؤؤف
برنـــــــــــاؤي:
أكد رئيسس أ’–ادية أ÷زأئرية للمبارزة،
رؤؤؤف برناؤي ،أنه «على ألرغم من
ألصصعوبات ألتي عاشصتها ،أثبتت جدأرتها
ؤعادت بقوة بتحقيقها لـ «نتائج تاريخية» ؤ
أحتÓلها ألصصف أ’ؤل ‘ ترتيب أŸيدأليات،
ضصمن أ’لعاب أ’فريقية للشصباب2018-
أ÷ارية با÷زأئر ألعاصصمة.
صصرح برناوي« :رغم كل الصصعوبات كنقصص التحضصÒ
وغياب عن اŸواعيد القارية والعربية ،إا’ اننا “كنا
من اثبات جدارتنا بالÎبع على العرشص ا’فريقي ‘
عدد اŸيداليات ‘ اŸبارزة».
أاضصاف« :هذه نتيجة تاريخية ،أ’ننا أ’ول مرة نحقق
اŸرتبة ا’و ‘ ¤اجما‹ اŸيداليات ‘ ا’سصلحة
الثÓثة ،وهذا  ⁄يحدث من قبل بالنسصبة للمبارزة
ا÷زائرية».
فبحصصيلة  20ميدالية ( 6ذهبيات 4 ،فضصيات و 10
برونزيات) ،تصصدرت ا÷زائر ترتيب الفرق اŸشصاركة
‘ منافسصات اŸبارزة متبوعة Ãصصر وتونسص على
التوا‹ .وقال أايضصا« :حققنا كل ا’هداف اŸسصطرة
قبل انطÓق اŸنافسصات بنسصبة  100باŸائة ،بعدما
ان-ت-زع-ن-ا اŸي-دال-ي-ات ‘ ج-م-ي-ع ا’خ-تصصاصصات التي
عّولنا عليها ،منذ البداية».
جرت اŸنافسصات التي اختتمت ،يوم اأ’ربعاء‘ ،
ال -ف -ردي وب -حسصب ال -ف -رق ،ح -يث ن -الت ا÷زائ-ر ‘
الفردي فقط  14ميدالية ( 3ذهبيات 3 ،فضصيات و 8
برونزيات) ‘ ،ح– Úصصلت ‘ الفرق على سصت
ميداليات ( 3ذهبيات ،فضصية وبرونزيت.)Ú

القادر.
–صصل على اŸيداليات النحاسصية
عند الذكور ،كل من خليل جÓصصي
(ت - - -ونسص) وي - - -اسص Úوي - - -ن - - -اكسص - - -ي
(اŸغرب) ،أاما عند اإ’ناث ،فكان
الÈون -ز م -ن نصص -يب إاسص-راء ع-اط-ف
(مصص - - -ر) ودن - - -ي - - -ا آايت أاوت - - -وه- - -ن
(اŸغرب).
–صصل الفريق الوطني على ثÓث
فضص-ي-ات ،ب-واسص-ط-ة ري-اضص-ي-ي ال-لعب
ال -قصص ‘ Òال -رم -ي ال -دق -ي-ق (ذك-ور
وإان - -اث) و‘ ال- -ت- -ت- -اب- -ع اıت- -ل- -ط
للتخصصصص ‘ اللعب الطويل.
لدى اإ’ناث ،خسصرت ليتيسصيا حمادو

‘ ال- -ن- -ه- -ائ -ي أام -ام اŸغ -رب -ي -ة رË
خو’ن ،كما انهزم زروق حميدة ضصد
اŸوريسص- -ي ب- -ات- -ون اف- -ت- -اب ،ع- -ن -د
الذكور .اكتملت منصصة التتويج عند
اإ’ن -اث م -ن ط -رف ه -ال Úل-وم-ب-وت-و
ب- - -ات- - -نسص- - -وي( Ó- - -ج .ال- - -ك- - -ون- - -غ- - -و
الدÁقراطية) والتونسصية أاحÓم حاج
حسصن.
‘ م -ن -افسص -ة ال -ت-ت-اب-ع ‘ ال-ل-عب
الطويل التي تعد تخصصصصا جديدا
سص -ي -ك -ون ‘ شص -ك -ل اسص -ت-ع-راضص-ي
خÓ- -ل أاوŸب- -ي- -اد ط -وك -ي -و ،2020
اك -ت -ف -ى ال-ث-ن-ائ-ي ﬁم-د ح-م-ودي
وكاميليا قدور بالفضصية.

حققن ـ ـ ـ ـا األهـ ـ ـ ـ ـداف اŸسسطـ ـ ـ ـ ـرة
وقال ايضصاŒ« :اوزنا كل من مصصر وتونسص وهما
ا–ادي- -ت -ان ق -وي -ت -ان وسص -ب -ق وان ان -ت -زع ’ع -ب -وه -ا
م- -ي- -دال- -ي -ات ع -اŸي -ة وأاوŸب -ي -ة ايضص -ا» ،م -ع -تÈا أان
«اŸبارزة ا÷زائرية تسص ‘ Òالطريق الصصحيح،
لكنها بحاجة ا ¤دعم أاك.»Ì
ب- -رر مسص- -ؤوول ا’–ادي- -ة أاسص- -ب- -اب خسص- -ارة ب -عضص
ا’ختصصاصصات ‘ النهائي او نصصف النهائي ا¤
«صص -غ -ر السص -ن م -ق -ارن-ة م-ع اŸن-افسص ح-يث أاشص-رك-ن-ا
عناصصر من ا’صصاغر ومنها من اأ’دا .Êصصحيح انها
 ⁄تتحصصل على الذهب لكنها صصعدت ا ¤منصصة
التتويج».
حسصب اŸتحدث ،فإان هذه اأ’لعاب سصمحت بإاعادة
بعضص اŸنتخبات ا ¤السصكة الصصحيحة على غرار
الشص- -يشص (ذك- -ور) و السص- -ي- -ف (ذك- -ور) .و اورد ايضص- -ا:
«الدورة سصمحت باكتشصاف بعضص ا’سصماء على غرار
ك -راي -رة شص -ري -ف (السص -ي -ف) ال -ذي ي -ن -ت -م-ي ا ¤ف-ئ-ة
ا’صصاغر والذي كان على اعتاب الذهبية لو’ بعضص
ا’مور غ Òالرياضصية التي جعلته يكتفي بالفضصية.
ونعول عليه كثÒا أ’نه Áثل مسصتقبل اŸبارزة».
حسصب مسصؤوول الفيدرالية ،فإان ا÷زائر وبعد غيابها
ع -ن اŸن-افسص-ات ال-ق-اري-ة السص-ن-ة اŸاضص-ي-ة ،سص-ج-لت
ع -ودة ق -وي -ة وارت -قت ا« ¤سص-ط-ح» اف-ري-ق-ي-ا .واف-اد:
«عدنا من بعيد بعدما غبنا عن البطولة ا’فريقية
 2017التي جرت بكوت ديفوار ‡ا جعلنا نÎاجع
كثÒا ‘ الÎتيب القاري ’ سصيما من ناحية النقاط».
عدنا ا ¤السصاحة القارية ‘  2018وحققنا 18
م -ي -دال -ي -ة م -ن -ه -ا خ -مسص ذه -ب -ي-ات خÓ-ل ال-ب-ط-ول-ة

Óواسصط وا’شصبال بÓغوسص بنيجÒيا
ا’فريقية ل أ
شصهر مارسص اŸاضصي» .يرى ان العودة هذه السصنة
تشصكل «–ديا كبÒا» ،لكن اŸنتخب ا÷زائري و‘
ا’سصلحة الثÓث «رفع هذا التحدي و“كن من انتزاع
ت - -أاشصÒت Úاث - -ن - -ت Úا ¤اوŸب - -ي- -اد الشص- -ب- -اب 2018
باأ’رجنت.»Ú
تأاهلت ا ¤اوŸبياد الشصباب ببوينوسص أايرسص
ا’رجنتينية (اكتوبر  )2018كل من زبوج يسصرى
(سص- -ي- -ف) وب- -ن ع- -دودة شص- -ي -م -اء (شص -يشص) إاث -ر
اح -ت Ó-ل -ه -م-ا اŸرك-ز ا’ول م-ن ب ÚاŸب-ارزي-ن
اأ’فارقة اŸشصارك ‘ Úالبطولة العاŸية التي
جرت أافريل الفارط Ãدينة فÒونا ا’يطالية.
اك -د ﬁدث -ن -ا ان «اŸشص -ارك -ة ‘ ا’وŸب -ي -اد
الشصبانية تتطلب –ضصÒا مكثفا لتحقيق نتائج
مشص-رف-ة ،وع-ل-ي-ن-ا إاي-ج-اد م-ن-افسص ت-ت-درب م-عه
’ع -ب -ات -ن -ا أ’ن اŸن -ت -خ -ب -ات ح -ال -ي -ا ك -ل -ه-ا ‘
معسصكرات –ضصÒية مغلقة‡ ،ا يصصعب علينا
ال -ع -ث -ور ع -ل-ى ع-ن-اصص-ر ت-ت-درب م-ع ب-ن ع-دودة
وزبوج».
يبقى الهدف اŸسصتقبلي بالنسصبة للرجل ا’ول
على رأاسص اŸبارزة ا÷زائرية هو «التحضصÒ
ل -ل-ت-أاه-ل ا ¤ا’ل-ع-اب ا’وŸب-ي-ة  2020بطوكيو
وتقد Ëوجه مشصرف خÓلها».
اخ-ت-ت-م اŸسص-ؤوول ب-ال-ت-ن-وي-ه ب-ت-ن-ظ-يم ا’لعاب
ا’فريقية التي سصمحت ،حسصبه ،بالوقوف على
اŸسصتوى ا◊قيقي للجزائر مقارنة مع بقية
اŸنتخبات‡ ،ا يسصمح بتصصحيح ا’خطاء.

يومي ـات إسسـÓميـ ـة

إاعداد :عب ـد الق ـادر
سسنات ـي
إامام أاسستاذ رئيسس
Ãسسجد البشسÒ
اإلبراهيمي
شسـارع الشسهـداء

السسبت  ٢٨جويلية  ٢٠١٨م
الموافق لـ ١٤ذي القعدة ١٤٣٩هـ

هام جدا

’نسصان ب Úجوأنبه
شصعور دأخلي يح ّسصه أ إ

ال ّصساحب ال ّصسديق
ضسوابطه ومواصسفاته

الصس- -دي- -ق الصس- -ال -ح ،واألن -يسس ال -ن -اصس -ح ،واألخ
الصسادق ،والرفيق اıلصس ،وا÷ليسس العاقل
ال -ت-ق-ي ،ن-ع-م-ة رب-ان-ي-ة ،وم-ن-ح-ة إال-ه-ي-ة ،وع-ط-ي-ة
ج -زي -ل -ة ،وه -ب -ة ع -ظ -ي -م-ة ،ل ت-ق-در ب-ث-م-ن ،ول
يسستعاضس عنها بكنوز األرضس ،كيف ل وقد قال
عليه الصسÓة والسسÓم““ :مثل ا÷ليسس الصسالح
والسسوء ،وكحا ⁄اŸسسك ونافخ الك ،““Òيقول ﬁمد بن واسسع ⁄ :يبق
من العيشس إال ثÓث :الصسلوات اÿمسس يصسليهن ‘ ا÷ميع فيعطى
فضسلهن ويكفى شسرهن ،وجليسس صسالح تفيده خÒا ويفيدك خÒا،
وكفاف من العيشس ليسس ألحد عليك فيه منة وليخاف من الله فيه
التبعة.
ومن جميل ما قيل ‘ األخوة ا◊سسنة :الود الصسحيح :هو الذي ل Áيل
ا ¤نفع ،ول يفسسده منع ،واŸودة أامن ،كما أان البغضساء خوف .وأانا
أاتأامل سسورة الكهف ،توقفت مليا عند قول ربنا سسبحانهÈ°UGh{ :
ó©J ’h ¬¡Lh ¿hójôj »°û©dGh IGó¨˘dÉ˘H º˘¡˘HqQ ¿ƒ˘Yó˘j ø˘jò˘dG ™˘e ∂°ùØ˘f
ÉfôcP øY ¬Ñ∏b Éæ∏ØZGC øe ™£J ’h É«fódG IÉ«◊G áæjR ójôJ º¡æY ∑Éæ«Y
( }ÉWôa √ôeGC ¿Éch √Gƒg ™ÑJqGhالكهف ،)٢٨ :فأالفيتها جامعة ألصسول
اختيار األصسدقاء ،نافعة ‘ –ديد صسفاتهمÁ ،كن أان تكون قاعدة
أاسساسسية ،ومرجعا مهما ‘ هذا الباب .كم نحن بحاجة إلسستحضسار
واسس -ت -ذك -ار ه -ذه اآلي -ة ‘ ،دن -ي -ا ال -ف ÏواŸدل -ه -م-ات ،وت-ع-ل-ق ال-ن-اسس
باŸاديات ،وإانغماسسهم باŸلذات والشسهوات ،وانقÓب اŸوازين ،وتغيّر
اŸفاهيم ،حتى صسار الصسادق كاذبا ،والكاذب ناصسحا ،والصسالح غريبا،
واŸنافق اŸتلون عاق Óحكيما!
ضسرورة اإلنسسان لصسديق صسادق ناصسح ﬂلصس ،تعظم ‘ مثل هذه
ال -ظ -روف ا◊ال -ك -ة ،واألج -واء اŸؤوŸة ،واألوق -ات ا◊رج -ة ،ألن ال -ل -ه
سسبحانه ذكر هذه اآلية بعد قصسة فتية أاصسحاب الكهف ،وما مّروا به من
ﬁنة وابتÓء عظيم ‘ دينهم ،وابتدأاها بعبادة الصس Èألهميتها ‘ هذا
ا÷انب ،فقال عّز وجلIGó¨dÉH º¡qHQ ¿ƒYój øjòdG ™e ∂°ùØf È°UGh{ :
( }¬¡Lh ¿hójôj »°û©dGhالكهف ،)٢٨ :هنا وصسيّة ربّانية مهّمة لكل
مسسلم ،بأان يبذل جهده ويصس Èنفسسه ،مÓزما و›السسا ومصساحبا من
–ققت فيه تلك ال ّصسفات ،التي تع Úعلى ال ّ
طاعة والثّبات ‘ اŸلمات
ونوائب الّدهر ،ومن أاهمها العبادة واإلخÓصس {º¡qHQ ¿ƒYój øjòdG
 ،}»°û©dGh IGó¨dÉHأاي :أاول النهار وآاخره يريدون بذلك وجه الله،
ف-وصس-ف-ه-م ب-ال-ع-ب-ادة والخÓ-صس ف-ي-ه-ا ،ف-ف-ي-ه-ا األم-ر بصسحبة األخيار،
و›اهدة النفسس على صسحبتهم ،وﬂالطتهم وإان كانوا فقراء فإان ‘
صس -ح -ب -ت-ه-م م-ن ال-ف-وائ-د ،م-ا ل ي-حصس-ى وŸا ك-انت األم-وال وال-ت-ج-ارة
واŸنصسب والوجاهة زائلة ،إال من عمل صسا◊ا وأاطاع ربه فيها ،فÓ
يكن اŸقياسس ‘ اختيار الصسديق تلك ا◊طام ،ألنها تفسسد القلوب
وتنّغصس العيشس ،فعليك باŸواظب على الطاعات ،والذاكر لله كثÒا،
اÛتنب اŸعاصسي والسسيئات ،فمن ع ّ
ظم حقوق الله ‘ قلبه وأاداها
ب -ج -وارح-ه ف-ح-ري ب-ه أان ي-ح-ف-ظ ح-ق-وق إاخ-وان-ه وج-لسس-ائ-هÈ°UGh{ ،

 }∂°ùØfاي احبسسها وثبتها¿ƒYój øjòdG ™e{ ،
 }»°û©dGh IGó¨dÉH º¡HqQأاي مع أاصسحابك الذين
ي -ذك -رون -ه سس -ب -ح -ان -ه ط-ر‘ ال-ن-ه-ارÓÃ ،زم-ة
الصسÓة فيهما }¬¡Lh ¿hójôj{ ،اي ذاته طلبا
Ÿرضس -ات -ه وط -اع -ت -ه ،ل ع -رضس -ا م -ن أاع-راضس
الدنيا }º¡æY ∑Éæ«Y ó©J ’h{ ،أاي ل Œاوز
نظرك إا ¤غÒهم بالعراضس عنهم }É«fóodG IÉ«◊G áæjR ójôJ{ ،اي
تطلب ›السسة الشسراف واألغنياء تأالفا لقلوبهمÉæ∏ØZGC øe ™£J ’h{ ،
 }ÉfôcP øY ¬Ñ∏bأاي جعلناه غاف ÓلبطÓن اسستعداده للذكر باŸرة ،أاو
وجدناه غاف Óعنه ،وذلك لئ Óيؤوديك ا‹ الغفلة عنه {√Gƒg ™ÑJGh
 }ÉWôa √ôeGC ¿Échأاي مÎوكا متعاونا به مضسّيعا.
و‡ا يسستفاد من اآلية ‘ ضسابط اختيار الصساحب الناصسح األم Úسسيما
‘ مواطن الف ،Ïرفقة أاهل الصسÓح وذوي الرأاي السسديد والعقل
الراجح القو ،Ëفإانهم ‡ا يع Úعلى العصسمة من فتنة الذين ودوام
تذكر الخرة.
كذلك من معاي Òمعاشسرة وانتقاء األصسحاب ،اختيار من ل يخالطك
لغرضس دنيوي أاو مصسلحة مادية ومنفعة وقتية ،إا‰ا يريد بذلك وجه
ال -ل -ه وال -نصس -ح واألخ -وة الصس -ادق -ة ،ب -ع -ي -دا ع-ن أاخ-وة ال-نسسب وال-وط-ن
والقومية وا÷نسسية والقبيلة والعشسÒة ولله در القائل:
وأاخ أابوه أابوك قد يجفوك ـ ـ ـا
كـم من أاخ لك  ⁄يلده أابوكا
صساف الكرام إاذا أاردت إاخاءهم وأاعلم بأان أاخا ا◊فاظ أاخوكا
وكـ ـ ـأا‰ا آابـ ـ ـاؤوهم ولـ ـ ـدوكا
كم إاخوة ل ـ ـك  ⁄يلدك أابوهـم
تخشسى ا◊توف بها Ÿا خذلوكا
لو كنت –ملهم على مكروهة
بنياط قلبك ثم ما نصسـ ـروكا
وأاقـارب لو أابصسروك معلـقا
الناسس ما اسستغنيت كنت أاخا لهم وإاذا افتقرت إاليهم فضسحوكا

من صسفات ا÷ليسس أايضسا ،أان ل يكون متبعا لهواه ،بل متجردا ‘ آارائه
منصسفا ‘ أاقواله وتقريراته ،لقوله سسبحانه¬Ñ∏b Éæ∏ØZGC øe ™£J’h{ :
( }ÉWôa √ôeGC ¿Éch √Gƒg ™ÑJqGh ÉfôcP øYالكهف من اآلية ،)٢٨ :أاي
ضسياعا وهÓكا وخسسارة ،ألنها نتيجة طبيعية لتباع الهوى الذي هو من
أالد أاعداء النسسان.
إال لعظم بليتي وعنائي
إاّني بليت بأاربع ما سسلطوا
إابليسس والدنيا ونفسسي والهوى كيف السسبيل وكلهم أاعدائي
وقال ا◊سسن :أايها الرجل ،ان أاشسد الناسس عليك فقدا ،لرجل اذا
فزعت اليه وجدت عنده رأايا ،ووجدت عنده نصسيحة ،بينا أانت كذلك
اذا فقدته ،فالتمسست منه خلفا فلم Œده.
والصسديق النافع من أاخلصس لك النصسيحة ،دون ›املة أاو “لق ،وكما
قيل :صسديقك من صسدقك ـ أاي النصسيحة ـ ل من صسّدقك بكل ما تقول
ولو كان باط!Ó

م -ن أاسس -م -ائ -ه ا◊سس -ن-ى
اسسم الله الباقي ،ولقد
ورد هذاالسسم ‘ قوله
تعاhP ∂˘HqQ ¬˘Lh ≈˘˘≤˘˘Ñ˘˘jh{:¤
( }ΩGôc’Gh ∫Ó÷Gالرحمان:
 ،)٢٦ومعناه :هو ا◊ي
ال- - - -ذي ل Áوت ،وه - - -و
ال- -دائ- -م ال- -وج -ود ،وه -و
الباقي بعد فناء خلقه ،واجب الوجود لذاته ،ل يقبل
العدم ،وسسبحانه الله القد Ëأازل ،الباقي أابدا.
وحظ العبد من هذا السسم أان يعلم أاّنه ذاهب إا¤
رّبه الباقي ‘ هذا الوجود ،ف Óينبغي أان تغّره
ا◊ياة الدنيا ويغّره بالله الغرور.

من اŸرأاة““ :اللهم إاّني أاسسأالك خÒها وخ Òما جبلتها عليه،
وأاعوذ بك من شسّرها وشسّر ما جبلتها عليه““.
 :á«ë°üdG ájÉæ©dG - 4وقد اهتم السسÓم بالنسسان فنهي عن قتله
بغ Òسسبب مشسروع ،كما نهى عن كل ما يضسر ببدنه وصسحته ،كما
ق -ال ال -ل -ه ت -ع -ا}≥◊ÉH ’GE ¬∏˘dG Ωôq˘M »˘à˘dG ¢ùØ˘æq˘dG Gƒ˘∏˘à˘≤˘J ’h{ :¤
(األنعام ،)١٥١ :وقال تعاº¡«∏Y Ωôëjoh äÉÑ«£dG º¡d πëjoh{ :¤
( }åFÉÑÿGاألعراف ،)١٥٧ :وقال صسلى الله عليه وسسلم““ :ل ضسرر
ول ضسرار““.
الصسحة النفسسية :يغفل كث Òمن الناسس أاهمية الصسحة النفسسية أاو
يغفلون السسبيل لرعايتها وا◊فاظ عليها مع أانها ركن أاسساسسي ‘
–ق -ي -ق السس -ع -ادة ،ل -ذلك ح -رصس السس Ó-م ع -ل-ى ت-رب-ي-ة ال-ن-فسس
الفاضسلة وتزكيتها باÿصسال النبيلة ،فكان أاهم ما سسعى اليه هو
تكوين النفسس السسوية اŸطمئنة الواثقة.
قال الله تعاIôgR º¡æe ÉLGhRGC ¬H Éæ©qàe Ée ¤GE ∂«æ«Y ¿ó“ ’h{ :¤
(}≈≤HGCh ÒN ∂HqQ ¥RQh ¬«a º¡æàØæd É«fódG IÉ«◊Gطه.)١٣١ :
 :á«∏≤©dG áë°üdGإان العقل هو مناط التكليف ‘ النسسان ،لذلك
أام -ر الشس -ارع ا◊ك -ي -م ب -ا◊ف -اظ ع -ل -ي-ه وحّ-رم ك-ل م-ا ي-ؤودي ا¤
اإلضسرار به أاو إازالته ،ومن أاعظم ما يؤودي ا ¤ذلك اŸسسكرات
واıدرات ،لذلك حرمها الله تعا ¤بقولهGƒæeGB øjòdG É¡jqGC Éj{ :
¿É˘˘£˘˘«˘˘°ûdG π˘˘ª˘˘Y ø˘˘e ¢ùLQ Ω’R’CGh ÜÉ˘˘°üf’CGh ô˘˘°ù«ŸGh ô˘˘˘ªÿG É‰GE
IhGó©dG ºµæ«H ™bƒj ¿GC ¿É£«°qûdG ójôj É‰GE @ ¿ƒë∏ØJ ºµq∏©d √ƒÑæàLÉa
ºàfGC π¡a IÓ°üdG øYh ¬∏dG ôcP øY ºcóq°üjh ô°ù«ŸGh ôªÿG ‘ AÉ°†¨ÑdGh
( }¿ƒ¡àæeاŸائدة.)٩١ ،٩٠ :
 :á«MhôdG áë˘°üdGل-ق-د اع-ت-ن-ى ال ّشس-رع ب-وضس-ع ال-وسس-ائ-ل ال-ك-ف-ي-ل-ة
با◊فاظ على الصسحة الروحية ،فندب اŸؤومن ا ¤ذكر الله تعا¤
على كل حال ،كما أاوجب عليه ا◊د األدنى الذي يكفل له غذاء
ال -روح ،وذلك بشس -رع ال -ف -رائضس م -ن الصس Ó-ة والصس -ي -ام وال -زك -اة
وا◊ج ،ثم فتح له بابا واسسعا بعد ذلك بالنوافل ،وجميع أانواع
القربات فهذه العبادات تربط النسسان بربه وتعيده اليه كّلما
جرفته موجات الدنيا ،لذا كان الرسسول صسلى الله عليه وسسلم
يقول““ :وجعلت قّرة عيني ‘ ال ّصسÓة““ ،وكان يقول صسلى الله عليه
وسسلم““ :يا بÓل ،أارحنا بال ّصسÓة““.
وق- -د ن- -ه- -ى الشس- -ارع ع -ن األم -ور ال -ذي ت -ؤودي ا ¤سس -ق -م ال -روح
وضس -ع -ف-ه-ا ،ف-ن-ه-ى ع-ن ات-ب-اع األه-واء والشس-ب-ه-ات والن-ه-م-اك ‘
اŸلذات ،ألنها تعمي القلب وŒعله غاف Óعن ذكر الله لذلك
قال الله تعا ‘ ¤وصسف الكفار}πo°VGC ºg πH ΩÉ©f’CÉc ’GE ºg ¿GE{ :
(الفرقان ،)٤٤ :وقال تعاÉªc ¿ƒ∏cÉCjh ¿ƒ©àqªàj GhôØc øjòdGh { :¤
ﬁ( }º¡d iƒãe QÉædGh ΩÉ©f’CG πcÉCJمد.)١٢ :
وعليه فإانّ ال ّسسعادة هي تلك الشّسعور الّنفسسي الروحي الذي يشسعر
فيه النسسان بسسكينة نفسسه واطمئنان قلبه ،والرضسا عن الله الذي
هّيأا له أاسسباب السسعادة والتي تزيده ارتباطا معه سسبحانه.

IQƒKÉCe ∫GƒbGC
GÒN √óÑ©H ¬∏dG OGQGC GPGE :º«≤dG øHG ∫Éb
,¬fÉ°ùd øe É¡H QÉÑN’EGh ,¬Ñ∏b øe ¬dÉªYGC ájhDQ Ö∏°S
πNój ≈àM ¬æ«Y Ö°üf ∫Gõj Óa ,¬ÑfP ájhDôH ¬∏¨°Th
Ö∏≤dG øe ™aQ ∫ÉªY’CG øe πÑ≤J Ée ¿ÉEa ,áæ÷G
.√ôcP ¿É°ù∏qdG øeh ,¬àjhDQ

جوإبك

السسنة يوم الّنحر الّرمي ثم النّحر ثم ا◊لق
عن أانسس بن مالك ـ رضسي الله عنه ـ أان
رسسول الله صسلى الله عليه وسسلم أاتى منى ،فأاتى
ا÷مرة فرماها ،ثم أاتى منزله Ãنى ونحر ،ثم
قال للح ّ
Óق““ :خذوا““ ،أاشسار إا ¤جانبه
األÁن ،ثم األيسسر ،ثم جعل يعطيه
الناسس (رواه البخاري ومسسلم).
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عّمـ ـ ـ ـا
يشسغلـ ـك
❊ سس :وصص- - -ل ع - -ل ّ- -ي
رمضصان و ⁄أصصم ما
ع- -لّ- -ي م- -ن دي- -ن م- -ن
أل-ع-ام أŸاضص-ي ،ف-م-اذأ
أعمل؟

خ Òإلهدى

من أعÓم أ÷زأئر أ◊بيبة

١٧٧٠٦

ح ّ
ظك من أإسسماء إلله إ◊سسنى

مفهوم ال ّسسعادة ‘ اإلسسÓم واألسسباب اŸؤودية لتحقيقها

ال ّسسعادة شسعور داخلي يح ّسسه النسسان ب Úجوانبه يتمثل ‘
سس -ك -ي -ن -ة ال -ن -فسس ،وط-م-أان-ي-ن-ة ال-ق-لب ،وانشس-راح الصس-در ،وراح-ة
الضس -م Òوال -ب-ال ن-ت-ي-ج-ة لسس-ت-ق-ام-ة السس-ل-وك ال-ظ-اه-ر وال-ب-اط-ن
اŸدفوع بقوة الÁان قال الله تعاhGC ôcP øe É◊É°U πªY øe{ :¤
( }áÑ«qW IÉ«M ¬æ««ëæ∏a øeƒDe ƒgh ≈ãfGCالنحل ،)٩٧ :وقال تعا:¤
{¬d ¿qÉEa …ôcP ø˘Y ¢Vô˘YGC ø˘eh @ ≈˘≤˘°ûj ’h π˘°†j Ó˘a …Gó˘go ™˘Ñ˘JqG ø˘ª˘a
( }Éµæ°V á°û«©eطه.)١٢٤ ،١٢٣ :
وقال رسسول الله صسلى الله عليه وسسلم““ :ليسس الغنى عن كÌة
اŸال ولكن الغني غني النفسس““.
إاّن ال ّسسعادة ‘ اŸنظور السسÓمي ليسست قاصسرة على ا÷انب
اŸادي فقط ،وإان كانت األسسباب اŸادية من عناصسر السسعادة،
ذلك أان ا÷انب اŸادي وسسيلة وليسس غاية ‘ ذاته ،لذا كان
الÎكيز ‘ –صسيل السسعادة على ا÷انب اŸعنوي كأاثر مÎتب
على السسلوك القو ،Ëوقد تناولت النصسوصس الشسرعية ما يفيد
ذلك ومنها:
قال الله تعا¿ƒ∏cÉCJ É¡æeh ™aÉæeh A±O É¡«a ºµd É¡≤∏N ΩÉ©f’CGh{ :¤
@( }¿ƒMô°ùJ ÚMh ¿ƒëjôJ ÚM ∫ÉªL É¡«a ºµdhالنحل.)٦ ،٥ :
وق -ال صس -ل -ى ال -ل -ه ع -ل -ي -ه وسس -ل -م““ :م -ن سس -ع-ادة إاب-ن آادم :اŸرأاة
ال ّصسا◊ة ،واŸسسكن الصسالح واŸركب الصسالح““.
فالسسعادة ‘ منظور السسÓم تشسمل:
السسعادة الدنيوية :فقد شسرع السسÓم من األحكام ووضسح من
الضسوابط ما يكفل لÓنسسان سسعادته الدنيوية ‘ حياته األو ،¤إال
أانه يؤوكد بأان ا◊ياة الدنيا ليسست سسوى سسبيل ا ¤اآلخرة ،وأان
ا◊ياة ا◊قيقية التي يجب أان يسسعى لها النسسان هي حياة
اآلخرة قال الله تعاøeƒDe ƒgh ≈ãfGC hGC ôcP øe É◊É°U πªY øe{ :¤
( }áÑ«qW IÉ«M ¬æq««ëæ∏aالنحيل.)٩٧ :
 :ájhôN’CG IOÉ©˘°ùdGوه -ذه ه -ي ال ّسس -ع-ادة ال-دائ-م-ة اÿال-دة ،وه-ي
مرتبة على صسÓح اŸرء ‘ حياته الدنيا قال الله تعاøjòdG{ :¤
ºàæc ÉÃ áæ÷G Gƒ∏NOGC ºµ«∏Y ΩÓ°S ¿ƒ˘dƒ˘≤˘j ÚÑ˘«q˘W á˘µ˘FÓŸG º˘gÉ˘aqƒ˘à˘J
( }¿ƒ∏ª©Jالنحل ،)٣٢ :وقال تعاÉ«fódG √òg ‘ Gƒæ°ùMGC øjò∏d{ :¤
( }Ú≤qàŸG QGO º©ædh ÒN IôN’BG QGódh áæ°ùMالنحيل .)٣٠ :ولقد حّدد
السس Ó-م وظ -ي-ف-ة النسس-ان ‘ األرضس ب-أان-ه خ-ل-ي-ف-ة ف-ي-ه-ا يسس-ع-ى
إلع -م -اره -ا و–ق -ي -ق خ Òال-بشس-ري-ة ،ومصس-ا◊ه-ا ال-ت-ي ارت-ب-طت
باألرضس ال أان هذا العمار و–صسيل اŸصسالح تكتنفه كث Òمن
الصسعاب ،ويتطلب من اإلنسسان بذل ا÷هد و–مل اŸشساق ‘
سسبيل ذلك .كما أان ا◊ياة ليسست مذللة سسهلة دائما كما يريدها
النسسان ويتمناها ،بل هي متقلبة من يسسر ا ¤عسسر ومن صسحة
ا ¤مرضس ،ومن فقر إا ¤غنى أاو عكسس ذلك ،وهذه ابتÓءات
دائمة يتمرسس عليها النسسان ‘ معيشسته ،فيحقق عن طريقها
اŸعا Êالسسامية التي أامر بها من الصس Èوقوة الرادة ،والعزم
والتوكل والشسجاعة ،والبذل وحسسن اÿلق وغ Òذلك ،وهذه من

العدد

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

هذه ألصصفحة –توي على آأيات قرآأنية
كرÁة وأحاديث نبوية شصريفة ،ألرجاء أ◊فاظ
عليها وحمايتها من ألتدنيسس .وشصكرأ

أاق- -وى اسس- -ب- -اب ال- -ط- -م- -أان- -ي- -ن- -ة والسس- -ع- -ادة وال -رضس -ا ق -ال ال -ل -ه
تعا∫Gƒ˘e’CG ø˘e ¢ü≤˘fh ´ƒ÷Gh ±ƒÿG ø˘e A»˘°ûH º˘µ˘fqƒ˘∏˘˘Ñ˘˘æ˘˘dh{:¤
ÉfGE GƒdÉb áÑ«°üe º¡àHÉ°UGC GPGE øjòdG øjôHÉ°üq dG ô°ûHh äGôªãdGh ¢ùØf’CGh
∂ÄdhGCh áªMQh º¡qHQ øe äGƒ∏°U º¡«∏Y ∂ÄdhGC @ ¿ƒ©LGQ ¬«dG ÉfGEh ¬∏d
( }¿hóà¡ŸG ºgالبقرة.)١٥٦ - ١٥٥ :
وقال صسلى الله عليه وسسلم““ :عجبا ألمر اŸؤومن فإان أامره كله
خ ،Òفإان أاصسابته سسراء شسكر فكان خÒا له ،وإان أاصسابته ضسراء
صس Èفكان خÒا له).
ولتحصسيل السسعادة لبد من –قيق األسسباب اآلتية:
 ,ídÉ°üdG πª˘©˘dGh ¿ÉÁ’G - 1و–صس -ل السس -ع -ادة ب -الÁان ذلك ان
خضسوع اŸؤومن لله تعا ¤يقوده ا ¤الراحة النفسسية التي هي
اŸقوم األول لÓنسسان العامل النشسط ،الذي يحسس بأان للحياة
معنى وغاية يسسعى لتحقيقها قال الله تعا⁄h GƒæeGB øjòdG{ :¤
( }¿hóà¡e ºgh øe’CG º¡d ∂ÄdhGC º∏¶H º¡fÉÁGE Gƒ°ùÑ∏jاألنعام.)٢٨ :
 :≥∏ÿG ¤G ¿É°ùMÓd ¬©aóJ »à˘dG á˘∏˘°VÉ˘Ø˘dG ¥Ó˘N’CÉ˘H »˘∏˘ë˘à˘dG - 2إان
النسسان كائن اجتماعي لبد له من الختÓط ببني جنسسه ،فÓ
Áكنه السستغناء عنهم والسستقÓل بنفسسه ‘ جميع أاموره ،فإاذا
كان الختÓط به لزم طبعا ،ومعلوم أاّن الناسس يختلفون ‘
خصسائصسهم اÿلقية والعقلية ،فÓبد أان يحدث منهم ما يكدر
صسفو اŸرء ويجلب له الهم وا◊زن ،فإان  ⁄يدفع ذلك باÿصسال
الفاضسلة كان اجتماعه بالناسس ـ ول مفر له منه ـ من أاك Èأاسسباب
ضسنك العيشس وجلب الهم والغم ،لذلك اهتم السسÓم بالناحية
األخÓقية وتربيتها أاÁا اهتمام ،ويظهر ذلك ‘ مدح النبي صسلى
الله عليه وسسلم حيث قال الله تعا ‘ ¤وصسفه صسلى الله عليه
وسسلم( }º«¶Y ≥∏N ≈∏©d ∂fqGEh{ :القلم.)٤ :
وقال تعا ‘ ¤ذلك أايضساÉq¶a âæc ƒdh º¡d âæd ¬∏dG øe áªMQ ÉªÑa{ :
‘ ºgQhÉ°Th º¡d ôØ¨à°SGh º¡æY ∞YÉa ∂dƒM øe Gƒ°†q Øf’ Ö∏≤dG ß«∏Z
( )ôe’CGآال عمران.)١٥ :
“م مكارم
وقال رسسول الله صسلى الله عليه وسسلم““ :إاّنـما بعثت أل ّ
األخÓق““ ،وقال صسلى الله عليه وسسلم““ :مثل اŸؤومن ‘ Úتواّدهم
وتراحمهم وتعاطفهم ،كمثل ا÷سسد الواحد إاذا اشستكى منه عضسو
تداعى له سسائر ا÷سسد ،با◊مى وال ّسسهر““.
 :ÉªFGO ¬à«©Ã Qƒ©°ûdGh ¤É©J ¬∏dG ôcP øe QÉãc’EG - 3إان النسسان يكون
رضس -اه Ãت -ع -ل -ق -ه ب -حسسب ذلك اŸت -ع -ل -ق ب-ه وع-ظ-م-ت-ه ‘ ن-فسس
اŸتعلق ،والله تعا ¤هو أاعظم من يطمئن له القلب وينشسرح
بذكره الصسدر ،ألنه مÓذ اŸؤومن ‘ جلب ما ينفعه ودفع ما
يضسّره ،لذلك جاء الشسرع بجملة من األذكار تربط اŸؤومن بالله
تعا ¤مع ّŒدد األحوال زمانا ومكانا عند حدوث مرغوب أاو
اÿوف من مرهوب ،ومن النصسوصس التي تدل على ذلك:
أا  -قال الله تعا{ :¤أال ( }Üƒ∏≤dG øÄª£J ¬∏dG ôcòHالرعد.)٢٨ :
 - Üأامر النبي صسلى الله عليه وسسلم أان يقول اŸسسلم عند زواجه
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❊❊ ج األصسل ‘ من عليه دين من رمضسان وجوب
القضساء على الÎاخي وليسس على الفور ،وإاذا كان العبد
معذورا حبسسه عن القضساء مرضس أاو رضساعة أاو أاعمال
شساقة ،ووصسل عليه رمضسان ا÷ديد يقضسي ما عليه ،ول
شسيء عليه ،أاما إاذا اسستهزأا وتراخى من غ Òعذر،
فيجب عليه القضساء مع الفدية عن كل يوم يصسومه.

الشسري ـ ـ ـ ـ ـف التلمسسـ ـ ـ ـ ـاÊ

هو ﬁمد بن احمد بن علي الشسريف الدريسسي وكنيته:
أابو عبد الله ،ولقبه وشسهرته :الشسريف التلمسسا ،Êويعرف ايضسا بالغلوي،
واشستهر بذلك نسسبة ا ¤قرية من أاعمال تلمسسان تسسمي العلوين ،كما
يعرف بأابي عبد الله الشسريف ،ويكتفي تارة بلفظ الشسريف ،وكثÒا ما كان
أاهل عصسره ومن بعدهم ينعتونه ببعضس األلقاب بحسسب العتبار الفقهي
أاو العلمي او األصسو‹ او بعضس مؤولفاته كالمام او الشسيخ او عبارة صساحب
اŸفتاح او شسارح ا÷مل للخو‚ي .ولد الشسريف التلمسسا Êسسنة عشسر
وسسبعمائة ( ٧١٠هـ  ١٣١٠ -م) ،من أاسسرة علم وتقوى وشسرف ونباهة ونبل،
وصسÓح وحسسن تدين.
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ولد أابو عبد الله الشسريف التلمسسا Êوسسط أاسسرة عربية أاصسيلة وشسريفة،
حيث أان مرد نسسبه ا ¤ا◊سسن بن علي بن أابي طالب رضسي الله عنهما،
واتسسمت هذه األسسرة بالعلم والنباهة والوجاهة وحسسن التدين ،و‘ كنف
هذه البيئة اÿصسبة و–ت رعاية خاله عبد الكر Ëوحرصسه الشسديد عليه
نال أابو عبد الله الشسريف حظه من الÎبية والتعليم ‘ سسن مبكرة،
سساعده ذلك على تنمية مواهبة الفكرية وقدراته الذهنية ،األمر الذي
مهد إامامه آافاقا فسسيحة تبشسر بغد مشسرق بالعلم واŸعرفة.
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بدأات هذه اŸرحلة الدراسسة ‘ سسن مبكرة منذ كان أابو عبد الله
الشسريف –ت رعاية خاله عبد الكر ،Ëحيث كان يصسطحبه معه إا¤
›السس ال-ع-ل-م وال-ع-ل-م-اء ،ف-ظ-ه-رت ‚اب-ت-ه وق-درات-ه ال-ذه-ن-ي-ة وم-واهبه
الفكرية منذ صسغره ،فأاحب العلم و›السس العلماء فأاقبل عليه بأاخÓق

م -رضس -ي-ة ،وك-ان خ-ال-ه
ي -وج -ه اب-ن أاخ-ت-ه ال-ت-وج-ي-ه
ا◊سسن بعد ظهور عÓمات
النجابة عليه ،ويÓزمه ويحرصس على تعليمه ففي تلمسسان اهتم ‘ أاوائل
دراسسته بقراءة القرآان ،فأاخذه عن الشسيخ ابي زيد ابن يعقوب ،بعد اأن
اكتمل فنونا متعددة ‘ سسن مبكرة وجد أابو عبد الله الشسريف ‘ نفسسه
عزما قويا ورغبة ملحة ‘ اŸزيد من طلب العلوم ،فار–ل صسوب مدينة
فاسس اين اسستفاد من ›موعة من اŸشسايخ ‘ شستى الفنون ،و‘ سسنة
 ٧٤٠هـ ـ  ١٣٣٩م ار–ل ا ¤تونسس ولقي هناك ›موعة كبÒة من
اŸشسايخ واسستفاد منهم الكث Òثم رجع أابو عبد الله الشسريف ا ¤مسسقط
رأاسسه تلمسسان.
 :∞jô°ûdG ñƒ«°T - 4تلّقى الشسريف العلم خÓل مرحلته التحصسيلية عن
طائفة من شسيوخه داخل تلمسسان وخارجها ،لذلك نتعرضس ا ¤جملة من
شسيوخه بتلمسسان ومن خارجها.
فمن شسيوخه :القاضسي ابن هدية القرشسي اŸتوفى سسنة  ٧٣٦هـ ـ  ١٣٣٥م
ـ أابو اÛاصسي اŸتوفى سسنة  ٧٤١هـ  ١٣٤٠ -م.
ـ القاضسي أابو عبد الله التميمي اŸتو‘ سسنة  ٧٤٥هـ ـ  ١٣٤٤م.
لقد أاخذ الشسريف العلم خارج تلمسسان من علماء فاسس وتونسس ،فأاما من
فاسس :عبد اŸؤومن ا÷اناتي اŸتوفى سسنة  ٧٤٦هـ ـ  ١٣٤٥م .أابو عبد الله
لبلي اŸتوفى سسنة
السسطي اŸتوفى سسنة  ٤٧٩هـ  ١٣٤٨ -م ـ أابو عبد الله ا آ
 ٧٥٧هـ ـ  ١٣٥٦م ،وأاما من تونسس :أابو عبد الله ابن عبد السسÓم اŸتوفى
سسنة  ٧٤٩هـ ـ  ١٤٣٨م.
لحد رابع ذي ا◊جة سسنة إاحدى
 :ÊÉ°ùª∏àdG ∞jô°ûdG IÉah - 5مات ليلة ا أ
وسسبع Úوسسبعمائة ( ٧٧١هـ ـ  ١٣٧٠م ).

وأ

❊
أان
بل
ا لله
فاإذ
فقو
فص

: OGó``````YGE
áæ«eCG.ê
السسبت  ٢٨جويلية  ٢٠1٨م
الموافق لـ  1٤ذي القعدة  1٤٣٩هـ

22

العـ ـدد177٠٦ :

koutoufcom@gmail.com

‘

حّب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك
ي ـ ـا ب ـ ـ ـ ـ ـلÓدي

فالك فال اÒÿ

ا◊مل

ك -ل أاق -دار ال -ل -ه ط -ي -ب-ة
سس -واء ط -ابت ب -ه -ا روحك أام
 ⁄تطب والله يعلمُ وأانتم ’
تعلمون

الثور

ت- -ريُ- -د أان ت- -ع- -رَف م- -ن يسس- -ت- -ح t-ق أان
يسس- -ت- -وط- -ن أاع- -م- -اقك ،أانُ- -ظ- -ر إا ¤م -ن
ن ا◊ياَة جميلة مهما
يجعُلك تشسعر أا ّ
ق َسست.

ولعلع صسوت الرصساصش يدوي
فعاف الÒاع خرافة حÈ
وتأابى اŸدافع صسوغ الكÓم
اذا  ⁄يكن من شسواظ وجمر
وتأابى القنابل طبع ا◊روف
اذا  ⁄تكن من سسبائك حمر
وتابى الصسفائح نشسر الصسحائف
ما ⁄تكن بالقرارات تسسري

أأخبار

مثÒة

مسضجد متنقل ‘ اليابان
لتعزيز السضلم العاŸي

ا÷وزاء

ومضضة

أاح - -ي - -انً- -ا ن- -ت- -م- -ن- -ى ل- -و ن- -رج- -ع
ل-ط-ف-ول-ت-ن-ا م-رًة أاخ-رى ف-تضسميد
ج-راح أارج-ل-ن-ا ب-ع-د ال-ل-عب أاسس-ه-ل
كثًÒا من تضسميد جراح
قلوبنا بعد الك.È

^ ج -ان -ا ضس -ي -ف ضس ّ-ي-ف-ن-اه وم-ن
الفرحة كتّفناه.

^ اŸروحة الكهربائية

^ الطبيب النفسسي يقول :عندما يحÚ
موعد النوم ضسع جميع اŸشساكل خارج اŸنزل
^ ك- - - - - - -ن ث - - - - - -ري ً- - - - - -ا
ب - -أاخ Ó- -قك ،وغ- -ن- -يً- -ا و Âب -ه -دوء ي-رد ع-ل-ي-ه ال-رج-ل ق-ائ :Ó-ول-ك-ن ي-ا
ب- -ق- -ن- -اع -تك ،وك -بًÒا دك - -ت - -ور م - -ع- -ق- -ول أان أات- -رك زوج- -ت- -ي ت- -ن- -ام ‘
الشسارع..
بتواضسعك.
^ بخيل جاءه ضسيف قال له :هل تغديت؟
قال الضسيف ’ والله  ⁄أاتغد بعد ...قال
ال -ب -خ -ي -ل خسس -ارة  ،وال-ل-ه ل-و إانك ك-نت
^ ال -ن -ق-د ن-وع-ان ’ ب-د
متغذيا لعملنا لك شسايا.
م -ن ال -ت -ف-ري-ق ب-ي-ن-ه-م-ا ...
نقد تطوير ونقد –ق.Ò

بينما تسستعد اليابان ’سستضسافة
ال -زوار م-ن ج-م-ي-ع أان-ح-اء ال-ع-ا‘ ⁄
’وŸبية الصسيفية ،2020
’لعاب ا أ
ا أ
اب-ت-ك-رت شس-رك-ة ط-وكيو للفعاليات
ال -ري -اضس -ي -ة وال -ث -ق-اف-ي-ة ““مسس-ج-دًا
م -ت -ن -ق÷ ““Ó-ع-ل السس-ي-اح اŸسس-ل-مÚ
يشس-ع-رون وك-أان-ه-م ‘ وط-نهم ونقل
’مريكي
موقع ““أاي بي سسي نيوز““ ا أ
ع -ن ي -اسس -وه -ارو إاي -ن -وي ،ال -رئ-يسش
ال -ت -ن -ف -ي -ذي ل -ل -مشس -روع ،ق -ول-ه إان
احتمال عدم وجود مسساجد كافية
للزوار اŸسسلم ‘ Úعام  2020أامر
ينذر باÿطر بالنسسبة لبلد يعتÈ
ن-فسس-ه ج-زءا م-ن اÛت-م-ع ال-دو‹.
وأاضساف““ :كبلد منفتح على العا⁄
ومضس- - -ي- - -اف ن - -ري - -د أان ن - -تشس - -ارك
(اŸوميناشسي) الضسيافة اليابانية مع
اŸسس -ل -م .““Úت -اب -ع ق -ائ ““ :Ó-سس-أاك-ون
سسعيدا إاذا “كن أاناسش من إافريقيا
’وسس- -ط م- -ن الصسÓ- -ة ‘
والشس - -رق ا أ
اŸسسجد ليكون أاداة لتعزيز السسÓم
العاŸي““.
جرى كشسف النقاب عن اŸسسجد
اŸت -ن-ق-ل ال-ذي ب-ل-غت ت-ك-ل-ف-ت-ه 900
أالف دو’ر ‘ وقت سسابق من هذا
’سس -ب -وع ،خ -ارج م -ل -عب ت -وي -وت -ا،
ا أ
وت -ب -ل -غ مسس-اح-ت-ه  48مÎا م -رب-ع-ا
ويسس- - -ت- - -وعب ن- - -ح- - -و  50مصس،Ó
وﬁم- -ول ع- -ل- -ى شس- -اح- -ن- -ة ك- -بÒة
’شسارة إا ¤أانه يعيشش ما
وŒدر ا إ
ب  100 Ú-إا 200 ¤أال -ف مسس-ل-م ‘
اليابان.

©IÈ
∏d

األسضد

’ ت- - -ركضش خ- - -ل - -ف أاح - -د
لتذكره بوجودك واعلم جيدًا أان من
يحب ’ ينسسَى.

º°ùàHG

حكم وأامثال

السضـــعــــــــادة

السس- -ع- -ادة ’ Áك -ن أان
ت -ك -ون شس -ي -ئ -ا ُم -ن َ-ت-ظ-را
سسيتحقق يوما ‘ حياتنا
ف- - - -ه- - - -ي ›رد أاوق- - - -ات
مرحلية تصسنعها أابسسط
’شس- -ي -اء اŸت -اح -ة ل -ن -ا،
ا أ
’شس- -ي- -اء اŸؤوج- -ل -ة
’ن ا أ
أ
’نسس- - - - - - - - -ان اإ¤
–ّول ا إ
راصس -د سس -ل -ب -ي لشس -ج-رة
ا◊ي - -اة ال- -ت- -ي ت- -ع- -يشش
فصس- -ول- -ه- -ا ،ب- -ي -ن -م -ا ه -و
ي - -ن - -ت - -ظ - -ر أان ي - -ع- -يشش
خ- - -ط - -وة م - -ع - -ل - -ق - -ة ..
ويعيشش مل Óورتابة.

السضرطان

ب - - - - -عضش ال - - - - -ع Ó- - - - -ق- - - - -ات
’نسس -ان -ي -ة ...م -ث -ل ال -زج -اج أاح -ي-انً-ا
ا إ
ي -فّضس -ل أان نÎك -ه -ا م -كسس -ورة ب-دً’ م-ن
إايذاء أانفسسنا Ãحاو’ت إاصسÓحها.

حل العدد السسابق

ششغل
عقلـك

أاح -ي -انً-ا ي-خ-ذل-ن-ا ال-ب-عضش ،
’نهم ⁄
’ننا قصسرنا بـحقهم ،بل أ
ليسش أ
يعتادوا على صسدق اŸشساعر.

@ أان ث - - - -الث أاك Ìإاسس - - - -م
اسس - -ت - -ع - -م - -اً’ ‘ ال - -ع - -ا ⁄ه- -و
““تشسانغ““ وثا Êإاسسم اسستعما ً
’
ه- - -و ““م- - -ارك““ ،أام- - -ا أاول إاسس - -م
اسستعما ً
’ هو ““ﬁمد““.
’شس - -خ - -اصش ال - -ذي- -ن
@ا أ
Áشسون بطريقة سسريعة
‘ ال - - - -ط- - - -ري- - - -ق ع- - - -ادة
ي-ت-م-ت-ع-ون بُ-نُ-ب-وغ ع-ق-لي
ع - -اٍل ،ك - -م - -ا ل - -دي - -ه - -م
ف -رصس-ة أاك Èل-ي-ك-ون-وا
ن- - -اج- - -ح Úم- - -ق- - -ارن- - -ة
ب- -ال- -ذي- -ن Áشس -ون
ببطء.

العذراء

’ربع’ :
قواعد السسعادة ا أ
تكره أاحدا مهما أاخطأا ‘ حقك ،عشش ‘
بسس -اط -ة م-ه-م-ا ع Ó-شس-أانك ،ت-وق-ع خًÒا
مهما ك ÌالبÓء ،أاعطي الكث Òحتى
لو امتلكت القليل.

اŸيزان

ع -ن -دم -ا ي -ن -ق -ل أاح -ده-م
إاليك خÈا ما ’ ،تخجل من سسؤواله عن
مصس - -در ا ،Èÿف- -ا’إشس- -اع- -ة ي- -ؤول- -ف- -ه- -ا
ا◊اق-د ،وي-نشس-ره-ا ا÷اه-ل ،ويصسدقها
السساذج.

العقرب

’–اول ت -ن -ت -ق-م م-ن ال-ذي
يسسيء لك باŸثل  ،اعتÈه مثل ا◊مار
إاذا رفسسك – ..ك م - - -ك- - -ان ال- - -رفسس- - -ة
وت- -ت- -وج- -ع ق -ل -ي  Ó-ث -م ..ت -كÈ
وتنسسى.

القوسس
’–اول تنتقم من الذي يسسيء لك
باŸثل  ،اعتÈه مثل ا◊مار إاذا رفسسك
– ..ك مكان الرفسسة وتتوجع قليÓ
ثم ..تك Èوتنسسى.

ا÷دي

نبضضن ـ ـ ـ ـ ـا فلسضطين ـ ـ ـ ـ ـي لألب ـ ـ ـ ـ ـد
صسّور يا عا ⁄صسور والدم يسسيل
فلسسطيني ما بيقبل يحيى ذليل
جبينو عا‹ ما يوطي لو غÒو Áيل
ميل عا ’قصسى وقلو كيف بنهواه
وطنوا بينزف قدامو صسامد بيئن
بدو رجال ضسحيلو تعطي وما “ن
صسغار كبار بنتسسابق ما هم السسن
الواحد حاسسسش ببÓدو عاشست جواه

’ح- - - -ي- - - -ان .
‘ ب - - - -عضش ا آ
.نتمنى ان نذهب بعيدا ’ ..
يهم ا ¤أاين  ..فقط بعيدا ! حيث ’
هم ،و’ نحن ،و’ أاي شسيء ““ فقــــط
 ...لعلنا نرتاح.

الدلو

’ –زن إاذا ج - - -اءك سس - - -ه - - -م
ق- -ات -ل م -ن أاق -رب ال -ن -اسش إا ¤ق -ل -بك ..
فسسوف Œد من ينزع السسهم ويعيد لك
ا◊ياة و ا’بتسسامة.

ا◊وت

إاذا  ⁄تسستفد من التقنيات
اŸت -وف -رة ‘ –سس Úع -اداتك وت-ن-ظ-ي-م
أاع- -م- -الك ،ف- -أانت ت- -ع- -يشش خ- -ارج ه- -ذا
العصسر.

 info@ech-aab.comالعدد
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انسض -رسس ج -ار  Êف -اسض -ن ان -ك-م ك-ل اسس ن-السض-بث اغ-م-يسس ن-ت-م-ازي-غث..م-ا Êات-اف-م ÿب-ار
ن -ت -م-ورث-ن-ا اسس ووال-ن يÓ-ن نسض-ن-ي-ه-ن اق غ-ورن سض-ك-ل ،اشض-ن-ويث ،ام-زاب-يث ،اق-ب-اي-ل-يث ،اشض-اويث،
اتراقيث..الشضياي يÓن هيقيث"الشضعب" مانك اتيلي سضما او ازاث ان كل نوقراي..الهدف انغ نتا
اعذال نالشضي يÓن يÎاق اق جرنان "الشضعب"  ،واانتشضني نÎحب سضاÿطواث انيغ لرياي Ê
قراين نوجرنان مانك اثنحسضن.

أÿطر نتغوردأم أغÓن

ال -و’ي -ة ن -ت-غ-ردايت ات-وسس-ج-ل دسس
اشس اسسقسس جار الف Úغال شسارد
ن-ل-ل-وف ن-ا◊ا’ت سس-غ-رم-ان ن-الو’ية
نتغردايت اتوسسجÓن دسس ازدغات
ال -نسس -ب-ة ت-زع-ل-وكت ن-وسس-وق-اسس دي-ن
اغ - -رم ان - -ق- -رارة سس 325نا◊ا’ت

دف- -رسس ت- -غ- -ردايت
نا◊ا’ت
236
نوسسوقاسس.
اشس - - -رى ام - - -زوار
ادت- - -ودج- - -ان دف - -ر
اضس - - - - - -رى ن- - - - - -قت
تواغيت دين اقاي
ا‰ضس -ون ت-ام-ع-الت
غ- -ال اق- -ن سس -ت -دار
ان -ت-زم-ارت اق-رب-ان
ادسس اسس- -وف -ار ان -غ
اŸصس- -ل ا’ن ات -رى
السس- -م ن- -ت -غ -ردامت
دتÓفسسا.
سس- -بسس -ون دخ ا’ن
ي- - -ل- - -زم اف- - -م- - -دان
ادج-ان ت-ي-ت-ي ي-غلب
دين اززدق نا◊الة دالقلت دوضسبع
نزبل اغو’د دموشسان انوعمار مع
ادرى ن -ال -ق -ط-ران ف-ي-دران ان-ت-دارت
اسس -وزغ -ار اورى ان -وت-اف ان-ل-ه-وايشس
غال وماسس انتدارت.

ٌق -ل -مسس -الت أاح -ج -ر وام -ان ٌق -ل -م-داذ
أاصس -ق -ار نسس -ان ٌق -هسس -وحث ن -ا◊وج،
’خ- -ط- -ر الشس -ي -و أان -وم -ن -وشس اك -يسس
سسملمي توغ امان تاسسنيد فيزيرات
واسس يكمل ٌقـ  8إاسسٌقاسسان إاÁضسان.
ٌقغ Òتيضسان ومٌقان ميدان اخÓل
دم- -وك- -ان م- -ا Êدوفصس- -ان ال -ت -ي -واث
وامان مب Óوار هنتخذام أاكوبانيث
نسس - -ي - -ال و ه - -ب - -ان ذي - -ن ÿسس - -ارث
ط- -اق- -رضس- -الت وام -ان ي -ت ٌ-ق -ه ٌ-ق -اران
ٌقيÈيذام مب Óوار يسسفاياذ زيسسان
ح- -ت- -ى دي- -ي- -ج ،و أاسس- -ح- -ال أاÁضس -ان
إانخذامان نسسيال رسسوريفث وعذال
إام- -وك -ان -و ق -ط -ع -ان ام -ان ف -م -ي -دان
فيزيرات نعيطا دالسسوايع مب Óوار
إاه- -ن -خÈان  ،م -ات -ا إاق -زران م -ي -دان
يتصساقاران امان داسسحوقار ٌقا◊ق
نسسان.

أاتسسميثياغ بلي إامدبران نسسراباسس
وامان توغيهان وكذان قبل أاتاذاف
أاسسوحث أاونبذو فوزوغار وامان أاغÒ
أاشس- -رق- -ي روغ Òأاغ- -رب- -ي ن- -ال -و’ي -ة
ٌق-ل-م-داذ أاسس-ن-قصس إاع-وي-ق-ان ومامان
ف-م-زذاغ ن-ذي-ن يÓ-ن ق-ي-م-ان “رث-ان
سسعيطابو ذٌقامو بصسح ماتا جردان
إامزذاغ نتيبازة أايقيم داخÓظ أافراق
وام-ان ف-م-ي-دان م-ب Ó-وار سس-ف-اي-ذان
إامزذاغ أاغ Òأاغربي نيغ دو’ إامزذاغ
أاغ Òأاشسرقي سسوامان ’هنيكفان ،و
ال-ك-ول إاع-وي-ق-ن-و إاب-ان-ان إاك-ا’ن قنان
سسهيل نالباراج نكاف الدير إاوخران
اخ Ó-ل ف -ال -ت -ي -ع -اذيسس ’خ -ط-ر ت-وغ
إامدبران وامان توكذان سسيقبل بلي
أام -ان -يسس أاداوضس -ان إاخ-ام-ان م-ي-دان
ٌق -سس ٌ-ق -اسس نـ 2017بصس -ح ري -ي-م-ارو
أاو’سس امسسÓيث فلمسسالتو

الششيخ باعلي واعمر –
تغردايت

اشس ان - -ف- -ذو م- -ع
و’ي ن- - - -ا◊م- - - -ان
ت -ف -غ -ن-ت-د ت-غ-وردام
دتÓفسسوين
سس-ال-غÒان ب-رسسنت
ف- -وم -ان دم -وشس -ان
ادسسن تافزة اموÊ
“و دم- - - - -وشس- - - - -ان
اعمرن دسسن مدان
◊واشس دج -دل -وان
ك- - -رم- - -نت ام - -اسس
نسس-وشس-ا اداح-نابال
دبسس-ون اسس-خدمان
مدان “دورتنسسان
.
و Êدق - -ن اÿط- -ر ب- -اÿصس- -وصس
ف- -ب- -ورخسس دم -زان -ان م -ان ازدغ -ات
ات -وسس -وق -اسس اق -ن وب -غ -ور اŸن -ي -ع -ة
ال -ع -م -رسس شس -ارد ن -ي-ارن وسس-دف-اق-ن
الوالدنسس ال دمت.

إأعوبقان وأمان أأقرضصا’ن ٌقهسصوحث نا◊ومان ٌقتيبازة

تيبازة :عÓء ملزي

شسذكان أاخÓل دميدان سسلخصساصس
وام -ان ن -تسسسس-ي ٌق-غÒان Áخ-ا’ف-ان
نتيبازة ٌقوسسانو و وكذان بلي أاوسسان
ن -ت -فسس -وث ن -ي -غ ن -تÒزا Áضس-ان خÒ
إاووسسانو نا◊ومان ٌقلمسسالتو و الشسيو
اهايان يتوجراد ٌقهوريق Úنتحصسلت
ٌقيتحوف أاكوبانيث نسسيال يسسيوران
امان.
أاحصسلت إاٌقبانان سسالقّواث ٌقوسسانو
Óغ Òأاشس-رق-ي ن-ال-و’ية
ه-ت-وج-راد ف -إ
ما Êتوغ ميدان تيل Úغرسسان وامان
فيزيرات نـ 24دالسسواياع ٌقاسس ،بصسح
ف- -ي- -زي -رات تسس -وحث اي -ور إاÃضس -ان
وا’ن وامان تاسسنيد شسرى نالسسواياع
ذٌقاسس مب Óوار يبان الوقث نسسان
نيغ دو’ لعبار نسسان  ،و تافان ميدان
سس - -وام- -و إاع- -وب- -ق- -ان دي- -ق- -رضس- -ا’ن

قبل العيذ امقران

لعوأيل أنلورأسص أمقرأن رقلنت سصي
سصخانت غن لبحر

ثدجا السسخانت نالصسيف نسسقاسس
ل -ب -اسس ان-ل-ع-واي-ل ان-ل-وراسس ام-ق-ران
بشس -ام اذسس -اف -رنت غ -ن -و’ي-اث اقÓ-
ذيسس -نت ل -ب -ح -ر بشس -ام اكسس-نت ق-ل-ي
سسقÓون انسسنت واذبحرنت سسÒتو
ق- -ب- -ل م -اه -دع -دا ال -ع -ي -ذ ام -ق -ران
وثاوليث نقداشسن.
راج-نت ل-ع-واي-ل ان-ب-اثنت اذلوراسس
ام -ق -ران أاق -ا Êإاق -ك -م -ل رمضس -ان ذ
ال -ع-ي-ذ ام-زي-ان أاوب-ذون أات-راق-ن ب-را
ان - -ب- -اث- -نت بشس- -ام أاذح- -وسس- -ن ق- -ل- -ي
واذصسيفنت سسÒتو ذالبحر نالو’ياث
غدقربن باثنت ام بجاية  ،جيجل ،
سسكيكدة ،خاطر أالدخول اŸدرسسي
ذاو‹ ن -ق -داشس-ن غ-ن-ل-ق-رايث إاق-رب-د
او’زم اذسسحوسسن ادريث انسس.
ان-ن-ت-ان-غ ل-ب-اسس ان-لعوايل انلقاهنت
بلي نهنت Úوجذنت إاماننسسنت قبل
العيذ امزيان او’نت اتراجنت برك
أاذسس- -ع- -ق -ب -نت اŸنسس -ب -ي -اي خ -اط -ر
غ- -رسس- -نت ل- -ب- -اسس م- -ا Êإاج- -م -ل -نت
إاصس- - -وردان ن- - -ب- - -ح - -ر ،أاوزيك أا’نت
ل -ع -واي -ل اذت-روح-ان-تشس ط-ول ل-ب-ح-ر
خاطر أالنت اتصسيافنت ذي الدوار
إاذنلعايلت ثمقارنت ما Êغتمجمالن

اوم - -اث ت- -وم- -اث Úذث- -داه ن- -ام- -غ- -ار
ام -ق -ران  ،بصس -ح ذل -ع -وم -اي إان-ق-ورا
ما Êإاقعمرن ادريث أانسسنت او’ن
غرسسن ثغاوسسوين نتالكنلوجيا و’ن
ات- -رح- -ان ل- -ب -ح -ر خ -اط -ر ات -اوي -ن -د
أاسسقاسس كامل نهن Úجمل الصسوارد
نالرحÓي .
إامسس -ع -اذ ي -ق  Ó-غ -رسس-ن إاسس-ع-ي-ف-ن
انسسن انيغ لفاميلت ثتيلي ذالو’يث
ان-ل-ب-ح-ر أاه-ن-تافذ أاثهنان سساŸشسكل
ن- -ن- -نسس- -اي خ- -اط- -ر دÁا ات- -ن- -وسس -ن
غ-رسس-ن،بصس-ح ي-ق Ó-أاوغ-رسس-ن ح-ت-ى
أاذح- -د دÁا ك- -ران أاوت- -اوي- -ن إاذسس -ن
كلشسي سسياي امطابونا  ،لبسسطاث،
أادرواث ،ح - -ت - -ى ال - -قضس - -ي - -ان أا◊ق
ن- -وسس -ان إام -زورا ات -اوزيث سس -ب -انت،
أاو’نت أال- -ع- -يÓ- -ث ل -ب -اسس أات -ك -ل -نت
ف -اŸدري -اث أاق Ó-خ-دم-ن غ-رسس-ن ،
خ - -اط - -ر ك - -ل صس- -ي- -ف ات- -ق- -ن- -اسس- -ن
اıي- -م- -اث أات- -رح -ان إاذنسس -ع -ي -ف -ن
ان-ل-خ-ذمت ،م-ا Êإات-اف-ن ال-فرصسثاي
ثح Óلباسس بشسام أاذمزرنت لعوايل
ن- -خ -دام -ن ن -ي -ي -يشست ن -ال -ق -ط -اع ام
الصسحة انيغ الÎبية.
باتنةŸ :وشضي حمزة

ÿصصيصص Ãن أأقر أديتسصغلن يل سصقسص
ثÈتسس :ع نايت رمضضان

ي -ل سس -قسس ÿصس -يصس Ãن ي -تسس-ل-د
غسس اكن امذبرن ثعن ثمسسلت قرن
اك - - -ن اذفك وغ .Íاذغ أان- - -ف ذدرث
اطسس ان -ت-م-ذن-ن اتسس-ذرن اسس-عشس-نت
يوث انتغنتسس اوعرن اند اسسغمنت
غف ثغز بطسس انوسسن بل ثقث Ãن.
أامن اتسسند سسثقدرث غسس اكن أانف
ذقنبذ امذنن اتسسحوجن اطسس أامن
أام ذثسسسسث نغ ذقززذغ اند ثوشسلت
أامن اثرذ اقجذرن نغ اشسطذن بل م
نتسس اشسشسف اقزمرن اديل اسسنث
ثكول ذقسسÿ .صسصس Ãن ذين يجن
اطسس نثوشسلت اكن اذعوزنت اضسن
اسسرجنت ثقث Ãن .يل اند اسسعوزن
ا ⁄اديل وسس بل م ثقد اثقدرث.

ايك ي Íاطسس امزذغ انتمون اكن
ادب -ك -ن -نت ال -غضس انسس -نت و ذسس-ول-ن
ام -ذب -رن ث -ع -ن ث-مسس-لت اك-ن ادغ-رن
ام- -نسس- -ن اك- -ن ادف- -ن ث- -ف- -رث اوغ- -ر
اÿصسيصس Ãن .سسثم انضسن أانف اكن
الن وقذ يتسسرحن غر لعونصس نغ ثلو
اكن ادغمن أامن  .اغر اÿصسيصس
Ãن اسس- -عشس -نت وطسس ان -ت -ذرن ان -د
ام -زذغ اتسس -رح -ن ثصس-ب-حث بسس غ-ر
ام- -ك- -ون ال- -ع- -ونصس- -ر ن- -غ ن -ث -ل -و اك -ن
ادغ- -م -ن أام -ن ن -غ اذشس -ق -ع -نت ارشس
امشس -ط -ح يك ذŸزي -ن اوك-ن ادغ-م-ن
سسفل نزويل .الن وقذ يغل سسغز البÒ
ن -غ ال -ع -ونصس -ر اك -ن اتسس-ذرن ث-ق-ن-ث-ن
اÿصسيصس Ãن .سسثم انضسن امذبرن
ث- -ع- -ن ث -مسس -لت اسس -ول -ن ام -زذغ اك -ن
اذشسحن ذقسسخذمن Ãن.
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مواقيت
الصشÓة

^  ٢٨ج-وي-ل-ية  :١٩٥٥ن-اقششت ا÷م-ع-ي-ة ال-وط-نية
الفرنسشية مسشاألة التعذيب ‘ ا÷زائر وقررت
“ديد حالة الطوارئ.
^  ٢٨جويلية  :١٩٥٧تبنت ا◊كومة الفرنسشية
م-ي-زان-ي-ة ت-قشش-ف-ي-ة ن-ظ-را ل-لضش-يق اŸا‹ الكب Òالذي
تتسشبب فيه مصشاريف ا◊رب ‘ ا÷زائر.

الطقــسش اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
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كاريكات /ÒعنÎ

قوأرب تقليدية ألصشنع.

‘ إأطار مكافحة أإ’رهاب وبفضشل أ’سشتغÓل ألفعال
ل -ل -م -ع -ل -وم -ات ،أوق -فت م-ف-ارز مششÎك-ة ل-ل-ج-يشس أل-وط-ن-ي
ألششعبي ،يوم  25جويلية  ،2018إأرهابيا بباتنة/ن.ع‘ ،5.
ح Úأوقفت أربعة ( )04عناصشر دعم للجماعات أإ’رهابية
بكل من تبسشة/ن.ع 5.وسشيدي بلعباسس/ن.ع.2.
و‘ إأط- -ار ﬁارب- -ة أ÷رÁة أŸن- -ظ- -م- -ة ،أوق -فت م -ف -ارز
للجيشس ألوطني ألششعبي بكل من ألوأدي وبسشكرة/ن.ع،4.
م -ه -رب Úأث -ن Úوضش -ب-طت شش-اح-ن-تُ Úم-ح-م-ل-ت Úبـ()46,15
قنطارأ من مادة ألتبغ و( )127000علبة سشجائر ‘ ،حÚ
ضشبطت مفرزة أخرى بع Úقزأم/ن.ع ،6.سشبعة ( )07أطنان
من أŸوأد ألغذأئية.
من جهة أخرى ،أحبط حرأسس ألسشوأحل بالقالة/ن.ع،5.
ﬁاولة هجرة غ Òششرعية لـ( )14ششخصشا كانوأ على مÏ
قارب تقليدي ألصشنع ،فيما ” توقيف ( )09مهاجرين غÒ
ششرعي Úمن جنسشيات ﬂتلفة بتلمسشان.

أ÷زأئر تدين بشسدة أ’عتدأءأت
أإ’رهابية على ألسسويدأء ألسسورية

ن-ي-ة
من
ربعة
رفة

 32°وهران

35°

...وتوقيف  4عناصسر دعم أإ’رهاب
وحجزأطنان من أŸوأد ألغذأئية

خلفت عششرات القتلى
وا÷رحى من اŸدنيÚ

و’د

 31°وهران

الثمن  ١٠دج

17706

توقيف عنصسر دعم أ÷ماعات أŸسسلحة وŒ 5ار ﬂدرأت

..أحباط هجرة غ Òشسرعية ل ـ30شسخصسا

 33°ا÷زائر

عنابة

قامت بها مفارزا÷يشش والدرك ‘ عدة و’يات

من جهة أخرى ،أحبطت مفارز للجيشس ألوطني ألششعبي
خ Ó-ل ع -م -ل-ي-ات م-ت-ف-رق-ة ب-ك-ل م-ن سش-وق أه-رأسس وت-بسش-ة
وألطارف/ن.عﬁ ،5.او’ت ت -ه -ريب ك -م -ي -ات م -ن أل-وق-ود
ُتقدر بـ( )11791ل ،Îفيما أحبط حرأسس ألسشوأحل بعنابة،
ﬁاو’ت هجرة غ Òششرعية لـ( )30ششخصشا كانوأ على مÏ

 34°ا÷زائر

عنابة

السشبت ١٤ذو القعدة  ١٤٣٩هـ الموافق لـ  ٢٨جويلية  ٢٠١٨م

« الششعب « ‘ إأطار مكافحة أإ’رهاب وبفضشل أ’سشتغÓل
ألفعال للمعلومات ،أوقفت مفرزة مششÎكة للجيشس ألوطني
ألششعبي ،يوم  26جويلية  ،2018عنصشر دعم للجماعات
أإ’رهابية بتبسشة/ن.ع.5.
و‘ إأط- -ار ﬁارب- -ة أ÷رÁة أŸن- -ظ- -م- -ة ،أوق -فت م -ف -ارز
للجيشس ألوطني ألششعبي بكل من ورقلة وبسشكرة/ن.ع،4.
خمسشة (Œ )05ار ﬂدرأت ومهرب Úأثن Úوضشبطت ()60
كيلوغرأم أمن ألكيف أŸعالج وششاحنة ُمحملة بـ()16,6
ق -ن -ط -ارأ م -ن م -ادة أل -ت -ب -غ ‘ ،ح Úأوق-فت م-ف-ارز أخ-رى
ب - -ت- -مÔأسشت وع Úق- -زأم/ن.ع ،6.سش - -ب- -ع- -ة ( )07م- -ه -ربÚ
وضش-ب-طت ( )3,685أط -ن -ان م-ن أŸوأد أل-غ-ذأئ-ي-ة وم-ع-دأت
ألتنقيب عن ألذهب.

الفجر٠٤.٠٨.................:
الششروق٠٥.٥١..............:
الظهر١٢.٥٥.................:
العصشر١6.٤٤................:
المغرب٢٠.٠٢...............:
العششـاء٢١.٣٥.................:

أدأنت أ÷زأئر «بششدة» أول أمسس أ’عتدأءأت أإ’رهابية ألتي أسشتهدفت ﬁافظة
ألسشويدأء وضشوأحيها ‘ جنوب سشوريا,وألتي أدت إأ ¤سشقوط ألعششرأت من ألقتلى
وأ÷رحى ‘ صشفوف أŸدني.Ú
وقال ألناطق ألرسشمي لوزأرة ألششؤوون أÿارجية ,عبد ألعزيز بن علي ششريف‘ ,
تصشريح ل (وأج)« :ندين بششدة أ’عتدأءأت ألدموية ألهمجية ألتي ششنتها أÛموعات
أإ’رهابية لدأعشس على مدينة ألسشويدأء وقرأها ‘ جنوب سشوريا وألتي أدت إأ¤
سشقوط ألعششرأت من ألقتلى وأ÷رحى ‘ صشفوف أŸدني.»Ú
وأضشاف بن علي ألششريف بأان «وحششية هذه ألهجمات أ’رهابية تعكسس قطعا أفÓسس
أŸششروع ألدموي لهذأ ألتنظيم أإ’رهابي وتع Èعن توجهه ألظÓمي أŸنحرف عن كل
ألششرأئع وأأ’ديان».
وأضشاف قائ« :Óوإأذ نششيد بصشمود سشوريا وتصشديها آ’فة أإ’رهاب ألتي عبثت لسشنوأت
بأامن هذأ ألبلد ألششقيق وأسشتقرأره ,فإاننا نتقدم بتعازينا أ’سشر ألضشحايا و“نياتنا
بالششفاء وألتعا‘ للجرحى .كما نعرب عن تضشامننا مع سشوريا ,هذأ ألبلد ألذي يعد
مهدأ للحضشارة أإ’نسشانية وألذي ضشرب ششعبه أروع أأ’مثلة ع Èألتاريخ ‘ ألتعايشس
ألسشلمي وألعيشس معا ‘ سشÓم».
Óرهاب ‘ جميع
وخلصس ألناطق ألرسشمي أ ¤ألقول« :وإأذ ‚دد رفضشنا وإأدأنتنا ل إ
أششكاله ومظاهره ,فإاننا ندعو كافة ألفاعل Úألدولي Úإأ ¤موأصشلة أ÷هود وتكثيفها
Óمن وألسشلم ‘
Ÿوأجهة هذه أآ’فة أÿطÒة ألتي مازألت تششكل تهديدأ حقيقيا ل أ
ألعا».⁄

..وتدين ألهجوم على ناقلة نفط سسعودية ‘ ألبحر أأ’حمر

أدأنت أ÷زأئر أمسس ألهجوم ألذي تعرضشت له ناقلة نفط سشعودية أمسس أأ’ول
أÿميسس ‘ ألبحر أأ’حمر معتÈة أياه «مسشاسشا خطÒأ» بالقانون ألبحري ألدو‹ و
با◊ق ‘ حرية أÓŸحة ,حسشبما أفادت به وزأرة ألششؤوون أÿارجية ‘ بيان لها.
« أ÷زأئر تدين ألهجوم ألذي أسشتهدف يوم أÿميسس ناقلة نفط سشعودية ‘ ألبحر
أأ’حمر وألذي يعت Èمسشاسشا خطÒأ بالقانون ألبحري ألدو‹ و با◊ق ‘ حرية
أÓŸحة و يؤوثر سشلبا على ألتجارة ألدولية» يوضشح ذأت أŸصشدر.
وأبرزت وزأرة ألششؤوون أÿارجية أن «هذأ ألهجوم هو موضشع أدأنة أششد لوقوعه ‘
Óم Úألعام Ÿنظمة أأ’· أŸتحدة لبعث مسشار
ألوقت ألذي يسشعى أŸمثل أÿاصس ل أ
تسشوية هذأ ألنزأع ألذي Áزق هذأ ألبلد (أليمن) و يفرضس على ألسشكان أŸدنيÚ
معاناة وآأ’م تفوق كل وصشف».
وخلصس ذأت ألبيان أ ¤أن « أ÷زأئر Œدد تضشامنها مع ألششعب ‘ أليمن و تؤوكد
Óزمة ألتي يعيششها هذأ
›ددأ دعمها ألكامل ÷هود أأ’· أŸتحدة لتسشوية سشياسشية ل أ
ألبلد ألششقيق.

قصشد البيع
وا’سشتهÓك
الششخصشي

توقيف ثÓثة
أشسخـ ـ ـ ـ ـ ـاصص
بحوزتهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم
سسائﬂ Óدر
‘ إأطار جهودها Ùاربة بيع
وت- - -ع - -اط - -ي أıدرأت وسش - -ط
ألشش -ب-اب“ ،ك-ن ع-ن-اصش-ر ف-رق-ة
أل -ب -حث وأل -ت -دخ-ل ب-اŸصش-ل-ح-ة
أل -و’ئ -ي -ة ل -لشش -رط-ة أل-قضش-ائ-ي-ة
بسشعيدة بدأية أأ’سشبوع أ÷اري
م -ن ت -وق -ي -ف ث Ó-ث -ة أشش -خ-اصس
تÎأوح أعمارهم ما ب 17 Úو39
سشنة تورطوأ ‘ حيازة مؤوثرأت
ع -ق -ل -ي -ة (سش -ائ -ل ﬂدر) قصش -د
أل-ب-ي-ع وأ’سش-ت-هÓ-ك ألشش-خصشي،
وقائع ألقضشية تعود إأثر دوريات
لعناصشر فرقة ألبحث وألتدخل
ب -ح -ي سش -ي-دي ألشش-ي-خ أي-ن ل-فت
أن-ت-ب-اه-ه-م شش-خصش-ان مشش-بوهان
ل - -ي - -ت- -م ت- -وق- -ي- -ف- -ه- -م- -ا وع- -ن- -د
إأخضش -اع -ه -م-ا ل-ع-م-ل-ي-ة أل-ت-ل-مسس
أ÷سش -دي ضش -ب -ط ب -ح -وزت -ه -م -ا
ق -ارورة سش -ائ -ل ﬂدر وم -ب -ل -غ -ا
ماليا ليتم أقتيادهما إأ ¤مقر
ألفرقة للتحقيق ،بعد ألتحري
معهما كششفت عن هوية ‡ولهم
أل -رئ -يسش -ي أل -ذي ي -ق -وم بÎوي-ج
أŸؤوث -رأت أل -ع -ق-ل-ي-ة ‘ أوسش-اط
ألشش- -ب- -اب ح -يث ب -ع -د ت -ك -ث -ي -ف
أأ’بحاث ألقي ألقبضس عليه.
سشعيدة :ج .علي

بعد توقيف مركبتŒ Úاريت Úمششبوهت Úببجاية

ألشسرطة –جز◊وما بيضساء غ Òصسا◊ة لÓسستهÓك
“كن عناصشر فرقة ششرطة ألعمرأن
وح-م-اي-ة أل-ب-ي-ئ-ة ،أ’م-ن و’ي-ة ب-ج-اي-ة،
أمسس أأ’ول ،ب- -ال- -ت -نسش -ي -ق م -ع أع -وأن
مديرية ألتجارة على مسشتوى حاجز
أŸرأق -ب-ة ب-ب-ئ-ر ألسشÓ-م ب-ب-ج-اي-ة ،م-ن
حجر كمية معتÈة من أللحوم ألبيضشاء
أŸقدرة بـ1800كيلوغرأم غ Òصشا◊ة
ل Ó-سش -ت -ه Ó-ك ،ح -يث ك -انت م -وج-ه-ة
ل-ل-تسش-وي-ق وأ’سش-ت-هÓ-ك ع-ل-ى مسشتوى
ﬂت -ل -ف أÓÙت أıصشصش -ة ل -ب-ي-ع
أللحوم باŸدينة.
وبحسشب مصشدر مسشؤوول ،فإاّن ألكمية
أÙج -وزة ” ح-ج-زه-ا ب-ع-د ت-وق-ي-ف
م-رك-ب-تŒ Úاري-ت Úم-ع-ب-أات Úب-اللحوم
أل - -ب- -يضش- -اء ،غ Òخ- -اضش- -ع- -ة لشش- -روط
أŸرأقبة من طرف ألطبيب ألبيطري،
وك -انت أŸرك -ب -ة أأ’و– ¤م -ل ك -م-ي-ة
تقدر بـ 1400كلغ Ÿالكها أŸدعو م
.ي ،وأŸرك -ب -ة أل -ث -ان -ي -ة ك-انت –م-ل
كمية تقدر بـ  400كلغ ملك للمدعو م

.ج ،وقد ” –ويل ألكمية أÙجوزة
إأ ¤أŸذب -ح أل -ب -ل-دي أي-ن ” إأتÓ-ف-ه-ا
ب -حضش -ور م -ال -ك -ي -ه -ا ،وّ” إأسش -ت -دع -اء
أŸت -ورط Úل -ل -ت -ق -رب م -ن أŸصش -ال -ح

أıتصشة قصشد أسشتكمال أإ’جرأءأت
ألقانونية ضشدهما.
بجاية :بن النوي توهامي

أمن سسكيكدة يوقف أمرأة متورطة‘ سسرقة أ◊لي من قاعات أ◊فÓت

أوقفت مصشالح أمن سشكيكدة أمرأة تبلغ من ألعمر  44سشنة،
متورطة ‘ قضشية ألسشرقة من دأخل قاعة للحفÓت ،حيث
تعود وقائع ألقضشية عندما تقدمت إأ ¤مصشالح ألششرطة
موأطنة من أجل رفع ششكوى قانونية ومتابعة قضشائية ضشد
›ه -ول ،Úع -ن ف -ع -ل ألسش -رق -ة أل -ت -ي ط -الت ›وه -رأت -ه-ا
(ﬁزمة من أŸعدن أأ’صشفر) ،وهذأ على مسشتوى غرفة
تغي ÒأÓŸبسس بإاحدى قاعات أ◊فÓت Ãدينة أ◊روشس
سشكيكدة.
حيث أسشتو ¤ألفاعلون على ›موعة من أ◊لي ألثمينة
ك-انت دأخ-ل ح-اف-ظ-ة ي-دوي-ة ،ق-وأت ألشش-رط-ة ف-ور ت-ل-ق-ي-ه-ا
أل -ب Ó-غ ف -ت -حت –ق -ي -ق ‘ أل -قضش -ي -ة.أن-طÓ-ق-ا ‡ا سش-ب-ق
وبتكثيف أأ’بحاث وألتحريات ‘ ألقضشية“ ،كن عناصشر
ألششرطة من تششخيصس هوية أŸششتبه بها من خÓل نششر
صش-وره-ا ع-ل-ى ﬂت-ل-ف أŸصش-ال-ح أأ’م-ن-ي-ة أŸن-تشش-رة ب-أام-ن
و’ية سشكيكدة ،لتكلل ألعملية بتحديد هوية أŸششتبه بها،
وبالتنسشيق مع ألنيابة أıتصشة ” توقيفها على مسشتوى
بلدية فلفلة ،و–ويلها إأ ¤أŸصشلحة ’سشتكمال أإ’جرأءأت
ألقانونية› .ريات ألتحقيق ‘ ألقضشية بينت أن أŸششتبه
بها  ⁄تكن من أŸدعوين ◊فلة ألزفاف ،كما أنها أسشتغلت
وقت دخول أهل ألعريسس لتتسشلل إأ ¤قاعة أ◊فÓت ،وبعد
ها توغلت إأ ¤قاعة تغي ÒأÓŸبسس أıصشصشة للعروسس
وتظاهرت بأانها تقوم بوضشع أŸسشاحيق وأ◊ديث بالهاتف،
‘ تلك أأ’ثناء وضشعت ألضشحية حافظتها أليدوية فوق
ألطاولة وأنحنت لغلق أ◊قيبة وما إأن رفعت رأسشها Œ ⁄د
أ◊افظة ،لتغادر أŸششتبه بها ألقاعة إأ ¤أÿارج مسشرعة
طالبة من أحد أأ’ششخاصس نقلها إأ ¤وسشط أŸدينة كونها
نسشيت مÓبسس ألعروسس وألفرأر نحو وجهة ›هولة.

كما بينت ألتحقيقات أن أŸششتبه بها “تلك سشيارة مسشجلة
ب -اسش-م-ه-ا ع Ìب-دأخ-ل-ه-ا ع-ل-ى مÓ-بسس خ-اصش-ة ب-ا◊فÓ-ت،
تسشتعملها للتمويه بغية عدم ألتعرف عليها عند أرتكابها
لعمليات ألسشرقة ،إأضشافة أ ¤أن أŸششتبه بها سشبق وأن
ت -ورطت قضش -ي -ة مشش -اب -ه -ة ع -ل -ى مسش -ت -وى إأح -دى ق -اع-ات
أ◊ف Ó-ت ألسش -ن -ة أŸاضش -ي -ة و” ف-ت-ح –ق-ي-ق م-ن-فصش-ل ‘
ألقضشية.

....وأ’طاحة بشسبكة تتاجر باıدرأت
أوقفت مصشالح أمن سشكيكدة 05 ،أششخاصس تبلغ أعمارهم من
23و 32سش -ن -ة ‘ قضش -ي -ة «ح -ي -ازة أıدرأت ب -ط -ري -ق -ة غÒ
مشش -روع -ة ل -غ -رضس أل -ع-رضس وأل-تسش-ل-ي-م ل-ل-غ ،»Òوت-ع-ود وق-ائ-ع
أل -قضش -ي-ة إأ ¤ورود م-ع-ل-وم-ات ب-خصش-وصس ق-ي-ام ›م-وع-ة م-ن
أأ’ششخاصس بÎويج أıدرأت باسشتعمال مركباتهم أÿاصشة،
حيث Áتد نششاطها على مسشتوى مدينتي سشكيكدة وعزأبة.
ق -وأت ألشش -رط -ة وع -ل -ى إأث -ر ع -م -ل-ي-ة أل-ب-حث وأل-ت-ح-ري ح-ول
ألعصشابة وضشعت خطة ﬁكمة “كنت خÓلها من توقيف 05
أششخاصس كانوأ على م Ïسشيارت Úسشياحيت Úوهذأ بعد أن ”
نصشب حاجز أمني على مسشتوى ألطريق ألوطني رقم ،44
وبإاخضشاع أŸركبت Úلعملية أŸرأقبة وألتفتيشس ألدقيق ”
ألعثور على كمية معتÈة من أıدرأت مقدرة بـ  08صشفائح
ب -وزن  680غ ك -ي -ف م -ع -ال -ج ك -انت ﬂب-أاة ب-إاح-ك-ام ع-ل-ى مÏ
أŸركبت ،Úإأضشافة إأ ¤مبلغ ما‹ يقدر بأاك Ìمن  4.5مÓيÚ
سشنتيم من عائدأت ألÎويج ،ليتم –ويل أŸششتبه بهم أÿمسشة
إأ ¤أŸصشلحة وفتح –قيق ‘ ألقضشية.
سشكيكدة :خالد العيفة

