لرهابي الذي راح ضسحيته  ١٠أاشسخاصص
بعد العمل ا إ

رئيسس الجمهورية يؤوكد لميركل إادانة الجزائر لعتداء ميونيخ
صص ٠3

اسستقبل من طرف سسÓل
وتحادث مع لعمامرة

بلينكن:
واششنطن
تقدر ريادة الجزائر في المنطقة

لحد  ١٩شسوال  ١43٧هـ اŸوافق لـ  24جويلية 2٠١٦م
ا أ

العدد١٧٠٨٩:

الثمن  ١٠دج

للكÎوwww.ech-chaab.com Ê
اŸوقع ا إ

صص ٠3

france prix

ذكرى وإانجازات في عيد
الشسرطة الـ ٥4بوهران

بدوي :اإلرهاب
انكسشر ،والتوتر
بدول الجوار تهديد
يواجه بالجاهزية
األمنية

–تضسنها ا÷زائر
‘ سسبتم ،Èمسساهل:

ندوة دولية حول
الدÁقراطية ‘
مكافحة التطرف
العنيف واإلرهاب

اللواء هامل :مخطط اسستراتيجي
لزمات القليمية
لمسسايرة ا أ
صص ٠٥

صص ٠3

لرهاب
قام بها الجيشص في إاطار محاربة ا إ

القضشاء على اإلرهابي «ب.رضشا» ببومرداسس
صص 24

نجوم ومخرجون يعبرون عن ارتياحهم بالجزائر

ردا على طلب انضسمام المغرب
لفريقي  ،ولد السسالك :
لÓتحاد ا إ

مهرجان
وهران
الدولي
للفيلم
العربي
وجهة
سشنمائية
بامتياز

القرار مناورة جديدة
قديمة في سشياسشة هروب
المخزن إالى األمام

صص 24

صص 24

تضسارب حول وجهة النجم
الجزائري

لسسكان الـ 2١
إاسستكمال لعملية إاعادة ا إ

ترحيل  1600عائلة إالى سشكنات لئقة بالعاصشمة
صص ٠4

أانباء تروج لقرب
انضشمام محرز ألرسشنال
ووكيل أاعماله ينفي

صص 24

ڤرين يشسرف على ندوة
تكويني ـ ـ ـ ـ ـ ـة بسسطيـ ـ ـف

األحد  ٢٤جويلية  ٢٠١٦م
الموافق لـ  ١٩ششوال ١٤٣٧هـ

02

يشش -رف وزي -ر التصش-ال ،ح-م-ي-د ڤ-ري-ن ،ال-ي-وم،
على ندوة تكوينية Ãدينة سشطيف ،وذلك ‘
إاطار سشلسشلة الدورات التكوينية التي أاطلقتها
لعÓم ،والتي
وزارة التصشال ،اŸتضشمنة تقريب اŸواطن من وسشائل ا إ
باششرتها ‘ ديسشم ،٢01٥ Èيحتضشنها اŸدرج ا÷امعي فرحات عباسس،
وينششطها ﬁمد كورسشي ،مدير التحرير ÷ريدة اÛاهد ،كما سشيقوم
لذاعة اÙلية.
الوزير باŸناسشبة بتفقد اسشتديوهات ا إ

طلعي يتفقد ﬂابر األشسغال
العمومية

لشش - -غ - -ال
ي- - -ق- - -وم وزي - -ر ا أ
العمومية والنقل بوجمعة
طلعي ،اليوم ،بزيارة عمل
وت -ف -ق -د Ÿك-اتب ال-دراسش-ات
واıابر اıتصشة ‘ ›ال
لشش - -غ - -ال ال - -ع - -م - -وم- -ي- -ة،
ا أ
وﬂت Èال- - - - - - - -دراسش - - - - - - -ات
ال -ب -ح -ري -ة والشش -رك -ة ا÷زائ-ري-ة ل-ل-دراسش-ات
Óشش -غ -ال
ال- -ت- -ق- -ن- -ي- -ة واŸراق- -ب- -ة ال- -ت -ق -ن -ي -ة ل  -أ
العمومية .يكون النطÓق من مقر الوزارة بÍ
عكنون بالعاصشمة ،على السشاعة  0٨:30صشباحا.

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

170٨٩

انطـ ـ ـÓق عملي ـ ـة اإلسسكـ ـان
اإللكÎوŸ Êـ ـوسسم ا◊ ـ ـج

زيتو Êيتفقد
قطاع اÛاهدين
Ãسستغ ـ ـ ـاÂ

لوق -افﬁ ،م -د
يشش- -رف وزي- -ر الشش- -ؤوون ال- -دي -ن -ي -ة وا أ
لسش -ك -ان
ع- -يسش- -ى ،ال- -ي- -وم ،ع- -ل- -ى ان- -ط Ó-ق ع -م -ل -ي -ة ا إ
للكÎوŸ Êوسشم حج هذا العام  ،٢01٦ / 1437وذلك
ا إ
Ãقر الديوان الوطني للحج والعمرة الكائن بالقبة
ي -واصش -ل وزي -ر اÛاه-دي-ن ال-ط-يب زي-ت-و ،Êال-ي-وم ،زي-ارت-ه قرب مسشجد الششيخ عبد ا◊ميد بن باديسس ،ابتداء من السشاعة 10:00
لشش-راف ع-ل-ى اŸل-ت-ق-ى صشباحا.
ال -ت -ف -ق -دي -ة إا ¤ولي -ة مسش -ت -غ -ا Âوا إ
ال -وط -ن -ي ل -ل -قصش-ي-دة
الثورية.

مسسلم تشسـ ـرف
على حفل دفع ـات
ولد علي يكرم الرياضسيÚ
اÎŸبصس ÚاŸتخرجÚ
اŸتحصسل Úعلى اŸيداليات تشش - -رف وزي - -رة ال - -تضش- -ام- -ن ال- -وط- -ن- -ي
لسش- -رة وقضش- -اي- -ا اŸرأاة م- -ون- -ي- -ة
وا أ
مسش -ل -م ،ال -ي-وم ،ع-ل-ى ح-ف-ل ت-خ-رج
الذهبية
دف -ع -ات اÎŸبصش ÚاŸت -خ -رج Úم -ن اŸرك -زي -ن ال -وط -ن -يÚ

يشش - -رف وزي - -ر الشش - -ب - -اب
وال- -ري- -اضش- -ة ال -ه -ادي ول -د
علي ،غدا ،على حفل نظم
ع- -ل- -ى شش -رف ال -ري -اضش -يÚ
اŸتحصشل Úعلى اŸيداليات
ال- -ذه- -ب- -ي- -ة خÓ- -ل سش- -ن -ة
لضش- - - -اف - - -ة إا¤
 ،٢01٦ب- - - -ا إ
ت-ك-ر Ëال-ري-اضش-ي Úال-ذي-ن ضش-م-ن-وا التأاهل إا¤
لوŸب- -ي- -ة واŸت- -ف- -وق ‘ Úشش- -ه- -ادة
لل- -ع- -اب ا أ
ا أ
ال-ب-ك-ال-وري-ا ل-ل-ث-ان-وي-ة ال-رياضشية واŸدرسشة
لوŸبية بسشطيف ،وذلك Ãطعم الغولف
ا أ
دا‹ ابراهيم بالعاصشمة.

بوطرف ـ ـة يقـ ـ ـوم بزيارة عمـ ـ ـل
إا ¤وليت ـ ـي سسكيكـ ـ ـدة ووه ـ ـران

ي-ق-وم وزي-ر ال-ط-اق-ة ن-ور ال-دي-ن ب-وط-رف-ة ،ال-ي-وم وغدا،
ب -زي -ارة ع -م -ل وت -ف-ق-د إا ¤ولي-ت-ي سش-ك-ي-ك-دة ووه-ران،
وذلك لÓطÓع على الهياكل واŸنششآات النفطية والغاز
اŸتواجدة ‘ اŸنطقة الصشناعية بسشكيكدة وآارزيو.

لهبÒي ‘ زيارة عمل إا ¤تيبازة

ي-ق-وم اŸدي-ر ال-ع-ام ل-ل-ح-م-اي-ة اŸدن-ي-ة العقيد مصشطفى
ل-ل-ج-زائ-ر ال-ع-اصش-م-ة وقسش-ن-ط-ي-ن-ة ،وذلك باŸركز الوطني
لهبÒي ،غدا ،بزيارة عمل وتدشش Úعلى مسشتوى ولية
لتكوين اŸوظف Úاıتصش Úبئر خادم بالعاصشمة ،على
تيبازة ،وذلك Ãديرية ا◊ماية اŸدنية بالولية ،ابتداء
السشاعة  10:30صشباحا.
من السشاعة  0٨:30صشباحا.

عرضس «بيوند بوليوود» ‘ جولة با÷زائر

ندوة حول اسستقـ ـÓل
القضساء وأاخÓقيات اŸهنة

ي - - -ق - - -دم ي - - -وم الث - - -ن Úال- - -ع- - -رضس
ال-ك-وري-غ-را‘ «ب-يوند بوليوود» وهي
ك-وم-ي-دي-ا م-وسش-ي-ق-ي-ة مسش-توحاة من
السشينما الهندية من إانتاج «بي ماد
ت -ن -ظ-م وزارة ال-ع-دل ن-دوة ي-نشش-ط-ه-ا اÿبÒ
Óن- -ت- -اج» ح- -يث سش- -ي- -ك -ون ف -ا–ة
ل - -إ
ال -دو‹ ج -وزي -ف ب -ي Îن -ادو ،ال -ي -وم ،ح -ول
لÈنامج اوبÒا ا÷زائر التي دششنت
اسش- -ت- -قÓ- -ل ال- -قضش- -اء وأاخ Ó-ق -ي -ات م -ه -ن -ة
م - -ؤوخ - -را ق - -ب - -ل الشش - -روع ‘ ج - -ول- -ة
ال - -قضش - -اء ،وذلك ب - -ق- -اع- -ة اÙاضش- -رات
با÷زائر حسشبما علم لدى اŸنظم.Ú
باÙكمة العليا ،ابتداء من السشاعة
وسش - -ت - -ق - -دم أاو ¤ع - -روضس «ب - -ي - -ون - -د
 17:30مسشاء.
ب -ول -ي -وود» ال-ت-ي أان-ت-جت ‘ م-اي ‘ ٢01٥
إاط -ار ج -ول -ت -ه -ا ال -دول -ي -ة م-ن  ٢٥إا30 ¤
لردن -ي -ة ع -م -ان ع -ن
أاع- -ل- -ن أامسس ،ب- -ال -ع -اصش -م -ة ا أ
جويلية باوبÒا ا÷زائر التي سشتحتضشن أاو ¤عروضشها الكوميدية اŸوسشيقية ‘ إاطار جولة من
ر
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السش -ي -اح -ة السش -اب -ق ع -ب -د ال -
ويعد هذا العمل الذي عرضس  ٦0مرة بلندن ثمرة تعاون ب Úالفنان الكوريغرا‘ واıرج راجيف قوسشوامي
لجماع.
با إ
اŸعروف بخÈته الطويلة كمصشمم رقصشات ‘ السشينما الهندية واŸنتجة ا÷زائرية نسشيمة بن ششيكو.
أاكد بن قرينة لواج عقب إاجتماع Èÿاء السشياحة العرب دام يومÚ
أان ان -ت -خ -اب -ه ل -رئ -اسش -ة ال–اد «مسش -ؤوول-ي-ة ك-بÒة» ت-ق-ع ع-ل-ى ع-ات-ق-ه
للنهوضس بالسشياحة العربية ‘ ظل التحولت التي تعيششها اŸنطقة
لقليمية والعاŸية التي تفرضشها عوامل عدة من
العربية والتحديات ا إ
بينها مششاكل المن والسشتقرار.
وششدد بن قرينة على أانه سشيضشع ضشمن أاولويات برنامج عمل ال–اد
–تضشن بلدية الكاليتوسس يومي  31جويلية و 01أاوت  ٢01٦موعدا ثقافيا ،يتمثل ‘ اŸلتقى الوطني للقصشة
ي
مسش-أال-ة ال-ت-ن-م-ي-ة السش-ي-اح-ي-ة ‘ ا÷زائ-ر وال-نهوضس بالقطاع السشياح
لعÓم
لفق» ،وذلك باŸعهد الوطني للÈيد وتكنولوجيات ا إ
لدوات وا أ
القصشÒة جدا– ،ت ششعار «اŸنطلق :ا أ
«السشÎاتيجي» وجعله مصشدرا للÌوة ‘ ظل تدهور أاسشعار النفط
لب-داع
لب-داع ال-ع-رب-ي ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع ن-ادي ال-ث-ق-اف-ة وا إ
والتصش -ال ب-ال-ك-ال-ي-ت-وسس .اŸوع-د م-ن ت-ن-ظ-ي-م ›ل-ة ا إ
لمكانيات السشياحية الهائلة التي تتوفر عليها
مذكرا ‘ ذات الوقت با إ
ال-ك-ال-ي-ت-وسس ،اŸوع-د سش-ي-ت-خ-ل-ل-ه إاق-ام-ة ن-دوات وﬁاضش-رات ي-ق-دم-ه-ا أاسش-ات-ذة ودك-ات-رة م-ن ج-ام-عات جزائرية
ا÷زائر والتي «ل تقدر اي دولة عربية على منافسشتها فيها إاذا ما ”
لسشماء وطنية ومششاركة عربية ،سشوف يقتصشر حضشورها على
ﬂتلفة ،إاضشافة إا ¤قراءات قصشصشية وششعرية أ
الرقمي.
اسشتغÓلها بالششكل الصشحيح

بن ڤرينة رئيسسا ل–اد
خÈاء السسياحة العرب

بلدية الكاليتوسس –تضسن ملتقى القصسة القصسÒة جدا

يومية وطنية إاخبارية تصشدر عن اŸؤوسشسشة العمومية
القتصشادية(ششركة ذات أاسشهم)
رأاسس مالها الجتماعي 1٢٦ .000.000 .00 :دج
 39ششارع الششهداء 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(0٢1)٦0.70.3٥:

(021) 60.70.40

الرئيسشة اŸديرة العامة
مسشؤوولة النششر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

إلع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم التجـ ـ ـاري :السسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسشــــل أاوتسش - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصشحابها نششرت أاو  ⁄تنششر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لششهار
اŸؤوسشسشة الوطنية للنششر وا إ
 1ششارع باسشتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

وسشسشات التالية:الوسشط :مطبعة  S.I.Aالغرب :ششركة الطباعة  S.I.Oالششرق :ششركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بششارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

أ’حد  2٤جؤيلية  2٠16م
ألمؤأفق لـ  1٩شسؤأل  1٤٣٧هـ

»æWh

لرهابي الذي راح ضسحيته  10أاشسخاصس
بعد العمل ا إ

رئيسس ا÷مهورية يؤوكد ÒŸكل إادانة ا÷زائر ’عتداء ميونيخ
أكد رئيسس أ÷مهؤرية ،ألسسيد عبد
ألعزيز بؤتفليقة ‘ ،برقية وجهها أإ¤
أŸسس -تشس -ارة أ’أŸان -ي -ة أ‚ي  Ó-مÒك-ل،
أإدأن- -ة أ÷زأئ- -ر لÓ- -ع -ت -دأء أل -ذي وق -ع
مسس - - -اء أول أمسس أ÷م - - -ع - - -ة ‘ أح- - -د
أŸرأك -ز أل -ت -ج -اري -ة Ãي -ؤن -ي -خﬂ ،ل-ف-ا
ألعديد من ألقتلى وأ÷رحى› ،ددأ
مسساندة أ÷زأئر ’أŸانيا ‘ مكافحتها
ل Ó- -إره - -اب .وج- -اء ‘ ب- -رق- -ي- -ة رئ- -يسس
أ÷مهؤرية قؤله« :علمت ببالغ ألذهؤل
نباأ أ’عتدأء ألذي أقÎف ،مسساء أول
أمسس ‘ ،أح - -د أŸرأك - -ز أل - -ت - -ج- -اري- -ة
Ãي -ؤن -ي -خ ﬂل -ف -ا أل -ع-دي-د م-ن أل-ق-ت-ل-ى
وأ÷رحى» .و أضساف ألرئيسس بؤتفليقة
ﬂاط -ب -ا أŸسس -تشس -ارة أ’أŸان -ي -ة« :أإث-ر
ه- -ذه أل- -ف- -اج- -ع- -ة أت -ق -دم أإل -يك ب -اسس -م
أ÷زأئ -ر شس -ع -ب-ا وح-ك-ؤم-ة و أصس-ال-ة ع-ن
نفسسي باأخلصس تعازينا أإليك وللشسعب
أ’أŸا Êو’أسس- - -ر ألضس- - -ح- - -اي - -ا ،و أوؤك - -د
تضسامن أ÷زأئر مع أŸانيا».
وأسستطرد قائ« :Óأإن أ÷زأئر ألتي
تدين “ام أ’إدأنة هذأ ألفعل ألهمجي،
Œدد مسساندتها لبÓدكم ‘ مكافحتها
لÓإرهاب وتعرب مرة أخرى عن “ام
أسس -ت-ع-دأده-ا لضس-م ج-ه-ؤده-ا أإ ¤ج-ه-ؤد
أÛمؤعة ألدولية ضسد هذه أ’آفة ألتي
تهدد ألسسلم وأ’سستقرأر ‘ ألعا.»⁄

جاء ‘ برقية رئيسس أ÷مهؤرية« :يطيب
‹Ã ،ناسسبة إأحياء ألشسعب أŸصسري ألشسقيق
ل -ل -ذك -رى أل -رأب -ع -ة وألسس -ت Úل -ث-ؤرة  2٣يؤليؤ

أÛيدة ،أن أعرب لكم ،باسسم أ÷زأئر شسعبا
وحكؤمة وأصسالة عن نفسسي ،عن أحر ألتهاÊ
وأطيب ألتمنيات بهذه ألذكرى أÿالدة ،دأعيا
ألله عز وجل أن يعيدها عليكم وأنتم تنعمؤن
Ãؤفؤر ألصسحة وألعافية ،وعلى بلدكم ألشسقيق
Ãزي -د م -ن أل -رق -ي وأإ’زده-ار وأل-ت-ق-دم –ت
قيادتكم ألرشسيدة».
وأضس -اف أل -رئ -يسس ب -ؤت -ف-ل-ي-ق-ة ق-ائ« :Ó-وإأذ
أغتنم هذه أŸناسسبة ألغالية أ’ع Èلكم ›ددأ

عن أرتياحنا Ÿا تشسهده ألعÓقات ب Úبلدينا
ألشسقيق Úمن تطؤر ،أؤوكد لكم حرصسنا ألدأئم
على ألعمل سسؤيا على تعزيز وتعميق عÓقات
أأ’خؤة وألتعاون نحؤ آأفاق أوسسع وأ’رتقاء بها
أ ¤مسستؤى ألتاريخ ألنضسا‹ أŸشسÎك لشسعبينا
ألشسقيق ،Úمع ألتأاكيد على ضسرورة مؤأصسلة
ألتشساور وألتنسسيق بيننا Ãا يحقق مصسا◊نا
أŸشسÎك -ة وي -ح-ف-ظ أم-ن ب-ل-دي-ن-ا ويسس-اه-م ‘
إأرسساء دعائم ألسسلم وأ’سستقرأر ‘ أŸنطقة».

مسصاهل يتباحث مع وزير اÿارجية الليبي

ب -ا÷ن -ؤب أل -ل -ي -ب -ي وط-لب بÓ-ده Ÿسس-اع-دأت
أج -ن-ب-ي-ة أك-د أل-ؤزي-ر أل-ل-ي-ب-ي أن بÓ-ده ت-رفضس
أل -ت -دخ -ل أ’ج -ن -ب-ي «أي-ا ك-ان ن-ؤع-ه و’ Áك-ن
للمجلسس ألرئاسسي وحكؤمة ألؤفاق ألؤطني أن
يقب Óبتؤأجد أي قؤأت أجنبية على أ’رأضسي
ألليبية».

 ..ويتباحث مع وزير خارجية جيبوتي

يدخل ‘ أطار أŸشساورأت وتنسسيق أللقاءأت
أŸسستمرة ين ألبلدين وخاصسة ‘ أجتماعات
أللقاءأت مثل أجتماع أليؤم لؤزرأء خارجية
ألدولية خدمة Ÿصسلحة ألبلدين وألقضسايا ألتي
تهم ألقضسايا ألعربية .
وعن سسؤؤأل حؤل مسستجدأت ألؤضسع ألليبي
وخ -اصس -ة م -ع ح -ادث -ة م -ق-ت-ل ج-ن-ؤد ف-رنسس-يÚ

ألتقى عبد ألقادر مسساهل ،وزير ألشسؤؤون
أŸغاربية وأ’–اد أإ’فريقي وجامعة ألدول
أل -ع -رب-ي-ة ،أمسس ،م-ع وزي-ر خ-ارج-ي-ة ج-ي-ب-ؤت-ي
ألسسيد ﬁمؤد علي يؤسسف ،وذلك على هامشس
أشس -غ -ال أج -ت -م -اع وزرأء أÿارج-ي-ة أل-ع-رب ‘
نؤأكشسؤط .
وأسستعرضس ألؤزيرأن خÓل أللقاء أŸسسائل
أŸطروحة على جدول أعمال أجتماع وزرأء
أÿارج -ي-ة أل-ت-حضسÒي ل-ل-ق-م-ة أل-ع-ادي-ة أل 2٧
بنؤأكشسؤط إأضسافة إأ ¤مؤأضسيع ونتائج أجتماع
ألقمة أأ’خÒة ل–Óاد أإ’فريقي ألتي عقدت
مؤؤخرأ ‘ كيغا‹.

 ..ويعلن أان ا÷زائر –تضسنها ‘ سسبتم Èالقادم

ندوة دولية حول الدÁقراطية ‘ مكافحة التطرف العنيف واإ’رهاب
أاع -ل -ن ع -ب -د ال -ق-ادر مسس-اه-ل ،وزي-ر
لفريقي
الشسؤوون اŸغاربية وال–اد ا إ
وج- -ام- -ع- -ة ال- -دول ال- -ع- -رب- -ي -ة ،أامسس،
ب -ن-واكشس-وط ان ا÷زائ-ر سس-ت-ح-تضس-ن ‘
سس -ب -ت -م Èال -ق -ادم ن -دوة دول -ي -ة ح-ول
ال -دÁق -راط-ي-ة ‘ م-ك-اف-ح-ة ال-ت-ط-رف
العنيف والرهاب.
أوضس- -ح مسس -اه -ل ‘ ك -ل -م -ت -ه ‘ أشس -غ -ال
أ÷لسس -ة أŸغ -ل -ق -ة ’ج -ت-م-اع وزرأء ألشس-ؤؤون
أÿارجية ألعرب ألتحضسÒي للقمة ألعربية
ألعادية أل  ‘ 2٧نؤأكشسؤط « أن أ÷زأئر
عمÃ Óنهجها ألتضسامني كانت و’ تزأل
شس- -ريك دأئ- -م أ’ل -ت -زأم ‘ مسس -ان -دة أل -دول
أل -ع -رب -ي -ة أل-ت-ي “ر ب-أاوضس-اع صس-ع-ب-ة وتضس-ع
خÈأت - -ه - -ا أŸعÎف ب- -ه- -ا دول- -ي- -ا ‘ ›ال
م -ك -اف -ح -ة أ’ره-اب أل-ت-ي أك-تسس-ب-ه-ا ب-ح-ك-م
أل -ت -ج -رب -ة أŸري -رة أل -ت -ي م -رت ب-ه-ا خÓ-ل

سصÓل يسصتقبل مسصاعد كاتب الدولة اأ’مريكي
أسس -ت -ق-ب-ل أل-ؤزي-ر أأ’ول
عبد أŸالك سسÓل ،أمسس،
با÷زأئر ألعاصسمة مسساعد
ك- -اتب أل -دول -ة أأ’م -ري -ك -ي
أنتؤ Êبلينكن حيث «بحث
م- -ع- -ه وق- -ي- -م أل- -عÓ- -ق- -ات
أل - -ث - -ن - -ائ- -ي- -ة ‘ ﬂت- -ل- -ف
›ا’ت - -ه- -ا :ألسس- -ي- -اسس- -ي- -ة
وأ’جتماعية وأ’قتصسادية
و أأ’منية» ،حسسبما أفاد به
بيان Ÿصسالح ألؤزير أأ’ول.
وأوضس- -ح ذأت أŸصس- -در
أن «أÙادث - - - - - - - - - - -ات بÚ
أل -ط -رف Úأفضست إأ ¤ضس -رورة ت -ع -زي -ز أل -ع Ó-ق -ات
أ÷يدة خاصسة ‘ أÛا’ت أ’قتصسادية».

وجرى أللقاء بحضسؤر ألسسيد رمطان لعمامرة
وزي -ر أل -دول -ة وزي -ر ألشس -ؤؤون أÿارج -ي -ة وأل -ت-ع-اون
ألدو‹.

◊ظة قوية ‘ ا◊وار ا’سصÎاتيجي ب Úالبلدين

على هامشس الجتماع التحضسÒي للقمة العربية بنواكشسوط

ت- -ب- -احث ع- -ب- -د ال- -ق- -ادر مسس- -اه- -ل ،وزي- -ر
لف - -ري- -ق- -ي
الشس - -ؤوون اŸغ - -ارب - -ي - -ة وال–اد ا إ
وجامعة الدول العربية ،أامسس ،على هامشس
أاشس-غ-ال اج-ت-م-اع وزراء اÿارج-ي-ة ال-ع-رب ‘
نواكشسوط مع وزير وزير اÿارجية الليبي
السسيد ﬁمد الطاهر سسيالة.
أسستعرضس ألؤزيرأن خÓل أللقاء أŸسسائل
أŸطروحة على جدول أعمال أجتماع وزرأء
أÿارج -ي -ة أل -ت -حضسÒي ل-ل-ق-م-ة أل-ع-ادي-ة ألـ2٧
ب-ن-ؤأكشس-ؤط وأل-عÓ-ق-ات أل-ث-ن-ائ-ي-ة ب Úأل-بلدين
وك -ذأ ت -ط -ؤرأت أأ’زم -ة أل -ل -ي -ب -ي -ة وأŸسس-اع-ي
أ÷زأئرية أŸسستمرة ◊لها بالطرق ألسسلمية.
وجدد مسساهل ‘ تصسريح صسحفي عقب
أل -ل -ق-اء م-ؤق-ف أ÷زأئ-ر أل-دأع-م ل-ك-ل أ÷ه-ؤد
ألهادفة إأ ¤أسستقرأر ألؤضسع ‘ ليبيا سسؤأء من
خÓل أللقاءأت وألتنسسيق ألثنائي أو ‘ أطار
أج -ت -م -اع -ات دول أ÷ؤأر وأ÷ام -ع-ة أل-ع-رب-ي-ة
وأ’–اد أ’فريقي وفق مبدأ عدم ألتدخل ‘
ألشسؤؤون ألدأخلية لليبيا وألعمل على أيجاد حل
سسلمي لÓزمة بهذأ ألبلد ألشسقيق.
ومن جهته أعرب ألؤزير أليبي أن أللقاء
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ﬁادثات لعمامرة  -بلينكن:

..و يهنئ نظÒه اŸصصري Ãناسصبة ذكرى ثورة  23يوليو

ب-عث رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ،ع-ب-د ال-عزيز
ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة ،بÈق -ي -ة ت-ه-ن-ئ-ة إا ¤ن-ظÒه
اŸصس-ري ،ع-ب-د ال-ف-ت-اح السس-يسس-يÃ ،ناسسبة
اح-ت-ف-ال بÓ-ده ب-ال-ذكرى الـ 64ل-ث-ورة 23
يوليو ،أاكد له فيها «حرصسه الدائم» على
العمل من أاجل تعزيز وتعميق «عÓقات
لخوة والتعاون» التي تربط البلدين.
ا أ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أل -عشس -ري -ة ألسس -ؤدأء م -ؤأزأة م -ع رغ-ب-ت-ه-ا ‘
تقاسسم ألتجارب ألناجحة مع أ’شسقاء ‘
هذأ أÛال».
وأع -ت Èمسس -اه -ل «أن ﬁارب -ة أل -ت-ط-رف
’ره-اب مسس-ؤؤول-ي-ة ج-م-اع-ي-ة ت-ق-تضسي منا
وأ إ
أعدأد أسسÎأتيجية تشسمل أ’بعاد ألÎبؤية
وألدينية وأ’جتماعية وألتنمؤية وإأعÓء قيم
أ◊ؤأر وأŸصس- -ا◊ة أل- -ؤط- -ن- -ي- -ة أ ¤ج -انب
أ’بعاد أ’منية للقضساء على هذه أ’فة ألتي
أصس -ب-حت ت-ه-دد أم-ن وأسس-ت-ق-رأر ع-دي-د م-ن
بلدأننا».
ك -م -ا أب -رز مسس -اه -ل أه -م -ي-ة أ“ام أ“ام
مسسار تطؤير وإأصسÓح أ÷امعة ألعربية لرفع
ألتحديات ألتي تفرضسها أŸرحلة ألرأهنة
وأ’سستجابة أ ¤تطلعات ألشسعؤب ألعربية
مشسددأ على «ضسرورة وضسع تطؤير وإأصسÓح
أ÷ام- -ع -ة أل -ع -رب -ي -ة ‘ صس -دأرة أ’ول -ؤي -ات

Ÿؤأك-ب-ة ب-اق-ي أل-ت-ج-م-ع-ات أ’ق-ل-ي-مية ألتي
أح -رزت ت -ق -دم-ا م-ع-ت Èي-ع-ؤد ب-ال-ن-ف-ع ع-ل-ى
شسعؤبها».
وأكد ‘ هذأ ألصسدد أن أ÷امعة ألعربية
ب -ل -غت م -رح -ل -ة « ت -ق -تضس -ي أج -رأء ت -ق -ي -ي-م
مؤضسؤعي وصسريح Ÿا ” –قيقه خÓل
ألسسنؤأت ألفارطة وتؤحيد أŸؤأقف ألدول
أل-ع-رب-ي-ة ب-خصس-ؤصس ت-رت-يب أول-ؤي-ات أل-عمل
أل -ع -رب -ي أŸشسÎك و‘ م-ق-دم-ت-ه-ا Œسس-ي-د
مشساريع ملمؤسسة ومبتكرة تعؤد بالنفع على
ألشسعؤب ألعربية وتكرسس ألؤحدة ألتاريخية
وأ◊ضسارية وألعقائدية وأŸصس ÒأŸشسÎك
للدول ألعربية».
أما فيما يخصس ألنزأعات ألتي تعرفها
ب -عضس أل -دول أل -ع -رب -ي -ة أك -د مسس-اه-ل ع-ل-ى
ضسرورة أنتهاج ◊ل ألسسياسسي وأ◊ؤأر عÈ
أŸصسا◊ة ألؤطنية.

وصس - -ف وزي - -ر أل - -دول- -ة وزي- -ر ألشس- -ؤؤون
أÿارج - -ي - -ة وأل- -ت- -ع- -اون أل- -دو‹ رم- -ط- -ان
لعمامرة ،أمسس ،با÷زأئر ألعاصسمة أ◊ؤأر
أ’سسÎأت- -ي- -ج- -ي ب Úأ÷زأئ- -ر ووأشس -ن -ط -ن
بـ»أل -ل -ح -ظ -ة أل -ق -ؤي-ة» وه-ذأ خÓ-ل ج-لسس-ة
أل -ع -م -ل أل -ت -ي ع -ق-ده-ا م-ع مسس-اع-د ك-اتب
أل -دول -ة أ’م -ري -ك -ي أن -ت -ؤ Êب -ل -ي-ن-ك-ن .و‘
تصس -ري -ح ل -لصس -ح -اف -ة ع -قب ﬁادث-ات-ه م-ع
ألسسيد بلينكن ألذي يقؤم بزيارة عمل أ¤
أ÷زأئ- -ر ت- -دوم ثÓ- -ث- -ة أي- -ام أك- -د ألسس- -ي -د
لعمامرة يقؤل «أعرب عن أرتياحي ÷لسسة
ألعمل هذه ألتي تعد ◊ظة قؤية ‘ أ◊ؤأر
أ’سسÎأتيجي ب Úألبلدين ألذي يتعمق ويتؤسسع و يÈز
تؤأفق معت ‘ Èوجهات ألنظر أك Ìفأاك .»Ìوإأذ أكد
أن جلسسة ألعمل هذه «مهمة جدأ ومثمرة ومشسجعة»
فقد أوضسح رئيسس ألدبلؤماسسية أ÷زأئرية قائ« Óنبني
أل -ي-ؤم –ت أشس-رأف رئ-يسس أ÷م-ه-ؤري-ة ع-ب-د أل-ع-زي-ز
بؤتفليقة وألرئيسس أوباما شسرأكة أسسÎأتيجية تغطي
جميع أأ’بعاد ‘ أÛال ألثنائي مع –قيق تقدم ‘
›ال ألتعاون وألشسرأكة أ’قتصسادية وكذأ ألثقافية.
« ففي أŸيدأن ألثقا‘ ،أعلن لعمامرة أن مدرسسة
أم-ري-ك-ي-ة سس-ت-ب-اشس-ر ق-ري-ب-ا نشس-اط-ها ‡ا يجسسد مدى
أهمية ألعÓقات أإ’نسسانية ‘ هذه ألعÓقة أŸتميزة»،
من جهة أخرى تطرق ألسسيد لعمامرة إأ ¤ألدورة ألـ٧
من أ◊ؤأر على مسستؤى وزأرتي ألدفاع ألؤطني بكÓ
ألبلدين وألتي أختتمت مؤؤخرأ بؤأشسنطن .كما أردف
يقؤل «عملنا طؤي Óأليد ‘ أليد ‘ أطار مكافحة
أ’رهاب وتدعيم ألتعاون ألدو‹» ضسد هذه ألظاهرة،
مؤؤكدأ أن «تعاوننا وتباد’تنا وحؤأرأتنا “سس جميع
ألنقاط ألسساخنة وأأ’زمات ألدولية « .و‘ هذأ ألسسياق
أكد أن أ÷زأئر وألؤ’يات أŸتحدة أأ’مريكية «على
ت -ؤأف -ق ك -ب Òبشس -أان ضس -رورة إأي -ج -اد ح -ل-ؤل سس-ي-اسس-ي-ة
وسس -ل -م -ي -ة “اشس-ي-ا م-ع م-ب-ادئ وأه-دأف م-ي-ث-اق أأ’·
أŸتحدة».
وقال ألسسيد لعمامرة «إأننا نحاول أيضسا Ãناسسبة
ألزيارأت من هذأ ألنؤع ألتطلع نحؤ أŸسستقبل وألنظر
Óزمة
فيما Áكننا أŸسساهمة به معا ،وتقد Ëحلؤل ل أ
أل-ل-ي-ب-ي-ة وأ’وضس-اع ن-زأع-ات أخ-رى ‘ م-ن-ط-ق-تنا وعÈ
ألعا .»⁄و‘ نفسس ألسسياق أكد رئيسس ألدبلؤماسسية
أ÷زأئرية أنه ” خÓل هذه أÙادثات ألتطرق «إأ¤
م -رج -ع -ي -ة ب -خصس -ؤصس ت -اري -خ -ن -ا أŸشسÎك ◊رك-ات
ألتحرير ألؤطنية» .وأكد ألسسيد لعمامرة قائ« Óليسس
من باب ألصسدفة أن ألؤ’يات أŸتحدة –تفل بعيد
أسستقÓلها يؤم  ٤جؤيلية وأ÷زأئر يؤم  5من نفسس

ألشسهر» ،مذكرأ بان أ÷زأئر تلقت هذه ألسسنة رسسالة
تهنئة مؤؤثرة من سسفÒة ألؤ’يات أŸتحدة بطؤكيؤ
كارول Úكيندي .وأخÒأ قال «أنها تطرقت باŸناسسبة
إأ ¤مسساندة وألدها ألرئيسس أأ’مريكي ألرأحل جؤن
فيتزجÒألد كينيدي للكفاح من أجل –رير أ÷زأئر
وه -ذأ ي -رم -ز إأ ¤أل -ت -زأم و“سسك ألشس -عب أأ’م -ري-ك-ي
بنفسس ألقيم ونفسس أأ’هدأف».

 ..واشصنطن تقدر إا ¤حد كب Òريادة ا÷زائر ‘ اŸنطقة
أكد مسساعد كاتب ألدولة أأ’مريكي أنتؤ Êبلينكن،
أمسس ،با÷زأئر ألعاصسمة أن ألؤ’يات أŸتحدة «تقدر
إأ ¤ح- -د ك- -ب »Òري- -ادة أ÷زأئ -ر ‘ أŸن -ط -ق -ة ،مÈزأ
ألشسرأكة «ألعميقة ألتي ترتسسم مﬁÓها أك ÌفأاكÌ
ب Úألبلدين.
و‘ تصسريح للصسحافة عقب أللقاء ألذي جمعه
بؤزير ألدولة وزير ألشسؤؤون أÿارجية وألتعاون ألدو‹
رمطان لعمامرة أوضسح ألسسيد بلينكن أنه «” ألتطرق
خÓل زيارته إأ ¤أ÷زأئر إأ ¤عدة مؤأضسيع ’ سسيما
ريادتها ‘ أŸنطقة سسؤأء تعلق أأ’مر Ãسسأالة ألسسلم
‘ ليبيا أو ‘ ما‹ أو ‘ سسؤريا .إأنها ريادة نقدرها
إأ ¤حد كب.»Ò
وبعد أن أعرب عن «إأرتياحه ألعميق» للزيارة ألتي
يقؤم بها إأ ¤أ÷زأئر منذ أول أمسس ،كشسف بلينكن
عن وجؤد «شسرأكة عميقة أك Ìفأاك Ìترتسسم مﬁÓها
ب Úأ÷زأئر وألؤ’يات أŸتحدة».
وأضساف أن ألبلدين يعمÓن «سسؤيا» حؤل «ملفات
أمنية بالغة أأ’همية» باإ’ضسافة إأ« ¤تعميق عÓقاتهما
أإ’قتصسادية وألثقافية وكذأ ب Úمؤأطني ألبلدين».
وقال بلينكن أنه تطرق مع ألسسيد لعمامرة إأ¤
أغلبية أŸلفات على ألصسعيد ألدو‹ وألتي «يتعاون
ألبلدأن بشسأانها بشسكل وثيق».

بوطرفة يتحادث مع مسصاعد كاتب الدولة اأ’مريكي
اسس -ت -ق -ب -ل وزي-ر ال-ط-اق-ة
نور الدين بوطرفة ،أامسس،
مسس- - -اع - -د ك - -اتب ال - -دول - -ة
لم-ري-ك-ي ،أان-تو Êبلينكن،
ا أ
ح - -يث –ادث م - -ع - -ه ح- -ول
الشسراكة الثنائية ‘ اÛال
الطاقوي.
أوضسح بيان لؤزأرة ألطاقة
أن «أل- -ط- -رف Úت- -ط -رق -ا خ Ó-ل
ﬁادث - -ات - -ه - -م- -ا إأ ¤عÓ- -ق- -ات
ألتعاون وألشسرأكة ب Úأ÷زأئر
وأل-ؤ’ي-ات أŸت-ح-دة أأ’م-ري-كية
‘ ›ال أÙروقات وألطاقة».
وع Èكل من ألسسيد بؤطرفة وألرجل ألثاÊ
‘ ألدبلؤماسسية أأ’مريكية عن «رضساهما على
هذه ألعÓقات وكذأ إأرأدتهما لتعميقها خاصسة
‘ ›ا’ت أل -ط -اق -ات أŸت -ج -ددة وأل -ت -ع-اون

ألتقني وألتكؤين».
وعرضس ألسسيد بؤطرفة للسسيد
بلينكن باŸناسسبة أÙاور ألكÈى
ل- -لÈن- -ام -ج أل -ؤط -ن -ي ل -ل -ط -اق -ات
أŸت- -ج- -ددة و دع- -ا إأ« ¤شس- -رأك- -ة
م-رب-ح-ة Ÿؤؤسسسس-ات أل-ب-ل-دي-ن م-عا
خ -اصس -ة ف -ي -م -ا ي -ت -ع -ل -ق ب-تصس-ن-ي-ع
أل-ت-ج-ه-ي-زأت ألصس-ن-اع-ي-ة أÿاصس-ة
بهذه ألشسعبة ألطاقؤية».
وت- -ط -رق أل -ط -رف -ان أيضس -ا أإ¤
ت- -ط- -ؤر وضس- -ع- -ي- -ة سس -ؤق أل -ن -ف -ط
ألعاŸية ألتي سسيتم بحثها خÓل
أل-ط-ب-ع-ة ألـ 15لÓ-ج-ت-م-اع أل-ؤزأري ل-ل-م-نتدى
ألدو‹ للطاقة أŸقرر عقده من  26إأ28 ¤
سس -ب -ت -م ÈأŸق -ب-ل ب-ا÷زأئ-ر وأل-ذي سس-ي-ع-رف
مشساركة ألؤ’يات أŸتحدة أأ’مريكية.

اÿارجية ’ :توجد أاية ضصحية جزائرية ‘ اعتداء ميونيخ
أعلن ألناطق ألرسسمي باسسم وزأرة
ألشسؤؤون أÿارجية ،عبد ألعزيز بن علي
ألشسريف ،أمسس ،با÷زأئر ألعاصسمة عن
ع-دم تسس-ج-ي-ل أي-ة ضس-ح-ي-ة ج-زأئ-ري-ة ‘
أعتدأء ميؤنيخ.
أك -د ألسس-ي-د ب-ن ع-ل-ي ألشس-ري-ف ي-ق-ؤل
«أسستنادأ أ ¤أŸعلؤمات أŸسستقاة لدى

مصسا◊نا ألدبلؤماسسية و ألقنصسلية ⁄
يتم تسسجيل أية رعية جزأئرية من بÚ
ضسحايا أعتدأء ميؤنيخ».
ك - -م - -ا أضس - -اف «ن - -ع- -رب ع- -قب ه- -ذأ
أ’ع -ت -دأء ع -ن تضس -ام -ن -ن-ا م-ع أ◊ك-ؤم-ة
وألشس- -عب أ’أŸان- -ي Úون- -ق- -دم ت -ع -ازي -ن -ا
لعائÓت ألضسحايا وحكؤماتهم».

»æWh

ا’حد  ٢٤جويلية  ٢٠١٦م
الموافق لـ  ١٩ششوال  ١٤٣٧هـ

أشسرف على تخرج دفعات مدرسسة ألسسياحة ومعهدي ألفندقة ،نوري:

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الÈنامج ا’سستثماري للمخطط التوجيهي للسسياحة مرهون بالعنصسر البشسري وزير الفÓحة يشسدد على أاهمية –قيق أاهداف القطاع

جهاز ألتكوين ’ يغطي أ’حتياجات ..وألتنسسيق مع وزأرتي ألتكوين أŸهني وألتعليم ألعا‹ حتمية
أقر وزير ألتهيئة ألعمرأنية وألسسياحة وألصسناعة ألتقليدية عبد ألوهاب نوري ،لدى إأشسرأفه ،أمسس ،على تخرج دفعات
مدرسسة ألسسياحة ومعاهد ألفندقة ،بأان ألنهوضس بالسسياحة ‘ بÓدنا ،مرهون Ãدى ألقدرة على –ويل أŸؤوهÓت من مادة
خام ،إأ ¤عروضس ومنتجات ذأت موأصسفات دوليةŒ ،عل من أ÷زأئر مقصسدأ سسياحيا.

فريال بوشسوية
تصسوير :عباسس تيليوة
 ⁄يفوت اŸسشؤوول اأ’ول على قطأع التهيئة
العمرانية ،والسشيأحة ،والصشنأعأت التقليدية،
منأسشبة إاششرافه على تخرج دفعأت اŸدرسشة
الوطنية العليأ للسشيأحة ،واŸعهدين الوطنيÚ
ل-ل-ف-ن-دق-ة والسش-ي-أح-ة ،ب-ب-وسش-ع-أدة وت-يزي وزو،
خÓل حفل أاقيم بنأدي ا÷يشس ،للتذك Òبأن
مسشعى ا◊كومة ‘ تنويع ا’قتصشأد الوطني
خأرج اÙروقأت ،يو‹ أاهمية بألغة لقطأع
السشيأحة والصشنأعة التقليدية ،من أاجل بنأء
م-قصش-د سش-ي-أح-ي ج-زائ-ري ،ق-أدر ع-ل-ى ت-ل-ب-ي-ة
الطلب الداخلي من جهة ،واسشتقطأب أاكÌ
عدد من السشيأح اأ’جأنب.
وبعدمأ أاششأر ا ¤أان الÈنأمج ا’سشتثمأري،
الطموح اŸنجز ‘ إاطأر اıطط التوجيهي

للتهيئة السشيأحيةÁ ’ ،كن Œسشيده ،إا’ بإأيÓء
ع -ن-أي-ة خ-أصش-ة ل-ل-ع-نصش-ر ال-بشش-ري ،ن-ب-ه إا ¤أان
اأ’هداف اŸتوخأة من اسشÎاتيجية التكوين،
ت -رت -ك -ز ا ¤ت -زوي -د اŸؤوسشسش -أت ال -ف -ن -دق-ي-ة،
والسش -ي -أح -ي -ة ،وال-ه-ي-ئ-أت اŸسش-ت-غ-ل-ة اأ’خ-رى،
ب- -إأط- -أرات وي- -د ع -أم -ل -ة ﬂتصش -ة تسش -ت -ج -يب
Ÿقتضشيأت السشيأحة العصشرية.
واعÎف عبد الوهأب نوري ‘ السشيأق ،بأن
ج -ه -أز ال -ت-ك-وي-ن ا◊أ‹ ،وب-أل-ن-ظ-ر ل-ل-ط-ل-ب-أت
اŸت-زاي-دة Ÿوارد بشش-ري-ة م-ت-خصشصش-ة ،أاصش-ب-ح
غ Òق- -أدر ع -ل -ى ت -غ -ط -ي -ة ك -ل ا’ح -ت -ي -أج -أت
اÙصش -أة واŸع Èع -ن -ه -أ ،م -ؤوك-دا أان ال-وزارة
الوصشية سشتعكف على دراسشة اŸلف والتنسشيق
مع وزارة التعليم العأ‹ والبحث العلمي ،مع
مراعأة ا’حتيأجأت ا◊قيقية للقطأع.
وح-رصس ال-وزي-ر ال-وصش-ي ،ب-أŸن-أسش-ب-ة ال-ت-ي
حضشرهأ ا ¤جأنب الوزيرة اŸنتدبة اŸكلفة
ب-ألصش-ن-أع-أت ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ع-أئششة تقأبو ،وزيرة

الÎب -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة ن -وري -ة ب-ن غÈيت ،ووزي-ر
التعليم العأ‹ والبحث العلمي الطأهر حجأر،
ووزي -رة ال -تضش -أم -ن ال -وط -ن -ي واأ’سش-رة م-ون-ي-ة
مسشلم ،ا ¤جأنب ضشبأط سشأمون من ا÷يشس
ال-وط-ن-ي الشش-ع-ب-ي ،ع-ل-ى ال-ت-أك-ي-د أان ال-ت-ك-وي-ن
Ãث-أب-ة اسش-ت-ث-م-أر ح-ق-ي-ق-ي ،م-أ ج-ع-ل ال-ق-ط-أع
يصش-ب-و ا ¤ب-ل-ورة م-ن-ظ-وم-ة ت-ك-وي-نية متكأملة،
ولرفع –دي النوعية ،عمدت الوصشأية ا¤
–ي ÚالÈامج واعتمأد ‰ط تكوين عن طريق
التمه.Ú
وبأŸنأسشبة ” تكر Ëالطلبة اأ’وائل من
الدفعة التي حملت اسشم مدير اول مدرسشة
للسشيأحة ،طألب حأج بن عيسشى ،الذي كرمت
عأئلته بأŸنأسشبة ،من قبل الوزراء ا◊أضشري،
ويتعلق اأ’مر بألطألب مسشيل طوبأل Ãعدل
فأق  ،١5وافتكت الطألبة امأل اليني Ãعهد
تيزي وزوÃ ،عدل فأق  ،١٧وكمأل موسشأوي
Ãعدل Ã ١٦عهد بوسشعأدة.

’سسكان ألـ21
أسستكما’ لعملية إأعادة أ إ

ترحيل  1600عائلة إا ¤سسكنات ’ئقة بالعاصسمة
أسستكما’ لعمليات
ألÎحيل ألتي أنطلقت منذ
شسهر جوأن  2014إأسستأانفت
أمسس ،و’ية أ÷زأئر
’سسكان ألـ21
عملية إأعادة أ إ
‘ مرحلتها ألثالثة ،حيث
شسملت ألعملية ترحيل ما
يعادل 1600عائلة تشسغل ٣
أحياء قصسديرية وهي حي
قرية ألشسوك ببلدية جسسر
قسسنطينة وأ◊ي
ألدبلوماسسي بدرڤانة وكذأ
أ◊ي ألقصسديري بوأد
ألكنيسس باŸدنية ،وسسيتم
توزيعهم على حيÚ
’مر بكل
سسكني Úويتعلق أ أ
من  2400سسكن بأاو’د فايت
وحي  1200مسسكن ببلدية
أÿرأيسسية.

سسارة بوسسنة
ع -م -ل -ي -ة الÎح -ي-ل حسشب م-أ
أافأد به وا‹ الو’ية زوخ خÓل
إاشش-راف-ه ع-ل-ى اŸرح-ل-ة ال-ث-أل-ثة
’سشكأن،
’عأدة ا إ
من العملية  ٢١إ
’خÒة كمأ أاششيع
أانهأ ليسشت ا أ
لهأ ،غ Òأان خصشوصشيتهأ تكمن
‘ ك -ون -ه -أ سش-ت-قضش-ي ع-ل-ى أاكÈ
اŸواق-ع ال-قصش-دي-ري-ة اŸت-ب-ق-ي-ة
ال -ت -ي شش -وهت وج -ه ال -ع -أصش-م-ة
طيلة سشنوات ،مششÒا بأنه مع
ان -ت -ه -أء ه -ذه ال-ع-م-ل-ي-ة سش-ت-ك-ون
الو’ية قد وصشلت إا ¤تنفيد 5٠

ب -أŸئ -ة م -ن ب -رن -أم-ج ا◊ك-وم-ة
ال -ق-أضش-ي ب-إأع-أدة إازال-ة ال-ب-ي-وت
القصشديرية والهششة من خÓل
ت -رح -ي-ل  ٤٦ال -ف ع -أئ -ل -ة م -ن
›موع  ٨٤الف وحدة سشكنية
م›Èة ‘ ان- - -ت- - -ظ - -أر أاخ - -رى
وتوزيع ا◊صشة اŸتبقية والتي
’‚أز ،وسشتمكن
هي ‘ طور ا إ
العملية من القضشأء على أاكÈ
’حيأء القصشديرية اŸتواجدة
اأ
بإأقليم و’ية ا÷زائر.
’رق- -أم اŸق -دم -ة
وب- -حسشب ا أ
من الوا‹ فأن الو’ية وا ¤غأية
ه- -ذه ال -ع -م -ل -ي -ة ق -د ‚حت ‘
اعأدة اسشكأن ازيد من  ٣٨الف
عأئلة ‘ اطأر السشكن الفوضشوي
وال- - - - -هشس و ١٢ال- -ف ع -أئ -ل -ة

اسشتفأدت من سشكنأت ‘ اطأر
ا’ج-ت-م-أع-ي ال-تسش-أه-م-ي ،حيث
تسشعى و’ية ا÷زائر من خÓل
ب -ر›ة ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ة ال-وصش-ول
ا ٤٦ ¤الف مرحلة للقضشأء اكÈ
ب- -ؤور ال- -قصش- -دي- -ر ب- -أل- -ع -أصش -م -ة
وا’ل -ت -ف-أت ا ¤ال-ع-أئÓ-ت ال-ت-ي
تقطن بسشكنأت ضشيقة حيث اكد
زوخ بأن «حصشصس هؤو’ء السشكأن
مضشمونة ومأ ان تنهي مصشأ◊ه
م - - -ن ط - - -ي م - - -ل- - -ف ال- - -ب- - -ن- - -أء
القصشديري ١ن-ه-أئ-ي-أ سش-تشش-رع
مبأششرة ‘ ترحيلهم».
وسش-ت-م-ك-ن ال-ع-م-ل-ي-ة على حد
ق- -ول زوخ م- -ن اسشÎج- -أع وع -أء
ع -ق -أري ه -أم ت -ق -در مسش -أح -ت-ه
’جمألية بأزيد من  ١٠٠هكتأر،
اإ

’‚أز مششأريع عمومية
سشتوجه إ
ت-ع-ود ب-أل-ف-أئ-دة على اŸواطنÚ
ل- - -ي - -ب - -ل - -غ ال - -ع - -دد ا’ج - -م - -أ‹
ل -ل -مسش -أح -أت اŸسشÎج -ع -ة م -ن
عمليأت الÎحيل منذ انطÓقهأ
‘ جوان  ٣٣٦ ،٢٠١٤هكتأر من
’وع -ي -ة ال -ع -ق-أري-ة ،م-ن-ه-أ ١٨٠
اأ
ه -ك -ت-أر اسشÎج-عت خÓ-ل سش-ن-ة
 ،٢٠١5وه -و م -أ سش -م -ح ب -إأح -ي-أء
العديد من اŸششأريع اŸتوقفة
وإاطÓق مششأريع سشكنية جديدة
’ي-ج-أر ل-فأئدة
بصش-ي-غ-ة ال-ب-ي-ع ب-أ إ
وك -أل -ة «ع-دل» وب-رام-ج بصش-ي-غ-ة
الÎق- -وي ال- -ع- -م- -وم- -ي ل -ف -أئ -دة
اŸؤوسشسش -ة ال -ع -م -وم -ي-ة ل-لÎق-ي-ة
ال -ع -ق -أري -ة ومشش -أري -ع ت -ن -م -وي-ة
تخصس قطأعأت ﬂتلفة

أسس- -ت- -حسس- -ن وزي- -ر أل -ف Ó-ح -ة و
أل- -ت- -ن- -م- -ي- -ة أل- -ري- -ف -ي -ة وألصس -ي -د
ألبحري ،عبد ألسسÓم شسلغوم ،ما
حققه ألقطاع ألفÓحي Ãعسسكر
م-ن ت-ط-ور م-ل-م-وسس م-ك-ن أل-و’ية
م -ن ب -ل -وغ أŸرأتب أ’أو ¤وط -ن -ي -ا
على مسستوى أ’إنتاج Ãعدل ‰و
ب - -ل - -غ حسسب وزي- -ر أل- -ق- -ط- -اع 5 ، 6
ب -اŸئ -ة ،م -ا ي-ع-د م-ن أ’ن-ع-ك-اسس-ات
أ’ي- -ج- -اب- -ي- -ة لسس- -ي- -اسس -ة أل -دول -ة
ألرأمية لتطوير ألقطاع من حيث
ألÈأمج ألتنموية ألتي أسستفادت
م -ن -ه -ا و’ي -ة م -عسس -ك -ر خ -اصس-ة ‘
›ال ألسس -ق -ي أل -ف Ó-ح -ي و أن -وأع
ألدعم وأŸرأفقة ألتي حظي بها
ألفÓحون منذ مطلع أ’ألفية.
ك -أن وزي -ر ال -ف Ó-ح -ة ع -ب -د السشÓ-م
ششلغوم قد وقف يوم اأمسس ‘ زيأرة
ع -م -ل وت -ف -ق -د ع -ل -ى وضش -ع -ي -ة ق-ط-أع
الفÓحة Ãعسشكر خصشصس جزء منهأ
لتفقد اŸسشتثمرات الفÓحية اÿأصشة
وع- -ي- -ن- -ة م- -ن ال- -وح- -دات ا’إن -ت -أج -ي -ة
اŸتخصشصشة ‘ الصشنأعأت التحويلية
وال -غ -ذائ -ي -ة ،اسش -ت-م-ع خÓ-ل-ه-أ م-ط-و’
’نششغأ’ت الفÓح ÚواŸنتج Úفيمأ
ت- -ع- -ل- -ق Ãط- -أل- -ب -ه -م ل -ت -وف Òحصشصس
اإضشأفية للسشقي الفÓحي على مسشتوى
سشهلي هÈة وسشيق ،وكذا ا’إسشراع ‘
ت -وسش -ي -م ال -ع Ó-م -ة ال -ت-ج-أري-ة ل-زي-ت-ون
«سشيقواز» حتى يتمكن اŸنتجون من
ب-ل-وغ م-رح-ل-ة تصش-دي-ر م-ن-ت-وج الزيتون
للخأرج.
واأك- -د شش- -ل- -غ- -وم ‘ ه -ذا ا’إط -أر اأن
مصشأ◊ه سشتعمل جأهدة بألتعأون مع
الدوائر الوزارية ذات الصشلة بقطأع
ال- -ف Ó-ح -ة والسش -ق -ي ال -ف Ó-ح -ي ع -ل -ى
–ق-ي-ق م-ط-ألب م-ن-ت-ج-ي ا◊مضش-ي-أت
بسشهل هÈة ،مطمئنأ منتجي الزيتون
اأن ع-م-ل-ي-ة ت-وسش-ي-م عÓ-م-ة «سش-ي-ق-واز»
–ضشÒا ل- -تصش- -دي -ره ب -ل -غت اŸرح -ل -ة
ال -ث -أل-ث-ة وا’أخÒة ،داع-ي-أ اإ ¤ت-ك-ث-ي-ف
عمليأت زراعة اأششجأر الزيتون معتÈا
اإ‚أز  ٢٨٠٠هكتأر من اأششجأر الزيتون

ق - -ل - -ي- -ل- -ة ج- -دا و’ ت- -ل- -ب- -ي ا’أه- -داف
اŸوضشوعية للوزارة.
وذك -ر شش-ل-غ-وم ‘ ت-وصش-ي-أت وج-ه-ه-أ
Ÿصش-أل-ح ﬁأف-ظ-ة ال-غ-أب-أت Ãعسشكر،
اأنه يجب الÎفع عن عمليأت التششجÒ
ال -ت -ق -ل -ي -دي-ة وال-ت-وج-ه ن-ح-و ال-تشش-جÒ
ا’ق- -تصش- -أدي اسش -ت -ج -أب -ة ل -ت -ط -ل -ع -أت
ا◊كومة ‘ تنويع مصشأدر ا’قتصشأد
الوطني ،اإضشأفة على العنأية بصشيأنة
ا’أح -واضس اŸن -ح -درة ح -ف -أظ -أ ع -ل -ى
اإ‚أزات ال- - - -دول- - - -ة ‘ ›أل اŸوارد
اŸأئ -ي -ة وح -م -أي -ة السش-دود م-ن خ-ط-ر
التوحل الذي اأضشحى يسشتهلك مبألغ
ضشخمة لقأء عمليأت نزع ا’أوحأل.
وج - -دد ال - -وزي- -ر دع- -وت- -ه Ùأرب- -ة
ظ- -أه- -رة ا’أراضش- -ي ال- -ب- -ور ‘ شش -م -أل
ال -وط -ن ال -ت -ي اأصش -ب -حت ع -أئ -ق-أ اأم-أم
ا’سشتثمأر وفق ا’أرقأم التي وصشفهأ
شش- - -ل- - -غ- - -وم ب- - -أŸرع- - -ب- - -ة وت - -خ - -ي - -ف
اŸسشتثمرين ،وذكر اŸسشوؤول ب أهداف
ا◊كومة اŸسشطرة اŸنصشبة على بلوغ
مليو Êهكتأر من ا’أراضشي اŸسشقية
وضش -م -أن ا’ك-ت-ف-أء ال-ذات-ي م-ع اŸرور
نحو تصشدير اŸنتجأت الفÓحية ،من
خ Ó- -ل ال - -ت - -ف - -ك ‘ Òط- -رق ا’إن- -ت- -أج
ا◊دي-ث-ة واسش-ت-ع-م-أل ت-ق-ن-ي-أت السش-قي
العصشرية و ت أط ÒالفÓح. Ú

معسسكر:أام ا.Òÿسس

غول من أŸدية:

هناك من يريد جر البلدان إا« ¤ربيع عربي» ثان من أاجل التوسسع
دع - -ا أل- -دك- -ت- -ور ع- -م- -ار غ- -ول،
رئ -يسس ح -زب Œم-ع أم-ل أ÷زأئ-ر
«ت- -اج» ،صس -ب -ي -ح -ة أمسس ‘ ،ل -ق -اء
جوأري له باŸدية ،أثناء تدشسÚ
م-ق-ر «ت-اج» ،أإ ¤أل-ت-ج-ن-ي-د ألكبÒ
ل -ه -ي -اأت -ه ب-ك-ل أل-ب-ل-دي-ات ،م-ث-م-ن-ا
أيضس-ا أŸوأق-ف أل-رسس-م-ي-ة للجزأئر
Œاه ألقضسايا ألكÈى وأŸصسÒية
‘ ألعا.⁄
كششف غول ب أن حزبه يدعم برنأمج
رئيسس ا÷مهورية ويوؤطر كل اأهدافه
لتجسشيده ،مثمنأ اأيضشأ بهذه اŸنأسشبة
ك -ل ال -ق -رارات وك -ل م-أ صش-در م-وؤخ-را
ب- -خ- -أصش- -ة م- -أ ت- -ع- -ل- -ق Ãل- -ف ا’–أد
ا’إف- -ري- -ق- -ي ،وعضش- -وي- -ة ا÷م -ه -وري -ة
ال- -ع- -رب- -ي- -ة الصش- -ح -راوي -ة داخ -ل ه -ذا
الوعأء.
اأكد رئيسس «تأج» ‘ هذا اŸقأم ب أن
ح -زب -ه ي -ث -م -ن ق -رار ا÷زائ -ر ال -ث-أبت
بشش أن هذه القضشية ،داعيأ اإ ¤عدم
اÿل -ط وال -ف -ه -م م -ع م -ل-ف الصش-ح-راء
الغربية ،كونه تصشفية اسشتعمأر ،ويجب
اأن ت - -ع - -أل- -ج ‘ ال- -فضش- -أء ا’أ‡ي ،اإ¤
جأنب اأن اŸغرب جأر لنأ ولنأ حق
ا÷وار وحسش- -ن ال- -ت- -واصش -ل  ،وه -و م -أ
ن-دع-م ون-ع-م-ل ل-ه ،م-وضش-ح-أ ب -أن-ه «اإذا
اأراد اŸغ- -رب ا’إنضش- -م- -أم اإ ¤ا’إ–أد
فمأ عليه اإ’ قبول ششروط ت أسشيسشه
والعمل وفق اŸبأدئ التي اأنشش أ من
اأجلهأ» .
واع- -ت Èاأم Úع- -أم ح- -زب «ت -أج» ‘
ه-ذه السش-أن-ح-ة ،اأم-أم مسش-ت-ق-ب-ل-ي-ه ب -أن

قرار ا÷زائر حول مأ حدث بÎكيأ هو
موضشوعي ومسشوؤول ،مششÒا ب أن حزبه
يرى جأزمأ ب أن الوصشول اإ ¤السشلطة
يكون اإ’ من خÓل العمل بأŸوؤسشسشأت
الرسشمية والدسشتور والتداول السشلمي
على السشلطة ،داعيأ من هذا اŸنÈ
اإ ¤ال -ع -م -ل ب-ح-ذر م-ع اŸل-ف ا’أم-ن-ي
الداخلي على كل ا’أصشعدة والتعأمل
م- -ع -ه ب -ك -ل مسش -وؤول -ي -ة ورزان -ة وب -ك -ل
حيطة ،على اعتبأر اأنه ملف ششأئك
وم -ع -ق -د وي -خضش -ع ’أج-ن-دات اأج-ن-ب-ي-ة
هدفهأ اسشتحداث «ربيع عربي» ثأن
ع Èعدة دول ونطأق اأوسشع ،بقصشد
ت-قسش-ي-م ا’أوط-أن والشش-ع-وب وت-هششيشس
م-ك-تسش-ب-أت-ه-أ وسش-رق-ة ث-روات-ه-أ و’أج-ل
فرضس اŸزيد من هيمنة الكبأر على
الصشغأر.

اŸدية :م.اأم Úعباسس

ا’حد  ٢٤جويلية  ٢٠١٦م
الموافق لـ  ١٩ششوال  ١٤٣٧هـ

»æWh

ذكرى وإأ‚ازأت ‘ عيد ألشسرطة ألـ 54بوهرأن

بدوي :اإلرهاب انكسشر ،والتوتر بدول ا÷وار تهديد يواجَه با÷اهزية األمنية
لقليمية
لزمات أ إ
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بوضشياف ⁄ :يتم التأاكد ◊د اآلن اإن كان اللقاح
سشبب وفاة الرضشيع ‘ Úعيادة خاصشة بالرويبة

لرهابي ‘ أ÷زأئر بشسكل كب ،Òودعا Ÿوأصسلة أ÷هود Ÿكافحة
أكد وزير ألدأخلية وأ÷ماعات أÙلية ،نور ألدين بدوي ،أنحسسار ألعمل أ إ
لمنيات.
لمن ألوطني أللوأء عبد ألغا Êهامل ،على تطوير إأمكانيات جهاز ألشسرطة Ÿوأجهة ألتحديات أ أ
جميع ألتهديدأت ،فيما شسدد مدير أ أ
والرسشكلة واŸسشاعدة على أاك Ìمن صشعيد».

جمهرة العمليات اÿاصشة للششرطة..
قوة ضشاربة ودرع واقي

وهران /مبعوث «الشضعب»:
حمزة ﬁصضول
كل ششيء ‘ وهران كان يوحي ،بأانها مقبلة على
اح -تضش -ان ح-دث ب-ارز ،ف-اأ’عÓ-م ال-وط-ن-ي-ة وشش-حت
أاغ -لب شش -وارع اŸدي -ن -ة ال -رئ-يسش-ي-ة ،وضش-ب-طت ب-ع-د
اŸرافق الرئيسشية عقاربها على اŸوعد اŸنتظر.
اأ’مر ’ يتعلق ،با◊دث الثقا‘ الذي –تضشنه
وه- -ران إا ¤غ- -اي- -ة أاواخ- -ر الشش -ه -ر ا÷اري ،ول -ك -ن
Ãناسشبة وطنية سشنوية هامة –يي الذكرى الـ،5٤
ل -ت -أاسش -يسص الشش -رط -ة ا÷زائ -ري -ة ،واŸصش -ادف-ة لـ٢٢
جويلية من كل عام.
وال -ف -ارق ‘ اح -ت -ف -ائ -ي -ة وه -ران ع-ن ال-ط-ب-ع-ات
السش -اب-ق-ة ،أان-ه-ا ك-انت ﬁط-ة لÓ-طÓ-ع ع-ل-ى ب-عضص
اŸكاسشب ا◊ديثة ÷هاز اأ’من الوطني ،مكاسشب
جاءت نتيجة ÷هود اŸنتسشب Úللششرطة وŒسشيدا
ıطط تنمية القطاع.
وإ’حياء هذا ا◊دث الهام ،وصشل صشبيحة أامسص،
وزير الداخلية وا÷ماعات اÙلية نور الدين بدوي
Óم-ن ال-وط-ن-ي ال-ل-واء ع-ب-د ال-غ-اÊ
واŸدي -ر ال -ع-ام ل -أ
هامل ،مرفوق Úبوزيري الصشحة والسشكان وإاصشÓح
اŸسش- -تشش -ف -ي -ات ع -ب -د اŸالك ب -وضش -ي -اف وال -ع -م -ل
وال -تشش-غ-ي-ل والضش-م-ان ا’ج-ت-م-اع-ي ﬁم-د ال-غ-ازي،
Óشش -راف ع -ل -ى ج -م -ي -ع اŸراسش-ي-م
و’ي -ة وه -ران ل  -إ
بحضشور قائد الناحية العسشكرية الثانية والسشلطات
الو’ئية.
ك-ل ت-ف-اصش-ي-ل ا◊ف-ل ،ك-انت م-ه-م-ة ل-ل-غ-اي-ة سشواء
Ÿنتسشبي جهاز اأ’من الوطني أاو للمواطن Úبالنظر
للعÓقة الÎابطية الوثيقة ب Úالطرف.Ú
وفضش- -ل وزي- -ر ال- -داخ -ل -ي -ة ﬂال -ف -ة ع -رف سش -اد
لسش-ن-وات ‘ خ-ط-اب-ات م-ن-اسش-ب-ات ،مسش-ت-ه Ó-ك-ل-م-ته
بتقد Ëعرفان كب Òلضشحايا سشلك اأ’من الوطني
وب- -ق- -ي -ة اأ’سش Ó-ك اأ’م -ن -ي -ة اأ’خ -رى ،م -ن ا◊رسص
البلدي والدفاع الششرعي.
وق -ال ب -دوي« :ل -ن اب -دأا ك -ل -م -ت -ي ب -ا◊ديث ع-ن
إا‚ازات الششرطة ،بل بأاولئك الذين ضشحوا بالنفسص
والنفيسص من أاجل سشÓمة الوطن وعزته خÓل فÎة
حالكة من تاريخ البÓد».
وأاضش -اف «رج -ال ونسش -اء اأ’م -ن ال -وط -ن-ي وب-ق-ي-ة
اأ’سشÓ- -ك صش- -م -دوا ‘ ◊ظ -ة ب -اع ف -ي -ه -ا ال -ب -عضص
ضشمÒهم ،ورابطوا ‘ وقت فضشل آاخرون الفرار».
وأ’ج -ل ال -وف -اء ل -روح ه -ؤو’ء الشش -ه-داء ،أاك-د ن-ور
الدين بدوي ،ضشرورة «بدل اأ’حسشن للتكفل بأافراد
أاسشرهم باعتبارهم أامانة ‘ أاعناقنا ولن نقصشر ‘
ح-ق-ه-م» ،وح-ي-ا ال-وزي-ر م-ع-ط-وب-ي ومتقاعدي جهاز
الشش -رط -ة ال -ذي -ن ق -دم -وا دم -ه-م وأان-فسش-ه-م ÿدم-ة
السشلك وصشيانة أامن الوطن واŸواطن.

النششاط اإلرهابي انحسشر كثÒا ولكن..
وع- -ل- -ى صش -ع -ي -د آاخ -ر ،أاوضش -ح وزي -ر ال -داخ -ل -ي -ة
وا÷ماعات اÙلية ،نور الدين بدوي ،أان «النششاط
اإ’ره -اب-ي ان-حصش-ر ك-ثÒا» ،م-ن-ب-ه-ا إا ¤أان ال-ت-ه-دي-د
مازال قائما ،معتÈا ‘ الوقت ذاته أان التوتر القائم
بدول ا÷وار وارتفاع نسشبة التطرف ‘ بعضص الدول
Óعمال اإ’رهابية التي Áكن أان
الششقيقة ،مصشدرا ل أ
تخل باأ’من وا’سشتقرار.
وأاشش -ار ال -وزي -ر ،ا ¤أان اÿط -ورة وال -ت -ع -ق-ي-د ‘
ال -نشش -اط اإ’ره -اب -ي اŸع -و ،⁄ت -ك-م-ن ‘ ال-ت-ح-ال-ف
والÎاب - -ط اŸوج - -ود ب Úا÷م- -اع- -ات اإ’ره- -اب- -ي- -ة
وا÷رÁة اŸن -ظ -م -ة ال -ع -اب -رة ل -ل -ح -دود ‡ث-ل-ة ‘
ا’Œار باıدرات وا’سشلحة ،حيث تششكل وسشيلة
ومصشدر دخل ما‹ لها.
كل هذه التحديات حسشب الوزير بدوي ،تفرضص
مزيدا من ا÷اهزية اأ’منية والتكيف مع اسشاليب

ا÷رÁة Ãختلف أانواعها خاصشة اإ’لكÎونية ،وقال
Óمن الوطني،
أان اإ’‚ازات الباهرة واŸششهودة ل أ
ت -ف -رضص م -زي -دا م-ن ا’ق-ب-ال وال-ت-ق-دم ن-ح-و اأ’م-ام
لصشيانة أامن اŸواطن وحماية ‡تلكاته.
–دث بدوي ،عن تهديدات أاخرى تواجه جهاز
الشش -رط -ة وت -ت -ع -ل -ق ب -ا÷رÁة ا◊ضش -ري -ة وال -ع-ن-ف
اÛتمعي والتي تتطلب مواكبة حثيثة Ÿكافحتها
وفرضص دولة ا◊ق والقانون.
وه -اج -م وزي -ر ال -داخ -ل -ي -ة «اأ’شش -خ -اصص ال -ذي -ن
ي-ح-م-ل-ون أاف-ك-ارا غ-ري-ب-ة ع-ن اÛت-م-ع ا÷زائ-ري،
Œعلهم مطية أ’طراف معادية تسشعى لبث سشمومها
ع Èأاف -ك -ار م -ن -ح -رف -ة وخ -طÒة ت-ه-دف ل-ل-مسش-اسص
بالوحدة الوطنية التي ضشحى من أاجلها الششهداء».
داعيا إاŒ ¤نيد كل الطاقات واإ’مكانيات للتصشدي
للمخاطر ،وŒسشيد كل برامج العصشرنة واإ’صشÓح
وما يسشتلزم من التطورات لÓسشتجابة للجاهزية
اأ’منية.
وأاك-د ال-وزي-ر أان ج-ه-از الشش-رط-ة ي-ح-ظ-ى ب-ع-ن-اية
خ -اصش -ة م -ن ق -ب -ل رئ-يسص ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز
بوتفليقة ودعم الوزير اأ’ول عبد اŸالك سشÓل.

اللواء هامل :القانون وحقوق
اإلنسشان ركيزة أاسشاسشية
Óمن الوطني عبد
من جانبه ،أاكد اŸدير العام ل أ
ال -غ -ا Êه -ام -ل ،اŸضش -ي ق -دم -ا ‘ ب -رام -ج ت-ط-وي-ر
مؤوسشسشة الششرطة وجعلها دائمة ‘ قمة مسشتواها
العملياتي واأ’مني.
وق -ال ه -ام-ل «ن-ط-م-ئ-ن رئ-يسص ا÷م-ه-وري-ة ،أان-ن-ا
سش- -ن -واصش -ل ال -ع -م -ل ‘ ظ -ل إارشش -ادات -ك -م ال -ق -ي -م -ة
وتوصشياتكم ا◊كيمة ولن ندخر جهدا ‘ سشبيل أامن
الوطن».
وتابع «أان الششرطة أاخذت على نفسشها خدمة
اŸواطن وحماية ‡تلكاته لي Óنهارا و’ Áكنها
التفريط ‘ مهتمها أاو إاغفالها».
Óمن الوطني،
وأافاد بتسشط ÒاŸديرية العامة ل أ
ﬂطط Ÿسشايرة اأ’زمات ذات اأ’بعاد اإ’قليمية
والدولية.
Óمن الوطني ،أان اŸكانة
وقال اŸدير العام ل أ
ال-رائ-دة ال-ت-ي ب-ل-غ-ت-ه-ا الشش-رط-ة ا÷زائ-ري-ة ،تأاكدت
خ Ó-ل اخ -ت -ي -اره -ا ’ح -تضش -ان م -ق -ر آال-ي-ة الشش-رط-ة
اإ’فريقية «أافريبول» ،وا’ششادة الواسشعة التي تلقتها
من قبل اŸششارك ‘ Úالقمة من ﬂتلف أاجهزة
الششرطة للبلدان اإ’فريقية.
وأاششار إا ¤اسشتعدادها لوضشع خÈتها ‘ ›ال
م- -ك- -اف- -ح- -ة اإ’ره- -اب ،م- -ع دول ال- -ق -ارة السش -م -راء
واŸسش -اه -م-ة ‘ ال-ت-ك-وي-ن وت-ب-ادل اÈÿات وت-ب-ادل
التقنيات معها.
وحث هامل ،كافة اطارات السشلك على مواصشلة
اصشÓح اŸناهج وتكوين العنصشر البششري وتأاهيله
Ÿواكبة التحديات والتحو’ت الداخلية واÿارحية،
وقال اŸتحدث ان ا◊فل حمل رسشائل اسشتمرار
ا÷ه-ود ل-ت-ح-ق-ي-ق ام-ن ن-وع-ي واسشÎات-ي-ج-ي ششامل،
والقضشاء على كافة اŸعوقات التي تهدد البÓد.
وقال هامل ‘ ،ختام كلمته أان اŸكاسشب التي
حققتها اŸؤوسشسشة الششرطية جاء بفضشل تضشحيات و
نضشا’ت ابنائها ،مؤوكدا أان العدالة والقانون وحقوق
اإ’نسشان «دسشتور ’ نحيد عنه ودعامة بناء الوطن»
مششÒا ا ¤التنسشيق الكامل مع قطاع العدالة ‘ هذا
اŸيدان.
و‘ سشياق آاخر ،أاششاد اللواء هامل ،بنائب
وزي---ر ال---دف--اع ال--وط--ن--ي ق--ائ--د أارك--ان ا÷يشص
ال-وط-ن-ي الشش-ع-ب-ي ال-ف-ري-ق أاح-م-د ڤ-اي-د صش-ال-ح
«ع-ل-ى ال-دع-م ال-ك-ب Òال-ذي ي-ق-دم-ه ل-ل-م-دي-ري-ة
Óم--ن ال--وط--ن-ي ‘ م-ي-دان ال-ت-ك-وي-ن
ال--ع--ام--ة ل --أ

ششهدت أامسص ،مديرية حفظ النظام بوهران،
على النجاح الباهر للتنسشيق اأ’مني الرفيع اŸسشتوى
ب Úا÷يشص الوطني الششعبي وجهاز اأ’من الوطني.
حيث وقع اللوء عبد الغا Êهامل ،على اŸيÓد
الرسشمي للفوج اأ’ول Ÿصشلحة فتاكة ‘ مكافحة
ا÷رÁة– ،مل إاسشم «جمهرة العمليات اÿاصشة
للششرطة (غوسشب)».
هذه اÛموعة ا÷ديدة ،خضشعت لتكوين عال
اŸسشتوى مكنها من اكتسشاب اسشلوب قتا‹ يجمع
ب Úق - -درات ال - -ق - -وات اÿاصش - -ة ،ورشش - -اق- -ة وق- -وة
«النينجا» اأ’مر الذي يسشمح لها بتأادية مهامه ‘ أاية
بيئة جغرافية مهما بلغت درجة صشعوبتها.
وتتدخل جمهرة العمليات اÿاصشة للششرطة ،عند
ح -دوث مسش -اسص خ -ط Òب -اأ’م -ن ال-ع-ام ،وتسش-ت-خ-دم
اسشاليب دفاعية وهجومية فتاكة تنفذها عناصشر
مدربة على القفز من اŸروحيات والقنصص والتمويه
وال- -ت -ح -ط -ي -م م -زودة ب -ك -اف -ة ا’سش -ل -ح -ة ال -ب -يضش -اء
والرششاششات والقاذفات واŸتفجرات.

اŸسشتششفى ا÷هوي لألمن مكسشب ثمÚ
احتفائية العيد الـ 5٤للششرطة اسشتهلت بتدششÚ
وزير الداخلية وا÷ماعات اÙلية نور الدين بدوي،
Óمن الوطني اللواء عبد الغاÊ
رفقة اŸدير العام ل أ
Óمن الوطني
هامل Ÿؤوسشسشة ا÷هوية ا’سشتششفائية ل أ
واŸرك -ز ا÷ه -وي ل -ل -ت -ح -ال -ي -ل ال -ط -ب -ي-ة وال-تصش-وي-ر
باأ’ششعة.
ويتسشع اŸسشتششفى ا÷ديد لـ ١٢٠سشرير ،ويحتوي
على كافة اŸصشالح الطبية بداء من ا’سشتعجا’ت
ا ¤ا÷راحة العامة ،كما يحتوي على ﬂتلف أاجهزة
التششخيصص ا’ششعاعي.
هذا الهيكل الصشحي الضشخم ،اعتÈه وزير الصشحة
عبد اŸالك بوضشياف« ،الهدية اأ’جمل» ،للمنتسشبÚ
لسشلك الششرطية ا÷زائرية ‘ عيدها الـ ،5٤وقال
بوضشياف ‘ تصشريح صشحفي على هامشص ا’حتفائية
Óمن الوطني ،يÈز التطور
بأان اŸسشتششفى ا÷هوي ل أ
التدريجي الذي بلغه قطاع الصشحة با÷زائر ويدخل
‘ اطار اŸششاريع الصشحية التكميلية على غرار ما
هو متاح للجيشص الوطني الششعبي.
وبلغت تكلفة ا‚از هذا الصشرح الطبي  ٢٠مليار
دينار جزائري ششيد على مسشاحة  ٩آا’ف م Îمربع
ويعد ثمرة اıطط اÿاصص بتنمية قطاع ا’من
ال -وط -ن -ي ،وسش -يسش -م -ح ب-ت-ع-زي-ز اŸن-ظ-وم-ة الصش-ح-ي-ة
ل -ل-ج-ه-از ،ب-ح-يث سش-يسش-ت-ف-ي-د م-ن-ه م-وظ-ف-و الشش-رط-ة
وعائÓتهم بالو’يات الغربية للوطن.

وعّين عميد الششرطة سشا ⁄عاششور
مديرا عاما للمسشتششفى
وبقصشر اŸعارضص دششن وزير الداخلية واŸدير
Óيام اإ’عÓمية
Óمن الوطني ،الطبعة  ٦٤ل أ
العام ل أ
اŸفتوحة حول اأ’من الوطني ،حيث اطلعا على
احدث اأ’جهزة التي اقتنتها مؤوسشسشة الششرطة أ’داء
م- -ه- -ام -ه ‘ أاحسش -ن ال -ظ -روف .وت -ف -ق -دا ﬂت -ل -ف
اأ’ج- -ن -ح -ة ال -ت -ي اسش -ت -ع -رضص مسشÒة ا÷ه -از م -ن -ذ
ا’سشتقÓل وا ¤غاية اليوم.

تقليد الرتب و 14مراقبا جديدا
وعرف ا◊فل ا’سشتعراضشي بوحدة حفظ النظام
ب -وه -ران ،ت -ق -ل -ي-د ال-رتب م-ن ق-ب-ل وزي-ر ال-داخ-ل-ي-ة
وا÷م -اع -ات اÙل -ي -ة رف -ق -ة ال -ل -واء م -دي-ر اأ’م-ن
الوطني ،وبحضشور وزيرا الصشحة والعمل ،بحضشور
اللواء قائد الناحية العسشكرية الثانية لـ ١٤عميدا
أاول للششرطة “ت ترقيتهم لرتبة مراقب ششرطة
وك -ذا ت -رق-ي-ة  ٣ع -م -داء شش-رط-ة ل-رت-ب-ة ع-م-ي-د أاول
للششرطة ا ¤جانب توششيح عدد من اÙافظÚ
للششرطة.
واخ- -ت- -ت -م ا◊ف -ل ب -ت -ق -د Ëج -وائ -ز ل -ل -ت Ó-م -ي -ذ
اŸتفوق ‘ Úششهادة البكالوريا من ابناء موظفي
ا÷ه -از ،وت -ك-ر Ëب-عضص ق-دم-اء اŸؤوسشسش-ة و‡ث-ل-ي
اÛتمع اŸد.Ê
واسش -ت -م -ت -ع ا◊ضش -ور ب -ع -روضص ري -اضش -ي -ة ل -ف-رق
متخصشصشة ‘ الكاراتي والكونغفو واسشتعراضص عال
اŸسش -ت -وى اداه ف -وج ج -م -ه -رة ال -ع -م -ل-ي-ات اÿاصش-ة
للششرطة“ ،ثلت ‘ –رير رهينة باسشتخدام قناصشة
وم -روح -ي -ات وال -ي -ات ل -ل -ت -دخ -ل السش -ري-ع و–ط-ي-م
للقرميد و–دي حلقات نارية بالقفز حولها.

صس - - - -رح وزي - - - -ر ألصس- - - -ح- - - -ة
وألسس- - - - - - - -ك- - - - - - - -ان وأإصس Ó- - - - - - -ح
أŸسس - -تشس- -ف- -ي- -ات ،ع- -ب- -د أŸالك
ب-وضس-ي-اف ،أمسس ،ب-وه-رأن أنه
 ⁄ي -ت -م أل -ت -اأك-د ◊د ألآن أإن
ك- - -ان أل- - -ل- - -ق- - -اح سس- - -بب وف- - -اة
أل -رضس -ي -ع Úم -وؤخ-رأ ‘ ع-ي-ادة
خاصسة بالرويبة.
واأب -رز ال -وزي -ر ل-لصش-ح-اف-ة ع-ل-ى
ه- -امشص م -راسش -م اإح -ي -اء ال -ذك -رى
الـ 5٤لتاأسشيسص الششرطة ا÷زائرية

اأنه قد ” فتح –قيق Ÿعرفة اإذا
ك -ان سش-بب وف-اة ال-رضش-ي-ع Úن-اج-م
ع-ن ال-ل-ق-اح-ات اŸذك-ورة ،مضشيفا
اأن اŸصش- -ال- -ح اŸع -ن -ي -ة ب -دائ -رت -ه
الوزارية قد قامت بسشحب موؤقت
لعلبة اللقاح على سشبيل ا’حتياط.
ك- - -م- - -ا اأشش- - -ار وزي- - -ر الصش - -ح - -ة
والسش -ك-ان واإصشÓ-ح اŸسش-تشش-ف-ي-ات
اإ ¤اأن صشناعة ا’أدوية ‘ ا÷زائر
‘ تطور ،حيث يوجد  ٨5وحدة
’إنتاج ا’أدوية ع Èالوطن.

عائشسة تقابو من ألبويرة:

الصشناعة ا◊رفية الرافد القوي للمقصشد السشياحي
حثت عائشسة تقابو،
ألوزيرة أŸنتدبة أŸكلفة
بالصسناعة ألتقليدية
أ◊رفي Úللحفاظ على
هذأ أŸوروث ألثقا‘
أ÷زأئري.
ق- -الت ال- -وزي- -رة اŸن -ت -دب -ة
خ Ó- -ل زي - -ارت - -ه - -ا ،أامسص ،إا¤
و’ية البويرة أان الدولة توفر
كل اإ’مكانيات للحرفي Úأ’ن
هذا القطاع صشناعي بامتياز
يسشاهم ‘ ا’قتصشاد الوطني
وي -ط -ور اŸن -ت -وج ع -ن ط -ري -ق
اŸن - - -افسش- - -ة ‘ ال- - -تسش- - -وي- - -ق
والتصشدير إا ¤اÿارج.
أاك - -دت ت - -ق - -اب- -و مشش- -ارك- -ة
ا÷زائ- -ر ‘ اÙاف -ل ال -دول -ي -ة م -ن
بينها القرية الÎاثية لششيخ زايد ‘
أاب -وظ -ب -ي وال-ق-ري-ة ال-ع-اŸي-ة ‘ دب-ي
ب -فضش -ل ج-ودة اŸن-ت-وج .وه-و م-ن-ت-وج
يحمل مواصشفات ا÷ودة التي تعد
أاولوية وششرط ‘ السشياسشة الوطنية
اŸن- -ت- -ه- -ج- -ة ال -ت -ي ت -ع -د الصش -ن -اع -ة
التقليدية الوجه اآ’خر للسشياحة.
وخ Ó-ل زي-ارت-ه-ا أاشش-رفت ال-وزي-رة
اŸنتدبة على امضشاء اتفاقية ششراكة
ب Úغرفة الصشناعة التقليدية للبويرة
وم -رك -ز ال -ت -ك -وي -ن اŸه-ن-ي «ح-ف-ي-ظ

سشنحاضشري».
ك-م-ا ق-امت ب-ف-ت-ح م-ع-رضص ج-هوي
للصشناعات التقليدية Ãششاركة ‡ثلي
عششر و’يات من الوسشط.
با’خضشرية اششرفت تقابو على
اف-ت-ت-اح م-رك-ز الصش-ن-اع-ات ال-ت-قليدية
كما ” توزيع مقررات ا’سشتفادة من
اÓÙت ◊رفي.Ú
وبسشور الغز’ن تفقدت الوزيرة
اŸن -ت -دب -ة دار الصش-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة
وا’لتقاء مع ا◊رفي.Ú

البويرة :ع.نايت رمضضان

ترقية  143ششرطي ‘ ﬂتلف الرتب
وتكر Ëمتقاعدين و‚باء

أح -تضس-نت أŸك-ت-ب-ة أ◊ضس-ري-ة
ل -ل-م-ط-ال-ع-ة أل-ع-م-وم-ي-ة ب-ت-ي-ب-ازة
صس-ب-ي-ح-ة أمسس ،ف-ع-ال-ي-ات إأح-ي-اء
ع -ي -د ألشس -رط -ة ‘ ط-ب-ع-ت-ه ألـ54
ب -ح -يث ح -ظ-ي  143شس-رط-ي م-ن
ﬂت - -ل- -ف أل- -رتب بÎق- -ي- -ات إأ¤
رتب ع -ل -ي -ا م -ن ب-ي-ن-ه-م مÓ-زم-ان
أولن لشس -رط -ة “ت ت -رق-ي-ت-ه-م-ا
إأ ¤رت - -ب - -ة ﬁاف - -ظ ل- -لشس- -رط- -ة
ب-ال-ت-وأزي م-ع ت-ك-ر Ëعّ-دة ف-ئات
أخ - -رى ل - -ه - -ا عÓ- -ق- -ة م- -ب- -اشس- -رة
لمن.
Ãصسالح أ أ

تيبازة :عÓء ملزي
و‘ ذات اإ’ط- -ار ،ف- -ق -د ح -ظ -ي ٤
متفوق Úاأ’وائل ‘ ششهادة البكالوريا
من أابناء الششرطي Úبتكر Ëخاصص من
ل -دن اأ’م -ن ال -و’ئ -ي ال-ذي م-ن-ح ل-ه-م
أاغ- -ل- -ف- -ة م- -ال -ي -ة ت -ت -ن -اسشب واŸع -دل
اÙصش -ل ع -ل -ي-ه ‘ الشش-ه-ادة ك-م-ا ّ”
تكر ٤ Ëمتقاعدين من ا÷هاز كانوا
ق- -د اسش- -ت- -ف- -ادوا م- -ن ا’ح- -ال -ة ع -ل -ى
التقاعد العادي مؤوخرا ،إاضشافة إا¤
ت -ك -ر Ëم -دي -رة اŸك -ت -ب -ة ا◊ضش -ري -ة

ل-ل-م-ط-ال-ع-ة ال-ع-م-وم-ي-ة وال-ت-ي سشايرت
باهتمام كب Òعّدة نششاطات توعوية
و–سشيسشية ومناسشباتية أاقامها اأ’من
الو’ئي على مدار السشنة.
وكانت مصشالح اأ’من الو’ئي قد
بر›ت عّدة نششاطات مكملة ’حياء
التظاهرة “ثلت على وجه اÿصشوصص
‘ زيارات ›املة لبعضص الششرطيÚ
اŸرضشى ومتقاعدي ا÷هاز ببيوتهم
أاو على مسشتوى اŸسشتششفيات لدعم
أاواصشر ا’نتماء والوفاء.
كما اسشتفاد ششرطيو اأ’من الو’ئي
أاول أامسص م -ن ﬁاضش -رة م -ت -خصشصش-ة
ح -ول ت -اري -خ الشش -رط-ة ا÷زائ-ري-ة ّ”
ع- -ل- -ى ه- -امشش- -ه- -ا ال- -ت- -طّ- -رق ÷ه -ود
اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل-لشش-رط-ة ‘ سش-ب-يل
حفظ اأ’من والرقي بجهاز الششرطة
Ÿواك-ب-ة ال-ت-ط-ورات ا◊اصش-ل-ة بالبÓد
واÛت -م-ع ،وأاق-ي-مت م-ق-اب-ل-ة ‘ ك-رة
القدم ب Úفريق اأ’من الو’ئي وفريق
إاحدى اŸؤوسشسشات اإ’عÓمية ”ّ من
خÓلها تكر Ëمنششطي اللقاء بغ ّضص
ال -ن -ظ -ر ع -ن ال-ن-ت-ي-ج-ة ال-ت-ي آال ال-ي-ه-ا
باعتبار الهدف من تنظيمه يكمن ‘
إاع-ط-اء ب-ع-د إاعÓ-م-ي أاك Èل-ل-م-ن-اسشبة
ي إاعتبار آاخر.
أاك Ìمن أا ّ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ا’حد  ٢٤جويلية  ٢٠١٦م
الموافق لـ  ١٩ششوال  ١٤٣7هـ

«الشسعب» ترصسد ارتفاع أاسسعار اللحوم والدواجن

ضشرورة خروج إŸسشتثمرين من حالة إلÎدد لقتحام معركة إلتنمية

لنتاج لسسد عجز  100أالف طن ‘ اللحوم البيضساء
بولنوار :تشسجيع ا إ
دعا رئيسس ا÷معية الوطنية للتجار وا◊رفي Úا÷زائري ،Úا◊اج الطاهر بولنوار ،إا ¤ضسرورة تشسجيع إانتاج اللحوم والدواجن
لنتاج اÙلي ل يغطي الطلب ،إاذ يبلغ ›مل ما يسستهلكه ا÷زائريون من اللحوم البيضساء  300أالف طن سسنويا وهي كامل
كون ا إ
الكمية اŸنتجة ،بينما يفوق الطلب على اŸادة  400أالف طن سسنويا ،ما Áثل عجزا بأازيد من  100أالف طن سسنويا ‘ إانتاج الدجاج.

صسونيا طبة

البدائية والتقليدية ،و‘ ظل انخفاضص سشعره
‘ شش - -ه- -ر رمضش- -ان إا ٢٠٠ ¤دج ل-ل-كيلوغرام،
ت -خ -وف اŸرب -ون م -ن ت -ك -ب -د خسش -ارة ن-ت-ي-ج-ة
اسشتمرار انخفاضص ثمنه‡ ،ا جعلهم يقلصشون
حصشة الدجاج اŸربي.
وف -ي -م -ا ي -خصص أاسش -ع-ار ال-دج-اج اŸرت-ف-ع-ة
أاج -اب ب -ول -ن -وار ق -ائ -ل« :إان م -ت -وسش -ط سش -ع-ر
ال -ك -ي -ل -وغ -رام ال-واح-د ح-ال-ي-ا يÎاوح ب٣٠٠ Ú
و ٣٢٠دج ،وقد يصشل إا ٣٤٠ ¤دج ‘ بعضص
اŸناطق ،بينما تراوح سشعره لدى Œار ا÷ملة
ما ب ٢7٠ Úدج و ٢٨٠دج ،أاما عند اŸربÚ
فيÎاوح ما ب ٢٢٠ Úدج و ٢٤٠دج» ،مششÒا إا¤
عوامل أاخرى كانت سشببا ‘ مششاكل ششعبة
تربية الدواجن ‘ ا÷زائر على غرار نقصص
اليد العاملة خاصشة ‘ فصشل ا◊ر وارتفاع
تكاليف تربية الدجاج على غرار غلء أاسشعار

رغم قلة الطلب هذا الصسيف

الغذاء والكراء وغÒها.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،ن -ف-ى ﬁدث-ن-ا أان ي-ك-ون
ارتفاع أاسشعار الدجاج راجع إا ¤اŸضشاربة أاو
ا’حتكار بدليل أانه وصشل إا ¤ثمن  ٢٠٠دج
ال -ذي ي -ع -د أادن-ى سش-ع-ر ب-داي-ة شش-ه-ر رمضش-ان،
مؤوكدا أانه يسشتحيل اŸضشاربة ‘ ظل وفرة
اإ’نتاج.
وع ÈاŸواط- -ن- -ون م- -ن ج- -ه- -ت- -ه -م ،ع -ن
اسشتياءهم من ارتفاع سشعر الدجاج الذي وصشل
إا ٣٤٠ ¤دج ل -ل -ك-ي-ل-وغ-رام ال-واح-د ‘ ب-عضص
اŸناطق بعد أان اسشتقر ‘ حدود  ٢٤٠دج
لليكلوغرام ششهر رمضشان مؤوكدين أان أاسشعار
اللحوم البيضشاء ارتفعت خلل اأ’يام اأ’خÒة
بششكل ﬁسشوسص دون مÈرات واضشحة وبالتا‹
من الضشروري ايجاد حل للرتفاع اŸفاجئ
أ’سشعار اŸنتوجات الغذائية.

سشوق إلدجاج يلتهب بسشطيف
ت -ع -رف أاسس -واق م -دي -ن -ة سس-ط-ي-ف ،ه-ذه
لي -ام ،زي-ادات م-ع-تÈة ‘ أاسس-ع-ار ال-ل-ح-وم
ا أ
البيضساء ،وهذا خÓفا Ÿا كان سسائدا خÓل
لو ¤بعده .وقد
ليام ا أ
شسهر رمضسان ،وا أ
خ- -ل- -فت ه- -ذه ال- -وضس- -ع- -ي- -ة غ ÒاŸأال- -وف- -ة
اسس- -ت -ي -اءا ك -بÒا ل -دى اŸواط -ن ،Úخ -اصس -ة
منهم أاصسحاب الدخل اÙدود« .الشسعب»
خ- -رجت إا ¤اŸي- -دان ل- -ل- -ت- -ح- -ري ‘ وه- -ذا
ال- -غÓ- -ء غ ÒاÈŸر ال- -ذي ي- -ك- -وي ج -ي -وب
اŸسستهلك.Ú
‘ ج -ول -ة ق -ادت-ن-ا إا ¤سش-وق ع-ب-اشش-ة ع-م-ار
اŸع -روف بسش -وق «ل-ن-دري-و‹» ب-وسش-ط م-دي-ن-ة
سشطيف ،والذي يعت Èقبلة أاصشحاب الدخل
اÙدود ،ع- -اي- -ن- -ا ع- -زوف- -ا ك -بÒا ع -ن شش -راء
ال- -دج- -اج ،ح- -يث وصش- -ل سش- -ع- -ره إا ٣٩٠ ¤دج
ل -ل-ك-ي-ل-وغ-رام ال-واح-د ،ب-ع-د م-ا ب-ي-ع بـ ٢٤٠دج
خلل رمضشان ،أاما ششرائح صشدر الدجاج فبلغ
سشعرها ب 7٥٠ Úإا ٨٠٠ ¤دج للكيلوغرام‘ ،

ح Úتعرضص اأ’حششاء أاي الكبد والقلوب بسشعر
 ٨٠٠دج.
اع- -ت ÈاŸتسش- -وق- -ون لـ»الشش- -عب» اأ’سش- -ع -ار
اŸتداولة جد مبالغ فيها فعزفوا عن ششرائها.
ما زاد ‘ دهششة اŸواطن Úمن ارتفاع أاسشعار
اللحوم البيضشاء ‘ سشطيف هذا العام ،هو
نقصص الطلب بششكل واضشح ،لغياب حركة نزوح
إا ¤ع -اصش -م -ة ال -هضش-اب ه-ذا الصش-ي-ف ،بسش-بب
توقف ا◊ركة اŸرورية ‘ وسشط اŸدينة من
أاج -ل أاشش -غ -ال الÎام -واي ،وك-ذا غ-ل-ق ح-دي-ق-ة
ال -تسش -ل -ي-ة ال-ت-ي ك-انت تسش-ت-ق-طب آا’ف ال-زوار
بسشبب اأ’ششغال.
ال- -ت- -ه- -اب اأ’سش- -ع- -ار “سص ك- -ذلك السش- -مك
بأانواعه اıتلفة ’ سشيما السشردين ‘ ،جناح
اأ’سشماك ،عاينا أان السشردين الذي يعت Èملجأا
متوسشطي وﬁدودي الدخل ،قد عرضص بـ٥٠٠
دج للكيلوغرام ،وهو كذلك سشعر مرتفع بالنظر
للقدرة الششرائية اÎŸنحة أ’غلب اŸواطن،Ú

ا÷مهورية ا÷زائرية الدÁقراطية الشسعبية
ولية ا÷زائر
مديرية التقن ،Úالشسؤوون العامة واŸنازعات
مصسلحة الشسؤوون العامة
مكتب ا÷معيات
رقم / 4٦٦ :م ت شس ع م /م شس ع /م ج ٢01٦ /
رقم اŸلف  1٩٩٧ / 1٢04 / 31الرياضسة والÎبية البدنية

وصشل إسشتÓم إلتبليغ باŸطابقة إلقانونية للقانون
إألسشاسشي للنادي إلرياضشي إلهاوي مع أإحكام إŸرسشوم
إلتنفيذي رقم ٧٤ / ١٥
’حكام اŸادة  ١٠من اŸرسشوم التنفيذي رقم  ١٥ـ 7٤
طبقا أ
اŸؤورخ ‘  ٢٦ربيع الثا Êعام  ١٤٣٦ه ـ اŸوافق لـ  ١٦فÈاير سشنة
’سشاسشي النموذجي اŸطبق
لحكام والقانون ا أ
 ٢٠١٥اÙدد ل أ
على النادي الرياضشي الهاوي،
بناء على ﬁضشر إاجتماع ا÷معية العامة العادية اŸؤورخ ‘
’سشاسشي
 ٢٠١٦ / ٠٢ / ٠٤اŸتضشمن اŸصشادقة على القانون ا أ
للنادي الرياضشي الهاوي متعدد الرياضشات اŸسشمى الششباب
الرياضشي بلدية عت Úالبنيان اŸسشجل –ت رقم  ٣١بتاريخ ٢7
 ١٩٩7 / ٠٣ /الكائن مقره بدار الششباب الصشخري حي ١١
ديسشم ١٩٦٠ Èبلدية ع Úالبنيان.
” هذا اليوم اسشتلم ملف اŸطابقة القانونية مع أاحكام
اŸرسش -وم اŸشش -ار ال -ي -ه أاع -له وب-ال-ت-ا‹ ي-جب ال-ق-ي-ام ب-اج-راءات
’حكام اŸادة  ١٨الفقرة  ٠٢من القانون  ١٢ـ ٠٦
ا’ششهار وفقا أ
اŸؤورخ ‘  ١٨صشفر عام  ١٤٣٣هـ اŸوافق لـ  ١٢جانفي ٢٠١٢
اŸتعلق با÷معيات.
الششعب /ا’حد  ٢٤جويلية  ٢٠١٦م

أاك- -دت سس- -ع -ي -دة ن -غ -زة،
رئ- -يسس- -ة ال- -ك- -ن- -ف- -درال- -ي -ة
ال- - -ع- - -ام- - -ة ل - -ل - -م - -ؤوسسسس - -ات
لغواط أان
ا÷زائرية من ا أ
ا÷زائر تخطو بثبات نحو
ال- -ن- -م- -و والزده- -ار ،وه- -ي
ل- -يسست ‘ م -رح -ل -ة اÿط -ر
لن -ه-ي-ار وي-جب اÙارب-ة
وا إ
م-ن أاج-ل ال-ن-م-و والق-تصساد
الوطني.
أاضش -افت ن -غ -رة ‘ ل -ق -اء م-ع اŸسش-ت-ث-م-ري-ن
ورج-ال اأ’ع-م-ال ب-ع-ن-وان «شش-رك-اء ‘ ال-ت-ن-مية
ا’قتصشادية» أان قانون ا’سشتثمار ا÷ديد أاهل
ا÷زائر ’قتحام كل اÛا’ت ا’قتصشادية
وليسص البÎول فقط ،مذكرة أان و’ية اأ’غواط
تتميز بقطاعات صشناعية وفلحية وسشياحية
تؤوهلها أ’ن تكون قطبا صشناعيا بامتياز.
ودعت نغزة ‘ اللقاء الذي حضشره وا‹
اأ’غ - -واط ب - -ا’ضش - -اف- -ة إا ¤أاعضش- -اء اŸك- -تب
الوطني للكنفدرالية ورئيسشها الششر‘ حبيب
ي- -وسش- -ف- -ي ،اŸسش -ت -ث -م -ري -ن إا ¤ول -وج ج -م -ي -ع
القطاعات لتنويع ا’قتصشاد الوطني والدفع
بعجلة التنمية قائلة أان و’ية اأ’غواط رائدة
‘ ج- -م- -ي- -ع اÛا’ت وت- -ف- -ت- -ح أاف -اق واع -دة
ل -لسش -ت -ث -م -ار ب -ت -وف Òث-ورة ح-ي-وان-ي-ة وم-وارد
ط -اق -وب -ة وي-جب Œسش-ي-د ذلك ب-ك-ل ال-وسش-ائ-ل
اŸتاحة.
ورأات نغزة أان من واجب اŸسشتثمرين أاخذ
‘ ا’عتبار اإ’جراءات اŸششجعة للمششاريع
اŸن- -ت- -ج- -ة ‘ ق- -ط- -اع- -ات ح- -ي- -وي- -ة ب- -دي- -ل -ة

خاصشة ‘ فصشل الصشيف الذي تتضشاعف فيه
اŸصشاريف وتتنوع.
أارجع الباعة هذه الزيادات ،كالعادة ،لنقصص
عرضشها من طرف Œار ا÷ملة الذين يبدو
أانهم يريدون تعويضص ما فاتهم ،هذا العام ،من
أارباح الششهر الفضشيل ،وهو نفسص تفسش Òباعة
السشمك.
أاما اÿضشر والفواكه ،فتبدو أاسشعارها ◊د
اآ’ن مقبولة ،إاذ  ⁄تعرف تغÒا كبÒا مقارنة
باأ’سشابيع اŸاضشية ،وأاسشعارها مسشتقرة نسشبيا،
فالبطاطا بـ ٣٥دج وكذا البصشل ،الطماطم ٥٠
دج ،والفلفل بنوعيه  ٥٠دج ،واÿسص كذلك.
يحتل التفاح اÙلي صشدارة الفواكه بسشعر
م-ق-بول  ١٠٠دج ،خ-لف-ا ل-ل-مسش-ت-ورد ،وال-ع-نب
بـ ١٢٠دج والبطيخ بـ ٤٠دج للكيلوغرام ،مقابل
 ٦٠دج للبطيخ اأ’صشفر.

سسطيف :نور الدين بوطغان

ل -ل -م -ح -روق-ات ،الصش-ن-اع-ة،
الفلحة والسشياحة.
دشش- - - - - -نت رئ- - - - - -يسش - - - - -ة
ال-ك-ن-ف-درال-ي-ة ع-دة مصش-انع
من ششأانها تطوير ›ا’ت
اإ’سش- - -ت- - -ث- - -م - -ار وال - -ن - -م - -و
با’قتصشاد باŸنطقة والتي
ت -ع -رف ب-ط-اب-ع-ه-ا السش-ه-ب-ي
والرعوي حيث تسشجل ‘
ال-ق-ط-اع ال-ف-لح-ي م-ن-اطق
ﬂصشصشة للرعي تقدر بـ١مليون و ٥٠٠الف
هكتار وبÌوة حيوانية تضشم  ٢مليون رأاسص من
الغنم و٢٢أالف رأاسص من اأ’بقار منها  ٤آا’ف
بقرة حلوب و ٢٢٦أالف رأاسص من اŸاعز.
انها امكانيات تزخر بها الو’ية تؤوهلها أ’ن
ت -ك -ون رائ -دة ‘ اÛال ال -ف -لح -ي واإ’ن -ت-اح
ا◊يوا ،Êوقطبا إاقليميا.
م -ع ال -ع -ل -م ت -ع-ت Èح-اسش-ي ال-رم-ل م-ن-ط-ق-ة
صش -ن-اع-ي-ة ب-إام-ت-ي-از ‘ ›ال ال-غ-از ال-ط-ب-ي-ع-ي
وتسش -ج -ل اأ’غ-واط  ٠7م-ن-اط-ق صش-ن-اعية و٠٣
مناطق أاخرى ﬁل ا’هتمام وا’عتماد.
كما تزخر اأ’غواط Ãؤوهلت أاخرى منها
ال -ث -ق -اف -ي -ة ك -ال -قصش -ور وال-ق-لع وال-رسش-وم-ات
الصش- -خ- -ري -ة والسش -ي -اح -ة ال -دي -ن -ي -ة ،وال -ق -ي -ام
ب -ال -زي -ارات م -ن داخ -ل وخ -ارج ال -وط -ن Ÿق-ر
اÿلف -ة ال -ع -ام -ة ل -ل -زاوي -ة ال -ت -ي-ج-ان-ي-ة ب-عÚ
ماضشي ،التي تعت Èعاصشمة للسشياحة الروحية
دون منافسص.

األغواط :م.نذير

يشستكون من كÌة الوثائق وبÒوقراطية التعاونيات

فÓحون بسشيدي بلعباسس يبيعون ﬁاصشيلهم بالسشوق إلسشودإء
لرب-عة
سس-ج-لت ﬂازن ت-ع-اون-ي-ات ا◊ب-وب ا أ
ب-إاق-ل-ي-م سس-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس ان-خ-ف-اضس-ا م-ل-ح-وظ-ا ‘
ك-م-ي-ات م-ادة الشس-ع Òال-ت-ي اسس-ت-ق-ب-ل-تها اıازن
م -ن -ذ ب -داي -ة ح -م -ل -ة ا◊صس -اد ،ح-يث  ⁄ت-ت-ع-د
الكمية  45أالف قنطار من جملة  315أالف من
ا◊ب-وب ب-ك-ل أان-واع-ه-ا ،وه-و الن-خ-ف-اضس ال-ذي
ت -ع -ود أاسس -ب -اب-ه إا ¤ت-غ-ي Òال-فÓ-ح Úوج-ه-ت-ه-م
وت-فضس-ي-ل ب-ي-ع ﬁصس-ول-ه-م إا ¤السس-وق السس-وداء
بأاسسعار مغرية تفوق  3آالف دج للقنطار.

سسيدي بلعباسس :غ.شسعدو

إششهار

١7٠٨٩

لغواط:
رئيسسة كنفدرالية اŸؤوسسسسات من ا أ

إلتجار يÈرون إلغÓء بقلة إلعرضس وإŸسشتهلكون باŸضشاربة

أاك- -د ب- -ول- -ن- -وار ‘ تصش- -ري- -ح لـ»الشش -عب» أان
›موعة من العوامل أادت إا ¤ارتفاع أاسشعار
ال -ل -ح -وم ال-ب-يضش-اء خ-لل فصش-ل الصش-ي-ف ع-ل-ى
رأاسشها ﬁدودية العرضص ‘ مواجهة الطلب
ال -ك -ب Òوت -ق -ل -يصص حصشصص ال -دج -اج اŸرب -ى،
باإ’ضشافة إا ¤نقصص اليد العاملة والتكاليف
الباهظة التي يتحملها اŸربون.
وأاضشاف رئيسص ا÷معية الوطنية للتجار أان
ه -ذا ا’رت -ف -اع اÙسش -وسص ‘ سش -ع -ر ال-ل-ح-وم
البيضشاء راجع إا ¤جملة من العوامل وليسص
عامل واحد ،أاولها زيادة الطلب على الدجاج
‘ ه -ذه ال -فÎة ال -ت -ي ت -ل-ي شش-ه-ر رمضش-ان م-ع
ﬁدودية العرضص ،كون ›مل اŸرب Úقد
سش -وق -وا دج -اج -ه -م ب -ال -ك -ام -ل خ -لل الشش -ه -ر
الفضشيل واسشتنفذوا ﬂزونهم ،وبالتا‹ فإان
تربية كتاكيتة جديدة يتطلب ششهرا ونصشف
ششهر لتك Èويتم تسشويقها.
وأارجع بولنوار ارتفاع الطلب على اللحوم
ال- -ب- -يضش- -اء ‘ ه- -ذه ال- -فÎة م- -ن الصش -ي -ف إا¤
اŸن -اسش -ب-ات ال-ع-ائ-ل-ي-ة واأ’ع-راسص ع-ل-ى غ-رار
ا’حتفال بنجاح اأ’بناء ‘ ششهادات اأ’طوار
ال -ث -لث -ة وت -ن -ظ -ي -م ال -و’ئ -م Ãن -اسش -ب -ة ق-دوم
اŸعتمرين ،فضشل عن عودة اŸطاعم التي
ك -انت م -ت -وق -ف -ة خ-لل رمضش-ان إا ¤ال-نشش-اط،
ب - -اإ’ضش - -اف - -ة إا ¤إاق - -ب- -ال ا÷زائ- -ري Úع- -ل- -ى
اسشتهلك الدجاج ‘ فصشل الصشيف ،ما يؤودي
إا ¤ارتفاع سشعره ‘ ظل ﬁدودية اŸنتوج.
ك- -م- -ا اع- -ت Èذات اŸت -ح -دث ع -دم إاق -ب -ال
اŸرب Úعلى تربية الدجاج بالقدر الكا‘ ‘
هذه الفÎة من السشنة أاحد العوامل التي تسشهم
‘ لهيب أاسشعاره  ،كاششفا أان  ٤٠باŸائة من
م -رب -ي ال -دواج -ن ي -ع -ت -م -دون ع -ل-ى ال-وسش-ائ-ل
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يحدث هذا رغم نداءات التوعية والتحسشيسص
التي أاطلقتها اŸصشالح الفلحية للدفع بالفلحÚ
إا– ¤ويل ﬁاصشيلهم إا ¤التعاونيات ،التي تقوم
بتحويلها إا ¤بذور معا÷ة “كنهم من مباششرة
حملة ا◊رث والبذر بششكل جيد خلل اŸوسشم
الفلحي.
م -ن ج -ه -ت -ه -م ،أاك -د ال-ع-دي-د م-ن
الفلح Úأان العراقيل اإ’دارية على
مسش-ت-وى ال-ت-ع-اون-ي-ات وق-فت ع-ائ-ق-ا
أامام –ويلهم Ÿنتوجاتهم ومن ذلك
كÌة الوثائق واŸلفات التي تفرضص
ع-ل-ي-ه-م ’سش-ت-ق-ب-ال ﬁاصشيلهم على
غرار فاتورة ششراء البذور ،البطاقة
اŸه-ن-ي-ة وب-ي-ان اıط-ط ال-فلحي
وغÒها ،فضشل عن أاوقات العمل اÙدودة ببعضص
التعاونيات والتي تنتهي ‘ حدود الرابعة مسشاءا
وهو ما يتنافى مع اأ’وضشاع العامة للعمل التي
تفرضص على التعاونيات العمل طيلة اليوم ’سشتقبال

ﬁاصشيل الفلح.Ú
من جهتها ،تؤوكد اإدارة تعاونية ا◊بوب على
إالزامية تقد ËاŸلفات اإ’دارية وهي اإ’جراءات
الصشارمة التي وضشعتها اإ’دارة للحد من الدخلء
واإ’نتهازي Úلتنظيم العمل.
وتنتظر اŸصشالح الفلحية جني ما نسشبته ٢٠
ب -اŸائ -ة ف -ق -ط م -ن ا◊ب -وب م -ق -ارن -ة ب -الÈن-ام-ج
اŸسشطر بداية اŸوسشم بسشبب انحصشار اŸسشاحة
اŸسش -ق -ي-ة إا ¤ح-دود  ٨٠٠٠ه-ك-ت-ار ف-قط والتأاخر
الكب ‘ Òالتسشاقطات على جل اŸناطق الفلحية
بالو’ية ما دفع بالعديد من الفلح Úإا– ¤ويل
مسشاحات هامة من اŸزروعات إا ¤كلء.
كما ينتظر أايضشا –ويل ما كميته  ٤٠أالف قنطار
إا ¤بذور معا÷ة سشتوزع على الفلح Úمع بداية
موسشم ا◊رث والبذر –ضشÒا للموسشم الفلحي
القادم.
من جهة أاخرى احتضشن ،أامسص ،مقر الغرفة
ال-ف-لح-ي-ة لسش-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسص ل-ق-اءا –سشيسشيا حول
موضشوع مكافحة الدودة البيضشاء،
والذي جاء Ãناسشبة انطلق تنفيذ
ب -رن-ام-ج م-ع-ا÷ة ال-ب-ذور –ضشÒا
للموسشم الفلحي القادم.
ت -ل -ق -ى ال -ف -لح -ون ت -وج-ي-ه-ات
وإارشش- - -ادات م - -ن ق - -ب - -ل ﬂتصشÚ
Ùارب- -ة ه- -ذه اآ’ف- -ة ،م- -ؤوك- -دي -ن
أان الدودة البيضشاء تعد العدو اأ’ول للحبوب رغم
أانها تهاجم زراعات أاخرى من ا÷ذور ،حيث يظهر
أاو’ ال-ط-ف-ي-ل-ي ل-ي-ت-ك-اث-ر ب-ف-ع-ل ع-دة ع-وامل أاهمها
اسشتعمال البذور غ ÒاŸعا÷ة ،ا◊رث العششوائي
وعدم التقيد بالنصشائح و اإ’رششادات الفلحية.

توقع جني ٪20
من برنامج إإنتاج
إ◊بوب

بعد ا◊وار الذي أاجراه الوا‹ بوسسماحة مع اÙتجÚ

تهنئة
Ãناسشبة
‚اح ا’ب- - -ن - -ة
«إاكرام ولد خليفة»
‘ ام- - -ت- - -ح- - -ان
البكالوريا  -ششعبة
علوم Œريبية Ã -عدل
 ،١٤.7٠يتقدم لها كافة أافراد العائلة
بخالصص التها Êوأاطيبها ،متمن Úلها
م -زي-د ال-ن-ج-اح-ات وال-ت-م-ي-ز وارت-ق-اء
أاعلى الدرجات ا÷امعية.
أالف مÈوك
الششعب /ا’حد  ٢٤جويلية  ٢٠١٦م

إنفرإج ‘ إلقرية إلفÓحية ببلدية سشيدي أإﬁمد ‘ إŸسشيلة
شس-ه-دت الح-ت-ج-اج-ات ال-ت-ي ق-ام ب-ها سسكان
ال -ق -ري -ة ال -فÓ-ح-ي-ة ب-ب-ل-دي-ة سس-ي-دي اأﬁم-د
باŸسسيلة ،انفراجا بعد عمليات غلق الطريق
ال-ت-ي ق-ام ب-ه-ا ال-رافضس-ون ل-ت-م-ري-ر قناة الغاز
ال -ط-ب-ي-ع-ي ل-ت-زوي-د Œم-ع-ات سس-ك-ن-ي-ة اأخ-رى
واŸط-ال-ب-ة ب-السس-ت-ف-ادة م-ن-ها اأول ،وهذا بعد
ت- -دخ- -ل ال- -وا‹ ﬁم- -د ب- -وسس- -م- -اح- -ة وع -ق -د
جلسسات مع ‡ثلي السسكان.

اŸسسيلة :عامر ناجح
حسشب ما اأوردته خلية ا’إعلم وا’تصشال بو’ية
اŸسش-ي-ل-ة لـ»الشش-عب» ،ف-اإن ال-وا‹ ب-وسش-م-اح-ة ت-ن-قل
م - -رت Úاإ ¤ع ÚاŸك - -ان صش - -ب - -اح- -ا ومسش- -اء وق- -ام
Ãح- -اورة ‡ث- -ل- -ي السش- -ك -ان اÙت -ج Úال -رافضشÚ
Ÿرور قناة الغاز الطبيعي بحجة اسشتفادة قريتهم
اأو’ من هذه اŸادة ا◊يوية.

اأكد الوا‹ خلل لقائه مع ‡ثلي السشكان اأن
م-ط-ال-ب-ه-م سش-وف ت-ل-ب-ى ‘ ال-ق-ريب ال-ع-اجل ،داعيا
اأي-اه-م السش-م-اح ل-ل-م-ق-اول-ة اŸك-ل-ف-ة باإ‚از مششروع
ربط بعضص اŸناطق Ãادة الغاز الطبيعي.
وحسشب نفسص اŸصشدر فان ا’أششخاصص الذين ”
ت -وق -ي -ف -ه -م ع -قب ا’ح-ت-ج-اج-ات م-ن ق-ب-ل مصش-ال-ح
ال -درك ق-د اأف-رج ع-ن-ه-م م-ن ب-ي-ن-ه-م اأط-ف-ال صش-غ-ار
وقصشر  ,حيث عاد الوضشع اإ ¤طبيعته وبصشورة جد
عادية ودون تسشجيل اإي حادث يذكر .
م- -ن ج- -ه -ت -ه -م ث -م -ن ‡ث -ل -و اÙت -ج Úم -ب -ادرة
اŸصشالح الو’ئية معÈين عن املهم ‘ تنفيذ ما
وعدوا به ‘ القريب العاجل.
وما Œدر ا’إششارة اإليه اأن سشكان سشيدي اأﬁمد
احتجوا ’أيام متواصشلة واأغلقوا الطريق با◊جارة
واŸت-اريسص ل-ل-م-ط-ال-ب-ة ب-اأول-وي-ة رب-ط ق-ري-تهم بغاز
اŸدينة الذي اعتÈوه اأك Ìمن ضشروري خاصشة ‘
فصش -ل الشش -ت -اء ال -ذي ي-ت-م-ي-ز ب-الÈودة الشش-دي-دة ‘
اŸنطقة وكذا ندرة قارورات غاز البوتان.

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

من مراسسلينا
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الموافق لـ 1٩شضوال  143٧هـ

ششرششال تختنق بفعل ازدحام حركة اŸرور

سساعتان لعبور مسسافة  ٥كلم والطريق ا’جتنابي ليسس جاهًزا
’يام عن اختناق مروري حادÃ ،دينة ششرششال وضشواحيها،
أاسشفر التوافد الكثيف للمصشطاف Úعلى اŸنطقة الغربية لتيبازة ،هذه ا أ
حيث يقضشي أاصشحاب اŸركبات أاحيانا سشاعت Úكاملت Úلعبور مسشافة ’ تزيد عن  5كلم ،فيما ’ تزال ﬂتلف ا÷هات اŸعنية تتقاذف
ل موسشم اصشطياف دون أان Œد لها ذات ا÷هات ح Óمقنعا.
اŸسشؤووليات عن الظاهرة ،من حيث كونها تتكّرر ك ّ

تيبازة :عÓء ملزي

يكمن مشضكل مدينة شضرشضال ‘ كونها تقع
ع -ن -د ن -ه -اي -ة ال -ط -ري -ق السض -ي -ار ال -ذي ي-رب-ط-ه-ا
ب -ال-ع-اصض-م-ة ،وه-و ال-ط-ري-ق ال-ذي تسض-ل-ك-ه أاع-داد
ك -بÒة م -ن اŸرك -ب -ات اŸت ّ-وج -ه -ة ا ¤ال -ن -اح-ي-ة
الغربية للو’ية ،قبل أان يباغتها مشضكل ا’كتظاظ
اŸروري على مسضتوى منطقة وادي البÓع ،أاين
” نصضب عدد كب Òمن اŸمهÓت والتي سضاهمت
ّ
’خرى ‘ تعقيد الوضضع ،إا’ أاّن رئيسش بلدية
هي ا أ
شض -رشض-ال ،م-وسض-ى ج-م-ال ،أاشض-ار ب-خصض-وصش ه-ذه
ال -ن -ق -ط -ة ا ¤أاّن -ه ل -و’ ه -ذه اŸم-هÓ-ت ◊دثت
ال-ك-وارث ال-ت-ي ’ ي-ح-م-د ع-ق-ب-اه-ا ع-ل-ى مسض-توى
اŸدخل الشضرقي للمدينة ،دون إاعطاء تفسضÒ
مقنع لذلك ،ليتشضّكل بذلك ديكور يومي وطوابÒ
طويلة من اŸركبات و “تد من وادي البÓع
شضرقا ا ¤وادي ا◊مام غربا ،مرورا Ãختلف
أاحياء اŸدينة اÙاذية للطريق الوطني رقم 11
ح -يث يضض -ط -ر أاصض-ح-اب اŸرك-ب-ات ل-ل-م-ك-وث ‘
القافلة فÎات طويلة تتجاوز السضاعت Úأاحيانا
بالنظر ا ¤انسضداد حركة اŸرور.
دون أان تتمكن ا÷هات اŸعنية من إايجاد
ﬂرج ل -ه -ا Áك -ن -ه أان ي -ك -ون م -ت -ن -فسض -ا م-ري-ح-ا
للسضائق Úومرافقيهم .غ Òأاّن العارف Úبشضؤوون
ال-ث-ق-اف-ة اŸروري-ة ّ‡ن سض-أال-ن-اه-م ع-ن ال-قضض-ية،
أاشض- -اروا ا ¤أاّن- -ه ك- -ان ب -ا’م -ك -ان ال -ت -ع -ام -ل م -ع
اŸوضض- -وع بصض- -ف- -ة م -ب -اشض -رة وسض -لسض -ة م -ن ل -دن
السض -ل-ط-ات اÙل-ي-ة ،م-ن خÓ-ل م-ن-ع ال-تّ-وق-ف-ات
العشضوائية على حواف الطريق الوطني ،رقم ،11
على امتداد اŸدينة Ãعية مداخلها وﬂارجها،
إاضضافة ا ¤تنظيم ﬂتلف أاوجه التجارة على
أارصضفة اŸدينة لتمك Úالراجل ÚواŸركبات من

اŸرور بشضكل سضلسش و دون معاناة ،غ Òأاّن الواقع
يشضهد بأاّن أاجزاء كبÒة من ذات الطريق ’ تزال
ت- -ع- -ت Èع- -ل- -ى م -دار السض -ن -ة م -واق -ف ﬁروسض -ة
للسضيارات ،يسضتغلها بعضش الشضباب الذين يشضهرون
‘ وج- -ه سض- -ائ- -ق- -ي اŸرك- -ب- -ات ت- -ذاك- -ر ◊ق -وق
اسض -ت -غ Ó-ل اŸك -ان ،م -ت-ذرع Úب-ح-ي-ازت-ه-م ع-ل-ى
تراخيصش من البلدية Ÿمارسضة ذات النشضاط.
هذا الواقع اŸر الذي يعيشضه سضكان اŸنطقة
ال-غ-رب-ي-ة ل-ل-و’ي-ة وال-راغ-ب ‘ Úال-ت-ن-ق-ل ل-ل-ن-احية
الشضرقية “خّضش عنه امتعاضش شضديد وتذّمر
كب‡ ،Òا يحصضل بحيث أاّكد بعضضهم على أاّنهم
’حباط ‘ أاك Ìمن مّرة ،عقب تعّرضش
أاصضيبوا با إ
’شض -ع -ة الشض -مسش
اب- -ن -ائ -ه -م ل -ت -أاثÒات ج -ان -ب -ي -ة أ
ا◊ارقة ،كما أاّكد آاخرون على أاّنهم كثÒا ما
ضض ّ-ي -ع-وا م-واع-ي-ده-م اŸت-ع-ل-ق-ة ب-اŸسض-تشض-ف-ي-ات
وال-و’ئ-م ال-ع-ائ-ل-ي-ة بسض-بب ه-ذه اŸشض-ك-لة ،وتبقى
‡ا يحصضل
هذه ا◊ا’ت ›ّرد عينات قليلةّ ،
يوميا بهذا اŸقطع من الطريق الوطني رقم 11

من معاناة يتجّرعها اŸواطن Ãرارة شضديدة.
ب -ال -ن-ظ-ر ا ¤اسض-ت-م-رار ظ-اه-رة ا’خ-ت-ن-اق
اŸروري لسضنوات عديدة’ ،سضيما خÓل موسضم
ا’صضطياف ،دون أان Œد لها ا÷هات اŸعنية
’نظار
ح Óمقنعا ومقبو’ من لدن ا÷ميع ،فإانّ ا أ
تّتجه حاليا Ÿشضروع الطريق ا’جتنابي با÷هة
ا÷ن -وب -ي -ة ل -ل -م -دي -ن -ة وال-ذي شض-رعت ‘ ا‚ازه
مؤوسضسضة صضينية ،منذ مطلع العام اŸنصضرم و كان
من اŸرتقب بأان يفتتح جزء منه ،خÓل الشضهر
القادم ،غ Òأانّ مصضادرنا اŸوثوقة ،أاّكدت على
أاّن ذات اŸشضروع شضهد مؤوخرا تطورات سضلبية
لها عÓقة مباشضرة بالواقع ا’قتصضادي ،ومن ثمّ
فقد أاّثر ذلك بشضكل مباشضر على مواعيد ا’‚از
التي يرتقب بأان تتأاخر نسضبيا ،عّما كان متفقا
عليه من ذي قبل لتتواصضل بذلك معاناة عابري
ال -ط-ري-ق ال-وط-ن-ي رق-م  11ع-ل-ى ام-ت-داد م-دينة
شضرشضال ا ¤إاشضعار آاخر.

 16جهاز ““أامسشان““ جديد بتيبازة

“كنت الوحدة العملية ’تصشا’ت ا÷زائر ،بتيبازة ،من –ديث
وعصشرنة  5956خط هاتفي وأانÎنت Ãختلف مناطق الو’ية ،خÓل
’ول ،م -ن السش -ن-ة ا÷اري-ة ب-ف-ع-ل ت-نصش-يب  16ج-ه-از أامسشان
السش -داسش -ي ا أ
جديد وفقا لÈنامج عصشرنة القطاع اŸسشطر من لدن اŸديرية العامة.

‘ ذات ا’طار ،فقد اسضتفاد قاطنو  13منطقة ع Èأاقاليم الو’ية من
نصضب جهاز أامسضان لكل منها يسضع لـ  228خط هاتفي وشضملت معظمها
الشض -ري -ط ال -راب -ط ب Úم -ن -ط-ق-ة سض-ي-دي ع-م-ر وال-ق-ل-ي-ع-ة ،م-رورا ب-ح-ج-وط
وا◊ط -اط -ب -ة ،اأ’م -ر ال -ذي سض -م -ح ب -عصض -رن-ة  3456خ-ط ه-ات-ف-ي ل-ف-ائ-دة
اŸشضÎك ،Úكما اسضتفاد القاطنون بكل من بربيسضة ببلدية الشضعيبة ،وكذا

ب -وسض -ط م -دي -ن-ة ا◊ط-اط-ب-ة وح-ي اأ’شضÓ-م ب-ح-ج-وط م-ن أاج-ه-زة م-ت-ع-ددة
اÿدمات ذات التكنولوجيات ا◊ديثة ،يسضع كل منها لـ 500خط هاتفي
بالتوازي مع نصضب جهاز آاخر بحي بوضضياف ببلدية سضيدي غيÓسش يسضع لـ
 1000مشضÎك ،على أان تشضهد أاحياء أاخرى بباقي جهات الو’ية تنصضيب
أاج -ه -زة أامسض -ان أاخ -رى ،خ Ó-ل السض -داسض -ي ال -ث -ا Êم-ن السض-ن-ة ،اأ’م-ر ال-ذي
سضيمكنهم من ا’سضتفادة من التكنولوجيات ا◊ديثة ‘ ›ال ا’تصضا’ت،
بحسضب ما علمناه من خلية ا’تصضال للوحدة العملية Ÿؤوسضسضة اتصضا’ت
ا÷زائر بالو’ية.

أاخصشــائيــون من مسشتششـفى مغنيـة ‘ غليـزان

إاج ـراء  ١٠عملي ـات و’دة قي ـصسري ـة

’ تخلو السضاحة السضياسضية من مزايدات ›انية قد ’ يعي
أاصضحابها تداعياتها ‘ حالة التفّوه بها ،انطÓقا من قناعة
عميقة بأان الكلمة مسضؤوولية تردع كل التجاوزات الّلفظية غÒ
الÓ-ئ-ق-ة وتضض-ع حّ-دا ل-ل-م-ن-اورات اŸكشض-وف-ة ال-ت-ي ي-ري-د أاه-ل-ه-ا
التأاث Òوالتشضويشش على السضلم ا’جتماعي.
ما صضدر عن السضيدة لويزة حنون ،رئيسضة حزب العمال ،خÓل
ندوتها الصضحفية اأ’خÒة ي ّصضب ‘ هذا ا’Œاه ،وهذا عندما
قالت““ :اأن حوا‹  500أالف عامل بالبلديات أاو أاك Ìقد ’
يتقاضضون أاجورهم خÓل الـ  6سضتة أاشضهر القادمة““.
صضدمنا عندما سضمعنا هذا ا Èÿالغريب اأ’طوار الذي ’
أاسضاسش له من الصضحة ،والذي يندرج ‘ إاطار اŸسضاسش وضضرب
ا’سض - -ت- -ق- -رار ا’ج- -ت- -م- -اع- -ي ،واإدخ- -ال الشضك ‘ أاع- -وان ه- -ذه
اŸؤوسضسضات القاعدية وخاصضة نقاباتهم التي تعمل بالتنسضيق مع
كل ا÷هات اŸعنية.
ي-تسض-اءل اŸت-ت-ب-ع-ون ع-ن اÿل-ف-ي-ات ال-ك-ام-ن-ة وراء م-ث-ل ه-ذه
اŸعلومات اŸغلوطة والكاذبة ‘ آان واحد التي وجهت إا ¤فئة
عريضضة من العمال التابع Úللجماعات اÙلية ،الذين ” تلبية
مطالبهم كلية من قبل السضلطات العمومية التي تكفلت بكل
انشض -غ -ا’ت -ه -م اأ’سض -اسض -ي -ة سض -واء الشض -ريك ا’ج -ت-م-اع-ي ال-ت-اب-ع
للمركزية اأو ما يعرف بـ ““سضناباب““ ،وهذا ‘ إاطار حوار هادئ
أاتى بنتائجه ‘ فÎة قياسضية ،وهذا بتسضوية ملف العÓوات
خاصضة.
ه-ذا ال-ت-ه-وي-ل ال-ذي –م-ل-ه اأ’م-ي-ن-ة ال-ع-ام-ة◊ ،زب ال-ع-م-ال
يندرج ‘ اإطار خطاب  ⁄يُعد له مدلول لدى ا÷زائري،Ú
عندما يراد له أان Áسش بهذا القطاع ا◊يوي وا’سضÎاتيجي ‘
آان واحد وهذا أ’غراضش سضياسضوية بعيدة اŸنال.
Óم-ي-ن-ة ال-ع-امة
ال-ن-ق-اب-ي-ون ال-ت-اب-ع-ون ◊زب ال-ع-م-ال ن-ق-ل-وا ل -أ
معطيات خاطئة وهم بذلك يجّرونها إا ¤فقدان اŸصضداقية ‘
خطابها ،واأ’ك Ìمن ذلك يدخلونها ‘ متاهات تسضمى باÿبطة
العشضواء التي ’ يعي هؤو’ء أاضضرارها ‘ حالة ا’تسضام بها ‘ كل
Óسضف هذا ما Áيز اŸشضهد العام عندنا.
مرة ول أ
قطاع ا÷ماعات اÙلية دخل ‘ مسضار جديد ،أا’وهو دعوة
لكل العامل Úفيه باسضتغÓل الفرصش اŸتاحة من أاجل خلق
الÌوة وت -وف Òال -ق -ي -م-ة اŸضض-اف-ة ،وه-ذا ي-ع-ن-ي ت-غ-ي Òأاسض-ال-يب
ال -تسض -ي Òب -اŒاه اأ’م -ث -ل ،ع -ل -ى اأسض -اسش اسضÎج-اع أاو ب-اأ’ح-رى
اإ’سض -ت -ف -ادة م -ن ك -ل اŸداخ -ي -ل اŸم -ك-ن-ة ب-واسض-ط-ة ال-ك-ف-اءات
واŸهارات ‘ اŸوارد البشضرية ،هذا هو التّوجه ا◊ا‹ ،هذا ’
ي -ع -ن -ي اأب -دا اأن اأ’م -ور Œري ب -ع -ي -دا ف -ك -ل شض -يء –ت ع-ي-ون
الوصضاية ،وزارة الداخلية وا÷ماعات اÙلية.
القول بأان كل البلديات عاجزة ماليا ،فهذا ‘ حد ذاته Œنٍ
’ معنى له ،ودليل قاطع بأان البعضش من مسضؤوو‹ اأ’حزاب
عندنا غ Òمطلع Úعلى ما يحدث من تطور ايجابي ‘ هذا
ا÷انب ،وليسش العودة ا ¤اأرقام قدÁة  ⁄تعد صضا◊ة ‘ سضياق
كهذا ،كانت ‘ بداية اأ’لف ،Úوبالرغم من متطلبات التنمية فإان
كتلة اأ’جور تعد هامة وبنسضبة كبÒة ،يحرصش رؤوسضاء البلديات
Óسضف بعيدون عن الواقع.
على تسضديدها ‘ موعدها ،فهؤو’ء ل أ

عÓء ملزي

غليزان :ع .عبد الرحيم

جاءت اŸبادرة لرفع الغ Íعن النسضاء ا◊وامل بغليزان،
كون اŸسضتشضفى ’ يتوفر على طبيب أاخصضائي ‘ أامراضش
النسضاء والتوليد ،اأ’مر الذي يضضطر با’دارة ا◊الية ا¤
Óطباء اıتصض Úاÿواصش
إاصضدار التسضخÒات اإ’دارية ل أ
أاو –وي -ل -ه -ن صض -وب مسض -تشض -ف -ى م -ازون -ة أاو اŸسض -تشض -ف -ى
ا÷امعي بوهران.
اسضتنادا ا ¤الفريق الطبي اŸتخ ّصضصش الذي جاء من
مسضتشضفى مغنية ،فقد بر›ت  10عمليات و’دة قيصضرية

جمال أاوكيلي

تراكــم النـفايات ببــلدية ا◊ــراشش

السس ـكان ’ يحـÎمون أاوق ـات ال ـرم ـ ـي

العاصصمة :سصارة بوسصنة

أابرمت كل من اŸؤوسشسشة العمومية ا’سشتششفائية،
ﬁم -د ب -وضش -ي -اف ،ب-غ-ل-ي-زان واŸؤوسشسش-ة ال-ع-م-وم-ي-ة
ا’سشتششفائية Ÿغنية ،و’ية تلمسشان ،اتفاقية عمل
فيما يخصش التكفل بالنسشاء ا◊وامل ،الّلواتي يجب
اخضشاعهن ا ¤عمليات و’دة قيصشرية.

1٧08٩

البلديات ليسست عاجزة مالًيا

تشش-ه-د أاح-ي-اء ب-ل-ديات
ا◊راشش انتششارا مذهÓ
ل-ل-ن-ف-اي-ات اŸن-زل-ية التي
تشش -ك -ل م-ع م-رور ال-وقت
م -ف -ارغ ع -م -وم -ي -ة ب -ك-ل
ح- - -ي ،ششّ- - -وهت اŸن- - -ظ - -ر
ا÷م - -ا‹ ال - -ذي ل - -ط- -اŸا
عانى من غياب النظافة
وال- - - -ت - - -ط - - -ه ،Òبسش - - -بب
“اط-ل مصش-ال-ح النظافة
‘ إازالتها بحجة أانها تقع ‘ أاماكن بعيدة
عن ا’نظار .

وان ا’ت -ف -اق -ي-ة سض-ت-حÎم ب-إاج-راء ت-ك-ف-ل ط-ب-ي م-رة ‘ ك-ل
أاسضبوع ،بحسضب تصضريحات الطبيبة ا÷ّراحة اıتصضة،
اب -ري -ر سض -اه -م ،ال -ت -ي أاك -دت ان ارت -ف -اع ع -دد ال -ع -م-ل-ي-ات
القيصضرية يعود ا ¤عدم اهتمام النسضاء ا◊وامل بحالتهن
الصضحية ’ سضيما ‘ ا’شضهر الثÓث ا’خÒة من ا◊مل،
اأ’مر الذي يسضبب العديد من ا’خت’Óت أاثناء ا◊مل.
من جهته ،أاكد مدير اŸؤوسضسضة ا’سضتشضفائية ﬁمد
بوضضياف ،قادة بعطوشش ،ان إادارته مضضطرة ا ¤التكثيف
م -ن ه -ذه ا’ت -ف -اق -ي-ات ،ب-ا’ضض-اف-ة ا ¤مسض-تشض-ف-ى ك-ل م-ن
مازونة ووادي آارهيو اللذين بهما  3أاطباء ﬂتصض‘ Ú
التوليد ،حيث تتكفل مصضا◊ه بتوف Òكل الشضروط الÓزمة
’‚اح ال -ت-وأام-ة ’ن-ق-اذ أارواح ال-نسض-اء ا◊وام-ل وŒن-ي-ب-ه-م
مشضقة الÎحال والتنقل لدى ا’طباء اÿواصش ‘ ،انتظار
وصضول دفعة طبية ﬂتصضة ‘ طب النسضاء والتوليد للقضضاء
على اŸشضكل نهائيا.

العدد
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الوضضع صضار ’ يطاق ،بحسضب سضكان اأحياء
ا◊راشش ال- - -ذي- - -ن عّ- - -ب- - -روا لـ ““الشض- - -عب““ ع- - -ن
امتعاضضهم من تراكم القمامات التي باتت تشضّوه
منظر ا◊ي وتزيد من انتشضار الروائح الكريهة
وا◊يوانات الضضالة كالكÓب وا÷رذان .يحدث
ه-ذا أام-ام اŸن-ت-خ-ب Úال-ذي-ن ي-ع-ط-ون ت-ع-ليمات
بتنظيف اأ’حياء اŸعروفة بالبلدية على حسضاب
ا÷ديدة التي غزتها النفايات دون ان –رك
ه- -ذه اŸصض -ال -ح سض -اك -ن -ا ،ك -ح -ي  4500مسضكن
ب-ك-رري-ف-ة ال-ت-ي ت-ع-رف ط-رق-ات-ه وضض-عية كارثية
بسضبب تقاعسش عمال النظافة الذين ’يزورون
ا◊ي بتاتا.
قال بعضش من السضكان أانهم رفعوا شضكاوي
ع -دي -دة Ÿصض -ال -ح ال -ب -ل -دي -ة م -ن أاج -ل تسض -طÒ
ﬂطط عادل لتنظيف هذا ا◊ي ،غ Òأان
شض -ك -اوي -ه -م  ⁄ت -ل -ق آاذان -ا صض -اغ -ي -ة م-ن ط-رف
القائم Úعلى حفظ اÙيط ‘ ،ظل غياب

الوعي وا◊سش البيئي لدى اŸواطن ،Úالذين
ي-رم-ون ب-ق-م-ام-ات-ه-م ع Èاأ’رصض-ف-ة وال-ط-رقات
دون أادنى اعتبار للصضحة العمومية ،التي قد
ت -تضض ّ-رر م -ن اأ’م -ر ،خ -اصض -ة ون -ح-ن ‘ م-وسض-م
الصض -ي -ف اŸع -روف ب -ارت -ف-اع درج-ات ا◊رارة،
ولذلك يطالب سضكان ا◊ي السضلطات اÙلية
التدخل العاجل للحد من هذه الوضضعية التي
تؤورقهم وهذا بإاعداد ﬂطط للتنظيف وتطهÒ
ا◊ي من القمامات من خÓل تنظيفه وتزويده
ب- -أاك Èع- -دد م -ن ا◊اوي -ات ال -ت -ي م -ن شض -أان -ه -ا
ال-ت-خ-ف-ي-ف م-ن ت-ف-اق-م ال-ظ-اه-رة ال-ت-ي عّ-رضضت
الكث Òمنهم إا ¤اأ’مراضش اÿطÒة.
من جهة اأخرى ،اأكدت مصضادر من البلدية أان
اŸسض -ؤوول -ي-ة ي-ت-ح-م-ل-ه-ا السض-ك-ان ،ال-ذي-ن ي-ل-ق-ون
ب- -ق- -م- -ام -ات -ه -م ‘ الشض -ارع دون اكÎاث م -ن -ه -م
ب -اÙي -ط رغ -م أان شض -اح -ن -ات ال-ن-ظ-اف-ة ت-ق-وم
ب -ع -م -ل-ه-ا ع-ل-ى أاك-م-ل وج-ه ،وال-دل-ي-ل ع-ل-ى ذلك
ب -رن -ام -ج ال -ن -ظ -اف -ة ال -ذي وضض -ع -ت -ه ال -ب -ل-دي-ة،
واŸتضضمن اسضتخدام اأسضاليب ووسضائل حديثة
‘ عمليات التنظيف ،واŸشضكل هو عدم احÎام
اŸواطنŸ Úواقيت رمي النفايات.
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لسسوإق إلغذإئية في إلصسيف
حالة إ أ

أرتفاع أألسسعار وألتّجار ألفوضسويون خارج ألرقابة

«تزدإد معاناة إلمسستهلكين جرإء غياب شسروط إلصسحة حيث تعرضض إلسسلع وإلموإد منها إلهشسة وسسريعة إلتلف تحت حر إلشسمسض»
جار إلمتنقلين تثير إلنشسغال في ظلّ عدم إلتوصّسل إلى معالجة هذإ إلملف بالرغم من إطÓق إلسسلطات إلعمومية
ل تزإل مشسكلة إلت ّ
برإمج إنجاز أإسسوإق جوإرية»
سسعيد بن عياد
تعرف يوميات السسوق الغذائية في
فصسل الصسيف ارتفاعا ألسسعار اغلب
ال -خضس -ر وال -ف-واك-ه م-ا ع-دا ال-بصس-ل
الذي يتميز بوفرة كبيرة وأاسسعار بيع
ل تتعدى الـ  25دينار للكلغ.
بالفعل ل تزال الطماطم في حدود
الـ  50 / 40دينار للكلغ رغم حرارة
الفصسل ،فيما يقاوم الفلفل بأانواعه
محافظا على سسعره  70 / 60دينار
بينما تباع البطاطا بين 40 / 35
ب-ف-ع-ل ارت-ف-اع ال-ط-لب ع-ل-ي-ها ،حيث
ي- -زداد اسس- -ت -ه Ó-ك -ه -ا ف -ي الصس -ي -ف
خاصسة في المنزل وعلى الشسواطئ
وال -م -ط -اع -م ح -يث ي -رت -ف -ع م-ؤوشس-ر
السس- -ت- -هÓ- -ك خ- -اصس -ة أام -ام غ Ó-ء
أاسسعار المطاعم المصسنفة.
ونفي الصسورة تقدمها الفواكه التي
تتعدى أاسسعار بعضسها كالتين والتفاح
والموز مسستويات القدرة الشسرائية،
ف- -ي -م -ا ت -راج -ع ال -ب -ط -ي -خ األخضس -ر
«الدلع» إالى مسستوى  50 / 35دينار
وكذا البطيخ األصسفر الى 80 / 60
دي-ن-ار و»ال-ك-ان-ت-ال-و» ب-ين 40 / 35
دينار حسسب مواقع األسسواق.
Óشسارة ،يمكن زيادة من  5الـى 10
ل إ
دن -ان -ي -ر ع -ل -ى األق -ل ل -دى ال -ب -اع-ة
أاصسحاب المحÓت الدكاكين ،حيث
ل ي-ب-ادر ال-ت-اج-ر ل-ت-خ-ف-يضس السس-ع-ر
ب-ال-ن-ظ-ر ل-ق-دم بضس-اع-ت-ه وت-ع-رضس-ها
ل-ل-ت-ل-ف ف-ي-فضس-ل إال-ق-اءه-ا ب-القمامة
ع -وضس ب -ي -ع -ه-ا ب-أاسس-ع-ار أادن-ى وه-ي
ث-ق-اف-ة سس-ل-ب-ي-ة ل-دى غ-ال-ب-ي-ة ال-تجار
بمجتمعنا إاذ يفتقرون لقيم واخÓق
ال- -ت- -اج- -ر ال- -ذي ي- -ل -عب أايضس -ا دورا
اجتماعيا بحيث يسساهم في تهدئة
م -ؤوشس -رات السس -وق وال -ح -ف-اظ ع-ل-ى
اسس- -ت- -ق- -راره- -ا وت- -وازن -ه -ا ح -م -اي -ة
للمسستهلك الذي يمثل مصسدر رزقه
في حقيقة األمر.
ويتحمل المسستهلك عÓوة على ذلك
تÓعب التجار بالموازين إالى درجة
أان الكلغ الواحد فقد وزنه القانوني

تقريبا فيخسسر الزبون من  200إالى
 300غرام فيما يفرضس يعضسهم بيع
ال -وح -دة ب -ال -ق -ي -م -ة ال-م-ال-ي-ة ف-ي-زن
بمقدار  100او  200دينار ،ويزيد
من هذا الغشس انعدام وجود فرق
ت -راقب أاج -ه -زة ال -م -ي-زان ع-ل-م-ا أان
الل -ك -ت -رون -ي -ة م -ن-ه-ا ت-ث-ي-ر الشس-ب-ه-ة
وت-ت-طّ-ل-ب م-راق-ب-ة مسس-ت-م-رة ح-ماية
للموازين.
كما ارتفع مؤوشسر سسعر البيضس نهاية
األسسبوع إالى معدل  11دينار للوحدة
بالرغم من الحرارة التي تؤودي عادة
إالى تراجع أاسسعار مثل هذه المادة
ال -حّسس -اسس -ة ،وي -ب -دو ان اسس -ت -ع -م-ال
المكيفات سساعد تجار البيضس على
بسس -ط سس -ي -ط -رت -ه -م ع -ل -ى م -ع-ادل-ة
العرضس والطلب ،علما أان هناك من
أاصس -ح -اب ال -م -رك-ب-ات م-ن ي-ج-وب-ون
الشسوارع واألحياء محملين بكميات
البيضس بكل ما ينجم عنه من خطر
التعرضس للشسمسس ومنه ارتفاع درجة
ت -ع -رضس ال -مسس -ت -ه-لك ل-ل-تسسّ-م-م وم-ا
ي-ن-جّ-ر ع-ن-ه م-ن ف-ات-ورة ال-عÓ-ج ،م-ا
يسس- -ت -دع -ي ال -ح -ذر وال -ع -زوف ع -ن

اقتناء البيضس من الشسارع.
وت-زداد م-ع-ان-اة ال-مسس-ت-ه-ل-كين جراء
غ -ي -اب شس -روط الصس -ح -ة ف-ي اغ-لب
األسس - -واق ،ح - -يث ت- -ع- -رضس السس- -ل- -ع
والمواد منها الهشّسة وسسريعة التلف
ت- -حت حّ- -ر الشس- -مسس ذات األشس- -ع- -ة
الشسديدة في غياب دوريات لمراقبة
جوانب الصسحة من جانب وتراجع
مسستوى الصسرامة لدى المسستهلك،
بحيث يبدي تسساه Óأامام التاجر
ف Óيقاوم من خÓل السسؤوال عن
السس- -ع -ر والسس -ت -فسس -ار ع -ن مصس -در
البضساعة والحرصس على النوعية ما
ي -ت -رك ال -م-ج-ال واسس-ع-ا أام-ام ت-ج-ار
ه -م-ه-م ال-ب-حث ع-ن ال-رب-ح ب-م-ا ف-ي
ذلك ان- -ت- -ه- -اج أاسس -ال -يب ال -غشس دون
مراعاة قيم مهنة لها تاريخ وقواعد
م-ن-ه-ا أاخÓ-ق-ي-ات التاجر المحترف
والنزيه.
وب-ال-م-ق-اب-ل ل ت-زال مشس-ك-ل-ة التجار
ال -م -ت -ن -ق -ل -ي-ن أاو ال-م-ت-ج-ول-ي-ن ت-ث-ي-ر
النشسغال في ظّل عدم التوصسل إالى
م -ع -ال-ج-ة ه-ذا ال-م-ل-ف ب-ال-رغ-م م-ن
إاطÓ-ق السس-ل-ط-ات ال-ع-م-وم-ية خÓل

إلسسمك فوق إلقدرة إلشسرإئية

السس -ن -وات األخ -ي -رة ل-ب-رام-ج ان-ج-از
أاسس- -واق ج -واري -ة ك -ل -فت ال -خ -زي -ن -ة
العامة الكثير من الموارد دون أان
تسس-ت-غ-ل بشس-ك-ل ع-قÓ-ن-ي ،م-م-ا يثير
تسس- -اؤولت ع -دي -دة ح -ول األسس -ب -اب
ال-ح-ق-ي-ق-ي-ة وال-مسس-ت-ف-ي-د م-ن ه-ك-ذا
وضسعية مقلوبة.
ول يمكن التزام الصسمت تجاه هذا
الملف الذي يسستوجب الحسسم فيه
ن -ه -ائ-ي-ا ق-ب-ل ال-دخ-ول الج-ت-م-اع-ي
المقبل لتخليصس الطرق والشسوارع
وال-فضس-اءات ال-ع-ام-ة م-ن م-مارسسات
تجار ل يعيرون للحق العام أادنى
اهتمام مسستغلين حالة التريث من
ج -انب السس -ل -ط-ات ال-ع-م-وم-ي-ة ال-ت-ي
يبدو أانها عازمة هذه المرة على
الن- - -ت - -ه - -اء م - -ن م - -ل - -ف األسس - -واق
الفوضسوية والتخلصس منها بإاشسراك
الجماعات المحلية التي تعنيها آامر
إاي- -ج- -اد ب- -دائ- -ل ك- -إاح- -داث أاسس -واق
تشستغل لنصسف يوم ،مع التوجه إالى
ج -رد ل-ل-ت-ج-ار ال-ع-ام-ل-ي-ن ب-إاق-ل-ي-م-ه-ا
وإال-زام-ه-م ب-دف-ع إات-اوة ال-ب-ي-ئ-ة ع-ل-ى
األقل.
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روسسيا أكبر منتج للنفط
في ألعالم خÓل شسهر ماي

تجاوزت روسسيا المملكة العربية
السسعودية في إانتاج النفط لتصسبح
أاكبر منتج للخام في العالم في
ماي الماضسي ،حسسب ما كشسفته
اول امسس الجمعة هيئة اإلحصساء
ال - -روسس - -ي- -ة (روسس- -ت- -ات) ،ال- -ت- -ي
اوضس- -حت أان روسس -ي -ا ت -ن -ت -ج ف -ي
ال-م-توسسط 46ر 10م-ل-يون برميل
م -ن ال -ن -ف-ط ي-وم-ي-ا ،ف-ي-م-ا ت-ن-ت-ج
السس-ع-ودية 24ر 10م-ل-يون برميل
يوميا ،بينما وصسل إاجمالي اإنتاج
منظمة الدول المصسدرة للبترول
(أاوبك) ف - - -ي م- - -اي إال- - -ى 36ر32
مليون برميل يوميا.

صس- -ارت أإسس -ع -ار إلسس -مك وإل -ح -وت
ب -م -خ -ت -ل -ف أإن-وإع-ه ف-وق إل-ق-درة
إلشسرإئية للطبقة إلمتوسسطة من
لسس- -ر ،ع- -قب إرت- -ف- -اع -ه بشس -ك -ل
إ أ
ق-ي-اسس-ي خÓ-ل إلسس-ن-وإت إل-ق-ل-ي-ل-ة
إل-م-اضس-ي-ة ،ف-ب-ع-د أإن ك-ان إلسس-مك
وإل - -ح - -وت ب - -ح - -ج - -م- -ه إلصس- -غ- -ي- -ر
وإل-م-ت-وسس-ط ف-ي م-ت-ن-اول إلجميع،
ب -ات سس -ع -ره ي -ف -وق سس -ع -ر إل-ل-ح-وم
إل - -ب - -يضس- -اء ويصس- -ل أإح- -ي- -ان- -ا إل- -ى
مسس-ت-وى أإسس-ع-ار إل-ل-ح-وم إل-ح-م-رإء
ويضس-اه-ي-ه-ا ،رغ-م أإن إل-ج-زإئر بلد
ل-ه شس-ري-ط سس-اح-ل-ي شس-اسس-ع ومبهر،
وم- -ادإم أإن ه -ن -اك إن -ت -اج ..ف -ه -ل
إلمشسكل يكمن في إلتنظيم وسسوء
إل-ت-وزي-ع وغ-ي-اب إل-رقابة وأإحكام
قبضستها على إلمحتكرين للثروة
إلسس-م-ك-ي-ة؟ أإم أإن إل-مضس-اربة تبدأإ
لرصس -ف -ة ع -ن -دم -ا ي -حضس-ر
ع -ل -ى إ أ
إل -وسس-ط-اء وإلصس-ي-اد غ-ي-ر مسس-ؤوول
ع-ن ح-رم-ان إل-م-وإط-ن م-ن ت-ن-اول
لسس -م -اك ك -م -ا ت -ع -ود ف -ي
ل -ح -وم إ أ
إلسسابق؟
فضسيلة  /ب

كثيرا ما تثار مسسأالة كثرة الوسسطاء في
عملية تسسويق الثروة السسمكية ويردد
ب -عضس ال -ب -اع -ة ع -ل -ى مسس -ت -وى أاسس-واق
السسمك بالعاصسمة وحتى أاولئك الذين
ي -ب -ي -ع -ون ف -ي م-رك-ب-ات م-ت-ن-ق-ل-ة ،ع-ب-ر

األحياء أان الكميات المصسطادة ل تصسل
في أاغلب األحيان إالى أاسسواق التجزئة
دون أان تمّر عبر  3أاو  4وسسطاء وفي
الكثير من األحيان يقتحم هذا المجال
دخ Ó- -ء م - -ن ه - -واة ال- -رب- -ح السس- -ري- -ع،
فالمشسكل إاما يكمن في التنظيم وسسوء
ال -ت -وزي -ع وغ -ي -اب ال -رق -اب -ة ال -ت -ي م -ن
ال -م -ف -روضس أان ت -ح-ك-م ق-بضس-ت-ه-ا ع-ل-ى
ال -م-ح-ت-ك-ري-ن ل-ل-ث-روة السس-م-ك-ي-ة ،أام أان
ال -مضس -ارب -ة ت -ب -دأا م -ن ع -رضس ال -ب -ح-ر

وت -زداد وت -ي -رت -ه -ا شس -دة ع -ل-ى أارصس-ف-ة
موانئ الصسيد في غياب آاليات تضسمن
شسفافية تجارة األسسماك ،حيث يتفق
أان -ه ع -ن -دم -ا ي-حضس-ر ال-وسس-ط-اء ال-ذي-ن
يشسعلون األسسعار والصسياد غير مسسؤوول
عن حرمان المواطن من تناول لحوم
األسسماك كما تعود في السسابق..
الجدير باإلشسارة فرغم أاننا في عز
موسسم الصسطياد ،والبحر هادئ حيث
ي -تسس -ن -ى ي -وم-ي-ا ل-لصس-ي-ادي-ن ل-م-م-ارسس-ة

 %في ماي بسسبب زيادة أاسسعار
األغذية ،حسسب ما كشسفته امسس
المندوبية السسامية للتخطيط في
ال-م-م-ل-ك-ة .وق-ف-ز معدل التضسخم
السسنوي ألسسعار الغذاء إالى 4ر4
 %في جوان الذي تزامن مع شسهر
رمضس- -ان م- -ق -ان -ة بـ 6ر % 3ف- -ي
الشس- -ه- -ر ال -ذي سس -ب -ق -ه .وسس -ج -ل
تضس- -خ- -م أاسس- -ع- -ار السس- -ل- -ع غ- -ي- -ر
الغذائية ارتفاعا طفيفا إالى 6ر0
 %في  12شسهرا حتى جوان من
5ر % 0على أاسساسس سسنوي في
ماي.
وذك-رت ال-م-ن-دوب-ي-ة أان ت-كاليف
النقل انخفضست بـ 6ر ،% 0لكن
أاسس- -ع- -ار ال- -ف- -ن -ادق وال -م -ط -اع -م
ارتفعت بـ 4ر .% 2وعلى أاسساسس
شس -ه -ري ت -راج -ع م -ؤوشس -ر أاسس -ع -ار
المسستهلكين إالى 4ر % 0في جوان
م-ق-ارن-ة م-ع 5ر %0ف -ي م -اي م -ع
اسس -ت-ق-رار تضس-خ-م أاسس-ع-ار السس-ل-ع
الغذائية عند 8ر.% 0

ألصسين تتوّقع أنخفاضض عدد
سسكانها في سسّن ألعمل
بـ  % 23في 2050

من يحتكر ألسسوق ويتحك ّم في أألسسعار؟

نشس -اط -ه -م ،ل -ك -ن م-ازال سس-ع-ر السس-مك
ي -ت-راوح م-ا ب-ي-ن  400و 500دي-ن-ار في
العديد من أاسسواق بلديات العاصسمة،
وي -جب أان ي -ح -ذر ال -م -واط -ن م-ن ع-دة
كميات من األسسماك تسسّوقها مركبات
م -ت -ن-ق-ل-ة بسس-ع-ر م-غ-ري يصس-ل إال-ى 250
دينار ،لكن المتفحصس للنوعية يجدها
قديمة بعد أان تم الحتفاظ بها في
غرف التبريد وإاخراجها عدة مرات
وت -ق -ت -رب م -ن ال -ت -ل -ف .ب -ي -ن -م -ا سس -ع-ر
الجمبري يتراوح ما بين  1600و2000
دينار حسسب النوعية والحجم فاألبيضس
سسعره أارخصس من األحمر ،في حين
صسنف «الميرلون» تعدى حدود 1500
دي- -ن -ار وال -روج -ي يسس ّ-وق بـ  900دينار
ووصسل الحبار إالى مسستوى ل يقل عن
 1600دينار .ويسسجل عزوف محسسوسس
م-ن ط-رف ال-ط-ب-ق-ة ال-م-ت-وسس-طة وحتى
ال -ف -ق -ي -رة ع -ل -ى اإلق -ب -ال ع -ل -ى ل-ح-وم
األسس -م -اك وال -ت -ي ك -ان ب -إام-ك-ان-ه-ا ف-ي
الماضسي اقتناء كيلوغرام من السسمك
بسسعر الـ  100أاو  150دينار ،لكن اليوم
ه- -ن- -اك م -ن ي -فضس -ل اق -ت -ن -اء دج -اج -ة
أاسس-ب-وع-ي-ا أاحسس-ن م-ن ك-ي-ل-وغرام واحد
من السسمك ،فيدفع سسعرا أاقل ويمكنه
تقسسيم الدجاجة وطبخها في وجبتين
وطبقين مختلفين ،حسسب ما أاكدته لنا
سس -ي -دت -ان ك -ان -ت -ا ت-ت-ج-ولن بسس-وق ب-ي-ع
األسسماك بالعاصسمة .ويبقى التسساؤول
ال-ق-ائ-م ي-ك-م-ن ف-ي م-ن ي-ح-رم شس-ري-حة
م -ع -ت -ب -رة م-ن ال-ج-زائ-ري-ي-ن م-ن ت-ن-اول
األسسماك؟
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 ..وأسسعار ألنفط تترأجع
وسسط مخاوف من تخمة
ألمعروضض ألعالمي

انخفضست أاسسعار النفط خÓل
مبادلت الخميسس الماضسي وسسط
م -خ -اوف م-ن أان ي-ؤودى اسس-ت-م-رار
ت -خ -م-ة ال-م-ع-روضس ال-ع-ال-م-ى م-ن
ال -ن -ف -ط إال-ى ال-ت-أاث-ي-ر سس-ل-ب-ا ع-ل-ى
السسوق ،حيث انخفضس خام غرب
ت -كسس -اسس ال-وسس-ي-ط تسس-ل-ي-م شس-ه-ر
أاوتبمقدار  1دولر ليسستقر عند
 44.94دولر للبرميل في بورصسة
نيويورك التجارية ،فيما انخفضس
خام برنت تسسليم سسبتمبر بمقدار
 0.97دولر ل -ي -غ -ل-ق ع-ل-ى 46.20
دولر للبرميل في بورصسة لندن
للعقود اآلجلة للنفط.

أرتفاع ألتضسخم في ألمغرب
خÓل شسهر جوأن

ارتفع معدل التضسخم السسنوي
ألسسعار المسستهلكين في المغرب
إالى 3ر % 2في جوان مقابل 9ر1

كشس -فت وزارة ال -م -وارد ال-بشس-ري-ة
والضسمان الجتماعي الصسينية أان
العدد المتوقع للسسكان الصسينيين
ممن هم في سسّن العمل سسيتراجع
بأاكثر من  % 23ليصسل إالى حوالي
 700م -ل -ي -ون نسس -م -ة ق -ب-ل ع-ام
 .2050وق -ال ال -م -ت -ح -دث ب -اسس-م
ال- -وزارة ل- -ي تشس- -ون- -غ ف- -ي ن- -دوة
صسحفية أان عدد السسكان في سسّن
العمل اأي الذين تتراوح أاعمارهم
ب- -ي- -ن  16و 59سس -ن -ة ،يشس-ه-د
ان- -خ -ف -اضس -ا م -ن -ذ  ،2012وم - - -ن
المتوقع أان يبلغ  830مليون في
 .2030وأاضساف لي أان هذا الرقم
سس-ي-ع-رف «ان-خ-ف-اضس-ا ح-ادا» بعد
عام  2030ليتقلصس بمعدل 6ر7
مليون شسخصس كل سسنة.
وحسسب ب-ي-ان-ات مصس-ل-ح-ة ال-دولة
Óحصساء الصسينية ،فقد انخفضس
ل إ
عدد السسكان في سسنّ العمل في
البÓد بـ 87ر 4مليون ليبلغ إالى
96ر 910مليون نسسمة في 2015
م -ق-ارن-ة ب-ت-راج-ع بـ 71ر 3مليون
ف- -ي ال- -ع -ام ال -ذي سس -ب -ق -ه .وف -ي
خضسم ما تواجهه من ضسغوط نمو
عدد السسكان المسسنين وانخفاضس
ع -دد م -ن ه -م ف -ي سس -ن ال -ع-م-ل،
ت- -خ- -لت الصس -ي -ن ف -ي  2015عن
سس -ي -اسس -ة ال -ط -ف -ل ال -واح-د ال-ت-ي
اسستمرت لعقود وسسمحت لجميع
األزواج باإنجاب طفل ثان.
ق /إ
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‚وم وﬂرجون كبار يعÈون عن ارتياحهم لوجودهم با÷زائر

مهرجان وهران الدو‹ للفيلم العربي وجهة سسنمائية بامتياز

صص-ن-ع م-ه-رج-ان وه-ران ال-دو‹ ل-ل-ف-ي-ل-م ال-ع-رب-ي ا◊دث ال-ث-ق-ا‘ ب-ال-ب-اه-ية التي باتت عاصصمة السصنيما بامتياز
لجواء ‘ افتتاحية الطبعة الـ  9التي أاشصرف
يتهافت عليها كبار النجوم واıرجون« .الشصعب» عاشصت هذه ا أ
عليها وزير الثقافة عز الدين ميهوبي ناقلة شصهادات حية لنجوم السصنيما وفرحتهم التي ل توصصف بوجودهم ‘
ا÷زائر التي قّررت اسصتعادة ›د الفن السصابع والعودة ا ¤زمن التتويج .مثلما أاكدنا ‘ مراسصÓت سصابقة،
يتنافسس على « الوهر الذهبي»  14دولة عربية قدمت أاقوى انتاج واكÌه تعبÒا ودللة ‘ اŸهرجان اŸمتد ا¤
غاية  27جويلية ا÷اري.
وهران :براهمية مسصعودة
البسساط األحمر ،توسّسط سساحة أاول نوفم Èبوهران ،لسستقبال
أاهلها وضسيوفها من الداخل واÿارج ،الذين جاؤووا لرؤوية،
أابطال السسينما العربية الذين يجمهعم للسسنة الـ  9على التوا‹
اŸه -رج-ان ال-دو‹ ل-ل-ف-ي-ل-م ال-ع-رب-ي ‘ ،ه-ذا اÙف-ل ال-ب-ه-ي-ج
بالروائع اÿالدة ‘ الذاكرة العربية واإلنسسانية.
اŸسس -رح ا÷ه -وي ،ع -ب -د ال-ق-ادر ع-ل-ول-ة ،ف-ت-ح ذراع-ي-ه واسس-ع-ا
÷مهوره ،رغم ضسعف طاقة اسستيعابه التي ل تزيد عن 450
مقعد ،كانت األولية فيها لضسيوف هذا اŸوعد العربي الكب،Ò
الذي تشسّبت بالبقاء ،متحديا الظروف القتصسادية الصسعبة
التي “ر بها ا÷زائر ،حيث «ا◊ق ‘ الثقافة» ،يحميه دسستور
ا÷زائر اŸعاصسرة.
شساءت األقدار ،أان يتزامن مهرجان وهران للفيلم العربي ‘
ط -ب -ع -ت -ه ال -ت -اسس -ع-ة م-ع ال-روائ-ع اÿال-دة ‘ ال-ذاك-رة ال-ع-رب-ي-ة
واإلنسسانية ،ابتداء بخمسسينية فيلم معركة ا÷زائر وعودة

البن الضسال وأاربعينية عمر قتÓتو واإلحتفاء Ãرور أاربعة
قرون على رحيل العلمي شسكسسب.Ò
قيصسر األغنية العربية ،العراقي ،كاظم السساهر ،الذي كان من
أاهم األسسماء الفنية التي ” اختيارها ‘ الÈنامج اÿاصص
ب -ال -دي -وان ال -وط -ن -ي ل -ل -ث-ق-اف-ة واإلعÓ-م لصس-ي-ف  ،2016أاق - -ام
باŸناسسبة ،حف ً
 Óفنًيا سساهرا ،زاد مهرجان وهران تأالقا،
ال -بشس-وشص دوم-اﬁ ،سس-ن ب-وزرط-ي-ط ،م-قّ-دم ب-رام-ج واŸذي-ع-ة
ا÷زائرية ،اŸتأاّلقة منى ذوابية ،الذين نشسطا ا◊فل بالتناوب
.
اŸهرجان ‘ طبعته التاسسعة ،شسهد اسستقطابا إاعÓميا كبÒا
Ãشساركة أاغلب القنوات العربية ،روتانا ،ام بي سسي وقناة نيل
سسينما التي نقلت ا◊فل على اŸباشسر ،إاضسافة إا ¤كل القنوات
ال -وط-ن-ي-ة ،الصس-ح-اف-ة ‘ م-ق-دم-ت-ه-ا «الشس-عب» ا◊اضس-رة دوم-ا
اŸتأالقة بتغطيات يومية من قلب ا◊دث .

‚مة الشصاشصة العربية صصفية العمري لـ «الشصعب»:

÷أات إال ـ ـى حضسـ ـن ا÷زائـ ـر ،هروب ـ ـ ـا
من حـ ـالة اكتئ ـاب وظروف ـا قـ ـاسسية
السسينما ا÷زائرية تعود إا ¤زمن التتويج ـات بفضسل األعمال ا÷ادة

عّبرت ‚مة السصينما والدراما العربية اŸمثلة اŸصصرية ،صصفية العمري ‘ ،تصصريح لـ «الشصعب» عن سصعادتها وغبطتها العارمة
حيال تلقيها دعوة للمشصاركة كضصيفة شصرف Ÿهرجان وهران الدو‹ للفيلم العربي ‘ طبعته التاسصعة.
أاوضصحت الفنانة القديرة «صصفية العمري» وكلها تأاّثر ،أانها جاءت إا ¤حضصن ا÷زائري ،Úأاهلها وأاصصحابها ،لجئة من حالة
اك-ت-ئ-اب شص-دي-دة وظ-روف-ا ق-اسص-ي-ة ج-دا ‘ ال-ق-اه-رة ،ج-اب-ه-ت-ه-ا ل-ت-ك-ون أاول م-ن ي-ح-ل ب-ع-اصص-مة الغرب ا÷زائري ،وهران ‘ إاطار
اŸهرجان الدو‹ للفيلم العربي.
براهمية مسصعودة
قالت ‚مة الشساشسة العربية صسفية العمري« :ا÷زائر،
كان البلد ا◊لم ،الذي “نت سسنينا طوال أان تكون واحدة
من معازÁه» ،معّبرة عن حالة ا◊Òة التي عاشستها،
كونها عزمت ‘ كل اŸهرجانات ‘ فÎات سسابقة ،عدا
ا÷زائر ،أاحب بلد إا ¤قلبها ،بلد ا÷زائر بلد اŸليون
والنصسف مليون شسهيد الذي قالت بشسأانه بأانه سسيظل أاعز
بلد لها وتلبية دعوة ا◊ضسور Ãهرجان وهران ،هي أاكÈ
هدية لها وحلم –قق.
كما أاّكدت أاّنها عاشست حالة صسراع داخلي ،اسستمر معها
اإ ¤غاية تلقيها دعوة من مهرجان قسسنطينة ،عاصسمة
الثقافة العربية ،مؤوّكدة أانها كانت Ãهرجان دبي ،وقّررت
كسس -ر ا◊اج -ز ال -ن -فسس-ي ،ف-ك-انت م-ن أاع-ظ-م اŸق-ابÓ-ت
والÎح-ي-ب-ات ال-ت-ي ق-اب-ل-ت-ه-ا ‘ ح-ي-ات-ه-ا ب-ع-اصس-مة الشسرق
ا÷زائري.
عّرجت على ذالك ،وهي ترد على أاسسئلة « الشسعب» التي
لخ Òمن فيلم « ليا‹ ا◊لمية»،
انطلقت من ا÷زء ا أ
اآخر عمل ظهرت فيه الفنانة القديرة «صسفية العمري»،
ح -ول ذك -ري -ات -ه -ا م -ع ‚وم غ -ادروا ا ¤ا◊ي -اة ال-دائ-م-ة
وآاخرين  ⁄يلتحقوا بهذا العمل ،الذي أاحاطه النقاد
ال- -ع- -رب ب- -ب- -عضص اÓŸح- -ظ -ات ،ح -ول ال -نصص وال -فÎات
الزمنية ،أابرزها نازك السسلحظار التي عاصسرت فÎة
اŸلك الفاروق وعادت للظهور مرة أاخرى.

أاوضسحت الفنانة أانها مضست العقد ،على أاسساسص «ليا‹
ا◊لمية» ،الذي عاشست كل أاحداثه بحب وسسعادة ،مضسيفة
‘ هذا اŸقام « :نازك السسلحظار ،أاسسعدتكم
خمسص أاجيال كاملة ،وأاسسعدت الوطن العربي
كله ،أال يكفي».
قالت النجمة أاّن التاريخ شساهد على أاعمالها
ال -ت -ي ك-انت ك-ثÒة وم-ت-ن-وع-ة ،ول ت-ن-حصس-ر
أادواره- - - -ا ،ك- - - -م - - -ا وصس - - -فت ب - - -اŸرأاة
لرسس -ق -راط -ي -ة ،اŸتسس ّ-ل -ط -ة ،إال أان -ه-ا
اأ
أاّكدت بأان «ّﬁبيها ،يحبذون رؤويتها قوّية،
بشسخصسية راقية ،مسستشسهدة بوصسية اŸرحوم
نور الشسريف ،الذي قال لها« :إاذا كنت ناجحة
‘ هذا اللون Ÿا ل تواصسل Úطريقك».
ترى ‚مة الشساشسة اŸصسرية ،أان الÌوة ،تكمن
‘ حب الناسص ،وبكسسبها تÎسسخ عÓقة ا◊ب ،عاشسته
من قسسنطينة ،عاصسمة الثقافة العربية ،وتريد عيشسه
وهران عاصسمة السسينما العربية التي اسستقبلها بحفاوة
الÎحاب.
لنتاج السسينمائي ‘ ا÷زائر ،أاشسارت الفنانة إا¤
عن ا إ
أاعمال متمّيزة ،تلقى إاقبال كبÒا Ãهرجانات ‘ اÿارج،
عكسص الوطن العربي قائلةÁ« :كن أان تكون اŸشسكلة ‘
ترجمة اللهجة ،هناك أاغاٍن جزائرية ،اقتحمت العا⁄
كلهÃ ،ا فيه مصسر ،منها ،الراي والراب الذي فرضص
نفسسه وصسار ﬁل اهتمام أارقى الدول.

عن
رأاي- -ه- -ا ‘
ما يقدم للمشساهد العربي،
وه - -ي ال - -ت- -ي ع- -ايشست ك- -ب- -ار
الفنان Úوأاجمل حقب السسينما
العربية ،أاجابت بالقول « :فيه
أاع -م -ال رائ -ع-ة ‘ ال-ت-ل-ف-زي-ونÃ ،ا ف-ي-ه-ا
اŸسس- -لسسÓ- -ت ال -ت -ي ع -رضست ،خ Ó-ل شس -ه -ر
رمضسان الكر Ëمسستواها جيد جدا،
وفرضست نفسسها بقّوة ،سسواء من اıرج Úالشسباب أاو
اŸمثل ÚوغÒهم من اŸهني».Ú
لع -م -ال السس-ي-ن-م-ائ-ي-ة اŸشسÎك-ة ،ق-الت« :ح-ل-م
ح -ول ا أ
لم -ة ال -ع -رب -ي -ة ،وت -ل -غ -ى ا◊دود
ح- -ي -ات -ي ،أان ت -ت -وّح -د ا أ
والتأاشسÒات ⁄ ،ل نؤوسّسسص لسسوق مّوحد– ،ت لواء إا–اد
ل–اد
عربي وشسرق أاوسسطي ،يقف جنبا إا ¤جنب أامام ا إ
لورب -ي ،أان -ا شس -خصس -ي-ا ،أاعصس-اب-ي ت-ع-بت م-ن السس-ي-اسس-ة،
اأ
الشسعوب كلها تعيشص حالة اكتئاب ،سسئمنا من اŸعاناة،

ن - -ري- -د أاع- -م- -ال
تطغى عليها اŸتعة والÎفيه
وال -ت -ث -ق -ي -ف ب -ع-ي-دا ع-ن ك-واب-يسص
السس-ي-اسس-ة وضسغطها ».ع -ن ظ-اه-رة ال-ت-ط-رف
لرهاب قالت الفنانة إان السسينما اŸصسرية ،كانت
وا إ
لرهاب وعا÷ته ،منذ فÎة
سسباقة ‘ تناولها لقضسايا ا إ
ط -وي -ل -ة ،وأاضس -افت ب -ت -ح -د« :سس -ن -ظ-ل ضس-د ك-ل ف-ئ-ات
لسس -ود ب -أاشس -ك-ال-ه ،ل-ت-ق-ف ع-ل-ى واح-دة م-ن
لره -اب ا أ
اإ
لسسÓ-م
ّﬂل -ف -ات ال -ع -ن -ف ،ال -ت -ي أاضس -رت ،ب -حسس-ب-ه-ا ،ب-ا إ
لنسس - -ان اŸسس - -ل - -م وول - -دت م - -وج - -ة
وشسّ- - -وهت صس - -ورة ا إ
السسÓموفوبيا ‘ الغرب».
ع--ن الق--ت-ب-اسص السس-ن-ي-م-ائ-ي ال-دو‹ ،أاج-ابت صس-ف-ي-ة
العمري»:إانها ضسد فكرة القتباسص السسنيمائي الدو‹،
لصسلية ،مهما
العمل اŸقلد أابدا ل يرقى إا ¤النسسخ ا أ
كان حجمه ل بد من اجتهاد شسخصسي وفرضص النفسص».
وواصس--لت ،إان--ه--ا «ك--ط-رف ف-اع-ل ‘ اÛلسص ال-ق-وم-ي
ل· اŸت--ح--دة ،ت--ه--ت--م ب--قضس-اي-ا
ل--ل--م--رأاة وسس--فÒة ‘ ا أ
الشس---ب---اب واŸرأاة وال---ط---ف---ول---ة ،ت--رفضص ك--ل ال--رفضص
لع--م--ال ال--ردي--ئ-ة وأاسس-ال-يب اŸع-ام-ل-ة ،ال-ت-ي ت-ت-ن-اف-ى
اأ
وط--ب--ي--ع--ة ال--ف--ن ب--ق-ي-م-ه وم-ب-ادئ-ه وأاب-ع-اده الأخÓ-ق-ي-ة
والÎبوية ،تربي أاجيال وتغرسص ‘ نفوسسهم ،الرحمة
وا◊ب وال--تسس--ام--ح وغÒه--ا م--ن ق--ي--م السسÓ--م دي--ن-ن-ا
لدمية ب Óوجه
ا◊نيف الذي حّذر من قتل النفسص ا آ
حق وشسّدد على الختÓف وا÷دل بالتي هي أاحسسن
بعيدا عن الغلو والتطرف والكراهية.
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الوزيرة السسابقة نادية لعبيدي:

ل ÷٠زائر مؤؤهÓت لصصناعة سصنما رائدة

قالت وزيرة الثقافة سسابقا السسّيدة نادية لعبيدي ،أان موعد
وه -ران السس -ي -ن -م -ائ -ي ل -ه د’ل -ة ق-وّي-ة ،ت-ع-كسس-ه-ا ال-ظ-روف
الراهنة’ ،سسيما من خÓل شسعار طبعة  ،2016اŸوسسومة
بـ»اآ’خر ‘ السسينما العربية» ،مؤوكدة على أاهمية التطرق
إا« ¤اأ’نا» ‘ السسينما العربية.
◊ت ‘ لقاء جمعها أامسس مع» الشسعب»
السسّيدة لعبيدي أا ّ
على ضسرورة Œميع القدرات العربية وتعزيزها من أاجل
كسسب م- -ع- -رك -ة ال -ب -ق -اء م -ذك -رة أان ا÷زائ -ر ‘ ظ -ل ه -ذه
اأ’وضساع بإامكانها أان تلعب دورا كبÒا.
عن اإ’نتاج اŸشسÎك ،قالت لعبيدي أانه «ضسروري كمبدأا
وكمحاولة للتوسسع بالسسينما خارج ا◊دود ا÷زائرية ،ليسس
ف - -ق - -ط ك - -م - -وق - -ف ع - -اط - -ف - -ي أاو م - -وق- -ف ث- -ق- -ا‘ ،ب- -ل
اقتصسادي يضسمن توزيعا ‘ عديد الدول.
تابعت وزيرة الثقافة السسابقة« :نحن ‘ حاجة إا ¤اقتحام
اأ’سسواق العاŸية ،وÁكن أان نبدأا بالسسوق اŸغربية ،نظرا
لتقارب الثقافات ،مؤوّكدة ‘ سسياق مّتصسل على أاهمّية أان
يتواصسل هذا اŸهرجان Ãعناه ومعزاها.
حول ا◊قيبة الوزارية وما وراء الكامÒا حيثما وجدت
وزيرة الثقافة السسابقة السسيّدة نادية لعبيدي ،قالت أان
مشساركتها Ãهرجان وهران للفيلم العربي ذّكرتها بكث Òمن
ا◊ن Úإا ¤ال -زم -ن ال -ذي ك -انت ف -ي -ه ﬂرج -ة وم -ن -ت-ج-ة،
’سسيما وأاّنها نالت واحدة من جوائز اŸهرجان سسنة 2010
عن فيلم النخيل ا÷ريء وهو إانتاج مشسÎك ب Úا÷زائر
وتونسس.
وترى نفسس اŸتحّدثة ،أان مهرجان وهران ‘ طبعته
التاسسعة ،يطغى عليه اإ’بداع والثقة ‘ الناسس مؤوّكدة أاّنها
واحدة من السسبل الهامة ÿلق نهضسة ثقافية ،بعيدا عن
لغة اŸيزانيات ،وقد دسسÎت الدولة ا÷زائرية ا◊ق ‘
الثقافة ..نحن ‘ حاجة إا ¤ثقافة– ،مي هويتنا وذاكرتنا
ووجودنا كجزائري ،Úإاذن ا◊ق ‘ اإ’بداع اŸكّرسس ‘
الدسستور ،يتطّلب جهودا أاخرى ،ترقي إا ¤ا◊ق ‘ التعليم
والصسحّة  ’ .يبقى ›ّرد ى ح Èعلى ورق».

‚م الشساشسة ا÷زائرية
عبد النور شسلوشس:

ميكانيزمات جديدة لعؤدة
ا÷مهؤر إا ¤الفن السصابع

قال ‚م الشساشسة ا÷زائرية عبد النور شسلوشس ،معلقا
عن اأ’وضساع اŸالية الصسعبة التي “ر بها معظم الدول
اŸصسدرة للبÎول أان اأ’زمة تلد الهمة ،مؤوكدا على ضسرورة
البحث عن مصسادر “ويل أاخرى ،تعّزز القطاع الثقا‘
و– ّصسنه منه صسناعة السسينما.
وحسسب ضسيف مهرجان وهران للفيلم العربي ،فإان ا◊لول
موجودة سسواء من خÓل إاحداث ما يسسمى بجباية لدى
اŸؤوسسسس -ات اÿاصس -ة ،ت -دف-ع لصس-ن-دوق خ-اصس ب-السس-ي-ن-م-ا،
معتÈا إاياه ا◊ل اأ’مثل وتعزيز التكوين ‘ هذا اÛال

وإاي -ج -اد م -ي -ك -ان -ي -زم -ات ل -ع -ودة ا÷م -ه -ور ا÷زائ-ري إا¤
السس -ي -ن -م -ا ،ان-طÓ-ق-ا م-ن ت-ه-ي-ئ-ة ال-ق-اع-ات وإانشس-اء صس-روح
سسينمائية.
وأاكد الفنان شسلوشس لـ»الشسعب» أان الطبعة التاسسعة من
اŸهرجان الدو‹ للفيلم العربي ،تكتسسي نوعا من الرشسادة
اŸالية ’سسيما من ناحية الفنان Úا÷زائري Úمبديا أاكÌ
Óهمية
شسعور وإا◊اح بضسرورة إا‚اح اŸهرجان ،نظرا ل أ
الكبÒة التي بلغها مقارنة باŸهرجانات اأ’خرى التي تقام
‘ البلدان العربية التي تعا ‘ Êأاغلبها أازمات اقتصسادية
وسسياسسية ،أاثرت سسلبا على اÛال الثقا‘ والسسينمائي.
كما أاّكد شسلوشس على أاهمية ا’سستثمار ‘ مهرجان وهران
السسينمائي ،من حيث اإ’نتاج اŸشسÎك وتعزيز التعاون
الفني العربي والتواصسل الثقا‘ ،قائ ‘ Óهذا اإ’طار أانّ
«ا÷زائر وحدها ’ تسستطيع “ويل القطاع السسينمائي 100
باŸائة ،وهو حال العديد من البلدان العربية».
كما قال ‚م الشساشسة ا÷زائرية أان سسوريا“ ،ر بظروف
صسعبة ،لبنان بداية انطÓقة أاخرى ‘ إاشسارة منه إا ¤عديد
اأ’فÓم الهاّمة التي تصسور مضسيفا أان بÓدنا –اول أان
تنفضس الغبار عليها ،لتتخلصس من سسنوات ا÷حيم والركود
الذي مّيز السساحة الفنية وخاصسة السسينمائية.
أاضساف شسلوشس خا“ا« :أاحسس ‘ كث Òمن اأ’حيان ،وكأاّن
يد خفية –ول ب Úا’نطÓقة ا◊قيقية للفن السسابع الذي
انتزع القابا واوسسمة ‘ اك Èمهرجانات العا. ⁄هناك
ﬁاو’ت جزائرية جاّدة ،يقف ‘ طريقها ضسعف هياكل
ا’سستقبال’ ،بد من اشسراك اŸؤوسسسسات بجميع أانواعها،
اÿاصسة والعامةÃ ،ا فيها وزارة الÎبية ،البحث العلمي
والسسياحة لتحقيق التكامل».

اŸمثل اللبنا ،Êجوزيف شسما‹:

واجبات السصنما عكسس
الؤجه الصصحيح للشصعب العربي

وصسف اŸمثل اللبنا Êجوزيف شسما‹ بطل فيلم «ومع
روحك» ،اŸشسارك ‘ مسسابقة اأ’فÓم القصسÒة Ãهرجان
وهران الدو‹ للفيلم العربي اŸوعد السسنمائي بـ»العظيم».
قال جوزيف لـ»الشسعب» أانه مهم جدا أان يكون باأ’مة
العربية مهرجانات متخ ّصسصسة باأ’فÓم العربية ،وهذا بحد
ذاته مبادرة مشسّرفة ،مضسيفا أان مهرجان وهران ‘ طبعته
التاسسعة يتمّيز بكم هائل من أافÓم عربية ،تعرضس أ’ول
مّرة ،ومن الضسروري أان يسستمر ويتطور نحو اأ’حسسن.
قال النجم شسما‹ أان لبنان تتوّفر على عدد هائل من
اıرج Úالشسباب واŸمثل ،Úإا’ أان «الدولة ا÷زائرية،
تهتم أاك Ìبالفن ،على الرغم من لبنان تتوّفر على أاك Ìمن
تسس -ع -ة م -ع -اه-د م-ت-خّصس-صس-ة ‘ السس-ي-ن-م-ا ،ت-اب-ع-ة ل-ل-ق-ط-اع
اÿاصس ،من بينها معهدا تابعا للجامعة اللبنانية Ãسستوى
دو‹».
عن اأ’وضساع الراهنة والتشسويه اŸرعب للثقافة العربية،
أاج -اب اŸم -ث -ل« :م -ن أاه -م واج -ب-ات السس-ي-ن-م-ا ،أان ت-ع-كسس
الوجه الصسحيح للشسعب العربي وترقى إا ¤أاعلى مسستويات
ال-ث-ق-اف-ة ال-ع-رب-ي-ة ،ب-ق-ي-م-ه ال-ع-ال-ي-ة وم-ب-ادئ-ه ال-غ-ال-ي-ة .وأان
التحّو’ت الراهنة واأ’زمات التي تشسهدها معظم الدول
ال-ع-رب-ي-ة ،أاع-طت ح-اف-زا ،ب-أان ت-ع-ال-ج م-واضس-ي-ع ل-ه-ا عÓقة
بالتاريخ والواقع العربي وهذا ما نشساهده اآ’ن على كل
اŸسستويات».
كما أاوضسح اŸمثل اللبنا Êبطل فيلم ومع روحك ،أان
ﬂرج الفيلم كر Ëالرحبا ،Êوقف على قدراته باعتباره
أاسستاذ سسينما وإاخراج ،ومسسؤوول عن جامعة روح القدسس
ومعلم با÷امعة اللبنانية ،فطلب منه تقمصس دور اأ’ب
جريسس الذي يعيشس ‘ دير بلبنان ،ما يؤودي إا ¤أان تغيّر
حياته ،تغيّرا جذريا ،وليبقى السسؤووال :هل يفشسي اأ’ب
سسرّه؟ هل يخ Èاأ’خوة با◊ادثة ؟
وبحسسب نفسس اŸصسدر ،يعكسس الفيلم اŸوسسوم بـ»ومع
روحك» مرحلة من مراحل مشساكل لبنان.
م -ع ال -ع -ل -م أان ال -ول -د ال -ذي م ّ-ث -ل ب-ج-انب ال-ب-ط-ل ،سس-وري
ا÷نسسية ،يعيشس أاوضساع اأ’زمة.

قال جوزيف ‘ اÿتام :أاّنه ليسس مسستعدا لتقمصس أادوار
أاخرى ،نظرا ’رتباطاته ‘ ›ال التعليم والتكوين ،إا’ أاّنه
Óبداع
نّوه Ãثل هذه التظاهرات ،ا’ختصسار اŸنصسف ل إ
اإ’نسسا.Ê

نؤال زع Îتبكي حظها

ع ّ-ب -رت اŸم -ث -ل -ة ا÷زائ -ري -ة ال -ق-دي-رة ن-وال زع ،Îع-ن
اسستيائها الشسديد كونها تلقت دعوة رسسمية من مهرجان
وهران الدو‹ للفيلم العربي على أاسساسس تكرÁها عن
دورها البطو‹ ‘ فيلم «ريح ا÷نوب».
قالت أانها أاحّبت الفكرة وجاءت وكلها فخرا ،باعتبار أان
أاول ظهور لها ‘ عا ⁄الفن ،قبل أاك Ìمن  40سسنة ،كان ‘
ف -ي -ل -م ري -ح ا÷ن-وب ،ل-ل-روائ-ي اŸرح-وم ع-ب-د ا◊م-ي-د ب-ن
هدوقة .لكنها تفاجأات أاّنها  ⁄تكن حتى ضسمن قائمة
اŸدع -وي -ن .ورّدت ال -ن -ج -م -ة ع-ل-ى سس-ؤوال «الشس-عب» ح-ول
أادوارها «اŸتسسلّطة» وأاين Œد نفسسها ،بالقول أاّن «الفنان

ا◊ق- -ي- -ق- -ي ،ي- -ؤودي ك- -ل اأ’دوار Ãا ف- -ي- -ه- -ا ال- -ك -وم -ي -دي -ة
وال -درام -ي -ة» ،م -ع -تÈة إاي -اه اأ’ق -رب إا ¤ال -واق-ع ب-أاوج-اع-ه
ومعاناته».
ت -اب -عت ن -وال زع Îق -ائ -ل -ة« :ي -د واح -دة ’ تصس ّ-ف-ق وع-ل-ى
اÛت -م -ع ب -ك -ل م -ؤوسسسس -ات -ه ال -وق -وف ج-ن-ب-ا إا ¤ج-نب م-ع
السسلطات العمومية لتحقيق اأ’هداف اŸرجوة أ’ن الفن
رسس -ال -ة «م-قّ-دسس-ة»– ’ ،ت-اج إا ¤رف-اه-ي-ة ب-ق-در ح-اج-ت-ه-ا
أ’حاسسيسس صسادقة».
وما وقفت عليه «الشسعب» أان الفنانة اÙبوبة زع ،Îكانت
ﬁل اه -ت -م -ام واسس -ع م -ن ق-ب-ل ا÷م-ه-ور ال-وه-را ،Êال-ذي
أاحاطها من كل ا÷وانب ’لتقاط الصسور والتحاور معها.

ﬁمد عبيدو ،ناقد سسينمائي سسوري:

األفÓم القصصÒة اŸتنافسصة على الؤهر
الؤهرا ‘ ÊاŸسصتؤى

وصسف ﬁمد عبيدو ،ناقد سسينمائي من جنسسية سسورية،
عضس -و ال -ل-ج-ن-ة ال-ف-ن-ي-ة Ãه-رج-ان وه-ران ع-روضس اأ’فÓ-م
ال- -قصسÒة ،ال -ت -ي دخ -لت أامسس السس -بت ،مسس -اب -ق -ة «ال -وه -ر
الذهبي» بـ»الهامة جدا».
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توقع عبيدو أان يظفر فيلم «حار جاف صسيفا» للمخرج
اŸصس -ري شس -ري-ف ال-ب-ن-داري ب-واح-دة م-ن ج-وائ-ز ال-ط-ب-ع-ة
التاسسعة ،مؤوّكدا أانه واحدا من اأ’فÓم اŸميّزة ،يرصسد
حا’ت إانسسانية تعيشس أاŸها وقلقها منّوها بجودة اŸونتاج
والدّقة ‘ التمثيل.
يصسّور الفيلم لقاء صسدفة ب Úعجوز مريضس بالسسرطان
ي -ع -ال -ج ب -اأ’شس-ع-ة ،وه-و ‘ ط-ري-ق-ه Ÿق-اب-ل-ة ط-ب-يب أاŸاÊ
متواجد بالقاهرة ،يلتقي صسدفة بعروسس صسغÒة بالسسيارة،
وسسط البلد ،ينسسى حقيبة بها اأ’شسعة ،فتتغّير حياة كل
منهما بشسدة.
ك -م -ا ي -ع-رضس ال-ف-ي-ل-م ح-ال-ة ال-ق-اه-رة ال-ت-ي كشس-ف اıرج
شسريف البنداري على مظاهر الفوضسى وا’زدحام فيها.
م -ع ال -ع -ل -م أان ال -ب -ن -داري ،ق -ام ب-إاخ-راج ع-دد م-ن اأ’فÓ-م
القصسÒة والتسسجيلية ،منها :صسباح الفل ،سساعة عصساري،
‘ الطريق لوسسط البلد ،علي معزة وإابراهيم..
عن فيلم «نهار العيد» من اŸغرب للمخرج رشسيد الوا‹
قال عبيدو ،أاّنه فيلم اجتماعي ،جميل ،يناقشس قضسايا جد
حسس -اسس-ة ،ت-ت-ع-ل-ق ب-ت-خ-ل-ي ب-عضس اأ’ب-ن-اء ع-ن آاب-ائ-ه-م ب-دور
العجزة ،كما يدعو الفيلم للعناية باŸسسن Úوتقد Ëيد
العون لهم ،لتجاوز ظروفهم القاسسية ،ع Èقالب سسينمائي،
ي- -ج- -م- -ع ب Úال -واق -ع اŸر واإ’حسس -اسس بضس -رورة ال -ع -ن -اي -ة
ا’جتماعية والصسحّية والنفسسية.
مع العلم أان رشسيد الوا‹ ‡ثل له بصسمته بالتمثيل ،انتقل
إا ¤اإ’خ -راج ،ت -ن-اول قضس-اي-ا اج-ت-م-اع-ي-ة ج-ري-ئ-ة وخ-طÒة
Ãختلف أافÓمه“ ..كن الوا‹ من كسسب شسعبية كبÒة ‘
اŸغرب وخارجه ،حيث نّوع من أاعماله وأادواره .كما قّدم
الÈنامج التلفزيو Êمن سسÒبح اŸليون على فناة عربية.
من أابرز أاعماله :فيلم عÓل القلدة ،أاصسدقاء من كندا،
غÈوا ‘ صسمت ،ا◊سس Úوالصسافية.

اıرج ا÷زائري ،فريد نوري..

هاوي بخطى احÎافية

يشس -ارك اıرج ا÷زائ -ري ف -ري -د ن -وري ‘ ،مسس -اب -ق -ة
ي
اأ’فÓم القصسÒة اŸتنافسسة على جائزة الوهر الذهب ّ
ب -ف -ي-ل-م ذك-ري-ات-ن-ا .ي-ح-ك-ي ال-ف-ي-ل-م ،ك-ي-ف ي-ت-ق-اسس-م ال-ن-اسس
ذكرياتهم.
أاّكد فريد نوري أاّن الفيلم مشسÎك مع اıرج وليد بن
يحي من سسطيف ،يرتكز أاسساسسا على الق ّصسة وأابعادها
اإ’نسسانية ،معتÈا أان اأ’مور التقنية ،تعتمد على الدعم،
’فتا إا ¤أان كاتبة السسيناريو السسّيدة هزاز جعفر هي نفسسها
زوجة اıرج وليد بن يحي الذي أاخرج Ãعيّة فريد نوري
إا ¤يومنا هذا  4أافÓم قصسÒة.
ت- -اب- -ع ،أان ف- -ي- -ل- -م ذك- -ري -ات -ن -ا ال -ذي ’ ت -ت -ع ّ-د م ّ-دت -ه 16د
إانتاج فرديّ – ،صسل على عّدة جوائز وطنية ،منها ا÷ائزة
الثانية بأادرار ،جائزة اأ’وÃ ¤هرجان خنشسلة وجائزة
السسنبلة الذهبية باŸهرجان الدو‹ بسسطيف.
أانتج هذا الفيلم سسنة  ،2015شسارك ‘ أاربعة مهرجانات
إا ¤يومنا هذا ،تدور أاحداثه ب ÚاŸمثلة أامينة لهي ليندة
دواودة ،وجّدتها اŸمثلة عايدة قشسودŒ ،معهم ذكريات مع
متشسرد ،قام بأاداء الدور اŸمثل طيب بن عيدة لتشسكل
حكاية تبدو حزينة ‘ ظاهرها ،لكن جوهرها يبوح بسسعادة
تدعونا للتشسبّت با◊ياة.
كما أاشسار إا ¤أانه ›رد هاوي على خطى احÎافية،
م -ؤوّك -دا ع-ل-ى أاه-م-ي-ة ال-تشس-ج-ي-ع اŸع-ن-وي ‘ ه-ذا اإ’ط-ار،
’سسيما وأانه عصسامي ،عمل جاهدا على صسقل موهبته
واŸضسي بها قدما.

اليابان تطالب بفيلم
«قنديل البحر»
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ا
م
السسين
سس ،بقاعة
لل ماتيك ‘ إاطار ا
Ÿ
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ر
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في
الدو‹
ل
م
ا
ل
عربي ،منوه
–مله من تصسّور وإابدا ّ  Úبالفكرة وما
ع ،ا
ا÷زائري «داميان أا سستطاع اıرج
ون
و
ر
ي
ه» –قيقه
بإامك
ا
ن
ي
ا
ت
ب
سسيطة.
قال هؤو’ء أا ّ
ن اıرج ا
أاونوريه من خÓل فيلم ÷زائري داميان
ه
تلقى دعوة بأان ي «قنديل البحر»
ع
ر
ض
س
ه
ذا العمل
باليابان
على  ،الذي يتناول
م
ن
خ
Ó
ل
نزهة
شس
ا
ط
ئ
البحر ،حاد
طرف ›موعة من ثة اعتداء من
الش
«نفيسسة» ربة البي سباب ،ضسحيتها
ت
ا
ل
ش
س
ا
ب
ة ،تسسبح
وحيدة،
تتعرضس لÓخ
ت
ط
ا
ف
و
’ أاحد
كان شساهدا
على اختفائها.

 info@ech-chaab..comالعدد
١٧٠٨٩ www.ech-chaab.com

¢ù«fGƒa

األحد  ٢٤جويلية  ٢٠١٦م
الموافق لـ  ١٩شصوال  ١٤٣٧هـ

١٥

تفتح «ألشسعب» «فوانيسش» صصرحا ضصمن صصفحتها الثقافية كل يوم أاحد لنشصر
إابداعاتكم ومسصاهماتكم ‘ ﬂتلف األجناسش الثقافية شصعر ،قصصة ورواية ،
رأسسلونا على ألÈيد أللكÎو:Ê
pageculture2012@yahoo.fr
على أان تكون اإلسصهامات غ Òمطولة حتى نتيح الفرصصة للجميع.

خاطرة

بذرة الفصصول

سسليمة مليزي
ينعشص أنفاسسي ذأك ألوهج ألروحي
لحزأن
أسسكن مدن أ أ
مذ غادرت جنة أ◊لم
وسسحر ألليل وألقمر وألسسمر..
تناغمت أفكاري ‘ معزوفة من خيال
أدهشسني جنونك وأنت..
تزرع بذرة ألصسدق
‘ حدأئق أ◊ب..
وقعت من صسمتي قطعة حن..Ú
كسسرت سسكون ألليل..
كبلور من نور ألقمر
لينجلي فرحا ما..
يختبئ ‘ فضساءأت ألنور..
وطيفك يلهو هناك..
وأمنيات ألسسÓم..
وكنت ..أرجوحتك...
‹ ألقمر..
توصسلك إأ ّ
وأسسحار ألليل تعانق ألنجوم..
لصسيل..
وأسسرأب ألسسنونو تغازل أ أ
مبتهجة ..مسساŸة ..لروحها..
للقاء ألليل..
وكنت لك ..كأازهار ألبنفسسج..
تأاخذ من لونها ..حدأئق أ◊ب..
 6فÈأير 2015

äÉ«YÉHQ

Ö◊G ‘ πe’CG
عبدألقادر رألة
ما ذا كانت امنيتك قبل ان تلقاÊ؟ ما
ك -انت ن -ه -اي -ة اح Ó-مك ق-ب-ل أان ت-ت-ع-رف
عليّ؟ ما كانت حدود طموحك قبل أان
ت - -ت- -ه- -ج- -ى اسص- -م- -ي وت- -أال- -ف ك- -ن- -ي- -ت- -ي؟
أاخÈك ،أانا أاعرف ،ومتأاكدة من درايتي!
ع -ي -ن-اك ت-ن-ط-ق ب-ذلك! ودم-وعك تÎج-م
احاسصيسصك اŸدفونة ‘ اعماق ذاتك!
ومشص -ي -تك ت -ع -كسش روحك اŸت -غ-ل-غ-ل-ة ‘
اعماق شصخصصيتك اŸرحة!
لسصت األول ،ول أانا الخÒة! لسصت انت
ب -ذاك الشص -اب ال -ط -م-وح ال-ذي يسص-ت-ط-ي-ع
اغÓق كتاب كب Òوجميل ،كثÒة صصفحاته
اسصمه ا◊ب!
ا÷ميع يقول بأانك تغÒت؛ أامك ،أاختك،
أاخ - -وك ،أاب - -وك ،اصص- -دق- -اؤوك ،زمÓ- -ؤوك
وجÒانك!
ي- -ق- -ول- -ون ب- -أانك ت- -غÒت ‘ ذاك ال- -ي- -وم
اŸاط- - -ر م- - -ن أاي- - -ام ديسص- - -م ..Èوق - -فت
للحظات تنظر ا ¤فتاة جميلة ترتدي
م-ع-ط-ف-ا أاح-م-را ً ،ق-ب-ع-ة ح-مراء ومطارية
زرقاء...
وأانا أاعرف أا Êلسصت سصبب تغÒك ،ول أانا
أاجمل فتاة! Áكن ألي فتاة اخرى ان
–دث نفسش األثر! وإا‰ا أانت كنت ‘
◊ظة البحث عن ا◊ب ،وصصادف اÊ
ك - -نت ع - -اب- -رة ‘ ذاك ال- -ي- -وم الشص- -ت- -وي
اŸاطر...
فكانت الدهشصة ..ال‚ذاب ..ودق قلبك
أانت أاول وسص - -ري - -عً- -ا ..أام- -ا أان- -ا ف- -ك- -انت
اسص-ت-ج-اب-ت-ي ب-ط-ي-ئ-ة ،ح-ت-ى ي-ق-ت-ن-ع ق-ل-ب-ي
وتسصتجيب روحي..
أانا فتاة ،وأاي فتاة ماذا تريد؟ امنية أاي
ف -ت -اة أان Œد شص -اب -ا ي -ح -ب-ه-ا ،وي-أات-ي ا¤
وال -ده -ا ف -رح -ا ل -ك-ي ي-رسص-م ذلك ا◊ب!
ف -ي -ح -تضص -ن -ه -م -ا ب-يت واح-د ،وت-ن-جب ل-ه
ال -ب -ن -ات وال -ب -ن ،Úل -ت-ج-دي-د دورة ا◊ي-اة
ال- - -بشص- - -ري- - -ة وأام- - -ال اآلب - -اء واألج - -داد!
ن -ه -اي -ة ام -ا‹ ه -ي ب -داي-ة احÓ-مك ..أان
تنجح أانت وأاتخفى أانا وراء ذاك النجاح
سصعيدة فرحة! وأان ينجح اولدنا فنبتهج
سص- - - - - -وي- - - - - -ة ل- - - - - -ن- - - - - -ج - - - - -اح - - - - -ه - - - - -م!
أام- -ل أاي ام- -رأاة أان ت -دخ -ل ق -لب ال -رج -ل

خوله ياسسÚ

وتÎبع عليه سصعيدة ،ف Óيفكر ال فيها،
ول ي- -ه -دي ع -واط -ف -ه ال ل -ه -ا ،ف -ي -ع -م -ل
وي-ج-ت-ه-د وي-ك-د ف-ل-ك-ي يسص-عدها! ويدخل
ال- - - - -ب- - - - -ه- - - - -ج- - - - -ة ا ¤ق- - - - -ل- - - - -ب - - - -ه - - - -ا!
ذاك هو ا◊ب! وما أاتعسش ا◊ياة بدونه،
وأانا ل أاتصصور ا◊ياة أابدا بدونه ،فهو
العنوان الكب Òلها!
ا Êانتظرك ..لقاءنا مهم لتجديد ا◊ب،
الذي لن تكون نهايته إال ب Úاحضصانك ‘
بيت الزوجية! ما ذا كانت امنيتك قبل ان
تلقاÊ؟ ما كانت نهاية احÓمك قبل أان
تتعرف عليّ؟ ما كانت حدود طموحك
قبل أان تتهجى اسصمي وتأالف كنيتي؟
أاخÈك ،أانا أاعرف ،ومتأاكدة من درايتي
ع -ي -ن-اك ت-ن-ط-ق ب-ذلك! ودم-وعك تÎج-م
اح -اسص -يسصك اŸدف -ون -ة ‘ اع -م-اق ذاتك
ومشص -ي -تك ت -ع -كسش روحك اŸت -غ-ل-غ-ل-ة ‘
اعماق شصخصصيتك اŸرحة
لسصت األول ،ول انا األخÒة ! لسصت انت
ب -ذاك الشص -اب ال -ط -م-وح ال-ذي يسص-ت-ط-ي-ع
اغÓق كتاب كب Òوجميل ،كثÒة صصفحاته
اسصمه ا◊ب
ا÷ميع يقول بأانك تغÒت؛ أامك ،أاختك،
أاخ - -وك ،أاب - -وك ،اصص- -دق- -اؤوك ،زمÓ- -ؤوك
وجÒانك
يقولون بأانك تغÒت ‘ ذلك اليوم اŸاطر
من أايام ديسصم ..Èوقفت للحظات تنظر
ا ¤فتاة جميلة ترتدي معطفا أاحمرا ً،
ق - -ب - -ع - -ة ح - -م - -راء وم- -ط- -اري- -ة زرق- -اء..
وأانا أاعرف أا Êلسصت سصبب تغÒك ،ول أانا
أاج -م -ل ف -ت -اة Áك -ن ألي ف -ت -اة اخ-رى ان
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تذكرة غياب تبع Ìألطريق
وظل يرسسم خطوأته
وسساعة تفرك جثتي
لرأ Êأخرى تبحث عني

حرقة عمر

نور ألدين طيبي

قبلك ما كنت شصيا
وبعد الذي كان من قهر وقت قميء
امد يدي
اقول اŸلمني ‘ هديل الفرح
وحدها وردة من نقاء تلملمني
فاصصحو عل جمرة
توزع حرقة عمري
عل صصورة ‘ يديا
والعق وحدي سصموم انفجاري
نشصيجا وكيا

‘ قلبي صصوت طفل مذبوح،
وفراخ تنوح،
من تاريخ ا÷زائر يأاتي،
من ظلم العا ⁄لـفلسصط Úيبكي،
من قلب العراق يدمي،
من ليبيا ا÷ريحة،
ومن سصوريا الذبيحة،
يصصرخ ويقول :أاكره «بيجار» و»شصارون»،
أاكره حكام العرب اŸنبطح،Ú
اŸتناحرين،
اŸتآامرين،
أاكره «بوشش» و»سصاركوزي»،
أاكره طائرات «الناتو» ياربي!
و وحوشش جهاد النكاح،
«داعشش» وصصّناعها واألئمة الذبّاح،
وأاكره «بوما» واألتان»...
كلهم ذبّحو،Ê
ذّبحوا الطفولة باسصمك ياربي!
ذّبحوا السصلم واألمان،
وأاقاموا صصÓة اŸنون،
طفل أانا،
بشصقائي،
وقلة حيلتي،
وبؤوسصي،
وحرما،Ê
ومطاردة بني صصهيون،
طفل أانا،

–دث نفسش األثر وإا‰ا أانت كنت ‘
◊ظة البحث عن ا◊ب ،وصصادف اÊ
ك - -نت ع - -اب - -رة ‘ ذلك ال- -ي- -وم الشص- -ت- -وي
اŸاطر...
فكانت الدهشصة ..ال‚ذاب ..ودق قلبك
أانت أاول وسص - -ري - -ع- -ا ..أام- -ا أان- -ا ف- -ك- -انت
اسص-ت-ج-اب-ت-ي ب-ط-ي-ئ-ة ،ح-ت-ى ي-ق-ت-ن-ع ق-ل-ب-ي
وتسص- - - - - - - - -ت- - - - - - - - -ج - - - - - - - -يب روح - - - - - - - -ي..
أانا فتاة  ،وأاي فتاة ماذا تريد؟ امنية أاي
ف -ت -اة أان Œد شص -اب -ا ي -ح -ب-ه-ا ،وي-أات-ي ا¤
وال -ده -ا ف -رح -ا ل -ك-ي ي-رسص-م ذلك ا◊ب!
ف -ي -ح -تضص -ن -ه -م -ا ب-يت واح-د ،وت-ن-جب ل-ه
ال -ب -ن -ات وال -ب -ن ،Úل -ت-ج-دي-د دورة ا◊ي-اة
ال- - -بشص- - -ري- - -ة وأام- - -ال اآلب - -اء واألج - -داد!
ن -ه -اي -ة ام-ا‹ ه-ي ب-داي-ة احÓ-مك ...أان
تنجح أانت وأاتخفى أانا وراء ذاك النجاح
سصعيدة فرحة! وأان ينجح اولدنا فنبتهج
سصوية لنجاحهم
أام- -ل أاي ام -رأاة أان ت -دخ -ل ق -لب ال -رج -ل
وتÎبع عليه سصعيدة ،ف Óيفكر ال فيها،
ول ي- -ه -دي ع -واط -ف -ه ال ل -ه -ا ،ف -ي -ع -م -ل
وي-ج-ت-ه-د وي-ك-د ف-ل-ك-ي يسص-عدها! ويدخل
البهجة ا ¤قلبها
ذاك هو ا◊ب! وما أاتعسش ا◊ياة بدونه،
وأانا ل أاتصصور ا◊ياة أابدا بدونه ،فهو
العنوان الكب Òلها!
ا Êانتظرك ..لقاءنا مهم لتجديد ا◊ب،
الذي لن تكون نهايته إال ب Úاحضصانك ‘
بيت الزوجية!
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خاطرة

ليندة كامل

نصص

“هل يا ملك..

مÈوك ألبنا

وبقربا Êمبتهجون !
طفل أانا،
وبقربا ÊمكÈون !
فهل يرضصيك ياربي
طفل أانا وذبّحو! Ê
طفل أانا وشصربوا دماء شصريا!Ê
طفلك الÈيء ياربي تنهشصه ﬂالب عا⁄
›نون وأانا!Ê
وهل يرضصيك ياربي
صصوت طفل فلسصطيني مذبوح!
وفراخ ‘ أارضش السصماء تنوح!
أايها العا ⁄األخرسش!
صصمتا وتواطؤوا يكفي!!!.
د  .مسسعودة لعريط /تيزي وزو
2016 / 7 / 22

ردوا ‹ sعقلي الذي ذهب
كفا ِ
ب
ك مني قلبي الذي سُصل َ
اختار قلبي نبضش قلبك منزل
ب
ي الغضص َ
فأاعلن النوم لعين s
كأا‰ا ا◊زن أاختارِ ÊخّÓ
واعلن الشصوق بقلبي sا◊رّب
ت فإا Êأاعتزر
ان كنت أاخطأا ُ
لنني أاصصبت فلقائي sوجب
و أ
قد جعل الله فيك ماء حياتي
احببت ‘ ثغرك الدر والذهب
يامن تتلذ به نفسصي وتأالفه
هل ‹ sبدون عشصقك نسصب
قالوا لقلبي Ÿاذا أاحببتها
قال هناك ‘ ◊ظه السصبب
كل الزهور تأالقت ‘ خدها
‘ وجهها نور الضصحي انسصكب
‘ عقلي طُِبعت مرآاة صصورتها
عكسش حُسصنها ‘ احشصائي اللهب
طار اŸنام والنجم يشصهد ‹
صصريع شصوق اذا صصارعته غلب
اردد ‘ الدجي شصوقي لو نطق
‚مي لقال ‘ حالتي العجب
نهر الدموع فاضش من عيني
العقل قد ثار والقلب انتحب
هل تسصتجيبي لع Úانت نورها
قد نال منها السصهر ما طلب
ل يراك القلب ‘ أافكاره
إال شصكا وبكي أاو حن وطرَب
ردي ‹ sعقلي يانبضش الهوي
ومهجة القلب وأاعز َمْن حب

خاطرة

سسماح أ÷مال :مصسر

ح Úتذهبون بي إا ¤هناك
إا ¤حدود اŸقÈة
اختاروا ‹ قًÈا فسصيحًا..
تتخلله الريح كل صصباح ،و
رائحة القهوة،
واألزهار باŸسصاء
يحتمل قامة حلمي اŸمدد
العنيد..
واحفروا بقلب الط،Ú
بعمق األ،⁄
وجه بÓدي
واختاروا لقلبي مكاًنا قريًبا
ل تÎكوا عقلي وحيًدا ‘
الظÓم،
ول تهيلوا فوق كلماتي
الÎاب،
وابَقْوا بعيًدا ح Úأاُسصَأال،
واقرءوا آايات الكتاب،
ول تغلقوا األنوار بعدي؛
فظÓم الليل البهيم يوقظ
األشصعار،
أاو علsني أاقرأا كتابًا
ل تنسصوا البنفسصج،
وبع َضش قطرات الزهر على اŸاء،
وتذsكروا أان تكتبوا على قÈي:
ها هنا ترقد اآلن بسصÓم!
ل تنسصوا أاناشصيد الصصباح،
وخرائط بÓدي
 ..تاريخها اŸنقوشش كا◊ناء فوق جدارها
ع u
طرو ÊبÎابها واتركو ÊبسصÓم هناك!!

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الحد  ٢٤جويلية  ٢٠١٦م
الموافق لـ  ١٩شصوال  ١٤٣٧هـ

ارتفاع حصضيلة هجوم ميونيخ اإ 0٩ ¤قتلى

النقÓبيون طلبوا من ا÷Ôال اÙتجز التفاوضس معه

لŸانية ا÷معة 22
قتل  ١0أاشضخاصض ،بينهم منفذ الهجوم ،وأاصضيب  2١آاخرون ‘ سضلسضلة هجمات اسضتهدفت مدينة ميونيخ ا أ
جويلية ،وقالت الشضرطة إان منفذ الهجوم كان وحيدا وأاقدم على النتحار ،يأاتي ذلك بعد اعتداء إاجرامي ‡اثل وقع Ãدينة نيسض
لرهابي ليسض لديه جنسضية ول عقيدة وليسضت
لجرامي وا إ
الفرنسضية خÓل الحتفال بالعيد الوطني الفرنسضي ،ما يؤوكد أان العمل ا إ
لديه حدود ،وعلى اÛتمع الدو‹ أان يتجند Ùاربته دون انتقائية سضواء ‘ أاوروبا أاو إافريقيا أاو أامريكا أاو أاي مكان ‘ العا.⁄
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كشصف قأئد شصرطة ميونخ «هوبÒتوسس أاندريه»،
حسصب وكألة «نوفوسصتي» الروسصية عن أان منفذ الهجوم
مواطن أاŸأ ‘ Êالـ ١٨من عمره ومن أاصصول إايرانية.
وأاشصأر «هوبÒتوسس» إا ¤أان ا◊ديث ‘ البداية عن
 ٣م -ه -أج-م Úن-ف-ذوا ال-ع-م-ل-ي-ة ك-أن م-غ-ل-وط-أ ،إاذ ج-أء
بألسصتنأد على إافأدات شصهود غ Òموثقة.
وأاعلنت شصرطة ميونيخ ‘ بيأن صصدر عنهأ ‘ وقت
سصأبق ،عن عثورهأ على سصيأرة اŸهأجم ،مشصÒة إا¤
أان اŸن- -ف- -ذ ك -أن ق -د سص -رق السص -ي -أرة اŸذك -ورة ق -ب -ل
اسصتخدامهأ ‘ هجومه.
ورغم ترجيح وسصأئل اإلعÓم العمل اإلرهأبي ‘
ميونيخ ،إال أان الشصرطة األŸأنية تتعأمل مع اŸوضصوع
بحذر شصديد ،وتقول إانه ل يوجد أاي دليل حتى اآلن
على تورط «إاسصÓمي ‘ »Úحوادث إاطÓق النأر .كمأ
أاضصأفت الشصرطة أان طبيعة الهجمأت مأ زالت غÒ
واضصحة اŸعأ ،⁄وذكرت أان «أاحد منفذي الهجمأت
ان -ت -ح -ر» ،ل-ك-ن م-ك-تب اŸسص-تشص-أرة األŸأن-ي-ة «أان-غ-يÓ-
مÒكل»  ⁄يسصتبعد أاي فرضصية على خلفية الهجمأت.
وأاعلنت الشصرطة ‘ وقت سصأبق أان  ٣مسصلحÚ
اسصتهدفوا  ٣منأطق متفرقة من اŸدينة هي شصأرعأ
«هأنأور وريسس» ومركز Œأري.
وحسصب وسص- -أئ- -ل اإلعÓ- -م األŸأن -ي -ة ف -ق -د أاخ -لت
الشص -رط -ة ﬁط -ة ال -ق -ط -أرات ال -رئ -يسص -ة ‘ م -ي-ون-ي-خ
وأاوقفت كل وسصأئل النقل العأم ‘ اŸدينة ،فيمأ سصمع
صصوت إاطÓق نأر آاخر ‘ ﬁطة اÎŸو.
م -ن ج -ه -ت -ه -أ ،ق -ألت اŸت -ح -دث -ة ب -أسص -م الشص-رط-ة
األŸأنية إان الشصرطة أاغلقت منطقة كبÒة حول مركز
تسصوق ضصخم وسصط مدينة ميونيخ بعد بدء إاطÓق
الرصصأصس.
وذكرت وسصأئل اإلعÓم األŸأنية أان اجتمأعأ عقد
لهيئة األزمأت ‘ العأصصمة برل Úبحضصور مÒكل التي
دعت ›لسس األم - -ن األŸأ Êإا ¤الن - -ع- -ق- -أد السص- -بت
لبحث الهجمأت القأتلة.
ويقوم اŸشصأركون ‘ الجتمأع بتقييم األوضصأع
األمنية بعد هجمأت ميونيخ ،وكذلك عمل القوات
األمنية و‘ سصيأق متصصل ،أاعلنت السصلطأت ‘ أاŸأنيأ
تشصديد الرقأبة على ا◊دود مع التشصيك ،فيمأ فرضصت
النمسصأ إاجراءات أامنية على حدودهأ مع أاŸأنيأ.

تداولت مواقع التواصصل الجتمأعي مقطع فيديو
Ÿن -ف-ذ ال-ه-ج-وم ع-ل-ى م-رك-ز Œأري ‘ م-ي-ون-ي-خ وه-و
يصصرخ «أانأ أاŸأ Êأانأ أاŸأ »Êوبدى ‘ الفيديو ،أاحد
اŸسصلح Úيصصرخ قأئ« Óأانأ أاŸأ.»Ê
وذك- -رت الشص- -رط -ة األŸأن -ي -ة أان إاط Ó-ق ال -ن -أر ‘
اŸرك - - -ز ال - - -ت - - -ج - - -أري أاسص - - -ف - - -ر ع - - -ن م- - -ق- - -ت- - -ل ٩
أاشصخأصس .وكأن منفذ الهجوم انتحر بإأطÓق النأر
على نفسصه.
وأاع -ل -نت الشص -رط -ة األŸأن -ي -ة أان م -ن -ف -ذ ال -ه-ج-وم
اŸسصلح ‘ مدينة ميونيخ ،مواطن أاŸأ Êمن أاصصل
إايرا Êيبلغ من العمر  ١٨عأمأ.
وق -أل ق -أئ -د شص -رط -ة م-ي-ون-ي-خ ه-وب-رت-وسس أان-دري-ه
للصصحفي Úالسصبت  ٢٣جويلية إان منفذ الهجوم كأن
يحمل ا÷نسصيت ÚاألŸأنية واإليرانية ،مشصÒا إا ¤أان
اŸهأجم عأشس ‘ ميونيخ ألك Ìمن عشصر سصنوات.
وأاضصأف أاندريه أان الدافع وراء الهجوم اŸسصلح
غ Òواضصح ،دون اإلفصصأح عن اسصم اŸهأجم أاو نشصر
صصورته وكأن يعتقد ‘ البداية أان  ٣أاشصخأصس ضصألعÚ
‘ الهجوم ،لكن الشصرطة تعتقد اآلن أان شصخصصأ نفذ
الهجوم Ãفرده.
وأاكد أاندريه أان اŸسصلح قتل تسصعة أاشصخأصس من
بينهم بعضس القأصصرين قبل أان يقتل نفسصه على مأ
يبدو .وأاعلن ‘ وقت لحق ارتفأع عدد اŸصصأب‘ Ú
إاطÓق النأر إا ٢١ ¤شصخصصأ بينهم أاطفأل وكأن مكتب
اŸسص - -تشص- -أرة األŸأن- -ي- -ة أان- -غ- -ي Ó- -مÒك- -ل أاوضص- -ح أان
السصلطأت ل Áكنهأ تأكيد إان كأن حأدث إاطÓق النأر
‘ ميونيخ Áثل عم Óإارهأبيأ.
وق- -أل ب -ي Îأال -ت -م -أي -ر م -دي -ر م -ك -تب اŸسص -تشص -أرة
األŸأن -ي -ة «ل Áك -ن -ن -أ ت -أك -ي-د وج-ود صص-ل-ة Ÿأ ح-دث
بأإلرهأب ول Áكننأ تأكيد عكسس ذلك أايضصأ ..لكننأ
أايضصأ نحقق ‘ هذا الŒأه» و‘ تفأصصيل ا◊أدث بدأا
الشصأب إاطÓق النأر مسصأء ا÷معة من مسصدسس بأŒأه
النأسس عند ﬂرج مطعم مأكدونألدز ،قبل أان يواصصل
إاطÓق النأر ‘ مركز «أاوليميبيأ» التجأري القريب،
ومن ثم لذ بألفرار و‘ وقت لحق أاصصيب اŸهأجم
بنÒان دورية للشصرطة ،لكنه “كن من الفرار ،لتعÌ
الشصرطة على جثته لحقأ نحو السصأعة  ١٨.٣٠بتوقيت
غرينتشس ،ليتضصح لهأ أانه أاقدم على النتحأر برصصأصصة

‘ رأاسصه وأانهت الشصرطة حألة الطوارئ التي أاعلنتهأ
‘ اŸدينة عقب الهجوم ،لكنهأ شصددت على أانهأ
سصتبقى «حذرة» .كمأ أاعيد العمل بوسصأئل النقل العأم
ليل ا÷معة السصبت بعد أان كأنت توقفت ،كذلك أاعأدت
ﬁط -ة ق -ط -أرات م -ي -ون -ي -خ ف -ت -ح أاب-واب-ه-أ ،م-أ سص-م-ح
ل -ل -ق -ط -أرات ال -ع-أل-ق-ة ‘ م-ن-أط-ق ق-ري-ب-ة ب-أسص-ت-ئ-ن-أف
رحÓتهأ من جديد.
ويعد هذا الهجوم الثأ ‘ Êولية بأفأريأ األŸأنية،
وعأصصمتهأ ميونيخ ،خÓل أاسصبوع .حيث هأجم مهأجر
أافغأ Êالثن ÚاŸأضصي ركأب قطأر ‘ وورتسصبورغ
مسصتخدمأ سصأطورا وسصكينأ ليتبنى تنظيم «داعشس»
الهجوم ‘ وقت لحق.

ل صصلة ب Úمنفذ هجوم ميونيخ و»داعشس»

تضصامن مع أاŸانيا ‘ مواجهة اإلرهاب

أاردوغان :غولن متورط ‘ اÙاولة الفاشصلة
صصرح الرئيسس الÎكي رجب طيب أاردوغأن أان
أافراد ا÷يشس النقÓب Úطلبوا من قأئد أاركأن
ا÷يشس اÙت -ج -ز ل-دي-ه-م ل-ي-ل-ة ﬁأول-ة الن-قÓ-ب
التفأوضس مع الداعية عبد الله غولن ،مأ يثبت
تورطه ‘ ﬁأولة النقÓب الفأشصلة .كمأ أاشصأر
أاردوغأن ،أانه يتوجب عليه احÎام رغبة شصعبه إاذا
طألبه بإأعأدة عقوبة العدام.

على خلفية ﬂاوف وقوعها ‘ أايدي عناصضر إارهابية

األ· اŸتحدة بصصدد اتÓف األسصلحة الكيميائية الليبية

لعضضاء
لمن الدو‹ الدول ا أ
فوضض ›لسض ا أ
ل· اŸتحدة أاول أامسضÃ ،سضاعدة ليبيا على
‘ا أ
التخلصض من ﬂزونها من الكيميائيات التي Áكن
لسضلحة الكيميائية.
اسضتخدامها ‘ تصضنيع ا أ
ويأتي قرار ›لسس األمن الدو‹ على خلفية ﬂأوف
دولية ،حذرت من وقوع هذه اŸواد الكيميأئية ‘ أايدي
ع- -ن -أصص -ر أاو ج -م -أع -أت م -تشص -ددة أاو إاره -أب -ي -ة ‘ ،ظ -ل
النفÓت األمني ‘ ليبيأ فيتأ‹ تشصورك Úمندوب روسصيأ

الدائم لدى األ· اŸتحدة ،أاكد أان تبني قرار ›لسس
األمن الدو‹ للتخلصس من األسصلحة الكيميأئية الليبية
وإات Ó-ف -ه -أÁ ،ث -ل خ -ط -وة صص -أئ -ب -ة ع -ل-ى خ-ل-ف-ي-ة ظ-ه-ور
ا÷م-أع-أت اإلره-أب-ي-ة ‘ ل-ي-ب-ي-أ ،واتسص-أع رق-ع-ة نشص-أط-هأ
هنأك.وأاضصأف« :كأن هنأك تهديد ﬁدق يشصي بخطر
وقوع تلك اŸواد ‘ أايدي اإلرهأبي ،Úواألمثلة ‘ سصوريأ
والعراق أاوضصحت الطبيعة اإلقليمية Ÿشصكلة اإلرهأب
بألنسصبة للمنطقة.

ل -ت -ق -د Ëاأي مسص-أع-دة لأŸأن-ي-أ ‘ م-واج-ه-ة
ت ب ع أ ت س ص ل س ص ل ة ال ه ج م أ ت ا ل ت ي ط أ ل ت م يو ن ي خ .
واأع -ل -ن وزي -ر اÿأرج-ي-ة ال-ف-رنسص-ي ج-أن
جأرك اإيرولت اأعلن عن تضصأمنه مع اأŸأنيأ
بعد الهجمأت الإرهأبية ‘ مدينة ميونيخ
وك -تب اإي -رولت ‘ صص -ف -ح -ت -ه ع -ل-ى «ت-وي،»Î
«اأتضص-أم-ن م-ع اأŸأن-ي-أ ‘ ال-ت-ج-رب-ة ال-ق-أسصية
التي “ر بهأ حأليأ».
واأكد وزير اÿأرجية الÈيطأ Êبوريسس
جونسصون اسصتعداد بÓده لإبداء اŸسصأعدة
ف ي م أ ي ت ع لق ب ه ج م أ ت م ي و ن ي خ .
وقأل جونسصون للصصحفي ‘ Úمركز الأ·
اŸتحدة بنيويورك« :نحن مسصتعدون لإبداء
اأي مسصأعدة لأصصدقأئنأ ‘ اأŸأنيأ»« ...اأعÈ
عن التعأزي لعوائل الضصحأيأ« ...الإرهأب
مرضس عأŸي ،ويجب مكأفحته ليسس فقط
‘ الشص- - -رق الأوسص- - -ط ،ول- - -ك- - -ن ‘ ال - -ع - -أ⁄
اأج- -م- -ع»»...ي -جب اإع -ط -أء اأه -م -ي -ة خ -أصص -ة
 Ûأب ه ة ال ي دي و ل و ج ي أ ت ا  Ÿت ط ر ف ة » .
واأعربت ا◊كومة الÎكية عن تضصأمنهأ
مع الشصعب الأŸأ Êبعد حوادث اإطÓق النأر
‘ مدينة ميونيخ ،واأبدت اسصتعدادهأ لتقدË
اأي مسصأعدة ‡كنة ‘ حربهأ ضصد الإرهأب.
و ج أ ء ‘ ب ي أ ن ا ÿأ ر ج ي ة ا ل  Îك ي ة  « :ن ح ن
ن -دي -ن ال -ه -ج -وم الإره-أب-ي غ Òالإنسص-أ‘ Ê
م د ي ن ة م ي و ن ي خ  . . .و ن ت ق أ س ص م ا ◊ زن م ع ا ل ش ص ع ب
الأŸأ Êج- -راء الع- -ت- -داء اÿسص- -يسس ،ك- -م- -أ
و ن ع ر ب ع ن ت ع أ ز ي نأ ل ع و ا ئ ل ال ض ص ح أيأ و ن ت م ن ى
ا ل ش ص ف أ ء ا لع أ ج ل ل ل م ص ص أب . » Ú

ا÷مهورية ا÷زائرية الدÁقراطية الشصعبية
وزارة الدفاع الوطني
اŸدرسصة الوطنية التحضصÒية لدراسصات مهندسس ـ باجي ﬂتار

أاومشضارك ‘ ،)Úالختصصأصصأت التألية:
التكوين العلمي والتقني التكوين ‘ العلوم اإلنسصانية والجتماعية النشصاطات الرياضصية والثقافية

اŸواد

سض- -ارع ع- -دد م- -ن ال- -دول ال -ع -رب -ي -ة
وال- -ع -اŸي -ة لإدان -ة ال -ه -ج -وم اŸسض -ل -ح ‘
م -دي -ن -ة م -ي -ون-ي-خ الأŸان-ي-ة مسض-اء اأول
اأمسض والذي اأسضفر عن سضقوط  ١0قتلى
ب ي ن ه م ا Ÿن ف ذ.
اأدانت ال- -ع- -دي- -د م- -ن ال- -دول ال- -ع- -رب- -ي- -ة
والعأŸية العتداء ا÷بأن الذي اسصتهدف
م - -واط- -ن ÚاأŸأن Ãرك- -ز Œأري Ãي- -ون- -ي- -خ
والذي خلف قتلى وجرحى منهم عدد من
دول اÿليج كألسصعودية والكويت كمأ اأدانت
العراق ومصصر العملية الشصنيعة ضصد الأبريأء
العزل.
فقد اأدانت وزارة اÿأرجية اŸصصرية ‘
ب -ي -أن ل -ه -أ بـ «اأشص-د ال-ع-ب-أرات ح-أدث اإطÓ-ق
ال-ن-أر» ‘ م-دي-ن-ة م-ي-ون-ي-خ› ،ددة «ال-ت-أكيد
ع -ل -ى اŸوق -ف اŸصص-ري ال-رافضس ب-ك-ل ق-وة
ل -ك -أف -ة اأشص -ك -أل ت-روي-ع اŸدن-ي ،Úوت-ع-ريضس
حيأتهم للخطر ،والداعي اإ ¤تكأتف ا÷هود
من اأجل مكأفحة ظأهرة الإرهأب واجتثأثهأ
من جذورهأ».
وفى الكويت ،اأعرب اأم Òالكويت الشصيخ
صصبأح الأحمد ا÷أبر الصصبأح عن اسصتنكأر
ب Ó-ده واإدان -ت -ه -أ الشص-دي-دة لإطÓ-ق ال-ن-أر ‘
م -ي -ون -ي -خ «ال -ذي اسص -ت -ه -دف اأرواح الأب-ري-أء
الآمن »Úوقأل اإن هذا العمل يتنأفى مع كأفة
الشصرائع والقيم الإنسصأنية.
واأك -د الصص -ب -أح ‘ ب -رق -ي -ة ل -ل -مسص -تشص -أرة
الأŸأنية «اأنغي ÓمÒكل» وقوف دولة الكويت
م -ع اأŸأن -ي -أ وت -أي -ي-ده-أ ل-ك-ل م-أ ت-ت-خ-ذه م-ن

قبلت ﬁكمة ا÷زاء الرابعة ‘ العاصضمة
الÎكية أانقرة ،أاول أامسض ،لئحة التهام
اŸوجهة ضضد «منظمة الكيان اŸوازي
لرهابية» بزعامة «فتح الله غولن» .وجاء
ا إ
‘ الÓئحة التي أاعدتها النيابة العامة بحق 73
مشضتبها بينهم غولن أان اŸنظمة وزعيمها
يعمÓن –ت إامرة الوليات اŸتحدة
لمريكية ،ووكالة السضتخبارات اŸركزية
ا أ
 CIAيعملون على التغلغل ‘ دول ﬂتلفة
وجمع معلومات إاسضتخباراتية –ت سضتار مدار
لرهابية ‘ تلك
تابعة للمنظمة ا إ
الدول»وجاء ‘ الÓئحة ،أان «فتح الله غولن،
وجماعته ،قاموا Ãحاولة انقÓبية حقيقية،
للسضيطرة على الدولة الÎكية ،بهدف إادارتها
من خلف السضتار ،ع Èاسضتخدام السضÓح».
ولفتت الÓئحة إا ¤أان إافأدات الشصهود أاثبتت صصلة
منظمة «فتح الله غولن /الكيأن اŸوازي» ،برؤوسصأء
اللوبي األرمني ،واليهودي ،واÙفل اŸأسصو ،Êوأان
غولن تبأدل الهدايأ معهم.
وبينت الÓئحة أان الكيأن اŸوازي تنصصت بشصكل
غ Òقأنو( Êمن خÓل عنأصصره اŸتغلغل ‘ Úالسصلك
األم -ن -ي) ،ع -ل -ى ك -ب -أر اŸسص -ؤوول Úا◊ك-وم-ي ،Úح-يث
اسصتخدموا رمز «ديكأن» لرئيسس ا÷مهورية ا◊أدي
عشص -ر ،ع-ب-دال-ل-ه غ-ل ،ورم-ز «م-ك »Òل-وزي-ر ال-داخ-ل-ي-ة
األسص - -ب- -ق ،بشص ÒأاطÓ- -ي ،ورم- -ز «دورصص- -ون» ل- -وزي- -ر
الداخلية السصأبق ،إادريسس نعيم شصأه ،Úورمز «أاوزان»
ل - -رئ - -يسس ال - -وزراء خ Ó- -ل ت- -لك ال- -فÎة ،رجب ط- -يب
أاردوغأن.
وأاوضصحت الÓئحة أان «هيكلية جمأعة غولن ‘
ت -رك-ي-أ ،ه-ي ‰وذج ج-دي-د ل-ل-وصص-أي-ة ،ت-ف-رضص-ه-أ ع-ل-ى
الشص - -عب وال - -دول- -ة ع Èك- -ي- -أن م- -واز» ،مشصÒة إا ¤أان
«اŸن-ظ-م-ة ف-ع-لت ك-ل اإلج-راءات غ Òال-ق-أن-ون-ي-ة م-ن

خÓ- -ل ام- -ت -داده -أ ‘ الشص -رط -ة ،وال -قضص -أء ،وضص -م -ن
اŸدع Úالعأم ‘ ÚاÙأكم اÿأصصة».
وذك -رت أان م -ن -ظ -م -ة «ف -ت-ح ال-ل-ه غ-ول-ن»  ⁄تÎك
م-ن-ظ-م-أت اÛت-م-ع اŸد Êب-ح-أل-ه-أ ،ب-ل ح-ول-تهأ إا¤
مؤوسصسصأت مرتبطة بهأ ÿدمتهأ ،حيث تغلغلت ‘
صص- - -ف - -وف السص - -لك ال - -قضص - -أئ - -ي ،وا÷يشس ،واألم - -ن،
والوزارات ،لتتحول إا ¤سصلطة إانفأذ القأنون –ت
إاشصراف اŸنظمة.
وأاشص- -أرت إا ¤أان ف -ت -ح ال -ل -ه غ -ول -ن أاسصسس ع Ó-ق -ة
صص- -داق- -ة م- -ع رئ- -يسس وك- -أل- -ة اıأب- -رات اŸرك -زي -ة
األم -ري -ك -ي -ة آان-ذاك ،م-ورت-ون أاب-رام-وف-ي-تشس ،وأاج-رى
لقأءات معه ب Úأاعوام  ،١٩٩٠-١٩٨٣ورئيسس رابطة
مكأفحة التشصه Òاليهودية أابراهأم فوكسصمأن ،وأاجرى
ل-ق-أءات أايضص-أ م-ع ب-أب-أ ال-ك-ن-يسص-ة ال-ك-أث-ول-ي-كية ،يوحنأ
ب -ولصس ال -ث -أ Êووف -ق لئ-ح-ة الدع-أء ي-ت-ح-ك-م «غ-ول-ن
وجمأعته بÌوة ‘ تركيأ والعأ ⁄تقدر بـ  ١5٠مليأر
دولر ،تضصم بنوكأ ،وجأمعأت ،ومدارسس ،ودور سصكن
ل -ل -ط -ل -ب -ة ،وم -ع -أه -د ل-ل-دروسس اÿأصص-ة ،وم-ؤوسصسص-أت
إاع Ó-م -ي -ة ،وم -ط -أب -ع ،ودور نشص -ر ،وشص -رك -أت شص-ح-ن،
وشصركأت أاخرى»هذا ومن اŸقرر أان تبدأا ا÷لسصة
األو ¤للمحأكمة ‘ إاطأر هذه القضصية ٢٢ ‘ ،نوفمÈ
اŸقبل.

 ق -أل ه -وب -رت -وسس أان -دري -ه ،ق-أئ-د شص-رط-ةميونيخ أامسس السصبت ،إانه ل توجد مؤوشصرات على
اإلطÓق لوجود صصلة ب ÚاألŸأ Êذي األصصل
اإلي- -را Êال -ذي ف -ت -ح ال -ن -أر ‘ م -رك -ز ل -ل -تسص -وق
بأŸدينة يوم ا÷معة وتنظيم الدولة اإلسصÓمية
وأاضصأف أان الهجوم ل عÓقة له أايضصأ بألÓجئÚ
إاشصهار
وق- - -أل إان السص- - -ل - -ط - -أت
ف- -تشصت غ- -رف- -ة م- -ن -ف -ذ
ال - -ه - -ج - -وم وŒ ⁄د أاي
«مؤوشصرات على اإلطÓق
ل -وج -ود صص -ل -ة ب -أل -دول -ة
اإلسصÓمية».
وأاشص - - - - - - - - - - - -أر إا ¤أان
ال-ت-ح-ق-ي-ق-أت  ⁄ت-توصصل
إا ¤أاي سص - - -بب ي - - -دع- - -و
اŸدرسصة الوطنية التحضصÒية لدراسصأت مهندسس الكأئن مقرهأ بألرويبة ،مؤوسصسصة للتكوين
ل Ó-ع -ت -ق-أد ب-وج-ود أاكÌ
من مهأجم ،وذكر أانه ل العأ‹ ،تضصطلع Ãهمة التكوين التحضصÒي للطلبة الضصبأط العأمل ÚلÓلتحأق بدراسصأت مهندسس
ي- -وج- -د م- -أ يسص- -ت- -دع -ي ‘ اŸدارسس الكÈى .الوصصأية البيداغوجية للمدرسصة مزدوجة مأب Úوزارتي الدفأع الوطني
ت - -ف - -أدي ال - -ذه - -أب إا ¤ووزارة التعليم العأ‹ والبحث العلمي.
م- -ي- -ون- -ي- -خ أاو إال- -غ -أء أاي
ولضصمأن التغطية البيداغوجية ،تقÎح اŸدرسصة على األسصأتذة ا÷أمعي ،Úالصصيغ التألية:
ة
ف- -ع- -أل- -ي- -أت ب- -أŸدي- -ن -
ـ النتداب لدى اŸدرسضة الوطنية التحضضÒية لدراسضات اŸهندسض ،سضنة قابلة للتجديد؛
لعتبأرات أامنية.
لع-م-ال ال-ت-ع-ل-ي-م ب-اع-ت-ب-اره-ا ع-م Óثانويا
ـ أاسض-ات-ذة م-وظ-ف-ون ل-ل-وقت ا÷زئ-ي ( ‡ارسض-ون أ

عواصضم عربية وأاجنبية تدين العتداء
اإجراءات Ÿواجهة هذه الأعمأل الإجرامية
وللحفأظ على اأمنهأ.
ه -ذا واأدانت وزارة خ -أرج -ي -ة ال -ب -ح -ري-ن
الهجوم ‘ مدينة ميونيخ ،مشصÒة اإ ¤اأن
«هذه الأعمأل الإجرامية توؤكد اأن الإرهأب
ل هدف له اإل قتل الأبريأء ونشصر الفوضصى
واإرهأب الشصعوب».
من جهته اأصصدر رئيسس الوزراء العراقي
«ح -ي -در ال -ع -ب-أدي» ب-ي-أن-أ ب-خصص-وصس ه-ج-وم
م -ي -ون -ي -خ اأك-د ف-ي-ه اأن «الإره-أب ي-ه-دد اأم-ن
ا ل ع أ  ⁄و س ص ل م ه ك م أ ي ه د د ا ل عر ا ق و ا Ÿن ط ق ة » ،
مضصيفأ «اأن ا÷مأعأت الإرهأبية تنتمي اإ¤
ا÷رÁة ا÷بأنة ول تنتمي اإ ¤دين السصÓم
و ا ل ر ح م ة» .
و‘ م - -وسص- -ك- -و اأك- -دت وزارة اÿأرج- -ي- -ة
ال -روسص -ي -ة اأن -ه -أ ع -ل -ى اتصص -أل م -ع الشص-رك-أء
الأŸأن بعد حوادث اإطÓق النأر ‘ ميونيخ
ب أ  Ÿأني أ.
و ق أ ل ت ا  Ÿت ح د ث ة ا ل ر س ص م ي ة بأ س ص م و ز ا ر ة
اÿأرج- -ي- -ة ال -روسص -ي -ة« ،م -أري -أ زاخ -أروف -أ»
ا÷معةŒ« :ري حأليأ هنأك عملية اأمنية،
ل -ك -ن ل م -ع -ل-وم-أت اأخ-رى ب-ع-د .ن-ح-ن ع-ل-ى
اتصصأل دائم ،الزمÓء الأŸأني Úاأكدوا لنأ
اأول اأن -ه -م سص -ي -ب -ل -غ-ون-ن-أ Ãأ ي-ح-دث ه-ن-أك،
وثأنيأ ،اأنهم يتأبعون مسص ألة مواطني روسصيأ
اŸت-واج-دي-ن ‘ م-ي-ون-ي-خ ..وي-ب-لغون ا÷أنب
الروسصي بذلك» من جأنبهأ اأعلنت واشصنطن
تضصأمنهأ مع برل Úواأكد الرئيسس الأمريكي
بأراك اأوبأمأ اأن الوليأت اŸتحدة مسصتعدة

١٧٠٨٩

النيابة الÎكية :غولن عمل بإايعاز من أامريكا

إادانة دولية واسصعة واجتماع طارىء لهيئة األزمات برئاسصة مÒكل

منفذ هجوم ميونيخ يصصرخ «أانا أاŸا»Ê
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ـ ريأضصيأت
ـ فيزيأء
ـ كيميأء
ـ العÓم اآل‹
ـ ميكأنيك
ـ هندسصة كهربأئية

ـ تأريخ
ـ فلسصفة
ـ علم اجتمأع اŸنظمأت
ـ علم النفسس التنظيمي
ـ علوم اقتصصأدية
ـ علوم العÓم والتصصأل
ـ علوم سصيأسصية
ـ لغة إا‚ليزية
ـ لغة فرنسصية
ـ لغة إاسصبأنية

ـ الÎبية البدنية والريأضصية
ـ نشصأطأت ثقأفية

Óسصتأذ الشصروط اÓŸئمة لتقدË
وبتواجدهأ قرب ا÷أمعأت الكÈى للعأصصمة فإأنهأ تقدم ل أ
عمل ذي نوعية ،وتوفرهأ على Œهيزات بيداغوجية متطورة يجعلهأ توفر جميع الشصروط ل‚أز
«قطب جامعي لÓمتياز» موجه للمسصتقبل.
زيأدة على ›مل ا◊قوق اŸنصصوصس عليهأ ‘ التشصريع والقوان Úالسصأرية اŸفعول لفأئدة
أاسصأتذة التعليم العأ‹ والبحث العلمي لسصيمأ فيمأ يخصس اŸكأفآأت ،نظأم التعويضصأت والÎقية
لسضاتذة
‘ الرتبة وكذا ‘ التدرج ا÷أمعي (الÎبصصأت واŸلتقيأت العلمية) ،يسضتفيد ا أ
اŸنتدبون شضهريا من منحة إالزام معتÈة.
Óسضاتذة اŸوظف Úللوقت ا÷زئي ،يتقاضضون أاجرا نظ Òالسضاعات
أاما بالنسضبة ل أ
الضضافية ،كما يسضتفيدون كذلك من منحة إالزام مهمة شضهريا.
ولكل اسضتفسضاراتكم يرجي التصضال بـ:
اŸدرسضة الوطنية التحضضÒية لدراسضات اŸهندسض
صض .ب رقم  ٥رويبة ـ ا÷زائر
الهاتف0٦ ٥١ - ٨٥ ) 02١( / ٦٨ - ٦7 - ٨٥ ) 02١ ( / ٩4 - ٦7 - ٨٥ )02١( :
الفاكسض00 - ٥١ - ٨٥ ) 02١( :
ANEP 423783
الشضعب 20١٦/07/24

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

á°VÉjQ

إأ’حد  24جؤيلية  2016م
إلمؤإفق لـ  1٩شسؤإل 1437هـ

إلفريق أإنهى تربصس بولونيا ‘ إنتظار معسصكر تونسس

م ن ج ه ت ه  ،ر ئ ي س س إ ل نأ دي ع مر غ ري ب إ ل ذي
سسأهمت عؤدته إ ¤إلعميد ‘ إ’تصسأل بعدد
ك -ب Òم -ن إل Ó-ع -ب Úإل -ذي -ن دع -م -ؤإ صس -ف-ؤف
إŸؤل-ؤدي-ة ،م-ن ب-ي-ن-ه-م إأصس-ح-أب إÈÿة ع-ل-ى
غ ر إ ر ب ؤ ق ش س  ،س س ؤ قأ ر  ،ب د ب ؤد ة ،ز ر د إ ب و إ ل ذ ي ن
بأ م ك أن هم إ ع طأ ء إ ’ ضس أ ف ة إ ◊ ق ي ق ي ة ل ل ف ر ي ق ‘
ل -عب إ’أدوإر إ’أو ¤و إل -ت -أأل -ق ع -ل -ى إلصس-ع-ي-د
إلقأري.
غريب :إŸولودية سصتلعب إلأدوإر
إلأو¤
‘ ه- - -ذإ إ’ط- - -أر ذك - -ر غ - -ريب ،ق - -أئ : Ó- -
« إ  Ÿؤ ل ؤد ي ة س س ت ل ع ب إ ’أ د و إ ر إ ’أ و  ¤ه ذ إ إ  Ÿؤ س س م
و ل ن نر ض س ى  Ãس س  Òة م تع  Ìة  ،ك ؤ ن نأ و ف ر نأ ك ل
إ’م -ك -أن -ي -أت إŸأدي-ة وإل-ف-ن-ي-ة ل-ه-ذإ إل-ف-ري-ق
إ ل ك ب  Òإ ل ذي ع ل ي نأ ح م ل ه ل ي ص س ب ح ي نأ ف س س ع ل ى
إ’أل-ق-أب ع-ل-ى إŸسس-ت-ؤى إل-ق-أري ك-ؤن-ه ي-حمل
تأريخأ ‡ّيزإ ‘ هذإ إ÷أنب «.
بأ ل ت أ ‹  ،ف أ إ ن إ ’ س س تث م أ ر إ ل ك ب  Òإ ل ذ ي ق أ م ب ه
مسس-ؤؤول-ؤ إل-ع-م-ي-د ه-ذإ إŸؤسس-م غ-أي-ت-ه إل-ت-أألق
بشس -ك -ل ك-ب Òب-دإي-ة م-ن م-ن-أفسس-أت إل-ب-ط-ؤل-ة،

ع ل ي ه أ إ ل ع ؤ د ة إ  ¤م ل ع ب  5ج ؤ ي لي ة إ ل ذ ي  Áك ن
إ ل ف ر ي ق ت طبي ق ك ر ة ج م ي ل ة و ب ح ض س ؤ ر إ ’أ’ ف
م -ن إأنصس -أره ،م -ق-أرن-ة Ãل-عب ب-ؤل-ؤغ Úإل-ذي
إ أ ص س ب ح ’ ي ؤف ر إ ل س س ع ة إ ل ت ي “ ك ن إ أ ن صس أر إ ل ع م ي د
بأ ل ت ؤ إ فد ب ش س ك ل م ع ت . È
يوم  28جويلية للنظر ‘ مسصاألة
إ ل ل ع ب م ن ص ص ور ي
إ إ ذ إ ك أن ت ك ل إ لظ رو ف م ؤ إت ية ل ل مؤ ل ؤد ي ة  ،إ إ’ إ أ ن
م ش س ك ل إ ل  Óع ب ز ك ر يأ م ن ص س ؤ ر ي م أ ز إ ل ي ح ت ك ر
إلؤإجهة و ّÁؤن حديث إلشسأرع إلريأضسي ‘
إ ’أ ح ي أ ء إ ل ع أ ص س مي ة  . .ك ؤ ن إ ل  Óع ب  ⁄ي ؤ ؤه ل ب ع د
م ن ط ر ف إ ل ر إ ب ط ة  ،و ‘ ه ذ إ إ ’ ط أ ر ق أل ع م ر
غ ر ي ب  ’ « :ي ؤ ج د م ش س ك ل م ن ص س ؤ ر ي ك ؤ ن نأ ل د ي نأ
إل -ؤقت ل -ت -ق -د Ëك -ل إل -ت -ف-أصس-ي-ل ‘ إŸل-ف م-ع
إ ل ر إ ب ط ة إ  ¤غ أي ة  2 8ج ؤ ي ل ي ة إ ◊ أ ‹  ،و إ أس س ت غ ر ب
Ÿأذإ كل هذإ إلكÓم على مسسأألة  ⁄يتم إ◊سسم
فيهأ بتأتأ « ..
 Áك ن إ ’ ش س أ ر ة ،إ  ¤إ ن إ ل  Óع ب إ ل سس أب ق ل نأ د ي
بأ ر إ د و ي ت م ت ع بأ م ك أن ي أ ت ك ب  Òة و س س ي ق د م ل ؤ ح أ ت
فنية للعميد ،خأصسة و إنه إندمج بشسكل مؤفق
مع إلتشسكيلة خÓل إلÎبصس إلذي يجري ‘
ب ؤ ل ؤ ن ي أ.

بطولة إإفريقيا لكرة إلسصلة إأقل من  18سصنة

اŸنتخب الوطني يواجه نظÒه ا’يفواري وعينه على الفوز الثاÊ
يلتقي ،سصهرة إليوم،
إŸنتخب إلوطني لكرة إلسصلة
لقل من  18سصنة ذكور مع
أ
ليفوإري من أإجل
نظÒه إ إ
رسصم وقائع موإجهة إ÷ولة
لول،
إلثالثة من إلدور إ أ
لفريقية
ضصمن إلبطولة إ إ
لهذإ إلصصنف إلتي تتوإصصل
فعالياتها بالعاصصمة
إلروإندية «كيغا‹» ،هذإ
بدإية من إلسصاعة إلـ 20:15
بتوقيت إ÷زإئر.

نبيلة بوقرين
يهدف عنأصسر إلفريق إلؤطني
إإ– ¤قيق إلفؤز إلثأ Êلهم على
إل-ت-ؤإ‹ ضس-م-ن إل-ب-ط-ؤلة إلقأرية
م -ن إأج -ل ضس -م -أن م-رك-ز م-ؤؤه-ل
ل -ل -دور إل -ث -أ ،Êب -حسس -ب -م-أ إأك-ده

إŸدي -ر إل -ف -ن -ي ع -ل -ي ف‘ ‹Ó-
تصس- - -ري - -ح لـ «إلشس - -عب» ’أن - -ه - -م
حضسروإ جيدإ لهذإ إŸؤعد ‘
ق- -ؤل -ه« :ح -ق -ق -ن -أ إ’أه -م خ Ó-ل
إŸؤإج -ه -ة إل -ت -ي ج -م -ع -ت -ن-أ م-ع
م -ن -ت -خب إل-غ-أب-ؤن ب-ع-دم-أ ف-زن-أ
ع-ل-ي-ه ب-ن-ت-ي-ج-ة  84م -ق-أب-ل ،52
ولهذإ نطمح ‘ نفسس إŸسستؤى
خÓل إŸبأرإة إلتي سستكؤن ضسد
ك -ؤت دي -ف -ؤإر ،خ -أصس -ة إأن -ن -أ ⁄
ن -ل -عب إŸؤإج -ه -ة إ’أو ¤بسس-بب
غ -ي -أب م -ن -ت-خب زÁب-أب-ؤي ع-ن
إلدورة».
وإصسل ﬁدثنأ ‘ ذإت إلسسيأق
«ن-ظ-أم إŸن-أفسس-ة يسس-م-ح بتأأهل
إأربعة فرق عن كل ›مؤعة إإ¤
إل- -دور إل -ث -أ Êق -ب -ل إلشس -روع ‘
خ -ؤضس غ -م-أر م-ب-أري-أت إ’أدوإر
إŸت- -ق- -دم- -ة م- -ن خÓ- -ل تسس -يÒ
إ’أمؤر لقأء تلؤ إ’آخر للؤصسؤل
إإ ¤هدفنأ إŸبأشسر إŸتمثل ‘

إل -دور إل -ن-ه-أئ-يÃ ،أ إأن-ن-أ ‰لك
فريقأ شسأبأ ومتكأم Óوحضسرنأ
بصس -ف -ة ج -ي -دة ق-ب-ل إل-ت-ن-ق-ل إإ¤
روإن -دإ إأو ع -ل -ى إ’أق-ل إ◊ف-أظ
على ترتيبنأ إلعأم على إلصسعيد
إل- -ق- -أري وإŸت -م -ث -ل ‘ إŸرك -ز
إل- -ث- -ألث خ- -أصس- -ة إأن إل- -ب -ط -ؤل -ة
إل -ق -أري -ة ج -أءت م -ب -أشس -رة ب-ع-د
إل -ب -ط -ؤل -ة إل -ع-رب-ي-ة إل-ت-ي ج-رت
م- -ؤؤخ- -رإ وإل -ت -ي إح -ت -لت ف -ي -ه -أ
إ÷زإئر إلصسف إلثألث».
إع- -ت Èف ‹Ó- -م -ؤإج -ه -ة إل -ي -ؤم
م- -ه- -م- -ة وإل- -ف -ؤز ب -ه -أ ضس -روري
لضس -م -أن إل -ت-أأه-ل دون حسس-أب-أت
قبل لعب إللقأءين إلقأدم Úضسد
كل من مأ‹ وإلبلد إŸنظم على
إل- -ت- -ؤإ‹ ‘ ق -ؤل -ه« :إ’آن ن -ح -ن
ن - -ف - -ك - -ر ‘ إŸؤإج - -ه - -ة إل - -ت- -ي
سس -ت -ج -م -ع -ن -أ م-ع م-ن-ت-خب ك-ؤت
ديفؤإر بعدمأ Œأوزنأ إلغأبؤن
بفأرق كب ‘ Òإلنقأط ،وهذإ

مــــن إأجــــل تــــدعيم خطـــــه إلأمــــــــامي

تششلسشـ ـ ـي يقـ ـ ـ ـدم عرضشـ ـ ـ ـ ـا لضش ـ ـ ـم كاف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاÊ

ذكرت تقارير صصحفية إإ‚ليزية إأن نادي تشصلسصي إلإ‚ليزي قدم عرضصا قيمته 42
مليون جنيه إسصÎليني ،للحصصول على خدمات إدينسصون كافا Êمهاجم باريسس سصان
جÒمان إلفرنسصي.
ي - - -أ أ ت - -ي ذ ل ك ‘ إ إ ط - -أ ر س س - -ع - -ي
مسس- -ؤؤو‹ تشس- -لسس- -ي ل- -ت- -دع- -ي -م
إل- -ف- -ري- -ق Ãه- -أج -م ك -ب Òه -ذإ
إلصسيف ’ سسيمأ وإأن إلكث Òمن
إلشس -ك -ؤك –ؤم ح -ؤل إح-ت-م-أل
عؤدة دييغؤ كؤسستأ ‚م إلفريق
إإ ¤ن- -أدي- -ه إلسس -أب -ق إأت -ل -ي -ت -ك -ؤ

مدريد.
وإأوضسحت إلتقأرير إأن تشسيلسسي
ق- -دم ب- -أل- -ف- -ع- -ل ع- -رضس -أ لضس -م
إلÓعب كأفأ Êإلذي يعتقد إأنه
هؤ نفسسه يرغب ‘ إلرحيل عن
ف- -رنسس- -أ ن -ظ -رإ ل -ع -دم ظ -ه -ؤره
Ãسس-ت-ؤى ث-أبت م-ن-ذ إنضس-م-أم-ه

إإ ¤إل -ن-أدي إل-ب-أريسس-ي.غ Òإأن-ه
ل- -يسس م- -ن إŸرج- -ح إأن ي -ؤإف -ق
مسسؤؤولؤ بأريسس سسأن جÒمأن
ع -ل -ى ق -ي -م -ة ع -رضس تشس -لسس-ي،
وتفيد إ’أنبأء بأأنهم ’ يرغبؤن
‘ إلتفريط ‘ كأفأ Êبأأقل من
 67مليؤن جنيه إسسÎليني.
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تعـ ـ ـ ـ ـي Úفريـ ـ ـ ـ ـد زميت ـ ـ ـي مدربـ ـ ـا للفريـ ـق

إلأنظار مصصّوبة بشصكل مركز هذه إلأيام إ– ¤ضصÒإت مولودية إ÷زإئر إلتي تختتم إليوم ببولونيا ،بعد فÎة
حاسصمة جعلت إŸدرب جمال مناد يحوز على كل إلمكانيات إلتي سصمحت له إلقيام بالعمل إŸسصطر ،بحسصب ما
إأكده ‘ تصصريحاته إıتلفة.

حامد حمور

1708٩

رإئد إلقبة

طموحات كبÒة للعميد بعد اسشتقدامات نوعية و–ضشÒات مكثفة

خ -أصس -ة وإأن إل -تشس -ك-ي-ل-ة ق-أمت بÎبصس ن-أج-ح
ب -ب -ؤل -ؤن -ي -أ ،وب -رم-ج إŸسس-ؤؤول-ؤن ت-ربصس-أ إأخ-ر
ب ت ؤ ن س س و إ ل ذ ي س س تت خ ل ل ه م ق أب Óت ق ؤ ية ت س سم ح
ل Ó-ع -ب Úإل -ت -حضس Òبشس -ك -ل م-ؤف-ق ’ن-طÓ-ق
إل-ب-ط-ؤل-ة إل-ؤط-ن-ي-ة  ..ف-أŸؤل-ؤدي-ة إل-ع-أصس-مية
سس -ؤف ت -ؤإج -ه خ Ó-ل ت -ربصس ت -ؤنسس ك -ل م -ن
إل-ن-أدي إ’ف-ري-ق-ي ،إلÎج-ي إل-ت-ؤنسس-ي وإلنجم
إ ل س س أ ح ل ي ،إ أ ي إ أ ن ه أ ع ل ى م ؤ إ ع ي د م ع إ أ ح س س ن
إ ’أ ن د ي ة إ ل ت ؤ ن س س ي ة .
ت ب ق ى إ أ م أ ل إ ن ص س أ ر إ ل ف ر ي ق ‘ ح ي بأ ب إ ل ؤ إ د ي
إ ل ش س ع ب ي إ أ ن ه م ي ر و ن إ ل نأ د ي ي سس  ‘ Òإل رو إ ق
إ ل ذ ي “ ن ؤ ه م ن ذ ع د ة م ؤ إ س س م ،و ه ؤ إ ل ع ؤ د ة إ ¤
إ ل تت ؤ يج ب ل ق ب إ ل ب ط ؤ لة  ،بأ ل ر غ م من إ أن ه م ت أب ع ؤ إ
ت ت ؤ ي ج أ ت إ ل ع م ي د ‘ ك أ أ س س إ ÷ ز إ ئ ر إل تي ف ت حت
ل ل ف ر ي ق ط ر ي ق إ ل ع ؤ د ة إ  ¤إ  Ÿنأ ف س س ة إ ل ق أ ر ي ة م ن
ب -ؤإب -ة ك-أأسس إل-ك-ؤن-ف-درإل-ي-ة إ’ف-ري-ق-ي-ة ل-ك-رة
إلقدم.
ك م أ إ أ ن ق ر إ ر ل ع ب إ  Ÿق أب  Óت إ لك ب  Òة  Ãل ع ب 5
ج ؤ ي ل ي ة م ن ش س أأ ن ه إ ن ي ز ي د ‘ ط م ؤ ح أ ت إ ل ف ر يق
إ ل ذ ي ك أ ن ي ك ت ف ي بأ ج ر إ ء م ق أب Óت إ ل د إ رب ي
ف ق ط ‘ إ  Ÿل ع ب إ ’أ و  Ÿب ي  . .و ي ع ت  Èه ذ إ
إل -ق -رإر ضس -م-ن م-ط-ألب إŸدرب ج-م-أل م-ن-أد
إ ل ذ ي ك أ ن ي تح د ث ‘ ك ل م ر ة إ أ ن إ Ÿؤ لؤ د ي ة

إلعدد

إ’أمر كأن له إنعكأسس إإيجأبي
ع - -ل - -ى م - -ع - -ن- -ؤي- -أت إلÓ- -ع- -بÚ
ل -ل -م -ؤإصس -ل -ة ‘ ه -ذإ إŸسس -ت-ؤى
لضسمأن ورقة إلتأأهل ’أننأ ‰لك
حظؤظأ كبÒة وسستتضسح إ’أمؤر
إأك Ìقبل إللقأءين إ’أخÒين ضسد
كل من مأ‹ وروإندإ».
لÓإشسأرة ،فأإن إلفريق إلؤطني
سس-يسس-ت-ف-ي-د م-ن ي-ؤم رإح-ة ،غدإ
إ’ث- -ن’ ،Úسس- -ت- -ع- -أدة إ’أن -ف -أسس
قلي Óقبل خؤضس غمأر مبأرإة
إ÷ؤل -ة إل -رإب -ع -ة م-ن إŸن-أفسس-ة
إ’إفريقية ،يؤم إلثÓثأء ،وإلتي
سس- -ت -ج -م -ع -ه م -ع ن -ظÒه إŸأ‹،
بدإية من إلسسأعة إلـ ‘ ،17 . 00
ح Úت- -ك- -ؤن إŸؤإج -ه -ة إ’أخÒة
ضس -م -ن إل -دور إ’أول ضس -د إل-ب-ل-د
إŸنظم روإندإ إلذي يتؤإجد مع
إ÷زإئ- -ر ‘ إÛم- -ؤع- -ة إ’أو¤
رف -ق -ة ك -ل م -ن إل -غ -أب -ؤن ،ك -ؤت
ديفؤإر ومأ‹.

” تعي Úفريد زميتي
مدربا جديدإ لرإئد
إلقبة ،إلذي ينشصط ‘
إلقسصم إلوطني للهوإة
لكرة إلقدم خلفا
ليوسصف لعجاج ،حسصب
ما علم من إلنادي
إلعاصصمي.
وم- -ن ب Úإ’أه- -دإف إل- -ت -ي
سس-ط-رت-ه-أ إ’دإرة ل-ل-م-درب
إ÷ديد زميتي إلذي سسبق
له إأن درب ك Óمن نصسر
حسس Úدإي وم- - - -ؤل - - -ؤدي - - -ة
إ÷زإئ- - - -ر ،إلصس - - -ع - - -ؤد إإ¤
إل-رإب-ط-ة إل-ث-أن-ي-ة مؤبيليسس
خأصسة وإأن رإئد إلقبة كأن
ق- -د ت- -ف- -أدى إلسس -ق -ؤط إإ¤
ب - -ط - -ؤل- -ة م- -أ ب Úإ÷ه- -أت
إŸؤسس - -م إل - -ف - -أرط خ Ó- -ل
إ÷ؤل- -ة إل -ث Ó-ث Úوإ’أخÒة
ع -ن -دم-أ ف-أز رف-ق-أء إإسسÓ-م
إآيت ع- -ل- -ي إأم- -أم شس- -ب- -ي- -ب -ة
إلشسرإڤة بنتيجة .0-1
وب -أل-نسس-ب-ة لÓ-سس-ت-ق-دإم-أت
–سس -ب -أ ل -ل -م -ؤسس-م إ÷دي-د
ق- -أمت إإدإرة رإئ- -د إل- -ق- -ب -ة

ب - - -أإح- - -دإث إل- - -ك- - -ث Òم- - -ن
إل-ت-غ-يÒإت ع-ل-ى إل-تشس-ك-ي-لة
ح- -يث ت- -ع- -أق -دت م -ع ع -دة
’ع- - - -ب Úم- - - -ن ﬂت - - -ل - - -ف
إŸسس- -ت- -ؤي- -أت ع- -ل -ى غ -رإر
ح - -أرسس إ–أد ب - -ل- -ع- -ب- -أسس
ﬁمد غأ Âومهدي غيلؤز
(شس- -ب- -أب ب- -ل- -ؤزدإد) وب Ó-ل
ق- - - -دج- - - -ؤر (م - - -ؤل - - -ؤدي - - -ة
قسسنطينة).
ومن جهة إأخرى ” تأأجيل
إ÷م -ع -ي -ة إل -ع-أم-ة إل-ع-أدي-ة

إل- - -ت- - -ي ك - -أن م - -ن إŸق - -رر
تنظيمهأ يؤم إÿميسس إإ¤
ت- -أري -خ ’ح -ق بسس -بب ع -دم
ج-أه-زي-ة إل-تقريرين إŸأ‹
وإ’أدب - - - -ي حسسب مصس - - - -در
مقرب من إلنأدي.
وت - -ع - -رضس رإئ - -د إل - -ق - -ب - -ة
إŸؤسسم إلفأرط للعديد من
إŸشس- -أك- -ل إل- -ت- -ي زع -زعت
إسستقرإر إلفريق وكأدت إأن
ت -عصس -ف ب -ه إإ ¤رإب -ط-ة م-أ
ب Úإ÷هأت.

إ‚لÎإ

رو Êيّرحـ ـ ـب با Ÿـ ـدرب سشـ ـ ـام أا’رديسس

رحّ -ب وي -ن رو ،Êق -أئ -د
م- - -ن- - -ت - -خب إإ‚لÎإ إ’أول
ل -ك-رة إل-ق-دم ب-ت-ع-ي Úسس-أم
إأ’ردإيسس م -درب -أ ج-دي-دإ
للفريق وإأكد إأنه يخطط
لÓسستمرإر ‘ إللعب على
إŸسستؤى إلدو‹ رغم إأدإء
إŸنتخب إıيب لÓآمأل
‘ ب- -ط- -ؤل- -ة إأوروب -أ 2016
مؤؤخرإ..
ع Úإ’–أد إ’إ‚ل -ي -زي
ل - -ك - -رة إل- -ق- -دم إأ’ردإيسس
م- -درب -أ ل -ل -م -ن -ت -خب ،ي -ؤم
إ÷م - - -ع- - -ةŸ ،دة ع- - -أمÚ
ل- -ي- -ت- -ؤ ¤م- -ه- -م- -ة ت -دريب
إل - -ف - -ري - -ق خ- -ل- -ف- -أ ل- -روي
هؤدجسسؤن إلذي إسستقأل
ع -قب خ -روج إل-ف-ري-ق م-ن
دور ث - -م - -ن إل- -ن- -ه- -أئ- -ي ‘
إل -ب -ط -ؤل -ة إ’أوروب-ي-ة ب-ع-د
ه -زÁت -ه إأم -أم إأيسس -ل -ن-دإ.
ق -أل رو Êل -لصس -ح-ف-ي‘ Ú
إلصس Úحيث يقؤم فريقه
م-أنشسسس Îي-ؤن-أي-ت-د بجؤلة

ق - -ب - -ل إن- -طÓ- -ق إŸؤسس- -م
إ÷دي- - -د «إأع - -ت - -ق - -د إأن - -ه
إخ- - - -ت- - - -ي- - - -أر م- - - -ؤف- - - -ق».
وإأضسأف رو« ÊرÃأ يدخل
ب - -عضس إأسس - -أل - -يب إل- -ل- -عب
إıت - - - - -ل - - - - -ف- - - - -ة ‘ إأدإء
إŸن- - -ت- - -خب إ’إ‚ل- - -ي - -زي
ون- -أأم- -ل إأن ي- -تسس- -ن- -ى ل -ن -أ
–ق - -ي - -ق إل - -ن - -ج- -أح –ت
قيأدته».
إأكد رو 30( Êعأمأ) وهؤ

إل- - -ه- - -دإف إل - -ت - -أري - -خ - -ي
ل-ل-م-ن-ت-خب إ’إ‚ل-يزي إأنه
’ ي- -ن -ؤي إع -ت -زإل إل -ل -عب
على إŸسستؤى إلدو‹ مع
إŸنتخب.
ق - - -أل ع - - -ن ذلك «ه - - -ل
سسأأسستمر ‘ إللعب دوليأ.
وإجهت هذإ إلسسؤؤإل بعد
بطؤلة إأوروبأ .وإ÷ؤإب..
نعم سسأأسستمر وسسأأبقى ‘
إŸنتخب»

–ويلت

هيغواين يقÎب من جوفنتوسس
ق-الت شص-ب-ك-ة «سص-ك-اي سص-ب-ورتسس» إلإي-ط-ال-ي-ة ،إأن
إلدو‹ إلأرجنتيني غونزإلو هيغوإين مهاجم
ن- -ادي ن -اب -و‹ إلإي -ط -ا‹ ،وق -ع ع -ل -ى ع -ق -ود
إنتقاله لصصفوف جوفنتوسس.
وإأوضص- - -ح إلشص- - -ب- - -ك - -ة ،إأن إإدإرة إلسص - -ي - -دة
إل -ع -ج -وز دف -عت إلشص -رط إ÷زإئ -ي ‘ ع-ق-د
إللعب وإŸقدر بـ  94مليون يورو ،لإدإرة
نابو‹..
وخضص-ع ه-ي-غ-وإي-ن ل-ل-كشص-ف إل-طبي ‘ مدينة
م -دري -د إلإسص -ب -ان -ي -ة“ ،ه -ي ً-د إ لضص -م -ه ،وق -ب-ل
ت -وق-ي-ع إل-ع-ق-ود ووق-ع ه-ي-غ-وإي-ن ع-ل-ى ع-ق-د Áت-د
ح -ت -ى ع -ام  ،2020ب- -رإتب سص- -ن- -وي ق- -دره  7 . 5م-ل-ي-ون ي-ورو ،وسص-ي-دفع
جوفنتوسس إلشصرط إ÷زإئي على مرت..Ú

–ضصــــÒإ لـــــدورة ريـــــو دي جــــــــانÒو

اŸنتخـ ـ ـب الوطن ـ ـي اأ’وŸبـ ـ ـي يتعـ ـ ـادل مـ ـ ـع نادي غرناط ـ ـ ـ ـ ـه
تعادل إŸنتخب إلوطني لكرة إلقدم لأقل من  23سصنة إأمام نادي غرناطة إلسصبا‘ )0-0( Ê
مقابلة ودية جرت صصبيحة إأمسس إلسصبت Ãدينة مورسصيا (إسصبانيا) إأين يحضصر إÿضصر –سصبا
للألعاب إلأوŸبية بريو.

ويعد هذإ إللقأء إلتحضسÒي
إل - -ث - -أ Êم - -ن ن - -ؤع - -ه إل - -ذي
ي- - -خ- - -ؤضس- - -ه إÿضس- - -ر ف - -ؤق
’رإضس- -ي إ’سس- -ب -أن -ي -ة ب -ع -د
إ أ
إل- -ت -ع -أدل إÙق -ق إ’رب -ع -أء
إل-ف-أرط أإم-أم إل-ف-ري-ق إل-ث-أÊ
لنأدي فألنسسيأ (.)1-1

وسس-ت-ع-ؤد إل-ع-ن-أصس-ر إل-ؤط-نية
ب -ق-ي-أدة إŸدرب إلسس-ؤيسس-ري
ب- -ي- -أر إن- -دري شس- -ؤرم -أن إإ¤
إ÷زإئر غدإ إ’ثن Úللتنقل
’ربعأء إإ ¤مدينة ريؤ
يؤم إ أ
إلÈإزي -ل -ي-ة ع-ل-ى م Ïط-أئ-رة
خ -أصس -ة ل -ل -خ -ط -ؤط إ÷ؤي -ة

إ÷زإئرية.
’وŸبي قد
وكأن إŸنتخب إ أ
أإج-رى م-ق-أب-ل-ت Úق-ب-ل ت-ن-قله
إ ¤إسس- -ب- -أن- -ي- -أ أإم- -أم ن -ظÒه
إل-ع-رإق-ي (إن-هزإم  2-3وفؤز
Ã )0-2ل- - -عب مصس- - -ط- - -ف - -ى
تشسأكر بألبليدة.

وخÓل إلدورة إأ’وŸبية يلعب
إÿضس - -ر ضس- -م- -ن إÛم- -ؤع- -ة
إل- -رإب- -ع- -ة رف- -ق- -ة إأ’رج- -ن -تÚ
وإل - -ه - -ن - -دورإسس وإلÈت - -غ - -أل.
إŸق- - - -أب - - -ل - - -ة إأ’و ¤م›Èة
بتأريخ  4أإوت أإمأم إلهندورإسس
بريؤ دي جأنÒو.

ألفجر0٤.02...............:
موأقيت ألظهر12.5٤...............:
ألصسÓة ألعصسر16.٤٤...............:
ألمغرب20.02..............:
ألعشسـاء21.3٩................:

á«îjQÉàdG IôµØªdG
^  2٤ج-وي-لية  :1٩5٨أغ-رقت أل-ب-ح-رية ألفرنسسية
سس -ف-ي-ن-ة ك-انت ت-ن-ق-ل شس-ح-ن-ة م-ن أŸوأد ل-ل-ث-ورة
أ÷زأئرية بطنجة (أŸملكة أŸغربية).
^  2٤ج-وي-لية  :1٩62عÈت ج -ب-ه-ة وج-يشس
ألتحرير ألوطني Úعن تضسامنهما أŸطلق مع ألشسعب
ألتونسسي ألشسقيق أإثر أÛزرة ألرهيبة ألتي أرتكبها
لبرياء بناحية بنزرت.
أ÷يشس ألفرنسسي ضسد أ أ

ألأحد  1٩شسوأل  1٤3٧هـ أŸوأفق لـ  2٤جويلية 2016م

ألطقسس أŸنتظر أليوم و ألغد

عنابة
عنابة

17089 Oó©dG

القرار مناورة جديدة قدÁة ‘ سسياسسة هروب اıزن إا ¤األمام
ألصسحرأء ألغربية دولة مسساŸة ويدها ‡دودة أ ¤أ÷ميع

حياة  /ك

اعتﬁ Èمد سضا ⁄ولد السضالك ‘ الندوة
الصض -ح-ف-ي-ة ال-ت-ي ع-ق-ده-ا Ãق-ر السض-ف-ارة
ال -غ -رب -ي -ة اأن ال -ق -رار اŸغ -رب -ي اŸت-ع-ل-ق
بانضضمامه ا ¤ا’–اد ا’فريق «مناورة
جديدة قدÁة» ،تهدف ا ¤ربح الوقت
على اŸسضتوي Úالدو‹ و الداخلي.
واوضضح ‘ هذا الصضدد ان قرار توجه
اŸغرب ا ¤ا’–اد ا’فريقي جاء بعد
مقاطعة ومواجهة دامت  3عقود  ،ليسس
سض -وى ت -ك -رار Ÿن -اورت -ه  ،خÓ-ل سض-ن-وات
 1976و  ، 1978عندما طالب حينها من
ا’· اŸت- -ح- -دة  ،ع- -دم ت- -ن- -اول قضض- -ي- -ة
الصض -ح -راء ال -غ -رب -ي -ة ’ ،ن-ه-ا حسضب زع-م
اıزن  ،انها قضضية افريقية  ،و توجد
على طاولة منظمة الوحدة ا’فريقية ،
«ليقول عكسس ذلك سضنة  ،»1984موؤكدا

انه توجد ‘ جدول اعمال منظمة ا’·
اŸتحدة  ،ويجب على هذه ا’خÒة ان
تكون بعيدة عنها .
وه -ذا م -ا ي -وؤك -د حسضب وزي -ر اÿارج -ي-ة
الصضحراوي ان اÙتل اŸغربي ما يزال
Áارسس سضياسضة اŸناورة  ،و يحاول دائما
سضحب اŸلف من منظمة  ،عندما يضضيق
عليه اÿناق  ،ليتوجه ا ¤منظمة اخرى ،

و من هذه الزاوية  ،تسضاءل اŸتحدث عن
قرار العودة ا ¤افريقيا « ،ان كان ينم
ع -ن –م -ل اŸسض -وؤول -ي -ة ‘ ان -ه -اء ح -رب
ظ - -ا  Ÿة ز ا د ت ا ل ش ض -ع ب ا  Ÿغ -ر ب -ي ف -ق -ر ا و
جه. Ó
هذه السضياسضة وضضعت اŸغرب ‘ عزلة
جهوية  ،قارية و دولية «؟ ،ام ان هذا
ال- -ق- -رار ي- -راد م- -ن -ه ا÷ل -وسس ا ¤ج -انب

أظهر حقيقة ألنضسال أ÷زأئري أمام ألدعاية ألسستعمارية ألفرنسسية

سسف Òا÷زائر Ãونتينيغرو يكرم مصسور الثورة سستيفان لبودوفيتشس
أشساد سسف Òأ÷زأئر Ãونتينيغرو
عبد أ◊ميد شسبشسوب Ãصسور
ألثورة أ÷زأئرية سستيفان
لبودوفيتشس نظ Òألتزأمه
ووقوفه إأ ¤جانب ›اهدي جيشس
ألتحرير ألوطني خÓل ألثورة
حسسبما علم أليوم ألسسبت من
مصسدر دبلوماسسي.

وق- -د ن- -وه السض- -ف Òا÷زائ- -ري ب- -ت- -أاث Òصض- -ور
’ب -ودوف-ي-تشس ال-ب-ال-غ م-ن ال-ع-م-ر  90سض-ن-ة ‘
«الÎوي-ج اإ’عÓ-م-ي ل-ك-ف-اح ال-ت-ح-ري-ر الوطني
ل-ل-ج-زائ-ر مسض-اه-م-ا ب-ال-ت-ا‹ ‘ إاظ-هار حقيقة
ه -ذا ال -نضض -ال أام -ام اآ’ل -ة ال -دع -ائ -ي -ة ل -ل -ق -وة
ا’سضتعمارية».
وقد ” هذا التكرÃ Ëناسضبة حفل إاقامته
ي - -وم اÿم - -يسس ال - -ف - -ارط ب- -حضض- -ور السض- -فÒ
ا÷زائري بلدية بران مسضقط رأاسس سضتيفان
’بودوفيتشس الذي سضلمت له ا÷ائزة الكÈى
للبلدية Ãناسضبة ا’حتفال ‘  21جويلية بيوم
–رير اŸدينة من اÙتل النازي سضنة .1944
وعلى هامشس هذا ا◊فل وÃبادرة من سضفÒ

ا÷زائ- -ر ب- -ب- -ل- -غ- -راد ن- -ظ -م م -ع -رضس ل -لصض -ور
ال -ف -وت -وغ -راف -ي -ة ◊رب ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي و
ع- -رضس أاف Ó-م ف -ي -دي -و أارشض -ي -ف -ي -ة م -ن ا‚از
سضتيفان ’بودوفيتشس.
وأاشضار ’بودوفيتشس لتلفزيون مونتينيغرو إا¤
فÎة إاقامته مع اÛاهدين ا÷زائري Úحيث
تذكر بتأاثر كب Òالشضهيد عبد الكر Ëالعقون
الذين ربطتهما عÓقة صضداقة خÓل الثورة.

ل -ل -ت -ذك Òأان سض -ت-ي-ف-ان ’ب-ودوف-ي-تشس اŸصض-ور
بالوكالة اليوغوسضÓفية «فيلمسضك نوفوسضتي»
قد أانتج عديد الروبورتاجات و الصضور حول
ح -رب ال -ت -ح-ري-ر ال-وط-ن-ي-ة و ق-د ق-ل-ده رئ-يسس
ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة Ãناسضبة
ال-ذك-رى ال’ 50سض -ت-قÓ-ل ا÷زائ-ر و –صض-ل
على ا÷ائزة الشضرفية خÓل اŸهرجان ال5
للفيلم اŸلتزم با÷زائر.

كرمت وزيرة ألÎبية ألوطنية نورية
بن غÈيت ،أمسس ،با÷زأئر ألعاصسمة
ألفريق أ÷زأئري ألذي أحتل أŸرتبة
لبيضس
ألثالثة ‘ منافسسة شسباب ألبحر أ أ
أŸتوسسط للرياضسيات ألتي جرت
بإايطاليا.
و” ت- -ك- -ر ËاÛم- -وع -ة اŸك -ون -ة م -ن أارب -ع -ة
ت Ó-م -ي -ذ وه -م ب -وخ -ل -خ-ال ﬁم-د م-ن ب-ث-ان-وي-ة
ال -ري -اضض -ي -ات (ال -ق-ب-ة) ودح-ام أاÁن (اأ’غ-واط)
وج -دي أان -ف -ال (اŸدي -ة) وف -داد سض-م-ي-ة ث-ان-وي-ة
وريدة مداد (ا÷زائر العاصضمة).
وخÓل هذا ا◊فل ع Èأابطال ا÷زائر عن
فرحتهم بهذا النجاح رغم أانها أاول منافسضة
لهم ،معرب Úعن أاملهم ‘ أان تكون هذه التجربة

حافزا لتحسض Úترتيبهم.
وع -ن الصض -ع -وب -ات ال -ت-ي واج-ه-ت-ه-م خÓ-ل ه-ذه
اŸن-افسض-ة,أاك-دت اÛم-وع-ة ب-أان ا’م-ر ي-ت-علق
Ãشضكل اللغة اإ’‚ليزية الذي تطلب منهم طلب
الÎجمة لعدة مرات ‡ا ادى إا ¤تضضييع الوقت
‘ منافسضة تعتمد على ايجاد حل لـ“ 15رينا ‘
مدة قصضÒة على فÎت Úصضباحية ومسضائية.
ودعا أابطال ا÷زائر ‘ هذا الصضدد إا ¤أاهمية
الÎكيز ‘ تدريسس الرياضضيات على الهندسضة
الوظيفية وليسس الهندسضة التحليلية واإ’حتما’ت
وا◊سضاب و العد.
و‘ رده -ا ع -ن م Ó-ح -ظ -ات ه -ؤو’ء ال -ن-واب-غ ‘
الرياضضيات ومؤوطرهم مفتشس مادة الرياضضيات
اأ’سضتاذ عبد الله دحما, Êأاكدت الوزيرة انه

«’بد أان يتم اعتماد على خصضوصضية الشضعبة ‘
ت -دريسس ال -ل-غ-ة اإ’‚ل-ي-زي-ة و ال-ف-رنسض-ي-ة ،وذلك
بادراج نصضوصس علمية تسضمح بتحضضÒهم إا¤
ا÷امعة والتمكن من التحكم ‘ اŸصضطلحات
العلمية ‘ اŸواد العلمية خاصضة أاثناء اŸشضاركة
‘ اŸنافسضات العلمية العاŸية».
وم-ن ج-ه-ة أاخ-رى,أاع-ل-نت ال-وزي-رة ع-ن ت-ن-ظ-يم
صضالون وطني للكتاب على مسضتوى كل و’ية
بداية من  25أاوت اŸقبل ,يسضمح باإ’طÓع على
كتب ا÷يل الثا Êواقتنائها من طرف اأ’ولياء.
و‘ هذا الصضدد ،أاشضارت إا ¤أانه يتم حاليا طبع
هذه الكتب ا÷ديدة و أان كل نسضخة سضتكون
م- -زودة ب- -دل- -ي- -ل اأ’سض- -ت- -اذ– ،ضضÒا ل- -ل -دخ -ول
اŸدرسضي الذي سضيكون ‘  4سضبتم ÈاŸقبل.

” أول أمسس ،أنتخاب أ÷زأئر ‘ ›لسس
لعماق ألبحار عقب
ألسسلطة ألدولية أ
ألدورة ألـ 22لهذه أŸنظمة ألتي أنعقدت
بكينغسستون بجامايكا.
وي -ع -د ›لسس ه -ذه اŸن -ظ-م-ة ال-ت-ي تضض-م 36
عضضوا ا÷هاز التنفيذي لهذه اŸنظمة الدولية
اŸسضتقلة التي تضضع السضياسضات اÿاصضة حول
أاعماق البحار طبقا لÓتفاقية ا’‡ية حول
قانون البحار.
كما يقوم اÛلسس Ãراقبة و تنسضيق نشضاطات

اسض- -ت- -كشض -اف واسض -ت -غ Ó-ل اŸوارد اŸع -دن -ي -ة
أ’عماق البحار التي تشضرف عليها الدول أاو
اŸؤوسضسضات.
من جهة أاخرى ،انتخبت ا÷زائر لتنضضم ا¤
÷ن -ة اŸال -ي -ة ل -ذات السض-ل-ط-ة ب-ع-ه-دة خ-مسس
سضنوات.
وخÓل الدورة الـ 22التي اختتمت أامسس
ا÷معة مثلت ا÷زائر فلسضط Úالتي تشضارك
أ’ول مرة ‘ أاشضغال هذا ا’جتماع.
وخÓل مناقشضات هذه الدورة دعت ا÷زائر

ا ¤اصض -دار ت -وصض -ي -ة خ -اصض -ة ح -ول ال -ت -ك -ف -ل
Ãصضالح الشضعوب اÿاضضعة لÓسضتعمار طالبة
ادماجها ‘ الدراسضة الدورية للنظام الدو‹
اÿاصس ب- -اŸن -ط -ق -ة وال -ت -ي ت -ت -م ك -ل خ -مسس
سضنوات Ãوجب اŸادة  154من ا’تفاقية.
كما دعت ا÷زائر ا“ ¤ك Úهذه الشضعوب
التي – ⁄صضل على اسضتقÓلها و التي ’ تزال
أاراضضيها خاضضعة لÓحتÓل من ا’سضتفادة بكل
حرية من اŸوارد اŸعدنية اŸوجودة بأاعماق
بحارها.

ا÷زائر –تل اŸرتبة الثالثة ‘ اŸنافسسة اŸتوسسطية للرياضسيات

انتخ ـ ـ ـاب ا÷زائ ـ ـ ـر ‘ › ـ ـ ـ ـلسس السسلط ـ ـ ـ ـ ـة الدولي ـ ـ ـ ـ ـة ألعمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاق البحـ ـ ـ ـ ـ ـار

 23°أ÷زأئر
 20°أ÷زأئر

 27°وهرأن

ألثمن  10دج

لفريقي ،ولد ألسسالك:
ردأ على طلب أنضسمام أŸغرب ل–Óاد أ إ

أكد وزير أÿارجية ألصسحرأوي
ﬁمد سسا ⁄ولد ألسسالك ،أن
أ÷مهورية ألعربية ألصسحرأوية
دولة مسساŸة ويدها ‡دودة
للجميع ،شسريطة أحÎأم إأرأدة
ألشسعب ألصسحرأوي ‘ بÓده ،مذكرأ
باŸوقف ألثابت للجزأئر Œاه
ألقضسية ألصسحرأوية ،وذلك على
خلفية نية أŸغرب ألنضسمام إأ¤
لفريقي.
أل–اد أ إ

 26°وهرأن

الصضحراء الغربية  ،و بداية مسضار جديد ،
م -ن ال -ت -ع -اط -ي اŸسض-وؤول ،ل-ط-ي صض-ف-ح-ة
اŸاضضي  ،و فتح افاق رحبة للسضÓم و
ال - -ت - -ع - -اون  ،و احÎام ح - -دود و سض- -ي- -ادة
ا÷Òان.
وف -ي -م -ا ي -ت-ع-ل-ق ب-اج-ت-م-اع ق-م-ة ا÷ام-ع-ة
العربية  ،قال وزير اÿارجية الصضحراوي
«’ ننتظر منه الكث’ Òنه – ⁄ل قضضية
الفلسضطينية» ،مÈزا ان الغرب يكيل ‘
تعاطيه مع القضضايا الدولية Ãكيال، Ú
’فتا ا ¤ان طلب انضضام اŸغرب ل–Óاد
ا’ف -ري -ق -ي «م -دع-م م-ن ط-رف ف-رنسض-ا»،
هذه ا’خÒة التي تدخلت ‘ ليبيا باسضم
حقوق ا’نسضان  ،بينما تغضس طرفها عن
انتهاكات اıزن ‘ الصضحراء الغربية .
وذك -ر ‘ م -ع -رضس ح -دي -ث-ه  ،ب-اŸغ-رب و
م -واج -ه -ت -ه م -ع ا’· اŸت-ح-دة  ،ن-ت-ي-ج-ة
Ùاولته التملصس  ،من التزاماته اŸوقع
ع- -ل- -ي- -ه- -ا م- -ع ال- -ط- -رف الصض -ح -راوي  ،و
اŸتمثلة ‘ اتفاقية السضÓم لسضنة ، 1991
اŸعروفة باسضم ﬂطط التسضوية والذي
انشض -اأت م -ن -ظ -م-ة اŸي-ن-ورسض-و ل-ت-ن-ف-ي-ذه ،
با’ضضافة ا ¤مÓحقته من طرف جميع
اŸنظمات الدولية اıتصضة › ‘ ،ال
ح- -ق- -وق ا’نسض- -ان ،و ال- -ت- -ي Œم- -ع ع -ل -ى
ارتكابه «÷رائم ا◊رب  ،و جرائم ضضد
ا’نسض- -ان -ي -ة ،م -ن خ Ó-ل اب -ادت -ه ل -لشض -عب
الصضحراوي .

28°
29°

france prix 1

أسسبوع ألتضسامن مع ألشسعب ألصسحرأوي

صسور ومشساهد لطÓئع متمسسكة بالوطن
جمال أوكيلي

ينزل أليوم ألصسحرأويون ضسيوفا على بلدية أ÷زأئر
أل -وسس -ط -ى ‘ ،أإط -ار ف -ع -ال -ي -ات ألأسس-ب-وع أل-تضس-ام-ن-ي م-ع
ألشسعب ألصسحرأوي ،بدءأ من  23جويلية أإ ¤غاية 2٨
م-ن-ه ،لسس-ت-ع-رأضس ألÎأث أل-ف-ن-ي ل-ه-ذأ ألشس-عب أŸناضسل
وألثائر.
وسس -ت -ح -تضس -ن أل -ع -دي -د م -ن أل -فضس-اءأت ب-وسس-ط م-دي-ن-ة
أ÷زأئ- -ر ،ت- -ظ- -اه- -رأت م -ت -ن -وع -ة ع -ب -ارة ع -ن ل -وح -ات
ومشس -اه -د ،تÈز م -دى ت -ع -ل-ق ألصس-ح-رأوي Úب-اأرضس-ه-م..
و“سسكهم بوطنهم بعد كل هذه ألسسنوأت ألطويلة من
ألحتÓل.
ويكون أ÷زأئريون على موعد صسحرأوي بكل أبعاده
ألسسياسسية وأŸقاومتية ،أعتادوأ عليه كل سسنة من قبل
طÓئع هذأ ألشسعب Ÿكافح ،ألرأفضس لكل ﬁاولة طمسس
هويته وأإنتمائه ألضسارب ‘ ألأعماق.
ونشس Òأإ ¤أن هذأ ألأسسبوع ألثقا‘ ألصسحرأوي ياأتي ‘
سسياق حاسسم Áيز مسسÒة هذأ ألشسعب ‘ بناء موؤسسسساته
ألوطنية لتحقيق ألسستقÓل ،خاصسة مع أنتخاب ألسسيد
أإب-رأه-ي-م غ-ا‹ أم-ي-ن-ا ع-ام-ا ÷ب-ه-ة أل-بوليزأريو ورئيسسا
للجمهورية ،و‚اح أŸوؤ“ر ألأخ Òبكل أŸقاييسس.
وب -ه -ذه أŸن -اسس -ب -ة سس -ت -نصسب خ -ي -م -ة ع-مÓ-ق-ة ب-الÈي-د
أŸرك -زي ت -ك -ون فضس -اءأ ل -ل -كشس -ف ع -م -ا ي -زخ -ر ب -ه ه-ذأ
ألشسعب من ترأث مادي ولمادي ،وكذلك أإقامة معرضس
ل- -لصس- -ور ي- -فضس- -ح ‡ارسس- -ات ألح- -تÓ- -ل أŸغ- -رب- -ي ضس- -د
ألصسحرأوي.Ú
ك- -م- -ا سس- -ي- -ت -م Œدي -د أت -ف -اق -ي -ة أل -ت -ع -اون وألصس -دأق -ة
وأل -تضس -ام -ن ب Úولي -ة أل -ع -ي -ون ألصس -ح-رأوي-ة وب-ل-دي-ة
أ÷زأئر ألوسسطى أŸوقعة ‘  21مارسس .2002

لرهاب
قام بها أ÷يشس ‘ إأطار ﬁاربة أ إ

القضسـ ـ ـ ـاء ع ـ ـ ـلى اإلرهـ ـ ـ ـ ـابي «ب.رضسا» ببومـ ـ ـ ـ ـرداسس

ألشسعب ‘ /إأطار ﬁاربة
لرهاب وعلى إأثر كم،Ú
أ إ
قضست مفرزة للجيشس ألوطني
ألشسعبي ببومردأسس/ن.ع،1.
يوم  22جويلية  2016على
ألسساعة 21سسا و30د لي،Ó
على إأرهابي ( )01خطÒ
أŸسسمى «ب.رضسا» أŸدعو أبو
شسهاب ألذي إألتحق
لرهابية سسنة
باÛموعات أ إ
 2006ألعملية مكنت من
أسسÎجاع مسسدسس آأ‹ ((01
وكمية من ألذخÒة وقنبلة
يدوية.

م- -ن ج -ه -ة أاخ -رى و‘ إاط -ار ﬁارب -ة
ا÷رÁة اŸن- -ظ -م -ة ،أاوق -فت م -ف -رزة
بورقلة/ن.ع ،4.م - -ه - -رب - -ا وضض - -ب- -طت
شض -اح-ن-ة م-ع-ب-أاة ب ـ ( )7383وح- -دة م -ن
ﬂتلف اŸشضروبات.
ك-م-ا أاوق-فت م-ف-رزة ل-ل-ج-يشس ال-وطني

الشضعبي بتمÔاسضت/ن.ع ،6.بالتنسضيق
م- -ع ع- -ن- -اصض- -ر ا÷م -ارك ا÷زائ -ري -ة
مهربا وضضبطت عربة رباعية الدفع
وبندقية صضيد و( )04أاجهزة كشضف عن
اŸع- - -ادن و( )08م -ول -دات ك -ه -رب-ائ-ي-ة
و( )04مطارق ضضغط.

ف- -ي- -م- -ا أاح- -ب- -طت وح -دة م -ن ح -رسس
الشض -واط -ئ ب -ع-ن-اب-ة /ن.عﬁ ،5.اول - -ة
هجرة غ Òشضرعية ل ـ ( )21شضخصضا
كانوا على م Ïقارب تقليدي الصضنع
‘ عرضس البحر شضما‹-غرب رأاسس
ا◊مراء.

تضسارب حول وجهة ألنجم أ÷زأئري

أانباء تروج لقرب انضسمام ﬁرز ألرسسنال ووكيل أاعماله ينفي

ألشسعب  /ألوكالت /تضساربت
لنباء أمسس ،حول مسستقبل
أ أ
ألدو‹ أ÷زأئري رياضس ﬁرز
ألذي يكون قد أعطى موأفقته
لÓنتقال أ ¤نادي أرسسنال
أل‚ليزي مقابل مبلغ كب Òقدر
بـ 50مليون أورو  ..وقد Áضسي
على ألعقد ‘ ألقريب ألعاجل
بعد أن أبهر بالعرضس أŸقدم من
Óرسسنال
طرف أŸدير ألرياضسي ل أ
أرسس Úفينغر.
وبالتا‹ ،يفقد نادي ليسض Îثا’ Êعب
م- -ه- -م ‘ اŸسضÒة ال- -ذه- -ب- -ي- -ة ل -ل -قب
اŸوسض-م اŸاضض-ي ب-ع-د ان-ت-ق-ال ك-ون-تي
ا ¤تشضلسضي مقابل  35مليون أاورو ،
يأاتي دور ﬁرز الذي اختار البقاء ‘
البطولة ا’‚ليزية رغم ان أانباء كانت
قد تداولت ‘ اأ’يام اŸاضضية على
اه- -ت -م -ام ب -رشض -ل -ون -ة و ري -ال م -دري -د
بخدمات الÓعب الدو‹ ا÷زائري.
لكن نفى كمال بن قوقام ،وكيل أاعمال
الدو‹ ا÷زائري رياضس ﬁرز‚ ،م
فريق ليسض Îسضيتي تفى ،اأ’نباء التي
رب- -ط- -ت- -ه ب- -ا’ن- -ت- -ق- -ال إا ¤آارسض- -ن -ال.
ووفً - -ق- -ا Ÿا نشض -ره صض -ح -ف -ي ج -ري -دة

«الغارديان» على حسضابه على موقع
التواصضل ا’جتماعي «توي ،»Îفإان كل
ما أاشضيع عن انتقال ﬁرز أ’رسضنال

غ Òصضحيح..
ق -ال ن -فسس اŸصض -در ع -ل -ى ت-وي:Î
«وكيل رياضس ﬁرز نفى اأ’خبار التي
ت-داول-ت-ه-ا الصض-ح-اف-ة ال-ف-رنسض-ي-ة ال-ت-ي
تشض Òإا ¤وج- -ود اه -ت -م -ام م -ن ج -انب
آارسض- -ن- -ال Ãوك- -ل- -ه» .ك- -انت ت -ق -اري -ر
اعÓمية فرنسضية قد ذكرت ،أامسس ،أان
أافضض- -ل ’عب ‘ ال -دوري اإ’‚ل -ي -زي
لكرة القدم ،اŸوسضم اŸاضضي ،رياضس
ﬁرز حّدد مصضÒه مع نادي ليسضÎ
سضيتي.
كشضفت صضحيفة «ذا صضن» الÈيطانية
أان ري - -اضس ﬁرز ق - -رر ت - -رك ل- -يسضÎ
سضيتي هذا الصضيف وا’نضضمام لنادي
أارسض - - - - - - -ن- - - - - - -ال اإ’‚ل- - - - - - -ي- - - - - - -زي .
ك-انت ت-ق-اري-ر صض-ح-ف-ي-ة م-ؤوخ-را ً ق-د
أاك -دت أان ال Ó-عب ق -رر ال -رح -ي-ل ع-ن
صض- -ف- -وف ال- -ث- -ع- -الب أاب -ط -ال ال -دوري
اإ’‚ل- - - -ي- - - -زي اŸوسض- - - -م اŸاضض - - -ي.
ي - -ذك - -ر أان ﬁرز ال - -دو‹ ا÷زائ- -ري
حصضد جائزة أافضضل ’عب ‘ الدوري
اإ’‚ل- -ي -زي اŸوسض -م اŸاضض -ي رف -ق -ة
ليسض Îسضيتي وسضاهم ‘ تتويج ليسضÎ
ب -ال -دوري اإ’‚ل -ي -زي ب -تسض -ج -ي-ل-ه 16
هدفا وصضناعته  10أاخرى..

