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بحضصور شصخصصيــــات سصياسصيــــة ورياضصيــــة ومشصاركـــــة قياسصيـــــــــة

إلألعاب إإلفريقية للششباب تختتم ‘ أإجوإء بهيجة

^ إإشش ـ ـادة بنجـ ـ ـاح إ÷ ـ ـ ـزإئر ‘ تنظيـ ـ ـم إلعـ ـ ـرسس إلقـ ـ ـ ـاري وإŸوعـ ـ ـد إلقـ ـ ـادم بلـ ـ ـ ـ ـوزوتو
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اسصتمـــــر بلــــون أاحمـــــر◊وا‹  3سصاعـــات ليلــــة ا÷معــــة

إ÷زإئري ـون يسشتمتع ـون برؤوي ـة أإط ـول خسشـوف للقمـر ‘ إلقـرن إلوإحـد وإلعششري ـن
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ضصيف
الشصعب

الÈوفيسصور نورالدين اسصماعيل رئيسس مصصلحة
لوبئـة والطــب والوقائــي Ãسصتشصفـــى باشصـــــا
ا أ

«إلبعوضس إلنمر» ليسس قات Óوخطره
‘ نق ـ ـ ـل إلفـ ـ ـÒوسش ـ ـ ـات فقـ ـ ـط
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–تضصنــــــه مدرسصــــــة «موسصوﬁ Êند»
لثنـــــــــــÚ
بسصـــــــــوق ا إ

 ﬂـ ـ ـّيم صشيف ـ ـ ـّي Ÿـ ـ ـ ـرضشى
إعتÓل إلعضش ـ ـÓت ببجايـ ـ ـة
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تصصوير :عباسس تيليوة

@ ل وجـــود ◊ــــالت إاصصابــــة بحمــى الضصنــك ‘ ا÷ــزائر
@لسصعة بعـــوضس النمر ل تشصكل خطـــرا علــى صصحــــة اŸــــواطن
@ل وجـــــــود للقـــــــاح ضصــــــــد الفÒوسصــــــات الثــــــــÓث
لوبئـــة
لبـÓغ ‘ حال اكتشصاف أاي نـــــوع مـــن ا أ
@إالزامية ا إ
@  4000فÒوسس ع Èالعا 200 ⁄منها فقط –مل أاضصرار

لفـــــÓم الوثائقيــــة –قـــــــــــق الــــــرواج
ا أ
Ãهرجـــــــــان وهــــــــران السصينمـــــــائي

«معركـ ـ ـة إ÷زإئـ ـ ـر فيلـ ـ ـم ‘ إلتاري ـ ـ ـخ»
يحظى بالهتمام وإلÎويج ‘ أإمريكا
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ا’حد  ٢٩جويلية  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ١٥ذي القعدة  ١٤٣٩هـ

حطاب يعقد ندوة صشحفية

نسشيب ‘ زيارة عمل
إا ¤أام البواقي

02

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

ي -ع -ق -د وزي -ر الشس-ب-اب وال-ري-اضس-ة
ﬁمد حطاب ،اليوم ،ندوة صسحفية
Óلعاب
ح-ول حصس-ي-ل-ة ال-ط-بعة  03ل أ
لفريقية للشسباب  ،بحضسور رئيسس
ا إ
ال -ل -ج -ن-ة الوŸب-ي-ة مصس-ط-ف-ى بÒاف
لف-ري-ق-ي-ة
Óل-ع-اب ا إ
واŸدي -ر ال -ع-ام ل -أ
ح -ل -ي-م م-ل-زي وذلك ب-اŸرك-ز ال-دو‹
للمؤو“رات عبد اللطيف رحال على
السساعة  11.00صسباحا.

بن مسشعود ‘ زيارة
عمل إا ¤بجاية

17707

“ار يسشلم مفاتيح السشكن
ويتفقد مششاريع «عدل» بالعاصشمة
يقوم وزير السسكن والعمران واŸدينة عبد الوحيد “ار ،اليوم،
بزيارة تفقدية Ÿوقع عدل باŸدينة ا÷ديدة سسيدي عبد الله ،كما
ليجار
يشس-رف ع-ل-ى م-راسس-م تسس-ل-ي-م م-ف-ات-ي-ح سس-كنات صسيغة البيع با إ
«عدل» على مسستوى القاعة اŸتعددة الرياضسات ببلدية الشسراقة.
وقد ” تخصسيصس حافلة لنقل الصسحفي Úمن أامام مقر عدل بسسعيد
حمدين على السساعة  07.30صسباحا.

ي -ق -وم وزي -ر اŸوارد اŸائ-ي-ة حسسÚ
نسس-يب ب-زي-ارة ع-م-ل وت-ف-قد Ÿشساريع
ال -ق -ط -اع ب -ولي -ة أام ال -ب -واق -ي ،ي -وم
الثÓثاء  31جويلية ا÷اري.

وا‹ وهران ضشيف
«منتدى ا÷مهورية»

أاويحيى يلتقي مقري
لم Úال-ع-ام ل-ل-ت-ج-م-ع ال-وط-ن-ي ال-دÁق-راط-ي
ي -ل -ت -ق-ي ا أ
احمد اويحيى ،اليوم ،برئيسس حركة ›تمع السسلم عبد
لرن - -دي» ب Íع- -ك- -ن- -ون
ال - -رزاق م - -ق - -ري وذلك Ãق - -ر «ا أ
بالعاصسمة.

اجتماع ب Úولد عباسس وبن قرينة

ي-ق-وم وزي-ر السس-ي-اح-ة والصس-ناعة
ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ع-ب-د القادر بن مسسعود،
اليوم ، ،بزيارة عمل وتفقد Ÿشساريع
القطاع بولية بجاية .

لم Úال -ع -ام ◊زب ج -ب -ه -ة ال -ت -ح -ري -ر
ي- -ع- -ق- -د ا أ
ال -وط -ن-ي ج-م-ال ول-د ع-ب-اسس ،ال-ي-وم ،اج-ت-م-اع-ا م-ع
رئيسس حركة البناء عبد القادر بن قرينة وذلك
لفÓ- -ن» ب- -ح -ي -درة ع -ل -ى السس -اع -ة 13.00
Ãق- -ر «ا أ
زوال.

مدرسشة اإ’ششارة العسشكرية
تفتح أابوابها للجمهور
‘ إاط - -ار ت- -ن- -ف- -ي- -ذ ﬂط- -ط التصس- -ال
ل -ل -ج-يشس ال-وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي لسس-ن-ة 2018
و–سس -ب -ا ◊م -ل -ة ال-ت-ج-ن-ي-د ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة
ل-لسس-ن-ة ال-دراسس-ي-ة  2019-2018وتزامنا
لعÓن عن نتائج البكالوريا تنظم
مع ا إ
اب -ت -داء م -ن ال -ي -وم ،اŸدي -ري -ة ا÷ه -وي-ة
ليصس -ال وال -ت -وج -ي -ه أاب -واب-ا
Óع Ó-م وا إ
ل -إ
م-ف-ت-وح-ة ل-ل-ج-م-ه-ور على اŸدرسسة العليا
Óشسارة اŸرحوم اÛاهد عبد ا◊فيظ
ل إ
ب-وصس-وف ب-ال-ق-ل-ي-ع-ة ال-ن-احية العسسكرية
لو ¤وذلك أايام 30و 31جويلية إا¤
ا أ
غاية  01أاوت بداية من السساعة 08.00
صسباحا.

حصشيلة نششاطات أامن و’ية ا÷زائر
ت-ن-ظ-م خ-لية التصسال والعÓقات
لم-ن ولي-ة ا÷زائ-ر ن-دوة
ال -ع -ام -ة أ
صس-ح-ف-ي-ة ح-ول حصس-ي-ل-ة ال-نشس-اط-ات
اŸسس - -ج - -ل- -ة م- -ن ق- -ب- -ل مصس- -ال- -ح أام- -ن
لول
ال -ع -اصس -م -ة ،خÓ-ل السس-داسس-ي ا أ
م- - -ن السس- - -ن - -ة ا÷اري - -ة وذلك غ - -دا
الث- -نÃ Úق -ر اŸصس -ل -ح -ة ال -ولئ -ي -ة
Óم -ن ال -ع -م -وم -ي ب-اب ال-زوار ع-ل-ى
ل -أ
السساعة  10:00صسباحا.

تكتل «تاج» ‘ زيارة عمل لو’ية البويرة
يشسرع وفد من نواب الكتلة الŸÈانية ◊زب Œمع أامل ا÷زائر ،اليوم ،
ب -زي -ارة م -ي -دان-ي-ة ل-ولي-ة ال-ب-وي-رة تشس-م-ل ب-عضس ب-ل-دي-ات ال-ولي-ة ‘ إاط-ار
التكفل باŸطالب اŸشسروعة واŸلحمة للمواطن.Ú

حمÓت –سشيسس
حول اقتصشاد اŸاء
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يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس 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 :
الفاكسس(021) 60.67.93 :

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

معرضس حول هجومات الششمال القسشنطيني
لرشس-ي-ف الوطني معرضسا
ي-ن-ظ-م ا أ
–ت ع-ن-وان :ال-ه-ج-وم ع-ل-ى الشسمال
ال-قسس-ن-ط-ي-ن-ي خ-ط-وة أاو ¤ل-ت-دوي-ل
ال- -قضس- -ي- -ة ا÷زائ- -ري -ة ث -م ان -ع -ق -اد
لح-د
م -ؤو“ر الصس-وم-ام ،وذلك ي-وم ا أ
 05أاوت  2018على السساعة 10.00
لرشسيف
صسباحا Ãقر ملحقة مركز ا أ
ال- -وط -ن -ي أام -ام ق -اع -ة اب -ن خ -ل -دون
ب - -ال - -ع - -اصس - -م - -ة .وت - -ك - -ون الب- -واب
م-ف-ت-وح-ة ام-ام ا÷م-ه-ور ط-ي-لة شسهر
لحد إا ¤اÿميسس على السساعة  09.00صسباحا ا ¤غاية  15.30زوال.
أاوت من ا أ
ينظم اŸعرضس Ãناسسة الزدواجية اŸتزامنة مع  20اوت  1955و 20اوت  1956مؤو“ر
الصسومام.

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

م- -ن -ت -دى ج -ري -دة
يسستضسيف
لث - -ن30Ú
« ا÷م - -ه - -وري - -ة » غ - -دا ا إ
جويلية  2018على السساعة العاشسرة
صسباحا وا‹ وهران مولود شسريفي .
اŸن- -ت- -دى سس- -ي- -ت- -ن- -اول ب- -ال- -ع- -رضس
وال- -ن- -ق- -اشس أاه ّ-م ال -ت -ح -دي -ات ال -ت -ي
تواجه ولية وهران وخاصسة أالعاب
لبيضس اŸتوسسط .2021
البحر ا أ

ا÷امعة الصشيفية
إ’طارات البوليسشاريو
ت-ع-ق-د ا÷ب-ه-ة الشس-ع-ب-ي-ة ل-ت-حرير
السس- -اق- -ي- -ة ا◊م- -راء ووادي ال- -ذهب
«ال-ب-ول-يسس-اري-و» جامعتها الصسيفية ‘
ط-ب-ع-ت-ه-ا ال-ت-اسس-عة– ،ت شسعار «عهد
واسس- -ت- -م- -راري- -ة ل- -ن -ي -ل السس -ت -ق Ó-ل
وا◊ري- - -ة» و–م- - -ل اسس - -م ال - -راح - -ل
الشس-ه-ي-د ال-ب-خ-اري اح-مد ،وذلك يوم
السس-بت  04اوت  2018ع-لى السساعة
 10.00ب -ق-اع-ة اÙاضس-رات ÷ام-ع-ة
اﬁمد بوقرة بولية بومرداسس.

إاطÓق خدمة
اإ’خماد اÙمول
ت-ف-ت-ت-ح اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل-لغابات
خ -دم -ة ع -م -ود ال -ت -دخ-ل 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
السسريع ‘ اŸنطقة ا÷هوية للغرب،
ويتم الفتتاح الر سسمي غدا الثنÚ
 30جويلية بولية غليزان.

إ’ع ـÓناتكـم اتصشل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسش ـ ـم التجـ ـ ـاري :السشرع 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
الفاكسس(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

أ’حد  29جويلية  2018م
ألموأفق لـ  15ذي ألقعدة  1439هـ

Ãناسصبة العيد الوطني لبÓده

رئيسس ا÷مهورية يهنئ نظÒه البÒو‘
ب-عث رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ليقة برقية
ت-ه-ن-ئ-ة ل-رئ-يسس جمهورية البÒو ،م-ارت-ن أالÈت-و ف-يزكارا
ك -ورن -ي-خ-و Ã ،ن- -اسص- -ب- -ة اح- -ت -ف -ال ب Ó-ده ب -ال -ذك -رى 197
’سصتقÓلها.
وجاء ‘ الÈقية« :يسصر Êو بÓدكم تسصتعد لÓحتفال
ب-ال-ذك-رى السص-اب-ع-ة وال-تسص-ع Úب-ع-د اŸائ-ة ’سص-ت-قÓلها ،أان
أاتقدم إاليكم باسصم ا÷زائر شصعبا و حكومة و أاصصالة عن
نفسصي ،بأاحر تهانينا مشصفوعة بتمنياتي بالرقي وا’زدهار
لشصعب البÒو الصصديق».
وأاضصاف الرئيسس بوتفليقة «أاود بهذه اŸناسصبة اÿاصصة أان
أاجدد لكم حرصصي على العمل معكم من أاجل تعزيز أاواصصر
الصصداقة والتعاون التي Œمع بلدينا».

راهن على تسصليم مشصاريع القطاع قبل نهاية اıطط اÿماسصي

نسصيب :التمويل غ Òالتقليدي سصمح Ãواصصلة ا’سصتثمار العمومي
إانتاج ما يقارب  10مÓي Úم Îمكعب مياه الشصرب
كشص -ف وزي -ر اŸوارد اŸائ -ي-ة حسصÚ
نسص- - -يب ،اأمسس ،اأن ال- - -ت- - -م- - -وي - -ل غÒ
التقليدي الذي ÷اأت اإليه ا◊كومة
‘ اأعقاب ا’أزمة اŸالية ،اأسصهم ‘ رفع
ال- -ت- -ج- -م- -ي- -د ع- -ن مشص- -اري -ع ح -ي -وي -ة
وحسصاسصة تتعلق بتاأم ÚاŸاء الشصروب
ل-ل-م-واط-ن ،Úم-وؤك-دا تسص-ل-ي-م اŸشصاريع
قبل نهاية اıطط اÿماسصي اÈŸمج
مع نهاية السصنة ا◊الية.

جÓل بوطي
أوضص- - -ح نسص- - -يب ‘ رده ع- - -ل- - -ى سص- - -وؤأل
«ألشصعب» حول أإمكانية أ‚از كل مشصاريع
أل -ق -ط-اع ق-ب-ل ن-ه-اي-ة أıط-ط أÿم-اسص-ي
وذلك خ Ó-ل ن -زول -ه ضص -ي -ف -ا ع -ل-ى م-ن-ت-دى
جريدة أ◊وأر ،أمسص ،أن ألغÓف أŸا‹
أل -ذي خصصصص -ت -ه أ◊ك -وم -ة ل-ت-اأم“ Úوي-ن
أŸوأط - -ن Úب - -اŸاء ألشص- -روب ج- -د ه- -ام- -ا
ب -ال -ن -ظ -ر أإ ¤أه -م -ي-ة أل-ق-ط-اع أل-ذي أدرج
ضصمن ألقطاعات أ’إسصÎأتيجية ‘ برنامج
ع-م-ل أ◊ك-وم-ة ن-ظ-رأ ’رت-ب-اط-ه أ◊سصاسص
بحياة أŸوأطن.
قال نسصيب «نرأهن على أسصتكمال كافة
أ  Ÿش ص - - - - -ا ر ي - - - - -ع أ  › È Ÿة ‘ أ  ıط - - - - -ط
أÿم- -اسص- -ي ل- -رئ- -يسص أ÷م- -ه -وري -ة ،سص -وأء
أŸشصاريع ألتي هي ‘ طور أ’‚از أو تلك
ألتي ” أ’نطÓق فيها موؤخرأ» ،مشصÒأ أإ¤
أن ألتمويل غ Òألتقليدي ألذي ÷اأت أإليه
أ◊كومة سصمح برفع ألتجميد عن مشصاريع
كانت معطلة بسصبب أ’أزمة أŸالية ألتي
ن- -ت- -جت ع- -ن ت- -رأج- -ع أسص -ع -ار أل -ن -ف -ط ‘
ألسصنوأت أ’أخÒة.
أوضصح نسصيب أن أ’سصتثمار ‘ ›ال
أŸوأرد أŸائية بحاجة أإ ¤أإمكانيات مالية

ضص -خ -م -ة ل -ب -ل -وغ أ’أه-دأف أ’إسصÎأت-ي-ج-ي-ة
أŸسصطرة  ،قائ ‘ Óهذأ ألسصياق» نحن
ن- -رفضص أت- -خ- -اذ أي ق- -رأر أرŒا‹ ب- -ه- -ذأ
أÿصصوصص لكن أŸوؤشصرأت أŸتوفرة توؤكد
–ق -ي-ق أ’أه-دأف أŸسص-ط-رة» ،م-وؤك-دأ أن-ه
” أإنتاج ما يقارب  10مÓيان م Îمكعب
بالنسصبة للمياه ألصصا◊ة لشصرب ‘ ،ح Úأن
شصبكة ربط ألبيوت باŸياه وصصلت أإ ¤نسصبة
 100باŸائة ،وربط ألبيوت بشصبكة ألصصرف
ألصصحي تعادل  90باŸائة.
كما أعلن ألوزير عن ألشصروع ‘ أإ‚از
ﬁ 31طة للمياه خÓل هذه ألسصنة على
مسصتوى ألوطن ألتي رفع عنها ألتجميد.
من جهة أخرى قال نسصيب أإن أ◊مÓت
ألتحسصيسصية ألتي يقوم بها قطاعه من أجل
أل -ت -خ -لصص م -ن ظ-اه-رة أل-غ-رق ‘ ألسص-دود
فشصلت ‘ ألقضصاء على ألظاهرة ،وهو ما
دفع بالقطاع أإ ¤فتح أ’سصتثمار للخوأصص
‘ ›ال أإ‚از م -ن -اط -ق رأح -ة ل-ل-ع-ائÓ-ت

على ضصفاف ألسصدود ،وهو قرأر أتخذ منذ
مدة ‘ أإطار أسصتغÓل ألفضصاء أÙاذي
للسصدود ‘ رأحة أŸوأطن.Ú
‘ رده على سصوؤأل حول –ضصÒأت عيد
أ’أضصحى أكد نسصيب أن أللجنة ألوزأرية
ألتي ير أسصها وضصعت كل ألÎتيبات ألÓزمة
ل -ت -ف -ادي أن-ق-ط-اع أŸاء ،ل-ك-ن Áك-ن ت-وق-ع
ن -قصص أل -ت-دف-ق بسص-بب أ’رت-ف-اع أل-ق-ي-اسص-ي
لÓسصتهÓك خÓل يوم ألعيد ،سصيما وأنه
يتزأمن مع نهاية ألسصنة وموجة أ◊ر ألتي
ت - -ع- -رف- -ه- -ا أل- -بÓ- -د ‘ ،ح Úأشص- -ار أإ ¤أن
أ÷زأئري يسصتهلك ما يعادل  202ل Îمن
أŸاء يوميا على أŸسصتوى ألوطني بعد أن
كان ‘ ألفÎة ألسصابقة  120ل Îفقط ‘
ألسصابق.
نسصيب ذكر أن قطاع أŸوأد أŸائية ضصخ
أم -وأ’ ط -ائ-ل-ة وصص-لت أ 90¤م-ل-يار دينار
خÓل ألسصنوأت أ’أخÒة فقط ‘ ،أإطار
أ’سصتثمار ألعمومي بهدف تسصريع وتÒة
أشصغال أŸشصاريع ،على غرأر –لية مياه
ألبحر ألتي سصتعرف دخول أربع ﬁطات
ج -دي -دة أÿدم -ة ن -ه -اي -ة ألسص -ن-ة أ÷اري-ة،
أإضص -اف -ة أإ ¤مشص -اري -ع ألسص -دود أŸت -ع -ل -ق-ة
بالري أو توف Òمياه ألشصرب ،ضصف أإ ¤ذلك
مشص -اري-ع ألصص-رف ألصص-ح-ي ورب-ط أل-ب-ي-وت
بقنوأت أŸاء ألشصروب.
‘ هذأ ألصصدد نفى نسصيب وقوع أي
أزمة عطشص ‘ بعضص ألو’يات ألشصرقية
ولكن وقع خلل ‘ ألتزويد ببعضص ألبلديات
وسصيتم معا÷ة أ’أمر بالتنسصيق مع وزأرة
ألدأخلية وأ÷ماعات أÙلية لتجديد كل
شصبكات مياه ألشصرب مع أÛالسص ألبلدية
وألديوأن ألوطني للتطه ،Òموؤكدأ أن بعضص
أل-ن-ق-ائصص –ت وصص-اي-ة أل-دأخ-ل-ي-ة و–تاج
أإ ¤تنسصيق دأئم ◊لها.

يدخل اÿدمة بداية السصنة القادمة

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

على هامشس ندوة حرية اŸعتقد بواشصنطن

مسصاهل يتحادث مع منسصق مكافحة اإ’رهاب لدى كتابة الدولة اأ’مريكية
سص -ي -اسص -ي -ة مسص -ت -دأم-ة ل-ه-ات Úأأ’زم-ت،»Ú
مشص-ي-دأ ب-ج-ه-ود أ÷زأئ-ر ومسص-اه-م-تها ‘
هذأ أÛال.

–ادث وزير الشصؤوون اÿارجية،
ع -ب-د ال-ق-ادر مسص-اه-ل ب-واشص-ن-ط-ن م-ع
منسصق مكافحة ا’رهاب لدى كتابة
ال-دول-ة ا’م-ري-كية ،ن-اي-ث-ن سص-ايلز
على هامشس الندوة الوزارية حول
ا◊ري-ات ال-دي-ن-ي-ة ،حسص -ب-م-ا اشص-ار
أامسس بيان لوزارة اÿارجية.
ت -ب -ادل أŸسص -ؤوو’ن خ Ó-ل ه -ذأ أل-ل-ق-اء
«وجهات ألنظر حول ألتعاون ألثنائي» ‘
›ال مكافحة أ’رهاب وألتطرف ،كما
أشص- -ادأ «ب- -ج- -ودة أل- -ت- -ع -اون م -ع -رب Úع -ن
أرأدتهما ‘ تعزيزها أك ’ Ìسصيما ‘
أط -ار ﬂت -ل-ف آأل-ي-ات أل-ت-ع-اون ألسص-ي-اسص-ي
وأأ’م- -ن- -ي ب Úأل- -ب- -ل- -دي- -ن وك -ذأ ‘ أإط -ار
أŸن -ت -دى أل -ع -اŸي Ÿك-اف-ح-ة أإ’ره-اب و
نظام أأ’· أŸتحدة» ،أوضصح ألبيان.
وتطرق ألطرفان ،حسصب ذأت أŸصصدر،
إأ ¤أل -وضص -ع ‘ أŸن -ط -ق-ة خ-اصص-ة أزم-ت-ي
ما‹ وليبيا حيث جدد مسصاهل ‘ هذأ
ألشص-أان م-وق-ف أ÷زأئ-ر أل-دأع-م «ل-تسص-وي-ة

ب -ل -غت ت -ك-ل-ف-ة ا‚از ت-وسص-ع-ة م-ط-ار
ه- -واري ب- -وم- -دي- -ن ال- -دو‹ ب- -ا÷زائ -ر
ال-ع-اصص-م-ة وال-ذي م-ن اŸرت-قب دخ-ول-ه
اÿدمة بداية السصنة اŸقبلة كأاقصصى
تقدير 80 ،م -ل -ي -ار دي-ن-ار ج-زائ-ري،
حسص - -ب- -م- -ا صص- -رح ب- -ه أامسس ب- -ا÷زائ- -ر،
وزيرا’شصغال العمومية و النقل ،عبد
الغني زعÓن.
وأوضصح زعÓن ‘ تصصريح للصصحافة ‘
خ -ت -ام زي -ارت -ه أل-ت-ف-ق-دي-ة ıت-ل-ف ورشص-ات
أŸشصروع من أهمها ألبناية ألرئيسصية وخط
أŸيÎو و برج أŸرأقبة و كذأ مدرج أقÓع
ألطائرأت ،أنه قد ” بلوغ أŸرحلة ألنهائية
من أ’‚از ،حيث بلغت ألنسصبة أ’جمالية
لتقدم أ’شصغال  ،% 88مضصيفا أن نسصبة تقدم
أ‚از ألبناية ألرئيسصية للمطار قد وصصلت
أ.%99¤
وقد ” ألشصروع  -حسصب ذأت أŸسصؤوول -
‘ Œربة أ’نظمة دأخل ألبناية ألرئيسصية
ل- -ل- -م- -ط- -ار ك- -ن- -ظ -ام أŸرأق -ب -ة وأ’ضص -اءة و
أŸصصاعد و ألتكفل بأامتعة أŸسصافرين.

و‘ ذأت ألسصياق ،أفاد ألوزير بأان هذه
أŸرحلة تقتضصي تنسصيقا ﬁكما بﬂ Úتلف
ألشصركات ألوطنية وأ’جنبية ألتي تسصهر على
أشصغال أ’‚از حيث تعمل هذه أ’خÒة على
أيصصال مÎو أ’نفاق أ ¤أŸطار وتزويده
بسصكة حديدية و بفندق ذي أربع ‚وم و
أعادة تأاهيل مدرجه ألرئيسصي لهبوط وأقÓع
ألطائرأت و كذأ بناء برج مرأقبة جديد و
Œهيزه.
وأك -د زع Ó-ن أن -ه ب -ال -ن -ظ -ر أﬂ ¤ط-ط
أسصتÓم أŸطار ،تعرف وتÒة أ’‚از تقدما
بشص -ه -ر م -ق -ارن-ة ب-اآ’ج-ال أل-ت-ي ” ضص-ب-ط-ه-ا
مسصبقا ،مشصÒأ أ ¤أن ت - -ك- -وي- -ن أ’ع- -وأن و
ألتقني ÚأŸكلف Úبتسصي ÒأŸطار أ÷ديد و
Œهيزأته ،و ألذي يعد شصقا أسصاسصيا  ،قد
شصرعت فيه مؤوسصسصة تسصي Òمطار أ÷زأئر.
وأل- -ه -دف م -ن أ‚از م -ط -ار ث -ان ب -ق -درة
أسص -ت -ي -ع -اب سص -ن -وي -ة ت -ف -وق أل-عشص-رة مÓ-يÚ
مسصافر ،باإ’ضصافة أ ¤أŸطار ألدو‹ أ◊ا‹
( 6مليون مسصافر سصنويا) هو ألولوج أ ¤سصوق
ألعبور ألذي يعد سصوقا هاما حاليا ‘ ›ال

..ويتحادث مع نائب كاتب الدولة
لشصؤوون الشصرق اأ’وسصط و شصمال إافريقيا
–ادث وزي -ر ألشص -ؤوون أÿارج -ي-ة ،ع-ب-د ألقادر
مسصاهل بوأشصنطن مع نائب كاتب ألدولة أأ’مريكية
أŸكلف بشصؤوون ألشصرق أأ’وسصط و شصمال أفريقيا،
دأيفيد سصاترفيلد ،حسصبما ورد أمسص ‘ بيان لوزأرة
أÿارجية.
وأوضصح ألبيان أن أللقاء ألذي جرى على هامشص
أل -ن -دوة أل -وزأري -ة ح -ول أ◊ري -ات أل -دي -ن -ي -ة سص-م-ح
«بالتطرق إأ ¤وأقع ألتعاون أ÷زأئري أأ’مريكي».
وع Èألطرفان خÓل هذأ أللقاء عن أرتياحهما
إ’رأدة ألبلدين أŸشصÎكة ‘ تعزيز وتكثيف هذأ
ألتعاون ‘ جميع أÛا’ت.
كما تبادل أŸسصؤوو’ن «وجهات ألنظر» بذأت
أŸن -اسص -ب-ة ح-ول أل-وضص-ع ‘ شص-م-ال أف-ري-ق-ي-ا وآأخ-ر
ألتطورأت ‘ فلسصط.Ú

اÿارجية ›ندة Ÿتابعة وضصعيتهم حتى –قيق العودة

 29رعية جزائرية ‘ مراكز توقيف احتياطي بروسصيا
يتواجد  29رعية جزائرية تنقلوا
ا ¤روسصيا ‘ اطار كأاسس العا ⁄لكرة
ال-ق-دم وح-اول-وا ال-ع-ب-ور غ ÒالقانوÊ
◊دود هذا البلد ‘ مراكز التوقيف
ا’ح- -ت- -ي -اط -ي وف -ق م -ا اع -ل -ن -ه مسص -اء
ا÷م - - -ع- - -ة اŸت- - -ح- - -دث ب- - -اسص- - -م وزارة
اÿارج -ي -ة ع -ب -د ال -ع -زي -ز ب -ن ع -ل -ي
شصريف .
وردأ عن سصؤوأل لوكالة أ’نباء أ÷زأئرية
ح -ول أŸع -ل -وم -ات أŸت -ع -ل -ق-ة ب-ع-دد أل-رع-اي-ا
أ÷زأئ- -ري ÚأÙت- -ج- -زي- -ن ب- -روسص -ي -ا أوضص -ح
أŸت -ح -دث ب -اسص -م وزأرة أÿارج -ي -ة أن أ’م-ر
«يتعلق ب 29رعية جزأئرية أنتقلت أ ¤روسصيا
‘ أط -ار ك -اسص أل -ع -ا ⁄وأل -ذي -ن وح -اول-وأ م-ن
هناك ألتوجه ألسصري أ ¤عدد من ألبلدأن
أÛاورة ل-روسص-ي-ا خ-اصص-ة ف-ن-ل-ن-دأ وأوك-رأن-يا
وبيÓروسصيا».
وأضصاف أن هؤو’ء ألرعايا ” توقيفهم من
ق -ب -ل ألسص -ل -ط -ات أل -روسص -ي -ة ب -ت -ه -م-ة ﬁاول-ة
عبورحدود ألفيدرألية ألروسصية بطريقة غÒ
قانونية.
وأوضصح أŸتحدث باسصم وزأرة أÿارجية
أن -ه وحسصب ألسص -ل -ط -ات أل -روسص -ي-ة ف-ان «ه-ذأ
ألوضصع يخصص أŸئات من ألرعايا من ﬂتلف
أ÷نسص -ي -ات وع -دد أل -رع -اي -ا أ÷زأئ-ري Úأق-ل
ب -ك -ث Òم -ن رع -اي -ا أل-ب-ل-دأن أ’خ-رى أل-ع-رب-ي-ة
وأ’فريقية».

ك -م -ا أك -د أŸت -ح -دث ب-اسص-م وزأرة ألشص-ؤوون
أÿارجية أن ألرعايا أ÷زأئري Úمتوأجدون
حاليا ‘ مرأكز أ’حتجاز وليسص ‘ مرأكز
عقابية ‘ كل من سصانت بيÎسصبورغ وكيبورج
وكيلينغرأد وفولغوغرأد وبيÓروسصيا».
وأكد أنه « منذ توقيف ألرعايا أ÷زأئريÚ
فان ألسصفارة أ÷زأئرية Ãوسصكو ومصصا◊ها
ألقنصصلية  ⁄يدخروأ أي جهد من أجل متابعة
وضصعية ألرعايا».
ك -م -ا أك -د أن أل-ت-م-ث-ي-ل-ي-ات أل-دي-ب-ل-وم-اسص-ي-ة
أ÷زأئ - -ري - -ة ‘ روسص - -ي- -ا ق- -امت «ب- -ا’تصص- -ال
أŸباشصر مع بعضص ألرعايا وبعضص عائÓتهم
وأتخذوأ أ’جرأءأت ألÓزمة لدى ألسصلطات
ألروسصية وألعديد من أŸسصتويات للتعرف على
عددهم أ◊قيقي وأماكن وظروف توقيفهم
وألتأاكد من أŸعاملة ألتي حظوأ بها ومعرفة
ظ -روف -ه -م قصص -د أخ -تصص -ار م -دة أح-ت-ج-ازه-م
أŸؤوقت» .
وأوضصح أن ألهدف من هذه أ’جرأءأت هو
أعادتهم أ ¤أ÷زأئر ‘ أسصرع أآ’جال بعد
أ’نتهاء من أ’جرأءأت أ’دأرية وألتعرف على
هويتهم.
وأك -د أن وزأرة ألشص -ؤوون أÿارج -ي -ة ت -ب -ق-ى
›ن-دة Ÿت-اب-ع-ة أل-وضص-ع-ي-ة ب-ك-ل أه-تمام حتى
–ق -ي-ق أل-ع-ودة ألسص-ري-ع-ة ل-ك-ل أل-رع-اي-ا ب-دون
–ديد أجال.

للتواصصل ‘ موسصم ا◊ج 2018

مشصروع توسصعة مطار هواري بومدين الدو‹ كلف  80مليار دينار
ألنقل أ÷وي.
ويتزأمن بناء هذأ أŸطار أ÷ديد مع
ع -م -ل -ي -ة Œدي -د أسص -ط -ول شص-رك-ة أÿط-وط
أ÷وية أ÷زأئرية حيث سصيتم أقتناء ما ’
ي -ق -ل ع-ن  25ط -ائ-رة ج-دي-دة خÓ-ل أل-فÎة
أŸمتدة من سصنة  2019أ ¤سصنة  2024و ذلك
ت -ط -ب -ي -ق-ا لÈن-ام-ج رئ-يسص أ÷م-ه-وري-ة ع-ب-د
ألعزيز بوتفليقة.
وسصيكون أŸطار أ÷ديد  -ألذي Áتد
على مسصاحة  20هكتارأ › -هزأ بحظÒة
سص -ع -ت -ه -ا  4500سص -ي -ارة و ث Ó-ث ح -ظ -ائ -ر
للطائرأت ومسصارأت Ãسصاحة تتجاوز 424
ألف م Îمربع فضص Óعن  120نقطة تسصجيل
و  84شصباك مرأقبة.
وÁكن للمطار أ÷ديد ألذي تشصرف على
أ‚ازه أŸؤوسصسصة ألصصينية «سصي أسص سصي أو
سص -ي» م -ن ن -ق -ل ح -وأ‹  10مÓ-ي Úمسص-افر
سصنويا وتسصي 1.800 Òمتاع ‘ ألسصاعة.
وك-انت ألشص-رك-ة أل-ع-م-وم-ي-ة ك-وسص-ي-دأر قد
شص- -رعت أل- -ع- -ام أŸاضص- -ي ‘ أشص -غ -ال أ‚از
توسصعة مÎو أ÷زأئر ألرأبطة ب Úأ◊رأشص
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«اتصصا’ت ا÷زائر»
تقدم عرضصا ترويجيا

وأŸطار ألدو‹ على أمتدأد 5ر 9كم تشصمل 9
ﬁطات و  10منافذ تهوية .وينتظر أن يتم
أسصتÓم هذأ أŸشصروع نهاية  / 2019مطلع
.2020
ك-م-ا سص-ي-ت-م ت-دع-ي-م ألشص-ب-ك-ة ب-خط سصكك
حديدية يربط ب ÚأŸطار وباب ألزوأر على
أم-ت-دأد  3ك-م (م-ن-ه-ا 4ر 1ك-م –ت أل-ن-ف-ق)
بكلفة  9مÓي Òدج.

أط- -ل- -قت أتصص- -ا’ت أ÷زأئ- -ر ع- -رضص- -ا
ت -روي -ج -ي -ا ج -دي -دأ خ -اصص Ãوسص-م أ◊ج
( )2018يسص- -ت- -م- -ر إأ ¤غ -اي -ة  20سصبتمÈ
أ÷اري ،حسصب ما أورده أمسص بيان لهذه
أŸؤوسصسصة.
وأوضصح ألبيان أن هذأ ألعرضص صصالح
÷ميع أŸكاŸات نحو متعاملي ألثابت
وألنقال بالسصعودية وبسصعر أسصتثنائي يقدر
بـ  3.5دج  30 /ثانية فقط.
ك -م -ا سص -يسص -م -ح ه -ذأ أل-ع-رضص أÿاصص
لزبائن أتصصا’ت أ÷زأئر وأŸشصÎك‘ Ú
خ- -دم- -ة «أدوم ث -ابت « ب -ا’سص -ت -ف -ادة م -ن
أفضصل أأ’سصعار أŸعمول بها للبقاء على
أتصصال مع أقاربهم وذويهم أŸتوأجدين
بالبقاع أŸقدسصة من أجل أدأء مناسصك
أ◊ج ،يضصيف ألبيان.

»æWh

ا’حد  29جويلية  2018م
الموافق لـ  15ذي القعدة  1439هـ

الÈوفيسصور نورالدين اسصماعيل رئيسس مصصلحة األوبئة والطب الوقائي Ãسصتشصفى باشصا:
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ل وجود ◊الت إاصضابة بحمى الضضنك ‘ ا÷زائر

لسصعة بعوضصة النمر ل تشصكل خطرا على صصحة اŸواطن

لوبئة والطب الوقائي نور الدين إاسصماعيل تسصجيل أاية إاصصابة بالفÒوسصات التي
نفى رئيسس مصصلحة ا أ
تنقلها بعوضصة النمر ‘ ا÷زائر ،عكسس ما روج عن وجود  3حالت Ÿرضس حمى الضصنك «لدانغ» ،مؤوكدا أان
ذلك غ Òصصحيح خاصصة وأان وزارة الصصحة والسصكان وإاصصÓح اŸسصتتشصفيات  ⁄تصصرح بأاي حالة تخصس
الفÒوسصات الثÓثة اÿطÒة واŸتمثلة ‘ «زيكا» و»شصيكونقونيا» و حمى الضصنك.

صصونيا طبة
تصصوير :عباسس تيليوة
رغم انتششار بعوضشة النمر ‘ بعضض و’يات
الوطن السشاحلية على غرار وهران  ،جيجل ،
تيزي وزو وا÷زائر العاصشمة إا’ أان لسشعاتها
حسشب الÈوف -يسش -ور ن -ور ال -دي -ن إاسش-م-اع-ي-ل -
الذي حل ضشيفا على جريدة «الششعب» ’ -
تششكل أاي تهديد لصشحة اŸواطن ،خاصشة إاذا
 ⁄تكن حاملة للفÒوسشات ،التي إاذا سشجل
وجودها ‘ ا÷زائر فإانها مسشتوردة ينقلها
اŸسشافرون من بلدان أاخرى إا ¤الوطن .
وحسشب ت- -وضش- -ي- -ح ـ ـ ـات الÈوف -يسشـ ـ ـور م -ن
م -ن« Èضش -ي -ف الشش -عب» ف -ان ب -ع-وضش-ة ال-ن-م-ر
– Aedes albopictusاول أاخ -ذ م -ك -ان أان -واع
ال- -ب- -ع- -وضض اأ’خ- -رى ،وه- -ي م- -ق- -اوم- -ة ل- -لÈد
وا◊رارة ال -دن -ي -ا ،ورغ -م أان ال-ت-ك-اث-ر ي-ت-م بÚ
فصشلي الربيع والصشيف إا’ أانه بإامكانها ترك
ب -يضش -ه -ا ح-ت-ى ‘ الشش-ت-اء ،وه-ي ت-ق-اوم ب-رودة
الطقسض إا ¤غاية حلول موسشم ا◊ر لتتحول
إا ¤ب -ع -وضش -ة ،ك-م-ا ت-فضش-ل ال-رط-وب-ة ل-ل-ت-ك-اث-ر
وتتغذى من دم اإ’نسشان ،مششÒا إا ¤أان إاناث
ه- -ذا ال -ب -ع -وضض ه -ي ال -ت -ي –م -ل فÒوسش -ات
ﬂت -ل -ف -ة ق -د تصش -يب اإ’نسش-ان ب-ع-د لسش-ع-ات-ه-ا
وان -ت -ق-ال-ه-ا م-ن شش-خصض إا ¤آاخ-ر ،اذ ت-ت-واج-د
بكÌة ‘ الÈك اŸائية حيث يسشهل عليها
التبييضض.
وأاوضش-ح أان ب-ع-وضش-ة ال-ن-م-ر ت-خ-ت-ار اأ’م-اكن
ال-ن-ظ-ي-ف-ة ل-ت-ب-يضض ف-ي-ه-ا وبالتحديد تتكاثر ‘
اأ’ماكن اŸمتلئة باŸياه مثل حاويات تخزين
اŸي- - -اه والصش- - -ه - -اري - -ج واأ’ح - -واضض وح - -ت - -ى

ا◊ششائشض واأ’عششاب واأ’ششجار ،وتتكيف مع
البيئة البششرية ويتكاثر بششكل كب ‘ ÒاŸناطق
ا◊ضشرية كثيفة السشكان ،وهو ما يجعل دور
اŸواطن - Úعلى حد تعب ÒالÈوفيسشور -
هاما جدا ‘ القضشاء على أاماكن تكاثر يرقات
ه -ذا ال -ن -وع م -ن ال -ب -ع -وضض م -ن خ Ó-ل إاخÓ-ء
خزانات اŸياه من اŸاء وتفادي Œمعها أاو
ت-غ-ط-ي-ت-ه-ا ح-رصش-ا ع-ل-ى ع-دم دخ-ول البعوضشة
ولكي ’ تضشع بيضشتها.
وف- -ي -م -ا ي -خصض اأ’م -راضض ال -ت -ي Áك -ن أان
تنقلها البعوضشة أاجاب الÈوفيسشور أان من بÚ
 20فÒوسشا Áكن أان يحمله هذا النوع من
البعوضض توجد  3أامراضض تندرج ضشمن قائمة
الفÒوسشات التي تهدد صشحة اإ’نسشان وتتفاوت
مضشاعفات اإ’صشابة بها حسشب ا◊الة الصشحية
ل - -ل - -م - -ريضض وج- -ه- -ازه اŸن- -اع- -ي ،ق- -ائ Ó- -أان
اأ’شش -خ -اصض اأ’ك Ìع -رضش -ة ıاط-ر م-ا ب-ع-د
اإ’صشابة بالفÒوسض هم الذين ’Áلكون مناعة
قوية كاأ’طفال الصشغار وكبار السشن والنسشاء
ا◊وام- -ل واأ’شش- -خ- -اصض ال -ذي -ن ي -ع -ان -ون م -ن
أامراضض مزمنة .
ك- - - - - -م - - - - -ا أاضش - - - - -اف اıتصض أان فÒوسض
«ششيكونغونيا» أاقل خطورة من فÒوسض «زيكا»
و حمى الضشنك ،هذه اأ’خÒة التي –توي
على  4أانواع ،ولسشعة واحدة من البعوضشة التي
تنقلها قد ’ تششكل خطورة على اŸصشاب إا’
أان اللسشعة الثانية قد تخلف مضشاعفات أاكÌ
حدة ،زيادة على أان فÒوسض «زيكا» Áكن أان
ينتقل من ششخصض إا ¤آاخر عن طريق ا÷نسض
،موضشحا أانه ’ يوجد أاي عÓج أاو لقاح Áكن
اسشتخدامه Ÿكافحة هذه الفÒوسشات.
وت -ط -رق رئ -يسض مصش -ل -ح -ة اأ’وب-ئ-ة وال-طب

ال- -وق -ائ -ي Ãسش -تشش -ف -ى مصش -ط -ف -ى ب -اشش -ا إا¤
ا◊ديث عن أاهم التداب Òالوقائية التي يجب
ا’عتماد عليها داعيا اŸواطن Úإا ¤ضشرورة
الوقاية من لدغات البعوضض التي –دث أاثناء
النهار بالدرجة اأ’و ¤من خÓل التخلصض من
أام- -اك- -ن ت- -ك -اث -ره خ -اصش -ة ‘ اŸي -اه ال -راك -دة
واıزن - -ة وإاب Ó- -غ اŸصش - -ال- -ح اıتصش- -ة ‘
مكافحة هذه ا◊ششرة اذا ” اكتششافها ‘
مكان ما للحد من انتششارها بالرغم من ان
بعوضشة النمر Áكنها مقاومة مبيدات الرشض
التي تسشتعمل ‘ كل مرة وتصشبح غ Òفعالة
للقضشاء عليها .
كما أاششاد الÈوفيسشور نور الدين إاسشماعيل
بالتجربة ا÷زائرية ‘ مكافحة داء اÓŸريا
ح- -يث اسش- -ت- -ط- -اعت ال- -قضش- -اء ع -ل -ى ﬂاط -ر
اإ’صش -اب -ة ب-اŸرضض ،م-ن خÓ-ل ت-ع-زي-ز السش-ب-ل
ال -وق -ائ -ي -ة  ،إاذ  ⁄ي -ت -م تسش-ج-ي-ل أاي-ة ح-ال-ة ‘
ا÷زائر وإا‰ا أاغلبية اإ’صشابات مسشتوردة من
اÿارج ،وهو ما يجعل ا÷زائر قادرة على
التصشدي لبعوضشة النمر التي ’ تختلف عن
اÓŸري -ا ‘ ط-رق ان-ت-ق-ال ال-ع-دوى مسش-ت-ب-ع-دا
انتششار أامراضض خطÒة ناŒة هذا النوع من
البعوضض ‘ ا÷زائر ،ولكن ’ يعني عدم توخي
ا◊ذر وإات- -ب- -اع إاج -راءات وق -ائ -ي -ة “ك -ن م -ن
تفادي جميع اıاطر .
كما دعا جميع اŸواطن Úإا ¤اتخاذ كل
اإ’جراءات الوقائية للقضشاء على برك اŸياه
ال -ت-ي تسش-ه-ل ع-ل-ى ال-ب-ع-وضش-ة ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ك-اث-ر
وضشرورة تنظيف اÙيط وعدم تخزين اŸياه
،كما أان السشلطات اÙلية مطالبة بتسشخ Òكل
اإ’مكانيات للقضشاء على البعوضشة ‘ الو’يات
السشاحلية اأ’ك Ìعرضشة ’نتششارها.

مصصدر خوف و قلق منذ دخول فصصل الصصيف

حشضرة كبقية ا◊شضرات دخلت إا ¤ا÷زائر بفعل التغÒات اŸناخية
ب- -دد ن -ور ال -دي -ن اإسص -م -اع -ي -ل رئ -يسس
مصص- -ل- -ح- -ة الأوب- -ئ- -ة وال- -طب ال- -وق- -ائ -ي
Ãسص -تشص -ف -ى مصص -ط -ف -ى ب -اشص -ا ا÷ام -ع -ي
ال -ت-خ-وف-ات بشص-ان ب-ع-وضص-ة ال-ن-م-ر ال-ت-ي
اج -ت -احت ب -عضس م -ن-اط-ق ال-بÓ-د خÓ-ل
السص -ن-وات اŸاضص-ي-ة م-وؤك-دا ع-ل-ى ا÷انب
الإعÓ- -م- -ي ل -ت -وع -ي -ة اŸواط -ن Úب -ه -ذه
«الظاهرة» ،التي شصكلت موؤخرا مصصدر
قلق و تخوف كبÒين لدى اŸواطن‘ ،Ú
ظل نقصس اŸعلومات حولها.

حياة  /ك
ون- -ف- -ى اŸت- -ح -دث ،خ Ó-ل ن -زول -ه ،اأمسض،
ضشيفا على «الششعب»  ،ما روج بششان اÿطورة
ال -ت -ي تشش -ك -ل -ه -ا ب -ع-وضش-ة ال-ن-م-ر ع-ل-ى صش-ح-ة
ا’إنسشان ،واعتÈها حششرة كبقية ا◊ششرات

ال- -ت -ي دخ -لت اإ ¤ا÷زائ -ر ب -ف -ع -ل ال -ت -غÒات
اŸناخية التي تتكيف معها بششكل كب.Ò
من ب Úما تتميز به ا◊ششرة  -كما ابرز
اŸت - -ح- -دث – -م- -ل- -ه- -ا ل- -لÈودة الشش- -دي- -دة
وا◊رارة  ،ح - -يث ’ “وت ب - -ت - -وف- -ر ه- -ذي- -ن
ال -ع -ام -ل ÚاŸن -اخ -ي ، Úك -م -ا “ث-ل ال-رط-وب-ة
مناخا مÓئما لدورة حياتها  ،و اأنها تتكيف
مع التغÒات اŸناخية التي يعيششها العا، ⁄
وبالتا‹ اأخذت مكان حششرات « البعوضض التي
تنتمي لنفسض النوع .
ف -ي -م -ا ي -ت -ع -ل-ق ب-ا’أم-راضض ال-ت-ي Áك-ن اأن
ي -ن -ق -ل -ه -ا ه -ذا ال -ب -ع -وضض و يسش -بب ا’إصش-اب-ة
با’أمراضض التالية «ششيكونغونيا » « ،حمى
الضش- -نك » « ،زي- -ك- -ا » ت- -ت- -م ا’إصش- -اب -ة ب -ه -ذه
ا’أمراضض عن طريق الفÒوسشات  ،غ Òاأن
رئيسض مصشلحة ا’أوبئة اأكد اأن ا◊ششرة التي
دخ -لت اإ ¤ا÷زائ -ر غ Òح -ام -ل-ة ل-فÒوسش-ات

خطÒة .
طماأن اŸتحدث اأن بعوضشة النمر دخلت
اإ ¤ا÷زائ- -ر ك- -م- -ا دخ- -لت اأن -واع اأخ -رى م -ن
البعوضض  ،مفيدا اأن ا◊ششرة انتششرت ‘ كل
دول ال- - -ع- - -ا ، ⁄ب- - -ع - -د اأن اج - -ت - -ازت اآسش - -ي - -ا
وا’أمريكيت ... Úوصشو’ اإ ¤ششمال اإفريقيا
وا÷زائر تنقلت اإليها ا◊ششرة كبقية الدول
شش- -اأن- -ه -ا شش -اأن ال -دول اŸت -ق -دم -ة ك -ف -رنسش -ا
والو’يات اŸتحدة ا’أمريكية .
و اأوضش- -ح ‘ سش- -ي -اق م -تصش -ل ط -رق ت -ن -ق -ل
ا◊ششرة التي تتم من خÓل البيوضض  ،الذي
ي-ت-م-ي-ز ب-ت-ح-م-ل-ه الشش-دي-د للظواهر الطبيعية
منها الÈودة الششديدة  ،حيث ’ “وت بتوفر
هذا العامل اŸناخي كما هو ا◊ال بالنسشبة
ل- -ل- -حشش- -رات ا’أخ- -رى  ،و Áك -ن اأن تسش -ت -م -ر
بيوضشها لسشنة لتفقسض بعدها بدون اأن تتاأثر و
’ تتلف.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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^ فنيدسس بن بلة
اأع -ط -ى الÈوف-يسص-ور ن-ور ال-دي-ن اإسص-م-اع-ي-ل رئ-يسس مصص-ل-ح-ة الأوب-ئ-ة
والطب الوقائي Ãسصتشصفى باشصا صصورة واقعية عن التداب ÒاŸتخذة ضصد
بعوضصة النمر التي اأحدثت ﬂاوف لدى اŸواطن Úوتتناولها كتابات
صصحفية بطريقة بعيدة عن حقائق الشصياء ودقة اŸعلومات .وما زاد
الط Úبلة صصدور صصور ‘ شصبكات التواصصل الجتماعي يدعي اصصحابها
انهم Áلكون ا◊قيقة مسصاهم ‘ Úتهويل  ⁄يهداأ صصداه بعد.
وقال الÈوفيسصور بلغة هادئة مقدما دلئل علمية ومعلومات جديرة
ب-ال-ت-وق-ف ع-ن-ده-ا ان ال-ت-ه-وي-ل الإعÓ-م-ي ب-ل-غ درج-ة من الغلو واŸبالغة
تسصتدعي رّدًا من اأهل الختصصاصس الذين يشصتغلون ليل نهار من اأجل
الكشصف عن حقائق تن Òالراي العام وتزيد البحث العلمي قوة ومعنى ‘
م -ع -ا÷ة ه -ذه ال -وضص -ع -ي -ة ،مضص -ي -ف -ا ان ال-وق-اي-ة ‘ ا÷زائ-ر ك-انت دوم-ا
ت-تصص-در ال-ع-م-ل ال-ط-ب-ي وت-ت-ق-دم ل-عÓ-ج اأي ط-ارئ .وه-ي وق-اي-ة –سصب
للجزائر التي قضصت من خÓلها ‘ فجر السصتقÓل ا ¤الن على اخطر
الأمراضس باعÎاف منظمة الصصحة العاŸية وتقارير اŸنظمات الأخرى.
ومثلما واجهت البÓد ﬂتلف الأمراضس بحمÓت وقائية ،تتبع نفسس
اŸن -ه -ج -ي -ة ‘ ال -ت -ك -ف -ل ب -ه -ذا اÿط -ر ال -ذي ي-ح-م-ل تسص-م-ي-ة «ال-ب-ع-وضص-ة
النمر».اإنها مسصالة ‘ جدول مديريات الصصحة واŸصصالح السصتشصفائية
ووزارة الصصحة التي تتقاطع حول مسصالة جوهرية ل تقبل الختÓف
والتهاون لأنها تخصس الصصحة العمومية .ويتعلق الأمر بالعمل الوقائي
الذي تتوله مصصالح الأوبئة والطب الوقائي وتضصعه ‘ صصلب الهتمام.
وقال الÈوفيسصور باأسصى اإن ما ينشصر ‘ شصبكات التواصصل الجتماعي
وما يصصور عن بعوضصة النمر ل ينم عن ا◊قيقة ‘ شصيء لن اأصصحابها
ل- -يسس ل- -ه- -م اي- -ة دراي -ة وت -خصصصس ولن م -ا ي -دع -ون اإل -ي -ه م -ن ت -ه -وي -ل
وم- -زاي- -دات م- -ن شص- -ان- -ه اŸسص- -اسس ب- -ق- -ط- -اع الصص- -ح -ة اأسص -اسس السص -ت -ق -رار
الجتماعي وعصصب العمل ا◊كومي ‘ كل البلدان بل موؤشصر لÎتيب
الدول وتصصنيفها ب Úمتقدمة او متخلفة.
«نحن هنا ننشصط من اجل اطÓع الناسس Ãا هو موجود وبالتدابÒ
الوقائية والحتياطات الواجب اتخاذها Ÿواجهة اأي طارئ ».هكذا ذكر
الÈوف-يسص-ور ب-ه-ذا ال-ع-م-ل ال-ذي ي-ت-ق-اسص-م-ه م-ع مسص-وؤو‹ ﬂتلف مصصالح
الأوبئة والطب الوقائي للوقوف على اآخر اŸسصتجدات ومعا÷تها بهدوء
واأك Ìف -ع -ال -ي -ة ب -ع -ي -دا ع -ن ال -ت-اأوي-ل وال-ت-ه-وي-ل ‘ ﬁي-ط ي-ج-ري وراء
الإشص-اع-ة وي-ق-ب-ل ك-ل م-ا ي-اأت-ي-ه م-ن م-زاي-دات وم-غ-ال-ط-ات م-ن مسص-تعملي
م-واق-ع ال-ت-واصص-ل وضص-رب ‘ ال-ع-م-ق Ãصص-داق-ي-ة ح-مÓ-ت ال-ت-ع-ب-ئة اأولية
و–د.
ه-ن-اك سص-ي-اسص-ة صص-ح-ي-ة وق-ائ-ي-ة ت-ت-و ¤ت-ن-ف-ي-ذه-ا ﬂت-ل-ف اŸديريات
القطاعية واŸصصالح السصتشصفائية وهياكل وزارية ترافق بنشصاط وعمل
م -ن اأسص -ات -ذة ال-طب وم-راك-ز ال-ب-حث م-ن اج-ل الك-تشص-اف ورصص-د م-ع-ا⁄
اأخ-ط-ار الأوب-ئ-ة وال-فÒوسصات  4000اŸن-تشص-رة ب-ك-ث-اف-ة ع Èال-عا200 ⁄
منها فقط –مل الأضصرار والأخطار.

أاكتشصف وجوده ببÓدنا قبل  ٨سصنوات

السضياسضة الوقائية فعالة ‘ ›ال مكافحة األوبئة
لوب-ئ-ة وال-طب
كشص -ف رئ -يسس مصص -ل -ح -ة ا أ
الوقائي Ãسصتشصفى مصصطفى باشصا ،نور الدين
اسص -م -اع -ي -ل ،أان ا◊ديث ع -ن ب-ع-وضس ال-ن-م-ر
لمر ا÷ديد لن وجودة
لسصياوي ليسس با أ
ا أ
إاقÎن بسص -ن -ة  2010غ Òان -ه ان-تشص-ر بشص-ك-ل
اك Èه -ذه السص -ن -ة ب -ال -رغ-م م-ن ع-دم ت-غ-يÒ
ال-ظ-روف ول م-ع-ط-ي-ات ح-ول ه-ذا ال-بعوضس
ولسص -ع -ات -ه ال-ت-ي تشص-ب-ه ◊د ك-ب Òال-ب-ع-وضس
العادي ،مشصÒا أان  3باŸائة فقط تشصكل خطر
لصصابة بالفÒوسصات أاما  70باŸائة من هذه
ا إ
لنسصان .
ا◊شصرة ل تشصكل أاي خطر على ا إ

خالدة بن تركي
أاوضشح اŸكلف بالوقاية باŸسشتششفى ا÷امعي
مصشطفى باششا الÈوفيسشور نور الدين إاسشماعيل،
أامسض  ،خÓل نزولها ضشيفا على يومية « الششعب «
أان الدراسشات اأ’خÒة التي قام بها بعضض الباحثÚ
حول داء ’ششمانيوز كششفت صشدفة ‘ نهاية 2009
وبداية  2010وجود هذا البعوضض ،غ Òانه انتششر
أاك Ìما ب Úسشنتي  ‘ 2016-2014و’ية وهران
والقبة التي وجه سشكانها نداء بعد تفاقم الظاهرة
لينتششر أاك ‘ Ìسشنة  2017ويبلغ الذروة ‘ ، 2018
حيث أاصشبح يوجد اآ’ن ‘  4و’يات من الوطن
تيزي وزو ،جيجل ،وهران والعاصشمة و ذلك منذ
ظهوره أ’ول مرة با÷زائر منذ  8سشنوات باأ’ربعاء
ناث إايراثن بو’ية تيزي وزو .
وأارجع الÈوفيسشور سشبب انتششاره ع Èمناطق
ﬂتلفة من الوطن إا ¤تأاخر تسشاقط اأ’مطار
ودخول فصشل الصشيف دون اŸرور بفصشل الربيع ،
م -ا سش -م -ح ب-ان-تشش-اره ‘ اŸن-اط-ق ال-رط-ب-ة وي-ع-يشض
أاصشÃ Óناطق جنوب ششرق آاسشيا وينتششر باŸناطق
ا◊ضش -ري -ة  ،ح -يث ي -ت -ك -ي-ف بسش-ه-ول-ة م-ع ال-ب-ي-ئ-ات
ا◊ي-وي-ة اıت-ل-ف-ة و ي-ت-م-ي-ز ب-يضش-ه ب-ال-ق-درة ع-ل-ى
مقاومة ا÷فاف لفÎة طويلة ما يسشمح بانتششاره
فيما بعد أاي بعد مرور سشنة كاملة على تواجد
بيضشه ‘ أاي مكان ما .

التنسضيق ضضروري إل‚اح السضياسضة
الوقائية ‘ مكافحة بعوضض النمر
أاك -د الÈوف-يسش-ور ،ن-ور ال-دي-ن إاسش-م-اع-ي-ل ،ع-ل-ى
ضشرورة العمل اŸنسشق إ’‚اح السشياسشة الوقائية
التي تعتمدها الوزارة ‘ القضشاء على أاي ظاهرة
من الظواهر اŸتواجدة ‘ ا÷زائر ومنذ سشنوات

الـ  ، 60أاين برهنت سشياسشتها الناجعة ‘ القضشاء
ع -ل -ى ﬂت -ل -ف اأ’وب -ئ -ة ع -ل-ى غ-رار داء ال-ط-اع-ون
وغÒها من اأ’مراضض قدرتها على التصشدي أ’ي
طارئ  ،وهو نفسض اأ’مر بالنسشبة ◊مÓت القضشاء
على هذا البعوضض الغ Òا◊امل لفÒوسشات خطÒة
 ،خاصشة وان ا÷زائر  ⁄تسشجل ◊د اآ’ن أاي إاصشابة
بالفÒوسشات الثÓث .

الإتصضال اإلسضتشضفائي ضضروري لرصضد الظاهرة
وقال اŸتحدث ‘ سشياق ا’تصشال ا÷ماعي بÚ
عمال مصشلحة الطب الوقائي ‘أانه ضشروري Ÿعرفة
ورصش- -د ال- -ظ- -اه- -رة وم- -دى ان- -تشش- -اره- -ا وان- -تشش -ار
اإ’صشابات بالفÒوسشات الثÓث ششيكونغونيا و حمى
الضشنك و زيكا ‘ حال تواجدها  ،وهذا على الرغم
من إاثبات التقارير اأ’خÒة عدم تسشجيل أاي حا’ت
إاصشابة بهذه الفÒوسشات اÿطÒة أاو تسشجيل أاي
ن -داء م -ن ط -رف أاي م -ن -ط-ق-ة م-ن اŸن-اط-ق «ع-ل-ى
خÓف و’ية وهران التي عرفت سشنة  2015انتششار
ال -ب -ع -وضض وبشش -ك -ل ◊ق أاضش -رار ب -اŸواط-ن Úل-ك-ن
◊سشن ا◊ظ  ⁄تسشجل أاي إاصشابة بالفÒوسشات
ال- -ثÓ- -ث اÿطÒة مÈزا ‘ ذات السش -ي -اق أاه -م -ي -ة
التنسشيق اÙكم بﬂ Úتلف اŸصشالح Ÿكافحة
ال-ظ-اه-رة خ-اصش-ة وأان اإ’م-ك-ان-ي-ات م-ت-احة للقضشاء
عليها و›ندة بقوة ‘ حل تسشجيل حا’ت خطÒة.

القضضاء على اŸسضببات قبل العÓج
وق -ال الÈوف -يسش -ور ن -ور ال-دي-ن اسش-م-اع-ي-ل ق-ب-ل
التوجه إا ¤حمÓت اإ’بادة واسشتعمال اŸبيدات
التي ’ Œدي نفعا ‘ غالب اأ’حيان  ،ضشرورة
التوجه أاو’ للمسشببات التي عادة ما تكون القذارة
ومكان Œمع اŸياه التي تعت ÈاŸسشبب الرئيسشي
لتواجده وبالتا‹ انتششاره فيما بعد ‘ ششكل مغلق
وب -ط -يء وه -ن -ا ي -تضش -ح دور ا÷م -ع-ي-ات اÙل-ي-ة و
مديريات الصشحة وأاهمية العمل اŸنسشق اŸمنهج
‘ القضشاء على مسشببات وجود البعوضض وبالتا‹
ال -قضش -اء ع-ل-ى إام-ك-ان-ي-ة اإ’صش-اب-ة ب-لسش-ع-ات-ه  ،وه-ي
عملية دورية من اŸفروضض أان تتم عاديا مثل ما
يحدث مع الناموسض ا’خرخاصشة ‘ فصشل الصشيف
اŸع -روف ب-ان-تشش-ار ال-ب-ع-وضض ال-ع-ادي ال-ذي ت-ن-ظ-م
بششأانه حمÓت إابادة من طرف اŸصشالح اŸوجودة
بالبلديات والتي تكمل بدورها منهجيات اŸكافحة
اŸعتمدة من قبل وزارة الصشحة والسشكان و إاصشÓح
اŸسشتششفيات ‘ القضشاء عليه.
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«بعوضض ألنمر» ليسض قات Óوخطره ‘ نقل ألفÒوسسات فقط

إنتششاره بـ  4وليات و ٣بلديات بالعاصشمة
وهي إلقبة ،إلسشحاولة وخرإيسشية

طمأان ألدكتور نور ألدين إأسسماعيل رئيسض مصسلحة ألوبئة وألطب ألوقائي Ãسستشسفى مصسطفى باشسا أ÷امعي ،بأان
تسسجيل أنتشسار «ألبعوضض ألنمر» على مسستوى  4وليات وثÓث بلديات بالعاصسمة ل يشسكل خطرأ مباشسرأ وكبÒأ على
صسحة أŸوأطن ،بل أنه Áكن Œنب مضساعفاته غ ÒأŸباشسرة بالوقاية وألنظافة وألتحسسيسض أ÷يد لقطع ألطريق أمام
ألتهويل ألذي يؤودي إأ ¤تخويف أŸوأطن Úعلى خلفية ألصسور أŸروعة ألتي ” تناقلها ع Èبعضض صسفحات وسسائل ألتوأصسل
ألجتماعي «ألفيسسبوك».

فضضيلة بودريشش

ق-دم أل-دك-ت-ور ن-ور أل-دي-ن إأسض-م-اع-يل
شض-روح-ا مسض-ت-ف-يضض-ة ب-اŸع-لومات حول
حقيقة ومدى خطورة ظاهرة أنتشضار
ألبعوضس ألنمر ،ألذي روج بأانه يفتك
ب -ح -ي -اة أألط -ف -ال وأ◊وأم -ل ،ح-يث ⁄
ي -خ -ف ب -أان-ه ي-ن-تشض-ر ك-ثÒأ وي-ت-ك-اث-ر ‘
أألماكن ألتي يوجد بها أŸاء وألرطوبة،
ع -ل -م-ا أن م-ن-ب-ت-ه أألصض-ل-ي ج-ن-وب ق-ارة
آأسض -ي -ا ،وأوضض-ح أل-دك-ت-ور إأسض-م-اع-ي-ل أن
بعوضس ألنمر مقاوم للÈد وÁكن لبيضضه
أن يسض- -ت- -م- -ر م -ت -خ -ف -ي -ا ‘ ب -رك أŸاء
وأل -ع -ودة خ Ó-ل أل -رب -ي-ع أŸق-ب-ل ،ع-ل-ى
أعتبار أن ظهوره يقتصضر على فصضلي
ألربيع وألصضيف.
 ⁄ي -خ -ف أل -ط-ب-يب رئ-يسس مصض-ل-ح-ة
ألوقاية أن أماكن أنتشضار هذأ ألبعوضس
أل- -ط- -ائ -ر م -ازأل م -ن -حسض -رأ ‘ خ -مسس
ولي-ات ت-ت-ع-ل-ق ب-ال-ع-اصض-م-ة وت-ي-زي وزو
ووه -رأن وج -ي -ج -ل وع-ن-اب-ة أي أغ-ل-ب-ه-ا
سضاحلية ،بينما فيما يخصس بالعاصضمة
فإان أماكن أنتشضار ألبعوضس يقتصضر ‘
ألوقت أ◊ا‹ على ثÓث بلديات فقط،
وت -ت-م-ث-ل ‘ ك-ل م-ن أل-ق-ب-ة وألسض-ح-اول-ة
وخ -رأيسض-ي-ة ،وإأن ك-انت ه-ذه أل-ب-ع-وضض-ة
على ضضوء توضضيحات ألدكتور ل Áكن
للموأطن أو ألطبيب –ديدها وألتعرف
ع -ل-ي-ه-ا ع-ن-دم-ا ت-لسض-ع أل-تضض-ح-ي-ة ،ل-ك-ن
خطورتها تكمن ‘ إأمكانية أن تنقل
ألفÒوسضات من شضخصس مصضاب بها إأ¤
شضخصس آأخر معافى ل يعا Êمنها ،أما
إأذأ  ⁄ي -ك -ن أألشض -خ -اصس مصض -اب Úب-أاي
فÒوسس ل Áكنها أن تنقل أي مرضس
وبالتا‹ ل تشضكل أي خطر ،وأŸهم ‘
أŸوضض -وع أن -ه ل ي -وج-د ت-ل-ق-ي-ح خ-اصس
ب -ه -ذأ أل -ن-وع م-ن أل-ب-ع-وضس أل-ذي ي-ه-دد
ح- -م- -ل أŸرأة وك- -ذأ أألط -ف -ال ،وع -ل -ى
خ- -ل- -ف- -ي- -ة أن- -ه ي- -تسض- -بب ‘ ن -ق -ل أرب -ع
فÒوسضات موجودة لدى أصضحابها إأ¤
أشض - -خ - -اصس آأخ - -ري - -ن ،م - -ث - -ل «زي- -ك- -ا»
و»لدون -ق» و»شض-ن-ق-ن-ق-و» ،وك-ل-ه-ا تشض-ك-ل
خ -ط -رأ ع -ل -ى صض -ح-ة وسضÓ-م-ة أألف-رأد
سضوأء كانوأ صضغارأ أو كبارأ ،علما أن
فÒوسس زيكا Áكنه أن يتسضبب ‘ ولدة
طفل Ãخ صضغ ،Òلكن ألدكتور قال بأان

أألخطار ‘ أ÷زأئر بعيدة كونها لديها
Œربة مهمة ،وتعمل كثÒأ مع منظمة
ألصضحة ألعاŸية ،و“لك جميع أشضكال
أŸكافحة و–رصس فوق كل ذلك على
أل - -ت- -حسض- -يسس وأل- -وق- -اي- -ة ع- -ل- -ى ضض- -وء
ألتحقيقات أŸيدأنية ألصضحية.
ولدى بروز أي حالة ‘ منطقة ما
وأل- -ت- -ح -ق -ق م -ن وج -ود مصض -اب ،Úذك -ر
أل-دك-ت-ور إأسض-م-اع-ي-ل ب-أان-ه Áكن تطويق
أŸن -ط -ق -ة سض -وأء ك -انت ع -م-ارة أو ح-ي
سض -ك-ن-ي ،وأل-قضض-اء ع-ل-ى ه-ذأ أل-ب-ع-وضس
بسضرعة ووقاية أألشضخاصس ،ألنه يسضهل
ﬁاصض -رت -ه ك-ون ق-وة أن-تشض-اره ب-ط-ي-ئ-ة،
حيث ل يغ Òهذأ ألبعوضس ألنمر مكانه
ويبقى يتنقل ‘ مسضاحة  100م ،Îو‘
رده ع- -ل- -ى أنشض -غ -ال ي -ت -ع -ل -ق Ãا م -دى
ألسضتعانة وألسضتفادة من Œارب دول
ع- -انت م- -ن أن- -تشض- -ار ه- -ذأ أل- -ن- -وع م- -ن
Óم- -رأضس ،أن
أل - -ب - -ع - -وضس أل - -ن- -اق- -ل ل - -أ
مصضلحتهم تتعاون ‘ ›ال أألمرأضس
أل-ورأث-ي-ة م-ع ف-رنسض-ا وت-ت-ب-ادل أألبحاث

وألتجارب حتى مع دول إأفريقية ،على
أعتبار أن أ÷زأئر أختارت ‘ منظمة
ألصضحة ألعاŸية أن تبقى ‘ إأفريقيا
ع- -ل- -ى ع- -كسس ت- -ونسس وأŸغ- -رب أل- -ت -ي
أخ- -ت- -ارت م- -ن -ط -ق -ة ألشض -رق أألوسض -ط،
و–دث ‘ سض- -ي -اق م -تصض -ل ع -ن وج -ود
ألعديد من أألبحاث مع منظمة ألصضحة
ألعاŸية وكذأ تطبيق برتكولت منظمة
ألصضحة ألعاŸية.

 10أإنوإع من إلتلقيح با÷زإئر
كشضف ألدكتور نور ألدين إأسضماعيل
عن وجود  4000نوع من ألبعوضس ينقل
أألمرأضس و 3600نوع آأخر من ألبعوضس
ألعادي ألذي ل يشضكل أي خطر على
صض- -ح- -ة أإلنسض- -ان ،م- -اع- -دأ شض- -دة أأل⁄
أŸصضاحب للسضعة أŸفاجئة ،علما أن
م -ع -ظ -م أن -وأع أل -ب -ع -وضس أل -ت -ي ت -وج-د
بالعاصضمة وبعضس وليات ألوسضط وكذأ
أل -ولي -ات ألشض-م-ال-ي-ة ،ل-يسضت ل-دي-ه-ا أي

ت-أاثÒأت سض-ل-ب-ي-ة ع-ل-ى صض-ح-ة أŸوأطن،
ودعا إأ ¤ضضرورة أإلقبال على ألتلقيح،
علما أن با÷زأئر يتوفر ما ل يقل عن
 10تلقيحات Áكن ألسضتفادة منها ،و‘
رده على سضؤوأل يتعلق بعدد أ◊الت
أŸسض-ج-ل-ة ب-خصض-وصس أم-رأضس ألصض-ي-ف
ألذي أنتصضفت مدته ،مثل ألتسضممات
ألغذأئية وأمرأضس ألعيون وما إأ ¤غÒ
ذلك ،أكد أنه على مسضتوى أŸصضلحة
ألتي يرأسضها يركزون أهتمامهم كثÒأ
على أ◊الت أŸعقدة ،بهدف إأيجاد
أ◊ل-ول ألسض-ري-ع-ة وأل-عÓ-ج أل-ف-عال ،من
أجل أن يشضفى أŸريضس ولوقف أنتشضار
عدوأها إأ ¤ضضحايا آأخرين ،وأشضار إأ¤
تسض -ج-ي-ل أل-ع-دي-د م-ن ح-الت أإلسض-ه-ال
وعشضرأت أ◊الت من ألسضل ‘ شضهر
وأح- -د ،وإأ ¤ج -انب م -ع -ا÷ة  30حالة
زكام .وحذر ألدكتور بأان ألبعوضس ألنمر
ل- -دي- -ه أل- -ق -درة ع -ل -ى ن -ق -ل م -ن جسض -م
أإلنسضان إأ ¤جسضم إأنسضان آأخر ما ل يقل
عن  20فÒوسضا.

 ٣فÒوسشات رئيسشية تنقلها بعوضشة إلنمر
حمى ألشسيكونغونيا :

فÒوسض زيكا :
يصضاب ألناسس بفÒوسس زيكا عن طريق أللدغ من
أل -ب -ع-وضض-ة «أل-زأع-ج-ة» ( )Aedes mosquitoأ◊ام -ل -ة
للعدوى ،وهو نفسس نوع ألبعوضس ألذي ينشضر حمى
ألضضنك ومرضس شضيكونغونيا وأ◊مى ألصضفرأء.
يتسضبب فÒوسس زيكا عادة ‘ أعتÓل متوسضط،
وتظهر أعرأضضه بعد بضضعة أيام من لدغ ألشضخصس من
أل-ب-ع-وضض-ة أ◊ام-ل-ة ل-ل-ع-دوى .وت-ظ-ه-ر أ◊مى وألطفح
أ÷لدي بصضورة خفيفة على معظم أŸصضابÃ Úرضس
فÒوسس زيكا .وقد يصضاب آأخرون بالتهاب أŸلتحمة
وآأ ⁄ألعضضÓت وأŸفاصضل ويشضعرون بالتعب .وعادة ما
تنتهي أألعرأضس ‘ فÎة تÎأوح بن يوم Úو 7أيام.

ذعر أإك Èمن ضشرر ..؟ !
^ أم Úبلعمري
ألبعوضضة ألنمر  ،أسضم أصضبح يبعث ألرعب و ألذعر لدى ألبعضس
بسضبب تقارير إأعÓمية هوّلت كثÒأ من شضأان توأجد هذه ألبعوضضة
‘ أ÷زأئر و تصضويرها على أنها خطر دأهم سضيأاتي على أألخضضر
و أليابسس ؟ و ما أعقب ذلك روأيات أنتشضرت ‘ ›تمعنا كالنار ‘
ألهشضيم حول بطشس هذه أ◊شضرة بالبشضر صضدقها ألكثÒون ‘ حÚ
أنها ل تسضتند إأ ¤أي أسضاسس علمي و ما زأد ألط Úبلة هي تسضميتها
ألتي توحي بأانها من آأكÓت ◊وم ألبشضر ؟ و لكنها ل تختلف ‘
وأقع أألمر عن أألنوأع أألخرى من ألبعوضس إأل من حيث لونها
أألبيضس أŸنّقط باألسضود و هذأ سضبب تسضميتها بالنمر بينما تعرف
علميا باللغة ألÓتينية باسضم ( )Aedes albopictusو هي كغÒها من
ألبعوضس و أ◊شضرأت تنقل بعضس أألوبئة وأألمرأضس من شضخصس إأ¤
آأخر و ليسضت مسضبب تلك ألوبئة كما يتصضور ألبعضس و يروج له
أآلخر و عليه ل بد من وجود شضخصس مصضاب حتى تقوم هذه
ألبعوضضة بنقل ألفÒوسس مثل «زيكا» أو» شضيغونغونيا» وأنثى بعوضضة
ألنمر فقط هي من تفعل ذلك ألنها –تاج إأ ¤ألدم لوضضع و تكاثر
بيوضضها حسضب ما أكده ألÈوفيسضور أسضماعيل نور ألدين  ،رئيسس
مصض -ل -ح -ة أألوب -ئ -ة و أل -طب أل-وق-ائ-ي Ãسض-تشض-ف-ى مصض-ط-ف-ى ب-اشض-ا
أ÷امعي و ذلك لدى أسضتضضافته أمسس بجريدة «ألشضعب» ،أين نفى
كل ما ” تدأوله من إأشضاعات حول آأثار لسضعة بعوضضة ألنمر سضوأء
ع Èوسضائل أإلعÓم أو وسضائط ألتوأصضل ألجتماعي ألتي –دثت
عن حصضول أنتفاخات ‘ منطقة أللسضع أو حدوث نتوءأت و ثقوب
‘ أ÷لد و أعرأضس أخرى  ...ألخ مؤوكدأ أن لسضعتها ل تختلف عن
لسضعات أألنوأع أألخرى من ألبعوضس أŸعروف با÷زأئر ﬁذرأ من
Óمرأضس و
نشضر هذه ألروأيات ألتي قد تؤودي لتشضخيصس خاطئ ل أ
أألعرأضس ألتي تسضبق ذلك  ،كما أكد ألÈوفيسضور إأسضماعيل أنه ”
رصضد خاصضيت Úأثنت ‘ Úبعوضضة ألنمر مقارنة باألنوأع أألخرى و
هما كونها تقوم باللسضع ‘ ألنهار على عكسس ألبعوضس أŸعروف
با÷زأئر ألذي ينشضط لي Óباإلضضافة إأ ¤قدرتها على ألتكاثر ‘
أسضوإأ أألحوأل أŸناخية مثل ألÈد ألشضديد مؤوكدأ أن ألبيضس ألذي
تضض -ع -ه ي -ت -م ّ-ي -ز ب -الصض -م-ود وم-ق-اوم-ة ب-رودة أل-ط-قسس و أŸب-ي-دأت
أ◊شضرية كما Áكنه ألبقاء ‘ ألتجمعات أŸائية حتى بعد جفافها
لتدب فيه أ◊ياة Ãجرد عودة أألمطار أو ألرطوبة؟
‘ أألخ ،Òكم نحن بحاجة إأ ¤ترك ألكلمة ألهل ألختصضاصس
وهنا يحضضر ÊأŸثل ألشضعبي ألليبي ألقائل « أترك أÿبز للخباز
Óشضاعات و ما ينجر عنها
حتى و لو أكل نصضفه» و بهذأ نضضع حدأ ل إ
من ﬂاوف غ ÒمÈرة و هذأ هو صضلب أŸهمة أإلعÓمية.

ل وجود للقاح ضسد ألفÒوسسات ألثÓث

إلزإمية إإلبÓغ ‘ حال إكتششاف أإي نوع من إألوبئة
أك- - -د ألÈوف- - -يسس- - -ور ن- - -ور
ألدين إأسسماعيل عدم وجود
لقاح مضساد للفÒوسسات ألتي
تنتقل ع Èبعوضض ألنمر Ãا
ف-ي-ه-ا أ◊م-ى «شس-ي-ك-ون-غ-ون-يا»
ح - -م- -ى «ألضس- -نك» أو فÒوسض
«زيكا» وهي أمرأضض خطÒة
لنسس -ان ‘ غ-الب
ت -ن -ق -ل أ ¤أ إ
لح- -ي- -ان م -ن خ Ó-ل لسس -ع -ة
أ أ
ألبعوضسة ،وهو ما دفع وزأرة
ألصسحة وألتأاكد على إألزأمية
لبÓغ عن أية حالة إأصسابة
أ إ
من أجل تقييم حجم أŸشسكلة
‘ ح - - -ال وج - - -وده - - -ا وأخ - - -ذ
ألحتياطات ألÓزمة لتجنب
أن -تشس -اره-ا أك Ìب ÚأŸن-اط-ق
أÙيطة.

عزيز .ب

مرضس فÒوسضي ينتقل بلدغات ألبعوضس أ◊امل له.
وتدوم تلك أ◊مى ،عادة ،خمسضة أيام إأ ¤سضبعة أيام
وتتسضّبب ،غالباً ‘ ،حدوث أ ⁄وخيم ‘ أŸفاصضل
يؤودي ‘ ،كث Òمن أألحيان ،إأ ¤إأقعاد أŸصضاب بها،
وقد تدوم هذه أ◊مى ‘ ،بعضس أ◊الت ،فÎأت
أط -ول ب -ك -ث .Òون -ادرأً م -ا ي -ت-هّ-دد ه-ذأ أŸرضس ح-ي-اة
ي عÓج معيّن ضضّده ،غ Òأنّ من
أŸريضس .ول يوجد أ ّ
شضأان مسضّكنات أأل ⁄وأألدوية ألÓسضتÒويدية أŸضضادة
لÓ- -ل- -ت -ه -اب -ات أ◊د م -ن أأل ⁄وأل -ت -وّرم .ول ي -ن -ب -غ -ي
أسضتخدأم أألسضÈين لعÓج أŸرضس.

حمى ألضسنك :
هي عدوى فÒوسضية تنتقل إأ ¤أإلنسضان عن طريق
ل -دغ -ة ب -ع -وضض -ة أن -ث -ى م -ن ج -نسس أل -زأع-ج-ة مصض-اب-ة
ب -ال -ع-دوى .وي-ت-فّ-رع فÒوسس ح-م-ى ألضض-نك إأ ¤أرب-ع-ة
أ‰اط مصضلية ( DEN 1و DEN 2و DEN 3و .)DEN 4
وتظهر أعرأضس أŸرضس خÓل فÎة تÎأوح ب 3 Úأيام

و 14يوماً (من  4إأ 7 ¤أيام ‘ أŸتوسضط) عقب أللدغة
Ÿعدية.
أُ
وأ÷دي -ر ب -ال -ذك -ر أّن ح -م-ى ألضض-نك م-رضس يشض-ب-ه
أألن - -ف- -ل- -ون- -زأ ويصض- -يب أل- -رّضض- -ع وصض- -غ- -ار أألط- -ف- -ال
وألبالغ،Úول يوجد عÓج ّﬁدد ضضّد حمى ألضضنك،
أّم -ا ح -م -ى ألضض -نك أل -وخ -ي -م-ة ف-ه-ي م-ن مضض-اع-ف-ات
أŸرضس ألتي قد تؤودي إأ ¤ألوفاة.

ألعدد
17707

05

وأضض- -اف أŸك- -ل- -ف ب- -ال- -وق- -اي- -ة
إأسضماعيل نور ألدين  ،أمسس  ،لدى
نزوله ضضيفا على « ألشضعب» أن هذأ
أإلج -رأء غ Òم -ك -ل -ف ج -دأ ،ل -ك -ن-ه
ن -اج -ع ،غ Òأن أŸشض-ك-ل-ة أل-وح-ي-دة
تكمن حسضب ألÈوفيسضور ‘ ألتأاكد
م -ن أن أألط -ب -اء م -درك-ون ل-ل-خ-ط-ر
وق- -ادرون ع- -ل- -ى تشض- -خ- -يصس أل- -دأء
وم- -ع- -رف -ة أل -وقت أŸن -اسضب أل -ذي
ي - -جب أن ي - -خضض - -ع ف- -ي- -ه أŸريضس
لخ- -ت- -ب- -ارأت دم خ- -اصض- -ة ب- -ح -م -ى
شض -ي -ك -ون -غ -ون -ي -ا م-ن أج-ل م-ب-اشض-رة
ألعÓج وأ◊يلولة دون أنتشضاره ‘
مكان توأجد أŸريضس.
ط -م -أان ألÈوف -يسض-ور أŸوأط-نÚ
ب -اأن ه -ذه أ◊شض -رة ل ت-خ-ت-ل-ف ع-ن
ألبعوضضة ألعادية سضوى أنها سضودأء
أللون وعليها نقاط بيضضاء كما أنها
لتشض - -ك - -ل خ - -ط- -رأ ع- -ل- -ى صض- -ح- -ة
ألشضخصس وإأ‰ا يسضبب إأزعاجا كبÒأ
ل -ه -م ن -ظ -رأ ◊دة أ◊ك-ة وأح-م-رأر
منطقة أللدغ وظهور حسضاسضية ‘
ألبشضرة ،مؤوكدأ ‘ نفسس ألوقت أنه
لي - - -وج - - -د ل- - -ق- - -اح آأو دوأء م- - -عÚ

Ÿك -اف -ح -ة لسض -ع-ات ب-ع-وضس أل-ن-م-ر
سض -وى ألسض -ت-م-رأري-ة ‘ أل-وق-اي-ة أو
أللجوء إأ ¤ألدوأء ألعادي.
وحسضب نفسس أŸتحدث فإانه ⁄
ي -ت -م تسض -ج -ي -ل أي -ة ح -ال -ة ل-ل-م-رضس
ألفÒوسضي ألذي ينتقل عن طريق
بعوضس ألنمر رغم أنتشضار أ◊شضرة
‘ أل- -ع- -دي- -د م -ن ولي -ات أ÷زأئ -ر
كالعاصضمة  ،جيجل  ،عنابة ووهرأن
وخ- -اصض -ة أŸدن ألسض -اح -ل -ي -ة أل -ت -ي
ت- -ن- -تشض- -ر ف- -ي -ه -ا أ◊اوي -ات ﬁذرأ
أŸوأطن Úمن ترك أŸياه ألرأكدة
وأت- -ب- -اع ق -وأع -د أل -ن -ظ -اف -ة ن -ظ -رأ
لنتشضار أ◊شضرة بكÌة ‘ أ◊دأئق
وشض -رف -ات أŸن -ازل ب -اإلضض -اف-ة أإ¤
توأجدها ‘ مناطق Œمع أŸياه
أل -ق-ذرة ك-ق-ن-وأت ألصض-رف ألصض-ح-ي
وأألق-ب-ي-ة أل-ت-ي تسض-ت-دع-ي ألتنظيف
ألفوري لتفادي أنتشضارها وهنا يÈز
أل-دور أل-ف-ع-ال Ÿصض-ال-ح أل-ب-ل-دية ‘
م-ك-اف-ح-ة أل-ظ-اه-رة خ-اصض-ة ببعضس
بلديات ألعاصضمة على غرأر ألقبة
،حسض Úدأي وسض - -ح - -اول- -ة ب- -ع- -د أن
أشض-ت-ك-ى م-وأط-ن-وه-ا م-ن خ-ط-ورتها
وتوأجدها بكÌة.
وبخصضوصس أإلجرأءأت ألتى ”
أت -خ -اذه -ا م -ن ق -ب-ل وزأرة ألصض-ح-ة
وإأصض Ó-ح أŸسض-تشض-ف-ي-ات ل-ل-ح-د م-ن
إأن - -تشض - -ار ب - -ع - -وضس أل - -ن - -م - -ر ق - -ال
ألÈوفيسضور ،نور ألدين أسضماعيل ،
أنه ” تشضكيل موؤخرأ فريق وقائي
م -ن م -ع -ه -د ب-اسض-ت-ور ب-ال-ت-ع-اون م-ع
أŸصضالح ألبلدية ومصضالح من وزأرة
ألصض - - -ح - - -ة وألسض - - -ك - - -ان وإأصضÓ- - -ح
أŸسض -تشض -ف -ي -ات ل -ف -حصس خ -زأن-ات
أŸياه باŸنازلّﬁ ،ذرأ أŸوأطنÚ
من عدم ترك أŸياه ألرأكدة على
مسضتوى أ◊دأئق وشضرفات أŸنازل
وأتخاذ جميع ألحتياطات ألÓزمة
لتفادي وجود ألبعوضس ‘ أي نقطة
من ربوع ألوطن وأ◊د من لسضاعاته
كطريقة أولية ‘ حماية أŸوأطن
من ألفÒوسضات أÿطÒة.

»æWh

أأ’حد  29جويلية  201٨م
ألموأفق لـ  15ذي ألقعدة  1439هـ

أاكد أان المنظمة تعمل على ضسمان السستمرارية  ،خالفة

منظمة أإبناء إلمجاهدين لها دور فعال في إلرئاسسيات إلمقبلة
دعا أأ’مين ألعام للمنظمة ألوطنية أ’بناء
أل-م-ج-اه-دي-ن خ-ال-ف-ة أم-ب-ارك خÓ-ل أشسرأفه
على ألندوة ألجهوية لو’يات ألغرب للمنظمة
ألوطنية أ’بناء ألمجاهدين بدأر ألثقافة عبد
ألقادر علولة في وسسط مدينة تلمسسان على
ضس- -رورة رصس ألصس -ف -وف لضس -م -ان أسس -ت -ق -رأر
ألجزأئر وأسستمرأر أإ’صسÓحات ألتي باشسرتها
ألدولة ألجزأئرية مؤوكدأ أن منظمته تسسعى
بكل ما أوتيت من قوة ألى محاربة كل أشسكال
أل -ت -ط -رف أل -ت -ي ت -ه -دد أل -ج-زأئ-ر وت-دع-م ك-ل
أإ’صسÓحات ألتي تعود بالفائدة على ألوطن
وألموأطن .
وخ Ó-ل ل -ق -ائ -ه ب -رؤوسس -اء أل -م -ك -اتب أل -و’ئ-ي-ة
للمنظمة دعا ألى ضسرورة لعب دور فعال
خ Ó-ل أ’سس -ت-ح-ق-اق-ات أل-م-ق-ب-ل-ة أل-ت-ي تسس-ع-ى

منظمته من خÓلها ألى ضسمان أإ’صسÓحات
ألتي عرفتها ألجزأئر طيلة  20سسنة وألعمل
ع -ل -ى م -وأصس -ل -ة أن -ج-از أل-مشس-اري-ع وت-ح-ق-ي-ق
ألمكتسسبات ألتي عرفها ألجزأئريون  ،مشسيرأ
أن منظمة أبناء ألمجاهدين يقع على عاتقها
لعب ألدور ألفعال في ضسمان أ’سستمرأرية في
ظل ألحكم ألرأشسد لفخامة رئيسس ألجمهورية
ع-ب-د أل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة أل-ذي أع-اد أ’ع-ت-ب-ار
ل-ل-ج-زأئ-ر وأل-ج-زأئ-ري-ي-ن وقضس-ى ع-ل-ى أل-ف-ت-ن،
مشسيرأ أن منظمته قد حقق أمتيازأت هامة
أ’ب -ن -اء وب -ن -ات أل -م -ج -اه-دي-ن خÓ-ل ع-ه-دأت
ألرئيسس أأ’ربعة ألتي تمكن من رد أ’عتبار
Óسسرة ألثورية وأبناء ألمجاهدين.
ل أ

لسستهÓك
موجهة للتسسويق وا إ

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

إانتاجها فاق  32مليون طن سسنويا

وحدإت إإنتاج إآلجر إألحمر
مهددة باإلفÓسص و تقليصص إنتاجها

تلمسسان  :محمد بن ترار

نفوق  12أإلف دجاجة في حريق بمسستثمرة فÓحية بسسيدي بلعباسص

لح -م -ر ع -ل -ى
لج -ر ا أ
ع- -ق- -د م- -ن- -ت- -ج- -و ا آ
ال - -مسس - -ت - -وى ال - -وط - -ن - -ي ل- -ق- -اءا ب- -ب- -رج
ب- -وع- -ري- -ري- -ج دعت إال- -ي- -ه ال- -ج- -م- -ع -ي -ة
لحمر بهدف
لجر ا أ
الوطنية لمنتجي ا آ
ضس-م ك-ل ال-م-ن-ت-ج-ي-ن إال-ى ال-جمعية التي
تسس -ع -ى إال -ى إاي -ج -اد ح -ل -ول ل -ل -وضس -ع -ي -ة
الصسعبة التي يتواجد فيها قطاع إانتاج
لح -م -ر ب-ع-د ال-ت-ق-لصس ال-ك-ب-ي-ر
ال -ي -ج -ر ا أ
للطلب أاما العرضس و ما خلفه من تبعات
مالية على المؤوسسسسات التي بات الكثير
لفÓسس.
منها مهددا بالغلق و ا إ
البرج  :حبيبة بن يوسسف

تسس- -بب ح- -ري -ق م -ه -ول شسب ي -وم أمسس ب -أاح -د
ألمزأرع ألفÓحية بسسيدي بلعباسس في نفوق
حوألي  12ألف طير دجاج موجه للتسسويق
وأإ’سس- - -ت- - -هÓ- - -ك  ،أل - -ح - -ري - -ق شسب ب - -ث Ó- -ث
مسس -ت -ودع -ات ب Ó-سس -ت -ي-ك-ي-ة ل-ت-رب-ي-ة أل-دوأج-ن
متوأجدة بمزأرعة دمام يحي بلدية تنيرة
وحسسب مالك ألمزرعة ع ك فإان ألحريق أندلع
بسسبب شسرأرة كهربائية قبل أن تتوسسع ألسسنة

ألنيرأن وتتلف هذأ ألكم ألكبير من ألدوأجن
وتلحق خسسائر مادية قدرت مبدئيا بنصسف
مليار سسنتيم بما في ذلك عتاد تربية ألدوأجن،
أل-م-ول-دأت أل-ك-ه-رب-ائ-ي-ة وأغ-ذي-ة أأ’نعام  .كما
أتلف ألحريق أيضسا  1500حزمة تبن تابعة
ل -مسس -ت -ث -م -رة ف Ó-ح-ي-ة م-ح-اذي-ة .م-ن ج-ه-ت-ه-ا
باشسرت مصسالح ألبلدية بالتنسسيق مع مكتب
أل-ن-ظ-اف-ة ح-م-ل-ة ت-ن-ظ-ي-ف ل-ل-م-حيط ألمتضسرر

لفراط في اسستعمال السسرعة وراء الحادث
ا إ

إإنقÓب سسيارة وإإصسابة  05أإشسخاصص
من عائلة وإحدة بام إلبوإقي

تسسبب حادث مرور وقع أول أمسس بالطريق ألوطني رقم  03ألرأبط بين و’يتي أم ألبوأقي
وقسسنطينة ،في إأصسابة  05أشسخاصس من عائلة وأحد تترأوح أعمارهم بين  05و 40سسنة ،
ألحادث وقع بإاقليم دأئرة عين مليلة بالطريق ألمذكور ،حيث أنحرفت سسيارة من نوع «دأسسيا
دوسستر» تحمل ترقيم و’ية بأاحد ألمنعرجات ثم أنقلبت مخلفة إأصسابة ألركاب ألخمسسة
ألمنتميين إألى عائلة وأحدة بجروح وكسسور متفاوتة ألخطورة ،.ليتم على أثر ذلك تحويل
ألضسحايا ألخمسسة من طرف عناصسر ألحماية ألمدنية لنفيسس ألدأئرة إألى مسستشسفى عين
مليلة فيما باشسرت مصسالح أأ’من ألمختصسة تحرياتها حول أسسباب ألحادث وألتي قد تعود
حسسب ألمÓبسسات أأ’ولية إألى أإ’فرأط في أسستعمال ألسسرعة.
ام البواقي  :اسسكندر لحجازي

مباشسرة بعد ألحريق أين قامت بردم ألدوأجن
أل -ن -اف -ق -ة ل -ت -ف -ادي إأن -تشس -ار أأ’م -رأضس .ه -ذأ
وأعادت ألحادثة طرح أسسئلة متجددة حول
م -دى ت -وف -ر وسس-ائ-ل أل-وق-اي-ة وع-ت-اد أل-ت-دخ-ل
إ’ط -ف -اء أل -ح-رأئ-ق وم-دى إأح-ت-رأم أل-فÓ-ح-ي-ن
ل -م -ق -اي -يسس ألسس Ó-م -ة دأخ -ل أل -مسس -ت -ث -م-رأت
ألفÓحية.
بلعباسس  :غ  .شس

إلرقم إألخضسر للدرك
إلوطني ينقذ فتاة
من إلختطاف بتيارت

تعرضست صسبيحة أمسس في حدود ألسساعة ألسسادسسة
صس-ب-اح-ا ف-ت-اة ل-ع-م-ل-ي-ة أخ-ت-ط-اف ب-م-ن-ط-قة فيضس
ألزجة بمنطقة نائية ببلدية عين ألذهب جنوب
تيارت من طرف شسخصسين كانا على متن سسيارة
من نوع بيجو 505رمادية أللون و ينحدرأن من
بلدية تيارت ،وحسسب بيان للدرك ألوطني فانه و
بعد تلقي مكالمة هاتفية موجهة للرقم أ’خضسر
ل- -ل- -درك أل- -وط- -ن- -ي م- -ن ط- -رف أخت ألضس -ح -ي -ة ،
ت -ل-ق-ي ت-م ت-ح-دي-د ن-ق-ط-ة ت-وأج-د أل-م-ع-ن-ي-ة رف-ق-ة
ألشس -خصس -ي -ن ب -م -ح -ور أل -ط -ري -ق أل-وط-ن-ي رق-م 23
بمنطقة فيضس ألزجة بلدية عين ألذهب (و’ية
ت-ي-ارت) ،ح-يث ت-م ت-ط-وي-ق أل-م-ك-ان أم-ن-ي-ا وب-خطة
م-ح-ك-م-ة م-ن ط-رف أف-رأد ف-رق-ة أل-درك أل-وط-ن-ي
لبلدية عين ألذهب كللت بتوقيف ألسسيارة على
مسستوى ألطريق ألوطني رقم  ،23بمدخل بلدية
ع-ي-ن أل-ذهب أل-م-ع-ن-ي-ان ك-ان-ا ف-ي ح-ال-ة سس-ك-ر وت-م
ألتأاكد من ذلك من خÓل تسسخير ألطبيب ألمناوب
لدى ألمؤوسسسسة أ’سستشسفائية بعين ألذهب من أجل
نزع عينتين من دم ألسسائق ألمفترضس في حالة
سسكر وتم تحرير ألفتاة من قبضسة مختطفيها ،
وأقتيادهما ألى مقر ألفرقة  ،حيث سسلمت ألفتاة
’هلها في وسسط فرحة عارمة و تشسكرأت أ’فرأد
ألدرك ألوطني.
تيارت :ع-عمارة

مؤوتمر وطني لـ «تاج « في إلخريف إلمقبل
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أشسرفت قيادأت وطنية من حزب تجمع أمل ألجزأئر» تاج» ،أمسس ألسسبت ،بدأر ألثقافة هوأري بومدين بمدينة سسطيف على أشسغال مؤوتمر
و’ئي للحركة ،حضسره مناضسلو ألتشسكيلة ألسسياسسية بالو’ية.وجاء تنظيم هذأ ألمؤوتمر ألو’ئي ،حسسب رئيسس مكتب ألحزب ،على مسستوى
و’ية سسطيف ،ليسس ’نتخاب قيادة و’ئية جديدة لحزب عمار غول ،بل من أجل أسستخرأج ممثلي ألتشسكيلة في ألمؤوتمر ألوطني لحزب تاج
ألمنتظر عقده خÓل ألخريف ألمقبل ،في شسهر أكتوبر أو نوفمبر ،حسسب ذأت ألمصسدر ،أي قبل موعد أ’سستحقاق أ’نتخابي ألرئاسسي،
حيث من ألمفروضس أن تدلي كل تشسكيلة سسياسسية بموقفها من ألحدث ،وجاء تنظيم ألمؤوتمر ألو’ئي ألذي أشسرف عليه أعضساء من ألمكتب
ألسسياسسي في إأطار أعمال لجنة تحضسير ألمؤوتمر ألوطني.
سسطيف :نورالدين بوطغان

قدم صسÓح ألدين ميلودي رئيسس ألجمعية
أل -وط -ن-ي-ة ل-م-ن-ت-ج-ي أآ’ج-ر وأل-م-وأد أل-ح-م-رأء
تشسريحا للوأقع ألذي آأل إأليه هذأ ألنشساط
مؤوكدأ أن وضسعية ألقطاع حاليا لم تعد مريحة
و’ ت -بشس-ر ب-ال-خ-ي-ر ب-ع-د أل-ت-رأج-ع أل-ك-ب-ي-ر ف-ي
ألمشساريع جرأء أأ’زمة أإ’قتصسادية و ألضسائقة
ألمالية ألتي دخلت فيها ألبÓد ،وأضساف إأن
ل -ق -اء ب -رج ب -وع -ري -ري -ج ي-أات-ي ل-ق-اء ب-ع-د ل-ق-اء
ألجزأئر وهي مجموعة لقاءأت لدرأسسة حلول
وإأق -ت -رأح -ات ل -ل -خ -روج ب-إال-ت-زأم-ات وق-رأرأت
تخدم هذأ ألقطاع ألحسساسس.
وأضس-اف م-ي-ل-ودي أن أل-ج-م-ع-ي-ة م-وج-ودة منذ
 1994لكن لم يكن لها إأسستقرأر في عملها

وتحاول دأئما إأسستقطاب صسناع أآ’جر ألجدد
بهدف توحيد ألجهود وألتنسسيق ،مضسيفا أن
ألقطاع كان نموه سسريع جدأ و تمكن خÓل 15
ألماضسية من ألوصسول إألى تشسكيلة مكتملة في
إأنتظار مشساريع أخرى طور أإ’تجاز ،لكن ’بد
من ألتنسسيق ألتام لتنظيم سسوق أإ’نتاج وبيع
أآ’ج -ر .ح -م -ادي أح -د أل -م -ن -ت -ج -ي -ن وعضس -و
بالجمعية أكد أن هذأ ألنشساط أإ’قتصسادي كان
في ألتسسعينيات بقتصسر على وحدأت تابعة
للقطاع ألعمومي مع بعضس ألوحدأت للخوأصس
وألتي ’ تتجاوز ألعشسرة مصسانع  ،لكن أإ’نفتاح
ع-ل-ى أإ’سس-ت-ث-م-ار سس-م-ح ب-خ-ل-ق ع-دد ك-ب-ير من
ألمصسانع تماشسيا مع تزأيد ألطلب خاصسة بعد
إأطÓق ألبرأمج ألمختلفة من طرف رئيسس
ألجمهورية حيث تجاوز عدد ألوحدأت أل250
وحدة بطاقة إأنتاج بلغت  10مÓيين طن سسنة
 2004لتقفز إألى  32مليون طن سسنويا من
أآ’جر أأ’حمر حاليا وهي كمية تفوق بالكثير
ألطلب في سسوق ألمشساريع.
ويقوم ألقطاع حاليا بتشسغيل  30ألف منصسب
عمل مباشسر وما ’ يقل عن  100ألف منصسب
عمل غير مباشسر وهو ما أكده بن حمادي
أل -ذي ق -ال أن أغ -لب ت -لك أل -م-ن-اصسب م-ه-ددة
ب -ال -زوأل ف -ي ح-ال إأفÓ-سس أل-م-ؤوسسسس-ات أل-ت-ي
صسارت تشستغل ما بين  30و  50بالمائة فقط
م -ن ط-اق-ت-ه-ا أإ’ن-ت-اج-ي-ة وب-ات م-ن ألضس-روري
ألسسعي ألجاد إ’يجاد حل لهذه ألوضسعية.

مسست عدة أاحياء و تجمعات حضسرية و شسبه حضسرية

عملية أإمنية مختلطة بين قوإت إلدرك و إلشسرطة بمعسسكر

ن- -ف- -ذت مصس- -ال- -ح أام- -ن ولي- -ة م- -عسس -ك -ر
لق-ل-ي-م-ي-ة
ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع ال-م-ج-م-وع-ة ا إ
لسسبوع عملية
للدرك الوطني نهاية ا أ
شسرطة واسسعة النطاق مسست عدة احياء
وت -ج -م -ع -ات سس-ك-ن-ي-ة حضس-ري-ة وري-ف-ي-ة
ب -ت -راب ال -ولي -ة ،ح-يث ت-أات-ي ال-ع-م-ل-ي-ة
لمنية التي تمثلت في مداهمات لبؤور
ا أ
لج -رام ،ف -ي إاط -ار ت -ع -زي -ز ال -ت -نسس-ي-ق
ا إ
لم-ن-ي-ت-ي-ن
الم -ن -ي ب -ي -ن ال-م-ؤوسسسس-ت-ي-ن ا أ
لمكافحة أاشسكال الجريمة.
معسسكر  :أام الخير.سس
سسخر للعملية عدد معتبر من قوأت ألشسرطة و
ألدرك ألوطني فاق  160عنصسرأ و وسسائل
م -ادي -ة وت -ق -ن -ي -ة م -خ -ت-ل-ف-ة ب-م-ا ف-ي-ه-ا أل-ف-رق
ألسسينوتقنية ألمدعمة بالكÓب ألمدربة على
ألكشسف عن ألمخدرأت  ،و أسستهدفت ألعملية
ألمختلطة عددأ من أأ’ماكن ألمشسبوهة عبر
أحياء مدينة معسسكر  ،أين أسسفرت عن فحصس
هوية  97شسخصسا أوقف منهم  03أشسخاصس
كانوأ محل بحث من طرف ألعدألة  ،فيما

أوقف  13آأخرون لتورطهم في جرأئم مختلفة
على غرأر حيازة مخدرأت لغرضس ألمتاجرة ،
ح-م-ل أسس-ل-ح-ة ب-يضس-اء م-ح-ظ-ورة و أل-م-ت-اج-رة
ب -ال -مشس-روب-ات أل-مشس-روب-ات أل-ك-ح-ول-ي-ة ب-دون
رخصسة  ،إأضسافة إألى تنقيط  1016مركبة عبر
تقنية ألقارئ أآ’لي للوحات ألترقيم و حجز 03
درأج- -ات ن- -اري- -ة ب- -ع- -د أرت- -ك -اب أصس -ح -اب -ه -ا
لمخالفات مرورية على غرأر أنعدأم ألوثائق
وعدم أرتدأء ألخوذة  ،كما شسملت هذه ألعملية
ألميدأنية ألمشستركة عدة دوأئر و بلديات عبر
أل- -و’ي -ة ع -ل -ى غ -رأر ع -ي -ن ف -ارسس  ،ت -ي -زي و
بوحنيفية  ،بمشساركة عناصسر أأ’من ألوطني و
أل- -درك أل- -وط- -ن -ي وك -ذأ ع -ددأ م -ن أأ’م -اك -ن
أل -مشس -ب-وه-ة ع-ل-ى غ-رأر غ-اب-ة أل-زق-ور  ،ق-ري-ة
ن -وأري ح -م -و  ،ب-ل-دي-ة سسÓ-ط-ن-ة و م-ك-نت م-ن
فحصس هوية  51شسخصسا و تنقيط  20مركبة
مع تحرير مخالفات مرورية و حجز درأجة
نارية حيث تبقى هذه ألعمليات مسستمرة ،
بهدف موأصسلة ألتنسسيق بين مصسالح ألشسرطة
و أل -درك أل -وط -ن-ي ح-رصس-ا ع-ل-ى ضس-م-ان أم-ن
أأ’شس -خ -اصس و أل -م -م -ت-ل-ك-ات وت-ع-زي-ز ألشس-ع-ور
باأ’من لدى ألموأطن عبر ربوع ألو’ية.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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األحد  29جويلية  2018م
الموافق لـ  15ذي القعدة 14٣9هـ

عملية الفحصش التأاهيلي تسشتمر إا 9 ¤اأيام من ا÷نسشÚ

نحـ ـ ـ ـ ـ ـو  1300مÎشسـ ـ ـ ـ ـح لÓلتحـ ـ ـ ـ ـاق
Ãدرسس ـ ـ ـ ـة أاشسب ـ ـ ـال األم ـ ـة ‘ البليـ ـ ـدة
أاعلن نهار أامسش عن عملية انتقاء اÎŸششح ÚلÓلتحاق بالطورين اŸتوسشط والثانوي Ãدرسشة اششبال المة
حمود زميط ‘ البليدة  ،وهي العملية التي سشتخصش  1276مÎششحا مقبول مرحليا من ا÷نسش Úاناث وذكور،
وتسشتمر لفÎة  9ايام كاملة ،يخضشع فيها اÎŸششحون اŸؤوهلون والناجحون ا ¤الفحصش التأاهيليŸ ،زاولة
الدراسشة باŸدرسشة ا◊لم.

البليدة  :لينة ياسسمÚ
ال - -ق - -ائ - -م - -ة بشش- -ووؤن التصش- -ال
والإعÓ- -م ،ت- -ك- -ل- -فت ب- -ت- -ق- -دË
ع- - - - - -رضض ح- - - - - -ول ›ري- - - - - -ات
اŸسشابقة ،حيث كششف الرائد
ليلي حسشان بالتدقيق على اأن
م -درسش -ة اشش -ب-ال الم-ة ،ف-ت-حت
مسشابقة اللتحاق بها للموسشم
الدراسشي القادم  2018و ،2019
وال- -ت- -ي سش -تضش -م -ن  ٣٣٣مقعد
ب- -ي- -داغ- -وج -ي ،ت -وزع ‘ نسش -ب -ة
تعادل الثلث على عنصشر الناث
 ،و اÙسشوب Úبالتدقيق بـ 100
ششبلة.
وع -ن سش Òال -ع -م -ل -ي -ة اأوضش -حت
اŸتحدثة وحسشب بيان ذلك ،اأن
اŸسش-اب-ق-ة سش-ت-ن-قسش-م ‘ فÎات
م-ن-ظ-م-ة و‡ن-ه-ج-ة وم-دروسش-ة،

م -رة ل -ل -ذك -ور وم -رة ل -ل -ف -ت -ي-ات
الشش- -بÓ- -ت مسش -ت -ق -ب  ،Ó-اأي ك -ل
ج - -نسض ع - -ل- -ى ح- -دة ،و ع- -ددت
اŸق- - -ب- - -ول Úم- - -ن اÎŸشش - -حÚ
الذكور للطور اŸتوسشط بـ 595
مÎششحا  ،بعد تسشقيف معدل
ال -ن -ج-اح بـ  8 . 80م -ن  10كحد
اأدن-ى ل-ل-م-ت-حصش-ل Úع-لى ششهادة
ال -ت -ع -ل -ي -م الب -ت -دائ-ي  ( -ب-ع-د
اجراء اŸسشابقة والعÓن عن
نتائج الناجح ،Úيحالون على
م -درسش -ة اشش -ب -ال الم -ة ب -ولي -ة
اŸسش- -ي- -ل- -ة ب- -ال- -نسش- -ب -ة ل -ل -ط -ور
اŸتوسشط )  ،اأما اÎŸششحون
للطور الثانوي فعددهم قدر بـ
 681مÎششح و مÎششحة ( ،
ع -دد الن -اث م -ن اÎŸشش -ح -ات
ب-ل-غ ت-ق-ري-ب-ا  ، ٣80اي ب- -ف- -ارق
زيادة عن الذكور ﬁسشوب بـ 79

) ،واأن قبول هوؤلء اÎŸششحÚ
ج - -اء ب - -ع- -د تسش- -ق- -ي- -ف م- -ع- -دل
الÎششسش- - -ح بـ  16 . 40ل-ل-ذكور و
16 . 20من  20بالنسشبة لÓناث.
وم-رح-ل-ي-ا اضش-افت ال-رائ-د ليلى
حسشان ان اسشتقبال اÎŸششحÚ
 ،جاء حسشب رزنامة مقسشمة ،
ي-ت-م خÓ-ل-ه ت-وج-ي-ه اÎŸششحÚ
‘ دف - -ع- -ات لج- -راء ال- -ف- -حصض
ال-ط-ب-ي  ،وال-ذي ي-ات-ي م-ط-اب-قا
ل- -ل- -م- -ع -اي ÒاÙددة م -ن ق -ب -ل
اŸدي- -ري -ة اŸرك -زي -ة Ÿصش -ال -ح
الصش -ح -ة ال-عسش-ك-ري-ة ،ث-م ي-ح-ول
اŸقبولون بعد الفحصض لجراء
اختبار ‘ اللياقة البدنية ،ثم
يخصشصض يوم لÓختبار الكتابي
‘ م -واد ال -ري -اضش -ي -ات وال -ل -غ -ة
ال-ع-رب-ي-ة وال-ل-غ-ةال-فرنسشية ،هذا
فيما تعلق باÎŸششح Úللطور

...أاكـ ـ ـ ـ ـ ـ Ìم ـ ـ ـ ـ ـن  1500مÎشس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح بسسطيـ ـ ـ ـ ـف

انطلقت ،صشباح أامسش السشبت Ã،درسشة اششبال المة الششهيد زياد عبدالعزيز بسشطيف،و التابعة للناحية العسشكرية
اÿامسشة ،مسشابقة اللتحاق Ãقاعد الدراسشة بهذه اŸدرسشة ،وهي اŸسشابقة التي “تد ا ¤غاية اÿامسش من ششهر اوت اŸقبل
،وتخصش طوري التعليم اŸتوسشط والثانوي.

سسطيف :نورالدين بوطغان
وحسشب مسش - -وؤو‹ اŸدرسش - -ة ف - -ان ع- -دد
اÎŸششح ‘ Úالطور اŸتوسشط قد بلغ
ح - -وا‹  600مÎشش - -ح ،اأم- -ا ‘ ال- -ط- -ور
الثانوي فقد بلغ عدد اÎŸششح٣00 Ú

مÎشش -ح -ة ل Ó-ن -تسش -اب

ذ ك - - - - -ر  ،و 6 7 5
للمدرسشة.
وسشيخضشع اÎŸششحون ا ¤الفحوصشات
الطبية واختبارات اللياقة البدنية ،على
مدار  ٣اأيام كاملة،اي ا ¤غاية  ٣0من
الششهر ا÷اري ،وهي الفحوصشات الطبية

...و 570مÎشسـ ـ ـ ـ ـ ـح باŸسسيل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

لو ‘ ¤إاطار تنفيذ
لمة باŸسشيلة الناحية العسشكرية ا أ
اسشتقبلت مدرسشة أاششبال ا أ
ﬂطط التجنيد اŸسشطر من قبل قيادة ا÷يشش الوطني الششعبي  570مرششح
Ÿسشابقة القبول لÓلتحاق باŸدرسشة للطور اŸتوسشط اÿاصشة بالتÓميذ ا◊ائزين
على ششهادة التعليم البتدائي لسشنة  2017و 2018من ﬂتلف النواحي العسشكرية
–ت إاششراف مؤوطرين من ﬂتلف الختصشاصشات .
ب-اخ-ت-ب-ار ك-ت-اب-ي ل-ل-م-رشش-ح ÚاŸق-ب-ولÚ
طبيا وبدنيا ‘ ثÓث مواد اللغة العربية
اأكد قائد مدرسشة اأششبال الأمة باŸسشيلة واللغة الفرنسشية والرياضشيات.
العقيد عبد ا◊ميد ششلبي اأن اŸسشابقة واأششار اŸتحدث اأنه يوجد باŸدرسشة
“ر بعدة مراحل انطÓقا من بلجنة ما يقدر ب  200مقعد يتنافسض عليه 570
السشتقبال التي تقوم بالتاأكد من هوية ت-ل-م-ي-ذ ي-ن-ح-درون م-ن ﬂت-ل-ف ال-ن-واح-ي
اŸرششح Úومطابقة السشتدعاء وبعدها العسشكرية على غرار الناحية العسشكرية
اŸرور اإ ¤اللجنة الطبية قصشد النتقاء الأو ¤واÿامسش- - - -ة وك- - - -ذا ال - - -ولي - - -ات
الطبي للمÎششح Úوالتي تضشم حسشبه اÛاورة ل - -ل - -مسش - -ي - -ل- -ة ك- -ع Úال- -دف- -ل- -ى
طب الأط- -ف -ال وال -طب ال -ع -ام وط -ب -يب وسشكيكدة والÈج وبسشكره  ,ونوه العقيد
الأسشنان والطب النفسشي وثم يتم توجيه ششلبي عبد ا◊ميد اإ ¤انه بعد اإجراء
اŸرشش - -ح Úاإ ¤ال- -ل- -ج- -ن- -ة ال- -ري- -اضش- -ي- -ة اŸسش -اب -ق -ة ي -ت -م ت -رت -يب اŸع-دلت ب-ع-د
لÓنتقاء البد Êوالتي تظم هي الأخرى تصشحيح الأوراق من قبل الأسشتاذة يتم
حسشب اŸت- -ح- -دث م- -وؤط- -ري -ن ري -اضش -ي Úاإرسش -ال -ه -ا اإ ¤م -دي-ري-ة م-دارسض اأشش-ب-ال
ﬂتصش Úع- -ل- -ى اأن ت- -خ -ت -ت -م اŸسش -اب -ق -ة الأمة للÎتيب النهائي.

اŸسسيلة  :عامر ناجح

شتغاÂ
رتقب
قبل لـ

الششاملة التي تششمل اختصشاصشات طبية
بدنية ،على غرار طب العيون والأطفال
والأسش -ن -ان ،ون -فسش -ي-ة ت-وؤه-ل اÎŸشش-حÚ
لÓ- -ن- -تسش- -اب ل- -ل- -م- -درسش -ة ،ق -ب -ل اج -راء
الخ -ت -ب -ارات ال -ك -ت -اب -ي -ة ‘ م -واد ال -ل-غ-ة
الوطنية والرياضشيات واللغة الأجنبية.
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جمعيــــة هـــــواة علـــــم الفــلك وفرت مناظÒ
Ÿتابعـــــة الظاهـــــرة عــــن كـــثب

العاصسميـ ـ ـون تابعـ ـوا بشسغـف أاطول
خسسـ ـ ـ ـوف قمـ ـ ـ ـ ـر ‘ القـ ـ ـ ـ ـرن 21
تابع العاصشميون ككل الششعب ا÷زائري سشهرة ،أاول أامسش ،ظاهرة خسشوف القمر
بششغف كب Òطيلة توقيت حدوث الظاهرة الكونية ،التي لقت متابعة واسشعة
لول مرة ‘
من طرف ا÷مهور ا÷زائري بعد أان أاكد خÈاء الفلك حدوثها أ
القرن الواحد والعششرين فيما يتعلق بوقتها الزمني.

جÓل بوطي
تصسويرﬁ :مد ايت قاسسي

اŸتوسشط.
اأم- - -ا اÎŸشش- - -ح- - -ون ل - -ل - -ط - -ور
الثانوي ،فهم بدورهم يختÈون
بعد اجراء الفحصض الطبي‘ ،
اللياقة البدنية  ،على ان يتم
لحقا و‘ تقسشيم للجنسش‘ ،Ú
اختبار كتابي Ÿواد الرياضشيات
والعلوم الفيزيائية والتكنولوجيا
وال-ل-غ-ة ال-ع-رب-ي-ة.وف-ور الن-ت-هاء
م- -ن اŸسش- -اب- -ق -ة ال -ك -ت -اب -ي -ة ‘
الم -ت-ح-ان-ات اŸذك-ورة ،و ب-ع-د
ق -ب-ول ن-ت-ائ-ج ال-ف-حصض ال-ط-ب-ي،
سش- -ي- -ت- -م العÓ- -ن ع- -ن ن- -ت- -ائ- -ج
اŸسشابقة اŸكتوبة ،فور نهاية
ال -تصش -ح -ي -ح ،ل -ي -ع-ل-ن ‘ ت-اري-خ
لح-ق اسش-ت-دع-اء ال-ن-اج-ح Úمن
ال -ط -ل -ب -ة الشش -ب -ال والشش -بÓ-ت،
وم- -ب- -اشش -رة اŸوسش -م ال -دراسش -ي
ا÷ديد.

العدد
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اأب- -دى اŸواط -ن -ون ال -ذي -ن Œم -ه -روا ‘
سشاحة رياضض الفتح بالعاصشمة سشاعات
ق -ب -ي-ل ح-دوث ال-ظ-اه-رة ال-ك-ون-ي-ة شش-غ-ف-ا
ك -بÒا ب -روؤي -ة اأط -ول خسش -وف ال-ق-م-ر ‘
القرن الواحد والعششرين ،حيث اصشطف
الناسض من صشغارا وكبارا ومنهم من اأتى
مع عائÓتهم اإ ¤سشاحة رياضض الفتح
التي خصشصشت فيها ا÷معية ا÷زائرية
الششباب هواة علم الفلك مناظ Òخاصشة
Ÿتابعة ظاهرة اÿسشوف عن قرب بعد
ان صش- -عب ‘ ب- -داي- -ة تشش -ك -ل -ه -ا روؤي -ت -ه -ا
ب-ال-ع-ي-ن-اÛردة ،ن-ظ-را ل-وق-وع ال-ق-مر ‘
م- -دار اŸري -خ وه -و م -ا ي -ح -جب ال -روؤي -ة
حسشب الشش -روح -ات ال -ت -ي ق -دم-ه-ا خÈاء
جمعية الششباب لهواة الفلك بع ÚاŸكان
قبيل متابعة الظاهرة الفلكية النادرة.
زاد شش- -غ- -ف ا◊اضش- -ري- -ن ك- -ل -م -ا اقÎبت
عقارب السشاعة من الثامنة ونصشف مسشاء
وه -و ال -ت -وق-يت ال-ذي ب-داأ ف-ي-ه اÿسش-وف
بالتششكل رغم اأن الأجواء  ⁄تكن مناسشبة
Ÿت - -اب - -ع - -ة ال - -ظ - -اه - -رة بشش - -ك - -ل ج - -ي- -د

بسش - - - -بب تشش - - - -ك- - - -ل سش- - - -حب ع- - - -اب- - - -رة
‘ سشماء العاصشمة لعدة سشاعات منذ
بداية خسشوف القمر ،لكن ذلك Á ⁄نع
ا◊ضش -ور م -ن ك -ل ال -ف -ئ -ات م -ن م -ت -اب-ع-ة
ا◊دث م- - -ن خÓ- - -ل رصش- - -ده ب - -اأج - -ه - -زة
ال-ت-لسش-ك-وب ال-ت-ي وضش-ع-ت-ه-ا ج-م-عية هواة
ال -ف -لك الشش -ب -اب ب -ال -ع -اصش-م-ة اإ ¤غ-اي-ة
ان -ت-ه-اء ال-ظ-اه-رة ،ال-ت-ي اأك-د اŸواط-ن-ون
سشيما الفضشولي Úمنهم اأنها فع Óمصشدر
للتفكر ‘ اآيات الكون والتدبر ‘ خلق
العلي القدير ،كما اأنها فرصشة لÓسشتمتاع
بجمال الكواكب ‘ قربها من بعضض.
ششكلت الظاهرة التي دامت حوا‹ اأكÌ
م- -ن ثÓ- -ث سش- -اع- -ات م- -نصش- -ة Ÿن- -اقشش -ة
ال -ظ -واه -ر ال-ف-ل-ك-ي-ة وم-واق-يت ح-دوث-ه-ا،
واأسشبابها ،من طرف ا◊ضشور الذي طرح
اأسشئلة على خÈاء جمعية هواة الششباب
الفلك الذين قدموا ششروحات وتفاصشيل
عن الظواهر الفلكية ومدى تاأثÒها على
صش- -ح- -ة الإنسش -ان ،وه -و اŸوضش -وع الأكÌ
تطلعا من طرف الأطفال و اآبائهم الذين
اأع -ج -ب -وا ب -ال -ت -ف -اصش -ي -ل اŸق -دم -ة ح-ول
ظاهرة اÿسشوف التي  ⁄يكن لها اأي
تاأث Òعلى صشحة الإنسشان ،وهي ›رد
اإششاعات تروج دون قصشد.

ششّد الأنظار للتأامل ‘ آايات الله الكونية

اÿسسـ ـ ـ ـ ـوف الكل ـ ـ ـ ـي للقم ـ ـ ـ ـ ـر ‘ اŸسساجـ ـ ـ ـد

الشش- -عب -اأف -رد ال -ع -دي -د م -ن الأئ -م -ة
وخ- -ط- -ب -اء ب -عضض اŸسش -اج -د ‘ اŸدي -ة،
دروسش -ه -م وخ -ط -ب -ه -م ‘ صش Ó-ة ا÷م -ع-ة
اأمسض  ،لششرح وتعريف اŸصشل Úبظاهرة
اÿسشوف الكلي الذي تابعه ا÷زائريون
ع -ل -ى غ -رار نصش -ف ال -ع -ا ⁄سش -ه -رة اأمسض
الأول .وق- -د اسش -ت -حسش -ن اŸصش -ل -ون ه -ذه
اŸبادرة لتزامنها مع ظاهرة فلكية نادرة
التي تفتح الأنظار والقلوب على اآية من
اآيات الله ،حيث تطرق احدهم ا ¤اأنه
اإذا كان القراآن كتابا مقروءاً فاإن الكون

كتاب منظور وقد وردت عدة اآيات ‘
ال- -ق- -راآن ت- -دع -و اŸسش -ل -م Úاإ ¤ضش -رورة
ال -ن -ظ -ر وال -ت-اأم-ل ‘ اآي-ات ال-ل-ه ال-ك-ون-ي-ة
ك-الشش-مسض وال-ق-م-ر وال-ن-جوم ..لرتباطها
الوثيق بعظمة الله .كما دعا اآخر اإ¤
ضشرورة الهتمام بعلم الفلك ‘ الÎبية
خÓ-ف-ا ل-ل-ت-ن-ج-ي-م ،م-ع –ف-ي-ز اŸصشل Úو
اأب -ن -ائ -ه -م ل -رصش -د وال-ت-اأم-ل ‘ اÿسش-وف
وب -اق -ي ال -ظ -واه -ر ال-ف-ل-ك-ي-ة ب-اع-ت-ب-ار اأن
اأسشÓفنا طوروا و اهتموا بالفلك ‘ اأوج
ا◊ضشارة السشÓمية ..

‘ اطار ﬁاربة ا÷رÁة اŸنظمة

ا÷يشش يوقف  40مهربا ويحجز مركبت Úودراجات نارية
»الششعب» ‘ -إاطار ﬁاربة ا÷رÁة اŸنظمة ،أاوقفت مفارز للجيشش الوطني الششعبي ،يوم  27جويلية  ،2018بكل من عÚ
قزام و“Ôاسشت وبÈج باجي ﬂتار /ن.ع ،6.أاربع )40( Úمهربا وحجزت مركبت )02( Úرباعيتي الدفع وعششر ( )10دراجات
نارية و( )07أاجهزة كششف عن اŸعادن و( )45مولدا كهربائيا و( )32مطرقة ضشاغطة وأاغراضش أاخرى.
جاء هذا ‘ بيان وزارة الدفاع الوطني تلقت «الششعب» نسشخة
منه.

..ويحبط ﬁاولت هجرة غ Òششرعية

وبحسشب ذات البيان فان عناصشر الدرك الوطني بالتنسشيق مع
أافراد األمن الوطني ،بباتنة/ن.ع 5.قد ضشبطت ( )20بندقية
صشيد ودراجت Úناريت )02( Úو( )219قرصض مهلوسض ومواد
تفج Òو( )815وحدة من ﬂتلف اŸششروبات.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،أاوق-ف ع-ن-اصش-ر ال-درك ال-وط-ن-ي وح-راسض
ا◊دود ب -غ -رداي -ة/ن.ع 4.وتلمسشان/ن.ع 2.عشش - - -رة ()10
مهاجرين غ Òششرعي Úمن جنسشيات ﬂتلفة ،فيما أاحبط
حراسض السشواحل بكل من وهران وعنابة والطارفﬁ ،اولت
هجرة غ Òششرعية لـ( )59ششخصشا كانوا على م Ïقوارب
تقليدية الصشنع.
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للتكفل بـ  ٧٨أالف متقاعد بالششلف

نظـ ـ ـام معلوماتـ ـ ـي جديـ ـ ـد

تششكل خطرا ﬁدقا بهم

سسكان تلمسسان يطالبون بنقل
ﬁطات إلوقود خارج إلتجمعات
ط- -الب عشش -رات السش -ك -ان
ب- -ال- -ت- -ج- -م -ع -ات السش -ك -ان -ي -ة
ب -و’ي -ة ت -ل-مسش-ان م-ن وزارة
ال -ط -اق-ة واŸن-اج-م ال-ت-دخ-ل
ال- -ع- -اج- -ل ل- -ن- -ق- -ل عشش -رات
اÙط -ات ال -ت -اب -ع -ة لشش -رك-ة
’ق-ل-ي-م
ن -ف -ط -ال إا ¤خ-ارج ا إ
ا◊ضش -ري ،ن -ظ -را Ÿا تشش-ك-ل-ه
من خطر على حياة السشكان
ب-ف-ع-ل وج-ود م-واد مشش-ت-ع-ل-ة
خاصشة غاز الÈوبان.

تلمسسانﬁ :مد بن ترار

’سشتفادة من
دخل العمال اŸتقاعدون التابعون للوكالة اÙلية بو’ية الششلف مرحلة عصشرنة التجهيزات و–سش Úاÿدمات من خÓل ا إ
تطبيق نظام «أاندروييد  .دي ـ زاد « ،وهذا بفضشل عملية توسشيع ›ال التحسشيسس والتوعية وأانسشنة اÿدمة التي باششرتها إادارة القطاع
الرامية إا– ¤ي Úالتوثيق وتثم ÚاŸعاششات لـ ٧٨أالف متقاعد بو’ية الششلف.

الشسلف :و.ي .أاعرايبي

في سسياق تحسسين الخدمات وعصسرنتها وتنفيذا
لمطالب وانشسغالت هذه الفئة والتقرب منها كما
حدث في فعاليات األبواب المفتوحة التي نظمتها
إادارة الوكالة والتي لقيت حضسورا مكثفا وتوافدا
كبيرين على شسبابكها وأاروقة معارضسها اإلعÓمية
بالمراكز األربعة ،أاكد المشسرفون على تنظيم أان
مسس -أال -ة ال -ت -حسس -يسس وال -ت -وع-ي-ة ال-م-وج-ه-ة ل-ف-ائ-دة
المتقاعد بالولية تظل من أاحسسن الطرق لتحسسين
الخدمة والتكفل باإلنشسغالت ،قصسد اإلسستفادة من
ال-م-زاي-ا ال-ت-ي ت-ق-دم-ه-ا ال-وزارة ،ي-ق-ول صس-ف-وان ب-ن
ح- -ال -ة ،م -دي -ر ال -وك -ال -ة ال -ذي اع -ت -ب -ر اإلج -راءات
المتخذة من طرف الجهات المركزية بالوزارة تلقى
اسستجابة وتطبيقا من طرف مصسالحه في تعاملهم
ال-ي-وم-ي م-ع ال-م-ت-ق-اع-دي-ن م-ن خÓ-ل ت-بسس-يط هذه
ال- -ع- -م- -ل -ي -ات اإلداري -ة ،وه -و م -ا يسس -م -ح ب -حسس -اب
اسستحقاقات التقاعد ،نظرا للمعلومات التي يتوفر
ع-ل-ي-ه-ا ال-م-ت-ق-اع-د وال-م-ت-علقة بالمسساعدة المنزلية
ال-خ-اصس-ة ب-ال-ت-ج-ه-ي-زات ال-ت-ي ي-ح-تاجها مع توعيته

ب-حسسب ال-م-ع-ط-ي-ات ال-ت-ي اسس-ت-ق-ي-ن-اه-ا م-ن مدير
الوكالة المحلية صسفوان بن حالة ،فإان اإلجراءات
ال -ت -ي اع -ت-م-دت-ه-ا وزارة ال-ع-م-ل وال-تشس-غ-ي-ل ل-ف-ائ-دة
ال -م -ت -ق -اع -دي -ن وت -حسس -ي -ن وت -ث -م -ي -ن م-ع-اشس-ات-ه-م
والعÓوات الخاصسة بهم ،ابتداء من فاتح ماي 2018
من خÓل اإلجراءات التي أافرزها تطبيق المعدلت
ما بين 5إالى  0.5بالمائة ،حسسب المبلغ ،هي حسسب
ذات المسسؤوول من األهداف التي ترمي إالى تنويع
ط -رق وأان -م -اط دف -ع ال -م -ع -اشس -ات وم-ن-ح ال-ت-ق-اع-د
الخاصسة بالفئات العمالية التابعة للمراكز األربعة
ب -ك -ل م -ن وادي ال-فضس-ة وب-وق-ادي-ر وت-نسس والشس-ل-ف
مركز عن طريق الحسساب البنكي ،وهذا نزول عند
رغبة المتقاعدين بهدف تحسسين نوعية الخدمات
ال-م-ق-دم-ة وأانسس-ن-ة ال-عÓ-ق-ات م-ع ه-ذه ال-ف-ئ-ة ال-ت-ي
ط -ال -م -ا دف -عت تضس -ح -ي -ات ك-ب-ي-رة خÓ-ل مسس-اره-ا
المهني ،يقول مدير الوكالة.

ب -ت -ح -ي-ي-ن ال-وث-ائ-ق اإلداري-ة بصس-ف-ة دوري-ة وسس-ن-وي-ة
لصس-رف ال-م-ع-اشس-ات ف-ي وق-ت-ه-ا ال-م-ح-دد والمنتظم
ب-إاسس-ت-م-رار ،خ-اصس-ة م-ع الشس-روع ف-ي ت-ط-ب-ي-ق ن-ظام
«أاندوييد .دي ـ زاد تقاعد» الجديد والذي يسسمح
ب ّصس-ب ال-مسس-ت-ح-ق-ات ف-ي ال-حسس-اب ال-ب-نكي كإاجراء
عملي طالما كان محط انشسغال سسومسس ،يضساف
ل-ل-ط-ري-ق-ة ال-م-ع-ه-ودة ال-متعلقة بالحسساب البريدي،
كما اسستفاد متقاعدو ولية الشسلف من رقم أاخضسر
 11/30وضسع تحت تصسرفهم بكل المراكز على مدار
24سساعة بدون توقف بما فيها أايام عطل نهاية
األسسبوع ،وهذا لتقديم الخدمة المناسسبة لفائدة 78
أالف متقاعد يتوزعون على المراكز األربعة بإاقليم
الولية.
هذا وقد أابدى المتقاعدون الذين تحدثوا إالينا
إارت -ي -اح -ا ك -ب -ي -را ل-ل-م-ك-اسسب ال-م-ح-ق-ق-ة ف-ي ن-ظ-ام
المعاشسات والتجهيزات ونوعية الخدمات المقدمة
وال -ت -ع-ام-ل ال-ي-وم-ي ال-ذي ي-ح-ظ-ون ب-ه ب-ك-ل م-راك-ز
الولية ،يقول محدثونا بعين المكان.

إاختيار عينة واحدة من كل دائرة

لعادة ترميم  15مدرسسة إإبتدإئية
 50مليار سسنتيم إ
كششفت مديرية التجهيزات
ال -ع -م -وم -ي -ة ل -و’ي -ة سش -ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس ع-ن
إاط Ó- -ق مشش- -روع واسش- -ع ل- -ت- -ه- -ي- -ئ- -ة اŸدارسس
’ب-ت-دائ-ي-ة ب-ت-خصش-يصس غÓ-ف م-ا‹ يقارب
ا إ
 50م-ل-ي-ار سش-ن-ت-ي-م ،ح-يث ” إاخ-ت-ي-ار ع-ي-ن-ة
واح- -دة م- -ن ك- -ل دائ- -رة ك- -م- -رح- -ل- -ة أاول -ي -ة
لتسشتفيد من عملية التهيئة والÎميم التي
ت - -خصس اŸط - -اع - -م ،دورات اŸي - -اه ،اŸسش - -اك - -ة
’ششغال اÿاصشة بالÎميم.
وغÒها من ا أ

تسس-ت-وجب السس-تشس-ارة ال-ق-انونية
إلنجازها واختيار المكان األمثل
ل -ه -ا ل -ك -ن ذلك م -ا ل -م ي -ك-ن ف-ي
اختيار هذه المشساريع بتلمسسان،
ف-ف-ي م-دي-ن-ة ت-ل-مسس-ان توجد 03
م- - -ح - -ط - -ات داخ - -ل ال - -نسس - -ي - -ج
ال - -حضس - -ري ،ب - -اإلضس - -اف - -ة إال- -ى
الفوضسى التي تخلقها فهي تهدد
سسكان هذه األحياء بالموت في
ح-ال-ة الشس-ت-ع-ال والن-ف-جار ،أاما
بمدينة منصسورة فإان المحطات
ت-ح-اصس-ر م-ن-اط-ق حسس-اسس-ة منها
المن الحضسري ومجلسس قضساء
ت - - -ل - - -مسس- - -ان وم- - -رق- - -د ت- - -اب- - -ع
ل -لشس-رط-ة واح-دى األسس-واق ،ف-ي
حين توجد محطة وقود بشستوان
على بعد أامتار فقط من اقامة
ج- -ام- -ع -ي -ة ل -ل -ب -ن -ات وم -ح -اط -ة
ب- -السس -ك -ن -ات ،أام -ام ال -م -ن -ط -ق -ة
الصسناعية فهي تعد اخطر قنبلة
م -وق-وت-ة ل-م-ج-اورة م-ح-ط-ة غ-از
البروبان لمركز تعبئة قارورات
غ -از ال -ب -وت -ان وم -ا يشس -ك-ل-ه م-ن
خطر حقيقي على المنطقة في
حين في بلدية السسواحلية تجاور

ال-م-ح-ط-ة م-رك-ز الم-ن وال-بلدية
م-ن ال-ن-اح-ي-ة ال-غ-رب-ي-ة وت-ت-وسسط
ال-م-ج-م-ع ال-حضس-ري وب-الرمشسي
تحاصسر
المحطات المدينة ووجودها
قرب مراكز امنية واخرى ادارية
على غرار مقر الدائرة .نفسس
الشس -يء تشس -ه -ده ال -ح -ن -اي-ة ال-ت-ي
توجد بها  03محطات منتشسرة
بمداخلها في حين تتوسسط احد
أاكبر حي بالمدينة وتجاور أاكبر
فضس -اء ت-ج-اري ب-ال-م-ن-ط-ق-ة ،أام-ا
بصسبرة فتوجد محطتين داخل
الق-ل-ي-م ال-حضس-ري م-ن-ها محطة
م -ج -اورة ل -م -رك -ز أام -ن ال -دائ-رة
ن- -فسس الشس- -يء تشس- -ه -ده ك -ل م -ن
بلديات سسبدو وسسيدي الجيÓلي
وبن سسكران وباب العسسة

وم - -رسس- -ى ب- -ن م- -ه- -ي- -دي وأاولد
ميمون وهنين ،حيث ان اختيار
م -وق -ع ه -ذه ال -م -ح -ط -ات ال -ت -ي
ب -عضس -ه -ا ت -اب -ع ل -ل -دول -ة (شس -رك-ة
نفطال والبعضس الخر تابع
للخواصس لم يتم وفقا لمقاييسس
أام- -ن- -ي- -ة سس- -ل -ي -م -ة خ -اصس -ة ت -لك
ال -م -وج -ودة ق -رب م-راك-ز األم-ن
وال-م-نشس-ات اإلداري-ة وال-ت-ج-ارية
ال- -ك- -ب- -رى ح -يث ت -ت -ح -ول ه -ذه
ال - - -م - - -راك - - -ز م - - -ن م - - -نشس- - -أا ذو
اه - - -م - - -ي - - -ة ك - - -ب - - -رى ي - - -ق- - -دم
خ- -دم -ات ج -ل -ي -ل -ة ل -ل -م -واط -ن
والمجتمع إالى خطر حقيقي قد
ت-ف-ج-ر مسس-اك-ن ب-أاك-م-ل-ها واحياء
ك- - - -ام- - - -ل- - - -ة وت- - - -تسس- - - -بب ف- - - -ي
ك -وارث ت -خ -ل -ف ال -عشس -رات م-ن
الضسحايا.

تداب Òاسشتباقية Ùاصشرة ا◊مى القÓعية

مراإقبة بيطرية دقيقة بع“ Úوشسشنت
لسسشـ ـ ـ ـوإاق إاŸوإاشسش ـ ـ ـي
أ
أام -رت وا‹ و’ي -ة ع“ Úوشش -نت «ل -ب -ي -ب -ة وي -ن-از» ‘ ،اج-ت-م-اع دوري ل-ل-م-ج-لسس ال-و’ئ-ي،
’جراءات اŸمكنة الضشرورية وفقا ’سشÎاتيجية وقائية اسشتعجالية
بضشرورة اتخاذ جميع ا إ
لتفادي مرضس ا◊مى القÓعية وسشط مواششي الو’ية خاصشة بعد ظهورها Ãناطق ›اورة
وم -ن شش -أان -ه -ا ن -ق -ل ال -ع -دوى ا ¤الÌوة ا◊ي-وان-ي-ة ال-ت-ي ت-زخ-ر ب-ه-ا ع“ Úوشش-نت ك-ا’ب-ق-ار
وا’غنام والتي تتمركز نسشبة كبÒة منها بسشهل مÓته على مسشتوى ا÷هة الششرقية ونواحي
سشيدي ورياشس بالغرب.

سسيدي بلعباسس غ .شسعدو

عملية التهيئة سستمسس في مرحلتها األولى 15
م -درسس-ة إاب-ت-دائ-ي-ة ،ب-ع-د أان ت-م إاخ-ت-ي-ار م-درسس-ة
واحدة عن كل دائرة ،حيث ل يزال المشسروع
حاليا في إاطار الدراسسة التي سستنتهي في غضسون
ال-عشس-رة أاي-ام ال-ق-ادم-ة ع-ل-ى أاك-ث-ر ت-ق-دي-ر ب-وضسع
بطاقات تقنية لكل مدرسسة بعد دراسسة حالتها
من قبل لجنة مختصسة قامت بمعاينة المدارسس
المختارة والتركيز على مرافقها من مطاعم،
دورات ال -م -ي -اه  ،ال-مسس-اك-ة وال-ن-ج-ارة ،ح-يث م-ن
المقرر مباشسرة أاشسغال الترميم والتهيئة بداية
الشس- -ه -ر ال -داخ -ل وتسس -ل -ي -م -ه -ا ق -ب -ي -ل ال -دخ -ول
المدرسسي.
ي -رت-قب أايضس-ا ،ب-حسسب ذات ال-م-دي-ري-ة تسس-ل-ي-م
ال-ع-دي-د م-ن ال-مشس-اري-ع ال-ح-ي-وي-ة ال-ت-اب-عة لقطاع
التربية ،حيث سستسستفيد كل من بلديتي سسيدي
بلعباسس وسسيدي لحسسن خÓل الدخول المدرسسي
ال- -ق- -ادم م -ن مشس -روع -ي -ن م -ت -ع -ل -ق -ي -ن ب -إان -ج -از
م-ت-وسس-ط-ت-ي-ن ،ب-اإلضس-اف-ة إال-ى ث-ان-وي-ت-ين ببلديتي
الضساية بصسنف  800مقعد وسسيدي لحسسن من
صسنف أالف مقعد وكذا  5مجمعات مدرسسية،
إاثنان بسسيدي بلعباسس ،مجمع بالطابية ،مجمع
بقرية برج جعفر وآاخر ببلدية تاودموت ،كما

يرتقب أايضسا إاسستيÓم  4مطاعم مدرسسية جديدة
ثÓثة منها ببلدية سسيدي بلعباسس ،ومطعم ببلدية
سسيدي علي بوسسدي ونصسف داخلية بمتوسسطة
ببلدية لمطار.
ي- -ذك- -ر أان سس- -ن- -ة  2018ع -رفت إاط Ó-ق ع -دي -د
المشساريع التي رفع عنها التجميد على غرار
إانجاز ثانوية ببلدية المرحوم جنوبا  ،وعرفت
أايضسا إاسستيÓم عديد المشساريع التربوية أاهمها

م-ت-وسس-ط-ة م-ع نصس-ف داخ-ل-ي-ة ب-ب-ل-دي-ة سس-فيزف،
م-ت-وسس-ط-ة اخ-رى ب-ب-ل-دي-ة سس-ي-دي ع-ل-ي ب-ن ي-وب
وثانوية بسسعة  800مقعد ببلدية سسيدي بلعباسس .
كما تم خÓل نفسس الفترة وفي إاطار برنامج
التجهيز لسسنة  2017إاطÓق أاشسغال ترميم 139
مدرسسة إابتدائية وإاعادة اإلعتبار لـ 81متوسسطة
و 38ثانوية متضسررة من تقلبات األحوال الجوية.

تضسمنت التعليمة توجيهات إالى
ك - -اف- -ة ال- -مصس- -ال- -ح ال- -م- -ع- -ن- -ي- -ة
ب -ال -م -خ -ط -ط ال -م-ت-ع-ل-ق خ-اصس-ة
بتنظيم الحراك الوقائي ماديا و
بشس - -ري - -ا يشس - -رف ع - -ل- -ي- -ه أاه- -ل
الختصساصس في مجال البيطرة،
كما يتعلق األمر بضسمان المناوبة
وت -جسس -ي -د ح -م Ó-ت ت -ف -ت -يشس -ي-ة
بالمناطق القابلة إلمكانية ظهور
ال - - -م - - -رضس وع - - -ل - - -ى رأاسس- - -ه- - -ا
ال -مسس -ت -ث-م-رات ال-فÓ-ح-ي-ة ،ك-م-ا
سس-يشس-م-ل ال-م-خ-ط-ط اإلج-رائي،
إاضس -اف -ة ال -ى ت -ن -ظ -ي -م ج -لسس -ات
توعية مع مربي المواشسي ،بما
ف-ي-ه-ا األب-ق-ار م-ع ت-داب-ي-ر أاخرى
م-رت-ب-ط-ة ب-م-ك-اف-ح-ة داء الحمى

القÓعية الخطيرة على الثروة
الحيوانية وعلى القتصساد عامة،
حيث شسددت الوالي على ضسرورة
إانجاح العملية عبر سسبل تنسسيقية
تجمع كل الفاعلين على مسستوى
ال -ولي -ة ك -ل حسسب اخ -تصس -اصس-ه
ومهمته.
من أاهم ما يجب اتخاذه ،وفقا
ل -ت -ق -ري -ر ال -مصس -ال -ح ال -فÓ-ح-ي-ة
بالولية ،توسسيع شسبكة المراقبة
البيطرية ضسد الحمى القÓعية،
وضس -ع ال -م -لصس -ق -ات ال-م-تضس-م-ن-ة
أاع - - -راضس ال- - -وب- - -اء ،وذلك ف- - -ي
األم -اك -ن ال -ع -م -وم -ي -ة ،ت -ن -ظ -ي-م
ح -م Ó-ت ت -حسس -يسس -ي -ة م -ت -ن-ق-ل-ة
لفائدة المربين بما فيه الكفاية

ف-ي ال-ج-انب ال-ت-وع-وي ب-خطورة
ال - -وب - -اء م - -ع إاشس - -راك مصس- -ال- -ح
Óشس-راف ال-م-ح-ل-ي،
ال -ب -ل-دي-ات ل -إ
مصس -ال -ح ال -ن -ظ -اف -ة وال -ن -ظ -اف -ة
الصس -ح -ي-ة ،اإلعÓ-م السس-ري-ع ف-ي
حالت شسكوك بوجود المرضس
بأامكنة ما ،تجديد حفر التطهير
الخاصسة بالمركبات عند دخولها
لسس- -واق ال- -ب- -ل- -دي -ات ،م -راق -ب -ة
الشس-ه-ادات الصس-ح-ي-ة ع-ن-د ت-ن-قل
المواشسي من منطقة إالى منطقة
خ -اصس -ة ع -ن -دم -ا ي -ت -ع -ل-ق الم-ر
بالبدو الرحل .

ع“ Úوشسنت :م .بن ترار

‹hO
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إسصتحقاقات برهانات دإخلية وإقليمية

أŸاليون ينتخبون أليوم رئيسصهم أŸقبل

يتوجه إليوم 8 ،مÓي Úناخب ما‹ إ¤
صص-ن-ادي-ق إ’قÎإع ل-ل-تصص-ويت على إلرئيسس
إŸق-ب-ل ،ب-ع-د  3أإسص-اب-ي-ع م-ن ح-م-ل-ة إنتخابية
وصصفت بـ»إلسصاخنة» ،عرضس فيها  24مرشصحا
ب-رإ›ه-م ل-لسص-ن-وإت إÿمسس إŸق-ب-ل-ة ،ومهما
ك-انت إل-ن-ت-ي-ج-ة إل-ن-ه-ائية لÓقÎإع ،تنتظر
م -ن سص -ي -ج -لسس ع -ل -ى ك-رسص-ي قصص-ر «ك-ول-وب-ا»
رهانات كبÒة.

حمزة ﬁصصول

رغ-م ك-ث-رة أل-م-ت-ن-افسس-ي-ن ف-ي أ’ن-تخابات ألرئاسسية
أل-م-ال-ي-ة ،أل-م-ق-رر أل-ي-وم أأ’ح-د  29ج-وي-لية ،2018
سس-ي-ك-ون ع-ل-ى أل-ن-اخ-ب-ي-ن أ’خ-ت-ي-ار ب-ي-ن مشسروعين
أث- -ن -ي -ن ه -م -ا «أ’سس -ت -م -رأري -ة وإأع -ط -اء أل -ف -رصس -ة
’سستكمال ألنقائصس ألمسسجلة في ألسسنوأت ألخمسس
أل -م -اضس -ي -ة» أو «أل -ت -غ -ي -ي -ر أل -ج -ذري وإأع -ادة ب -ن -اء
ألمجتمع».
حامل ألمشسروع أأ’ول ،هو ألرئيسس ألمنتهية و’يته
إأب -رأه -ي -م ب -وب -ك -ر ك -ي -ت -ا ،أل -ذي رك -ز ف -ي ح -م -ل-ت-ه
أ’نتخابية على «تقوية ألسسياسسة ألعمومية للدولة»،
«سس-د أل-ن-ق-ائصس أل-مسس-ج-ل-ة» و»أسس-ت-ك-م-ال ألورشسات
ألضسخمة ألمتعقلة باأ’من وأ’سستقرأر».
أم-ا أل-مشس-روع أل-ث-ان-ي ،ف-ي-م-ث-ل-ه مرشسح ألمعارضسة
وصس-احب أل-م-رك-ز أل-ث-ان-ي ف-ي أسس-ت-طÓ-ع-ات ألرأي
ل-ل-ف-وز ب-ال-رئ-اسس-ة ،صس-وم-اي Ó-سس-يسسي زعيم أئتÓف
أ’تحاد من أجل ألجمهورية وألديمقرأطية،
ويليه دكتور ألفيزياء وألموظف ألسسابق في وكالة
ن -ازأ أأ’م -ري-ك-ي-ة ألشس-ي-خ م-ودي-ب-و دي-ارأ ،أل-ذي ب-ن-ى
ح-م-ل-ت-ه أ’ن-ت-خ-اب-ي-ة ع-ل-ى ضس-رورة ع-ول-م-ة أق-تصساد
ألبÓد ،وأ’نفتاح على أ’سستثمارأت أأ’جنبية.
وسس -ي -ج -رى أل -دور أل-ث-ان-ي لÓ-ن-ت-خ-اب-ات أل-رئ-اسس-ي-ة
ألمالية ،في  04أوت ألمقبل ،في حالة ما إأذأ عجز
أحد ألمرشسحين عن حسسم ألمنافسسة لصسالحه خÓل
ألدور أأ’ول.

كسصب رهانÚ
ويمكن ألقول أن مالي كسسب معركتين لحد أآ’ن،
هما إأجرأء أ’نتخابات في موعدها ألمحدد ،رغم
أل -ه -وأجسس أأ’م -ن -ي -ة وتسس -ج -ي -ل ب -عضس أل -ه-ج-م-ات
أإ’ره -اب -ي -ة خ -اصس -ة ف-ي م-دن ألشس-م-ال ،إأل-ى ج-انب
بعضس حا’ت ألعنف أ’ثني وسسط ألبÓد.
كما جرت ألحملة أ’نتخابية رغم ألتنافسس ألشسرسس
بين برأمج ألمترشسحين ،في ظروف هادئة ،ولم
تسسجل أية تجاوزأت ،خاصسة بعد توقيع ألمرشسحين
أل- -ـ  24م -دون -ة سس -ل-وك تضس-م-ن ألسس-ي-ر أل-حضس-اري
للحملة وتفادي ألخطابات ألتي من شسأانها خلق
ألتوتر.

أŸعركة ألقتصصادية
وبعد أن أجتازت ألبÓد محنة أ’نقÓب ألعسسكري
سس-ن-ة  ،2012وسس-ي-ط-رة أل-ج-م-اع-ات أإ’ره-اب-ية على
م -دن ألشس -م -ال وأأ’زم -ة ألسس -ي-اسس-ي-ة أل-ت-ي ك-ادت أن
تعصسف بوحدتها ،أخذت ألمتطلبات ألتنموية ألحيز
أأ’ك -ب -ر م -ن ب -رأم -ج أل -م -ت -رشس -ح -ي -ن ،بشس-ك-ل ي-ؤوك-د
أ’سستقرأر ألنسسبي ألمحقق في ألسسنوأت ألخمسس
ألمقبلة.
وروج ألمشسرح إأبرأهيم بوبكر كيتا’ ،نجازأته في

^ أكثر من ثمانية مÓيين ناخب مالي مدعوون
أليوم لÓقترأع في ألدورة أ’ولى من أإ’نتخابات
ألرئاسسية’ ،ختيار رئيسسهم من ضسمن  24مرشسحا
ل -ه -ذه أ’سس -ت -ح -ق -اق -ات أل -ت-ي ي-أام-ل ف-ي أن تشس-ك-ل
منعطفا هاما إ’عادة أأ’من وأ’سستقرأر في ألبÓد،
خاصسة في ظل توأصسل ألهجمات أإ’رهابية بشسمال
ووسسط ألبÓد.
^ وضسع أسستطÓع للرأي أجرأه معهد «إأبسسوسس»
ألفرنسسي ألرئيسس ألمالي ألمنتهية و’يته إأبرأهيم
ب-وب-ك-ر ك-ي-ت-ا ف-ي صس-دأرة أل-م-ت-رشس-حين لÓنتخابات
ألرئاسسية ألتي سستجري أليوم ،يليه زعيم ألمعارضسة
سسوماي Óسسيسسي ،ثم ألوزير أأ’ول أأ’سسبق ألشسيخ
موديبو ديارأ ،فالوزير أأ’ول أأ’سسبق موسسى مارأ
بنسسبة .%15.1
^ يشسارك في أ’نتخابات ألرئاسسية ألمالية 24
مترشسحا ،من بينهم رئيسس ألوزرأء ألسسابق موسسى
م-ارأ وأل-ج-ن-رأل م-وسس-ى سس-ي-ن-ك-و ك-ول-ي-بالي ،وعمدة
م -دي -ن -ة سس -ي -ك -اسس -و أل -خ -ل -ي -ف-ة سس-ان-وغ-و وأل-خ-ب-ي-ر
أ’قتصسادي موديبو كوني وألرئيسس ألمنتهية و’يته
إأبرأهيم بوبكر كيتا ،وزعيم ألمعارضسة سسوماغÓ
سسيسسي.
^ أسستمرت ألحملة أ’نتخابية  3أسسابيع وكانت
سساخنة.
^ عبأات ألسسلطات ألمالية  11ألف عسسكري لتأامين
أل -ع -م -ل -ي -ة أ’ن -ت -خ-اب-ي-ة ع-ل-ى ع-م-وم ت-رأب أل-بÓ-د،
خصسوصسا في ألمناطق ألتي تنشسط فيها ألجماعات
أإ’رهابية.
^ ت -ج -ري أ’ن -ت -خ -اب -ات ب -حضس -ور م -رأق -ب -ي -ن م -ن
أ’ت -ح -ادي -ن أ’ف -ري -ق -ي وأأ’وروب -ي وأل -م -ج -م-وع-ة
أ’قتصسادية لدول غرب إأفريقيا (أيكوأسس) ،وقد
أختار أ’تحاد أإ’فريقي ألرئيسس ألبنيني ألسسابق

بطاقة تعريف

’فريقية
تعت Èدولة ما‹ من إلدول إ إ
إ◊بيسصة ،أإي أإنها ’ “لك سصوإحل بحرية،
وذإت ط -اب-ع ج-غ-رإ‘ ت-غ-لب ع-ل-ي-ه إلصص-ح-رإء
خاصصة من إلناحية إلشصمالية.
ول- -م- -ال- -ي ح- -دود م -ع  7دول ،ه- -ي أل -ج -زأئ -ر،
موريتانيا ،ألنيجر ،بوركينافاسسو ،ألسسنغال ،كوت
ديفوأر وغينيا ،مسساحتها  1مليون و 240ألف كلم
مربع ،يقدر سسكانها حسسب آأخر تقرير للبنك
ألدولي ب 18.5مليون نسسمة ،وبها حوألي 20
أثنية ،ويعبرها نهر ألنيجر على طول  1780كلم
وتتخذ مالي من باماكو وسسط ألبÓد عاصسمة
لها ،وتتبنى نظام حكم ذأ طابع جمهوري ،يقوم
على ألديمقرأطية وأ’نتخابات للوصسول إألى
ألحكم وتسسيير ألبÓد.
وغالبية سسكان ألبÓد مسسلمي يتبعون ألمنهج
ألوسسطي ألمعتدل ألقائم على ألتسسامح وألحوأر
وأحترأم أآ’خر.

رؤوسصاء ألبÓد

ألمجال ألزرأعي ،خÓل ألعهدة ألمنقضسية ،وقال أن
«م -ال -ي ب -اتت ت -ح -ت -ل أل-م-رت-ب-ة أأ’ول-ى م-ن أل-ن-ات-ج
أل -دأخ -ل -ي أل -خ -ام م -ن ق -ط -اع أل-فÓ-ح-ة ف-ي غ-رب
إأفريقيا».
ب -ي -ن -م -ا رك -ز ألشس -ي -خ م -ودي -ب -و دي -ارأ ع-ل-ى ع-ول-م-ة
أ’ق- -تصس- -اد وأسس -ت -ق -ط -اب رأسس أل -م -ال أأ’ج -ن -ب -ي،
’سستغÓل ألقدرأت ألطبيعية ألتي تزخر بها ألبÓد،
بينما رفع صسومي Óسسيسسي شسعار ألتغيير ألجذري،
وأعدأ بإاحدأث ألقطيعة مع ألسسياسسات ألمتبعة في
ألسسابق خاصسة محاربة ألفسساد.
وتحتل مالي مرأتب متدنية جدأ ،في سسلم ألدول
أل-ف-ق-ي-رة ،ح-يث ه-ن-اك أل-ك-ث-ي-ر م-ن أل-ع-مل ألوأجب
ألقيام به في مجا’ت ألصسحة ،ألتعليم ،محاربة
ألفقر ،وتثبيت ألشسباب في مناطقهم للتقليل من
نسسب ألهجرة غير ألشسرعية نحو ألشسمال.
وت -زي -د أأ’وضس -اع أل -م -ن -اخ -ي -ة ،خ -اصس-ة أل-م-رت-ب-ط-ة
ب -ال -ج -ف -اف ،م -ن م -ع -ان -اة سس -ك-ان ب-عضس أل-م-ن-اط-ق
ألشس-م-ال-ي-ة ،أأ’م-ر أل-ذي ي-ح-ف-ز أل-ه-ج-رة أل-م-ن-اخ-ي-ة
ويفاقم خطر ألمجاعة ،ويتطلب حل ألمشسكلة ضسخ
ألكثير من أأ’موأل.

ألوحدة خط أحمر
برزت في أأ’شسهر ألقليلة ألماضسية ،مظاهر خطيرة
جدأ على ألمجتمع ألمالي ،حيث أرتفعت جرأئم
أل-ع-ن-ف أل-ق-ب-ل-ي بشس-ك-ل م-ث-ي-ر ل-ل-ق-ل-ق خ-اصسة وسسط
ألبÓد ،وحذر كل ألمترشسحين من هذه ألسسلوكات
ألتي تضسرب وحدة وتجانسس ألماليين في ألصسميم.
وم -ال -ي ،ب -ل -د مسس -ل -م ،م -ع -روف ب -ت-ب-ن-ي أل-وسس-ط-ي-ة
وأ’عتدأل وألتسسامح وكان في ألسسنوأت أأ’خيرة،
أحد أكبر ضسحايا ألتطرف ألعنيف ألدخيل على
منطقتي شسمال إأفريقيا وألسساحل أإ’فريقي ،وهو
ما جعل دور رجال ألدين يزدأد من حيث أأ’همية
وح -ج -م أل -مسس -ؤوول -ي -ة ،وك -ان حضس -وره -م ب-ارزأ ف-ي
ألحملة أ’نتخابية ألتي جرت على مدى  3أسسابيع.

معلومـ ـ ـ ـات عامـ ـ ـ ـة

ألوفاق ألوطني
تنامى ألعنف ألقبلي بشسكل مثير للريبة في ألنصسف
أأ’ول لـ ،2018يضساف إألى أزمة شسمال ألبÓد ألتي
طالما أنهكت مالي منذ أسستقÓلها ،وبينما حاولت
بعضس ألحركات إأعطائها صسبغة سسياسسية محضسة،
أجمعت معظم ألحركات أأ’خرى على أن ألمشسكل
«أج-ت-م-اع-ي-أق-تصس-ادي» ،ي-ت-ع-ل-ق ب-ع-ج-ز أل-حكومة
ألمركزية عن ضسمان ألتوزيع ألعادل للثروأت وتوفير
متطلبات ألتنمية ألمحلية للسساكنة وإأنقاذ ألشسباب
م -ن أل -وق -وع ف -ي ف -خ أ’سس -ت -غ Ó-ل م-ن ق-ب-ل ت-ج-ار
ألمخدرأت وألتهريب وألجريمة ألمنظمة ألعابرة
للحدود.
Óزمة ألتي نشسبت بعد أنقÓب مارسس ،2012
وكان ل أ
آأثارأ بالغة على ألوحدة ألوطنية للبÓد ،قبل أن
تنجح ألمفاوضسات ألتي قادتها ألجزأئر لمدة 8
أشسهر وتوجت باتفاق ألسسلم وألمصسالحة في ،2015
إألى وضسع إأطار صسارم للسسÓمة ألترأبية وألوحدة
ألوطنية وألطابع ألجمهوري للدولة.
ونصست أغ - -لب ب- -ن- -ود أ’ت- -ف- -اق ع- -ل- -ى أل- -م- -ط- -الب
أ’ج-ت-م-اع-ي-ة وأ’ق-تصس-ادي-ة لسس-ك-ان شس-م-ال أل-بÓ-د،
وألتي أعترفت ألحكومة ألمركزية بأانها مشسروعة،
وتضسمنت مجموعة من أآ’ليات أهمها زيادة ألتمثيل
في ألمجالسس ألمنتخبة وخلق مناطق نشساط.
لكن ألتنفيذ ألميدأني لمضسمون أتفاق ألجزأئر في
ألشسق ألمتعلق با’ندماج ألمجتمعي وجعل ألتعددية
أل-ث-ق-اف-ي-ة وأإ’ث-ن-ي-ة ع-ام-ل أف-ت-خ-ار ب-دل وتر إ’ذكاء
ألنعرأت ،يمر عبر ندوة ألوفاق ألوطني ألتي تعني
ألمصسالحة ألشساملة بين كل ألماليين في مختلف
مناطق ألبÓد دون أسستثناء.
وحضس-رت أل-ح-ك-وم-ة أل-م-ال-ي-ة ب-ق-ي-ادة أل-وزي-ر أأ’ول
صسومايلو بوباي مايغا ،مطلع ألسسنة ألجارية ،ألنصس
ألقانوني إ’جرأء ندوة ألوفاق ألوطني.
ل -ذلك تشس -ك -ل أل -مصس -ال-ح-ة أل-وط-ن-ي-ة ،ورق-ة م-ه-م-ة
تنتظر ،ألفائز ألمقبل بالرئاسسيات في مالي ،أ’نها
أأ’رضسية ألحقيقة ألتي يمر عبرها قطار ألتنمية
ومشسروع ألمجتمع ألناجح.

توماسس بوني يايي رئيسسا لبعثته لمرأقبة أسستحقاق
أليوم ،وكان ألسسياسسي وألمصسرفي بوني يايي ،ألذي
ترأسس بنين لمأاموريتين متتاليتين ،قد تولى دوريا
رئاسسة أ’تحاد أإ’فريقي عام  ،2012كما أشسرف
على أ’نتخابات ألرئاسسية بعدد من دول ألقارة.

^ يرتكز أ’قتصساد ألمالي باأ’سساسس على ألفÓحة
خاصسة بمحيط نهر ألنيجر ،وزرأعة ألقطن حيث
تعرف ألبÓد بكونها ألمنتج أأ’ول للقطن بإافريقيا
جنوب ألصسحرأء ،كما أنها منتج مهم لفاكهة ألمانغ
( 200ألف طن) إأ’ أنها ’ تصسدر منه سسوى  3آأ’ف
طن ،فضس Óعن كون مالي مصسنفة كثالث بلد منتج
للذهب في إأفريقيا.
^ حملت ألمرشسحة ألوحيدة لÓنتخابات ألرئاسسية،
ت ’مرأة .لقد
«كانتي دجيبو ندياي» شسعار «صسّو ْ
فشسل ألرجال» ،عنوأًنا لحملتها ألدعائية أم Óفي
جذب ليسس فقط أصسوأت ألنسساء بل أيضًسا أصسوأت
ألشسباب ،وتعول على خبرتها في مجال أ’قتصساد
لتقديم حلول جذرية للمشسكÓت أ’قتصسادية ألتي
تعاني منها مالي.

رغ -م أن دول -ة م -ال -ي ط-وت أزم-ت-ه-ا ألسس-ي-اسس-ي-ة م-ن-ذ
سسنوأت ،إأ’ّ أنها مازألت توأجه ألكثير من ألمصساعب
أأ’منية ،وحتى ألتدخل ألعسسكري ألفرنسسي تحت لوأء
ع-م-ل-ي-ة «سس-ي-رف-ال» ث-م «ب-ارخ-ان» ،ل-م ي-حسس-م م-عركة
أإ’ره -اب بصس -ف -ة ن -ه -ائ -ي -ة لصس -ال -ح ب -ام-اك-و ،وم-ازأل
أل -دم -وي -ون يشس -ن ّ-ون ع -م -ل -ي -ات وه -ج -وم-ات ف-ت-اك-ة،
وينشسئون تحالفات تقّوي شسوكتهم ،آأخرها إأنشساء كتلة
إأرهابية بقيادة أياد آأغ غالي؛ وأسسمها جماعة «نصسرة
أإ’سس Ó-م وأل-مسس-ل-م-ي-ن» وأل-ت-ي عs-ززت ت-وأج-ده-ا ف-ي
شسمال ووسسط ألبÓد ،وتقوم بهجمات متتالية ودأمية
ضس ّ- -د ك x- -ل م - -ن أل - -ق - -وأت أل - -عسس - -ك - -ري- -ة أل- -م- -ال- -ي- -ة
«أل -ف-وم-اسس»وف-ي ب-عضس أأ’ح-ي-ان تسس-ت-ه-دف أل-ق-وأت
ألفرنسسية «بارخان» وألقوأت أأ’ممية «مينوسسما» ،و
قد أرتكبت ألسسنة ألماضسية هجوما دمويا في بوركينا
فاسسو.
أ’سستقرأر أأ’مني هو إأذن ألرهان ألذي يرتكز عليه

ألسسباق ألرئاسسي في مالي ،و هو ألتحدي ألكبير
أل-ذي سس-ي-وأج-ه أل-رئ-يسس أل-م-رت-قب ،ع-ل-ى أع-ت-ب-ار أن
ألجماعات أإ’رهابية ورغم ألحرب ألمعلنة ضسدها،
مازألت تتسسبب في تدمير ألمنطقة ،كما قال مبعوث
Óمم ألمتحدة لغرب أفريقيا ،محمد
أأ’مين ألعام ل أ
بن شسمباسس في إأحاطة أمام مجلسس أأ’من مؤوخرأ.
وأشسار «بن شسمباسس» إألى أن تعقيد وتطور ألهجمات
أأ’خيرة ألتي شسهدتها مالي ،هو ثمرة تحالفات بين
ألمنظمات أإ’رهابية ألناشسطة في منطقة ألسساحل
ومنطقة غرب أفريقيا.
ك-م-ا أع-ل-ن روب-رت ك-ول-ف-ي-ل أل-م-ت-ح-دث ب-اسس-م م-كتب
أأ’مم ألمتحدة لحقوق أإ’نسسان فى تصسريح مؤوخًرأ،
إأن ما يقرب من  300مدني في مالي ُقتلوأ منذ بدأية
أل- -ع- -ام أل- -ح- -ال- -ي ف- -ي أشس- -ت- -ب- -اك -ات ب -ي -ن أأ’ط -رأف
ألمتصسارعة ،وأضساف أن  % 75من هذه أ’شستباكات
حدثت في إأقليم «موبتي» بوسسط مالي ،وأن أكثر من

^ قبل أ’تحاد أإ’فريقي ،كان أ’تحاد أأ’وروبي قد
ب- -عث ف- -ري- -ق -ا ي -ت -ك -ون م -ن  80شس-خصس-ا ل-م-رأقبة
أ’ن-ت-خ-اب-ات أل-م-ال-ي-ة ،ت-رأسس-ه-م أل-وزي-رة أإ’ي-ط-الية
ألسسابقة ،سسيسسيل كيانج ،وهي من أصسل بوركيني.
^ يتوقع أن تصسدر أولى نتائج أ’قترأع في غضسون
 48سساعة ،وألنتائج ألرسسمية ألمؤوقتة في  3أوت
على أقصسى تقدير ،وفي حال أ’ضسطرأر لجولة
ثانية سستنظم في  12أوت.

ت-ع-د م-ال-ي م-ن أل-مسس-ت-ع-م-رأت أل-ف-رنسس-ي-ة ،ن-الت
أسس-ت-قÓ-ل-ه-ا عام  ،1960أول رئ- -يسس ق- -اده -ا ه -و
م-دي-ب-و ك-ي-ت-ا ،أط-ي-ح ب-ه ب-ان-قÓ-ب عسس-ك-ري سسنة
 1968من قبل موسسى ترأوري ،ألذي حكم إألى
غاية  1991وأسسقط هو أآ’خر بانقÓب.
وبعد فترة أنتقالية ،أنتخب وأ’ول مرة ،ألفا عمر
كوناري بطريقة ديمقرأطية رئيسسا للبÓد.
وع -وضس ك -ون -اري ب -ال -ج -ن -رأل ألسس -اب -ق ح-ام-ادو
ت -وم -ان -ي ت -وري ،ف -ي أن -ت-خ-اب-ات  ،2002وأع -ي-د
أنتخابه لعهدة ثانية سسنة  ،2007قبل أن يطاح به
في أنقÓب عسسكري قاده ألنقيب أمادو هايا
سسانوغو في  22مارسس .2012
ق -ط -عت م -ال -ي ف -ت-رة أن-ت-ق-ال-ي-ة عسس-ي-رة ،ق-اده-ا
ب-ال-ن-ي-اب-ة دي-ون-ك-ون-دأ ت-رأوري ،وأن-ت-هت ب-ت-ن-ظ-يم
أنتخابات رئاسسية في  ،2013توجت بفوز ألرئيسس
أب -رأه -ي-م ب-وب-ك-ر ك-ي-ت-ا ،ب-ع-د م-ن-افسس-ة ح-ادة م-ع
صسومي Óسسيسسي ،أدت إألى ألذهاب للدور ألثاني.

ألعدد
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أأخطر أألزمات

غالبا ما كان ألفقر وألرعاية ألصسحية وألتعليم،
أب -رز أأ’زم -ات أل -مسس -ت -عصس -ي -ة ع -ل -ى ألسس -ل-ط-ات
ألحاكمة في مالي.
وإألى غاية  1991كانت أ’نقÓبات ألعسسكرية،
هي ألوسسيلة ألوحيدة للوصسول إألى سسدة ألحكم،
وتكرر هذأ ألسسلوك سسنة  ،2012بعد  4موأعيد
أنتخابية ديمقرأطية.
وكانت أخطر أأ’زمات ألتي عرفتها ألبÓد بدءأ
من تسسعينات ألقرن ألماضسي ،مشسكلة ألشسمال
ألتي أخذت طابعا أنفصساليا ،وتم أحتوأؤوها في
أكثر من مناسسبة بعدة أتفاقات كانت ألجزأئر
أبرز صسانعيها.
وك -انت سس -ن-وأت ،2006 ،1996 ،1995 ،1992
 ،2015 ،2013أب -رز م -ح -ط -ات أن -د’ع وإأخ -م-اد
معضسلة ألشسمال ألتي تمثل تهديدأ حقيقيا على
وحدة دولة مالي.
وفي  ،2007ظهر خطر آأخر ،وألمتمثل في بروز
أل-ج-م-اع-ات أإ’ره-اب-ي-ة أل-م-ت-حالفة مع عصسابات
ألجريمة ألمنظمة ألعابرة للحدود ،وبات تحديا
ل -يسس ل-م-ال-ي ف-ق-ط وإأن-م-ا ل-ك-اف-ة دول ألسس-اح-ل،
وأسستطاعت ألجماعات أإ’رهابية ألسسيطرة على
م-دن ألشس-م-ال أل-رئ-يسس-ي-ة وه-ي ت-م-ب-ك-ت-و ،كيدألن
وغاو ،قبل أن يتم طردها وهزيمتها عبر تدخل
عسسكري دولي أوأخر .2013

إأشصعاع ثقا‘
تمثل مدينة تمبكتو ،أحد أبرز ألمعالم ألثقافية
في مالي وإأفريقيا عموما ،وتعرف بمخطوطاتها
ذأت أل-ق-ي-م-ة أل-ع-ل-م-ي-ة وأل-ت-اري-خ-ي-ة أل-نادرة ،إألى
جانب ألطابع ألمعماري ألمتميز ،وعرفت مرور
م -خ -ت -ل -ف أل -ع-ل-م-اء وأل-م-ه-ت-م-ي-ن ب-ت-اري-خ أل-ق-ارة
أإ’فريقية وألمماليك ألقديمة.

ق.د

إبرإهيم بوبكر كيتا ..نحو و’ية ثانية

كيت ـ ـا ‘ صص ـ ـدأرة أŸتنافسصـ ـ ـÚ

ي -ح -ظ -ى إل-رئ-يسس إŸا‹ إŸن-ت-ه-ي-ة و’ي-ت-ه
إب- -رإه- -ي- -م ب- -وب- -ك- -ر ك- -ي- -ت -ا ،حسصب ﬂت -ل -ف
إ’سصتطÓعات بحظوظ كبÒة للفوز بو’ية
ث- -ان -ي -ة ‘ إسص -ت -ح -ق -اق -ات إل -ي -وم ،و ي -ت -ط -ل -ع
كثÒون إ ¤هذإ إلفوز حتى يوإصصل كيتا
’م -ن و إ’سص -ت -ق -رإر Ÿا‹،
ع- -م- -ل- -ي -ة إع -ادة إ أ
خاصصة و أإنه توصصل Ãسصاعدة إ÷زإئر إ¤
إت -ف -اق إلسص -ل -م و إŸصص-ا◊ة ،و أإط-ل-ق ع-م-ل-ي-ة
’قرإر إŸصصا◊ة ،فمن هو كيتا ؟
سسياسسي مالي ترقى في ألمناصسب ألسسياسسية في
بÓده حتى وصسل إألى هرم ألسسلطة بعد أنتخابه
رئيسسا للبÓد يوم  11أوت .2013

أŸولد وألنشصأاة
ولد إأبرأهيم بوبكر كيتا يوم  29جانفي 1945
ببلدة كوتيا’ بمالي ،حيث نشسأا وترعرع وتلقى
تعليمه أ’بتدأئي وأإ’عدأدي.

ألدرأسصة وألتكوين
بدأ كيتا مرأحل تعليمه ألثانوي بفرنسسا ،فالتحق
بثانوية «جونسسون دي سسالي» ،ثم عاد إألى باماكو
ل -ت -حضس -ي -ر شس-ه-ادة أل-ث-ان-وي-ة أل-ع-ام-ة ف-ي ث-ان-وي-ة
«ت-رأسس-ون دي ف-وج-ي-ر» أل-ت-ي حصس-ل ع-ل-ي-ه-ا سس-نة
.1965
أنتقل بعدها إألى ألسسنغال ثم فرنسسا من أجل
إأكمال درأسسته ألجامعية ،فحصسل على شسهادة
أل -ل -يسس -انسس ف -ي أل-ت-اري-خ م-ن ج-ام-ع-ة دأك-ار ،ث-م
شسهادة ألدرأسسات ألمعمقة في ألعلوم ألسسياسسية
من جامعة ألسسوربون ألفرنسسية.
رج- -ع إأل -ى م -ال -ي سس -ن -ة  1968وع-م-ل مسس-تشسارأ
رئيسسيا لصسندوق أ’تحاد أأ’وروبي للتنمية بمالي،
ثم تولى إأدأرة مكاتب ألمنظمة ألفرنسسية غير
ألحكومية ألمعروفة بـ»أرضس ألرجال» في مالي

وألنيجر وبوركينافاسسو.

ألوظائف وأŸسصؤووليات
شسغل كيتا عدة وظائف سسامية بهرم ألسسلطة،
وأخرى بهرم بعضس ألتشسكيÓت ألسسياسسية ألقوية
قبل أن يشسكل حزبا خاصسا به.
ويعتبر ألشسخصسية ألوحيدة في بلده ألتي شسغلت
أرف-ع أل-م-ن-اصسب أل-ت-ن-ف-ي-ذي-ة وأل-تشس-ري-عية :رئيسسا
للوزرأء ،فرئيسسا للبÓد ،ثم رئيسسا للبرلمان.
ك -م -ا ت -ول -ى أيضس -ا م-نصسب مسس-تشس-ار دب-ل-وم-اسس-ي
رئ -اسس -ي ،ث -م سس -ف -ي -رأ ف -ي ك -ل م-ن ك-وت دي-ف-وأر
وألنيجر وبوركينافاسسو وألغابون ،ليتم تعيينه سسنة
 1993وزيرأ للخارجية .أمضسى كيتا سسنة في هذأ
ألمنصسب قبل أختياره لقيادة ألحكومة في ألفترة
ما بين .2000-1994

ألتجربة ألسصياسصية
نشسط إأبرأهيم بوبكر كيتا في صسفوف ألحركة
ألديمقرأطية ألمالية سسنة  ،1986ألتي تمكنت من
أإ’طاحة بالرئيسس موسسى ترأورى.
أختار كيتا في جوأن  2001تأاسسيسس حزب خاصس
به هو ألتجمع من أجل مالي ،وترشسح تحت رأيته
لÓنتخابات ألرئاسسية في أفريل  ،2002وأحتل
ألترتيب ألثالث في ألجولة أأ’ولى من ألسسباق
ألرئاسسي بعد حصسوله على أزيد من  .%20وكان
دعمه للمرشسح آألفا عمر كوناري سسببا في فوز
أأ’خير بتلك أ’سستحقاقات.
أن -ت -خب ي-وم  16سسبتمبر 2002رئ-يسس-ا للبرلمان
ألمالي بعد نجاحه في أ’نتخابات ألتشسريعية
ألتي نظمت في نفسس ألشسهر.
ويوم  11أوت  2013أنتخب رئيسسا للجمهورية في
ألدور ألثاني بنسسبة  %77.62من أأ’صسوأت.

–ديـ ـ ـات أأمني ـ ـ ـ ـة وتنمويـ ـ ـة توأجـ ـ ـه ألرئيـ ـ ـسس ألقـ ـ ـادم
نصسفها وقع منذ بدأية شسهر ماي.
ويعكسس تصساعد وتيرة ألعنف سسوأء بين قوأت أأ’من
وألجماعات أإ’رهابية أو جماعات عرقية تتصسارع
على مناطق ألرعي وحقوق ألمياه ،أسستمرأر هشساشسة
ألوضسع أأ’مني ألذي تعاني منه ألبÓد منذ عام ،2012
ح-ي-ن ح-اول ب-عضس أل-عسس-ك-ري-ي-ن ت-ن-ف-ي-ذ أن-قÓ-ب لكن
باءت محاولتهم بالفشسل.

إلتحدي إ’قتصصادي

بالتأاكيد لن يجد ألرئيسس ألمالي ألقادم ألطريق
مفروشسة بالورود ،ومهمته سسوف لن تكون سسهلة،
ل -يسس ف -ق -ط ع -ل -ى مسس -ت -وى ت-ط-ب-ي-ق أت-ف-اق ألسس-ل-م
وألمصسالحة ودحر أإ’رهاب ،ولكن أيضسا على جانب
ألنهوضس با’قتصساد و دفع عجلة ألتنمية خاصسة في
بعضس أأ’ماكن كالشسمال.
وت- -رت- -ف- -ع ب- -م- -ال- -ي أأ’صس -وأت أل -م -ن -ددة ب -ال -وضس -ع

أ’قتصسادي ألصسعب ،وببطئ عجلة ألتنمية أأ’مر
ألذي بات ينعكسس سسلبا على ألوضسع أ’جتماعي مع
زي -ادة نسس -ب-ة أل-ف-ق-ر ،ونشس-وب ت-وت-رأت ق-ب-ل-ي-ة ع-ل-ى
ألموأرد ألمتوفرة.
وألمفارقة ألعجيبة أن دولة مالي تعيشس وضسعا
صسعبا بالرغم من أ’مكانيات وألثروأت ألتي تزخر
ب -ه -ا ،ف -ه -ي ت-ع-رف ب-ك-ون-ه-ا أل-م-ن-ت-ج أأ’ول ل-ل-ق-ط-ن
ب-إاف-ري-ق-ي-ا ج-ن-وب ألصس-ح-رأء ،ك-م-ا أن-ه-ا م-ن-ت-ج مهم
لفاكهة ألمانغ ( 200ألف طن) ،فضس Óعن كون مالي
مصسنفة كثالث بلد منتج للذهب في إأفريقيا.ويرى
ألمرأقبون للوضسع إأنه سسوف يتوجب على ألرئيسس
ألقادم سسوأء كان رجً Óأو أمرأة أتخاذ ألكثير من
ألقرأرأت ألحاسسمة من أجل إأيقاف تدهور ألوضسع
أأ’مني وفرضس سسلطة ألدولة على كل ألمناطق،
ووضس-ع خ-ط-ة ت-ن-م-ي-ة ت-خ-دم أل-م-ج-ت-م-ع-ات ألمحلية
وتحسسن من مسستوى معيشستهم.
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أسسعار ألنفط تشسهد تذبذبا

مقاربة جديدة لتطوير ألتشسغيل

’ليات إلتي كرسصتها إلدولة حققت نتائج ملموسصة
إ آ
إأدماج ألعنصسر ألبشسري ‘ ألفÓحة ،ألصسناعة ألتحويلية ،ألسسياحة وألتكنولوجيات أ÷ديدة

«كلما كان ألشساب على درأية Ãا يدور حوله كلما ضساعف من إأرأدة أŸسساهمة ‘ بناء أ’قتصساد ،بحيث ما أن يقهر عقدة
أÿوف من أŸغامرة وتنطلق إأرأدة أŸبادرة بتقد Ëشسيء Ûتمعه يقوم على تقاسسم أŸنافع وتكاتف أ÷هود»

سضعيد بن عياد

ي-ب-ق-ى ال-تشس-غ-ي-ل ال-ت-ح-دي األول ع-ل-ى م-دار السس-ن-ة
ويتأاكد موقعه في عالم السستثمار في مثل هذه
الظروف التي تتسسم بصسعوبات مالية ،تتطلب تجنيد
ك -ل ال -ط-اق-ات وحشس-د ك-اف-ة اإلم-ك-ان-ي-ات م-ن اج-ل
ت -نشس -ي -ط وت -ي -رة ال -ن -م -و م -ن خ-لل ت-وسس-ي-ع ن-ط-اق
السستثمار المنتج للثروة.
حققت آاليات التشسغيل التي كرسستها الدولة نتائج
ملموسسة في إاحداث مناصسب عمل سسواء عن طريق
وك -ال -ة تشس-غ-ي-ل الشس-ب-اب أاو صس-ن-دوق ال-ت-أام-ي-ن ع-ل-ى
ال -ب -ط -ال -ة إال -ى ج-انب م-خ-ت-ل-ف ح-ل-ق-ات م-ن-ظ-وم-ة
التشسغيل المختلفة نتائج يمكن البناء عليها لتدعيم
مسسار اسستيعاب اليد العاملة.
لقد تم اسستدراك النقائصس التي سسجلت طيلة مسسار
هذه المنظومة واتخاذ التدابير التي أاعادت صسياغة
ورق -ة ال -ط -ري-ق ،خ-اصس-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى وك-ال-ة دع-م
تشسغيل الشسباب برفع مسستوى الدعم المالي واعتماد
ال-ت-ك-وي-ن ل-ل-مسس-ت-ف-ي-دي-ن وال-م-راف-ق-ة الضسرورية في
تأاسسيسس المشساريع خاصسة من حيث المطابقة مع
القوانين ذات الصسلة.
بعد هذه المرحلة عمقت الوكالة من مدى تدخلها
لتشسمل اليوم فئات من الشسباب لديهم موارد مالية
وي-ري-دون إاط-لق مشس-اري-ع م-ق-اولت-ي-ة ،ب-ح-يث ي-ت-م
إادراج الشسباب ممن لديهم موارد مالية في منظومة
ال -دع -م ل -يسس -ت -ف -ي -دوا م -ن م -خ -ت -ل -ف ال-ت-ح-ف-ي-زات
وال -م -راف -ق -ة لن -ج -از مشس -اري -ع تسس -ت-ج-يب ل-ل-ط-لب
القتصسادي الراهن وتنسسجم مع التوجهات الكبرى
للنموذج الجديد للنمو.
من شسأان توسسيع نطاق المسساهمة في إادماج العنصسر
ال-بشس-ري ال-ح-ام-ل ل-مشس-اري-ع ت-ت-ع-ل-ق بالسستثمار في
ق -ط -اع -ات خ -ارج ال -م -ح -روق -ات ،م -ث -ل ال -ف -لح -ة
والصس -ن-اع-ة ال-ت-ح-وي-ل-ي-ة والسس-ي-اح-ة وت-ك-ن-ول-وج-ي-ات
التصسال الجديدة ،أان يعطي دفعا لمسسار اقتصساد
إان-ت-اج-ي وم-ت-ن-وع ي-رت-ك-ز ع-ل-ى دع-ائ-م ال-م-ؤوسسسس-ات
الصس-غ-ي-رة ال-ت-ي ي-ح-ت-اج إال-ي-ه-ا ال-نسس-ي-ج الق-تصس-ادي
الحالي ،لكونها خفيفة الكلفة ماليا وتتميز بمرونة
في السسوق وسسريعة التكيف مع التطورات.
يوجد الكثير من الشسباب من لديهم قدرات مالية
ويراودهم حلم تأاسسيسس مؤوسسسسة أاو تجسسيد مشسروع
اسستثمارين لكنهم بحاجة إالى تحفيز ومرافقة ،ومن
النتائج اليجابية لجذبهم إالى سساحة العمل من
ب -واب -ة دع -م تشس -غ -ي -ل الشس -ب -اب مضس -اع-ف-ة ال-ط-اق-ة
اإلنتاجية وتنويع محاورها.
أاكثر من هذا سسوف يتيح هذا التوجه لشسريحة اكبر
م-ن الشس-ب-اب الن-خ-راط ف-ي دي-ن-ام-ي-ك-ية السستثمار
المحلي والتمّكن من تأاكيد الحضسور في الحقل
الق -تصس -ادي ك -أاط -راف ف-ع-ال-ة ج-دي-رة ب-ال-ث-ق-ة ف-ي
قدراتها اإلبداعية والرغبة في مجاراة المنافسسة

إصصدإرإت

 74.29دو’ر للÈميل
سسجلت أسسعار ألنفط ترأجعا طفيفا –ت
’م-ريكية
وط-أاة أن-خ-ف-اضض ‘ سس-وق أ’أسس-ه-م أ أ
ل-ك-ن ب-رنت ح-ق-ق زي-ادة أسس-ب-وع-ي-ة م-دع-وما
بانحسسار ألتوترأت ألتجارية وتوقف مؤوقت
لشسحنات أÿام ألسسعودي ع Èمسسار مÓحي
رئيسسي.
ان -خ -فضست ال -ع -ق -ود اآلج-ل-ة ل-خ-ام ب-رنت  25سسنتا
ليتحدد سسعر التسسوية عند  74.29دولرا للبرميل

ل -ك-ن-ه-ا ح-ق-قت زي-ادة أاسس-ب-وع-ي-ة  1.8ب-ال-م-ائة تعد
األول -ى ف -ي أارب -ع -ة أاسس -اب -ي -ع .ون-زلت ع-ق-ود ال-خ-ام
األمريكي غرب تكسساسس الوسسيط  92سسنتا لتغلق
ع -ن-د  68.69دولر ل-ل-ب-رم-ي-ل ،وي-م-ك-ن ال-ق-ول أان-ه-ا
لسسبوع الرابع على التوالي وبنسسبة 2.4
تتراجع ل أ
بالمائة هذا األسسبوع .علما أان أاسسعار النفط تأاثرت
سس-ل-ب-ا ب-ال-ت-راج-ع ال-واسس-ع ال-ن-ط-اق ألسس-واق األسس-ه-م
األمريكية منذ يوم الجمعة الماضسي.

’ول 2018
خÓل ألثÓثي أ أ

‰و إ’قتصصاد إأ’مريكي بـ ٪ 4
’م-ري-ك-ي ‰وأ ب-أاسس-رع
سس -ج -ل أ’ق -تصس -اد أ أ
وتÒة ‘ نحو أربع سسنوأت خÓل ألربع ألثاÊ
م- - -ن أل- - -ع- - -ام ‘ ،أل- - -وقت أل - -ذي ع - -زز ف - -ي - -ه
’ن-ف-اق وسس-ارع أŸزأرع-ون إأ¤
أŸسس-ت-ه-ل-ك-ون أ إ
شس -ح -ن ف -ول ألصس -وي -ا ل -لصس Úل -ت-ف-ادي رسس-وم
Œارية فرضستها بك Úدخلت حيز ألتنفيذ ‘
بدأية شسهر جويلية أŸاضسي.
ق -الت وزارة ال -ت -ج -ارة األم -ري-ك-ي-ة ف-ي ت-ق-دي-رات-ه-ا
األولية للناتج المحلي اإلجمالي للربع الثاني ،أان
الناتج المحلي اإلجمالي زاد بوتيرة سسنوية بلغت
 4.1بالمائة في الوقت الذي ارتفع فيه اإلنفاق
األجنبية التي لم تعد تشسكل عقدة اليوم ،بعد أان
أاظهرت المؤوشسرات أان العنصسر البشسري المحلي ل
يقل كفاءة في المجال المهني أاو في البتكار.
غير انه حتى يتضساعف مردود التشسغيل من حيث
ال -م -ك -اسسب الق -تصس -ادي-ة ب-ت-حسس-ن م-ع-دلت ال-ن-م-و
والجتماعية من حيث تنمية مناصسب العمل لكل
الفئات وعلى امتداد الجغرافيا الوطنية ،يتطلب
الظرف تبني مقاربة جديدة أاكثر مبادرة من كل
ال -م -ت -دخ -ل -ي -ن ح -ول ن-فسس ال-ه-دف ح-ت-ى ل تضس-ي-ع
اإلمكانيات ول تسستنزف الموارد.
ل ت -ق -ل ال -ق -ط -اع -ات ال-ت-ي تسس-ت-وعب ت-لك ال-ق-وة
ال-بشس-ري-ة ،ي-ت-ق-دم-ه-ا الشس-ب-اب ال-جامعي من حاملي
الشسهادات في مختلف الفروع والتخصسصسات ،بحيث
تمثل الفلحة لوحدها القاطرة األكثر ديناميكية
لحمل من لديهم جرأاة في المغامرة وإارادة في
التحدي ليدخلوا بسسرعة إالى عالم الشسغل .ويمثل
السس-تصس-لح ف-ي ال-هضس-اب ال-ع-ل-ي-ا وال-ج-نوب الكبير
م -ف -ت -اح ال -ن-ج-اح ودي-م-وم-ة السس-ت-ث-م-ار خ-اصس-ة م-ع
اإلجراءات الجديدة لتنظيم السستيراد بمنع كل ما
يتم إانتاجه محليا ،بل ومرافقة كل مسسعى يقود إالى
التصسدير.
ك-م-ا ل-لسس-ي-اح-ة آاف-اق واع-دة ب-ال-ن-ظ-ر ل-ل-مركز الذي
ي-ح-ت-ل-ه ال-ق-ط-اع ب-ك-ل ف-روع-ه م-ن صس-ن-اع-ة تقليدية
واسستجمام وترفيه في المشسهد القتصسادي للنموذج
الجديد للنمو ،بحيث يسستفيد هذا القطاع المعول
عليه في جلب العملة األجنبية من تحفيزات عديدة
ومرافقة غير مسسبوقة كون للشسباب أان يقطف من
شسجرتها والدخول في دواليب سسوق السسياحة.
في حين للخدمات في حقل تكنولوجيات التصسال
ال -ج -دي -دة ث -ق -ل ب -ارز ف -ي ظ-ل ت-ك-ريسس إارادة ب-ن-اء
المجتمع الرقمي واإلدارة اللكترونية ،حيث يفتح

المجال أامام البتكار التكنولوجي إلشسباع الطلب
ال -م -ح -ل -ي ول -ك -ن خ -اصس -ة م -ن اج -ل ال-تصس-دي-ر إال-ى
األسسواق اإلقليمية والجهوية.
وحتى تحقق المقاربة الجديدة األهداف المسسطرة
ي-م-ك-ن لن-خ-راط ال-ج-م-اع-ات ال-م-ح-ل-ية في تطوير
مسس-ار ال-تشس-غ-ي-ل أان يسس-اع-د ع-ل-ى ت-ح-ق-ي-ق ال-ن-ت-ائج
ال- -م -ن -ت -ظ -رة ،وذلك م -ن خ -لل ان -ف -ت -اح -ه -ا ع -ل -ى
ال- -م- -ؤوشس- -رات ال- -راه- -ن- -ة واع- -ت- -م -اد ورق -ة ط -ري -ق
اسس-تشس-راف-ي-ة ت-ن-ط-ل-ق م-ن ال-ح-ق-ائ-ق المحلية ضسمن
الرؤوية الوطنية لمكافحة البطالة.
تشس-ك-ل ال-ولي-ات ال-م-ن-ت-دب-ة ال-ج-دي-دة ف-ي الهضساب
ال-ع-ل-ي-ل وال-ج-ن-وب ال-ك-ب-ي-ر ال-ب-ي-ئة الخصسبة لتجسسيد
الحلول المحلية وذلك شسريطة أان تكون للقائمين
عليها القدرة في ابتكار الحلول القتصسادية عن
ط-ري-ق ال-ت-واصس-ل م-ع ال-م-ح-ي-ط ال-م-ح-ل-ي وب-خ-اصسة
الشس -ب -اب م -ن أاصس -ح -اب الشس -ه -ادات وم -م-ن ل-دي-ه-م
كفاءات واضسحة تسستجيب لنشسغالت المعبر عنها
من السسلطات العمومية لكبح البطالة ومن الشسباب
للظفر بفرصسة عمل.
ليسس من بديل عن إاطلق جسسور التواصسل الدائم
ل -ل-ب-ق-اء ع-ل-ى درج-ة م-ن ال-ي-ق-ظ-ة ال-ت-ي ت-ل-ت-ق-ط ك-ل
المؤوشسرات وتدمجها في الديناميكية السستثمارية
المحلية التي تحتاج إالى دفع ل يتوقف ليسس من
ال -ج-انب ال-م-ال-ي ف-ق-ط وإان-م-ا م-ن ج-انب ال-ت-وج-ي-ه
والمرافقة والتبسسيط ودعم مختلف األشسكال ،إاذ
كلما كان الشساب على دراية بما يدور حوله كلما
ضساعف من إارادة المسساهمة في بناء القتصساد،
ب-ح-يث م-ا أان ي-ق-ه-ر ع-ق-دة ال-خ-وف م-ن ال-م-غ-ام-رة
تنطلق إارادة المبادرة بتقديم شسيء لمجتمعه يقوم
على تقاسسم المنافع وتكاتف الجهود.

الحكومي كذلك .علما أانه يعد أاقوى أاداء يحققه
الق -تصس -اد األم -ري-ك-ي م-ن-ذ ال-رب-ع ال-ث-الث م-ن ع-ام
.2014
وج -ري ت -ع -دي -ل ال-ن-م-و ف-ي ال-رب-ع األول ب-ي-ن شس-ه-ر
جانفي ومارسس بالرفع إالى  2.2بالمائة من الوتيرة
ال-ب-ال-غ-ة اث-ن-ي-ن ب-ال-م-ائ-ة ف-ي ال-ت-ق-دي-رات السس-ابقة.
وب -ال -م -ق -ارن -ة م -ع ال -رب -ع ال -ث -ان -ي م-ن  ،2017ن -م -ا
القتصساد  2.8بالمائة ،وزاد الناتج ب  3.1بالمائة
ف - -ي ال - -نصس- -ف األول م- -ن ع- -ام  ،2018م- -م -ا يضس -ع
القتصساد على مسسار تحقيق معدل النمو السسنوي
المسستهدف والبالغ  3بالمائة.

بنك أ÷زأئر أÿارجي

–قيق فائدة بأاك Ìمن  57مليار دينار

(ألشس- -عب) سس -ج -ل ب -نك ال -ج-زائ-ر ال-خ-ارج-ي
انجاز فائدة صسافية بأاكثر من  57مليار دينار،
ك-م-ا صس-ادقت ال-ج-م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة األخيرة على
ال-حسس-اب-ات الج-ت-م-اع-ي-ة لسس-نة  .2017واب- -رز
مسسؤوولو البنك الجهود التي بذلت في مختلف
النشساطات وتحسسن مسستوى األموال الخالصسة
والرفع من الحصسيلة .ويتوفر هذا المصسرف
على زبائن لهم ثقل في السسوق خاصسة في
قطاع الطاقة.

اتضس- -ح ان- -ه ب- -فضس -ل رف -ع نسس -ب -ة ال -ق -روضس
الموجهة لتمويل السستثمار والجهد في جمع
الموارد من القطاع الخاصس سسمح بتعويضس
انخفاضس الموارد الواردة من القطاع العام.
ويشسير البنك إالى الحفاظ على مسستوى مقبول
ل-م-ؤوشس-رات ال-م-ردودي-ة ال-م-ال-ي-ة والنجاعة في
ال-تسس-ي-ي-ر ال-م-ح-ق-ق-ة ف-ي سس-ن-ة  ،2016وي-ت-ع-لق
األمر أاسساسسا بزيادة المنتوج البنكي الصسافي
والناتج الصسافي للبنك.

آأخر مؤوشسرأت ألسسجل ألتجاري

إلنسصيج إ’قتصصادي يفوق  1.9مليون مؤوسصسصة
 13407تاجر أجنبي ينشسطون ‘ ألسسوق

’خÒ
’حصسائيات للسسجل ألتجاري ‘ عددها أ أ
ركزت ›لة أ إ
أل -ذي خصسصس -ت-ه Ÿؤوشس-رأت وإأحصس-ائ-ي-ات ع-ام  ،2017ب-دق-ة وبشس-ك-ل
مسستفيضض على وضسعية ألنسسيج أ’قتصسادي ألوطني Ÿا يكتسسيه من
أه-م-ي-ة ب-ال-غ-ة ،ك-م-ا سس-ل-طت ألضس-وء ب-اŸوأزأة م-ع ذلك ع-ل-ى وضسعية
’ج-ن-ب-ي-ة ‘ أ÷زأئ-ر إأ ¤غ-اي-ة ن-ه-اي-ة ألسس-ن-ة أŸاضس-ية،
أŸؤوسسسس-ات أ أ
وتناولت إأ ¤جانب كل ذلك أ◊الة ألسسنوية لتسسجيل أ’متيازأت
أÿاصسة بالبيع وألرهن ،وكذأ ألتسسجيÓت ‘ ألسسجل ألتجاري لعام
.2017

فضضيلة بودريشش

يواصسل المركز الوطني للسسجل التجاري سسنويا وبانتظام إاصسدار
م-ج-ل-ة ت-تضس-م-ن ج-م-ي-ع اإلحصس-ائ-ي-ات واألرق-ام ال-دق-ي-ق-ة ،ب-هدف
ت-ق-دي-م ال-م-ع-ل-وم-ة الق-تصس-ادي-ة الصس-ح-ي-ح-ة ،ول-ع-ل أاب-رز الملفات
حسساسسية وأاهمية ،الوقوف على وضسعية النسسيج القتصسادي إالى
غ- -اي- -ة ن- -ه -اي -ة ع -ام  ،2017ح -يث ارت -ف -ع إاج -م -ال -ي ال -م -ت-ع-ام-ي-ن
القتصساديين في الجزائر إالى ما يفوق  1.9مليون مؤوسسسسات
رئيسسية وثانوية أاي المقيدة في السسجل التجاري ،مع تسسجيل
زي- -ادة ل ت- -ق -ل ع -ن  3.3ب-ال-م-ائ-ة م-ق-ارن-ة بعام  .2016وال-ج-دير
لشسخاصس الطبيعيين الذين قدر
باإلشسارة فإان حصسة األسسد تعود ل أ
عددهم بأاكثر من  1.7مليون شسخصس أاي ما يعادل نسسبة 90.6
بالمائة ،في حين عدد األشسخاصس المعنويين بلغ  184190شسخصس،
أاي يشسكلون نسسبة  9.4بالمائة من إاجمالي المسسجلين.
أاشسارت نفسس إاحصسائيات للمركز الوطني للسسجل التجاري ،إالى أان
لشسخاصس الطبيعيين ،قد بلغت أازيد
عدد المؤوسسسسات الرئيسسية ل أ
من  1.5مليون ،أاي مشسكلين نسسبة  89.4بالمائة من مجموع
األشسخاصس الطبيعيين ،بينما بكل ما تعلق باألشسخاصس المعنويين،
فيقدر على مسستواهم عدد المؤوسسسسات الرئيسسية بـ  ،135.097أاي

بنسسبة ل تقل عن  73.3بالمائة من مجموع األشسخاصس المعنويين.
لعل من أاهم المعطيات المرصسودة ،عرضس نسسبة تطور التجار
المسسجلين في السسجل التجاري في قطاع التصسدير ،خلل الفترة
الممتدة من نهاية  2008إالى غاية نهاية  ،2017حيث شسهدت
السسنة الماضسية تطورا ناهز  36.4بالمائة ،بـ  472من األشسخاصس
الطبيعيين و 1751من األشسخاصس المعنويين ،أاي بمجموع يصسل
إالى  2223من األشسخاصس الطبيعيين والمعنويين ،ويقابله تطور
ب-ال-نسس-ب-ة ل-لشس-رك-ات ال-مسس-ج-ل-ة ف-ي السس-ج-ل ال-ت-ج-اري ف-ي ق-ط-اع
التصسدير من نفسس الفترة.

إŸتعاملون إلفرنسصيون وإأ’ترإك ‘ إلصصدإرة
خصسصس حيز واسسع لسستعراضس وضسعية التجار األجانب وكذا
الشسركات األجنبية ،على ضسوء جنسسية المسسير المسسجلين في
السسجل التجاري إالى غاية نهاية سسنة  ،2017وتم التأاكيد في نفسس
المقام على إاحصساء ما ل يقل عن 3566عملية تسسجيل قام بها
التجار األجانب خلل عام  ،2017حيث سسجل نحو 1138عملية
ق -ي -د أاي إانشس -اء ج -دي -د ،ت -مت بشس -ك -ل أاسس-اسس-ي م-ن ط-رف ت-ج-ار
فرنسسيين ،أاي ما يعادل نسسبة  17.6بالمائة ،واحتل المرتبة الثانية
األت-راك ب-نسس-ب-ة  13.9ب-ال-م-ائ-ة ،والسس-وري-ون ت-رب-ع-وا في المرتبة
الثالثة بنسسبة  12.4بالمائة ،واكتفى التونسسيون بالمرتبة الرابعة بـ
 10.3بالمائة ،وبالموازاة مع ذلك تم تسسجيل  2016عملية تعديل
تمت في معظمها مع أاشسخاصس معنويين بنسسبة  91.9بالمائة،
وباإلضسافة إالى  412عملية شسطب أاي  313من طرف أاشسخاصس
معنويين و 99من قبل أاشسخاصس طبيعيين.
تم رصسد منحى النسسيج القتصسادي للتجار األجانب إالى غاية
نهاية سسنة  ،2017حيث قفز العدد اإلجمالي للتجار األجانب

المسسجلين في السسجل التجاري إالى  13407تاجر ،من بينهم 2424
شسخصس طبيعي و 10983شسخصس معنوي ،وسسلط الضسوء خلل
الكشسف عن العديد من التفاصسيل على جنسسية المسسيرين األكثر
لشسخاصس المعنويين ،حيث تصسدرها الفرنسسيون
هيمنة بالنسسبة ل أ
بـ  19.22بالمائة ويليها السسوريين بـ  11.27بالمائة ثم األتراك بـ
 ،9.54ويرتب بعدهم الصسينيين بـ  8.70بالمائة.
أاما على صسعيد تفاصسيل األشسخاصس الطبيعيين ،فإان السسوريين
احتلوا المرتبة األولى بـ  29.37بالمائة ،والتونسسيين بـ 26.24
بالمائة ،وفي المرتبة الثالثة جاء المغاربة بـ  15.31بالمائة ومن
ثم المصسريين بـ 7.59بالمائة .وعلى صسعيد آاخر يذكر أان عدد
المتعاملين القتصساديين األجانب يتواجدون في قطاع الخدمات
بنسسبة  33.3بالمائة و 32.9بالمائة في قطاع إانتاج السسلع و16.3
بالمائة في قطاع السستيراد ،بينما فيما يتعلق بالتجار األجانب
المتمثلين في أاشسخاصس طبيعيين مسسجلين في قطاعي التوزيع
بالتجزئة بـ  78.9بالمائة والخدمات بـ 10.4بالمائة ،علما أان
الشسكل القانوني المهيمن يتمثل في الشسركات ذات المسسؤوولية
المحدودة بنسسبة  64.67بالمائة وترتب بعدها الشسركات ،حيث
ت -ل -ي -ه -ا الشس -رك-ات ذات األسس-ه-م ب-ن-ح-و  20.90ب-ال-م-ائ-ة وم-ن ث-م
المؤوسسسسات ذات الشسخصس الوحيد وذات المسسؤوولية المحدودة بـ
 10.44بالمائة ،وخلصسة القول في هذا المقام أان الموؤسسسسات
األجنبية تتمركز في ثلث وليات ،ويتعلق األمر بكل من الجزائر
العاصسمة ووليتي البليدة ووهران.
كشسف عن تسسجيل زيادة في السسجل التجاري اإللكتروني حيث
من مجموع التجار المقيدين في السسجل التجاري يوجد 707112
م- -ؤوسسسس -ة أاي ن -ح -و  612218شس -خصس ط-ب-ي-ع-ي و 94894شسخصس
معنوي ،لديها سسجل تجاريا إالكترونيا أاي ما يمثل نسسبة  36.2من
إاجمالي العدد ،ويعكسس النسسيج القتصسادي تموقع فئة التجار في
الوليات الشسمالية أاي  250700تاجر بنسسبة  12.84بالمائة في

العاصسمة ثم يرتب بعدها ولية وهران بـ  96041تاجر ،أاي بنسسبة
 4.92بالمائة وسسطيف بـ  83568تاجر أاي بـ  4.28بالمائة وتيزي
وزو بـ  81528تاجر بـ  4.18بالمائة ،علما أانه يسسجل عددا ضسئيل
للتجار على مسستوى وليات الجنوب حيث بلغ عدد التجار بولية
البيضس بـ  9849تاجر وإاليزي بـ  5531تاجر وتندوف بـ  5401تاجر.
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تزامنا وموسشم الصشطياف

–تضشنه مدرسشة «موسشوﬁ Êند» بسشوق الثنÚ

العدد
١77٠7

حجز  10أاطنان من اŸواد الغذائية  ⁄تراع فيها ششروط ا◊فظ

لنششطة
ت-واصش-ل مصش-ال-ح ال-رق-اب-ة وق-م-ع ال-غشش Ÿدي-ري-ة ال-ت-ج-ارة ب-ب-وم-رداسش ح-م-ل-ة م-راق-ب-ة اŸم-ارسش-ات ال-ت-ج-ارية وﬂتلف ا أ
اŸوسشمية التي تزداد انتششارا ‘ فصشل الصشيف ،خاصشة على مسشتوى الششواطئ حيث يك Ìخطر التسشممات الغذائية ،الناجمة
عن عدم احÎام ششروط ا◊فظ والتخزين بالنسشبة للمواد سشريعة التلف ،سشواء على مسشتوى اÓÙت أاو قاعات ا◊فÓت
لعراسش.
وا أ
بومرداسش :ز /كمال

تن ّ
ظم جمعية «ديفي» بجاية Ÿكافحة اعتÓل
ال- -عضسÓ- -تّﬂ ،ي- -م- -ا صس- -ي- -فّ- -ي- -ا ل- -ل- -م -رضس -ى
اŸنخرط Úفيها ،وذلك قصسد “كينهم من
تغي Òا÷ّو وكسسر الروت Úاليومي .فقد أاصسبح
الّتخييم عادة ل Áكن ألعضساء هذه ا÷معية
السستغناء عنها.
” تنظيم هذا اّıيم على مسستوى اŸدرسسة
ّ
الب -ت -دائ -ي -ة ‘م -وسس -وﬁ Êن -د‘ Ãدي -ن -ة سس-وق
الثن ،Úحيث يقيم عديد اŸرضسى مسستمتعÚ
ي نادر .كما قّررت دورت Úبهدف
بجّو حميم ّ
ضس -م-ان ت-ن-ظ-ي-م أافضس-ل ه-ذه السس-ن-ة ،ع-ل-م-ا أان
األو ¤سس -ت -خ ّصس األط -ف -ال ال ّصس -غ -ار ال-ذي-ن ل
تتجاوز أاعمارهم  ١6سسنة ‘ ،ح Úسستخ ّصس
الثانية اŸرضسى الذين تبلغ أاعمارهم ١7سسنة
فما فوق.
نورة عبد الرحمان ،رئيسسة جمعية ‘ديفي‘
صسرحت لـ «الشسعب» قائلة‘ »:األكيد أانّ هذه
اŸب-ادرة ال-ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة سس-تسس-مح بالتخفيف من
عبء اŸت- - -طّ- - -وع ،Úو“ك ÚاŸرضس- - -ى م - -ن
السستمتاع بإاقامتهم القصسÒة خاصسة بعد قيام
ا÷م-ع-ي-ة ،م-راع-اة ل-لصس-ع-وب-ات ال-ت-ي يواجهها
اŸتطّوعون واŸرضسى ‘ بلوغ شساطئ البحر،

بإا‚از مدخل بالصسفائح ،وذلك بالشسراكة مع
مديرية النشساط الجتماعي لبجاية».
ينتظر مرضسى العتÓل العضسلي اŸنخرطÚ
‘ ا÷معية هذا النشساط الذي ُنن ّ
ظمه منذ
عّدة سسنوات ،بفارغ الصس ،Èوقد قّررت هذه
السسنة البدء باألطفال قبل الكبار ،يوم  ٢٥أاو
 ٢6م -ن الشس -ه -ر ا÷اري ،و م -ن-وه-ة Ãدي-ري-ة
ال -نشس -اط الج-ت-م-اع-ي ال-ت-ي  ⁄ت-ب-خ-ل ع-ل-ي-ه-ا
Ãجهوداتها وإامكانياتها ،حيث تعاونت معها
‘ إا‚از مدخل إا ¤الشساطئ.
« إاّنها لفتة طيبة منها ونحن نوجّه نداء إا ¤كلّ
من بإامكانه اŸسساهمة بأاي شسكل من األشسكال
‘ الضسطÓع بهذا النشساط» .تقول نورة عبد
الرحمان.
Œدر اإلشسارة إا ¤أان اŸرضسى اŸنخرط،Ú
قد قاموا بهذه اŸناسسبة وللمرة األو ¤بدعوة
ج -م -ع-ي-ة م-رضس-ى الع-تÓ-ل ال-عضس-ل-ي ل-ب-ات-ن-ة،
قصسد اŸشساركة ‘ ›مل الحتفالت التي
سستشسهدها هذه اÿرجة الّترفيهية التي تنعشس
صسيفيات بجابة ‘ موسسم حرارة زائدة عن
اللزوم.
بجاية :بن النوي توهامي

‘ ه- -ذا الصس- -دد و‘ إاط -ار نشس -اط مصس -ل -ح -ة
ال -رق -اب -ة وق -م-ع ال-غشس Ÿدي-ري-ة ال-ت-ج-ارة” ،
خÓل شسهران جوان اŸاضسي حجز أاك Ìمن
 ١٠أاط -ن -ان م -ن اŸواد ال -غ-ذائ-ي-ة اıت-ل-ف-ة،
إاضسافة كميات من اللحوم واÿضسر والفواكه
بقيمة مالية قاربت ثÓثة مÓي Úدينار ،حيث
قامت أاعوان الرقابة بـ  ١٥٥تدخل ‘ ›ال
Œارة ال- -ل- -ح- -وم وال- -دواج- -ن ” تسس -ج -ي -ل ٥٥
ﬂالفة و–رير ﬁ ٥٣ضسر قضسائي وغلق ٣
Óﬁت Œارية Î– ⁄م شسروط اŸمارسسة
وا◊فظ ا÷يد للمواد الغذائية ،خاصسة ›ال
التÈيد مع ارتفاع درجة ا◊رارة.
أاما ‘ ›ال اإلطعام واŸقاهي ،فقد سسجلت
ذات اŸصسالح  ١٠١تدخل أاسسفر عن تسسجيل
ﬂ ١٩الفة وﬁ ١٩ضسر متابعة قضسائية وغلق
Óﬁ ٥ت Œاري-ة ،ون-فسس ال-ع-م-ل-ي-ة شس-ه-ده-ا
نشساط Œارة ا◊لويات ،حيث قامت مصسالح
قمع الغشس Ãراقبة Œ Óﬁ 66اريا ” ،على
إاثره –رير ﬁ ٣١ضسرا قضسائيا ،إاضسافة إا¤
م-راق-ب-ة ﬁ ٢٤٥ل Œاري خ - -اصس ب - -اŸي- -اه
واŸشس -روب -ات أاسس -ف -ر ع-ن –ري-ر ﬁ ١٢ضسر
قضسائي ١٨٤ ،تدخل بالنسسبة لنشساط ا◊ليب
ومشستقاته أاسسفر عن ﬂ ٩الفات و–رير ٩
ﬁاضسر قضسائية وغلق ﬁل Œاري واحد.
كما قادت مصسالح الرقابة أايضسا بحملة خاصسة
Ÿراق -ب -ة ال -واج -ه -ات اÿارج -ي -ة ل -ل -م -حÓ-ت
التجارية اŸتعلقة بنصسب لوحات –دد طبيعة
النشساط ،بحسسب قانون اŸمارسسة ووضسع حد
◊الة الفوضسى التي تعرفها اÓÙت Ãدن
ب -وم -رداسس ال -ت-ي ت-ع-رف ‰وا وان-تشس-ارا ك-بÒا

قائد ›موعة الدرك الوطني باŸسشيلة:

ن-ت-ي-ج-ة ح-رك-ي-ة ال-ع-ق-ار واŸشس-اري-ع ال-عمرانية
التي تعرفها ﬂتلف األحياء أادت إا ¤غلق
اŸؤوقت ل - -ل - -ك- -ث Òم- -ن اÓÙت واŸق- -اه- -ي
وأاخرى بدأات تتجاوب مع ا◊ملة.
مع ذلك يبقى النشساط التجاري يسسوده الكثÒ
م -ن ال -ف -وضس -ى بسس -بب ت -ع -م-د Œار اÓÙت
اح -ت Ó-ل أارصس -ف -ة ال-ط-رق-ات ل-ع-رضس سس-ل-ع-ه-م
التجارية Ãا فيها اŸشسروبات واŸواد سسريعة

من هنا
«لسسان
وهناك
أصسطناعي»
لكتشساف
أألطعمة أŸغشسوشسة!

لول من 2018
 54ششخصشا ضشحايا إارهاب الطرق خÓل السشداسشي ا أ

اŸسشيلة :عامر ناجح
أاشسار اŸقدم عديلة إا ¤أان عدد حوادث
اŸرور خÓل السسداسسي األول لـ  ، ٢٠١٨بلغت
 ١١٨حادث سس ÒبÎاجع ﬁسسوسس عن السسنة
اŸاضسيةﬂ ،لفا وفاة  ٥٤شسخصسا وجرح ٢7٥
أاخر ﬁددا سسبب تراجع حوادث اŸرور إا¤
عدة مسسائل ‘ مقدمتها اıطط الذي ”
اعتماده من قبل مصسالح الدرك بالتنسسيق مع
مصسالح أاخرى لها عÓقة باŸوضسوع .
عن سسبب كÌة حوادث السس Òقال اŸقدم إان
ا◊ضسنة تعت Èمنطقة عبور بحكم أانها تربط

حــــــــــذار!

إأعادة تسسخ Úأألرز
قد تؤودي إأ ¤ألتسسمم
حّذر خÈاء صسحة بريطانيون ،من أان إاعادة
تسسخ Úاألرز ل يخلو من أاضسرار ،ويعرضس
اإلنسسان Ÿتاعب خطÒة كاإلصسابة باإلسسهال
وا÷فاف والتسسمم .تقول أاخصسائية التغذية
لدى مؤوسسسسة «هيلث سسبان» للتغذية ،فيونا

ب Úعديد الوليات والنتشسار الواسسع Ÿركبات
ال- -وزن ال- -ث- -ق- -ي- -ل وارت- -ف- -اع ع- -دد اŸرك- -ب -ات
با◊ظÒة اŸرورية التي بلغت  -بحسسبه -
أازيد من  ١7٤أالف مركبة ،ناهيك عن كÈ
شس -ب -ك -ة ال -ط -رق -ات ال -ت-ي ت-ق-در ب-حسس-ب-ه ذات
اŸت- -ح -دث بـ  ٩٢٤كلم ..ذك- -ر اŸق -دم ان
ال- -ع- -نصس- -ري ال -بشس -ري السس -بب ال -رئ -يسس -ي ‘

حوادث السس Òبنسسبة جد عالية تقدر بـ ٨٩.٨٣
 ،٪وخ -اصس -ة ال -ف -ئ -ة ال -ع -م -ري-ة ال-ت-ي ل ت-زي-د
أاعمارها عن  ٣٩سسنة بنسسبة تفوق .٪ ٤٥
ا÷دير بالذكر ان اŸسسيلة تصسدرت خÓل
السسنوات اŸاضسية الÎتيب ‘ عدد حوادث
السس Òخاصسة ‘ ما يتعلق بحوادث حافÓت
النقل ا÷ماعي كا◊افÓت وسسيارت الجرة.

ه -ان ،Îإان اإلج -راء السس -ل-ي-م ي-ت-م-ث-ل ب-تسس-خÚ
األرز مرة واحدة فقط بعد طهوه ،أاما عملية
تÈيده ‘ الثÓجة فينبغي أان تتم بعد سساعة
من طبخه على األك ،Ìعلما أانه يجب أال
تتجاوز مدة ا◊فظ ‘ الثÓجة  ٢٤سساعة
كحد أاقصسى.
أاضسافت أان األرز غ ÒاŸطهو يحتوي ‘
بعضس األحيان على جراثيم من بكتÒيا تسسمى
«ب -اك -ي -ل -وسس سسÒوسس» وتسس -ت -ط-ي-ع ال-ب-ق-اء ‘
ال-غ-ذاء ب-ع-د ال-ط-ه-و ،وه-و م-ا ي-ف-اق-م اح-تمال
التسسمم ،ويرى اÈÿاء أان طريقة طبخ األرز

حول العا ⁄تشسوبها الكث Òمن األخطاء بسسبب
عدم النتباه إا ¤ما يحتويه من مواد كيماوية
تعلق به أاثناء الزراعة.
ينصسح الباحث ‘ جامعة اŸلكة ببلفاسست،
آاندي ميهارغ ،بطهو األرز ‘ كمية كبÒة من
اŸاء حتى تزول مكونات الزرنيخ الكيميائية
أاثناء عملية التحضس .Òويرى الÈوفيسسور أان
نقع األرز ‘ قدر من اŸاء ،ليلة كاملة ،قبل
ط -ب-خ-ه ي-خ-فضس اح-ت-م-ال اإلصس-اب-ة ب-أام-راضس
القلب والسسرطان اŸرتبطة بالغذاء ،بنسسبة
.٪ ٨٠

«معركة أ÷زأئر فيلم ‘ ألتاريخ»
يحظى بالهتمام وألÎويج ‘ أأمريكا

يسشجل الفيلم الوثائقي حضشورا قويا ‘ مهرجان وهران السشينمائي والذي يسشتمر حتى  31جويلية ا÷اري ،حيث تششارك
ا÷زائر بـ 5أافÓم هي «على أاثار اÙتششدات» لسشعيد عوŸي و»معركة ا÷زائر فيلم ‘ التاريخ» Ÿالك بن سشماعيل ،و»ذكرى ‘
اŸنفى» ıتار كربوعة ،و»كباشش ورجال» لكر Ëصشياد ،و»قصشة فيلم معركة ا÷زائر» لسشليم هقار.
وهران مراسشلة «الششعب»:
براهمية مسشعودة
وق- -د سس- -ج- -لت «الشس -عب» إاق -ب -ال ك -بÒا ع -ل -ى
عروضس األفÓم التي تتناول أاحداثا وقضسايا
تاريخية من منظور سسينمائي ،وهذا ما يفسسر
ا◊ضس -ور ال -ق ّ-ي -م ل -ل -م-ج-اه-دي-ن وك-ب-ار السس-ن،
ح -ام -ل Úال -راي-ات ال-وط-ن-ي-ة وصس-ور الشس-ه-داء،
خ-ان-ع Úب-ن-ظ-رات-ه-م أام-ام الشس-اشس-ة ال-ع-مÓ-ق-ة
اŸنصس-وب-ة بسس-ي-ن-م-ا اŸغ-رب ،ي-ت-اب-ع-ون ال-فيلم
ال- -وث- -ائ- -ق- -ي «م- -ع- -رك- -ة ا÷زائ- -ر ..ف -ي -ل -م ‘
التاريخ»ı ،رجه مالك بن اسسماعيل الذي
اع- -تÈه ال- -ك- -ث Òم- -رج- -ع -ا Ÿن -ت -ج -ي األف Ó-م
الوثائقية ومادة تاريخية هامة.

تنافسس فيلم ÚوثائقيÚ
بنفسس أŸوضسوع يث Òأ÷دل

ترأجع ‘ حوأدث أŸرور بعاصسمة أ◊ضسنة بفعل حمÓت ألتحسسيسس

كششف قائد ›موعة الدرك الوطني
ب-اŸسش-ي-ل-ة اŸق-دم ج-ي ‹Ó-ع-دي-ل-ة على
ه -امشش ان -ط Ó-ق ا◊م -ل-ة ال-ت-حسش-يسش-ي-ة
للوقاية من حوادث اŸرور التي جاءت
–ت شش -ع -ار «م -ع -ا م -ن أاج -ل صش-ي-ف دون
ح-وادث» ب-السش-د ال-ث-ابت ب-السش-وي-د .ع-ن
ت -راج -ع ‘ ع -دد ح -وادث اŸرور ب -نسش -ب -ة
 ٪45مقارنة بالسشنة اŸاضشية .

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

لفÓم الوثائقية –قق الرواج Ãهرجان وهران السشينمائي
ا أ

مديرية ألتجارة ببومردأسس تتجند
للوقاية من ألتسسممات ألغذأئية

ّﬂيم صسيفّي Ÿرضسى أعتÓل ألعضسÓت ببجاية
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“كن علماء من جامعة فالنسسيا التقنية من
تطوير جهاز فريد سسيسساعد على اكتشساف
األط -ع -م -ة اŸغشس -وشس -ة أاو غ Òال -ط -ب -ي -ع -ي -ة.
وأاوضسح العلماء أان اخÎاعهم ا÷ديد الذي
أاطلقوا عليه اسسم «اللسسان الصسطناعي» ،هو
ع -ب -ارة ع -ن ج-ه-از ي-ع-ت-م-د ت-ق-ن-ي-ة ل-ل-ت-ح-ل-ي-ل
ال-ك-ه-روك-ي-م-ي-ائ-ي ،م-زود ب-حسس-اسس-ات خ-اصسة
تسس-تشس-ع-ر اŸواد ال-ك-ي-م-ي-ائ-ي-ة وال-ط-ب-ي-عية ‘
األط- -ع- -م- -ة ،وت- -رسس- -ل ب -ي -ان -ات -ه -ا إا ¤ج -ه -از
ال- -ك- -م- -ب- -ي- -وت- -ر ل- -ي- -ح- -ل- -ل نسسب ت- -لك اŸواد
وتركيباتها .تكمن أاهمية هذا ا÷هاز ‘
اكتشساف أاي مواد غ Òطبيعية قد يضسيفها
اŸصس -ن -ع إا ¤األغ-ذي-ة ال-ت-ي ت-ب-اع ل-ل-ع-ام-ة ‘
اÙال التجارية ،كاÙليات الصسناعية ،أاو
ﬁاليل السسكر التي يضسيفها البعضس ليغشسوا
بها العسسل .كما سسيسساهم هذا الخÎاع ‘
اكتشساف نسسب اŸبيدات ا◊شسرية واŸواد
السسامة اŸوجودة ‘ بعضس اÿضسار والفواكه
التي تطرح ‘ األسسواق.

مطعم للنسساء فقط..

افتتحت شسابة عراقية ُتدعى تارا ( ٢٣عاما)
‘ جويلية ا÷اري مطعما للنسساء فقط ‘
م -دي -ن -ة أارب -ي -ل ال -ك -ردي -ة ال -ع-راق-ي-ة ،ج-م-ي-ع
ال -ع -ام Ó-ت ب -ه م -ن ال -نسس -اء أايضس -ا ،وي -ح -م-ل
اŸط - -ع - -م اسس - -م (لك - -ج- -ري ت- -ا )Ëأاي وقت

ال -ت -ل -ف رغ -م ا◊م Ó-ت ال -ت -حسس-يسس-ي-ة وح-ت-ى
ال-ردع-ي-ة ال-ت-ي أاع-ل-نت ع-ن-ه-ا م-دي-رية التجارة
سس -اب -ق -ا ب -ال -ت -نسس -ي -ق م -ع السس-ل-ط-ات ال-ولئ-ي-ة
واألم- -ن- -ي- -ة ل -ت -ط -ه Òم -دن ال -ولي -ة م -ن ه -ذه
الظاهرة التي أاعطت صسورا سسلبية للجانب
ا◊ضس -اري ،ف-ي-م-ا ت-ب-ق-ى ال-ت-ج-ارة ال-عشس-وائ-ي-ة
وح -رك -ي -ة ال -ب -اع -ة اŸت -ج-ول Úي-نشس-ط-ون عÈ
الطرقات والفضساءات بكل حرية.
للرفاهية ،بعدما ضساقت ذرعا باŸضسايقات
التي تتعرضس لها عندما تقضسي وقتا خارج
اŸن -زل م -ع صس -دي -ق -ات -ه-ا .وج-ذب اŸط-ع-م،
ب -تصس -م -ي -م -ه ال -عصس -ري اŸصس -ق -ول والÌي-ات
اŸع- - -ل- - -ق - -ة واألرائك اŸل - -ون - -ة ،الن - -ت - -ب - -اه
واŸضس -اي -ق-ات إاذ ي-أات-ي رج-ال Ÿع-رف-ة سس-بب
الضسجة اŸثارة حوله.
أاشس- -ارت صس- -اح -ب -ة
اŸطعم إا ¤أانها تفكر
‘ وضسع حراسس أامنيÚ
ع-ل-ى ال-ب-واب-ة ‘ ،ح-ال
اسس- - -ت- - -م- - -ر ال- - -وضس - -ع.
وتتسساءل تارا :إاذا كان
ج -م -ي -ع اŸق-اه-ي ه-ن-ا
ل-ل-رج-ال ف-قط ،فلماذا
ل تقبل فكرة أان هذا
اŸطعم للنسساء فقط».

أأضسخم «حوت
بÓسستيكي»
...صسيني
قامت الصس Úببناء حوت بÓسستيكي ضسخم،
مكون من  ١٢طنا من عبوات البÓسستيك‘ ،
ﬁاول -ة ل -ل -فت ان -ت -ب -اه ال -ع -ا ⁄إا ¤األخ-ط-ار
اŸدمرة لنتشسار ﬂلفات البÓسستيك ‘ مياه
البحار واÙيطات.
وب -ن -ي ا◊وت ‘ ﬁم-ي-ة اÙي-ط ال-وط-ن-ي-ة
«ريزاهو» ،وبلغ طوله  ٩.١م Îووزنه أاك Ìمن
 ١٢طنا من البÓسستيك.
ي-ب-دي ال-ع-ا ⁄م-ؤوخ-را اه-ت-م-ام-ا Ãخ-ل-ف-ات
البÓسستيك الهائلة التي تنتشسر ‘ مياه البحار
واÙيطات ،والتي تعد مسسؤوولة عن هÓك
أاعداد كبÒة من الÌوة السسمكية وعلى رأاسسها
ا◊ي -ت -ان .ي -ب -ت -ل -ع ا◊وت ك -م -ي-ة ك-بÒة م-ن
البÓسستيك مع اŸاء الداخل إا ¤جوفه ،ما
يعطل جهازه الهضسمي بشسكل كامل .لذلك،
ت -ت -ك -رر ح -الت ن -ف-وق ا◊ي-ت-ان ‘ السس-ن-وات
األخÒة ،حيث يع Ìعلى بعضسها نافقة على
الشساطئ ومئات من عبوات البÓسستيك “ أ
Ó
ج -وف -ه -ا .ك -م -ا ي -ح -ذر ال-ع-ل-م-اء م-ن خ-ط-ورة
ال -ب Ó-سس -ت -يك ب -اŸق -ارن -ة م-ع ب-اق-ي أاصس-ن-اف
اıلفات ،إاذ تقارب مدة –لله ‘ اŸاء
 ١٠٠٠عام .يذكر أان حوتا مشسابها بني مؤوخرا
‘ بلجيكا ،لكنه كان يزن  ٥أاطنان فقط.

أاثارت فكرة الفيلم وتصسويره الدقيق لظروف
إا‚از الفيلم التاريخي «معركة ا÷زائر الذي
أاخ- - - -رج ب- - - -األب- - - -يضس واألسس- - - -ود سس - - -ن - - -ة
 ١٩66من طرف اıرج «جيلو بونتيكورفو»،
فيلما
وصُسّ- - - - - -ن- - - - - -ف م - - - - -ن أافضس - - - - -ل ٥٠
ت- - -اري- - -خ - -ي - -ا ع Èك - -ل ال - -عصس - -ور ،إاع - -ج - -اب
ا÷ميع ،رغم ا◊ضسور الباهت بسسبب تغيÒ
توقيت عرضسه بتاريخ  ٢7جويلية من السساعة
الثالثة إا ¤الثانية دون إانذار مسسبق ،بحسسب ما
ورد ‘ تصسريح منتجه ا÷زائري الهاشسمي
زرطال والذي طعن أايضسا ‘ مصسداقية ÷نة
اŸشس -اه -دة ال -ت -اب -ع -ة ل -ل -م -ه-رج-ان ل-ت-ع-م-ده-ا
اخ -ت -ي -اره -ا ف -ي -ل -م Úم -تشس -اب -ه ‘ Úالشس -ك -ل
واŸوضسوع ومن نفسس البلد ،وهما «قصسة فيلم
معركة ا÷زائر» لسسليم هقار وفيلم «معركة
ا÷زائر ..فيلم ‘ التاريخ».
مع العلم أان عرضس الفيلم الوثائقي «معركة
ا÷زائر ..فيلم ‘ التاريخ» ‘ إاطار الطبعة
الŸ ١١ه -رج -ان وه -ران ،ي -ت -زام-ن أايضس-ا م-ع

ال- - -ذك- - -رى ال٥٠
ل -ف -ي -ل -م م -ع -رك-ة
ا÷زائ- -ر وع- -ي -د
م- -ي Ó-د ﬂرج -ه
ا÷زائ-ري م-الك
ب- -ن اسس- -م -اع -ي -ل
ال- - - -ذي ول - - -د ‘
ال -ع -ام ال-ذي ن-ال
فيه الفيلم جائزة
األسس -د ال -ذه -ب-ي
Ãه-رج-ان فونيز
اإلي - -ط- -ال- -ي- -ة ‘
ديسسم،١٩66 È
ع - -ل - -ي ل - -ب- -وانت
ويوسسف
سسعدي.
وت- -رت- -ك- -ز رؤوي- -ة
الفيلم الذي من
شس -أان -ه أان ي -ك -ون
م -ادة ت -اري -خ -ي -ة
هامة ومرجعا اأسساسسيا للمؤورخ ÚوالباحثÚ
ع- -ل- -ى –ق- -ي- -ق الصس -دى ا◊ق -ي -ق -ي ل -ه ع -ل -ى
اŸسس -ت -وى ال -ع -اŸي ،لأج-ل ذلك سس-ع-ى ط-اق-م
الفيلم إا ¤نظام التوثيق واألرشسيف بالتعاون
والشس -راك -ة م -ع ع -دي -د ال -دول ،وع -ل -ى رأاسس-ه-ا
فرنسسا وإايطاليا والوليات اŸتحدة األمريكية
وﬂتلف أاماكن تواجد هذا األرشسيف.
وأاوضس-ح اŸن-ت-ج ال-ه-اشس-م-ي زرط-ال أان ال-ف-ي-ل-م
اسس -ت -ف-اد م-ؤوخ-را م-ن ح-ق ال-ت-وزي-ع ب-ال-ولي-ات
اŸتحدة األمريكية من قبل موزع أامريكي،
ن -ظ-را أله-م-ي-ة اŸادة وج-ودت-ه ال-ع-ال-ي-ة ج-دا،
كاشسفا أانّ ›موعة تكاليف إا‚از هذا العمل
- - Œاوزت  ٥٠٠أال -ف أاورو ،أاغ -ل -ب -ه -ا رصس -دت
لعمليات جمع اŸادة لوحدها ،معلنا ‘ سسياق
متصسل عن إابرام عديد العقود مع سسويسسرا
وف -رنسس -ا وب -عضس ال -ت -ل -ف -زي-ون-ات ،ع-ل-ى غ-رار

ا÷زي - - -رة ورادي - - -و
ك- - -ن - -دا ،وذلك م - -ن
أاجل البيع.
أاشس- - -ار زرط - -ال إا¤
صسعوبة حث الدول
ال- -ت- -ي “ت -لك ه -ذا
األرشس - -ي - -ف ع - -ل - -ى
اŸشس -ارك -ة ‘ م-ث-ل
ه - - -ذه اŸشس- - -اري- - -ع
ال-ف-ن-ي-ة ال-ت-اري-خ-ية،
م -ن -وه -ا ب -ع -م-ل-ي-ات
ت -روي -ج -ي -ة واسس -ع-ة
ب- -ال- -ف- -ي -ل -م وصس -داه
ال-ع-اŸي ،م-ث-منا ‘
ال- - - -وقت ن- - - -فسس- - - -ه
التعاون الذي أابداه
اŸع- -ه- -د ال- -وط -ن -ي
ل -لسس-م-ع-ي ال-بصس-ري
ب- -ف- -رنسس -ا وذلك ‘
إاط -ار ال-ع-ق-ود ال-ت-ي
أابرمها مع الطرف ا÷زائري ◊فظ وترميم
األرشسيف ا÷زائري ،كما أان جزءا كبÒا من
ا◊قائق اŸتاحة ” ا◊صسول عليها من دولة
إاي- -ط- -ال- -ي- -ا ،مسس- -ق- -ط رأاسس اıرج ج- -ي- -ل- -و
بونتيكورفو ،حيث “لك عائلته موروثا وثائقيا
على قدر كب Òمن األهمية.
وف-ى ›ال ال-تصس-وي-ر اŸي-ك-روف-ي-ل-مى ،أاوضسح
زرطال أانه اسستغرق مدة زمنية طويلة إلجراء
م -ق -اب Ó-ت م -ع م -ا ت -ب -ق -ى م-ن ط-اق-م ال-ف-ي-ل-م
اإليطا‹ وا÷زائري ،مشسÒا إا ¤أانه إا¤
يومنا هذا ” تسسجيل وفاة شسخصسيت” Ú
تصسويرهما ‘ الفيلم ،وهما يوسسف بوشسوشسي
م -دي -ر تصس -وي-ر ف-ل-ي-م م-ع-رك-ة ا÷زائ-ر وأايضس-ا
ﬁم -د ب -غ -دادي ال -ذي أادى دور ال -ع -رب -ي ب -ن
مهيدي.

لم Òأاباضشة لـ«الششعب»:
ا أ

مهرجان وهرأن ...قمة ألسسينما ألعربية
رأاى األم Òأاب- - -اضس - -ة ،رئ - -يسس م - -ه - -رج - -ان
اإلسس-ك-ن-دري-ة السس-ي-ن-م-ائ-ي أاّن مهرجان وهران
Ãث -اب -ة «ل-ق-اء ال-ق-م-ة ال-ع-رب-ي-ة السس-ي-ن-م-ائ-ي-ة»،
ب - - -اع - - -ت - - -ب- - -اره ال- - -ت- - -ظ- - -اه- - -رة ال- - -ف- - -ن- - -ي- - -ة
الوحيدة اŸتخصسصسة ‘ الفيلم العربي.
أاشس- -ار أاب- -اضس- -ة ‘ تصس -ري -ح لـ»الشس -عب» إا¤
أاهمية شسعار الطبعة الـ Ÿ١١هرجان وهران
«ل - -ن - -ع - -يشس م - -ع - -ا» ،ق - -ائ :Ó- -ن- -ح- -ن ن- -ح- -ل- -م
بالسسÓم ونبحث عنه من خÓل السسينما ،حتى
نصسل إاليه من خÓل السسياسسة ،يضسيف نفسس
اŸت -ح -دث ال -ذي «ي -ع -ت -ق -د أان-ه م-ن اŸه-م أان
تتواصسل السسينما مع الواقع وتع Èعنه وأاحÓم
الواقع يجب أان تتبناها السسينما «.
ويحتفي مهرجان اإلسسكندرية السسينمائي
‘ دورته الـÃ ٣٤رور  ١٠سسنوات على رحيل

اıرج ال- -ك- -ب Òي -وسس -ف شس -اه Úوم -رور ٤٥
عاما على حرب أاكتوبر ،كما يحتفل Ãرور ٥٠
سسنة على تأاسسيسس «جماعة السسينما ا÷ديدة»
من قبل ›موعة من السسينمائي Úالشسبان ‘
مصس - -ر ‘ ال- -ع- -ام  ،١٩6٨وف -ق م -ا ع -ل -م ل -دى
ﬁافظ اŸهرجان.
ويعقد مهرجان األسسكندرية السسينمائي ‘
دورته ا÷ديدة ‘ الفÎة من  ٣إا ٩ ¤أاكتوبر
Ãدي -ن -ة اإلسس -ك -ن -دري-ة ويصس-ل ع-دد األفÓ-م
اŸشساركة إا ١٢٠ ¤فيلما من  ٣٠دولة ،تتنافسس
على مسسابقت Úللفيلم الطويل ،واحدة لدول
ال-ب-ح-ر اŸت-وسس-ط وال-ث-ان-ي-ة ل-ل-ف-ي-ل-م ال-ع-رب-ي،
إاضسافة إا ¤مسسابقة للفيلم متوسسطية للفيلم
القصس .Òومن اŸزمع أان تشسارك ا÷زائر ‘
اŸسس- -اب -ق -ات ال -ث Ó-ث -ة بـ  ٣أافÓ-م ج-زائ-ري-ة

نوأل مدأ ..Êتخطف أألنظار

خ-ط-فت اŸم-ث-ل-ة ال-ف-ك-اه-ي-ة ال-ف-ران-ك-و ج-زائ-ري-ة ن-وال مدÊ
األضسواء بخفة روحها ،عفويتها وصسدرها الرحب ،واسستقطبت
جمهورا هاما إا ¤داخل سسينما اŸغرب ‘ إاطار عروضس
م -ن -افسس-ة م-ه-رج-ان وه-ران ال-دو‹ ب-ف-ي-ل-م-ه-ا «ه-ذا ك-ل شس-يء
بالنسسبة ‹».
نوال مدا Êوطيلة تواجدها بالباهية وهران ،حاولت جاهدة
أان تتواصسل مع ﬁبيها وأابناء مدينتها ،دون بروتوكولت،
وأاكدت ‘ كل مناسسبة أانها فخورة بانتمائها لهذه اŸدينة
ا÷وهرة ،كما قدمت السسبت ،ماسسÎكÓسس «نوال مدا‘ »Ê
ﬁاول -ة م -ن -ه -ا ل -ن -ق-ل Œرب-ت-ه-ا ل-لشس-ب-اب ،وت-ق-د Ëم-ا أام-ك-ن
للشسباب.
الفيلم من إاخراج البطلة نوال مدا Êوليدوفيك كولبو جيسستان
يروي قصسة البطلة صسليليصس ،فتاة من أاصسل جزائري– ،لم بأان تصسبح فنانة من أاجل إارضساء
والدها ،وسسافرت إا ¤العاصسمة الفرنسسية باريسس من أاجل –قيق حلمها ولكي تكون «مفخرة»
والدها ‘ رسسالة أامل ،مع اإلحالة على سسÒة نوال ا◊قيقية نحو النجاح.
م .براهمية

الأحد  ٢٩جويلية  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ١٥ذي القعدة  ١٤٣٩هـ

اıرج اŸغربي عز العرب العلوي ل«الششعب»:

دعم ألسسينما ضسروري ‘ ظل ضسعف ألتوزيع
أاّكد اıرج اŸغربي عز العرب العلوي بأانّ
دع -م ال -دول -ة ل -ل -ق -ط -اع السس -ي -ن -م -ائ-ي ب-اŸغ-رب
األقصسى ،يعت Èمن الضسروريات ،بهدف ضسمان
اÙافظة على وتÒة اإلنتاج ،التي تصساعدت
تدريجيا بفضسل صسندوق الدعم السسينمائي الذي
 ⁄يتوقف ◊د اآلن منذ تأاسسيسسه سسنة .١٩٨٠
قال اıرج  »:اŸغرب تنتج حاليا ما ب٣٠ Ú
و ٣٢فيلما روائيا طوي Óوأاك Ìمن  ١٢٠فيلم
قصس ‘ Òالسسنة ،وإاذا توقف تشسل حركة هذا
القطاع ،مرجعا ذلك إا ¤عدة أاسسباب ،أابرزها
مشس-ك-ل-ة ال-ت-وزي-ع وت-راج-ع ق-اع-ات السس-ي-ن-ما إا¤
حدود  ٣6قاعة حاليا ،بعدما كانت تتجاوز الـ
 ٣٠٠قاعة ‘ سسنوات الثمانينات...
وقال اıرج اŸغربي أايضسا« :إاننا نشسهد اليوم
دخ- - -ول اŸسس - -ت - -ث - -م - -ر ال - -ف - -رنسس - -ي ‡ث ‘ Ó- -
›موعة‘»باتي كومون» الرائدة والتي “ّكنت ‘
فÎة وجيزة من إا‚از  ٣قاعات سسينما ‘ مدينة
الرباط ،إاضسافة إا ¤شسركة اإلنتاج «ميغاراما»
التي فتحت  ٩قاعات سسينمائية ‘ الدار البيضساء
و ١٣قاعة سسينمائية ‘ طنجة ،توفر خدمات
متعددة وقاعات مزودة بتكنولوجيات حديثة».

«كليكسس..دوأر ألبوم» ....مقاربة
جديدة ‘ ألفيلم ألسسينمائي ألعربي

ق- - -د ع - -رضس م - -ؤوخ - -را ،ال - -ف - -ي - -ل - -م اŸغ - -رب - -ي
« ك -ل -ي -كسس..دوار ال -ب -وم» ل -ل -م -خ -رج ع-ز ال-ع-رب
ال- -ع- -ل- -وي ،اŸشس- -ارك رسس- -م- -ي -ا ‘ ال -دورة الـ١١
Ÿهرجان وهران للفيلم العربي ‘ إاطار قسسم
األفÓم الروائية الطويلية.
تدور أاحداث الفيلم التي جرى تصسويرها بقرية
م - -غ- -رب- -ي- -ة (دوار ال- -ب- -وم) ب Úج- -ب- -ال األط- -لسس
الكب ،Òحول رحلة األعوام السسوداء اŸعروفة
بسسنوات الرصساصس وفظائع اŸعتقÓت السسرية

مهرجان وهرأن من أهم أÙطات ألفنية ‘ حياتي
رأاى ال -ف -ن -ان السس-وري ع-ب-د اŸن-ع-م ع-م-اي-ري
أان السس -ت -ق -رار ال-ك-ب Òال-ذي ت-ع-رف-ه ا÷زائ-ر
وت -راج -ع ع -دد اŸه -رج -ان -ات السس -ي -ن -م -ائ -ي -ة
اŸت -خصسصس -ة ،ج -ع -ل م -ه -رج -ان وه-ران ﬁل
اسستقطاب دو‹.
وق -ال ال -ف -ن -ان ع -م-اي-ري لـ«الشس-عب»‘ :أاع-ت-ق-د
أان مشساركتي ‘ مهرجان وهران للمرة الثانية،
“ث -ل واح -دة م -ن أاه -م اÙط-ات ال-ف-ن-ي-ة ‘
حياتي ،وإانه لشسرف ‹ أان أاكون ‘ هذا البلد
الرائع ،أاعانق حضسارة الباهية وهران وترحيب
شسعبها اŸضسياف الذي يشسجعني دائما بأان
أاكون متواجدا معهم».
ويشس- -ارك ال- -ع- -م- -اي- -ري ب- -ال- -ف- -ي -ل -م ال -روائ -ي
الطويل»رجل وثÓثة أايام « ‘ إاطار اŸسسابقة
الرسسمية للطبعة ال ١١من اŸهرجان الدو‹
للفيلم العربي ،حيث يعالج جزاءا من األزمة
السسورية وانعكاسساتها من زاوية ﬂتلفة غÒ
تقليدية ،من خÓل شسخصسية عبثية فوضسوية
تشس -ب -ه ا◊رب ،م -ل-ي-ئ-ة ب-األم-راضس وم-ف-رزات
ا◊رب ،اسس -ت -ن -ادا إا ¤ح -ك -اي -ة ك -اتب وﬂرج
مسس -رح -ي ،صس -احب رأاسس م -ال ق -وي وي -دع-ي
ال-ث-ق-اف-ة دائ-م-ا ،ل-ك-ن ح-ي-ات-ه الشس-خصس-ي-ة على

الششاف ششهرزاد تقدم كتابها عن اŸطبخ ا÷زائري

«أأنا سسفÒة بلدي من خÓل أألطباق ألتي أأقدمها للعا»⁄

اŸعروف عنها عفويتها وحسسها ا÷ميل ودندنتها
وشس -غ -ف ح -دي -ث-ه-ا ع-ن ال-ع-ادات وت-ق-ال-ي-د اŸط-ب-خ
ا÷زائري وتنوع وصسفاته من منطقة إا ¤أاخرى،
إان -ه-ا الشس-اف شس-ه-رزاد ،ال-ت-ي ذاعت شس-ه-رت-ه-ا ع-ل-ى
شس- -ب- -ك -ة النÎنت م -ن خ Ó-ل م -دون -ت -ه -ا «ج -واه -ر
شسهرزاد» ثم موقعها اللكÎو Êالذي يضسم اليوم
أاك Ìم - - -ن  ١,٨م -ل -ي -ون م-ت-اب-ع ،وأايضس-ا م-ن خÓ-ل
حصستها «Ÿسسة شسهرزاد ‘ قناة الطبخ « سسمÒة»،
ن -اه -يك ع -ن شس -ه -رت -ه -ا ‘ ف -رنسس -ا و ظ-ه-وره-ا ‘
ال -ق-ن-وات ال-ف-رنسس-ي-ة.ج-دي-د الشس-اف شس-ه-رزاد ه-ذه
اŸرة ،التقد ËوالÎويج لكتابها الثا « Êطبخي
ا÷زائ -ري» الصس -ادر ب -ف -رنسس -ا ،و ال -ذي ق-دم أامسس
ل -لصس-ح-اف-ة ال-وط-ن-ي-ة ،خÓ-ل ال-ل-ق-اء ال-ذي نشس-ط-ت-ه
ب-ف-ندق « »le valب -ال -ع-اصس-م-ة ،أاي-ن ق-دمت ع-ل-ى
اŸباشسر طبق الÈانية التلمسسا ،Êبلمسسة عصسرية.
الكتاب أارادته الشساف شسهرزاد سسفÒا و بوابة على

خÓل هذه الفÎة ا◊رجة ‘ تاريخ اŸغرب،
وهو ما اعتÈه ﬁدثنا «حرية غ Òمسسبوقة ‘
التعب Òالسسينمائي اŸغربي».
أاكد اıرج اŸغربي أانه حاول تطوير ديكور
مركب بطريقة اŸؤوثرات البصسرية يناسسب تيمة
الفيلم ويتماشسى معها ،من خÓل خلق قنطرة
خ-ي-ال-ي-ة ت-رب-ط ب Úق-م-ت-ي ج-ب-ل ،Úع-ل-ى أاسس-اسس
الرواية ،مبينا أانها «مقاربة جديدة ‘ الفيلم
السسينمائي العربي».
وأاوضس - -ح أان- -ه ÷أا إا ¤اŸوؤث- -رات ال- -بصس- -ري- -ة،
ان -ط Ó-ق -ا م -ن أان -ه -ا ضس-رورة دلل-ي-ة ‘ ال-ف-ي-ل-م،
ومؤوكدا ‘ الوقت نفسسه على أاهمية أان تلجأا
السس -ي -ن -م -ا ل-ل-وسس-ائ-ل واŸوؤث-رات ال-بصس-ري-ة ع-ن-د
ا◊اجة ،بعيدا عن الÎف الفكري أاو البصسري.
ك- -م -ا أاشس -ار إا ¤الصس -ع -وب -ات واŸع -وق -ات ال -ت -ي
صسادفته ،بسسبب مسستوى اŸؤوثرات البصسرية ‘
اŸغرب ،فذكر أانه ÷أا إا ¤الشسركات الفرنسسية
والي - -ط - -ال - -ي - -ة ‘ ه - -ذا اÛال ،ب - -اإلضس - -اف- -ة
إا ¤صسندوق الدعم باŸركز السسينمائي اŸغربي
وال -ق -ن -اة األو ،¤ل -ت-غ-ط-ي-ة ج-زء م-ن ال-ت-ك-ال-ي-ف،
إا“ام العمل فى هذا الفيلم الذي اسستغرق ٥
سسنوات ،موزعة ب Úكتابة السسيناريو والتصسوير
م .براهمية
واŸونتاج.

النجم السشوري عبد اŸنعم عمايري ل»الششعب»:

«رجل وثÓثة أأيام » ....أألزمة ألسسورية
من زأوية ﬂتلفة

طويلة و ٤أافÓم قصسÒة ،وفق ما أاشس Òإاليه.
مع العلم أانّ مهرجان اإلسسكندرية ،تأاسسسس
‘ العام  ١٩٩7وترعاه حاليا وزارة الثقافة
اŸصسرية وبالتعاون مع ﬁافظة األسسكندرية.
م .براهمية
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ا÷زائر من خÓل تنّوع األكÓت التقليدية
و ثراء مذاقها من منطقة إا ¤أاخرى ،وهو
مقدم بلمسسة فنية عالية ا÷ودة ،و“يزه
إاضسافة معلومات عن تاريخ أاو خصسوصسية
كل طبق ،باإلضسافة إا ¤السستعانة بصسور
Óطباق ‘ أاوا– Êاكي
فنية و تقد Ëل أ
عراقة ا÷زائر ووسسط ديكور جد راق.
الكتاب سسيكون معروضس ‘ ا÷زائر بسسعر٣٨٠٠
دج .وترى شسهرزاد أان طريقة التواصسل مع اآلخر
وت -ق -د ËاŸط -ب -خ ا÷زائ -ري م -ع ال -ت -ع -ري -ج ع-ل-ى
العادات و التقاليد وا◊كم واألمثال وا◊كايات
ا÷م-ي-ل-ة ه-ي ال-وسس-ي-ل-ة األ‚ع ل-ل-ت-ع-ريف با÷زائر
وبكنوزها وتاريخها وعراقتها وتنّوعها.
باإلضسافة إا ¤تقد « Ëكتاب طبخي ا÷زائري»،
قدمت الشساف شسهرزاد سسهرة أامسس بنفسس الفندق
حفل عشساء خÒي ،عادت مداخليه لشسبكة ندا ،من

خ Ó- - -ف ذلك “ام - - -ا– ،دث ل- - -ه م- - -واق- - -ف
ك -وم -ي -دي -ة م -ع اŸم-ث-ل ،Úوم-ن-ه-ا ال-ك-وم-ي-دي-ا
السسوداء التي تبكي وتضسحك ‘ نفسس الوقت.
وت -ع -د واح -دة م -ن أاه -م أاف Ó-م ع -ب -د اŸن -ع-م
عمايري الذي أاعلن باŸناسسبة عن مشسروع
مسسلسسل سسوري جديد ل زال قيد الدراسسة،
يضساف إا ¤قائمة أاعماله ا◊ديثة ،واŸتمثلة
أاسساسسا ‘ ثÓثة أافÓم قصسÒة :األول يحمل
اسسم «عزيزة» للمخرج سسؤودد كعدان والثاÊ
–ت ع- -ن- -وان «ن- -ه- -ري ب- -ح- -ري « ل- -ل- -م -خ -رج
اŸه -ن-د ك-ل-ث-وم ح-ف-ي-ف وف-ي-ل-م قصس Òب-ع-ن-وان
«خ - - -ل - - -ل» لسس - - -دي- - -ر مسس- - -ع- - -ود ،إاضس- - -اف- - -ة
إا ¤ف- -ي -ل -م روائ -ي ط -وي -ل ل -ل -م -خ -رج ب -اسس -ل
اÿطيب –ت اسسم «دمشسق حلب».
م .براهمية

أاج-ل مسس-اع-دة األط-ف-ال،
ح- -يث ق -الت ب -خصس -وصس
ه - - - - -ذه اŸب - - - - -ادرة « أان
األط -ف -ال ه -م مسس -ت -ق -ب-ل
ا÷زائ- -ر ولشس- -ب -ك -ة ن -دى
ت-اري-خ ط-وي-ل ‘ ال-ت-ك-ف-ل
Ãشس- - -اك - -ل ال - -ط - -ف - -ول - -ة
وح-م-اي-ت-ه-ا ،وب-ال-ت-ا‹ من
اŸنطقي أان نقدم لها يد
ال - - - -ع - - - -ون ون - - - -عÈع- - - -ن
مسس - - -ؤوول - - -ي- - -ت- - -ن- - -ا اŒاه
الناشسئة ».وم-ن اŸشس-اري-ع اŸسس-ت-ق-ب-ل-ية للشساف
شسهرزاد إانشساء جمعية « نعيشس معا و نطبخ معا»،
ال -ع -م -ل ع -ل -ى إاصس -دارات ج -دي -دة –م-ل ت-دوي-ن و
أارشس -ف -ة ك -ل م -ا ي-خصس اŸط-ب-خ ا÷زائ-ري ب-ت-ن-وع
مناطقه وعاداته ومكونات وصسفاته إا ¤جانب كتاب
Œمع فيه كل وصسفات «الكسسكسس» ا÷زائري ،كما
اختÒت لتمثيل اŸطبخ اŸغاربي ‘ حصسة على
حبيبة غريب
قناة عربية.

أأ’حد  29جويلية  2٠١٨م
ألموأفق لـ  ١٥ذي ألقعدة  ١٤٣9هـ

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

¢ù«fGƒa

ألعدد

١٧٧٠٧

15

تفتح «الشصعب» «فوأنيسص» صشرحا ضشمن صشفحتها ألثقافية كل يوم أأحد لنششر
إأبدأعاتكم ومسشاهماتكم ‘ ﬂتلف أأ’جناسص ألثقافية ششعر ،قصشة وروأية ،
راسصلونا على الÈيد اللكÎو:Ê
pageculture2012@yahoo.fr
على أأن تكون أإ’سشهامات غ Òمطولة حتى نتيح ألفرصشة للجميع.

ششعر

أانا_شَشsياتْ!!..

شسعر :يوسسف الباز بلغيث
ْانا مآ ْ
س
ح َهذي ا ْ
ن َقْم آ
لرض آ
يا ْامsاُه لم ْاشْصبْع!..
 ..وآم ْ
ن تاريآخها الَمخبوآز
لمـْجاآد لنْ ْاشصبعْ..
با ْ
t
ُ
ْ
ل ،،
لخ s
ْاُقuب ُ
ف َمن للذ u
ج لم يخْضصعْ،،
للsدْيجُو آ
ولم ي ْسصجُْد لغيآر الّلهآ ،،لمْ يركْع!..
غبْرًة في جَبه آ
 ..وْالحَسُس َ
حراآر..
ةا ْ
ل ْ
شآصْعري يفَتدي آعْرضصي ،،فُقلْ ما
ت عن ُذّلي ،إاذا كان ْ
شآصئ َ
ت آجباهُ
ل في ال sسصاحاآت ل ت ْسصطعْ!..
الtذ u
حuني كفْ sا ْ
لخواني،،
غآنيتي إ
ْ ..اُ َ
حني عاصصفَ المطلْع،،
وْاُ ْ
يقولُ الُغْرُب «شصsيا ٌ
ت!»..
َفزْد يا عاذلي واسْصَمْع:
«بÓدي شصمسُس ْاحْÓمي،،
وآم ْ
س الtدنا ْاْوسَصعْ !».
ن شصمس آ
ْا َيا مَ ْ
ن حَ u
ن كالخُsفاشسآ
للَعْتماآت في سآصxر على مرًْاى
آم َ
ن الآغْربا آ
ن هل ينفعْ
ق الخsوانْ..؟!
صصيامُ العاشص آ
ن
وسُصْكُر الُمرَتشصي الفsنا آ
عنَد الsل آ
ه هل يشصفعْ!؟
وهل ُيجدي سصٌÓم ماسآص ٌ
خ
ه النtورآ_
ل وجْ َ
_ في الtذ u
ب
و
ل
ص
ص
ممسصوٌخ وم
ٌ
ٍ
آ
على نْهدٍ لُموم َسصة،،
ل كيْ يرضَصعْ..
ُتَمuني الطuف َ
آ
ُتهادي مآلْءَ صصرخته
لحÓمْ!!..
لم uفي ا ْ
حليبَ ا ْ
وما قد صُصب sفي كاسصاآت
ن ُترضآصعْ!..؟
حالمةٍ ،،بْا ْ
ء
بÓدي ..آاسْصُمها المنقوشُس كالحَْورا آ
خÓآت لنْ يغتالَها ال s
في النْ s
طاُعونُ،،
يا مَ ْ
ك «الباُعوضُس» في المصصنعْ!!..
ن خاَن َ
بÓدي ..سآصtر قاآفَيتي،،
حtبها الُمنسصاُب
وآحْبري ُ
َ
في شآصْريانيَ الفsواآر
ف الشuصْعآر ،،والَمْدفعْ!!
خل َ
حُروفي ..جُْنُدها الُمْقتاتُ
ن مَtروا ْابابي ً
ن زْفراآت مَ ْ
آم ْ
،،Ó
َرمَْوا سآصجuيَلها الم ْسصجُوَر فوقَ
صصدعْ!!..
الsرْاسسآ كي َي ْ
فلsبى الsل ُ
ه صصْرخاٍت،،
َهَو ْ
ت كالنْsقعآ وسْص َ
ط الجْمعآ،،
s
م تلمْع!!..
ك
ر
ي
ب
ك
ت
ل
ا
ب
ف
ا
ي
ص
وا ْ
آ
لس ْ ُ
ْ
ك الَغيم آ
ء؛
ة ال sسصْودا آ
ق تل َ
فَيا َعشsصا َ
لرضُس مآ ْ
َهذي ا ْ
ن تاريآخها الَوsهاجآ
لْمجادآ
ن وا ْ
ن والtرsما آ
بالsزيتو آ
آ
s
َ
س والsنجْمات..
ل َترضَصى بغير الشصمس آ
ق _َرآبيبآ
لن ُيحْآييكَ في آعشْص ٍ
لشْصوا آ
خو آ
ال َ
ك
ف وا ْ
ك _ما ُيرضصي َ
كي تقنعْ!!..
لرضُس لن يحْيا بآم ْسص آ
ك
..وَهذي ا ْ
ن على ربْواآتها الحَsرى،،
العuز َخsوا ٌ
ل ال َ
لشْصَنْع.
خنا ا ْ
وإان طا َ
آ
جراني
ه
ل
ب
ج ْ
لق َ ْ
َف َسص u
على قبْريْ( ..انا_شَصsيا ْ
ت .)!!.

ششعر

الشساعر :أاحسسن خراط –
عزابـــة –

يدق على معجم ضصوئي
ويركب رعدي النهار
يولف ‘ Ÿع حر‘
سصناه
ويفتح ْاطلسس نوريتي
يتزيد من عطر عر‘
تخبْا خلف ْاكامة ضصوئي
وزود نبضس حواسصه من ماء
ضصوئي
تخفى ورائي و مدد سصيقان
ظله
يخلع نبضس خطاه
ويفرشس ورد التوهج
يطلع ْاسصباب رؤوى عليه
Óى
وكْاسس النبوات م ْ
بصصوتي
بضصاحية الروح يركن
كله
يرشصف من عسصلي ا÷بلي
و شصهد النبوات يقطر
من عبقي اŸلكي
يعب من النور يهصصر

سشواق ـ ـ ـ ـي النهـ ـ ـ ـ ـار
جذع النبوات يشصرب
حتى الثمالة يقطف رطب
الغوى
يتسصلق ْافنان ضصوئي
يشصمر عن سصاقه يجري
يشصِ Èانيتي يتملى
جمالت رؤوى
تتبع بصصمة خطوي
تب Úروحية اŸاء
‘ فسصحتي العبقية
روحية اŸاء تنفخ ‘ بذخي
لز‹
سصرها ا ْ
ونطفة ضصوئي بطÚ
وظل مك Úتلقح
حقل الصصباح
فيغسصل سصيقانه الصصبح
‘ بيدري يسصتحم
وسصاقية الضصوء Œري
لزل
إا ¤مسصتقر ا ْ
تتوشصح نوريتي ‘ دلل
وتطلع نحو ْاعا‹ اÓŸذ
لبتهال
تنور ‘ مطلق ا إ
ويع Èمن –ت –تي
بطيئا
يضصيء الكنائسس يجتاح

› ـ ـاز مرسشل !!
قصصيدة

عبد الوهاب بوشسنة

لآخ-ـــآر َق-ـْط-ـَرَت-ـْي-آن مآ-ـــَن اْل-ــآم-ـَداد
 .1آ ِ
ن الـ sسصَواآد
ف الـ sسصَواُد آمـ َ
سَصـيَـْرَتشآص ُ
لْح-ــَي-ــاُء آف-ـيـَنـا
َن-ــُم-ــوُت آل-ــيُ-ـْدَف-ـَن ا َْ ْ
َوَيــلْـَبـسَس َكــْوُنـنَـا ثَـــْوَب اْلــآحـَداآد
ُن -ــَن -ــاآدي َصص -ـْم -ـَت-ـَن-ـا َك-ـْي-ـَم-ـا ُن-ــَن-ـاَدى
ن اْلـُمـنَـاَدى آبـالْـُمـنَاآدي !!
َفـَواغُـْبـ َ
َ.2ت -ـَم -ـsهْ-ل َي-ــا َزَم-ــانَُ ،ف-ـُمْ -نُ-ذ ُخ-ـْبٍ-ث
ك اْلـخَـآليَقة
مآـــنَ ا ْ ْ
لَْزمَـــانآ َتـلْـَعـُن َ
َيـلُـtفـونَ الْـحَـآقـيَقَة آفـــي سَصــَراٍب َفـَما
ن اْلحَآقيَقة
َتـْدآري الـ sسصَراَب مآـ َ
لََي -ــــاُم َت -ـ ْ
خ-ـآت-ـمُ َضص-ـاآح-ـَك-ـاٍت
بآ -ــــَك ا ْ ْ
آبـْاَْخـتَاٍم َعـلَـى َنـْفـسسآ اْلـَوآثـيَقة !!
َ.3م -ــَج -ـاٌز مُ -ــْرسَص -ـٌل َوُف -ــَت -ـاُت َوْه-ــٍم
جاآز
ن الـtدُمـو َ
حا آ
َيـ ُسصـ s
ع َعـلَـى الْـَمـ َ
َوَي -ـْسص -ـآق -ي جُ -ـْب-ـُنَ-ن-ا ُل-ـَغ-ـَة الـsت-ـَم-اآه-ي
ع الْــَمـ َ
خـازآي
لآــيُـنْـآبـتَ َمـــاُئــهُ َزْر َ
آ
ُ
َ
َومآ-ـْن ْاَْق-ـَصص-ى اْل-ـُم-آح-ي-ط َن-ـُم-وت قْهرًا
لآـيَـْمـتََد الـنsـآحيبُ آإاَلــى الْـآحـجَازآ !!
ل ِاآث -ـــــٍم آب -ــالـuشص -ـْع-ـآر صآص-ــْح-ـَن-ـا
 .4آ ْ
لَsو آ
«مََتى سَصَنُتوُب َع ْ
ن آإاْثمآاْلآكَتابَة ؟ «
ن
ن النْsومَ ُيْقصآصي آمــ َ
مََتى سَصَنُقولُ  « :آإا s
لَحْــَÓآم َذاآكــَرَة اْلـَغَراَبة ؟ !!
اْ ْ
َم- -ـَت- -ـى سَص -ـَن -ـُك t-ف َع -ـْن َدآم -ـَن -ا سُص -ـَؤواًل
آلـتَ ْ
جاَبة ؟ !!
ء آمـنَ ا آإ
خَتضآص َ
لْ َ
ب الـuدَما ُ
.5طَ-ـَب-خَْ-ن-ا ُح-ـْلَ-مَ-ن-ا آم-ـْن ُج-ـوآع َشصْ-عٍ-ب
م آمـ ْ
َيـُذو ُ
ن ضَصـْو آ
ء الـشtصُموعآ
ق اْلـحُْل َ
صصاَح بآـ آ
ك َوْهـمًا
ه الـsرآبيُع َ « :كـَفا َ
َفـ َ
آ
ْ
َ
َ
ن الـsرآبيعآ « !!
ل مـ َ
َفـَقـْد نـفد الـخَيا ُ
ن « ،ضَصحuي آبَم ْ
ن
ج الuذَئاآب ا ِ
ل َ
َعـلَى َنـْه آ
آ
سَصيَشُصtذ َع ْ
ن َدْرآب اْلَقطيعآ « !!
 .6آإاَل -ــى َوْج -ــٍه ُخ -ـَراآف -ـuي اْل -ـَم َ-ع -اآن-ي
َخـيَـالُـكَ لَــيْـسَس َتـْعـآك ُسص ُ
ه اْلـَمـَراَيا
َف -ـَشص -ـuك -ـْل آم -ـــْن َخ -ـَط-ـاَي-ـاَن-اُُوُج-ـوهـًا
خ اْلـخَـ َ
َفــُكـلُ tوجُـوهآـَنـا ُنــ َسصـ ُ
طاَيا
َوَل َت -ــــْق -ــــَراْ َن -ـــَواَي -ــاَن -ــا آب -ـــَم -ــْك-ــٍر
ه ْاَْعـــلَـــمُ بآــالـنsـَواَيـا !!
ن الل َ
َفــــــآإا s
ج-ــَع اْل-ـَقَ-واآف-ي
َ.7ي -ـآت -ـي -مٌ ْاَْن-ــَت َي-ــا َو َ

لَ َ
غـاآنـي اْلـَمـ ْسصَرآحsية
َوَيـــا َلـحْـنَ ا ْ ْ
ح -ـsب-ـَك اْل-ـَم-ـْمُ-ل-وَءَ ،رْق-ـصصً-ا
ُن -ـَق -ـاسآص -ي ُ
آ
آ
ْ
ْ
ْ
َعــلَـى َوْقــعآ الـحُـُروف الـخـنجَآرsية
سَص-ـَن-ـْغَ-ر ُ
صص-ـَفُ-عَ-ن-ا ُشص-ـُعوٌر «
ق آف-ـيـ َ
كَ ،ي-ـ ْ
آ
َ
سَصآمْعُتُكَماَ ،فْاtيُكَما ال s
ضصحيsة ؟» !!
.8سَص-ـَت-ـْرآم-ـيـَن-ا اْل-ـَم-ـَت-ـاَه-اُت اْغـتآـَرابـًا
ق الـ s
طـآريقآ َوَل َ
طـآريـ ُ
ق
آإاَلـــى َقــَلـ آ
سَص -ـَن -ـْر َت-ـآكُ-ب اْل-ـَق-ـَصص-ـاآئَ-د َذاَت ُح-ـْم-ـٍق
َوَيـبْـَهـ ُ
ت آفــي َمـشآصـاآعآرَنا اْلـبَـآري ُ
ق
سَص -ــَت -ـْذُروَن-ـا آرَي-ـــاُح الْ-ـُع-ـْم-ـآر َح-ــsت-ـى
ل آرَماُلَها اْلَع ْ
طشَصى «ْاَآفيُقوا !!»
َتُقو َ
ن َل َن-ـــــْدآري َي-ـآق-ـيـنـًا
.9ضَص -ــَب -ـاآب-ـُي-ـو َ
ن َرآحــمآاْلـ ُ
ن الـشuصـْعَر آمــ ْ
خَراَفة
آبــْاَ s
َوآم- -ــsن -ـا َك -ـــْم َت -ـَن -ـاسَص -ـَل ُك -ـــtل َل -ـْف -ـٍظ
َوْاَْلـَقى آفـي َهـَوى اْلَمْعَنى آن َ
طاَفه
آإالَ -ـْي-ـَن-ـا َ ..ك-ـــْم َق-ـَط-ـْع-نَ-ا ُك-ــsل ُج-ــْرٍح
ل َدُم الَْم َسصاَفة) !!
آبـْاَْنُفسآصَناََو(سَصـا َ
َ.10وَرغْ -ـَم اْل -ـَي -اْسآس َي -ـا ُك-ـsل اْلَ-مِ-اسآص-ي
ن آإاَلـى الـ sسصَعاَدة
ف اْلـيَآقي َ
سَصـَنـْلَتآح ُ
َوَر ْ
لَsي -ـــاآم َ ..ت -ـْم -ـضآص-ـي
غ -ــــَم آإاَراَدآة ا ْ ْ
ن َلـــَنـــا آإاَراَدة
آبــــْاَحْـــَزانٍ َ ،فــــــآإا s
َوَم -ــْه -ـَم -ـا ُت -ــْب -ـآع-ـآد الـtشص-ـَه-ـَداَء َع-ــsن-ـا
خَتصآصُر ال s
سَصَن ْ
طآريقَ آإاَلى الشsصَهاَدة !!

ْارضس الÈازخ يسصلك
حاشصية الظل ‘ رعشصة
اŸاء
منفردا ‘ زحام الدروب
ومنشصْا حر‘ النبوة
ضصو حرو‘ إاناء النهار
ورواة شصعري مÓئكة
لرضس والغيم وا÷لنار
ا ْ
و‹ ‘ النبوات فسصحة
رؤوية
فرادة الضصوئي ◊اف
ا÷هات
حفيف اŸكان
ّÁر على ْاسصفلي الفجر
‘ سصÎة اŸاء جوان
ظلي
ويكتظ ‘ ردهاتي البنفسصج
ينفضس ريحه يسصمق يهطل
كيما الرذاذ
يشصكل من ْابجدية وجهي
هويته العبقية
إاماءة الشصمسس شصارة حر‘
ونفح ْاغا Êالبهار
وْازهار جمار روحي
وْايقونة اŸاء جينة حر‘

قصصÒة
ة

قصص

تهاليل هلة ْابهتي
بسصطة العتق نوار تيمة
رؤوى بوابات طهر
سصÓلت حر‘ سصواقي
النهارات مرعى النخيل

…
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هنـــد العميـــد /العـــراق

أأزرأر قميصٍص مفتوحةُ ،تغَلق بتتابع بيٍد ذكورّية
خششنة ،إأبتسشامٌة تعتلي ألّثغر ،ويٌد ُترّتب خصشÓت
ألشّش -ع -ر أل ُ-م -ب -ع -ث -رة ،ك ّ-ل م-اي-خ ّصص ذلك أل-جسش-د
ألُمتعّرق يحظى بالّترتيب وألّتهذيب إأ’ ألُغرفة
ألتي ُتفصشحُ عن قيامةٍ قد قامت بها!!
شش -رأشش ُ-ف ب-يضش-اُء م-لّ-ونٌ-ة وم-ت-ن-اث-رة سش-ريٌ-ر ق-د
أغُتصِشَبت عذرّيَته بفعلِ عششيقينِ َمّثَل أأحُدُهما
أإ’م-ت-ن-اع لُ-ي-شش-هَ-د أل-ف-وضش-ى ع-لى رفضشه ،تتابعت
َخطوأت أأسشامة ألعششرينيّ مرأفقًة لصشفيرِه ألمرح
لتمتطي مدّرجات أل tسشلم نزو’ً من غرفته ألتي
ت-ع-ل-و ب-يت أأه-ل-ه ب-ط-ابٍ -ق وأح-د ،ق-اصش-دأ ً سش-يارته
ألفارهة ألتي أحتوت جسشَم عششرينّيٍة مضشطربِة
ف هل ماحَدث قبل أأن ُيطلب
ألمششاعرَ’ ،تعِر ُ
حَذَر أأن يأاتي أحٌد من أأهل ألبي ِ
ت
منها ألنزول َ
فيكتششف سشsر وجودها ،كان من حّقها أأم ’؟؟
وهل كان هناك سشبيلٌ آأخر كي ُتثبت أ’سشامة حبّها
وثقتها فيه أأم لم َيكْن؟؟
سش -ارة ف -ت -اة ٌ ت-رى م-ن ألّ-رق-م أل-عشش-ري-نّ-ي وح ٌشص
صشغيٌر بدَأأ يكُبر ليقترَب شَشكلُه ألُمخيف َمن وحشِص
أل -ع -ن -وسش -ة ،ك-م-ا ُهs-ن أأغ-لُب ألّ-ن-سش-اء ألشش-رقّ-ي-ات،
ت صشوتَ
َفخلَقت أأعذأرأ ً عظيمًة لنفسِشها كي ُتسشِك َ
ألّ-رفض ِص ف-ي دأِخِ-ل-ه-ا أأو ح-ت-ى أإ’ع-ت-رأضص ل-عّ-ل-ه-ا
تحظى بأاسشامَة ألُمخّلصص من ألوحشِص ألُمÓزم
كما كانت تظنّ دأِئمًا ..
ت
دقائق أأخذتها بعالم ٍ بعيد فتذّكرت ،وأبتسشم ْ
..ت- -ن- -دمت ..وت- -عّ- -ذرت ،وب -دأأت ت -ل -وم أل ّ-ط -رف
ألُمسشيِطر ،فُ Óبّد مِن ششماعةٍ لتعليق ألذنوب،
ه- -ربت أأشش -ب -اُح م -خ -ا ِوِف -ه -ا ح -ي َ-ن أأ َق -ب َ-ل وج ُ-ه ُ-ه
ُم-سش-ت-بشِش-رأ ً ب-اسِش-م-اً مُ-دأِع-بً-ا ن-ظ-رأت-ه-ا ألُ-م-رت-بكة
بغمزِة عين ،سَشَبقُه ِعطرُه ألفّوأح إألى ألسشيارِة
لُيتبَعُه برضشى وهدوء ...
لم تسشتطع سشارة ألسشيطرة على كبِح مخاوِفها

فرحة
لسسهام بن Ÿدق

أنتظرتك على أأبوأب ألربيع ألمزهر
فككت قيود ألعششق في ليل مقمر
ناجيت ألمولى علك تحضشر
فترأك ألعين وألدمع مسشكوب منهمر
سشايرت موكب ألعصشافير ألمغردة
قلت عسشى ربي يجعلك هناك منتظري
ترأفقك تغاريد كالزغاريد مهللة
تفتح لي أبوأب أأمل كان مسشافر
فاعبر من بين أقطار أ’حÓم مغادرة
موكب حافل لي فيه عدة أأماكن
ألحب مكانه ألقلب وألعقل
وأأنا مكاني في عالم غير مقيّد
في قلب ألدنيا وعقل بالفكر محرر
فرحة تضشمني ورب ألعالم يحرسشني
فيا ربيع ألعمر ليكن قرأرك مقري

أأك-ث-ر ورأحت ُت-مِ-ط-ر ح-ب-ي-ب-ه-ا ب-اأ’سش-ئ-ل-ة وُتسشقيه
ألشّش-ك-و َك وأل-م-خ-اوَف ،ف-ت-ارًة تسش-ت-ح-ل-فُ-ه إأن ك-ان
صشادقاً بحّبها وتارًة تسشتغيثُه أأن ’تتغيّر نظرَتُه
ع -ن -ه -ا ،ت -خّ-ب-طت ب-ي-ن دم-وِع-ه-ا وشش-ه-قِ-ة ألّ -ن-دم،
ف-ق-اط-عت دم-وَع-ه-ا ُق-ب-لً-ة ُمَ-ط-م-ئ-نً-ة على جبيِنها
أأ’بيضص ،متبوعًة بتوضشيٍح ِمن صشاح ِ
ب ألُقبَلة(،
ياحبيبتي ’تخافي أأنا أأُحبّكِ وأأعلم أأّنكِ قد
وثقتِ بي لتُعطيني كنز ِ
ك ألّدفين ،ف Óتخافي أأنا
فخوٌر ب ِ
ك).
سشارة :أأحقًا يا أأسشامة ؟؟
هل أأنت فخوٌر بي وبحّبي لك كما في ألسشابق؟؟
أأسش-ام-ة :ط-ب-عً-ا ح-ب-ي-ب-ت-ي ك-ف-اِك شش-كوكًا بششعوري
أتجاهكِ ..
إأب -تسش -ام -ة أل -ح -ب-ي-ب-ة ق-اط-ع-ه-ا أأم-ر أل-ح-ب-يب ب-أان
Óسشفل كي يقوَد سشيارته...
َتخفضص رأأسشها ل أ

خاطرة

األحد  2٩جويلية  2018م
الموافق لـ  15ذي القعدة 143٩هـ

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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دريسس حواسس لـ «الشسعب» :

دورة كرة اليد

’فريقية للشسباب
’لعاب ا إ
بعد نهاية ا أ
التي احتضسنتها ا÷زائر العاصسمة
وتيبازة من  18جويلية إا ¤غاية أامسس،
اتصسلنا باŸسسؤوول الفني للوفد ا÷زائري
Óلعاب «دريسس حواسس» الذي أاكد لنا أان
ل أ
النتائج التي حققتها الرياضسة ا÷زائرية
’فريقية الثالثة للشسباب
’لعاب ا إ
خÓل ا أ
تعت Èأاك Ìمن رائعة ،مناشسدا ا÷ميع
بضسرورة مواصسلة العمل كون الرياضسة
’نها على أابواب
ا÷زائرية على اÙك أ
’لعاب
’فريقية وا أ
’لعاب ا إ
اŸشساركة ‘ ا أ
’وŸبية وكذا أالعاب البحر اŸتوسسط التي
ا أ
سستحتضسنها مدينة وهران ،كما تفاءل
Ãسستقبل الرياضسة ا÷زائرية ،هذا
و–دث عن النتائج الباهرة التي حققتها
رياضسة اŸصسارعة بصسفته اŸدير الفني،
وقال بأانها إا‚از تاريخي وسسابقة
بالنسسبة للمصسارعة ‘ ،هذا ا◊وار:

حاوره ﬁ :مد فوزي بقاصص
’فريقية
’لعاب ا إ
الشسعب  :ا÷زائر أانهت ا أ
للشسباب بحصسيلة ‡يّزة ؟
دريسس حواسس  :ما حققه الرياضصيون ا÷زائريون
ب -ال -نسص -ب-ة ‹ أاع-تÈه-ا ن-ت-ائ-ج أاك Ìم-ن رائ-ع-ة ،رسص-م-ي-ا
ا÷زائر “لك  6٩ميدالية ذهبية ‘ انتظار ترسصيم
م -ي-دال-ي-ت Úذه-ب-ي-ت Úل-ل-ك-رة ا◊دي-دي-ة ،ال-ن-ت-ائ-ج ال-ت-ي
–صصلنا عليها بالنسصبة ‹ فوق ما كان ينتظره ا÷ميع،
الناسص قبل وأاثناء ›ريات األلعاب اإلفريقية للشصباب
كانوا متشصائم ÚكثÒا ،لكن ال–ادات عرفت كيف
ت- -نسص- -ق ب -ي -ن -ه -ا ،وال -وزارة ‘ األشص -ه -ر األخÒة ع -ادت
ودع -مت ك-ل ال-ري-اضص-ات وه-و م-ا ج-ع-ل-ن-ا ن-حصص-د ه-ذه
النتائج ،خÓل سصنة  2013كل ال–اديات انطلقت ‘
تطبيق سصياسصة عمل جديدة ،بعدها ‘ الثÓث سصنوات
األخÒة ت -وق -فت ب -عضص ال–ادات ع -ن ال -ع -م -ل ف-ي-م-ا
واصصلت أاخرى ،وا◊مد لله النتائج ها هنا ،اجتهدنا
خÓل  5سصنوات كاملة وجنينا ثمار عملنا خÓل هذه
األلعاب ،اآلن ل يجب أان نتوقف هنا وعلينا مواصصلة
العمل حتى نبقى على هذه الديناميكية من النتائج ،ما
ح- -ق- -ق- -ن- -اه ‘ ه- -ذه األل- -ع -اب إا‚از ك -ب Òل -ل -ري -اضص -ة
اŸيداليات ا÷زائرية حسسب الرياضسات
اŸصسارعة  12 :ذ  4 ،ف  7 ،ب = 23
الكرة ا◊ديدية  8 :ذ  13 ،ف  1 ،ب = 22
ا÷مباز  7 :ذ  11 ،ف  11 ،ب = 29
اŸبارزة  6 :ذ  4 ،ف  10 ،ب = 20
اÓŸكمة  6 :ذ = 6
السسباحة  5 :ذ  4 ،ف  5 ،ب = 14
الكونغ فو  4 :ذ  4 ،ف  2 ،ب = 10
الشسراع  4 :ذ  2 ،ف  1 ،ب = 7
كاراتي  4 :ذ  1 ،ف  7 ،ب = 12
ا÷يدو  4 :ذ  1 ،ف  3 ،ب = 8
رفع ا’ثقال  3 :ذ  9 ،ف  6 ،ب = 18
البادمنتون  3 :ذ  1 ،ف  3 ،ب = 7
العاب القوى  2 :ذ  3 ،ف  3 ،ب = 8
التجديف  2 :ذ  2 ،ف  2 ،ب = 6
الرماية  1 :ذ  4 ،ف  2 ،ب = 7
التنسس  1 :ذ  1 ،ف  1 ،ب = 3
الدراجات  2 :ف  4 ،ب = 6
الكانوي كاياك  2 :ف  4 ،ب = 6
القوسس والسسهم  1 :ف  1 ،ب = 2
كرة اليد  1 :ف = 1
الفروسسية  1 :ف = 1
تنسس الطاولة  2 :ب = 2
التايكواندو  2 :ب = 2

ا÷زائرية ،وهو نتيجة العمل الذي قامت به الوزارة
واللجنة األوŸبية ا÷زائرية وكذا ال–ادات.
@ ال-ري-اضس-ات ال-ف-ردي-ة وخصسوصسا القتالية
’خ Òأاليسس
منها ،رجحت كفة ا÷زائر ‘ ا أ
كذالك ؟
@@ ه -ذه ال -ن -ت-ائ-ج راج-ع-ة ل-لسص-ي-اسص-ة ال-ت-ي ان-ت-ه-ج-ت-ه-ا
ال–اديات والسصÎاتيجية الواضصحة التي قامت بها،
الرياضصات الفردية والقتالية هي التي –صصد الكثÒ
من اŸيداليات ‘ األلعاب من هذا الشصكل ،لكن ل
يجب أان ننسصى ونهمل الرياضصات ا÷ماعية التي تعتÈ
جد مهمة ،خصصوصصا أان ا÷زائر “لك تقاليد عريقة

الدراج لبصس Òعيسسى ناجي لـ «الشسعب»:

قدمت كل ما لدي من أإجل تشصريف إأللوإن إلوطنية

كشسف الدراج ا÷زائري لبصس Òعيسسى ناجي ‘
حوار خاصس ÷ريدة الشسعب أانه قدم كل ما عليه
’فريقية
Óلعاب ا إ
خÓل الطبعة الثالثة ل أ
للشسباب ،التي جرت وقائعها با÷زائر من  18إا¤
’لوان الوطنية
 28جويلية بهدف تشسريف ا أ
ورفع الراية الوطنية عاليا.

حاورته :نبيلة بوقرين

’ل-ع-اب
«الشس -عب» :ك-ي-ف ك-انت اŸن-افسس-ة ‘ ا أ
’فريقية للشسباب؟
ا إ
«ل-بصس Òع-يسس-ى ن-اج-ي» :اŸن- -افسص- -ة ج -رت ‘
ظروف تنظيمية رائعة وقدمنا كل ما لدينا من أاجل
تشص- -ري- -ف األل- -وان ال -وط -ن -ي -ة خ -اصص -ة أان ا◊دث ك -ان
با÷زائر وأامام جمهورنا وا◊مد لله “كنت من إاهداء
ميدالية فضصية لبلدي رغم أانني كنت أاطمح للتتويج
بالذهب لكن هذه هي أاجواء اŸنافسصة فاŸيدان هو
الفاصصل.
@ ما تعليقك على اŸسستوى العام للمنافسسة؟
@@ اŸنافسصة شصهدت مسصتوى عال ،وأانا قدمت كل ما
عندي حتى أاحقق اŸرتبة األو ¤واتبعت النصصائح التي

طارق بن حبيلسس ( اŸدرب الوطني للتنسس):

حققنا أإهدإفنا إŸسصطرة خÓل إلدورة إلقارية
ع Èمدرب اŸنتخب ا÷زائري للتنسص ألقل من 15
و  18سصنة ،طارق بن حبيلسص ،عن رضصاه عن النتائج
اÙق -ق -ة م -ن ق -ب -ل لع -ب -ي -ه ال -ذي -ن ت ّ-وج -وا ب-ثÓ-ث
م -ي -دال -ي-ات (ذه-ب-ي-ة و فضص-ي-ة و ب-رون-زي-ة) خÓ-ل دورة
التنسص التي اختتمت يوم ا÷معة بباشص جراح (ا÷زائر
العاصصمة) ‘ إاطار األلعاب الفريقية الثالثة للشصباب.
وقال بن حبيلسص « :أانا جد راضص عن نتائجنا .كان
بإامكاننا الفوز بعدد أاك Èمن اŸيداليات و لكن أاعتقد
أانه بهذه ا◊صصيلة ،فإان الهدف قد –قق».
و عادت اŸيدالية الذهبية لÓعبة ليندة بن قدور بعد
تغلبها ‘ نهائي الفردي إاناث على اŸغربية صصارة
ع -ق -ي -د بشص -وط Úلصص-ف-ر ( ،)3-6 ،4-6ب-ي-ن-م-ا اك-ت-فى
م-واط-ن-ه-ا ي-وسص-ف ري-ح-ان ب-ال-فضص-ة ع-قب ان-ه-زام-ه ‘
نهائي الذكور على يد اŸغربي ياسص Òكي ÊÓبشصوطÚ

‘ الرياضصات ا÷ماعية ،اآلن علينا مواصصلة العمل
ألننا على أابواب األلعاب اإلفريقية واألوŸبية وأالعاب
البحر األبيضص اŸتوسصط التي سصتحتضصنها ا÷زائر،
الرياضصة ا÷زائرية على اÙك وأانا جد متفائل على
مصص Òالرياضصة ا÷زائرية ،واآلن على ا÷ميع العودة
إا ¤العمل.
@ ال -ب -عضس م -ت -خ-وف ع-ل-ى ه-ذا ا÷ي-ل م-ن
ال-ري-اضس-ي Úأان ي-زول وي-ذهب م-ث-ل سس-اب-قيه
بسسبب قلة ا’هتمام باŸهارات الشسابة ؟
@@ ا÷يل ا÷ديد يجب تدعيمه ومرافقته حتى يحقق
نتائج إايجابية مسصتقب Óويواصصل التأالق ألننا لدينا جيل
من األبطال ل ينقصصه الكث Òللتأالق إافريقيا ودوليا،
اآلن هناك توجه جديد على مسصتوى وزارة الشصباب
وال-ري-اضص-ة لÓ-ع-ت-ن-اء ب-الشص-ب-اب وال-فئات الصصغرى على
مسصتوى كل الختصصاصصات ،باإلضصافة إا ¤كل هذا فإان
الدولة ا÷زائرية  ⁄تتنازل يوما عن الرياضصة ودعمتها
دوما حتى ‘ أاحلك الظروف ،أاهم شصيء هو أان نعود
للعمل  ..نعود للعمل  ..نعود للعمل ،خدمة Ÿصصلحة
ال- -ري- -اضص- -ة ا÷زائ- -ري- -ة ،وي -جب ع -ل -ى ا÷م -ي -ع ت -رك
اŸتاهات ،و ⁄شصمل كل الكفاءات التي يجب أان تكون
جاهزة لتقد Ëاإلضصافة للرياضصة ا÷زائرية حتى تعود
بقوة.
@ بصسفتك اŸدير الفني للمصسارعة ،كيف
’لعاب ؟
تقيم نتائجها خÓل هذه ا أ
@@ نلنا  12ميدالية ذهبية و 4فضصية و 7برونزية ،هذا
إا‚از تاريخي وهي سصابقة ‘ رياضصة اŸصصارعة ،كل
–Óادية ا÷زائرية
هذا راجع للمجهودات ا÷بارة ل إ
للمصصارعة ،الرئيسص «رابح شصباح» انطلق ‘ العمل منذ
 2013وبعده كل واحد منا جلب اإلضصافة ووضصع Ÿسصته
م-ن ف-ن-ي Úوم-درب-ي اŸن-ت-خ-ب-ات ال-وط-ن-ي-ة وك-ذا ع-مل
األندية ،وا◊مد لله “كنا اآلن من كسصب جيل جديد
م -ن اŸصص -ارعÁ Úك -ن -ه -م ج -لب م -ي -دال -ي -ات ع-دي-دة
ل -ل-ج-زائ-ر ،خÓ-ل ك-ل السص-ت-ح-ق-اق-ات ال-ت-ي ت-ن-ت-ظ-رن-ا،
سصنسصتمر ‘ العمل حتى نكون دائما ‘ الواجهة ،ألن
الرياضصة ا÷زائرية يجب أان تظل دائما ‘ اŸراتب
األو ¤ويجب أان تكون أافضصل مسصتقب ،Óونحن سصنظل
‘ خدمة الرياضصة ا÷زائرية.

لÓشصيء كذلك ( .)4-6 ،3-6أاما اŸيدالية الÈونزية
فقد عادت للزوجي يوسصف ريحان  -رياضص عنصصر بعد
فوزه ‘ اŸباراة الÎتيبية من أاجل اŸركز الثالث على
حسصاب الثنائي الكيني شصيل كوتيشصا  -أالب‚ Òوغو
بواقع .)5-10( 6-4 ,4-6
«أاعتقد أان بن قدور Œ ⁄د صصعوبات من أاجل التتويج،
وما النتائج اÙققة خÓل الدورة إال دليل على ذلك،
رغم إاصصابتها ‘ الركبة .أاما ريحان ،الذي عانى كذلك
من إاصصابة على مسصتوى اليد ،فقد أابلى البÓء ا◊سصن
من أاجل الدفاع عن األلوان الوطنية .عناصصرنا لعبت
ب -إارادة ف -ولذي -ة إا ¤غ -اي -ة آاخ-ر ◊ظ-ة .ه-ن-ي-ئ-ا ل-ه-م»،
يضص -ي -ف ال -ن -اخب ال -وط -ن -ي ال -ذي اع -ت Èأان مسص -ت-وى
اŸن -افسص -ة ك -ان «م -رت -ف-ع-ا» ب-حضص-ور ع-دة أاب-ط-ال م-ن
القارة السصمراء.

و ف ا ق س س طي ف

إلÓعب إلسصابق عبدإلرحمان فÓحي ‘ ذمة إلله
ف-ق-دت ا’أسس-رة ال-ري-اضس-ي-ة بسس-ط-ي-ف و ن-ادي وف-اق سس-ط-ي-ف ،اأمسس السس-بت ،اأحد
الÓ- -ع -ب Úال -ق -دام -ى ل -ك -رة ال -ق -دم ،ي -ت -ع -ل -ق ا’أم -ر ب -ال Ó-عب السس -اب -ق ل -ل -ن -ادي
ع-ب-دال-رح-م-ان فÓ-ح-ي ،ع-ن عمر ناهز  69سس-ن-ة اإث-ر م-رضس ،وه-ذا ‘ مسس-تشس-ف-ى
ب ا ي ن ا م ب ا ÷ ز ا ئ ر ا ل ع ا ص سم ة .

رحم الله الفقيد ..اإّنا لله و اإّنا اإليه راجعون.

قدمها ‹ اŸدرب Úوا◊مد لله ،أاهديت بلدي ميدالية
وسصأاعمل أاك Ìلتحسص“ Úركزي مسصتقب Óألنني مازلت
شصابا وبإامكا Êتقد Ëالكث Òبحول الله.
@ من سساعدك على الوصسول لهذا اŸسستوى؟
@@ الفضصل ‘ –قيقي لهذه النتائج يعود للمدرب
الذي سصاند Êوعمل معي بكل جدية وكان يقدم ‹
اÓŸح -ظ -ات وال -نصص -ائ -ح بصص -ف-ة مسص-ت-م-رة ،وأان-ا أاع-د
ا÷م -ي -ع أان -ن -ي سص -أاع -م -ل أاك Ìح -ت-ى أاك-ون ‘ اŸوع-د
وأاشص -رف ب -ل -دي ‘ السص -ت -ح -ق -اق-ات ال-ق-ادم-ة خ-اصص-ة
األلعاب األوŸبية.

كأاسس الكونفدرالية
’فريقية لكرة القدم
ا إ
يحاول ا–اد العاصسمة حجز
مقعده ‘ الدور ربع النهائي
لكاأسس الكونفدرالية
ا’إفريقية لكرة القدم،
Ãناسسبة اسستقباله نادي
رايون سسبور الرواندي سسهرة
اليوم Ãلعب مصسطفى تشساكر
بالبليدة ( 20سسا  00د) ◊سساب
ا÷ولة الرابعة (اÛموعة
الرابعة) Ÿرحلة اÛموعات.
يتوجب على ‡ثل ا÷زائر ،الذي
يحتل الصصف الأول Ûموعته بـ 7
ن- -ق- -اط ،ال- -ف -وز لضص -م -ان ال -ت -اأه -ل
وت- - -ف- - -ادي حسص- - -اب- - -ات ا÷ول- - -تÚ
الأخÒت ،Úوه - -و م- -ا اأك- -ده وسص- -ط
اŸي -دان اأسص -ام -ة شص -ي -ت -ة« :ن-درك
جيدا اأن النقاط الثÓث سصتسصمح
ل -ن-ا ب-ال-ت-اأه-ل ل-ل-دور رب-ع ال-ن-ه-ائ-ي
بصص -ف -ة رسص -م -ي -ة ،وه -و م -ا ي-ع-ط-ي
اأهمية للمباراة والفوز بها .سصنلعب
اأمام اأنصصارنا و بالتا‹ ل يجب
تضص -ي -ي -ع ف -رصص -ة تسص-ج-ي-ل ان-تصص-ار
ج -دي -د» .وف -ي -م-ا ي-خصص ال-ت-ع-داد،
فسصيتمكن اŸدرب الفرنسصي تيÒي
ف -روج -ي م -ن الع -ت -م -اد ع -ل-ى ك-ل

17707

إŸنتـخب إلوطنـ ـي يكتفـ ـي بالفضصة

’فريقية للشسباب أاك Ìمن رائعة
’لعاب ا إ
نتائج ا÷زائر ‘ ا أ

إŸصصارعـ ـ ـ ـ ـ ـة إ÷زإئريـ ـ ـ ـ ـ ـة
حققـ ـ ـ ـت إإ‚ ـ ـ ـ ـازإ تاريخي ـ ـ ـا
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اكتفى اŸنتخب الوطني لكرة اليد
’لعاب ا’فريقية
باŸيدالية الفضسية ‘ ا أ
للشسباب بعد انهزامه ‘ النهائي أامام
نظÒه اŸصسري ،حيث لعب زمÓء بوناب
بعزÁة كبÒة طيلة اŸباراة  ،إا’ أانهم
تÓشسوا نوعا ما من الناحية البدنية ‘
’خÒة من النهائي.
الدقائق ا أ

حامد حمور

Áكن القول أان اŸركز الثا ‘ Êهذه اŸنافسصة يكون
حام Óألمال كبÒة بالنسصبة للكرة الصصغÒة ا÷زائرية
التي عانت ‘ السصنوات األخÒة ،و قد تكون مشصاركات
اŸنتخبات الوطنية للفئات الصصغرى Ãثابة ﬁطات
تسص -م -ح ل Ó-ع -ب Úكسصب خÈة أاك Èو ت -ن-م-ي-ة ق-درات-ه-م
تدريجيا إا ¤غاية الوصصول إا ¤صصنف األكابر Ãسصتوى
أاحسصن.
و ظهر جليا أان عشصاق كرة اليد ا÷زائرية حضصروا
بقوة لتشصجيع هذه التشصكيلة الشصابة مسصاء يوم ا÷معة،
و حقا كان ا÷مهور Ãثابة سصند معنوي إلمكانية دفع
هؤولء الشصبان إا ¤تقد Ëأافضصل ما عندهم ‘ النهائي،
لكن ا÷انب البد Êوارتكاب بعضص الهفوات من ناحية

التنسصيق ‘ الهجومات أاثّر على النتيجة الرقمية.
وات-ف-ق ال-ع-دي-د م-ن الخ-تصص-اصص-ي ÚواŸت-ت-بع Úبقاعة
حرشصة على أان اŸادة اÿام موجودة بالنسصبة للفريق
الوطني الذي اسصتطاع أان يقتطع ورقة لعب النهائي عن
جدارة بعد أان خاضص مباراة نصصف النهائية Ãسصتوى
كب Òأامام اŸنتخب النيجÒي.
ف -ب -ال -رغ -م م -ن صص -ع -وب -ة اŸه -م -ة ووق -وف اŸن -ت-خب
ال -ن-ي-جÒي Ãسص-ت-وى ك-ب ،Òإال أان ع-ن-اصص-رن-ا ال-وط-ن-ي-ة
عادت بقوة ‘ اللحظات األخÒة و “كنت من الفوز
باŸباراة بفارق هدف واحد كان ثمينا ..
هذا األمر يوضصح « القوة الذهنية « لÓعبينا الذين
أاثبتوا إامكانياتهم ‘ الظروف ا◊اسصمة  ..و تكون
للشصحنة البدنية اŸقدمة خÓل اŸباراة نصصف النهائية
دور ‘ عدم ا◊فاظ على نفسص النسصق بالنسصبة ل «
اÿضص- -ر « ‘ ال- -ي- -وم اŸوا‹ خÓ- -ل ال- -ن- -ه- -ائ -ي أام -ام
اŸنتخب اŸصصري الذي نال الذهب ‘ هذا اŸوعد
الفريقي.
و ت -زخ -ر ك -رة ال -ي -د ا÷زائ -ري -ة ÃؤوهÓ-ت ك-بÒة ل-دى
الشص -ب -ان ب -ع-د أان وق-ف-ن-ا ع-ل-ى مسص-ار ال-ف-ري-ق ال-وط-ن-ي
Óمال السصنة اŸاضصية خÓل بطولة العا ⁄التي جرت
لأ
با÷زائر ..بلعبه ŸقابÓت كبÒة أامام حضصور قياسصي
÷مهور الكرة الصصغÒة ا÷زائرية.

مراد اŸلو‹ ( رئيسس ا’–ادية التونسسية للمÓكمة) لـ «الشسعب»:

إ÷زإئـ ـ ـ ـر بلـ ـ ـ ـد إŸوإعيـ ـ ـد إلك ـ ـÈى..
هنيئا على ‚اح هذه إلتظاهرة إلقارية

هنأا رئيسس ا’–ادية التونسسية للمÓكمة مراد اŸلو‹ ‘ حوار خاصس ÷ريدة «الشسعب»
’فريقية للشسباب التي جرت
Óلعاب ا إ
ا÷زائر وكل القائم Úعلى تنظيم الطبعة الثالثة ل أ
’طعام،
وقائعها على مدار عشسرة أايام ،بعد النجاح الكب ÒاÙقق من كل ا÷وانب النقل ،ا إ
’يواء مؤوكدا ‘ ذات السسياق على قدرة ا÷زائر على احتضسان أاك ÈاŸنافسسات
’نضسباط ،ا إ
ا إ
’وŸبية إاضسافة إا ¤عدة نقاط أاخرى.
’لعاب ا أ
على غرار كأاسس العا ⁄لكرة القدم وا أ

حاورته :نبيلة بوقرين
الشس- -عب» :ك -ي -ف ت -ق -ي -م ›ري -ات اŸن -افسس -ة
Óل -ع -اب
اÿاصس- -ة ب- -ال- -ط- -ب- -ع- -ة ال- -ث- -ال- -ث -ة ل  -أ
’فريقية للشسباب با÷زائر؟
ا إ
«م -راد اŸل -و‹» ‘ :ال- -ب- -داي- -ة أاه- -ن- -ئ الشص- -عب
ا÷زائ -ري ع-ل-ى حسص-ن ال-ت-ن-ظ-ي-م ل-ل-ط-ب-ع-ة ال-ث-ال-ث-ة
Óلعاب اإلفريقية للشصباب ‘ جميع اŸيادين على
ل أ
غ- -رار م- -ن- -افسص- -ة اÓŸك- -م- -ة ،اإلي- -واء ‘ ال -ق -ري -ة
اإلفريقية حيث كنت قريبا من الرياضصي Úولحظت
ال -ظ -روف اŸم-ت-ازة ال-ت-ي وف-رت ل-ه-م ،اإلط-ع-ام ‘
اŸسصتوى،إاضصافة إا ¤نقطة مهمة تتمثل ‘ النقل،
وه- -ذا م- -وج- -ود إال ‘ ا÷زائ- -ر ع- -ن- -دم- -ا ي- -خ- -رج
ال -ري -اضص-ي-ون ي-ج-دون ا◊افÓ-ت م-ن أاج-ل تسص-ه-ي-ل
عملية تنقلهم لتفادي التعب ،الفضصاءات الرياضصية
Ãعاي Òدولية كل هذا يعكسص مدى ‚اح اشصقائنا
ا÷زائري ‘ Úهذا اŸوعد القاري الكب.Ò
 :..و أانا ا–دث بكل صصراحة ل يوجد بلد آاخر
قادر على توف Òكل ما قدمته ا÷زائر ‘ هذا
اŸوعد الكب .. Òوأانا أاكرر كÓمي أان ا÷زائر بلد
اŸواعيد الكÈى وبعد وقو‘ على اإلمكانيات التي
ت-ت-وف-ر ع-ل-ي-ه-ا ب-إام-ك-ان أاشص-قائنا ا÷زائري Úتنظيم
أاك Èالتظاهرات العاŸية على غرار مونديال كرة
القدم وحتى األلعاب األوŸبية نفسص األمر بالنسصبة
لتونسص ..
’م -ور ال -ت -ي سس -ج -ل -ت -ه-ا ‘ ه-ذه
@ م -ا ه -ي ا أ
الطبعة؟
Óلعاب اإلفريقية التي جرت
@@ الطبعة الثالثة ل أ
با÷زائر كانت اسصتثنائية ول أاعتقد أان هناك بلد
آاخ -ر ب -إام -ك -ان -ه اح -تضص -ان ه -ذا ال -ع-دد ال-ك-ب Òم-ن
الرياضصي Úالذين جاؤووا من  54دولة أاي Ãعنى أان
إافريقيا كلها هنا أاي شصيء نطلبه يحضصر ‘ ا◊،Ú
كل اŸنظم Úكانوا واقف Úعلى كل صصغÒة وكبÒة
و ⁄يÎكوا أاي فراغ ومثلما سصبق ‹ القول هذا

‚ده إال ‘ ا÷زائر  ..و هو شصرف كب Òللجزائر.
@ ما هو تقييمك للمÓكمة العربية ‘ هذا
اŸوعد؟
@@ ان -ا ح -ال -ي -ا م -وج -ود ‘ ا÷زائ -ر ل-ل-ح-ديث م-ع
اإلخوة ا÷زائري Úوشصكرهم على حسصن الÎحيب
وسصنتناقشص حول موضصوع اÓŸكمة العربية من أاجل
رفع اŸسصتوى إلعادة ›دها خاصصة ب Úا÷زائر
وت -ونسص ب-ح-ك-م ال-ت-اري-خ ال-ذي ي-ج-م-ع ب Úال-ب-ل-دي-ن
الشصقيق ،Úولهذا سصيكون اتفاق من أاجل بر›ة
تربصصات هنا وهناك لتبادل اÈÿات حتى نحقق
ن -ت -ائ -ج أافضص -ل ع -ل -ى الصص -ع-ي-د ال-ع-اŸي مسص-ت-ق-بÓ-
وخاصصة ‘ األلعاب األوŸبية والبطولت العاŸية
ألن اÓŸك -م -ة اإلف -ري -ق -ي-ة ‘ –سص-ن م-ل-ح-وظ ‘
السصنوات األخÒة وهؤولء الشصباب هم اŸسصتقبل
بحول الله.

إإ– ـ ـاد إلعاصصم ـ ـة على بعـ ـد خط ـوة مـ ـن إلتأاه ـ ـل

ال Ó-ع -ب Úم -ن اأج -ل ت -اأك -ي-د ال-ف-وز
اÙق -ق ي -وم  18ج-وي-لية بكيغا‹
( ‘ )1-2اإطار ا÷ولة الثالثة.
من جهتها ،سصتلعب تشصكيلة رايون
سصبور اآخر حظوظها للعودة بنتيجة
اإيجابية من البليدة و بالتا‹ البقاء
‘ سص - -ب- -اق ال- -ت- -اأه- -ل ل- -ل- -دور رب- -ع

النهائي.
و سص -ي -دي -ر اŸب-اراة ثÓ-ث-ي –ك-ي-م
ب -ورك -ي-ن-اب-ي ي-ق-وده ج-وسصت اإف-رË
زي-وÃ ،سص-اع-دة م-واط-ن-ي-ه سص-اي-دو
تياما و دريسصا موديسصت سصيسصوما.
و‘ اŸواجهة الثانية للمجموعة
الرابعة ،سصيحاول نادي غور ماهيا

الكيني تاأكيد مرتبته الثانية (5
نقاط) و–قيق خطوة هامة نحو
ال- -ت- -اأه- -ل ،ع -ن -دم -ا ي -واج -ه خ -ارج
ال -دي -ار ي -ون -غ اأف -ري-ك-ان-ز ،صص-احب
موؤخرة الÎتيب بنقطة واحدة .و
‘ حال تسصجيل خسصارة جديدة،
سصيقصصى ‡ثل تانزانيا.

إاعداد :عب ـد الق ـادر
سصنات ـي
إامام أاسصتاذ رئيسس
Ãسصجد البشصÒ
اإلبراهيمي
شصـارع الشصهـداء

يومي ـات إسسـÓميـ ـة

األحد  ٢٩جويلية  ٢٠١٨م
الموافق لـ ١٥ذي القعدة ١٤٣٩هـ

هام جدا

¿ÉÁ’G ’h ÜÉàµdG Ée …QóJ âæc Ée ÉfôeGC øe ÉMhQ ∂«dG
[ÉfOÉÑY øe AÉ°ûf øe ¬H …ó¡f GQƒf √Éæ∏©L øµdh

(فصصلت).
وعن أابي هريرة رضصي الله عنه عن النبي صصلى الله عليه
وسصلم :مثل الذي يذكر الله والذي ل يذكر الله كمثل ا◊ي
واّŸيت””( رواه البخاري).
كما أان خ Òاألذكار قول ل إاله إال الله ،قال رسصول الله
صصلى الله عليه وسصلم ”” خ Òماقلت أانا والنبيون من قبلي ل
إاله ال الله”” ،و‘ الÎميذي أان موسصى سصأال ربه فقال :يارب
مر Êبشصيء أاذكرك به ،قال :يا موسصى قل :ل إاله ال الله
فقال :يارب كل الناسس يقولون لإاله ال الله ،ولكن أاريد أان
تخ ّصصني بشصيء أاذكرك به قال له ربه ”” :يا موسصى قل ل إاله
إال الله ،وأاعلم انه لو وضصعت ل إاله ال الله ‘ كفة ميزان
ووضصعت السصماوات واألرضس ‘ كفة أاخرى لرجحت ل إاله
ال الله””.
ان هذا ا◊ديث يؤوكد أاهمية هذه الكلمة الطيبة ل إاله إال
الله التي بدورها يتفرع عنها باقي األذكار األخرى من
تعظيم الله وتكبÒه وتنزيهه.
كما يدخل ‘ اطار الذكر كذلك التفكر ‘ ﬂلوقات الله

السصماحة ‘ اإلسصÓم خلق رفيع

إان روح السصماحة التي تبدو ‘ حسصن اŸعاشصرة ،ولطف
اŸع-ام-ل-ة ،ورع-اي-ة ا÷وار ،وسص-ع-ة اŸشص-اع-ر ا’نسص-ان-ي-ة م-ن
’م -ور ال-ت-ي –ت-اج ال-ي-ه-ا
ال Èوال -رح -م -ة وا’حسص -ان م -ن ا أ
ا◊ي-اة ال-ي-وم-ي-ة ،و’ي-غ-ن-ي ف-ي-ه-ا ق-ان-ون و’ قضص-اء ،وهذه
الروح تكاد ’ توجد ‘ غ ÒاÛتمع ا’سصÓمي.
ت -ت -ج -ل -ى ه -ذه السص -م -اح-ة ‘ م-ث-ل ق-ول ال-ق-رآان ‘ شص-أان ال-وال-دي-ن
اŸشص -رك Úال -ل -ذي -ن ي -ح -اولن اخ -راج اب -ن -ه -م -ا م -ن ال -ت -وح -ي-د ا¤
الشصرك(:وصصاحبهما ‘ الدنيا معروفا) ( لقمان .) ١٥ :
‘ ترغيب القرآان ‘ ال Èواإلقسصاط ا ¤اıالف Úالذين ⁄
يقاتلوا اŸسصلم ‘ Úالدينºcƒ∏JÉ≤j ⁄ øjòdG øY ¬∏dG ºcÉ¡æj ’ ( :

‘ ¿G º¡«dGE Gƒ£°ù≤Jlh ºghÈqJ ¿G ºcQÉjO øe ºcƒLôîj ⁄h øjódG
 ( )Ú£°ù≤ŸG Öëj ¬∏dGاŸمتحنة.) ٨ :
و‘ قول القرآان يصصف األبرار من عباد اللهΩÉ©£dG ¿ƒª©£joh ( :
 ( )GÒ°SGCh Éª«àjh Éæ«µ°ùe ¬ÑM ≈∏Yالنسصان  ، ) ٨ :و ⁄يكن األسصÒ

ح Úنزلت اآلية إال من اŸشصرك .Úو‘ قول القرآان يجيب عن شصبهة
بعضس اŸسصلم ‘ Úمشصروعية النفاق على ذويهم وجÒانهم من
اŸشصرك Úاُّ ŸصصرينAÉ°ûj øe …ó¡j ¬∏dG øµdh ºgGóg ∂«∏Y ¢ù«d ( :
( )¬∏dG ¬Lh AÉ¨àHGE ’GE ¿ƒ≤ØæJÉeh ºµ°ùØfÓ
C a ÒN øe Gƒ≤ØæJ Éeh
البقرة.) ٢٧٢ :
وقد روى ﬁمد بن ا◊سصن صصاحب أابي حنيفة ومدون مذهبه :ان
النبي صصلى الله عليه وسصلم بعث ا ¤أاهل مكة مال Ÿا قحطوا،
ليوزع على فقرائهم هذا على الرغم ‡ا قاسصاه من أاهل مكة من
العنت واألذى هو وأاصصحابه.
وروى أاحمد والشصيخان عن أاسصماء بنت أابي بكر قالت :قدمت أامي
وهي مشصركة ‘ ،عهد قريشس إاذ عاهدوا ،فأاتيت النبي صصلى الله
عليه وسصلم فقالت :يا رسصول الله ،إان أامي قدمت وهي راغبة،
أافأاصصُلها؟ قال«:نعم ،صِصلي أامك””.
و‘ قول القرآان يب Úأادب اÛادلة مع اıالفGƒdOÉŒ’h ( :Ú

ÉæeGB Gƒdƒbh º¡æe Gƒª∏X øjòdG ’GE ø°ùMGC »g »àdÉH ’GE ÜÉàµdG πgGC
( )óMGh ºµ¡dGEh Éæ¡dGEh ºµ«dG ∫õfGCh Éæ«dGE ∫õfGC …òdÉHالعنكبوت)٤٦:
وتتجلى هذه السصماحة كذلك ‘ معاملة الرسصول صصلى الله عليه
وسص -ل -م أله -ل ال -ك -ت -اب ي -ه-ودا ك-ان-وا أاونصص-ارى ،ف-ق-د ك-ان ي-زوره-م
ويكرمهم ،ويحسصن إاليهم ،ويعود مرضصاهم ،ويأاخذ منهم ويعطيهم.
ذكر إابن إاسصحاق ‘ السصÒة :ان وفد ‚ران ـ وهم من النصصارى Ÿا
قدموا على الرسصول صصلى الله عليه وسصلم باŸدينة ،دخلوا عليه
مسصجده بعد العصصر ،فكانت صصÓتهم ،فقاموا يصصلون ‘ مسصجده،
ف -أاراد ال-ن-اسس م-ن-ع-ه-م ،ف-ق-ال رسص-ول ال-ل-ه صص-ل-ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه وسص-ل-م:
””دعوهم”” فاسصتقبلوا اŸشصرق فصصلوا صصÓتهم.
وعّقب اÛتهد ابن القيم على هذه القصصة ‘ ( الهدي النبوي)
ف -ذك -ر م -ا ف -ي -ه -ا م-ن ال-ف-ق-ه”” :ج-واز دخ-ول أاه-ل ال-ك-ت-اب مسص-اج-د

اŸسصلم ،Úو“ك Úأاهل الكتاب من صصÓتهم بحضصرة اŸسصلم،Ú
و‘ مسصاجدهم أايضصا ،إاذا كان ذلك عارضصا ،ولÁكنون من اعتياد
ذلك””.
وروى أابو عبيد ‘ ( األموال) عن سصعيد بن اŸسصيب :أان رسصول الله
صصلى الله عليه وسصلم تصصدق بصصدقة على أاهل بيت من اليهود،
فهي Œرى عليهم.
وروى البخاري عن أانسس أان النبي صصلى الله عليه وسصلم عاد يهوديا،
وعرضس عليه السصÓم فأاسصلم ،فخرج وهو يقول”” :ا◊مد لله الذي
أانقذه بي من النار””.
وروى البخاري ـ أايضصا ـ «:ان النبي صصلى الله عليه وسصلم مات ودرعه
م -ره -ون -ة ع -ن -د ي -ه -ودي ‘ ن -ف-ق-ة ع-ي-ال-ه”” .وق-د ك-ان ‘ وسص-ع-ه ان
يسصتقرضس من أاصصحابه ،وما كانوا ليضِصنوا عليه بشصيء ،ولكنه أاراد
أان يعلم أامته.
وق-ب-ل ال-ن-ب-ي صص-ل-ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه وسص-ل-م ال-ه-داي-ا م-ن غ ÒاŸسص-م-ل،Ú
واسصتعان ‘ سصلمه وحربه بغ ÒاŸسصلم ،Úحيث ضصمن ولءهم له،
و ⁄يخشس منهم شصرا ول كيدا.
ومرت عليه جنازة فقام صصل الله عليه وسصلم لها واقفا ،فقيل له:
إانها جنازة يهودي ! فقال عليه الصصÓة والسصÓم”” :أاليسصت نفسصا؟””.
وتتجلى هذه السصماحة كذلك ‘ معاملة الصصحابة والتابع ÚلغÒ
اŸسصلم ،Úفعمر يأامر بصصرف معاشس دائم ليهودي وعياله من بيت
مال اŸسصلم ،Úثم يقول :قال الله تعا ( :¤إا‰ا الصصدقات للفقراء
واŸسصاك ( )Úالتوبة  ) ٦٠وهذا من مسصاك Úأاهل الكتاب .وÁر ‘
رحلته ا ¤الشصام بقوم ›زوم Úمن النصصارى ،فيأامر Ãسصاعدة
اجتماعية لهم من بيت مال اŸسصلم.Ú
وأاصصيب عمر رضصي الله عنه بضصربة رجل من أاهل الذمة ـ أابي لؤولؤوة
اÛوسصي ـ فلم Áنعهم ذلك أان يوصصي اÿليفة من بعده ،وهو على
فراشس اŸوت فيقول «:أاوصصي اÿليفة من بعدي بأاهل الذمة خÒا،
أان يو‘ بعهدهم ،وأان يقاتل من ورائهم ،وأال يكلفهم فوق طاقتهم””
وعبد الله بن عمرو يوصصي غÓمه ان يعطي جاره اليهودي من
األضصحية ،ويكرر الوصصية مرة بعد مرة ،حتى دهشس الغÓم ،وسصأاله
عن سصر هذه العناية بجار يهودي؟ قال ابن عمرو :ان النبي صصلى
الله عليه وسصلم ،قال«:مازال جÈيل يوصصيني با÷ار حتى ظننت أانه
سصيورثه””.
ان هذه القيم واألخÓق ا÷ليلة هي التي تنقصصنا ‘ هذا الزمان
الذي انعدمت فيه قيم السصماحة ب ÚاŸسصلم Úوبعضصهم بعضصا،
ناهيك عن غÒهم حيث صصّدرنا أاخÓقا سصيئة ل“ت بصصلة لديننا
ول ألعرافنا وقيمنا التي تربينا عليها .فحري بنا السصتفادة من
هذه األخÓق العالية التي كان عليها النبي صصلى الله عليه وسصلم
وأاحبابه والتابع Úمن بعده.

قال تعا¬fhOo øe òîJGCGC( :¤
ô°†H øª˘Mô˘dG ¿Oô˘jo ¿G á˘¡˘dGC
’ÉÄ«°T º¡àYÉØ˘°T »˘æ˘Y ø˘¨˘J
 ( )¿hò≤æj’hيسس .) ٢٣
ومعناه ‘ حق الله تعا:¤
ه- - -و ال - -ذي Áلك الضص - -ر
وال- -ن -ف -ع ،وه -و ع -ل -ى ك -ل
شص- -يء ق- -دي- -ر ،ف- -ه- -و اŸق- -درالضص -ر والشص -ر Ÿن أاراد،
اŸسص -خ-ر ألسص-ب-اب الشص-ر والضص-ر ،وإام-ا ال-بÓ-ء ل-ت-ك-فÒ
الذنوب ،وابتÓء لرفع الدرجات.

يكون دون ا÷هر من القول وأان يكون ‘ النفسس وأان
يصصحبه التضصرع ا ¤الله واÿوف منه ،حتى يكون طردا
للغفلة والنسصيان وحتى ل يتسصنى للشصيطان أان يخلصس ا¤
ق -ل -وب -ن-ا وي-ح-رك ف-ي-ن-ا دواع-ي اŸع-اصص-ي والشص-ه-وات ‘
أانفسصنا.
ولقد بينت اآلية الكرÁة ان الذكر ا◊قيقي النافع هو
الذي يجعل صصاحبه ‘ حصصن حصص Úمن مكائد الشصيطان
ف -ي -م -ن-ع-ه م-ن السص-ق-وط ‘ اŸعصص-ي-ة ،وعÓ-م-ة ذلك ه-ي
السص -ت -ق -ام-ة ع-ل-ى ط-ري-ق ال-ط-اع-ة والل-ت-زام يشص-رع ال-ل-ه
والوقوف عند حدوده بعدم تعديها وإال فما فائدة الذكر
اذا كان العبد غارقا ‘ حمأاة اŸعاصصي ولسصانه يهتف
بذكر الله عّز وجل ،ألن اŸسصلم اŸطبق ألمر الله Áكنه
ال -غ -ف -ل -ة وÁك -ن-ه ان يسص-ق-ط ول-ك-ن سص-رع-ان م-اي-ع-ود ا¤
الطريق وا ¤ربه تائبا قال تعاº¡°ùq e GPG Gƒ≤JGC øjòdG ¿GE] :¤
.[¿hô°üÑe ºg GPÉEa GhôcòJ ¿É£«°ûdG øe ∞FÉW
(األعراف اآلية.)٢٠١ :
أاي أان قلب الذاكر لله سصبحانه يتصصف دوما بالفطانة
واليقظة ف Óينسصى الله إاذا حاول الشصيطان إاغواءه بل
يتذكره ‘ كل ح Úويسصتع Úبه على كل حال ويذكره بطرد
وسص -اوسس الشص-ي-ط-ان وي-ح-ي-ط ﬁاول-ت-ه ‘ ا÷سص-ام-ة ع-ل-ى
قلبه.
أام- -ا ال- -ذي- -ن ي -ذك -رون ال -ل -ه ت -ع -ا ‘ ¤وقت السص -ت -ف -اق -ة
والسص-ت-ق-ام-ة وي-نسص-ون-ه ك-ل-م-ا إاعÎضص-ت-ه-م م-عصص-ي-ة فهؤولء
ليعتÈون من الذاكرين حتى يتوبوا وينتهوا ،قال رسصول
الله صصلى الله عليه وسصلم ‘ حديث أاخرجه سصعيد بن
منصصور والبيهقي ‘ شصعب الÁان”” من أاطاع الله فقد ذكر
الله وإان قّلت صصÓته وصصيامه وقراءته للقرآان ومن يعصصي
الله فقد نسصي الله وإان كÌت صصÓته وصصيامه وقراءته
للقرآان”” ‘ .حديث رواه ا◊اكم وابن عسصاكر عن إابن
عباسس قال :قال رسصول الله صصلى الله عليه وسصلم :ورب
قارئ للقرآان والقرآان يلعنه”” ألنه يقرأا أاحكامه ويعمل
بخÓفها.
فالذكر إاذا كان جامعا لشصروطه وآادابه يقبضس على القلب
ال -ط -م -أان -ي -ن-ة وي-زداد شص-ع-ور ال-ع-ب-د ب-ل-ذة ال-ع-ب-ادة وحÓ-وة
الطاعة ،قال تعا’GC ¬∏dG ôcòH º¡Hƒ∏b øÄª£Jh GƒæeGB øjòdG]:¤

خ Òإلهدى
حرمة وصصل الشصعر

وعن أاسصماء رضصي الله عنها ،ان امرأاة سصأالت النبي صصلى الله
عليه وسصلم فقالت يا رسصول الله ان إابنتي اصصابتها ا◊صصبة فتمزق
شصعرها وأا Êزوجتها فاصصل فيه؟ قال لعن الله الواصصلة
واŸوصصلة) متفق عليه.

IQƒKÉCe ∫GƒbGC
:∫É≤a ,»æ«°UhGC πÑæM øH óªMGC ΩÉe’G øH ¬∏dG óÑY ∫Éb
.ÒÿG âjƒfÉe ÒîH ∫GõJ’ ∂fÉEa ,ÒÿG ƒpfGC ,»æH Éj

جوإبك

عّمـ ـ ـ ـا
يشسغلـ ـك

سس :متى تبدأا صصÓة الشصروق؟
ج :صصÓة الشصروق اأو صصÓة الشصراق هي نفسصها صصÓة
الضص- -ح- -ى ‘ أاول وق- -ت- -ه- -ا ،أاي ع- -قب شص -روق الشص -مسس
وارتفاعها مقدار رمح ،وهما ليسصتا صصÓتﬂ Úتلفت،Ú
بل ان صصÓة الشصراق هي صصÓة الضصحى ‘ أاول وقتها،
ووقت صص Ó- -ة الضص - -ح- -ى ي- -ك- -ون م- -ن ط- -ل- -وع الشص- -مسس
وارتفاعها ‘ السصماء ا ¤قبيل وقت صصÓة الظهر.

من أاعÓم ا÷زائر ا◊بيبة

ﬁمد بلكبÒ

١٧٧٠٧

ح ّ
ظك من أإسسماء إلله إ◊سسنى

الذك ـ ـر ‘ حي ـ ـاة اŸسصلـ ـم ومنزلتـه ‘ اإلسص ـ ـÓم

والتدبر ‘ آاياته لزدياد معرفة قدرته وادراك وجوده
]äÉj’B QÉ¡ædGh π«∏dG ±ÓàNGh ¢VQ’CGh äGhÉª°ùdG ≥∏N ‘ ¿GE
≥∏N ‘ ¿hôµØàjh GOƒ©bh ÉeÉ«b ¬∏dG ¿hôcòj øjòdG ÜÉÑd’BG ‹h’C
ÜGòY Éæ≤a ∂fÉëÑ°S ÓWÉHGòg â≤∏N Ée ÉæHQ ,¢VQ’CGh äGhÉª°ùdG
 ( [QÉædGآال عمران .) ١٩١
كذلك يدخل ‘ الذكر الدعاة وطلب اŸغفرة من الله
وال -ف -ت -ح م -ن -ه وت -يسص Òاألم -ور وك-ذلك السص-ت-غ-ف-ار وسص-ي-د
السصتغفار كما قال النبي صصلى الله عليه وسصلم”” :الّلهم أانت
ربي ل إاله إال أانت خلقتني وأانا عبدك وأانا على عهدك
ووعدك ما اسصتطعت أاعوذ بك من شصر ماصصنعت أابوء لك
بنعمتك علي وأابوء بذنبي فاغفر ‹ فإانه ل يغفر الذنوب
إال أانت””.
والذكر عمل باطني يتعلق بالقلب أاك‡ Ìا هو ظاهري
يتعلق باللسصان فهو عمل نفسصي ح Úيبلغ أاغوارها فيصصبغ
عليها صصفة السصكينة والوقار ،قال تعا‘ ∂HQ ôcPGCh] :¤
∫É°U’BGh hó¨dÉH ∫ƒ˘≤˘dG ø˘e ô˘¡÷G ¿hOh á˘Ø˘«˘Nh É˘Yôq˘°†J ∂°ùØ˘f
 ( [Ú∏aÉ¨dG øe øµJ’hاألعراف.) ٢٠٥ :
فقد جمعت هذه اآلية الكرÁة كل مايتلعق بالذكر ،فبينت
آاداب الذكر ،وأاوقاته اŸفضصلة ،وا◊كمة منه ،وهو أان

العدد

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

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

منزلة الروح ‘ ا÷سصد

للذكر أاهمية كبÒة ‘ حياة
’سصÓم
اŸسصلم ،بل أان منزلته ‘ ا إ
كمنزلة الروح ‘ ا÷سصد وكما
أان ا÷سصد ’ Áكن أان تقوم به
حياة بدون روح فكذلك الذكر
ه -و ح -ي -اة ك -ل ج -زء م-ن أاج-زاء
ا’سصÓم واذا كان أاشصرف الذكر
هو القرآان الكر Ëوقراءته فان
ال -ل -ه سص -ب -ح -ان-ه ق-د سص-م-اه روح-ا
لتوقف ا◊ياة ا◊قيقية عليه
وسص -م -اه ن -ورا ل -ت -وق-ف ال-ه-داي-ة
ع-ل-يه فقالÉæ«MhGC ∂dò˘ch] :
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هو الشصيخ ﬁمد بلكب Òبن ﬁمد عبد الله
بن ﬁمد بن عبد الكر Ëبن عبد الله ينتهي
نسصبه ا ¤ثالث اÿلفاء الراشصدين ،الصصحابي
ا÷ليل ،عثمان بن عفان ـرضصي الله عنه ـ.
 :√ódƒeولد الشصيخ ﬁمد بلكب Òسصنة  ١٩١١م
 ١٣٣٠ /هـ ،من أابوين كر ÚÁهما السصيد
عبد الله بن ﬁمد ،والسصيدة أامباركة رحموÊ
ـ رحمهما الله ـ بقصصر من قصصور بودة ،أاحد
قرى الغمارة الواقعة ‘ ا÷نوب الغربي من
مدينة أادرار على بعد  ٢٥كلم.
ولقد فارقته أامه ا ¤مثواها األخ Òوهو ⁄
يتجاوز من العمر ثÓث سصنوات تاركة إاياه مع اخوته :عبد القادر وأاﬁمد
وعبد الرحمان وأاحمد ‘ ،كنف والده عبد الله .وŒدر الشصارة ا ¤أان
اخوته أاﬁمد وعبد الرحمان وأاحمد قد ماتوا صصغارا رحمهم الله.
 :¬JÉC°ûfنشصأا الشصيخ مقب Óعلى طلب العلم و–صصيله ،فتلقى مبادئ العلوم
Ãسصجد القرية بالغمارة ،هذا األخ Òالذي دخله ،وهو ل يتجاوز سصن
اÿامسصة من عمره ،حيث تعلم على يد إامام اŸسصجد آانذاك الشصيخ ﬁمد
بن عبد الرحمان.
 :º∏©dG Ö∏W ‘ ¬JÓMQمن اŸعروف أان العلم ليؤوخذ بالتمني ،بل يؤوخذ
Ãجالسصة العلماء والفقهاء ومغالبة الرجال واÛتهدين ،بل وقطع الفيا‘
والبوادي من أاجل التعلم والتحصصيل.
وهو األمر الذي دفع بالشصيخ ﬁمد بلكب Òمنذ أان بلغ ريعان شصبابه ان ينتقل
من مسصقط رأاسصه باحثا عن اŸزيد من العلوم ،ومتعرفا على شصيوخ زمانه،
الذين كان لهم السصبق آانذاك ‘ شصتى علوم الدين والدنيا ،ومن ثمة وصصل ا¤
مدن العلم وحواضصره.
 :§«£æ“ ‘ ï«°ûdGلقد كانت “نطيط ولزالت عاصصمة للعلم ‘ اقليم
توات”” ،بل ومنبعا ل ينضصب وهو األمر الذي دفع عبد الله والد الشصيخ ﬁمد
بلكب Òا ¤ارسصاله برفقة خاله ﬁمد بن اŸهدي إاليها ،هذا ا Òÿالذي قال
له عند توديعه””  :يا بني اذا كنت للعلم طالبا ،وللخ Òسصائ ،Óفليسس لك بد

من الوقوف وا÷لوسس عند بحر البحور ،والنزول عند عا ⁄األعÓم ،
تسصتفيد من معارفه وتغرف من كمالته.
الشصيخ ‘ تلمسصان :بعد ثÓث سصنوات من ا÷د والكد ‘ –صصيل اŸعرفة،
عاد بلكب Òا ¤أابيه ليسصتأاذنه ‘ الذهاب ا ¤فاسس ليتم دراسصته ‘ جامع
Óخذ من
القروي ،Úفلم يأاذن له ولكنه أاذن له ‘ الذهاب ا ¤تلمسصان ل أ
الشصيخ عبد الرحمان بن بوفلجة ،هذا األخ Òالذي كان عاŸا زاهدا ورعا،
عارفا بعلوم الشصريعة.
 :¿ƒª«ª«J ‘ ï«°ûdGعاد الشصيخ من تلمسصان ا ¤مسصقط رأاسصه ””بودة”” اسصتجابة
لدعوة والده الذي بعث ‘ طلبه بعد أان أاحسس بالتعب والوهن .وما ان اسصتقر
ﬁمد بلكب ‘ Òبودة حتى علم به بعضس أاعيان تيميمون فطلبوه ليكون
معلما عندهم للقرآان والفقه والعلوم الشصرعية ،وذلك سصنة  ١٩٤٣م.
فكان يلقي الدرسس ضصحى ألعيان اŸنطقة ،ثم بعدها يلقي درسصا آاخر
للصصغار ،وقد اتبع ‘ ذلك خطوات للتدريسس وهي :قراءة القرآان ‘ األلواح ـ
قراءة القرآان الكر Ëجماعة ـ ( ا◊زب الراتب) بعد صصÓة اŸغرب ـ تدريسس
علم التجويد وعلم الضصبط ـ تدريسس علم التفسصÒـ إالقاء دروسس ‘ السصÒة
النبويةـ قراءة اŸتون ‘ األلواح وجماعة يوم األربعاء ـ إالقاء دروسس الفقه
للتجار والطلبة الصصغار الداخلي.Ú
وقد مكث الشصيخ ‘ تيميمون حتى أاواخر سصنة  ١٩٤٨م ،وما عرفه أاهل
اŸنطقة إال رج Óورعا زاهدا عما ‘ أايدي الناسس ،وﬁبا وأاخا كرÁا
ومدرسصا ومفتيا ،و مصصلحا ب Úالناسس ،لÁل ول يكل ‘ الجتهاد وطلب
العلم.
ونذكر هنا أان مدرسصة تيميمون قد ” غلقها بدفع من السصلطات الفرنسصية
سصنة  ١٩٤٨م  ،والتي سصاهمت ‘ خلق شصقاق ب Úالشصيخ ﬁمد بلكب Òمن
جهة وأاعيان منطقة تيميمون من جهة أاخرى ،بعد أان “ت مقاضصاة أاحد
مسصاعدي الشصيخ بلكب Òـ ظلما ـ من طرف السصلطات الفرنسصية ‘ قضصية
مشصهورة.
وهو األمر الذي جعل الشصيخ يقسصم أال يبقى ‘ بلد يسصجن فيه العلماء فعاد
ا ¤بودة ( لغمارة) ‘ أاواخر سصنة  ١٩٤٩م وعاد معه الطلبة الذين درسصوا
عنده ‘ مدرسصة تيميمون ،نذكر منهم على اÿصصوصس ل ا◊صصر :أاخوه
ا◊اج عبد القادر وا◊اج سصا ⁄بن ابراهيم.
 :¬≤ØdG ‘ ¬Ñgòeلقد عرف على أاهل اŸغرب العربي أانهم مالكية اŸذهب،
وذلك منذ عصصر اŸرابط Úأاين انتشصر هذا اŸذهب ‘ ﬂتلف ربوع بÓد
اŸغرب ،وهو ماجعله يتأاصصل ب Úالفقهاء وعلماء اŸنطقة الذين بادروا ا¤
تعليمه وشصرحه بل واإلفاضصة فيه بالكتب واıطوطات والتفاسص ÒواŸتون.

وأا

❊
أان
بل
ا لله
فاإذ
فقو
فص

ـ

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصشÓة

^  29ج-وي-لية  :١9٥٨ق-دم ف-رح-ات ع-ب-اسص ل-ل-جنة
ال -ت -نسش -ي -ق وال -ت -ن -ف-ي-ذ ت-ق-ري-را ب-ع-ن-وان ع-ن-اصش-ر
تأاسشيسص سشياسشة ،يجب أان يبقى جيشص التحرير
لسش -اسص ال -ذي ي -رت-ك-ز ع-ل-ي-ه
ال -وط -ن -ي ح -ج -ر ا أ
لسشاسشي السشتقÓل.
مطلبنا ا أ
^  29ج-وي-لية  :١96١اصش-درت السش-ل-ط-ات الفرنسشية
ع - - -دة ق - - -رارات ل- - -تÈع أاراضص وأامÓ- - -ك ا÷زائ- - -ريÚ
لسشتغÓل ونقل الغاز انطÓقا من حاسشي الرمل.
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إإششادة بنجاح إ÷زإئر ‘ تنظيم
إلعرسس إلقاري وإŸوعد إلقادم بلوزوتو

france prix 1

«عششنا أإفضشل دورة رياضشية با÷زإئر»
اقÎبت ج- -ري- -دة «الشش -عب»
م -ن ا÷ال -ي -ات الف -ري -ق -ي -ة
وال- -ع- -رب- -ي- -ة ال -ت -ي حضش -رت
ح- -ف- -ل اخ- -ت- -ت -ام ف -ع -ال -ي -ات
ال -ط -ب-ع-ة ال-ث-ال-ث-ة لÓ-ل-ع-اب
الف-ري-ق-ي-ة ل-لشش-ب-اب ،ح-يث
اعرب ا÷ميع عن سشعادتهم
ال -ك -بÒة ل Ó-ج-واء ال-رائ-ع-ة
ال -ت -ي ع -اشش -وه -ا ب-ه-ذا ال-ب-ل-د
اŸضش-ي-اف ط-ي-ل-ة عشش-رة اي-ام
سش -واء م -ن ن -اح -ي -ة السش -ك -ن،
الط - -ع- -ام ،ال- -ن- -ق- -ل ،الم- -ن
والÈنامج الفني والÎفيهي
ال- - - - - -ذي راف- - - - - -ق ال- - - - - -دورة
ب -الضش -اف -ة إا ¤السش -ت-م-ت-اع
ب-اŸسش-ت-وى ال-ع-ا‹ ل-لمنافسشة
‘ كل اŸنششآات الرياضشية.

الشسباب والرياضسة لليزوتو.
وبعد تسسليم العلم ” عرضس شسريط لليزوتو الذي سسيحتضسن اŸنافسسة سسنة
 ،2024لتختتم الفعاليات بحفل فني عقب كلمة حطاب الذي شسكر فيهاكل
الرياضسي Úعلى روح اŸنافسسة العالية وثمن العمل اÛهودات واإ’مكانيات
التي وفرتها الدولة ا÷زائرية ’‚اح هذا اŸوعد الذي احضس Ïعددا
قياسسيا من الرياضسي ‘ Úكل ا’ختصساصسات.
فوزي ﬁمد بقاصص

نبيلة بوقرين

إاششهار

اك-د أاعضس-اء ا÷ال-ي-ة اإ’ف-ري-ق-ية
انهم جد سسعداء لÓجواء اضسافة
إا ¤الÎحاب الكب Òمن طرف
السس - - - -ل- - - -ط- - - -ات ا÷زائ- - - -ري- - - -ة
واŸسس- - -ؤوول ‘ Úه- - -ذه ال- - -دورة
ال - -ث - -ال - -ث - -ة وخ- -اصس- -ة الÎح- -اب
وال- - -ت- - -ج- - -اوب م- - -ن ا÷م - -ه - -ور
ا÷زائري من ناحية اŸعاملة ما
جعلهم يسستمتعون باŸنافسسة ‘
بلدهم الثا.Ê
ﬁمد تونسسي مقيم با÷زائر
اكد لـ «الشسعب» عندما اقÎبنا
منه خÓل حفل اختتام ا’لعاب

ا’ف- -ري -ق -ي -ة Ãل -عب  5جويلية
ا’وŸبي اعت Èالدورة من بÚ
افضسل اŸنافسسات التي حضسرها
‘ ح -ي -ات -ه خ -اصس -ة م -ن ن -اح -ي-ة
التنظيم وتسسهيل عملية الدخول
ل -ل -م -ل-عب وق-ب-ل-ه-ا ل-ك-ل اŸراف-ق
ال-ري-اضس-ي-ة م-ا سس-م-ح ل-ه Ãت-ابعة
عدة منافسسات رياضسية Ÿناصسرة
الرياضسي Úالتونسسي.Ú
من جهته اسسماعيلو ماسسمبا من
الكامÒون اكد انه عاشس عشسرة
أاي - -ام ب - -ا÷زائ- -ر ل- -ن ي- -نسس- -اه- -ا
وسس- -ت- -ب- -ق -ى راسس -خ -ة ‘ ذه -ن -ه،
خاصسة انه اخذ صسورا تذكارية
م - -ع ا÷زائ - -ري Úو‘ ﬂت - -ل- -ف
اŸعا ⁄السسياحية واأ’ثرية ،وكذا
‘ ب -عضس اŸنشس -آات ال -ري -اضس -ي-ة
ال -ت -ي حضس -ر ف -ي -ه-ا اŸن-افسس-ات

وشس -ك -ر الشس-عب ا÷زائ-ري ع-ل-ى
التفاعل معهم وكذا اŸسسؤوولÚ
على التسسهيÓت اŸقدمة لهم.
 ⁄تختلف ا’راء مع كل اشسقائنا
ا’فارقة الذين حضسروا ا’لعاب
ا’ف- -ري- -ق- -ي- -ة ال- -ت- -ي اع- -تÈوه -ا
اسستثنائية ’نهم  ⁄يسسبق لهم ان
شساهدوا مثل هذه الصسور التي
ك - -انت ‘ ح - -ف - -ل - -ي ا’ف - -ت- -ت- -اح
وا’خ-ت-ت-ام م-ا ج-ع-ل-ه-م ي-اخ-ذون
ن -ظ -رة ج -م -ي -ل-ة ج-دا سس-واء ع-ن
ا÷انب السس -ي -اح -ي ’ن ا÷زائ-ر
ح- -ال- -ي- -ا ‘ فصس- -ل الصس- -ي -ف م -ا
جعلهم يسستمتعون بزرقة البحر،
وال -ل -وح -ات ال -ف -ن -ي -ة م -ن خÓ-ل
الطبعة الرابعة لدار دزاير ،وكذا
اك - -تشس - -اف ا’ج- -واء ال- -ي- -وم- -ي- -ة
للجزائري.Ú
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لفارقة يؤوكدون لـ«الششعب»:
ا أ

لفريقية للششباب تختتم ‘ أاجواء بهيجة
للعاب ا إ
ا أ

اسسدل السستار سسهرة امسس على فعاليات الدورة الثالثة لÓلعاب ا’فريقية
للشسباب التي احتضسنتها ا÷زائر على مدار عشسرة أايام من التنافسس الشسريف
ب Úاك Ìمن  3200رياضسي مثلوا  54دولة افريقية من  18ا 28 ¤جويلية
تبوأات خÓلها ا÷زائر اŸركز الثا.Ê
وب-ع-د ح-ف-ل ف-ن-ي ك-ب Òب-حضس-ور شس-خصس-ي-ات سس-ام-ي-ة ‘ السس-اح-ة السس-ي-اسس-ي-ة
ا’فريقية و‡ثل Úالرياضسة ‘ القارة والوفود اŸشساركة ‘ هذا اŸوعد
الكب ” Òتسسليم علم الدورة للبلد الذي سسيحتضسن الطبعة الرابعة والتي
سستكون ‘ ليزوتو من طرف وزير الشسباب والرياضسة ﬁمد حطاب لوزيرة
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