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«أاوريدو» ُيكافئ اŸتفّوق Úاأ’وائل
للسسنة ا÷امعية 2017 - 2016

حمل ـ ـة تـ ـّÈع بالـ ـدم لألمن الوطني

ُم-ثّ-م-ن-ا ال-ق-درات ال-ع-ال-ي-ة ل-ل-طلبة ا÷امعي Úا÷زائري ،Úرافق
’‹ ÷ام-ع-ة
’عÓ-م ا آ
’ل -كÎون-يك وا إ
«أاوري -دو» ط -ل -ب -ة ك -ل -ي -ة ا إ
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’خوين
اŸدرسضة الوطنية متعددة التقنيات وكذا طلبة جامعة ا أ
’وائل للسضنة
م-ن-ت-وري ب-قسض-ن-ط-ي-ن-ةÃ ،ن-حه مكافآات للمتفوق Úا أ
ا÷امعية .2017 -201٦
أابى أاوريدو إا’ أان يسضجل حضضوره ‘ حفÓت تسضليم الشضهادات التي ُن ّ
’ثن 03 Úجويلية 2017
ظمت يوم ا إ
’خوين منتوري بقسضنطينة ،ويوم الثÓثاء  04جويلية  2017بجامعة علوم التكنولوجيات هواري
بجامعة ا أ
’وائل
بومدين وباŸدرسضة الوطنية متعددة التقنيات با÷زائر العاصضمة ،لتقد Ëتهانيه ومكافأاة اŸتفوق Úا أ
’دبية.
للسضنة ا÷امعية  ‘ 2017-201٦الليسضانسص واŸاسضı Îتلف التخصضصضات التقنية ،والعلمية وا أ
وعيا منه برهانات التنمية القائمة على اŸعرفة ومرتكزا على مبادرة اجتماعية مسضؤوولة ،يواصضل «أاوريدو» ‘
تشضجيع القدرات ا÷زائرية.
يومية وطنية إاخبارية تصضدر عن اŸؤوسضسضة العمومية
ا’قتصضادية(شضركة ذات أاسضهم)
رأاسص مالها ا’جتماعي 12٦ .000.000 .00 :دج
 39شضارع الشضهداء الجزائر
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رئيسس أ÷مهورية يجري حركة جزئية ‘ سضلك ألقضضاء

تعي 11 Úرئيسس ›لسس قضسائي و 14نائبا عاما و 11رئيسس ﬁكمة إادارية وﬁ 7افظي دولة
” Ãوجبها تعي 11 Úرئيسس
أجرى رئيسس أ÷مهورية ،رئيسس أÛلسس أ أ
لعلى للقضضاء ،عبد ألعزيز بوتفليقة أول أمسس ،حركة جزئية ‘ سضلك ألقضضاءّ ،
›لسس قضضائي و 14نائبا عاما و 11رئيسس ﬁكمة إأدأرية وسضبعة ﬁافظي دولة ،حسضب ما أفاد به بيان لرئاسضة أ÷مهورية ،فيما يلي ن ّصضه ألكامل.
«طبقا ألحكام أŸادة  92من ألدسستور وأŸادة  49من
ألقانون ألعضسوي رقم  ١١ - 04أŸؤورخ ‘  2١رجب عام
 ١425أŸوأفق لـ  6سسبتم ،2004 ÈأŸتضسمن ألقانون
أألسس-اسس-ي ل-ل-قضس-اء ،ق-ام ع-ب-د أل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-قة ،رئيسس
أ÷م -ه -وري -ة ،رئ-يسس أÛلسس أألع-ل-ى ل-ل-قضس-اء ،ب-ح-رك-ة
جزئية ‘ سسلك ألقضساء“ّ ،ت Ãوجبها ألتّعيينات ألتالية،
أŸتعلقة بالسسيدأت وألسسادة:
أول  /بالنّسضبة لرؤوسضاء أÛالسس ألقضضائية:
 / 0١معروف طيب ،رئيسس غرفة ونائب رئيسس ›لسس
قضساء معسسكر ،يع Úرئيسسا Ûلسس قضساء أدرأر.
 / 02منصسوري فتحي ،نائب رئيسس ›لسس قضساء ورقلة،
يع Úرئيسسا Ûلسس قضساء أم ألبوأقي.
 / 03صسابر نصسر ألدين ،مسستشسار باÙكمة ألعليا ،يعÚ
رئيسسا Ûلسس قضساء باتنة.
 / 04حدود ﬁمد ،رئيسس ›لسس قضساء سسطيف ،يعÚ
رئيسسا Ûلسس قضساء تيزي وزو.
 / 05دأود زبيدة ،رئيسسة غرفة Ãجلسس قضساء ألبويرة،
تع Úرئيسسا Ûلسس قضساء سسطيف.
 / 06صس - -ح - -رأوي ع- -ز أل- -دي- -ن ،رئ- -يسس ›لسس قضس- -اء
بومردأسس ،يع Úرئيسسا Ûلسس قضساء مسستغا.Â
 / 07عزيون ﬁمود ،نائب رئيسس ›لسس قضساء باتنة،
يع Úرئيسسا Ûلسس قضساء أŸسسيلة.
 / 0٨ع- -ب- -د‹ ﬁم- -د ،ن- -ائب ع- -ام ل -دى ›لسس قضس -اء
قسسنطينة ،يع Úرئيسسا Ûلسس قضساء بومردأسس.
 / 09رحما Êبن أبرأهيم ،رئيسس غرفة Ãجلسس قضساء
سسكيكدة ،يع Úرئيسسا Ûلسس قضساء ميلة.
 / ١0فهيم ﬁمد رئيسس غرفة ونائب رئيسس ›لسس
قضساء أدرأر ،يع Úرئيسسا Ûلسس قضساء غردأية.
 / ١١برياح خÒةﬁ ،افظ ألدولة لدى أÙكمة أإلدأرية
Ãسستغا ،Âتع Úرئيسسا Ûلسس قضساء غليزأن.
ثانيا  /بالنّسضبة للنوأب ألعام:Ú
 / ١جوأدي عبد ألناصسر ،نائب عام مسساعد أول لدى
›لسس قضس -اء ت -ل -مسس -ان ،ي-ع Úن-ائ-ب-ا ع-ام-ا ل-دى ›لسس
قضساء أألغوأط.
 / 2لكحل فضسيل ،نائب عام لدى ›لسس قضساء خنشسلة،
يع Úنائبا عاما لدى ›لسس قضساء باتنة.
 / 3صسباحي ﬁمد أألم ،Úنائب عام مسساعد أول لدى
›لسس قضساء تيارت ،يع Úنائبا عاما لدى ›لسس قضساء
بشسار.
 / 4بن سسونة عمر ،وكيل أ÷مهورية لدى ﬁكمة وهرأن،
يع Úنائبا عاما لدى ›لسس قضساء “Ôأسست.
 / 5لعناصسري رشسيد ،نائب عام مسساعد أول لدى ›لسس
قضس- -اء أŸدي- -ة ،ي -ع Úن -ائ -ب -ا ع -ام -ا ل -دى ›لسس قضس -اء
أ÷لفة.
 / 6ب -وج -م-ع-ة ل-ط-ف-ي ،وك-ي-ل أ÷م-ه-وري-ة ل-دى ﬁك-م-ة
قسسنطينة ،يع Úنائبا عاما لدى ›لسس قضساء جيجل.
 / 7نحنوح ميلودﬁ ،امي عام لدى أÙكمة ألعليا ،يعÚ
نائبا عاما لدى ›لسس قضساء عنابة.
 / ٨بن عبد ألله ﬁمد بن ÿضسر ،نائب عام لدى ›لسس
قضس -اء أ÷ل -ف -ة ،ي -ع Úن -ائ -ب -ا ع -ام -ا ل -دى ›لسس قضس -اء
قسسنطينة.
 / 9قناوي عمر ،نائب عام لدى ›لسس قضساء ألطارف
يع Úنائبا عاما لدى ›لسس قضساء أŸسسيلة.
 / ١0صسو‹ سسليم ،وكيل أ÷مهورية لدى ﬁكمة ألشسلف،
يع Úنائبا عاما لدى ›لسس قضساء ورقلة.
 / ١١مصسطفاي عبد ألقادر ،نائب عام لدى ›لسس

قضساء بشسار ،يع Úنائبا عاما لدى ›لسس قضساء وهرأن.
 / ١2رحيم أحمد ،نائب عام لدى ›لسس قضساء عنابة،
يع Úنائبا عاما لدى ›لسس قضساء ألطارف.
 / ١3أولد مر Ëأمال ألدين ،نائب عام مسساعد أول لدى
›لسس قضساء قاŸة ،يع Úنائبا عاما لدى ›لسس قضساء
خنشسلة.
 / ١4خرأبي أبرأهيم ،نائب عام لدى ›لسس قضساء باتنة،
يع Úنائبا عاما لدى ›لسس قضساء تيبازة.
لدأرية:
ثالثا  /بالنّسضبة لرؤوسضاء أÙاكم أ إ
 / ١ب- -وك -رأع ي -وسس -ف ،مسس -تشس -ار ب -اÙك -م -ة أإلدأري -ة
باألغوأط ،يع Úرئيسسا للمحكمة أإلدأرية بأام ألبوأقي.
 / 2ألطاعني ﬁمد ،رئيسس غرفة باÙكمة أإلدأرية
با÷زأئر ،يع Úرئيسسا للمحكمة أإلدأرية با÷زأئر.
 / 3تقية علي ،مسستشسار Ãجلسس قضساء ألطارف ،يعÚ
رئيسسا باÙكمة أإلدأرية بعنابة.
 / 4خمخوم يوسسف ،رئيسس غرفة باÙكمة أإلدأرية
بقسسنطينة ،يع Úرئيسسا للمحكمة أإلدأرية بقسسنطينة.
 / 5بن حاج ألطاهر مليكة ،مسستشسارة باÙكمة أإلدأرية
بالشسلف ،تع Úرئيسسا للمحكمة أإلدأرية Ãعسسكر.
 / 6بن كاشسر ‚ية ،رئيسسة غرفة Ãجلسس قضساء برج
ب- -وع- -ري -ري -ج ،ت -ع Úرئ -يسس -ا ل -ل -م -ح -ك -م -ة أإلدأري -ة بÈج
بوعريريج.
 / 7حمة ألربيع ،مسستشسار باÙكمة أإلدأرية بالوأدي،
يع Úرئيسسا للمحكمة أإلدأرية بخنشسلة.
ﬁ / ٨صسر آأسسيا ،رئيسسة غرفة Ãجلسس قضساء أ÷زأئر،
تع Úرئيسسا باÙكمة أإلدأرية بتيبازة.
 / 9م -ولي ع -ل -ي ،رئ -يسس غ -رف -ة ب -اÙك -م -ة أإلدأري-ة

بدة مسضتقب Óسضف Òمصضر:

بالشسلف ،يع Úرئيسسا للمحكمة أإلدأرية بع Úألدفلى.
 / ١0حنيفي ألهاشسمي عمر مليكة ،رئيسسة غرفة Ãجلسس
قضساء ع Úتيموشسنت ،تع Úرئيسسا للمحكمة أإلدأرية بعÚ
تيموشسنت.
 / ١١حبيب أحمد ،نائب رئيسس ›لسس قضساء مسستغا،Â
يع Úرئيسسا للمحكمة أإلدأرية بغليزأن.
رأبعا  /بالّنسضبة Ùافظي ألدولة:
 / 0١دوة فاطمة ألزهرأءﬁ ،افظ ألدولة لدى أÙكمة
أإلدأرية باŸسسيلة ،تعﬁ Úافظ ألدولة لدى أÙكمة
أإلدأرية با÷لفة.
 / 02زي -ا Êع-ب-د أل-ل-ه ،ق-اضس-ي ت-ط-ب-ي-ق أل-ع-ق-وب-ات ل-دى
›لسس قضس- -اء مسس- -ت -غ -ا ،Âي -عﬁ Úاف -ظ أل -دول -ة ل -دى
أÙكمة أإلدأرية Ãسستغا.Â
 / 03شس- -ل -ب -ي م -نصس -ف ،رئ -يسس غ -رف -ة Ãج -لسس قضس -اء
بومردأسس ،يعﬁ Úافظ ألدولة لدى أÙكمة أإلدأرية
باŸسسيلة.
 / 04قادري توفيق ،مسستشسار باÙكمة أإلدأرية بجيجل
يعﬁ Úافظ ألدولة لدى أÙكمة أإلدأرية بخنشسلة.
 /05ب -ن خ -رشس -ي ع -م -ار ،رئ -يسس غ -رف -ة Ãج-لسس قضس-اء
أ÷زأئر ،يعﬁ Úافظ ألدولة لدى أÙكمة أإلدأرية
بتيبازة.
 / 06بن جلول سسم ،Òمسستشسار Ãجلسس قضساء عÚ
تيموشسنت ،يعﬁ Úافظ ألدولة لدى أÙكمة أإلدأرية
بع Úألدفلى.
 / 07ع -نصس -ر مصس -ط -ف-ى ،رئ-يسس غ-رف-ة Ãج-لسس قضس-اء
سس -ي -دي ب -ل-ع-ب-اسس ،ي-عﬁ Úاف-ظ أل-دول-ة ل-دى أÙك-م-ة
أإلدأرية بع Úتيموشسنت».

ن -فسس -ي ب -ت -ه -ان -ي -ن-ا أ◊ارة ،مشس-ف-وع-ة ب-أاخ-لصس “ن-ي-ات-ي ل-ك-م Ãوف-ور ألصس-ح-ة
وألسسعادة ،وبالرقي وألزدهار لشسعب مÓوي ألشّسقيق».
وأضساف رئيسس ألدولة قائ« :Óهذأ ،وأغتنم هذه أŸناسسبة أل ّسسعيدة ألؤوّكد
لكم أسستعدأدي ألدأئم للعمل معكم على تطوير عÓقات ألصسدأقة وألتعاون ألتي
Œمع بلدينا ،وموأصسلة جهودنا أŸشسÎكة ضسمن أل–اد ألفريقي من أجل
–قيق أهدأف أل ّسسلم وألسستقرأر وألتّنمية ‘ قارتنا».

أّكد رئيسس ›لسس أألمة
عبد ألقادر بن صسالح ونائب
رئ- - - - -يسس ÷ن- - - - -ة ألشس - - - -ؤوون
أألوروب -ي -ة Ãج -لسس ألشس-ي-وخ
أل -ف -رنسس -ي سس -ي-م-ون سس-ي-ت-ور
ع- - - - -ل - - - -ى ضس - - - -رورة دع - - - -م
أل-دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة أل-ت-ي ت-ع-رف-ها
أل- - -عÓ- - -ق- - -ات أ÷زأئ- - -ري- - -ة
أل - -ف- -رنسس- -ي- -ة ودف- -ع- -ه- -ا إأ¤
مسستويات أسسمى ،حسسب ما
ج - - -اء أول أمسس ‘ ب - - -ي - - -ان
أÛلسس.
أوضسح أŸصسدر ذأته ،أّنه
خ Ó-ل أسس -ت-ق-ب-ال ألسس-ي-د ب-ن
صس -ال -ح ل -ن -ائب رئ -يسس ÷ن -ة
ألشسؤوون أألوروبية Ãجلسس ألشسيوخ ألفرنسسي ،أّكد
أل -ط -رف -ان ع -ل -ى «ن -وع -ي -ة أل-عÓ-ق-ات ب Úأ÷زأئ-ر
وف -رنسس -ا ،وع-ل-ى ضس-رورة دع-م أل-دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة أل-ت-ي
تعرفها ودفعها إأ ¤مسستويات أسسمى وأرقى».
ك-م-ا أسس-ت-ع-رضس أل-ط-رف-ان ب-اŸن-اسسبة ألعÓقات
ب Úأ÷زأئر وأل–اد أألوروبي ،خاصسة على ضسوء
مرأجعة هذأ أألخ Òلسسياسسته أŸتعلقة با÷وأر
وضس -رورة ت-ق-ي-ي-م أل-ت-ب-ادل أل-ث-ن-ائ-ي سس-ي-م-ا ‘ شس-ق-ه
أÿاصس باتفاق ألشسرأكة.
وب- -خصس- -وصس أل–اد م -ن أج -ل أŸت -وسس -ط”ّ ،

مؤوكدأ ألتزأم أ÷زأئر بتعزيز شسرأكتها مع مصسر ‘
ﬂتلف أÛالت.
شسكلت فرصس ألشسرأكة ﬁور أÙادثات بÚ
ألطرف Úأللذين شسددأ على أÛالت أŸفتوحة
للتعاون ألثنائي على غرأر ألصسناعة أŸيكانيكية،
تكنولوجيات ألتصسال ،وألصسناعات ألغذأئية.
هنأا ألسسف ÒأŸصسري بدة بتنصسيبه على رأسس
وزأرة ألصس -ن-اع-ة وأŸن-اج-م م-ب-دي-ا أسس-ت-ع-دأد بÓ-ده
تنويع فرصس ألتعاون ألقتصسادي مع أ÷زأئر ألتي

ألتفاق على ضسرورة جعل هذه ألهيئة أك Ìفاعلية،
حيث أّكد بن صسالح بهذأ أÿصسوصس أنّ «ألهيئة ⁄
تنجز إأل مشسروع Úمن أصسل  46مشسروعا مسسجÓ
لديها».
وباŸقابل ،نّوه بن صسالح «بجدوى ما يسسمى
أ◊وأر  5 + 5ألذي يعت Èأك‚ Ìاعة» دأعيا إأ¤
«توسسيعه إأ ¤أ÷انب ألŸÈا.»Ê
وف -ي -م -ا ي -ت-ع-ل-ق ب-ال-ت-ع-اون ب Úب-رŸا Êأ÷زأئ-ر
وف-رنسس-ا ،جّ-دد ألّ-ط-رف-ان ح-رصس-ه-م-ا ع-ل-ى ت-وسس-ي-ع
ألتعاون ‘ إأطار ألتفاقيات أÈŸمة ب› Úلسس
أألمة و›لسس ألشسيوخ ألفرنسسي.

مسسار تعميق أإلصسÓحات ألسسياسسية ألذي بادر به
رئيسس أ÷مهورية ألسسيد عبد ألعزيز بوتفليقة ،وأعلن
Óمة ‘  ١5أفريل  ،20١١كما قّدم
عنه ‘ خطابه ل أ
م -ك -اسسب ث -م-ي-ن-ة ‘ ›ال دع-م أ◊ري-ات أألسس-اسس-ي-ة
وحقوق أإلنسسان ،وترسسيخ مبدأ ألدولة ألجتماعية
وترقية أŸمارسسة ألدÁقرأطية ‘ ألبÓد عن طريق
تقوية دور أŸعارضسة ألŸÈانية».
من جهته ،أشساد سسيمون سسوتور بـ «ألدور أÙوري
وألفّعال ألذي تلعبه أ÷زأئر ‘ حل أألزمات وصسناعة
ألسسÓم وأألمن وألسستقرأر ‘ ما‹ وليبيا ومنطقة
ألسس -اح -ل ع -م -وم -ا» ،وأث -ن -ى ع -ل -ى «أŸسس -ت-وى أ÷ي-د
ل-ل-عÓ-ق-ات أل-ث-ن-ائ-ي-ة أل-ت-ي Œم-ع أ÷زأئ-ر وف-رنسسا ‘
جميع أÛالت» ،مشسÒأ إأ ¤رغبته ‘ أن تعرف
ألعÓقة ب Úأل–اد أألوروبي ودول ألضسفة أ÷نوبية
للبحر أألبيضس أŸتوسسط من جهتها كذلك «حركية
ج -دي-دة وشس-رأك-ة ن-وع-ي-ة ل-ت-ع-زي-ز أل-ت-ع-اون أإلق-ل-ي-م-ي
وأ◊وأر وألسسلم وألدÁقرأطية».

مسساهل يسستقبل ‡ثّلة «اليونيدو»

أسستقبل وزير ألشسؤوون أÿارجية ،عبد ألقادر
مسساهل ،أول أمسس ،با÷زأئر ألعاصسمة ،حسسيبة
سس-اي-ح ،أل-ت-ي قّ-دمت ل-ه أورأق أع-ت-م-اده-ا بصس-ف-ت-ها
‡ث-ل-ة م-ن-ظ-م-ة أأل· أŸت-ح-دة ل-ل-ت-نمية ألصسناعية
لدى أ÷مهورية أ÷زأئرية ألدÁقرأطية ألشسعبية،
حسسب ما أفاد به بيان لوزأرة ألشسؤوون أÿارجية.

...ويسستقبل ال ّسسف Òالفرنسسي
سسفÒأ مفّوضسا فوق ألعادة ÷مهورية فرنسسا لدى
أ÷م -ه -وري -ة أ÷زأئ -ري -ة أل-دÁق-رأط-ي-ة ألشس-ع-ب-ي-ة،
حسسب ما أفاد به بيان لوزأرة ألشسؤوون أÿارجية.

قيطو Êيسضتقبل بولشضيك

الّتعاون ا÷زائري اأ’مريكي ﬁور الّلقاء
وصسفها بالشسريك من ألطرأز أألول قائ Óإأن بÓده
تطمح إأ ¤تدعيم ألعÓقات ألثنائية ،مضسيفا أنه
ي -دع -و رج -ال أألع -م -ال أŸصس -ري Úل -ك -ي ي -ف -ي -دوأ
أ÷زأئر بتجاربهم.

بحضضور ›اهدين ودبلوماسضي ÚسضابقÚ

وزارة اÿارجية –يي ذكرى عيدي ا’سستقÓل والشسباب
زوأل ،بوقفة ترحم على أروأح ألشسهدأء بعد رفع ألرأية
ألوطنية من طرف أفرأد أ◊ماية أŸدنية بالتزأمن
وألسس-ت-م-اع إأ ¤أل-نشس-ي-د أل-وط-ن-ي .وق-ام ب-ع-ده-ا وزي-ر
أÿارج -ي -ة ع -ب -د أل-ق-ادر مسس-اه-ل رف-ق-ة وج-وه ث-وري-ة
ودبلوماسسية يتقدمهم أÛاهد علي هارون وإأطارأت
م -ن أل -وزأرة ب -وضس -ع إأك-ل-ي-ل م-ن أل-زه-ور ع-ل-ى أل-نصسب

دع - - - - -ا رئ- - - - -يسس أÛلسس
ألشس -ع -ب -ي أل -وط -ن -ي ألسس -ع -ي -د
ب- - -وح - -ج - -ة ،أول أمسس ،ل - -دى
أسس -ت-ق-ب-ال-ه ن-ائب رئ-يسس ÷ن-ة
أل-عÓ-ق-ات أألوروب-ي-ة Ãج-لسس
ألشس -ي -وخ أل -ف -رنسس -ي سس -ي -م-ون
سسوتور ،إأ ¤مزيد من ألتنسسيق
وأل- - - - -تشس - - - -اور ب Úأ÷زأئ - - - -ر
وف - - -رنسس- - -ا« ،ل سس- - -ي- - -م- - -ا ‘
أŸسس- -ائ- -ل أل -ت -ي ت -خصس أم -ن
وأسس-ت-ق-رأر أŸن-ط-ق-ة» ،حسسب
ما أفاد به بيان للمجلسس.
أوضس - -ح ذأت أŸصس- -در ،أّن
ألسس -ع -ي -د ب-وح-ج-ة دع-ا خÓ-ل
أللقاء ألذي جرى Ãقر أÛلسس ألشسعبي ألوطني ،إأ¤
«مزيد من ألتنسسيق وألتشساور لسسيما ‘ أŸسسائل ألتي
تخصس أمن وأسستقرأر أŸنطقة» ،مشسÒأ إأ« ¤ضسرورة
تكثيف تبادل ألزيارأت ب ÚبرŸانيي ألبلدين قصسد
ت -ب -ادل أÈÿأت وأآلرأء ،وك-ذأ ت-ف-ع-ي-ل أل-دب-ل-وم-اسس-ي-ة
ألŸÈانية ب Úألهيئت Úألتشسريعيت.»Ú
وأع -رب رئ -يسس أل -غ -رف -ة ألسس -ف -ل -ى ل -لŸÈان ،ع-ن
«أرت -ي -اح -ه ل -ل -ع Ó-ق -ات أل-ق-وي-ة ب Úأ÷زأئ-ر وف-رنسس-ا
وأŸب-ن-ي-ة ع-ل-ى أل-ث-ق-ة وأل-ت-ع-اون ‘ ج-م-يع أÛالت،
وكذأ سسبل ألرتقاء بها إأ ¤مسستوى ألشسرأكة أŸتميزة
ألتي يطمح ألطرفان لبنائها ،خاصسة بعد ألتوقيع على
إأعÓ- -ن أ÷زأئ- -ر ح- -ول ألّصس- -دأق- -ة وأل- -ت- -ع -اون ‘ 20
ديسسم.»20١2 È
وب -ع -د أسس -ت -ع -رأضس Ùة ع -ن تشس -ك -ي-ل-ة أÛلسس
ألشس-ع-ب-ي أل-وط-ن-ي ‘ فÎت-ه أل-تشس-ري-ع-ي-ة أل-ث-امنة ،أّكد
رئيسس أÛلسس أن ألتعديل ألدسستوري أألخ« Òتّوج

أسستقبل وزير ألشسؤوون أÿارجية ،عبد ألقادر
مسس -اه-ل ،أول أمسس ب-ا÷زأئ-ر ،ك-زأف-ي-ي دري-ان-ك-ور
أل -ذي ق ّ-دم ل -ه نسس -خ-ا م-ن أورأق أع-ت-م-اده بصس-ف-ت-ه

ا÷زائر مفتوحة لÓسستثمار والشسراكة اŸنتجة

أأم Úبلعمري

ضسرورة دعم ديناميكية العÓقات ا÷زائرية  -الفرنسسية

دعوة إا ¤مزيد من التّنسسيق والتّشساور ب Úا÷زائر وفرنسسا

بعث رئيسس أ÷مهورية ،عبد ألعزيز بوتفليقة ،برقية تهنئة إأ¤
رئيسس جمهورية مÓوي أرت Òبي ÎموتاريكاÃ ،ناسضبة ألحتفال بعيد
أسض-ت-قÓ-ل بÓ-ده ،أ ّك-د ل-ه ف-ي-ه-ا أسض-ت-ع-دأده «ألّ-دأئ-م» ل-ل-ع-مل معه من أجل
«تطوير عÓقات أل ّصضدأقة وألّتعاون ألتي Œمع ألبلدين».
جاء ‘ برقية ألرئيسس بوتفليقة قوله« :إأنّ أحتفال بÓدكم بعيد أسستقÓلها
سسانحة طّيبة أغتنمها ألتوجّه أليكم بإاسسم أ÷زأئر شسعبا وحكومة وأصسالة عن

أحيت وزأرة أÿارجية ،أمسس أألول ،ألذكرى 55
لعيدي ألسستقÓل وألشسباب أشسرف عليها عبد ألقادر
مسساهل.
“ي -زت ألح -ت -ف -ال-ي-ة ،أل-ت-ي ن-ظ-مت ي-وم أÿم-يسس

بن صضالح يتحادث مع سضيمون سضيتور

بوحجة يسضتقبل عضضو ›لسس ألشّضيوخ ألفرنسضي

يهنّئ نظÒه اÓŸوي بذكرى اسستقÓل بÓده

«ألشسعب»  -إأسستقبل وزير ألصسناعة وأŸناجم
ﬁج- - -وب ب - -دة ،ي - -وم أÿم - -يسسÃ ،ق - -ر دأئ - -رت - -ه
ألوزأرية ،ألسسف ÒأŸصسري با÷زأئر عمر أبوعيشس،
‘ إأط -ار ت -ع -م -ي -ق أل -ع Ó-ق -ات أل-ث-ن-ائ-ي-ة ‘ م-ي-دأن
ألشسرأكة ب Úألبلدين.
خ Ó- -ل أل - -ل - -ق - -اء ،ع- -رضس أل- -وزي- -ر أألول- -وي- -ات
وأÿطوط ألعريضسة ıطط عمل أ◊كومة وكذأ
أأله- -م- -ي- -ة أل -ت -ي ي -ول -ي -ه -ا ل -ل -م -ؤوسسسس -ات ألصس -غÒة
وأŸت-وسس-ط-ة وألسس-ت-ث-م-ار و–سس Úم-ن-اخ أألعمال،

 info@ech-chaab..comألعدد
١73٨١ www.ech-chaab.com

03

أل-ت-ذك-اري أıل-د ألروأح ألشس-ه-دأء أل-زك-ي-ة أل-ط-اه-رة
أل -ذي -ن ل -ول تضس -ح -ي -ات -ه -م م -ا ك -ن -ا ل -ن -ن -ع -م ب-ا◊ري-ة
وألسستقÓل.
أخ-ت-ت-مت ألح-ت-ف-ال-ي-ة ب-ق-رأءة أل-ف-ا–ة على أروأح
ألشسهدأء ألطاهرة ألتي قدموها قربانا وفدأء للوطن
فخلدها ألله ‘ ذأكرة ووجدأن أجيال متعاقبة.

أسستقبل وزير ألطاقة مصسطفى قيطو ،Êأمسس أألول،
با÷زأئر ألعاصسمة ،بولشسيك سسفÒة ألوليات أŸتحدة
أألم -ري-ك-ي-ة ب-ا÷زأئ-ر ،ح-يث ت-طّ-رق م-ع-ه-ا إأ ¤عÓ-ق-ات
ألتعاون وألشسرأكة ب Úألبلدين ،لسسيما ‘ ›ال ألطاقة،
يحسسب ما جاء ‘ بيان للوزأرة.
أوضسح ألبيان ،أن قيطو Êقد عرضس خÓل هذأ أللقاء
ألذي جرى Ãقر ألوزأرة على بولشسيك ،أŸنتهية مهامها
‘ أ÷زأئر ،وألتي قامت بزيارة عمل و›املة «آأفاق
ألسس -ت -ث -م -ار أŸسس -ت -ق -ب -ل -ي -ة ‘ أŸشس -اري-ع أŸه-ي-ك-ل-ة ‘
أ÷زأئر».
ويشس Òأل- -ب- -ي -ان إأ ¤أّن أل -وزي -ر دع -ا ‘ ه -ذأ ألصس -دد
«ألشّسركات أألمريكية إأ ¤ألسستثمار ‘ ›ال ألتنقيب
وإأن -ت -اج أÙروق -ات ،وك -ذأ ‘ ألصس -ن -اع -ات أل-ت-ح-وي-ل-ي-ة
وألتكرير وألطّاقات أŸتجّددة».
وأب- -رز أŸصس- -در ذأت- -ه أّن أل- -وزي- -ر ت -ط ّ-رق أيضس -ا إأ¤
ﬂت -ل -ف أÛالت أل -ت -ي «–ظ -ى ب -إام -ك -ان -ي -ة ت -ط -وي-ر
ألشسرأكات وتبادل أÈÿأت وأ◊لول لÓنشسغالت ذأت

أله -ت -م -ام أŸشسÎك ل سس-ي-م-ا ‘ ›ال أل-ت-ك-وي-ن ون-ق-ل
ألتكنولوجيا وأŸهارة».
وأضساف ألبيان أّن ألوزير شسكر بولشسيك ألتي تنهي
مهامها با÷زأئر نظ Òعملها ألدبلوماسسي «ألنشسيط»،
و»مشساركتها ألشسخصسية» ‘ تعزيز ألتعاون ب Úألبلدين،
و‘ Œسس -ي -د مشس -اري -ع شس -رأك -ة «م -هّ-م-ة» Œم-ع ألّ-ط-اق-ة
وأل ّصسناعة من أجل خلق أŸزيد من ألÌوة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ألسشبت  0٨جويلية  20١7م
ألموأفق لـ  ١4ششوأل  ١43٨هـ

مششرفا رفقة ولد علي ،زعÓن والدالية على انطÓق اıيمات الصشيفية

‘ لقائه مسشؤوو‹ ديوان حقوق اŸؤولف وا◊قوق اÛاورة

ميهوبي يدعو إا ¤دعم الفنان Úماليا

بدوي :يجدد إارادة ا◊كومة ‘ التكفل بأابناء ا÷زائر
 ٣٠أالف طفل يسشتفيدون من عطلة مريحة ع ١٤ Èولية سشاحلية
لقليم نور الدين بدوي ،عزم وإارادة ا◊كومة مسشاعدة ومرافقة عائÓت وأابناء
كششف وزير الداخلية وا÷ماعات اÙلية وتهيئة ا إ
لربعاء إا ¤اÿميسس رفقة وزير الششباب
ا◊رسس البلدي الذين وقفوا ورافقوا ا÷زائر ‘ أاوقاتها الصشعبة ،وهذا خÓل إاششرافه سشهرة ا أ
لششغال العمومية والنقل عبد الغني
لسشرة وقضشايا اŸرأاة غنية الدالية ،ووزير ا أ
والرياضشة الهادي ولد علي ووزيرة التضشامن الوطني وا أ
زعÓن ،إا ¤جانب أاعضشاء من الŸÈان بغرفتيه و‡ثل Úعن السشلطات اÙلية ومراقب Úمن اليونيسشيف ،على إاعطاء إاششارة النطÓق
لفريقية بسشيدي فرج بالعاصشمة.
الرسشمي للمخيمات الصشيفية Ãركز فضشاء العطل «مزغنة» بالقرية ا إ

ﬁمد فوزي بقاصص
ب -دوي  ⁄ي -ف -وت أل -ف -رصش -ة ل-ي-ه-ن-ئ أ÷زأئ-ريÚ
وأ÷زأئ -ري -ات ب -ع -ي -د أسش-ت-قÓ-ل أ÷زأئ-ر أÿامسش
وأÿمسش Úوقال بهذأ ألصشدد« ،أتقدم لكم جميعا
بتحية خاصشة وأهنئكم بعيد أسشتقÓل أ÷زأئر بعد
تضش -ح -ي -ات جسش -ام م -ن رج -ال-ه-ا أل-ذي-ن أع-ادوأ ل-ن-ا
أ◊رية ألتي ننعم بها أليوم ،و“نياتنا لكل أبنائنا
وب-ن-ات-ن-ا ب-الصش-ح-ة وأل-ع-اف-ي-ة ول-وط-ننا ألعزيز بدوأم
أ’سشتقرأر وأأ’من وألطمأانينة».
وزي -ر أل -دأخ -ل-ي-ة وأ÷م-اع-ات أÙل-ي-ة وت-ه-ي-ئ-ة
أإ’قليم أكد أنها مناسشبة لتجديد عزم أ◊كومة
ع -ل -ى م -رأف -ق -ة أب -ن-اء أ◊رسش أل-ب-ل-دي وق-ال ب-ه-ذأ
ألصشدد« ،توأجد أبناء أ◊رسش ألبلدي بيننا أليوم
يؤوكد على عزمنا وعلى إأرأدتنا مرأفقة هؤو’ء ألذين
وقفوأ وصشمدوأ مع أ÷زأئر ‘ أأ’وقات ألصشعاب،
وعازم وبتعليمات من أ◊كومة على موأصشلة دعمنا
لعائÓت وأبناء أ◊رسش ألبلدي حتى ترقى إأن ششاء
أل -ل -ه إأ ¤م -ا ت -ط -م -ح إأل -ي -ه ع -ائ Ó-ت -ه -م ،أب -ن -اؤوه-م
وششهدأؤوهم».
وّذكر بدوي بتعليمات رئيسش أ÷مهورية عبد
ألعزيز بوتفليقة ألتي تنصش على إألزأمية ألتكفل
ب -أاط -ف -ال أ÷زأئ -ر ،و–دث ب-ه-ذأ أÿصش-وصش ،ع-ن
«ضشرورة مرأفقة وألتكفل بكل أبنائنا وبناتنا عÈ
ربوع هذأ ألوطن ألكب ‘ Òهذه ألقارة ألتي تسشمى
أ÷زأئر» ،وأضشاف « ،أششيد با÷هود ألكبÒة ألتي
بذلت ‘ ظرف قياسشي من طرف أ÷هات ألوصشية
’سشتقبال أبنائنا ألذين جاؤووأ من ﬂتلف ربوع
ألوطن خاصشة من أ÷نوب ألكب Òوألهضشاب ألعليا،
ك-ي ت-وف-ر ل-ه-م ج-م-ي-ع ظ-روف أ’سش-ت-ق-ب-ال أ÷ي-دة،
لتسشمح أ’ششبالنا أن يطوفوأ ويتنقلوأ إأ ¤ششوأطئنا
وي -ج -دوأ ك-ل ألسش-ل-ط-ات وأŸسش-ؤوول Úوأأ’ه-ا‹ م-ن
أŸناطق ألششمالية يفتحون أبوأبها ويرحبون بهم ‘
ظروف حسشنة وذلك لقضشاء عطلة ‡يزة ‘ هذه
أıيمات».
أوضشح ألوزير أن أ◊كومة أتخذت كل ألتدأبÒ
وأإ’ج -رأءأت ‘ ظ -رف وج -ي -ز ج -دأ ل-وضش-ع شش-ب-اب
أ÷زأئر ‘ ظروف جد مريحة لÓسشتمتاع بعطلتهم
ألصشيفية ‘ أıيمات ألصشيفية وقال ‘« ،هذه
أŸناسشبة ألسشعيدة نؤوكد لكل أبنائنا وبناتنا أن ‘
ه -ذه ألصش -ائ -ف-ة سش-ط-رن-ا ب-رأم-ج ط-ب-ق-ا ل-ت-ع-ل-ي-م-ات
أ◊ك-وم-ة م-ن نشش-اط-ات ت-رف-ي-ه-ي-ة وث-ق-اف-ية وتبادل
ثقا‘ ب Úمناطق ألبÓد ششمالها وجنوبها ششرقها
وغربها ،أ’ن “سش هذه أ◊ركية كل ربوع ألوطن
ول-ي-ت-م-ك-ن أب-ن-اؤون-ا وب-ن-ات-ن-ا م-ن قضش-اء صش-يف هادئ

جميل و‡يز».

ولد علي :أازيد من  30أالف
طفل سضيسضتفيدون من
اıيمات الصضيفية
من جانبه ،وزير ألششباب وألرياضشة ألهادي ولد
علي ،أكد أن هذه ألتظاهرة من تقاليد قطاعه ‘
إأطار ﬂطط أ◊كومة –ت رئاسشة ألوزير أأ’ول
ع -ب -د أÛي-د ت-ب-ون ،وألسش-ي-اسش-ة أ◊ك-ي-م-ة ل-رئ-يسش
أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة ،ألذي يو‹ دأئما
أهمية قصشوى للتكفل بأاطفال أ÷زأئر ،خاصشة من
أ÷نوب ألكب Òوألهضشاب ألعليا ،موضشحا أن هذه
ألسش-ن-ة أıي-م-ات ألصش-ي-ف-ي-ة سش-يسش-ت-ف-يد منها أبناء
أ◊رسش أل- -ب- -ل- -دي وأط- -ف- -ال أ÷م- -ع -ي -ات أÒÿي -ة
وأإ’نسش- -ان- -ي -ة م -ن أŸع -وزي -ن وذوي أ’ح -ت -ي -اج -ات
أÿاصشة.
وأضش- -اف« ،أل- -دول -ة أ÷زأئ -ري -ة سش -خ -رت ك -ل
أإ’مكانيات لكي يقضشي أبناؤونا وبناتنا عطلة صشيفية
مريحة و‡تعة ع Èأıيمات ألصشيفية أŸوزعة
على  ١4و’ية سشاحلية ‘ ﬂ 2٨يما تابعا لقطاع
ألششباب وألرياضشة ،وسشيسشتفيد هذه ألسشنة من عطل
‘ أıي -م-ات ألصش-ي-ف-ي-ة  5أ’ف ط -ف -ل م-ن أب-ن-اء
أ◊رسش ألبلدي من ›مل أزيد من  30ألف طفل

وهم مرششحون لÓرتفاع إأ ¤غاية  50ألف طفل».
وتابع حديثه« ،بهذأ ألصشدد سشطرنا برنا›ا
ث-ق-اف-ي-ا وع-ل-م-ي-ا وب-ي-دأغ-وج-ي-ا وري-اضش-يا وخرجات
لششاطئ ألبحر وألكث Òمن ألÈأمج أأ’خرى ،حتى
يعود أطفالنا إأ ¤ذويهم وألبسشمة مرسشومة على
وجوههم ،وهو ما يسشمح لهم من –قيق دخول
م -درسش -ي ‡ي -ز ق -د يسش-اه-م ‘ مسش-اع-دت-ه-م ع-ل-ى
–سش Úمردودهم ومسشتوأهم ألدرأسشي».

زوخ :حولنا للعدالة من حاول
كسضر قاعدة ›انية الشضواطئ
أما وأ‹ ألعاصشمة عبد ألقادر زوخ ،فقد أكد أن
هذه ألتظاهرة Ÿوسشم أ’صشطياف لسشنة  20١7ألتي
أرتأاى أن يحضشرها رفقة ألوفد ألوزأري حضشر لها
ب -دق -ة ،ك -م-ا ج-رت ع-ل-ي-ه أل-ع-ادة ك-ل سش-ن-ة ل-لسش-م-اح
Óطفال أŸتوأجدين ‘ ﬂيم ألقرية أإ’فريقية
ل أ
با’سشتمتاع وأ’سشÎأحة بعطلتهم أمام زرقة ألبحر
لقضشاء موسشم أ’صشطياف.
وأكد أن و’ية أ÷زأئر باŸرصشاد Ÿن حاولوأ
كسش -ر ق -اع -دة ›ان -ي-ة ألشش-وأط-ئ ،وق-ال «ب-ال-نسش-ب-ة
لششوأطئنا نحن لهم باŸرصشاد ‘ و’ية أ÷زأئر
وأؤوكد لكم ›انيتها ،هناك أناسش حاولوأ تقاضشي
أأ’موأل من أŸصشطاف Úحولناهم مباششرة للعدألة،
وأؤوكد مرة أخرى ›انية ألششوأطئ».

لفريقي ،كمال ششكات:
عضشو رابطة علماء ودعاة وأائمة دول السشاحل ا إ

ا÷زائر واعية بضضرورة –ي Úالتعليم الديني وفق التحو’ت الراهنة

أابرز عضشو رابطة علماء ودعاة وأائمة
لفريقي و‡ثلها با÷زائر
دول السشاحل ا إ
كمال ششكات ،أامسس ،بنواكششط ،أان ا÷زائر
واع-ي-ة بضش-رورة –ي Úوم-واك-ب-ة التعليم
الديني وفق التحولت الراهنة.
ذك -ر شش -ك -ات ‘ تصش -ري -ح ل -وأج ع -ل-ى ه-امشش
أشش -غ -ال أل -ورشش -ة أل -درأسش -ي -ة وأل -ت -ك-وي-ن-ي-ة ح-ول
«مناهج تعليم ألÎبية ألدينية Ãدأرسش منطقة
ألسش- -اح -ل» أن «أ÷زأئ -ر وأع -ي -ة بضش -رورة –يÚ
وموأكبة مناهج وﬁتويات تعليم ألÎبية ألدينية
وف -ق أل -ت -ح -و’ت أل-رأه-ن-ة’ ،سش-ي-م-ا م-ق-تضش-ي-ات
أل-وق-اي-ة وﬁارب-ة أل-ت-ط-رف أل-ع-ن-ي-ف وأل-ت-عصشب
ألديني».
وأعت ‘ Èهذأ أ÷انب «أنه بالرغم من أنه
يبقى أŸزيد من ألعمل ألذي ينبغي إأ‚ازه ‘
›ال تطوير و–ي Úمناهج وﬁتويات ألÎبية
أل -دي -ن -ي -ة ب -اŸدأرسش ‘ أ÷زأئ -ر إأ’ أن أل -ت -زأم
أل -دول -ة Ãؤوسشسش -ات -ه -ا وم -ن -ظ -وم -ت -ه -ا أل -ع -ل-م-ي-ة
وأأ’ك -ادÁي -ة وأ’ج -ت -م -اع -ي -ة ي -ع -د م-ؤوشش-رأ ج-د
إأيجابي لبلوغ هذه أأ’هدأف».
وثمن أŸتحدث باŸناسشبة ششسشاعة ألورششة
أŸفتوحة با÷زأئر حول تطوير هذأ أÛال
أل- -ذي تصش- -ب- -و م- -ن خÓ- -ل -ه أل -دول -ة إأ– ¤صشÚ
ألشش-ب-اب وح-م-اي-ت-ه-م م-ن ج-م-ي-ع م-ن-ابع ألتطرف
وألغلو وألتعصشب مششيدأ ‘ ذأت ألوقت با’نفتاح
ع- -ل- -ى أل- -ع- -ل- -م- -اء وأÈÿأء ‘ ألشش- -أان أل- -دي- -ن -ي
وأ’ج -ت -م -اع -ي ع -ل -ى غ -رأر ألسش -وسش -ي -ول -وج -يÚ
وأıتصش ‘ Úعلم ألنفسش وأأ’نÎبولوجيا.
ودع - -ا ‘ ألسش - -ي - -اق ذأت - -ه إأ ¤إأع - -ادة ق - -رأءة
«متأانية» Ÿناهج وﬁتويات تعليم ألÎبية ألدينية
Ãدأرسش منطقة ألسشاحل على غرأر باقي جهات
أل -ع -ا ⁄م -ع أأ’خ -ذ ب -ع Úأ’ع -ت -ب -ار إأسش -ق -اط -ات
وت -أاثÒأت أل -ع -وŸة وأأ’‰اط أل -ت -ي تشش -ت -غ -ل ‘
كنفها و«بششكل منظم ومسشطر» ألتيارأت ألتي

تسشتهدف زرع بؤور ألتوتر وألعنف وأإ’رهاب من
خÓل زرع بذور ألتطرف ألفكري وألديني.
يذكر أن أششغال هذه ألورششة ألتي تتوأصشل ‘
ي- -وم -ه -ا أل -ث -ا Êع -ل -ى أل -ت -وأ‹ وأأ’خ Òت -ت -م -ي -ز
ب -ا’سش -ت -م -اع إأ ¤أقÎأح -ات وتصش-ورأت وŒارب
باقي أعضشاء أŸكتب ألتنفيذي لرأبطة علماء
ودعاة وأئمة دول ألسشاحل حول «ترقية مناهج
تعليم ألÎبية ألدينية ‘ أŸدأرسش» ،حيث من
أŸقرر أن تخلصش ألورششة إأ ¤تبني توصشيات.
ويشش -ارك ‘ ه -ذه أل-ت-ظ-اه-رة أل-ت-ي ت-ن-ظ-م-ه-ا

رأب- -ط- -ة ع- -ل- -م- -اء ودع- -اة وأئ- -م -ة دول ألسش -اح -ل
أإ’فريقي بالتعاون مع وحدة ألتنسشيق وأ’تصشال
(آأل -ي -ة ل -ل -ت -ع -اون أإ’ق -ل-ي-م-ي) وÃشش-ارك-ة أŸرك-ز
أإ’ف-ري-ق-ي ل-ل-درأسش-ات وأأ’ب-ح-اث ح-ول أإ’رهاب
أعضش -اء أŸك -تب أل -ت-ن-ف-ي-ذي ل-ل-رأب-ط-ة أŸم-ث-لÚ
لدولهم إأ ¤جانب دول مÓحظة بذأت ألهيئة
على غرأر أ÷زأئر وموريتانيا ونيجÒيا وألنيجر
وم -ا‹ وب -ورك -ي -ن -اف-اسش-و وسش-اح-ل أل-ع-اج وغ-ي-ن-ي-ا
وألتششاد وألسشنغال عÓوة على علماء ومششايخ
و‡ثلي هيئات ومنظمات إأقليمية.
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دعا وزير الثقافة عزالدين ميهوبي،
أاول أامسس ،ال- -دي- -وان ال- -وط- -ن -ي ◊ق -وق
اŸؤولف وا◊قوق اÛاورة ،إا ¤اŸششاركة
‘ ت -رق -ي -ة ال -ث -ق -اف -ة م -ل -زم-ا مسش-ؤوول-ي-ه
Ãرافقة الفنان« Úماليا» ‘ مششاريعهم.
طلب ألوزير ،ألذي حضشر لقاء دأخليا ضشم
مسش -ؤوو‹ أل-دي-وأن م-ن أŸدي-ر أل-ع-ام ل-ل-دي-وأن
ألوطني ◊قوق أŸؤولف وأ◊قوق أÛاورة
سشامي بن ألششيخ أ◊سش« ،Úدعم أŸؤوسشسشات
ألثقافية من خÓل مرأفقة ألفنان Úماليا» ‘
مششاريعهم ألثقافية.
وأع- -ت Èم- -ي- -ه- -وب -ي أن ع -ائ -دأت أل -دي -وأن
ألوطني ◊قوق أŸؤولف وأ◊قوق أÛاورة
أÙققة من مسشتحقات أأ’عمال أŸسشتغلة
تسشمح له بـ»دعم أŸبدع ÚوأŸقاول Úمن بÚ
ألفنان.»Ú
وح -ق -ق أل -دي-وأن أل-وط-ن-ي ◊ق-وق أŸؤول-ف
وأ◊قوق أÛاورة منذ سشنة  20١4نحو مليار
دي-ن-ار سش-ن-وي-ا ‘ إأط-ار مسش-ت-ح-ق-ات أسش-ت-غÓ-ل
أأ’ع -م -ال أل -ف -ن -ي -ة ‘ وسش-ائ-ل أإ’عÓ-م حسشب
أأ’رقام ألتي قدمها ألديوأن.
وعن سشؤوأل حول فتح أŸكتب أÿارجي
للمنظمة ألعاŸية للملكية ألفكرية با÷زأئر
ألذي كان مقررأ ‘ بدأية  ،20١7قال ألوزير
إأن أÙادث -ات م -ع أŸن -ظ-م-ة م-ت-وأصش-ل-ة دون
إأعطاء توضشيحات أخرى.

وت-ع-د أŸن-ظ-م-ة أل-ع-اŸي-ة ل-ل-ملكية ألفكرية
أل-ك-ائ-ن م-ق-ره-ا ب-ج-ن-ي-ف (سش-ويسش-رأ) مؤوسشسشة
تضشم  ١٨9بلد عضشو .تتمثل مهمتها ألرئيسشية
‘ ح -م -اي -ة أل-ف-ن-ان Úم-ن أŸسش-اسش ب-اŸل-ك-ي-ة
ألفكرية.
من جهة أخرى ،تطرق ألوزير إأ ¤ألتكفل
ألطبي بالفنان Úفيما يخصش ألعÓج با÷زأئر
و‘ أÿارج وذكر أن ذلك يعت Èمن «أولويات»
وزأرته ،حيث قال إأن «كل ألهياكل ألصشحية
Óمن ألوطني وضشعت
ألتابعة للمديرية ألعامة ل أ
–ت تصشرف ألفنان.»Ú

امتحان ثان

الطبقة السضياسضية تشضرع ‘ التحضض ÒلÓنتخابات اÙلية
تسش-ت-أان-ف ال-ط-ب-قة السشياسشية ابتداء
من اليوم نششاطها– ،سشبا لÓنتخابات
اÙلية التي قد Œري إاما ‘ نوفم Èأاو
ديسش- -م ÈاŸق -ب -ل ،وف -ق م -ا أاع -ل -ن ع -ن -ه
لول عبد اÛيد تبون ‘ آاخر
الوزير ا أ
ندوة صشحفية نششطها ،على أان يحسشم
‘ ت -اري -خ -ه -ا رئ -يسس ا÷م -ه-وري-ة ع-ب-د
ال -ع -زي -ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،وسش-ي-ح-رم اŸوع-د
لح-زاب السش-ي-اسش-ي-ة
الن -ت -خ-اب-ي ق-ادة ا أ
لعضشاء القيادي Úمن العطلة،
وكذا ا أ
لسش - -ي - -م - -ا وأان ال - -ت - -حضشŸ Òث - -ل ه - -ذه
السش -ت -ح -ق -اق -ات يسش-ت-ل-زم وق-ت-ا ك-بÒا،
خ- -اصش- -ة م- -ا ت- -ع- -ل- -ق ب- -إاع -داد ال -ق -وائ -م
النتخابية.

فريال بوشسوية
صش -ادف أل -ع-ام  20١7م-وع-دين أنتخابيÚ
ه -ام Úب -ال -نسش -ب -ة ل -ل -ط -ب -ق -ة ألسش -ي -اسش -ي-ة ‘
’م- -ر ب- -ا’ن -ت -خ -اب -ات
أ÷زأئ- -ر ،وي- -ت- -ع- -ل- -ق أ أ
أل -تشش -ري -ع -ي -ة أل -ت -ي ج -رت ي -وم أل -رأب -ع م-اي
أŸنصشرم وكذأ أ’نتخابات أÙلية أŸقررة
ق- -ب- -ل أن- -قضش- -اء ألسش -ن -ة أ÷اري -ة ،وإأذأ ك -انت
أ’ن-ت-خ-اب-ات أل-تشش-ري-ع-ي-ة ت-ع-د أم-ت-حانا هاما
ت- -ف- -تك م- -ن خÓ- -ل -ه ﬂت -ل -ف أل -تشش -ك -ي Ó-ت
ألسشياسشية تأاششÒة “ثيل ألششعب على مسشتوى
ألŸÈان ،فإان أ’نتخابات أÙلية بدورها ’
ت-ق-ل أه-م-ي-ة ،ع-ل-ى أع-ت-ب-ار أن-ه-ا “ك-ن-ه-ا م-ن
تسش- -ي ÒأÛالسش أŸن- -ت- -خ -ب -ة أÙل -ي -ة م -ن
›السش ششعبية بلدية وو’ئية ،ألتي تكتسشي
أهمية بالغة ‘ ،أŸرحلة أŸقبلة’ ،سشيما
وأن أل -دول -ة ت-رأه-ن ع-ل-ى أل-ت-ن-م-ي-ة أÙل-ي-ة،
تكريسشا ÿيار ألتنويع أ’قتصشادي ‘ إأطار

ألتحول ألطاقوي.
Óح-زأب ‘
أ’م -ت -ح -ان أل -ث-ا Êب-ال-نسش-ب-ة ل -أ
أ÷زأئ- -ر ‡ث  ‘ Ó-أ’ن -ت -خ -اب -ات أÙل -ي -ة،
يكتسشي أهمية بالغة كونه يؤوششر على مدى
’ح -زأب ‘ أف -ت -ك -اك ث-ق-ة أل-ن-اخ-ب،Ú
‚اح أ أ
ألذين يولون عادة أهمية أك Èإأ ¤أÙليات،
ما يفسشر قلة نسشبة ألعزوف عن أدأء أ◊ق
وأل - -وأجب أ’ن - -ت - -خ - -اب- -ي ،ول- -ن تسش- -ت- -ط- -ي- -ع
ألتششكيÓت ألتي سشتفششل ‘ أجتيازه إأيجاد
’نه سشيثبت ‘ هذه أ◊الة
تÈيرأت مقنعة ،أ
عجزها عن أ◊صشول على وعاء أنتخابي،
يعكسش أقتناع ألناخب ÚبÈأ›ها.
’حزأب إأ ¤وقت كبÒ
وقبل ذلك –تاج أ أ
لضش-ب-ط ق-وأئ-م-ه-ا ،أل-ت-ي ي-ف-وق ع-دده-ا بكثÒ
عدد أŸرششح ÚلÓنتخابات ألتششريعية ،ومن
هذأ أŸنطلق يسشتغرق إأعدأدها وقتا كبÒأ
لدرأسشة أŸلفات ،قبل أن يتم إأيدأعها ليتم
’دأرة وم -ن -ح ألضش -وء
درأسش- -ت- -ه- -ا م- -ن ق- -ب -ل أ إ
’خضش- -ر ،ولضش- -ي- -ق أل- -وقت أخ -ت -ارت أغ -لب
أأ
أل -تشش -ك -يÓ-ت ت-ف-ادي ت-ن-ظ-ي-م ط-ب-ع-ة ج-ام-ع-ة
’ق -ل ب -اŸع -ن -ى أل-ت-ق-ل-ي-دي
صش -ي -ف -ي -ة ع -ل -ى أ أ
أŸت-ع-ارف ع-ل-ي-ه ،م-فضش-ل Úت-ن-ظ-يم نششاطات
تتمحور حول أ’نتخابات أÙلية أسشتعدأدأ
للحدث..
’حزأب ألسشياسشية
وباŸوأزأة مع –ضش Òأ أ
ل-لسش-ب-اق أ’ن-ت-خ-اب-ي أل-ث-ا ‘ Êغضش-ون ألسش-نة
أ÷اري -ة ،تسش -ت -ع -د أل -ه -ي -ئ -ة أل -ع-ل-ي-ا Ÿرأق-ب-ة
أ’ن- -ت- -خ- -اب -ات أل -ت -ي أق -ره -ا دسش -ت -ور ،20١6
للتحضشŸ Òرأفقة أ◊دث أ’نتخابي ،ومن
أŸرت-قب ع-ق-د ل-ق-اءأت Œم-ع رئ-يسش-ه-ا ع-ب-د
ألوهاب دربال بأاعضشائها ‘ مرحلة أو،¤
ع -ل -ى أن ي -ت -م ف -ت -ح أŸدأوم -ات أل-و’ئ-ي-ة ‘
مرحلة ثانية.

الدكتور قدادرة ششايب لـ «الششعب»:

إاقبال ملحوظ من طلبة ا÷امعات على كتابة التاريخ الوطني
أف -اد أل -دك -ت -ور شش -ايب ق -دأدرة ÷ري -دة»
ألشش -عب» ،ع -ل -ى ه -امشش أل -ن-دوة أل-ت-اري-خ-ي-ة
أحتفاء بعيدي أ’سشتقÓل وألششباب تسشجيله
Óقبال ألكب Òمن ألطلبة أ÷امعي Úعلى
ل إ
كتابة ألتاريخ ألوطني.
قال ألدكتور« :بحسشب Œربتي ألطويلة
‘ أ÷ام -ع -ات أ÷زأئ -ري -ة أل -ت -ي ق -اربت 30
سش - -ن - -ة ،وت - -أاطÒي ıت - -ل - -ف أط - -روح- -ات
أل- -دك -ت -ورأه ورسش -ائ -ل أŸاجسش -ت’ ،Òح -ظت
إأق -ب -ا’ ك-بÒأ ل-ط-ل-ب-ة أل-ت-اري-خ ع-ل-ى أل-ك-ت-اب-ة
ألتاريخية ألعلمية أأ’كادÁية ،حتى نبعدهم
عن ألكتابات ألسشردية وألسشطحية ألتي Áكن
أن ’ تخدم تاريخ ألثورة».
وعن أإ’قبال على تاريخ ألثورة ألتحريرية
من طرف ألششباب قال ألدكتور إأنه غ Òكاف
رغ- -م أإ’م- -ك- -ان- -ي -ات أŸت -وف -رة وأ’ه -ت -م -ام
بالتاريخ من قبل ألدولة أ÷زأئرية خصشوصشا
‘ أل -فÎة أأ’خÒة م -ن تسش -ج -ي -ل ألشش-ه-ادأت

وكتابة ألثورة ألتحريرية متسشائ Óعن سشبب
هذأ ألعزوف.
وأضش -اف أل-دك-ت-ور أن-ه
 ⁄ي - - -ت - - -وق- - -ف رف- - -ق- - -ة
أأ’سش - -ات - -ذة ‘ ت- -وج- -ي- -ه
أل- -دع- -وأت ل- -كسش- -ر ه -ذأ
أ◊اج -ز وج -لب ألشش-ب-اب
وت -رغ -ي -ب -ه -م ‘ أل-ت-اري-خ
أل -وط -ن-ي ،وأ’ه-ت-م-ام ب-ه
ب-اع-ت-ب-اره ي-ع-زز ع-ن-اصش-ر
أل - -ه - -وي- -ة وألشش- -خصش- -ي- -ة
ألوطنية ،كما أنه ’بد من
–صش Úألشش- -ب- -اب وه- -و م- -ن ب Úضش -م -ان -ات
أ’سش -ت -ق -رأر وح-م-اي-ة أ’سش-ت-قÓ-ل وألسش-ي-ادة
ألوطنية».
ووأصش -ل أل -دك -ت -ور ق -ائ Ó-إأن أل-ت-اري-خ ه-و
حصش-ان-ة ل-لسش-ي-ادة أل-وط-ن-ي-ة أل-ت-ي جاءت بعد
تضشحيات جسشام معيدأ إأ ¤أأ’ذهان ظروف

أن- -د’ع ث- -ورة ن- -وف- -م ÈأÛي -دة ،أصش -ول -ه -ا
وج- -ذوره- -ا ،عÓ- -ق- -ت -ه -ا ب -أادب -ي -ات أ◊رك -ة
ألوطنية.
وق- - - - -ال إأن أل - - - -ث - - - -ورة
أ÷زأئرية ‚حت بفضشل
أل- -ت- -ن- -ظ- -ي -م وأل -ت -خ -ط -ط
أŸسش- -ب- -ق ورؤوي -ة ق -ادت -ه -ا
أ’سشتششرأفية ‘ ألذهاب
إأ ¤أأ’بعد ليسش فقط ‘
–ري-ر أل-وط-ن ل-ك-ن وضش-ع
أل-ن-ظ-ام ألسش-ياسشي ÷زأئر
مسش-ت-ق-ل-ة ي-حدث ألقطيعة
مع مسشتعمر أأ’مسش.
وأختتم ألدكتور حديثة بالقول إأن ألثورة
أ÷زأئ -ري -ة ل -ه -ا م -ك-ان-ت-ه-ا ب Úأل-ث-ورأت م-ن
خÓل مقارنة ب Úألتي سشبقتها وعاصشرتها،
وألتي أندلعت بعدها ،مسشتخلصشا ما قيمة
أ’سش- -ت- -قÓ- -ل وك- -ي -ف ن -رسش -خ -ه ل -دى ج -ي -ل

الثورة ا÷زائرية
مرجعية ◊ركات
التحرر

أ’سشتقÓل وكيف نحافظ عليه وكيف نصشونه
وه- -و م -كسشب ح -رر أإ’نسش -ان وأل -ع -دي -د م -ن
ششعوب ألعا ⁄من أ’ضشطهاد وألعبودية.

سسكيكدة :خالد العيفة

السشبت  0٨جويلية  20١7م
الموافق لـ  ١4ششوال  ١43٨هـ

»æWh

ششرفة من ميلة :

ضسرورة احÎام آاجال إا‚از اŸشساريع السسكنية
ششدد وزير السشكن والعمران واŸدينة يوسشف ششرفة ،أاول أامسس ،بو’ية ميلة ،على «ضشرورة ا’حÎام الصشارم» Ÿواعيد إا‚از
اŸششاريع السشكنية و»تفادي أاي تعطيل ‘ تسشليم هذه اŸششاريع».
م ك تتب ي ص شي غ ة « عد ل » ب و ’ ي ة م ي ل ة
ع اي ن ا ل و زي ر خ Óل زيا ر ة ع م ل
و ع  Èا ل و ط ن با أ ن ا لو ر ش ش ا ت ت عر ف
وتفقد قام بها اإ ¤هذه الو’ية
ح -ال -ي -ا ع-م-ل-ي-ات اإن-ع-اشس واإع-ادة
ورشش -ت -ي ب -ن-اء  400سش-ك-ن ضش-من
ب- - -عث « واأن ك - -ل مسش - -ج - -ل دف - -ع
صش -ي -غ -ة ال -ب -ي -ع ب-ا’إي-ج-ار ل-وك-ال-ة
الشش- -ط- -ر ا’أول سش -ي -حصش -ل ع -ل -ى
« ع د ل » ب ت ا ج نان ت و  ٥0 0س شك ن م ن
مسش -ك -ن -ه ك -م-ا ق-ال ،مضش-ي-ف-ا ب-اأن
ن -فسس الصش -ي -غ -ة بشش -ل-غ-وم ال-ع-ي-د،
مششروع  ١000سشكن ضشمن صشيغة
ح ي ث د ع ا ا إ  ¤ض شر و ر ة ت و ف  Òك ل
«ع-دل» Ãن-ط-ق-ة م-ارشش-و ب-اأع-ا‹
ا ل ش ش ر و ط ا  Ÿت ع ل ق ة با س ش ت  Óم ١ 4 0 0
مدينة ميلة سشيسشتلم ‘ اآجال ١٨
و ح د ة ضش من ص ش ي غ ة ا ل بي ع با ’إ ي ج ا ر
ش ش ه ر ا م ن ب ي ن ه ا  2 ١ 6و ح د ة س ش ك ني ة
وذلك ‘ «غضش- - - - - -ون ديسش- - - - - -مÈ
سش -ي -ت -م اإ‚ازه -ا ب -ح -ل -ول ن -ه-اي-ة
اŸق -ب -ل» م -ن -ه -ا  400بتاجنانت
السش -ن-ة ا÷اري-ة  20١7حسشب م -ا
و ٥00ب -ك -ل م -ن شش -ل -غ-وم ال-ع-ي-د
ت ع ه د ت ب ه ا ل شش ر ك ة ا  Ÿن ج ز ة .
وفرجيوة.
واإ ¤ذلك سشيتم اسشتÓم ١400
وت -ل-ق-ى ال-وزي-ر بشش-اأن ب-رن-ام-ج
وك- -ال- -ة «ع- -دل» ال- -ت- -زام- -ات م -ن حسشب مسش- -وؤو‹ ق- -ط -اع السش -ك -ن ا◊ك- -وم -ة وضش -عت ورق -ة ط -ري -ق وحدة سشكنية اأخرى ضشمن صشيغة
اŸوؤسشسش- - -ة اŸن - -ج - -زة Ÿشش - -روع ب - -ال - -و’ي - -ة ع- -ل- -ى  296وحدة تسشتهدف اسشتÓم  300األف وحدة «عدل» بكل من تاجنانت وششلغوم
حصش- -ة اأخ- -رى بـ ١000سش-ك-ن م-ن تسش -اه -م -ي -ة اج -ت -م -اع-ي-ة ل-ب-ل-دي-ة سشكنية خÓل العام ا÷اري  ،20١7العيد وفرجيوة ‘ ششهر ديسشمÈ
صشيغة «عدل» تسشليم حصشة اأو ¤ال- - -ق- - -رارم ق - -وق - -ة و 60سشكنا م- -ذك- -را ك- -ذلك ب- -اأن ك -ل اŸوارد القادم كما تب Úمن معاينة الوزير
ق-وام-ها  2١6وح-دة «ق-ب-ل ن-ه-اية اجتماعيا تسشاهميا بششلغوم العيد اŸالية الÓزمة قد ” تعبئتها من ل- -ل- -ورشش- -ات ،ح- -يث ت- -وق- -ع ب -عÚ
وك- -ذا  ٥0سش-ك-ن-ا ت-رق-وي-ا مدعما اأج -ل « تسش -دي -د ف -وات Òا’أشش-غ-ال اŸك -ان اأن ي -ك -ون ال -ع-ام « 20١٨
.»20١7
ودعا ششرفة اإ ¤منح ا’أولوية وسشط اأجواء بهيجة صشنعها اأفراد ب- -ال- -ورشش- -ات ال -ت -اب -ع -ة ل -دواوي -ن سشنة السشكن بو’ية ميلة «.
م ن ج ه ت ه  ،ص ش ر ح م د ي ر ال سش ك ن
ل ه ذ ا ا  Ÿش ش ر وع (  ١ 00 0س ش ك ن ) م ن ا ل ع ا ئ  Óت ا Ÿسش ت ف ي د ة .
الÎق - -ي - -ة وال- -تسش- -ي Òال- -ع- -ق- -اري
واأك -د وزي-ر السش-ك-ن وال-ع-م-ران والصشندوق الوطني للسشكن» وكذا ل- -و’ي- -ة م- -ي -ل -ة ل/واأج ب -اأن ٥١١١
ا أ ج ل ا إ “ ا م ه ذ ا ا ل  Èنا م ج ق ب ل ا أ ن
ي- -ع- -اي -ن خ Ó-ل ه -ذه ال -زي -ارة  ١2واŸدي- -ن- -ة ‘ ن- -دوة صش- -ح- -ف- -ي- -ة «اإع- -ادة ب- -عث ال -نشش -اط وال -ع -م -ل سش- -ك -ن اج -ت -م -اع -ي اآخ -ر ج -اه -ز
ل -ل -تسش -ل -ي-م خÓ-ل السش-ن-ة ا÷اري-ة
مشش - -روع- -ا سش- -ك- -ن- -ي- -ا ب- -ال- -و’ي- -ة ع -ق -ده -ا Ãوق-ع ف-رضش-وة اŸط-ل بالورششات السشكنية».
واأشش- - -ار ال- - -وزي- - -ر ك- - -ذلك اإ )20١7( ¤م -ن ب -ي -ن -ه-ا  ١400وحدة
وم-رف-ق Úت-اب-ع Úل-ق-ط-اع ال-تعليم ع- -ل- -ى سش- -د ب- -ن- -ي ه- -ارون ع- -ل- -ى
ا’أول-وي-ة ال-ت-ي “ن-ح-ه-ا ا◊ك-ومة سش -ي -اسش -ة ا◊ك -وم -ة ‘ « ال -ع -ودة سشكنية ’ تتوفر حاليا على تغطية
العا‹ والبحث والعلمي.
واأشش- -رف شش- -رف -ة ب -اŸن -ط -ق -ة ا◊الية لتحقيق الÈامج السشكنية ال-ق-وي-ة لصش-ي-غ-ة السش-ك-ن الريفي» ،م -ال -ي -ة ’إ‚از اأشش -غ -ال ال -ت -ه -ي-ئ-ة
السش -ك -ن -ي-ة ال-ع-م-ران-ي-ة «ف-رضش-وة» ضشمن ﬂتلف الصشيغ ،مششÒا اإ ¤ح- -يث ” “وي- -ل  7٥األ-ف حصش-ة اÿارجية.
ببلدية سشيدي مروان بو’ية ميلة اأن اأه- - -داف ب- - -رن- - -ام- - -ج رئ - -يسس للسشكن الريفي ‘ ششطرها الثا،Ê
و ا س ش ت نا دا ل ن ف س س ا  Ÿس ش و ؤ و ل ف ا إ ن
ع -ل-ى ح-ف-ل تسش-ل-ي-م م-ف-ات-ي-ح  406ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة مضشيفا من جهة اأخرى باأن كل وزير السشكن والعمران واŸدينة
وح- -دات سش- -ك- -ن- -ي- -ة تسش- -اه- -م -ي -ة ‘ ›ال السشكن تطمح لتجسشيد مواطن لديه قرار اسشتفادة ضشمن ق-د ت-ع-ه-د بضش-م-ان ه-ذه ال-ت-غطية
وت-رق-وي-ة ج-دي-دة ب-حضش-ور اأفراد  ١مليون وحدة سشكنية ‘ ظرف ه -ذه الصش -ي -غ -ة «سش -ي -حصش-ل ع-ل-ى اŸال -ي -ة الضش -روري -ة ف-ي-م-ا Œري
ال-ع-ائÓ-ت اŸسش-ت-فيدة ومسشوؤول 30 Úشش -ه -را و‘ ﬂت -ل -ف الصش-ي-غ “ويل الششطر ا’أول من اأششغال ح -ال -ي -ا اأشش -غ -ال اإ‚از ال -ت -ه -ي -ئ -ة
ا ل س ش ك ن ية .
ب نا ء س ش ك ن ه ا ل ري ف ي ق ر ي ب ا » .
اÿارج - -ي- -ة ل- -ب- -اق- -ي ال- -وح- -دات
 ﬁل ي  Úو م وا ط ن. Ú
واأوضش-ح شش-رف-ة ب-اŸن-اسش-ب-ة اأن
و ط م ا أ ن ش ش ر ف ة م ن ج ه ة اأ خ ر ى ا ل س ش ك ن ي ة .
و ت ت و ز ع ه ذه ال س ش ك نا ت ا ÷ د ي د ة

بن رقطة لـ «الششعب»:

انخفاضض ‘ درجات ا◊رارة ابتداء من اليوم
 26درجة ‘ اŸناطق السساحلية و ‘ 33اŸناطق الداخلية
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ششادي ‘ اجتماع تقييمي لنششاطات الصشيد البحري

اŸرافقة اŸيدانية للمهني Úوالتنسسيق القطاعي لرفع اإلنتاج
’م Úال -ع -ام ل -وزارة ال -ف Ó-ح -ة
أاك -د ا أ
وال -ت -ن -م-ي-ة ال-ري-ف-ي-ة والصش-ي-د ال-ب-ح-ري
ك- -م- -ال شش- -ادي ،ع- -ل- -ى ضش -رورة ا◊رصس
أاك Ìعلى اŸرافقة اŸيدانية للمتعاملÚ
‘ ششعبة الصشيد البحري وتربية اŸائيات
وت-ك-ث-ي-ف ال-ت-نسشيق ب Úالقطاعات ذات
الصش-ل-ة ل-ل-ت-ك-ف-ل ب-ا’نشش-غ-ا’ت ال-ي-ومية
’نتاج.
للمهني Úو“كينهم من زيادة ا إ
قال كمال ششادي ،أاول أامسس ،خÓل لقاء
خصشصس لعرضس حصشيلة نششاط القطاع خÓل
السش - -داسش - -ي اأ’ول م - -ن السش - -ن - -ة ا÷اري - -ة أان
ا◊صشيلة اŸنجزة خÓل هذه الفÎة أاظهرت
بعضس النقائصس ‘ ›ال Œسشيد اŸششاريع
ع Èع- -دة و’ي- -ات وضش- -ع- -ف ‘ ال -ت -ح -ك -م ‘
اإ’حصش -ائ -ي -ات واŸع-ل-وم-ات اÿاصش-ة ب-ق-ط-اع
الصشيد البحري وتربية اŸائيات.
وحسشب ذات اŸسشؤوول فإان عمليات التأامÚ
على اأ’ششخاصس لفائدة مهنيي الصشيد البحري
وتربية اŸائيات سشجلت وتÒة نششاط ضشعيفة
عﬂ Èتلف و’يات الوطن رغم تخصشيصس
دع -م ه -ام ل-ه-ا م-ن ط-رف الصش-ن-دوق ال-وط-ن-ي
لتنمية الصشيد البحري وتربية اŸائيات.
وأاكد ششادي أانه يتوجب على مسشؤوو‹ هذه
الشش- -ع- -ب- -ة ت -دارك ال -ن -ق -ائصس وال -ع -م -ل ع -ل -ى
ا’نطÓق ا÷يد ◊ملة صشيد اŸرجان خÓل
اأ’ششهر القليلة اŸقبلة ،وا◊رصس على إا‚اح
ال -ط -ب -ع -ة السش -اب -ع-ة ل-لصش-ال-ون ال-دو‹ ل-لصش-ي-د
البحري وتربية اŸائيات اŸزمع تنظيمه من
 9إا ١2 ¤نوفم ÈاŸقبل بوهران.

 221طلب إل‚از مشساريع
لÎبية اŸائيات
من جهته ،كششف مدير ششعبة تنمية نششاط
تربية اŸائيات أاوسشعيد مصشطفى عن تسشجيل
 22١ط -لب إ’‚از مشش -اري-ع لÎب-ي-ة اŸائ-ي-ات
منها  ١٥6ملف قيد اŸعاينة و ١0٥ملف ”
اع-ت-م-اده م-ن ط-رف اŸرك-ز ال-وط-ن-ي ل-ل-ب-حث
وتنمية الصشيد البحري وتربية اŸائيات و27
ملفا ‘ مرحلة انطÓق ا’سشتغÓل.
يذكر أان قطاع تربية اŸائيات ‘ اŸياه
العذبة ‘ و’يات غليزان وبششار وع Úالدفلى
وورقلة دخل عمليا حيز ا’سشتغÓل بتحقيق
إانتاج يقدر بـ  ٨70طن إا ¤غاية جوان .20١7
و‘ إاطار اŸسشاعي الرامية لتثم Úهذا
اŸورد ا◊يوي ” إانششاء  39منطقة نششاط
لÎبية اŸائيات ‘ ال Èوالبحر و ١٥منطقة
نششاط اسشتحدثت Ãوجب قرار من الو’ة،
و ٥4منطقة نششاط لÎبية اŸائيات القارية.
و“ك- -نت ك- -ل م -ن و’ي -ات ت -ل -مسش -ان وعÚ
“وشش - -نت ووه - -ران ومسش - -ت - -غ - -ا Âوت - -ي- -ب- -ازة
وب- -وم- -رداسس وت- -ي- -زي وزو وب -ج -اي -ة وع -ن -اب -ة
وسش -ط -ي -ف وبشش -ار وسش -ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس وورق-ل-ة
وغليزان وبومرداسس من –قيق تقدم ملموسس

على صشعيد إاطÓق اŸششاريع ‘ ›ال تربية
اŸائيات ‘ مياه البحر واŸياه العذبة مقارنة
مع اأ’هداف اŸسشطرة ‘ آافاق .2020
وبالنسشبة للمششاريع اŸسشجلة اسشتفاد فرع
تربية اŸائيات البحرية من  ١٨مششروعا قيد
اإ’‚از و 9مششاريع لÎبية اŸائيات القارية
وإانششاء  ١٨مزرعة لÎبية اŸائيات ‘ البحر
و 9مؤوسشسشات ‘ ›ال زراعة اÙار.
كما ” تسشجيل  9مزارع لÎبية اأ’سشماك ‘
اŸياه العذبة و 626مزرعة لÎبية الكائنات
اŸائية اŸتكاملة و ٥٨متعام‡ Óارسشا لصشيد
اأ’سش- -م- -اك ال- -ق- -اري- -ة ‘ السش -دود وا◊واج -ز
اŸائية الصشغÒة.
وي -رى أاوسش -ع-ي-د أان ب-عضس ال-و’ي-ات ت-ت-وف-ر
على إامكانيات هامة لÓسشتثمار ‘ اÛال إا’
أان حجم ا’سشتثمارات اŸسشجل يبقى ضشعيفا
مقابل نقصس اŸتابعة والتحسشيسس.
ويؤوكد ذات اŸتحدث على أاهمية تششجيع
اŸسش- -ت- -ث- -م- -ري- -ن اÿواصس ‘ ›ال ت- -رب- -ي- -ة
اŸائيات اŸد›ة ‘ الفÓحة حيث بلغ عدد
الفÓح ÚاŸكون ١002 ÚفÓح و 626فÓح
‡ارسس م- - - - -ن ب 4726 ÚفÓ-ح م-ع-ن-ي ب-ه-ذه
اŸششاريع.
‘ هذا اإ’طار  -يضشيف ذات اŸسشؤوول -
ي-حصش-ي ال-ق-طاع  ٥7١٨ح-وضس فÓ-ح-ي ق-ابل
’سش -ت -ي -ع-اب ه-ذا ال-نشش-اط خ-اصش-ة ‘ و’ي-ات
ورقلة وبششار وسشيدي بلعباسس وسشطيف.
م -ن ج -ان-ب-ه كشش-ف م-دي-ر الصش-ي-د ال-ب-ح-ري
قدور عمر عن تششكيل ÷نة متابعة لتنفيذ
التوصشيات ا÷ديدة للمنظمة الدولية للحفاظ
ع -ل -ى سش -مك ال-ت-ون-ة ‘ اأ’ط-لسش-ي واŸت-ع-ل-ق-ة
Ãخ- -ط- -ط تسش- -ي Òع- -م- -ل- -ي- -ات صش -ي -د سش -مك
أابوسشيف.
وسشيتم  -حسشبه -وضشع خطة عمل على
اŸدي ÚاŸت -وسش -ط وال -ب-ع-ي-د إ’ع-ادة ت-ك-ث-ي-ف
تواجد سشمك ابوسشيف ‘ اŸتوسشط “تد على
مدى  ١٥عاما (.) 203١- 20١7
كما يحرصس مسشؤوولو القطاع على تفعيل
جهاز وطني يسشتهدف جمع بيانات أاسشبوعية
وعينات بيولوجية لدراسشة ومعاينة هذا النوع
من اأ’سشماك ‘ اŸتوسشط إا ¤جانب تطوير
مشش- -روع م- -رسش- -وم ت -ن -ف -ي -ذي ي -ح -دد شش -روط
وإاجراءات ‡ارسشة عمليات صشيد اأ’سشماك
ك- -ثÒة الÎح- -ال وي- -ت- -م دراسش- -ت- -ه- -ا م -ن ق -ب -ل
اıتصش ‘ Úصشيد سشمك التونة وسشمك اأبو
سشيف.
ووفقا للحصشيلة اŸقدمة فقد بلغ إانتاج
السشمك ما ب Úيناير ويونيو  20١7بلغ أازيد من
 ١9.١07طن بÎاجع يقدر بـ  36١طن خÓل
نفسس الفÎة من سشنة  ، 20١6فيما ” منح 9٨
ت -رخ -يصش -ا ج -دي -دا ’أصش-ح-اب ق-وارب الصش-ي-د
Ÿزاولة النششاط وŒديد  ١327رخصشة.
و’ح -ظ ذات اŸسش -ؤوول ضش -ع -ف ال -ك -م-ي-ات
اŸوج -ه -ة ل -ل -تصش -دي -ر ن-ح-و ا’–اد اأ’وروب-ي
والتي تباششرها حاليا  ١٥ششركة تصشدير.

’يكات
عّززت موقعها التفاوضشي ‘ ا أ

ا÷زائر تصسطاد كامل حصستها من التونة ا◊مراء لـ2017

ف -ن -دت ه -واري -ة ب -ن رق -ط -ة اŸك -ل -ف-ة
’عÓ-م وا’تصش-ال ب-ال-دي-وان ال-وطني
ب-ا إ
Óرصشاد ا÷وية ‘ ،تصشريح لـ «الششعب»
ل أ
’خ -ب -ار ال -ت -ي ت -داول -ت-ه-ا ب-عضس اŸواق-ع
ا أ
’خبارية ،بششأان موجة حرارة Œتاح
ا إ
اŸناطق السشاحلية تصشل إا 44 ¤درجة،
وأافادت أانه ابتداء من اليوم سشتنخفضس
درج- - - - -ات ا◊رارة إا 26 ¤درج-ة ع-ل-ى
اŸناطق السشاحلية للوطن.

حياة  /ك
أاك- - -دت ب- - -ن رق - -ط - -ة أان درج - -ات ا◊رارة
سشتعرف انخفاضشا ابتداء من نهار اليوم ،حيث
سش- - -تÎاوح م - -ا ب 26 Úإا ‘ 3٥ ¤اŸن -اط-ق
السشاحلية ،ونفسس اŸنحنى سشتعرفه اŸناطق
الداخلية التي سشتنخفضس بها ا◊رارة وتÎاوح
م- - -ا ب 33 Úإا 36 ¤درج-ة م-ئ-وي-ة ،وب-التا‹
سشيكون ا÷و معتد’ ومنعششا› ،ددة تأاكيدها

أان هذه ا◊رارة التي يتحسشسشها اŸواطنون،
«عادية و’ تخرج عن مقياسشها الفصشلي».
كما سشتششهد اŸناطق الغربية من الوطن،
درج -ات ح -رارة م -رت -ف -ع -ة ،تصش -ل ‘ ك -ل م -ن
و’يات غليزان ،معسشكر وع Úالدفلى إا42 ¤
درجة ،ومن اŸنتظر أان تنتقل هذه ا◊رارة
إا ¤اŸناطق الداخلية الششرقية من الوطن،
مسشجلة نفسس اŸقياسس ا◊راري ‘ ،كل من
قاŸة وسشوق أاهراسس ‘ ،ح Úتكون مرتفعة
بششكل ﬁسشوسس ‘ أاقصشى ا÷نوب ‘ كل من
ع Úصش - -ال - -ح وأادرار ..ل - -تصش- -ل إا 47 ¤درجة
مئوية.

أاك Èموجة حر عرفتها ا÷زائر سسنة
 2003وخلفت وفيات
أاكدت بن رقطة أان ما ششهدته اأ’يام القليلة
اŸاضشية (من اأ’ربعاء إا ¤غاية أامسس) هي «

أايام حارة وليسشت موجة حر ،كما تششيعه بعضس
اأ’خبار ع ÈاŸواقع اإ’لكÎونية « ،حيث تصشل
أاقصشى درجات ا◊رارة إا 3٥ ¤درجة مئوية ‘
اŸناطق السشاحلية من الوطن منها العاصشمة،
وه -ي م -ع -د’ت فصش -ل-ي-ة تسش-ج-ل ‘ م-ث-ل ه-ذا
الششهر وكل صشائفة ،مششÒة أانها تتفاوت من
و’ية إا ¤أاخرى ،وتكون متقاربة ‘ كث Òمن
اأ’حيان.
وط- -م- -أانت ‘ سش -ي -اق ا◊ديث أان ﬂت -ل -ف
مناطق ا÷زائر تششهد خÓل اليوم ÚالقادمÚ
حرارة عادية ،وليسشت موجة حر ،التي تتعدى
غالبا حدود البلد إا ¤القارات اأ’خرى منها
أاوروبا ،مذكرة ‘ هذا الصشددÃ ،وجة ا◊ر
الكبÒة التي عرفتها بÓدنا والتي سشجلت سشنة
 ،2003ال - - -ت- - -ي Œاوزت آان- - -ذاك اŸق- - -ي- - -اسس
الفصشلي ،حيث Œاوزت  4٥درجة ‘ اŸناطق
السشاحلية ،وأادت إا ¤تسشجيل وفيات من كبار
السشن واأ’طفال حسشب تصشريحها.

أاك-د اŸدي-ر ال-ع-ام ل-لصش-ي-د ال-بحري
وت -رب -ي -ة اŸائ -ي -ات ب-وزارة ال-فÓ-ح-ة
والتنمية الريفية والصشيد البحري
السش -ي -د ط -ه ح -م -وشس ،أاول أامسس ،أان
ا÷زائ -ر “ك-نت م-ن اصش-ط-ي-اد ك-ام-ل
حصشتها من التونة ا◊مراء اÙددة
من طرف اللجنة الدولية للحفاظ
’ط -لسش -ي
ع- -ل- -ى سش- -مك ال- -ت- -ون -ة ‘ ا أ
(أايكات) واŸقدرة بـ  1.043طن.
أافاد ذات اŸسشؤوول خÓل لقاء لعرضس
حصش -ي -ل -ة نشش -اط شش-ع-ب-ة الصش-ي-د ال-ب-ح-ري
وتربية اŸائيات خÓل السشداسشي اأ’ول
من العام ا÷اري أان حصشة ا÷زائر من
صش -ي -د ال -ت -ون -ة ا◊م -راء لسش -ن-ة ” 20١7
اصشطيادها بالكامل خÓل حملة الصشيد
اŸم- -ت -دة م -ن  26م- - - -اي اإ 24 ¤جوان
اŸاضشي.Ú
وقد ” اسشتخدام خÓل هذه ا◊ملة
يضشيف ذات اŸسشؤوول  ١4 -سشفينة وطنية
خاصشة بصشيد التونة ،حيث ” تقسشيم هذا
اأ’سشطول إا ¤فوجي عمل من  9و ٥سشفن.
وأاكد حموشس أان هذه ا◊صشة سشتعزز
من موقف ا÷زائر داخل اللجنة الدولية
للحفاظ على سشمك التونة ‘ اأ’طلسشي
(أايكات) من أاجل الششروع ‘ التفاوضس
على ا◊صشصس اŸسشتقبلية.

ي- -ذك- -ر أان ا÷زائ- -ر اسش -ت -ف -ادت خ Ó-ل
اج-ت-م-اع ال-ل-ج-ن-ة ال-دول-ي-ة ل-ل-ح-ف-اظ ع-ل-ى
سشمك التونة ‘ ا’أطلسشي الذي نظم ‘
ن-وف-م 20١6 Èب-ف-يÓ-م-ورا (الÈتغال) من
حصش -ة إاضش -اف -ي -ة ت-ق-در بـ  ٥00ط-ن لسش-نة
 20١7بعد أان كانت ‘ حدود  ٥46طن
لÎفع بالتا‹ حصشة ا÷زائر خÓل نفسس
السشنة اإ ١.043 ¤طن.
وكانت حصشة ا÷زائر من صشيد التونة
ا◊مراء التي ” –ديدها خÓل اجتماع
اللجنة الدولية للمحافظة على التونة ‘
اÙيط اأ’طلسشي الذي جرى ‘ 20١4
ب-ج-ن-وة (اي-ط-ال-ي-ا) ق-د اسش-ت-ف-ادت من رفع
تدريجي ◊صشتها اإ 243 ¤طن خÓل سشنة
 20١4ثم إا 370 ¤طن سشنة  20١٥لÎتفع
إا 460 ¤طن لسشنة  20١6و ٥46طن لسشنة
 20١7اأي ما يعادل نحو  2باŸائة من
›موع الكلي اŸسشموح للصشيد.
وق- -د ت- -ق -لصشت حصش -ة ا÷زائ -ر خ Ó-ل
ا’جتماع  ١7للجنة الدولية للحفاظ على
سشمك التونة ‘ ا’أطلسشي اŸنعقد سشنة
 20١0من  ‘ ٥اŸائة من اÛموع الكلي
اŸسشموح للصشيد اإ ١ ¤باŸائة واسشتفادت
كل من ليبيا وتركيا ومصشر وسشوريا من
ا◊صشة التي ” تقليصشها واŸقدرة بـ 4١٨
طن.

»æWh

ألسصبت  08جويلية  2017م
ألموأفق لـ  14شصوأل  1438هـ

ورشصة مفتوحة للتعريف بهذه الرياضصة ا◊سصاسصة

دورة وطنية للتكوين ‘ صسناعة ‰اذج الطائرات بتلمسسان

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الشسرطة –جز مشسروبات كحولية دون رخصسة

تتواصصل باŸركز الثقا‘ البلدي بشصتوان دورة تكوينية وطنية للتدريب ‘ صصنع ‰اذج الطائرات وهي
الرابعة من نوعها من قبل نادي الطÒان لتلمسصان بالتنسصيق مع الفدرالية ا÷زائرية للرياضصيات ا÷وية
وذلك بحضصور  25مÎبصصا من سصبع وليات.

حسصب سصاري ﬁمد ألطاهر رئيسس
نادي ألطÒأن لتلمسصان فإان هذه ألدورة
تهدف إأ ¤تعريف أÎŸبصص Úبتقنيات
صص - -ن - -ع ‰اذج مصص - -غ - -رة ل - -ل - -ط - -ائ- -رأت
ب-اسص-ت-خ-دأم م-وأد ﬂت-ل-ف-ة م-ث-ل أÿشصب
وأل- -ب -ول -يسص Îوأل -غ -رأء وك -ذأ أÙرك -ات
وأنظمة أŸرأقبة ألÓسصلكية إأضصافة إأ¤
إأعطائهم دروسصا ‘ ألطÒأن.
وتهدف هذه ألتظاهرة إأ ¤إأعادة نشصر
هذأ ألختصصاصس ألرياضصي ‘ أ÷زأئر
من قبل ألفدرألية أ÷زأئرية للرياضصات
أ÷وي -ة ،ع Ó-وة ع -ل -ى ت -ك -وي-ن أŸك-ونÚ
Ãخ - -ت - -ل - -ف ن - -وأدي أل- -طÒأن ودوأوي- -ن
م -ؤوسصسص -ات ألشص -ب -اب أŸط -ال-ب Úب-إاع-ادة
إأح- -ي- -اء ه- -ذه أل -ري -اضص -ة ع -ل -ى مسص -ت -وى
ألنوأدي أŸذكورة وكذأ مرأكز ألتكوين
وألتعليم أŸهني Úوألتمه Úحسصبما أشصÒ
إأليه.
وب - -ع - -د إأشص - -ارت - -ه إأ ¤وج - -ود ث Ó- -ث- -ة
أخ -تصص -اصص -ات أسص -اسص-ي-ة وه-ي «أل-طÒأن
أ◊ر وأل- - -طÒأن أل- - -دأئ- - -ري وأل - -طÒأن

ب -ال -ت -ح -ك -م ع -ن ب-ع-د» ذك-ر رئ-يسس ن-ادي
ألطÒأن لتلمسصان أن عاصصمة ألزيانيÚ
ت - -ع - -ت - -زم أŸشص- -ارك- -ة ‘ أل- -ع- -دي- -د م- -ن
أŸنافسصات ألدولية ألهامة وكذأ تنظيم
مهرجان دو‹ للرياضصة أ÷وية.
ويؤوطر هذه ألدورة ألتكوينية مدربان
أث- -ن -ان م -ن ن -ادي أل -طÒأن م -ن بسص -ك -رة
وعضص-وأن ‘ أل-ف-درأل-ي-ة وه-م-ا ل-كسص-وري
وح -م -ام -ي أل -ل -ذأن أك -دأ ل/وأج أن ه-ذه
ألدورة تهدف إأ ¤إأعطاء دروسس “هيدية
‘ صصنع ‰اذج مصصغرة للطائرأت وصصنع
ط -ائ -رأت مصص -غ-رة ق-ادرة ع-ل-ى أل-طÒأن
باسصتخدأم موأد ﬁلية مثل ورق مقوى
خ -ف-ي-ف أل-وزن ك-م-ا سص-ي-ت-م أيضص-ا إأع-ط-اء
دروسس ن -ظ -ري -ة ح -ول ﬂت -ل-ف ت-ق-ن-ي-ات
ألصصناعة تكون متبوعة بورشصة تطبيقية.
وحسصب حاج سصعيد عمر أŸدير ألفني
ألوطني بالفدرألية أ÷زأئرية للرياضصات
لخÒة تعتزم تنظيم
أ÷وية فإان هذه أ أ
مثل هذأ ألنوع من ألورشصات من أجل
ألÎويج لرياضصة صصنع ‰اذج ألطائرأت

على أŸسصتوى ألوطني أين ينشصط ما ل
يقل عن  40ناديا للطÒأن.
وق- - - -ال ذأت أŸت- - - -ح- - - -دث إأن ه- - - -ذه
أÛه -ودأت ي -جب أن ت -ع -زز م -ن خ Ó-ل
تسص - -وي - -ة ف - -رأغ ق- -ان- -و Êخ- -اصس ب- -ه- -ذه
ألرياضصة ،مشصÒأ ‘ ذأت ألصصدد إأ ¤أن
أ÷زأئ -ر ت -ع-د م-ن أل-دول أŸوق-ع-ة ع-ل-ى
لنشصطة
ألت-ف-اق-ي-ات أل-دول-ي-ة أÿاصصة با أ
أل -ري -اضص -ي -ة أ÷وي -ة ،ك-م-ا أن أل-ف-درأل-ي-ة
أ÷زأئ-ري-ة عضص-و ‘ أل-ف-درأل-ي-ة أل-دول-ي-ة
للطÒأن ومردفا ألقول أيضصا أن شصهادة
ألطÒأن أŸسصلمة ‘ أ÷زأئر تسصتجيب
للمعاي Òألدولية.
وي-رك-ز ب-رن-ام-ج أل-ف-درأل-ي-ة أ÷زأئرية
ل -ل -ري -اضص -ات أ÷وي-ة ع-ل-ى ثÓ-ث-ة ﬁاور
وهي تكوين أŸكون Úوأقتناء أŸعدأت
لنشصطة.
ألÓزمة وألعمل على تنظيم أ أ
وقد نظمت هذه ألتظاهرة ألرياضصية
‘ خضصم ألحتفالت بالذكرى  55لعيدي
ألسص -ت -ق Ó-ل وألشص -ب -اب وت -خ -ت -ت -م أل-ي-وم
ألسصبت بتسصليم شصهادأت للمشصارك.Ú

تفكيك عصصابة ﬂتصصة ‘ بيع الآثار بجيجل

حجز  29قطعة أاثرية تعود للحقبة الرومانية
“ك -ن ع -ن-اصص-ر أل-درك أل-وط-ن-ي ب-ج-ي-ج-ل،
مؤوخرأ ،من تفكيك عصصابة ﬂتصصة ‘ تهريب
وبيع أآلثار ،حيث بعد حصصولهم على معلومات
حول وجود شصخصص Úيقومان ببيع أآلثار” ،
وضص -ع خ -ط -ة ﬁك-م-ة ب-ال-ط-ري-ق أل-ولئ-ي 151
أل - -رأب- -ط ب Úج- -ي- -ج- -ل وق- -اوسس ،ح- -يث ك- -ان
أŸتهمان على م Ïسصيارة من نوع ميقان وبعد

مشص -اه -دت-ه-م-ا ل-ع-ن-اصص-ر أل-درك أل-وط-ن-ي لذأ
ب -ال -ف -رأر ‘ أوسص -اط أل -غ -اب -ة أÛاورة وب-ع-د
أÓŸحقة ” ألقبضس عليهما.
وبعد تفتيشس ألسصيارة أŸشصبوهة ” ألعثور
ع -ل-ى  28ق -ط -ع-ة ن-ق-دي-ة أث-ري-ة م-ن ﬂت-ل-ف
أألح-ج-ام ت-ع-ود ل-ل-ح-ق-ب-ة ألرومانية وألعثمانية
و›ا Êلرأسص Úبشصري Úمن ألرخام ،وحصصان

م- -ع- -د Êمصص -ن -وع م -ن م -ادة ألÈون -ز ي -ع -ودأن
للحقبة ألرومانية.
وبعد إأ“ام كافة أإلجرأءأت ” تقدÁهما
أم -ام وك -ي-ل أ÷م-ه-وري-ة أل-ذي أح-ال-ه-م-ا ع-ل-ى
قاضصي ألتحقيق بالغرفة أألو ¤ألذي وضصعهما
–ت ألرقابة ألقضصائية.

جيجل :خالد.ع

لعÓم بأامن ولية “Ôاسصت:
اŸكلف بخلية الصصحافة وا إ

ا◊سس األمني للمواطن والعمل ا÷واري لألمن سساهما ‘ تقليصس ا÷رÁة
أك -د أŸك -ل -ف ب-خ-ل-ي-ة ألصص-ح-اف-ة وأإلعÓ-م
بأامن ولية “Ôأسصتﬁ ،افظ ألشصرطة دأمو
فريد ،خÓل ألندوة ألصصحفية ألتي نشصطها
نهاية أألسصبوع أŸنصصرم ،نيابة عن رئيسس أمن
ألولية ،بقاعة ﬁاضصرأت أألخÒة ،أن أ◊سس
أألمني ألذي أصصبح يتحلى به أŸوأطن وألعمل
أ÷وأري وأ◊مÓت ألتحسصيسصية ألتي نظمتها
مصص -ال -ح أألم -ن رف -ق -ة ف -اع-ل Úم-ن أÛت-م-ع
أŸد ،Êسصاهما بشصكل كب ‘ Òتقليصس قضصايا
أإلجرأم و حوأدث أŸرور بعاصصمة أألهقار،
م -ؤوك -دأ أن أŸوأط -ن ي -ع -د شص -ري -ك -ا ف -ع-ال ‘
ألعملية أألمنية ،ألذي بفضصله ” أ◊د من
ألكث Òمن قضصايا أإلجرأم ،و هذأ من خÓل
أل -ت -ب -ل -ي -غ ع Èأÿط -وط أıصصصص -ة ،أي-ن ”
تسص-ج-يل  213أتصص -ال ع Èج -م -ي-ع أÿط-وط،

وكذأ أإلجرأءأت أŸتخذة من طرف أألمن
ألولئي  ‘ ،تأام Úأألماكن ألعمومية ،خاصصة
ذأت ألسصتقطاب ألوأسصع للموأطن ،Úأين ”
تعزيز توأجد قوأت ألشصرطة ‘ أŸيدأن من
خÓل تسصخ 640 Òشصرطي و 67مركبة .
وخÓل عرضصه ◊صصيلة نشصاطات مصصالح
ألشصرطة ألعملياتية وألشصرطة أإلدأرية بالولية
خÓل ألشصهر ألفضصيل ،أرجع ﬁافظ ألشصرطة
دأم - -و ف - -ري - -د ،ت - -رأج - -ع ح- -وأدث أŸرور إأ¤
أıطط أألمني و أ◊مÓت ألتحسصيسصية ألتي
شصهدت ‚احا كب ‘ Òألتقليل من حوأدث
أŸرور ،ح- -يث سص -ج -لت ف -رق أŸرور ح -ادث -ي
م- -رور ،و–ري- -ر  82ج -ن -ح -ة م -روري-ة و 190
ﬂالفة  ،و سصحب  66رخصصة سصياقة ،ومرأقبة
 4205مركبة ودرأجة نارية .

أم -ا ف -ي -م -ا ي -خصس ﬁارب-ة أإلج-رأم ،ف-ق-د
ع -ا÷ت مصص -ال -ح ألشص-رط-ة أل-قضص-ائ-ي-ة ،خÓ-ل
ألشص-ه-ر أل-فضص-يل  18قضص-ي-ة ت-ت-علق با÷نايات
وأ÷نح ضصد أŸمتلكات ،و  08قضصايا تتعلق
با◊يازة وأŸتاجرة وأسصتهÓك أıدرأت.
ب- -خصص- -وصس أÿرج- -ات أŸي -دأن -ي -ة رف -ق -ة
أŸصص -ال -ح أÿارج -ي -ة ،ق -امت مصص -ال -ح أألم-ن
رفقة مديرية ألتجارة بـ  25خرجة ،سصمحت
Ãرأقبة Œ Óﬁ 71اريا مع تسصجيل 212
ﬂال -ف -ة م -ن ط -رف مصص -ال-ح أل-ت-ج-ارة بسص-بب
أن-ع-دأم ألسص-ج-ل أل-ت-ج-اري وأح-تÓ-ل أل-رصصيف
وعدم إأشصهار ألسصلع وغÒها.

“Ôاسست  :بن حود ﬁمد الصسالح

‘ إاط-ار م-ك-اف-ح-ة ا÷رÁة ب-ك-اف-ة أاشص-ك-ل-ها
وصصورها ،خاصصة منها بيع وترويج اŸشصروبات
ال- -ك- -ح- -ول- -ي -ة دون رخصص -ة أاو سص -ن -د ق -ان -و،Ê
لم- -ن ال- -وط- -ن- -ي م- -ن خÓ- -ل
“ك - -نت ق - -وات ا أ
ع -م -ل -ي -ات م-ت-ف-رق-ة ب-ك-ل م-ن ولي-ة بسص-ك-رة،
خنشصلة ،سصعيدة ،معسصكر وتلمسصان ،من حجز
 2913وح -دة م -ن اŸشص-روب-ات ال-ك-ح-ول-ي-ة م-ن
لحجام.
لنواع وا أ
ﬂتلف ا أ
ح- -ي- -ث- -ي- -ات أل- -ع -م -ل -ي -ات “ت ع -ن ط -ري -ق
م-دأه-م-ات ن-وع-ي-ة ق-امت ب-ه-ا ق-وأت ألشص-رط-ة
ب- -ج -ه -ات م -ت -ف -رق -ة م -ن أل -وط -ن ‘ أل -ي -ومÚ
أŸاضصي Úبسصاعات متأاخرة من ألليل ،مسصت
ﬂتلف أحياء أŸدن خاصصة ألنقاط ألسصودأء
وأألماكن أŸشصبوهة ،وألتي مكنت من حجز
كميات معتÈة من أŸشصروبات ألكحولية بدون
رخصص- -ة ،ق- -درت بـ  361وح-دة ب-بسص-ك-رة598 ،
وح-دة ب-خ-نشص-ل-ة 372 ،وح -دة بسص-ع-ي-دة1138 ،
وح- - -دة Ãعسص - -ك - -ر و 444وح -دة ب-ت-ل-مسص-ان،
باإلضصافة إأ ¤أسصلحة بيضصاء ﬂتلفة تسصتعمل
‘ ألسصرقة وألسصطو على أŸوأطن ،Úكما ”
حجز مبلغ من أŸال يقدر بـ  70000دج يرجح
أنها من عائدأت ألÎويج بهذه ألسصموم ،مع
ت-وق-ي-ف  06أشص -خ -اصس مشص-ت-ب-ه ف-ي-ه-م تÎأوح
أعمارهم ماب Úألعقد ألثا Êوألعقد ألرأبع من
ألعمر أغلبهم مسصبوقون قضصائيا.
وع- -ل- -ي -ه ” إأ‚از م -ل -ف -ات قضص -ائ -ي -ة ضص -د
أŸشص- -ت- -ب -ه ف -ي -ه -م وت -ق -دÁه -م أم -ام أ÷ه -ات
أل -قضص -ائ -ي -ة أıتصص -ة لت-خ-اذ أل-ت-دأب Òأل-ت-ي
يفرضصها ألقانون ،كما قامت عناصصر ألشصرطة
Ãصصادرة أÙجوزأت وتسصليمها إأ ¤أ÷هات
أŸعنية.
هذه ألعمليات ألنوعية وغÒها تندرج ضصمن
مسصعى أŸديرية ألعامة لÓأمن ألوطني ألرأمي
إأ ¤تضصييق أÿناق على عصصابات أإلجرأم ألتي
تهدد أÛتمع وألقتصصاد ألوطني على حد
سصوأء ،ويبقى ألرقم أألخضصر أÛا15 48 Ê
ورق -م أل -ن -ج-دة  17م -وضص -وع -ا –ت تصص-رف
أŸوأطن Úللمسصاهمة ‘ ألعملية أألمنية.

 ..تطيح Ãروجي اıدرات
بوليتي سسكيكدة وقسسنطينة

‘ إأط -ار م -ك -اف -ح -ة أآلف -ات أإلج -ت -م-اع-ي-ة
و“اشصيا مع أıطط أألمني ألذي سصطرته
Óمن ألوطني ألرأمي إأ¤
أŸديرية ألعامة ل أ
تضصييق أÿناق على مروجي ألسصموم وسصط
ألشصباب“ ،كنت قوأت أألمن ‘ كل من ولية
سص -ك -ي -ك-دة وقسص-ن-ط-ي-ن-ة ‘ ع-م-ل-ي-ات شص-رط-ي-ة
م -ت -ف -رق -ة م -ن أإلط-اح-ة Ãروج-ي أıدرأت
وح -ج -ز م-ا ي-ق-ارب  03ك-ي-ل-وغ-رأم م-ن ألكيف
أŸعالج.
حيثيات ألعملية أألو ¤تعود لتلقي عناصصر
ألشصرطة ألمن ولية سصكيكدة Ÿعلومات تفيد
ب -ق-ي-ام شص-خصص Úب-الÎوي-ج ل-ل-م-خ-درأت وسص-ط
ألشص -ب -اب وب -ع -د ع-م-ل-ي-ة ت-رصص-د “ك-نت ق-وأت
أألمن من إألقاء ألقبضس على أŸتهم ،Úحيث
أن ع -م -ل -ي -ة أل -ت-ل-مسس أل-ق-ان-ون-ي-ة أسص-ف-رت ع-ن
حيازتهما لكمية من أıدرأت قدرت بـ 01
كيلوغرأم من ألكيف أŸعالج.
و‘ عملية ‡اثلة شصهدتها ولية قسصنطينة
“كن عناصصر ألشصرطة من أإلطاحة Ãروجي
أıدرأت ،ب - -ن - -اء ع- -ل- -ى م- -ع- -ل- -وم- -ات وردت
ل -ل -مصص -ل -ح -ة ت-ف-ي-د ب-وج-ود شص-خصص Úي-ق-وم-ان
بÎوي -ج أل -ق -نب أل-ه-ن-دي ع-ل-ى مسص-ت-وى أح-ي-اء
أŸدينة لتتحرك على إأثرها قوأت ألشصرطة

وتتمكن من إألقاء ألقبضس على أŸشصتبه فيهما،
حيث ” ضصبط بحوزتهما  01كيلوغرأم و934
من ألكيف أŸعالج.

–..جز  2424وحدة من
اŸشسروبات الكحولية

“كن عناصصر ألشصرطة ألمن ولية سصعيدة
م- -ن ح -ج -ز ك -م -ي -ة م -ع -تÈة م -ن أŸشص -روب -ات
أل-ك-ح-ول-ي-ة قدرت بـ 2424وح-دة ك-انت م-ه-ي-أاة
للبيع بطريقة غ Òمشصروعة ،حيث تندرج هذه
ألعملية ‘ إأطار ألسصياسصة أŸنتهجة من قبل
Óمن ألوطني ألرأمية إأ¤
أŸديرية ألعامة ل أ
مكافحة شصتى أنوأع أآلفات أإلجتماعية ألتي
تهدد ألشصباب أ÷زأئري.
ت -ف -اصص -ي-ل أل-ع-م-ل-ي-ة أألو ¤ت-ع-ود إأ ¤ت-ل-ق-ي
مصصالح ألشصرطة بأامن ولية سصعيدة Ÿعلومات
مفادها وجود شصخصس يقوم ببيع أŸشصروبات
أل -ك -ح -ول-ي-ة ع-ل-ى مسص-ت-وى أل-ولي-ة ،وه-ذأ دون
حيازته للرخصصة ألقانونية للقيام Ãثل هذأ
ألنشصاط وعليه “كنت فرقة ألبحث وألتدخل
م-ن إأل-ق-اء أل-ق-بضس ع-ل-ى أŸشص-ت-ب-ه ف-ي-ه وح-جز
كمية معتÈة من أŸشصروبات ألكحولية قدرت
بـ  1656وحدة حيث ” إأعدأد ملف قضصائي ”
Ãوجبه تقد ËأŸشصتكى منه أمام ألسصيد وكيل
أ÷مهورية لدى ﬁكمة سصعيدة.
و‘ سصياق متصصل “كن عناصصر ألشصرطة
من حجز كمية ثانية من أŸشصروبات ألكحولية
قدرت بـ  768وحدة من أŸشصروبات ألكحولية
وتوقيف أŸشصتبه فيه وإأعدأد ملف قضصائي ‘
حقه ليتم تقدÁه أمام ألسصيد وكيل أ÷مهورية
لدى ﬁكمة سصعيدة.

..و 09كلغ من اıدرات و750
قرصس مهلوسس

ت-ن-ف-ي-ذأ ل-ل-م-خ-ط-ط أألم-ن-ي أل-ذي سص-ط-رته
Óم -ن أل-وط-ن-ي Ùارب-ة
أŸدي -ري -ة أل -ع -ام -ة ل  -أ
أ÷رÁة Ãخ-ت-ل-ف أشص-ك-ال-ه-ا ،لسص-ي-ما ألŒار
غ Òألشصرعي باıدرأت وأŸؤوثرأت ألعقلية،
“كنت مصصالح أمن ولية ألبيضس من خÓل
عمليت Úمتفرقت Úمن حجز  09كلغ من مادة
أل -ك -ي -ف أŸع-ال-ج و 757ق -رصس م -ه -ل-وسس م-ن
ﬂت -ل -ف أألن -وأع ،ب -الإضص -اف -ة إأ ¤سص-ي-ف Úم-ن
أ◊ج -م أل -ك -ب Òوم -ع -دأت ل -ت -ق-ط-ي-ع وت-غ-ل-ي-ف
أıدرأت.
تعود وقائع هات Úألقضصيت Úإأ ¤تاريخ 03
ج-وي-ل-ي-ة  ،2017أألو ¤ع- -ا÷ت- -ه -ا أŸصص -ل -ح -ة
أل-ولئ-ي-ة ل-لشص-رط-ة أل-قضص-ائ-ي-ة أي-ن “ك-نت من
حجز  720قرصس مهلوسس من ﬂتلف أألنوأع
مع توقيف شصخصص ÚتÎأوح أعمارهما مابÚ
 26و 47سصنة.
أما ألعملية ألثانية ،عا÷ها عناصصرأألمن
أ◊ضصري ألرأبع لذأت ألولية و“ت عن طريق
ورود معلومات مفادها قيام أحد ألشصخاصس
بÎوي -ج ك -م -ي -ة م -ن أل -ك -ي -ف أŸع -ال-ج ب-أاح-ي-اء
أŸدينة ،وعلى إأثرها تنقلت قوأت ألشصرطة
إأ ¤ع ÚأŸكان ،أين “كنت من حجز  09كلغ
من مادة ألكيف أŸعالج على شصكل صصفائح
و 37مؤوثرأ عقليا ،باإلضصافة إأ ¤سصيف Úمن
أ◊ج -م أل -ك -ب Òوم-ع-دأت تسص-ت-ع-م-ل ل-ت-ق-ط-ي-ع
وت-غ-ل-ي-ف صص-ف-ائ-ح أıدرأت ك-م-ا ” ت-وق-ي-ف
ألشصخصس أŸتورط ألبالغ من ألعمر  28سصنة.
” إأ‚از م- - -ل- - -ف - -ات قضص - -ائ - -ي - -ة ‘ شص - -أان
أŸتورط ÚوتقدÁهم أمام أ÷هات ألقضصائية
أıتصصة.
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لسستحداث مناصسب شسغل ودعم اŸقاولتية

شسراكة ب Úجامعة ““ﬁمد بوضسياف““ باŸسسيلة و ““أاونسساج““

info@ech-chaab..com
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أاب- -رمت ج- -ام- -ع- -ة ﬁم- -د ب- -وضس- -ي- -اف
باŸسسيلة ،مسساء أاول أامسس ،اتفاق شسراكة
م -ع ال -وك -ال -ة ال -وط -ن-ي-ة ل-دع-م تشس-غ-ي-ل
الشس-ب-اب ،ف-رع اŸسس-ي-ل-ةÿ ،مسس سس-ن-وات
ك-ام-ل-ة ق-اب-ل-ة ل-ل-تجديد ،تندرج ‘ إاطار
م -راف -ق -ة ح -ام -ل-ي الشس-ه-ادات ا÷ام-ع-ي-ة
ل -ل -حصس -ول ع -ل-ى م-ن-اصسب شس-غ-ل ،وه-و ما
جاء على لسسان مدير ا÷امعة ،خÓل
اخ-ت-ت-ام السس-ن-ة ا÷ام-ع-ي-ة و ت-ن-اول-ت-ه
““الشس -عب““ ‘ أاع -داده -ا السس -اب -ق -ة –ت
ع-ن-وان““ :ج-ام-ع-ة اŸسس-ي-ل-ة ت-ت-ط-لع إا¤
رب- -ط ات- -ف- -اق شس- -راك- -ة م- -ع اŸؤوسسسس- -ات
القتصسادية ““.

اŸسسيلة :عامر ناجح
ي - -ه - -دف أت - -ف - -اق ألشس - -رك- -ة أل- -ذي وق- -ع- -ه
ألÈوفيسسور ،كمال بدأري‡ ،ث Óعن أ÷امعة
و مالكي ألطيب‡ ،ث Óعن ألوكالة ألوطنية

ل- -ل- -تشس- -غ- -ي- -ل ،ب -حسسب رئ -يسس دأئ -رة أإلع Ó-م
وألتصسال ،ألدكتور ناجح ﬂلوف إأ ¤ترقية
وتشس -ج -ي -ع أŸب -ادرة أŸق -اولت -ي -ة ‘ أل-وسس-ط
أ÷ام- -ع- -ي م- -ن خ Ó-ل خ -ل -ق إأط -ار ل -ل -تشس -اور
وألشسرأكة يسسمح بÎقية ألفكر أŸقاولتي لدى
أل -ط -الب ،و –ف -ي -ز أل -روح أŸق -اولت -ي-ة ل-دى
أل- -ط -ل -ب -ة وأل -ب -اح -ث Úع Èنشس -اط -ات ه -ادف -ة
باسستثمار مشساريع ألتخرج و مذكرأت ألبحث.
ت -ل -ت -زم أل-وك-ال-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-دع-م تشس-غ-ي-ل
ألشس -ب -اب ،ب-حسسب نصس ألت-ف-اق-ي-ة ب-ت-وف Òك-ل
ألوسسائل ألÓزمة لتنفيذ فحوى ألتفاقية ،و
ضس- -م- -ان تسس -ي Òو ت -نشس -ي -ط دأر أŸق -اولت -ي -ة
أŸنشسأاة على مسستوى أ÷امعة .ناهيك عن
ضسمان ألتأاط Òأÿارجي للطلبة خÓل فÎة
ت -ربصس -ه -م ع-ل-ى مسس-ت-وى أل-وك-ال-ة ،وأŸرأف-ق-ة
وإأشس- -رأك أل- -ط- -ل- -ب- -ة ‘ مشس- -اري -ع أب -ت -ك -اري -ة
وإأب -دأع -ي-ة ‘ ،ح Úت-ل-ت-زم ج-ام-ع-ة أŸسس-ي-ل-ة،
ب- -حسسب ألت- -ف -اق -ي -ة أÈŸم -ة ب Úأل -ط -رف،Ú
ب -ت -وف ÒأŸق-ر وك-ذأ أل-وسس-ائ-ل أل-ب-ي-دأغ-وج-ي-ة
ل-ت-ح-ق-ي-ق أأله-دأف أل-ت-ي ت-تضسمنها ألتفاقية،

فرحة وسسط العائÓت

توزيع سسكنات وقرارات السستفادة بسسيدي بلعباسس

أاح- - -يت ولي - -ة سس - -ي - -دي ب - -ل - -ع - -ب - -اسس
الح- - -ت- - -ف- - -الت اÿاصس- - -ة ب - -ال - -ذك - -رى
اŸزدوجة لعيدي السستقبال والشسباب ‘
أاج-واء ‡ي-زة ،ام-ت-زجت ف-ي-ه-ا ال-ف-رح-ة
ب -ت -وزي -ع حصسصس سس -ك -ن -ي -ة م-ن ﬂت-ل-ف
الصسيغ وبعديد البلديات.

سسيدي بلعباسس :غ - .شسعدو
أشسرف ألطاهر حشسا Êوأ‹ ألولية على
توزيع حصسة  65وحدة سسكنية بصسيغة ““عدل““
‘ أŸوقع أÙاذي لغابة ““ألبوسسكي““ ،وهي
أ◊صسة ألثانية أÿاصسة بصسيغة ““عدل  ،““2بعد
تسسليم أŸفاتيح لـ  414مكتتب ‘ هذه ألصسيغة
باŸوقع أŸذكور ،نهاية شسهر أفريل ،ليصسل
ع -دد ألسس -ك -ن -ات أŸوزع -ة بصس -ي -غ -ة ““ع-دل ““2
ب -ال -ولي-ة إأ 479 ¤وح -دة ،ع -ل-ى أن ت-ت-وأصس-ل
عملية ألتوزيع خÓل أألشسهر ألقادمة وبشسكل

جزئي عند إأسستكمال كافة أألشسغال أÿاصسة
ب-ال-ت-ه-ي-ئ-ة أÿارج-ي-ة ل-ل-حصسصس ألسس-ك-نية ألتي
Óشس-ارة،
Œري أشس-غ-ال-ه-ا ب-اŸوق-ع أŸذك-ور .ل -إ
فإان حصسة ألولية من برنامج سسكنات عدل
تقدر بـ  5آألف وحدة موزعة على  1500وحدة
بشسارع أإلمتياز 1500 ،وحدة Ãوقع ألبوسسكي،
 900وح -دة أن -ط -ل -قت ب-ه-ا أألشس-غ-ال ب-ب-ل-دي-ة
مصس -ط -ف -ى ب -ن ب -رأه -ي-م  ‘ ،ح ⁄ Úت-ن-ط-ل-ق
أألشس- -غ -ال ب -ع -د ‘ حصس -ة  1100وح-دة ،ه-ذأ
وأسس -ت-ف-ادت أل-ولي-ة خÓ-ل أل-ثÓ-ث-ي أألول م-ن
سسنة  2017من حصسة إأضسافية لصسيغة سسكنات
أل -ب -ي -ع ب -اإلي-ج-ار وأŸق-درة بـ  3آألف وح -دة
سسكنية .
” باŸناسسبة أيضسا توزيع أŸفاتيح على
أŸسستفيدين من حصسة  50مسسكنا تسساهميا
إأج -ت -م -اع -ي-ا ب-ب-ل-دي-ة Ÿط-ار ،وت-وزي-ع ق-رأرأت
ألسس -ت -ف -ادة أŸسس-ب-ق-ة لـ  212مسس-ك-ن بصس-يغة
برنامج ألÎقوي ألعمومي ،هذأ وكان لسسكان

تزامنا وموسسم مكافحة ا◊رائق

ج-ن-وب أل-ولي-ة نصس-يب م-ن ع-م-ل-ي-ات مشس-اب-هة
حيث ” توزيع قرأرأت ألسستفادة من 2207
قطعة أرضسية ‘ إأطار برنامج ألهضساب ألعليا
على مسستوى بلديات تنÒة ،مولي سسليسسن،
رأسس أŸاء ،وأدي ألسس - - -ب - - -ع ،رج- - -م دم- - -وشس،
مرحوم ،بئر أ◊مام ،سسيدي شسعيب ،ومزأورو.
إأحتفاء بنفسس أŸناسسبة ” ،وضسع حيز
أÿدمة مقر بلدية سسيدي بلعباسس ألذي عرف
عملية تهيئة وترميم وأسسعة بغÓف ما‹ قدر
بـ  12مليار سسنتيم ،وهو ألقصسر ألذي يعد إأرثا
ماديا و معلما أسساسسيا من معا ⁄أŸدينة،
ح- -يث ” إأنشس -اؤوه سس -ن -ة  1877ب-ت-عليمة ملكية
لنابوليون ألذي أشسرف على تشسييده شسخصسيا،
أألمر ألذي دفع بالسسلطات أÙلية إأ ¤إأتخاذ
ÓهÎأء
قرأر ألÎميم بعد تعرضس أرجاء منه ل إ
وألتصسدع ،حيث أدرجت أŸهمة إأ ¤مؤوسسسسة
أج -ن -ب -ي-ة ﬂتصس-ة ‘ ألÎم-ي-م ل-ل-ح-ف-اظ ع-ل-ى
خصسوصسيته و‡يزأته أŸعمارية.

 10دورات تكوينية ألعوان الغابات و ا◊ماية اŸدنية بتيبازة
شس - -رعت ك- -ل م- -ن مصس- -ال- -ح ال- -غ- -اب- -ات
وا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة ب-ت-ي-بازة ،منذ بداية
الشس - -ه - -ر ا÷اريŒ ‘ ،سس - -ي- -د ب- -رن- -ام- -ج
تكويني مشسÎك ب Úالقطاع Úيتضسّمن
ت-ن-ظ-يم  10دورات م- - - -ن  12ي-وم-ا ل-كل
دورة ،يسس -ت -ف -ي -د م -ن -ه -ا أاع -وان ال-غ-اب-ات
وا◊م- -اي- -ة اŸدن- -ي- -ة ع -ل -ى ح ّ-د سس -واء و
لطفاء لسسيما ،حينما
تتعلق بتقنيات ا إ
لم-ر ب-ح-رائ-ق م-زع-ج-ة ،ه-ذاما
ي-ت-ع-ل-ق ا أ
توقفت عنده ““الشسعب““.

تيبازة :عÓء ملزي
بحسسب ما أشسارت إأليه أŸكلفة باإلعÓم
على مسستوى ﬁافظة ألغابات بالولية أمال
مقرأ ،Êفإاّن ألتظاهرة سستختتم نهاية شسهر
أكتوبر ألقادم تزأمنا و إأسسدأل ألسستار على
فÎة موسسم مكافحة حرأئق ألغابات Ãناورة
ت-ط-ب-ي-ق-ي-ة ب-غ-اب-ة أوزأك-و يشس-ارك ف-ي-ها ›مل
أألعوأن أŸعني Úبالتكوين و تتعلق بالتدخل
أŸب- -اشس- -ر إلط -ف -اء ح -ري -ق نشسب ع -ن ط -ري -ق

ألصسدفة باŸنطقة ،مع أإلشسارة إأ ¤كون تأاطÒ
ألÈن -ام -ج يضس-م-ن-ه إأط-ارأت أ◊م-اي-ة أŸدن-ي-ة
باعتبارهم أألك Ìتدربا و أألرقى تكوينا ‘
هذأ أÛال.
كانت مصسالح ألغابات بالولية قد أحصست
منذ أنطÓق موسسم مكافحة أ◊رأئق بدأية
ج -وأن أŸاضس -ي  17ح-ري-ق-ا سس-جلت معظمها
Ãن- -ط- -ق- -ت- -ي سس- -ي- -دي غ- -يÓ- -سس و شس- -رشس- -ال
أŸت -ج -اورت Úوأتت ع -ل -ى مسس -اح -ة إأج -م-ال-ي-ة
ق -دره-ا  26ه -ك -ت -ار م-ن ألصس-ن-وب-ر أ◊ل-ب-ي و
أألدغال و مسساحة صسغÒة من أألحرأشس فيما
أغلقت ذأت أŸصسالح جدول حصسيلتها للموسسم
أŸنصسرم بـ  196حريقا أسسهمت ›تمعة ‘
إأتÓف  567,727هكتار من ألغطاء ألنباتي من
بينها  340هكتار من ألصسنوبر أ◊لبي فيما
تعنى أŸسساحة أŸتبقية باألدغال و أألحرأشس
و نباتات أخرى ،مع أإلشسارة إأ ¤كون أكÈ
أÿسس- -ائ- -ر ك- -انت ق- -د سس -ج -لت خ Ó-ل فÎتÚ
متباينت Úشسملت أألو ¤يوم 8جويلية و شسملت
”
ألفÎة ألثانية أيام  26،25،24أوت بحيث ّ
تسسجيل  49,29باŸائة من أÿسسائر أŸسسجلة
طيلة أŸوسسم.

فيما يتعلق بالتحضس Òللموسسم أ◊ا‹
فقد جنّدت مصسالح ألغابات  40عام Óمهنيا
موسسميا أوكلت لهم مهمة تنظيف ألغابات و
ﬁيطاتها من ﬂتلف ألبقايا ألتي Áكنها أن
تشس -ك -ل خ -ط -رأ ع -ل -ي -ه -ا و تسس -اه -م ‘ أن-دلع
أ◊رأئق مع مسساهمتهم أŸباشسرة ‘ أإلطفاء
‘ ح- -ال أن- -دلع ح- -رأئ- -ق ك -بÒة و ذلك ع -ل -ى
مسس -ت -وى  4ورشس - -ات بـ 4م-ق-اط-ع-ات تابعة
للمحافظة ألولئية ،كما جّهزت ذأت أŸصسالح
أيضس - -ا  9سس-ي-ارأت ن-ف-ع-ي-ة ح-ام-ل-ة لصس-ه-اري-ج
أإلطفاء و  5فرق ثابتة مسستعدة للتنقل إأ¤
ميدأن أ◊رأئق ‘ حالة أندلعها ،مع أإلشسارة
إأ ¤كون هذه ألÎسسانة ألبشسرية أŸتوأضسعة
تسستفيد حاليا من خدمات ﬁ 3طات تقنية
لÓتصسالت ألÓسسلكية ،نصسبت إأحدأها Ãقر
أÙاف -ظ -ة أل -ولئ -ي -ة ،أألم-ر أل-ذي أسس-ه-م ‘
ت -وف ÒأŸع -ل -وم -ة ‘ ح -ي -ن -ه -ا ل -ك -ل أŸع-ن-يÚ
باŸسساهمة ‘ عمليات أإلطفاء ،بحيث تأاتي
ه-ذه أÿط-وة أسس-ت-ك-م-ال ÷م-ل-ة م-ن أل-ت-دأبÒ
ألقانونية أŸتعلقة بتشسكيل أللجان أŸشسÎكة
ما ب Úعّدة قطاعات على أŸسستوي Úألولئي
و أÙلي.
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أاط- -ل- -ق أام- -ن ولي- -ة ب- -وم- -رداسس
Ãن-اسس-ب-ة اف-ت-ت-اح موسسم الصسطياف
لسس -ن-ة ﬂ 2017ط-ط-ا أام-ن-ي-ا شس-امÓ-
لضس- -م- -ان أام -ن وسس Ó-م -ة اŸصس -ط -افÚ
والزوار الوافدين إا ¤الولية التي
ب -دأات م -ب -اشس -رة ب -ع -د ع -ي -د ال -ف -ط -ر
لو ،¤خ -اصس-ة
لف -واج ا أ
اسس -ت -ق -ب -ال ا أ
لط-ف-ال م-ن
م-ن-ه-ا ق-واف-ل الشس-ب-اب وا أ
وليات ا÷نوب والهضساب بالتنسسيق
مع مديرية الشسباب والرياضسة على
مسس -ت -وى م -راك -ز ال -ت -خ -ي -ي-م وب-ي-وت
الشسباب.

بومرداسس :ز - .كمال

وك -ذأ ت -ك -ل -ي-ف ‡ث-ل Úع-ن أ÷ام-ع-ة ل-تسس-يÒ
وتنشسيط دأر أŸقاولتية وأŸسساهمة ‘ كل
نشساط يهدف إأ ¤ترقية ألفكر أŸقاولتي.
ك -م -ا ت -تضس -م-ن ه-ذه ألت-ف-اق-ي-ة أل-ت-وق-ي-ع ع-ل-ى
تشس -ك -ي-ل ÷ن-ة ﬁل-ي-ة مشسÎك-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى
أ÷امعة ،تتكون من ‡ثل عن مدير ألتشسغيل
و‡ث-ل Úع-ن أل-وك-ال-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-دع-م تشس-غ-يل
ألشسباب و‡ثل Úعن أ÷امعة.
م -ن ج -ان -ب -ه ،ألÈوف-يسس-ور ““ك-م-ال ب-دأري““،
م- -دي -ر أ÷ام -ع -ة ،أك -د ع -ل -ى سس -ع -ي مصس -ال -ح
أ÷ام -ع -ة إأ ¤ت-رسس-ي-خ ف-ك-ر أŸق-اولت-ي-ة ل-دى
أل -ط -الب وأل -قضس -اء ع-ل-ى ه-اجسس أÿوف م-ن
خوضس ألتجربة و مرأفقة ألطالب ،أنطÓقا
م- -ن ألسس- -ن- -ة أألو ،¤قصس- -د ضس- -م- -ان وصس -ول
أŸعلومة ألصسحيحة إأليه ،مشسÒأ ‘ فحوى
كÓمه إأ ¤أن أ÷امعة تهدف إأ ¤ألنفتاح
على أÛتمع وألوأقع من خÓل أختيار
م -وأضس -ي -ع وأق -ع -ي -ة ‘ شس -ك -ل مشس -اري -ع ب-حث
للتخرج لتجسسيدها على أرضس ألوأقع.

ألعدد
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أıطط أألزرق أŸعد من طرف أمن
ولية بومردأسس شسمل تدأب Òوإأجرأءأت
عدة منها تنصسيب مرأكز مرأقبة للشسرطة
ع-ل-ى مسس-ت-وى وأج-ه-ة أل-ب-ح-ر ،ع-ب-ارة ع-ن
وحدة أمن حضسري مصسغر ،تقوم Ãهمة
أŸرأق -ب -ة وأسس -ت -ق-ب-ال شس-ك-اوي وبÓ-غ-ات

أŸصسطاف Úمباشسرة بهدف تسسهيل عملية
ألتوأصسل مع أŸوأطن ‘ إأطار تفعيل عمل
ألشس- -رط- -ة أ÷وأري -ة ،إأضس -اف -ة إأ ¤ت -وزي -ع
تشسكيÓت أمنية متمثلة ‘ دوريات رأجلة
وأخرى رأكبة Ÿرأقبة ألشسوأطئ وحماية
أŸصس- - -ط - -اف Úم - -ن ﬂت - -ل - -ف أشس - -ك - -ال
ألعتدأءأت.
كما ” أتخاذ إأجرأءأت أخرى ‡اثلة
فيما يخصس مرأقبة ألطرقات وأÙاور
أألسساسسية ألتي تشسهد حركة مرور كثيفة
وب- -اÿصس- -وصس ع- -ل- -ى مسس- -ت- -وى م- -دأخ -ل
ب - -وم - -ردأسس ‘ أŒاه شس- -اط- -ئ ق- -ورصس- -و
وشسوأطئ ألكرمة وزموري على مسستوى
ألطريق ألوطني رقم  ،24وتدعيم وحدأت
ألشس -رط -ة ب -ال-ع-نصس-ر أل-بشس-ري وأل-وسس-ائ-ل
ألتقنية وأللوجيسستكية Ÿكافحة أ÷رÁة
وشستى أنوأع أإلجرأم وألسسهر على تأامÚ
وم- -رأق- -ب- -ة ك- -اف -ة أألم -اك -ن وأل -فضس -اءأت
أل-ع-م-وم-ي-ة أل-ت-ي تشس-ه-د ت-ن-ظ-ي-م ف-ع-ال-يات
ونشساطات ثقافية وفنية Ãناسسبة إأحياء
موسسم ألصسطياف.

فيما تعهد مدير ا÷زائرية للمياه بالقضساء على اŸشسكل

أازمة مياه الشسرب “تد إا ¤اŸناطق ا◊ضسرية Ãعسسكر
يواجه سسكان ولية معسسكر عÈ
كامل ترابها منذ مدة ،و بشسكل غÒ
مسس- -ب -وق ث Ó-ث -ي -ة ان -ق -ط -اع اŸي -اه و
لوسس-اخ و ال-ق-م-ام-ة ،فضسÓ-
ان -تشس -ار ا أ
ع -ن ارت -ف -اع درج -ات ا◊رارة ال-ت-ي
زادت من حدة الوضسع.

معسسكر :أام ا -Òÿسس.
فانقطاع أŸياه  ⁄يعد مشسكŒ Óهله
ألسس- -ل- -ط- -ات أÙل- -ي- -ة و ل ع -اد ي -ت -ع -ل -ق
باŸناطق ألنائية أو تلك ألتي ل تتوفر
على قدرأت ألتموين Ãياه ألشسرب بشسكل
كافٍ ،إأ‰ا صسار مشسكل ألعام و أÿاصس
ب- -ع- -د أن أم -ت -د إأ ¤أŸن -اط -ق أ◊ضس -ري -ة
وأألح- -ي- -اء أل- -رأق -ي -ة ،وح -ديث ي -ت -ن -اق -ل -ه
أŸوأط -ن -ون ‘ ›السس -ه-م وع Èوسس-ائ-ط
أل-ت-وأصس-ل ألج-ت-م-اع-ي ب-ام-تعاضس شسديد،
ف- -ه -ن -اك أح -ي -اء تصس -ل م -ي -اه ألشس -رب أإ¤
ح-ن-ف-ي-ات-ه-ا ‘ فÎأت م-ت-ق-ط-ع-ة ت-ق-ل ع-ن
ثÓث سساعات كل  15-10يوم مثل حي
سسيدي سسعيد وأŸنطقة ألتاسسعة Ãدينة
معسسكر ،إأ ¤قرى و بلديات أخرى على
غ -رأر ق -ري -ة وي -زغت أŸت -اخ -م-ة ل-لسس-د و
غ - - -ريسس  ،ف - - -روح- - -ة  ،وأدي أألب- - -ط- - -ال
،أÙم -دي-ة ،سس-ي-ق ،أل-رح-ام-ن-ة ‘ ب-ل-دي-ة
ألعÁÓية و غÒها ،أين تشسكل صسهاريج
مياه ألشسرب أŸتنقلة أŸشسهد ألغالب على
ي -وم -ي -ات سس -ك -ان ه -ذه أŸن -اط -ق ‘ ظ-ل
أرت -ف -اع أسس -ع-ار أق-ت-ن-اء م-ي-اه ألشس-رب عÈ
ألصسهاريج و أزدياد أ◊اجة إأ ¤أŸاء مع
أرتفاع درجات أ◊رأرة.
‘ أŸوضسوع و من أجل بعث ألتفاؤول ‘
أن- - -فسس أŸوأط- - -ن ÚأŸت- - -ذم - -ري - -ن م - -ن
أنقطاعات أŸياه و أثرها ألسسلبي على
ي -وم -ي -ات أŸوأط -ن أÙل-ي ،أسس-ت-فسس-رت
““ألشسعب““ أ÷هات أŸسسؤوولة على تسسيÒ
ألقطاع ،منها مدير أ÷زأئرية للمياه حبي
م -ي -ل -ود أل -ذي أك -د ل -ن-ا ع-ن ق-رب أن-ف-رأج
أألزم- - -ة ب - -وصس - -ول م - -ي - -اه مشس - -روع أŸاو

◊نفيات سسكان معسسكر ،و قد أوضسح أن
ذلك سس -ي -ك -ون ‘ أج -ل أقصس -اه م -ن -تصس-ف
ألشسهر أ÷اري بعد أن أسستكملت أشسغال
ربط ﬁطة معا÷ة أŸياه ألرئيسسية بسسد
بوحنيفية Ãشسروع أŸاو
وب -حسسب تصس -ري -ح ذأت أŸسس -ؤوول ف -إان
ربط مشسروع أŸاو بنظام ألتزويد Ãياه
ألشسرب ألقد Ëسسيسسمح بتوف 13 Òألف
م 3يوميا من أŸياه لسسكان عاصسمة ألولية
و أŸناطق أÛاورة لها و هي ألكمية
ألتي تعادل كمية أŸياه أıصسصسة حاليا
لسسكان أŸنطقة ع Èألنظام ألقد““ Ëعن
طريق سسد بوحنيفية ““ ،فيما سستخصسصس 8
ألف م 3من أŸياه يوميا Ÿدينة غريسس و
ما جاورها من مناطق عﬁ Èطة تيزي،
مشسÒأ إأ ¤أنه يرتقب جدأ أن يسستكمل
أ‚از أل -ه -ي -اك-ل أŸرأف-ق-ة Ÿشس-روع أŸاو
ألضسخم ‘ أجل أقصساه سسبتم ÈأŸقبل ،و
ه -ذأ ع -ل -ى مسس -ت -وى ﬁط-تŸ Úع-ا÷ة و
ضس -خ أŸي -اه وصس -لت نسس -ب -ة م -ق -ب -ول -ة م-ن
أل‚از بعد تأاخر فادح
وسس-ي-م-ك-ن أل-ن-ظ-ام أ÷دي-د أ÷اري-ة ب-ه
أألشسغال من “وين روأق معسسكر بـ 27ألف
م 3إأضس -اف-ي-ة “ك-ن ألسس-ك-ان م-ن م-ي-اه
ألشس- -رب بصس- -ف- -ة ي- -وم- -ي- -ة و ع- -ل- -ى م -دأر
أألسسبوع ،و إأ ¤ذلك ألوقت سستمضسي هذه
ألصسائفة على سسكان معسسكر بشسكل أقل
حدة من ألفÎة ألتي أمتدت من أألسسبوع
أألخ Òلشس- -ه- -ر رمضس -ان إأ ¤غ -اي -ة أألي -ام
أل -ق -ل -ي -ل -ة أŸق -ب -ل -ة  -ت -اري -خ وضس -ع روأق
معسسكر Ÿشسروع أŸاو حيز أÿدمة ألذي
ألتزمت به ألسسلطات أÙلية و أÙدد
Ãنتصسف شسهر جويلية ،علما أن ألكمية
أإلجمالية للمياه ألتي سسيوفرها مشسروع
أŸاو بصسفة منتظمة تقدر بـ  122ألف م3
ي -وم-ي-ا م-ن أŸي-اه م-ن-ه-ا  40أل -ف م 3من
شسأانها أن تضسع حدأ Ÿعاناة أŸوأطن Úمع
ألعطشس ،كما من شسأان أŸشسروع أن يحسسن
من مسستوى ألتزويد باŸياه ألشسروب ،كما
و نوعا.

البكالوريا السستثنائية

 3596مÎشسح ‘  8مراكز بسسطيف
أتخذت مديرية ألÎبية لولية سسطيف ،كافة ألتدأب Òألتنظيمية ألÓزمة إلجرأء
ألدورة ألسستثنائية لبكالوريا  2017للمتأاخرين ،أŸقررة ‘ ألفÎة أŸمتدة من 13
إأ 18 ¤جويلية ،مع رأحة يوم أ÷معة.
خصسصست أŸدي -ري -ة ،ب -حسسب م -ا أط -ل -عت ع -ل -ي -ه ““ألشس -عب““  8م-رأك-ز إلجرأء
ألختبارأت ،متوأجدة بعاصسمة ألولية بلدية سسطيف لتسستقبل  3596مÎشسحا من
أŸتمدرسس Úوأألحرأر ،أإضسافة أإ ¤عدة مرأكز إليوأء وأإطعام ألتÓميذ ألذين
يقطنون ‘ جهات بعيدة ،وهذأ لتوف Òظروف ألرأحة لهم ،خاصسة ‘ أيام فصسل
أ◊ر.
نشس Òإأ ¤أن هذه ألدورة ألسستثنائية لقيت أسستحسسان ألكث Òمن أÎŸشسحÚ
للبكالوريا ألذين  ⁄يسسعفهم أ◊ظ إلجرأء ألدورة ألعادية ،خاصسة أألحرأر ألذين
يشسكلون نسسبة كبÒة منهم.

سسطيف :نور الدين بوطغان

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

من مراسسلينا

السسبت  08جؤيلية  2017م
المؤافق لـ  14شسؤال  1438هـ

إاجراءات جديدة لضشمان موسشم اصشطياف ناجح بولية ا÷زائر

 ٦٥شصاطئـ ـ ـا باÛـ ـ ـّان وسصعـ ـ ـر رم ـ ـزي لرك ـ ـن السصيـ ـ ـارات
و ٥٠٠دين ـ ـ ـار لكـ ـ ـراء لـ ـ ـوازم البح ـ ـ ـر
^ انعدام حد أادنى من الّنظافة

جّندت مصشالح ولية ا÷زائر Ÿوسشم
اصش-ط-ي-اف  2017أازي -د م -ن أال -ف -ي ع -ون
لضش- - -م - -ان أام - -ن وسش Ó- -م - -ة اŸصش - -ط - -افÚ
بشش -واط -ئ ال -ع-اصش-م-ة اŸق-در ع-دده-ا 6٥
شش-اط-ئ-ا مسش-موحا و‡ 22ن-وع-ا موزعÚ
ع Èالشش-ري-ط السش-اح-ل-ي ل-ل-ع-اصشمة ،كما
بعثت بتعليمة إا ¤البلديات السشاحلية
تفيد Ãجانية الششواطئ مع –ديد مبلغ
 ٥0دينارا ثمن ركن السشيارات.

سسارة بوسسنة

وأارسسلت و’ية الجزائر تعليمة خ ّصست بها
ال -ب -ل -دي -ات السس -اح -ل -ي-ة ت-ؤؤك-د ف-ي-ه-ا ع-ل-ى
م -ج -ان -ي -ة ك -ل الشس -ؤاط -ئ ال -م -ؤزع-ة ع-ب-ر
الشس -ري -ط السس -اح -ل -ي ل-ل-ع-اصس-م-ة ،وال-ب-ال-غ
عددها  65شساطئا مسسمؤحا و 22شساطئا
م -م -ن -ؤع -ا ،ح-يث تّ-م ت-ج-ن-ي-د  1600عؤن
ل- -ح -راسس -ة الشس -ؤاط -ئ ولضس -م -ان ح -م -اي -ة
المصسطافين ،ناهيك عن تكليف  800عؤن
ل -ل -ح -م -اي -ة ال -م-دن-ي-ة ب-م-خ-ت-ل-ف شس-ؤاط-ئ
العاصسمة.
وأاّكدت التعليمة أاّن مصسالح و’ية الجزائر
سس-ت-ع-اقب ك-ل م-خ-ال-ف-ي ال-تعليمة الؤزارية
ال-ق-اضس-ي-ة ب-م-ج-ان-ي-ة م-ؤسس-م ا’صس-ط-ياف،
ح -يث ت ّ-م ت -ك -ل -ي -ف ل -ج -ان ع -ل -ى مسس-ت-ؤى
ال -ب -ل -دي -ات السس -اح -ل-ي-ة م-ن أاج-ل م-راق-ب-ة
ووضس- -ع ح- -د ل- -ت- -ؤغ- -ل وسس -ي -ط -رة م -اف -ي -ا
الشسؤاطئ.
ك -م-ا تّ-م اسس-ت-ح-داث ن-ق-اط ج-دي-دة ل-رك-ن

المركبات وسسيارات المصسطافين ،حيث تمّ
تخصسيصس  12أالف مؤقع لركن السسيارات
ال -ق-ري-ب-ة م-ن الشس-ؤاط-ئ ،ح-يث سس-ي-ت-مّ-ك-ن
ال-مصس-ط-اف ب-رك-ن سس-ي-ارت-ه ب-م-ب-ل-غ رمزي
وال -ذي ’ ي -ت -ج -اوز  100دي-ن-ار جزائري،
وبالنسسبة للؤازم الشساطئ مثل الشسمسسيات
وال -ط -اول -ة وال -ك-راسس-ي ،ف-إاّن-ه ت-م ت-ك-ل-ي-ف
الؤكالة العقارية لمدينة الجزائر بضسمان
ت- -نصس- -ي- -ب- -ه- -ا ع- -ل- -ى مسس- -ت- -ؤى الشس -ؤاط -ئ
ال-م-ح-روسس-ة ،وي-ت-م ك-راءه-ا ب-م-ب-ل-غ رم-زي
حدد بـ  500دينار جزائري ،حيث سستكؤن
أاكشساك بيع اأ’كل الخفيف ولؤازم البحر
فإاّنها سستكؤن في متناول الجميع.
خرتها و’ية الجزائر
ا’مكانيات التي سس ّ
اصس -ط -دمت ب -ؤاق -ع م -ري-ر ،ف-ال-ع-دي-د م-ن
شس -ؤاط -ئ ال -ع -اصس -م-ة م-ع ان-طÓ-ق م-ؤسس-م
ا’صسطياف تشسهد وضسعية كارثية ،حيث
ط- -ب -ع ه -ذه الشس -ؤاط -ئ ن -قصس ك -ب -ي -ر ف -ي
Óم-ن وان-تشس-ار م-ريع
ال-خ-دم-ات وغ-ي-اب ل -أ
للفضسÓت واأ’وسساخ واقع مزري تعيشسه
ع -دد م -ن شس -ؤاط -ئ ال -ع -اصس-م-ة ،وه-ذا م-ا
رصسدته «الشسعب» في جؤلة قادتها لبعضس
الشسؤاطئ على غرار عين طاية والشساطئ
الؤاقع على مسستؤى منطقة زرالدة ،حيث
لمحنا تدهؤرا كبيرا لها وانتشسارا واسسعا
ل -ل -فضس Ó-ت واأ’وسس -اخ وغ -ي -اب ل -ل -ه-ي-اك-ل
وال - -خ- -دم- -ات ،وح- -ت- -ى اأ’م- -ن ف- -ي ه- -ذه
اأ’خ -ي -رة .وق -د ت -حّ-ؤلت ب-عضس الشس-ؤاط-ئ

متابعة دقيقة Ÿششاريع الّتنمية باŸدية

مطالب ـ ـ ـة اŸقاولـ ـ ـ ـ ـ Úباحـ ـ ـ ـÎام آاجـ ـ ـ ـ ـ ـال اإل‚ ـ ـ ـاز
دعا السسيد عيسسى بؤلحية أامين عام و’ية
المدية المشسرفين على إانجاز ومتابعة مشسروع
 500سسكن اجتماعي ،الؤاقع قرب دورة الشسيخ
بن عيسسى والذي تعؤد سسنة برمجته إالى 2007
 ،2008 /إالى ضسرورة تسسليم حصسة  226سسكن
خÓل مدة شسهرين ،مع منحه حصسة  112سسكن
قبل الفاتح نؤفمبر القادم ،حاثا إالى تشسكيل
خ-ل-ي-ة م-ت-اب-ع-ة ل-ل-مشس-روع ك-ك-ل ت-ت-كفل بإاعداد
تقارير يؤمية تكؤن تحت اشسراف رئيسس دائرة
ع -اصس -م -ة ال -ؤ’ي -ة ت -ع -م -ل ع -ل -ى ت -خ -ط-ي ك-ل
النقائصس والمشساكل التي تعيق عملية انجاز ما
تبقى منه بنحؤ  124سسكن وجدران الدعم
الباقية ،متعهدا في هذه المحطة بتسسخير
اأ’غ -ل -ف -ة ال -م -ال -ي -ة ال -م -م -ك -ن -ة ح-ت-ى ’ ي-ب-رر
المقاولؤن عجزهم بنقصس المال ،بإاعتبار أان
مؤسسم الشستاء هؤ على اأ’بؤاب ،إاذ يتؤجب
مضساعفة المجهؤد والمقاو’ت في الؤرشسات
وتسسديد الديؤن العالقة.
وأاب -دى م -م-ث-ل ال-ؤال-ي ت-ح-ف-ظ-ات-ه م-ن ع-م-ل-ي-ة
إاسسكان المؤاطنين الذين طال انتظارهم أ’كثر
من  03سسنؤات ،دون عمليات الربط بالشسبكات
وخ- -اصس -ة ال -م -اء الشس -روب ف -ي ه -ذا ال -م -ؤق -ع
القريب من القطب الجامعي ،والذي عرف

ال -ك-ث-ي-ر م-ن ال-ت-ن-اقضس-ات وال-مشس-اك-ل ال-ت-ق-ن-ي-ة
بسس -بب ن -ؤع -ي-ة ت-رب-ت-ه السس-ي-ئ-ة ،وع-دم ت-دارك
تسسجيل مشساريع في وقت سسابق ،فيما يتعلق
بتؤصسيل الكهرباء والغاز ،مشسيرا إالى أانه قد
ج -اء م -ن أاج -ل ت-ؤزي-ع السس-ك-ن ال-م-ن-ج-ز ول-يسس
أ’جل اإ’سستماع للحلؤل المؤؤقتة ،في حين قال
كل من مدير السسكن بالنيابة
ودي -ؤان ال -ت -رق -ي -ة وال -تسس -ي -ي -ر ال -ع -ق -اري ب-أان
مصسالحهما على أاتم اإ’سستعداد لتؤزيع حصسة
 226سسكن بهذا المؤقع في أاقرب وقت ممكن
شسريطة ربطها بالشسبكات الضسرورية.
على صسعيد آاخر ،طالب ذات المسسؤؤول بنبرة
ح -ادة تسس -ل -ي -م إاق -ام-ة  2000سس-ري-ر ب-القطب
الجامعي ببلدية وزرة ،مسستغربا في الؤقت
ذاته كيف أان عملية اإ’نجاز تسسير بطريقة
ب -ط-ي-ئ-ة ،رغ-م ع-دم ط-رح ال-م-ق-اول-ة ال-م-ك-ل-ف-ة
باإ’نجاز أ’ي مشساكل في التسسديد ،في حين
برر مدير المقاولة سسبب ذلك كؤن أان عملية
اإ’ن -ج-از ع-رفت ت-أاخ-را بسس-بب شس-ه-ر الصس-ي-ام،
حيث طالب اأ’مين العام للؤ’ية بإالغاء حصسة
ال-ت-ه-ي-ئ-ة ال-خ-ارج-ي-ة ال-محيطة بمشسروع اقامة
جامعية لـ  2000ومنحها لمقاولة أاخرى ،من
أاج-ل اسس-ت-ك-م-ال ه-ذا ال-مشس-روع وتسس-ل-ي-م-ه في

اآ’جال المحددة ،عقب التأاخر المسسجل الذي
دام نحؤ عامين ،وهذا بعدما منحت للشسركة
ال -ت -رك -ي-ة م-ه-ل-ة سس-اب-ق-ة ،م-ق-ت-رح-ا رب-ط ه-ذا
المشسروع بالطريق السسريع قصسد اإ’سستغÓل
الفؤري له ،كما حث على حذف كل النقائصس
لدى المقاو’ت المؤجؤدة بهذا المؤقع ،مع
طلبه للمرافقين له الشسروع في تشسجيره في
أاقرب وقت مع اختيار أاحسسن أانؤاع اأ’شسجار
وت -ؤح -ي -ده -ا .ه -ذا ول -ل-ع-ل-م ب-أان مشس-روع ه-ذا
القطب الجامعي ببلدية وزرة الذي يشسغل ما
بين  100إالى  150عامل ،يشستكي فيه بعضس
العمال من تأاخر أاجؤرهم منذ شسهرين حسسب
ما علم في عين المكان ،محّم Óمسسؤؤولية
بعضس اأ’خطاء التقنية الجسسيمة إالى مكتب
ال-دراسس-ات ،ب-اع-ت-ب-ار ب-أان م-ث-ل ه-ذه اأ’خ-طاء
مرفؤضسة كؤنها تتعلق بالبديهيات ،في حين
ال -ت -زم م -دي -ر ال -مشس -روع ب -ت -دارك م -ث -ل ه -ذا
اأ’خطاء ،داعيا مدير التجهيزات العمؤمية
أايضس -ا إال -ى م -ط -ال -ب -ة ه -ذه الشس -رك -ة ب-ت-ؤق-ي-ف
اأ’شسغال ببعضس اأ’جزاء وحصسر كل النشساط
ب-مشس-روع اإ’ق-ام-ة أ’ج-ل تسس-ل-ي-م-ه ف-ي اآ’ج-ال
المتعهد بها وبدون تحفظات.

اŸدية :م ــ أام Úعباسس
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ل‚از
ا÷يل الّرابع والهاتف الّثابت تأاّخرا ‘ ا إ

مشصـ ـ ـروع لربـ ـ ـ ـط  12أالـ ـ ـف منـ ـ ـزل
باألليـ ـ ـاف البصصريـ ـ ـة بوليـ ـ ـة بومـ ـ ـرداسس
كششف مدير الÈيد
واŸواصشÓ- -ت السش- -ل- -ك- -ي- -ة
والÓ-سش-ل-ك-ي-ة ل-ب-ومرداسس
ع-ب-د ال-ق-ادر ب-رك-ات على
هامشس عرضس قدمه عن
قطاعه باÛلسس الولئي
لسش - -ب- -وع ع- -ن
ن - -ه - -اي - -ة ا أ
مشش-روع ط-م-وح ل-عصشرنة
اÿدم- - - -ات ،ورب- - - -ط م - - -ا
ي- -ق -ارب  12أال -ف م -ن-زل
لل - -ي - -اف ال - -بصش - -ري- -ة
ب - -ا أ
ك - -م - -رح - -ل - -ة أاو ¤ب - -ع - -د
الن - -ت- -ه- -اء م- -ن ا‚از 44
م -وق-ع-ا يشش-م-ل ك-ل إاق-ل-ي-م
ال- -ولي- -ة ،ف- -ي- -م -ا ت -ب -ق -ى
شش - -ب - -ك - -ة ا÷ي- -ل ال- -راب- -ع
تسش Òب-وتÒة م-ت-ب-اط-ئة،
م- -ق- -اب- -ل ضش- -ع -ف شش -ب -ك -ة
ال-ه-ات-ف ال-ث-ابت ب-اŸناطق
الريفية.

بومرداسس :ز ــ كمال

ل -مصسب ل -ق -ن-ؤات الصس-رف الصس-ح-ي ال-ذي
يقذف مباشسرة الفضسÓت والمياه القذرة
ف- -ي ال- -ب- -ح- -ر ،ومصس- -ب -ا ل -فضس Ó-ت ب -عضس
المصسانع وهذا ما يعتبر اغتصسابا بحق
ال- -ب- -ي -ئ -ة وال -م -ؤاط -ن ال -ذي ي -قصس -د ه -ذه
الشسؤاطئ للسسباحة.
في المقابل تعاني شسؤاطئ أاخرى من
انشس - -ار ره - -يب ل- -ل- -ق- -اذورات وا’ك- -ي- -اسس
والقارورات البÓسستيكية التي تحّؤلت إالى
دي-ك-ؤر ل-ه-ذه الشس-ؤاط-ئ ،مشس-ؤه-ة ال-منظر
الجمالي للمنطقة ومشسكلة خطرا حقيقيا
ع - -ل - -ى م- -ن يسس- -ب- -ح ف- -ي م- -ي- -اه- -ه- -ا م- -ن
المصسطافين.
من جهة أاخرى ،طرحت أايضسا إاشسكالية
التجاوزات غير القانؤنية من طرف بعضس
ا’نتهازيين ،والمتعلقة بتأاجير الشسمسسيات
وال-ك-راسس-ي ،وف-رضس م-ب-ال-غ خ-ي-ال-ية لكراء
مسساحة على الشساطئ أاو لركن السسيارة،
ف -م -ع ت -ؤاف -د أاول -ى ال -مصس -ط -اف -ي -ن ع -ل-ى
الشسؤاطئ انتعشست تجارة الباركينغ وكراء
الشس -مسس -ي -ات رغ -م أان ت -ع -ل -ي -م -ة م-ج-ان-ي-ة
الشسؤاطئ ’ تزال سسارية المفعؤل ،وهؤ ما
ج-ع-ل ال-ؤضس-ع مشس-ح-ؤن ب-ي-ن ال-مصس-طافين
وبعضس من مافيا الشسؤاطئ من الشسباب،
الذين أاصسبحؤا يفرضسؤن منطقهم بالقؤة.
من جانب آاخر ،عّبر المصسطافؤن عن
اسستيائهم من تدني الخدمات بالرغم من
اإ’مكانيات الضسخمة التي تمّ تسسخيرها.

العدد

ال-مشس-روع ال-م-ق-ت-رح حسسب
ذات ال - -مصس - -در سس - -ي - -مّ- -ك- -ن
ال -مشس -ت -رك -ي-ن ال-ذي-ن ت-ت-ؤف-ر
لديهم هذه التقنية مسستقبÓ
م -ن كسسب خ-دم-ات م-ت-ن-ؤع-ة
ومختلفة على غرار الهاتف
ال - - -ث- - -ابت ،ا’ن- - -ت- - -رنت ذات
ال -ت -دف -ق ال -ع -ال -ي ،ال -ف -اكسس
وخدمة التلفاز الرقمي ،كما
كشسف بالمناسسبة عن مشسروع
لتعميم الخدمة بتقنية الجيل
الرابع التي عرفت تاأخرا في
ال-ت-جسس-ي-د ال-ميداني ،مشسيرا
في هذا الصسدد عن اإنجاز
 29محطة للجيل الرابع ،في
ان -ت -ظ -ار ت -جسس-ي-د ال-مشس-روع
ال -ث -ان -ي ال -ذي ي -ت -م ان -ج -ازه
حاليا المتكؤن من  45محطة
جديدة باإمكانها تؤسسيع هذه

الشس- -ب- -ك -ة ب -ال -خصس -ؤصس ف -ي
المناطق الجبلية التي يصسعب
ربطها با’ألياف البصسرية.
وب -ه -دف ت -خ -ف -ي-ف الضس-غ-ط
ع- - -ل- - -ى م - -ك - -اتب ال - -ب - -ري - -د
ال -م-ت-ؤاج-دة ب-م-راك-ز ال-م-دن
ال- -ت- -ي ت- -ع -ان -ي م -ن ظ -اه -رة
ال-ط-ؤاب-ي-ر ال-ي-ؤم-ي-ة ،ت-م وفق
تصسريح مدير البريد تركيب
ثÓثة مؤزعات اآلية جديدة
ل -ل -ن -ق -ؤد واإع -ادة ت -ه -ي -ئ-ة 11
م -ك -تب ب -ري -د م -ؤزع -ة ع -ب-ر
ت -راب ال -ؤ’ي -ة ،ل -ك-ن م-ع ك-ل
ذلك ت- - -ب - -ق - -ى ال - -خ - -دم - -ات
ال - -م - -ق - -دم- -ة حسسب زب- -ائ- -ن
المؤؤسسسسة تعاني الكثير من
النقائصس لعل اأبرزها ظاهرة
ال- -ط- -ؤاب- -ي- -ر ال- -ي- -ؤم -ي -ة ف -ي
شس - -ب - -اب- -يك ال- -ب- -ري- -د واأم- -ام
المؤزعات ا’آلية التي تكؤن
العديد منها معطلة اأو خارج
ال- -خ- -دم- -ة ،ب -ا’إضس -اف -ة اإل -ى
ن - -قصس ا’أع- -ؤان ف- -ي ب- -عضس
المراكز ،وهؤ ما يؤّلد ضسغطا

مسس- - -ت- - -م- - -را خ- - -اصس- - -ة ف - -ي
ال-م-ن-اسس-ب-ات ال-ه-ام-ة ،ف-رغ-م
ت-م-دي-د اآج-ال ال-خ-دم-ة حتى
السسادسسة مسساء اإ’ اأن العمل
بالحد ا’أدنى من المؤظفين
مثلما هؤ معمؤل به في عدد
م -ن ال -م-راك-ز ال-رئ-يسس-ي-ة ق-د
ي-ب-ق-ي ال-ؤضس-ع-ي-ة ع-ل-ى حالها
حسسب ت-ع-ل-ي-قات المؤاطنين،
في حين يبقى مشسروع ربط
م- -ن- -اط- -ق و’ي- -ة ب -ؤم -رداسس
بخدمة الجيل الرابع تعرف
الكثير من العقبات والتاأخر
في اإتمام المشسروع الذي تم
ا’ن - - -ط Ó- - -ق ف- - -ي- - -ه م- - -ن- - -ذ
سس-ن-ؤات ،وشسّ-ك-ل ف-ات-حة اأمل
ب- -ال- -نسس- -ب- -ة لسس- -ك -ان ال -ق -رى
وال -م -ن -اط -ق ال-م-ع-زول-ة ال-ت-ي
تفتقد لشسبكة الهاتف الثابت
وا’نترنت التي بقيت ثابتة
دون تؤسسيع ،وجدل اآخر من
قبل الزبائن نتيجة رفع قيمة
ا’شستراك اإلى  3500دينار.

منح  ٣٥رخصشة اسشتثنائية للّناقل Úبسشكيكدة

أاصصحاب ا◊افÓت يتÓعبون بتعليمات مديرية النقل

كشش -ف رئ -يسس دائ -رة ال-ق-ل بسش-ك-ي-ك-دة أاّن
مصشا◊ه بالتنسشيق مع مديرية النقل منحت
لصش-ح-اب ح-افÓت
 ٣٥رخصش-ة اسش-ت-ث-ن-ائ-ي-ة أ
النقل العمومي لضشمان نقل اŸسشافرين عÈ
ليام
خ-ط ال-ق-ل  -سش-ك-ي-ك-دة خ-اصش-ة خÓ-ل ا أ
ال- -ت -ي تÈم -ج ف -ي -ه -ا مسش -اب -ق -ات ع -ل -ى غ -رار
ام -ت -ح -ان -ات ال -ب-ك-ال-وري-ا وك-ذا ال-ت-وظ-ي-ف ‘
قطاع الÎبية ،عقب قيام الناقل Úاÿواصس
ال-ع-ام-ل Úع-ل-ى مسش-ت-واه ب-إاضشراب مفتوح عن
العمل احتجاجا على قيام ا◊افÓت العابرة
للجهة الغربية للولية بالقل.

سسكيكدة :خالد العيفة

وفي رّده على سسؤؤال أاحد نؤاب المجلسس
الشس -ع -ب-ي ال-ؤ’ئ-ي ح-ؤل ال-م-ؤضس-ؤع ف-ي دورت-ه
ال- -ع- -ادي- -ة ال- -ث- -ان -ي -ة ،ب ّ-رر م -ن -ح ال -ت -راخ -يصس
ا’سس-ت-ث-ن-ائ-ي-ة بسس-بب ت-عّ-ن-ت الناقلين الخؤاصس
العاملين على مسستؤى خط القل  -سسكيكدة،
ال- -ذي- -ن  -حسس -ب -ه « -رغ -م ك -ل ا’ق -ت -راح -ات
المقدمة في سسبيل ايجاد حل يرضسي الناقلين
م -ن ج -ه-ة وال-مسس-اف-ري-ن م-ن ج-ه-ة أاخ-رى م-ن
خÓل تمكين الحافÓت المارة بالقل إالى باقي
م-ن-اط-ق ال-ؤ’ي-ة اأ’خ-رى ب-ال-ت-ؤق-ف ف-ي نقطة
ع -ب -ر ال -ط -ري-ق ا’ج-ت-ن-اب-ي م-ن خÓ-ل ن-ق-ط-ة
التجمع السسكان بحي بؤدليؤة الشسريف ،ورغم
أان -ه -م واف -ق -ؤا ع -ل -ى ه -ذا ال -ق -رار م-ن خÓ-ل
اجتماع ممثليهم بالهيئات المعنية ،إا’ أانهم
في اأ’خير تراجعؤا عن هذا ا’لتزام وعادوا

Óضسراب متسسببين في إارباك كبير
مجددا ل إ
ل -ل -مسس-اف-ري-ن سس-ي-م-ا ال-م-ق-ب-ل-ي-ن ع-ل-ى اج-ت-ي-از
ال-مسس-اب-ق-ات ال-مصس-ي-ري-ة « ،ول-م ي-ك-ت-ف ه-ؤؤ’ء
حسسب رئيسس دائرة القل بهذا ا’مر الصسادر
م -ن -ه -م ،وق -ام-ؤا ب-ت-ه-دي-د زمÓ-ئ-ه-م م-ن ع-دم
مؤاصسلة ا’ضسراب .يحدث هذا في الؤقت
الذي بلغ فيه عدد الحافÓت العاملة عبر
خط القل  -سسكيكدة  63حافلة ،منها من
تعمل عبر خطؤط أاخرى ،اأ’مر الذي يف ّسسر
تراجع عدد من هؤؤ’ء عن مؤاصسلة اإ’ضسراب
بسس -بب ت -أاث -ي -ره ع -ل -ى وضس-ع-ه ال-م-ال-ي ،وأايضس-ا
Óضسراب بسسبب وجؤد
مؤاصسلة البعضس اآ’خر ل إ
مؤارد مالية أاخرى.جاء هذا التصسريح ،على
ه -امشس ال -دورة ال -ع -ادي -ة ال -ث -ان -ي -ة ل-ل-م-ج-لسس
الشس -ع-ب-ي ال-ؤ’ئ-ي ،ب-إاشس-راف رئ-يسس ال-م-ج-لسس
الشسعبي الؤ’ئي ،وحضسؤر محمد حجار والي
ال -ؤ’ي -ة ،رؤوسس -اء ال -دوائ-ر ورؤوسس-اء ال-م-ج-السس
الشسعبية المنتخبة وأاعضساء المجلسس الشسعبي
الؤطني ،حيث تّمت مناقشسة مشسروع الميزانية
اإ’ضس-اف-ي-ة لسس-ن-ة ال-ج-اري-ة وال-حسس-اب اإ’داري
لسسنة الماضسية ،مع المصسادقة عليهما ،كما
تّمت مناقشسة ملف الشسباب والرياضسة ،وطرح
أاعضس- -اء ال- -م- -ج- -لسس الشس -ع -ب -ي ال -ؤ’ئ -ي ع -دة
تدّخÓت تتعلق بانشسغا’ت المؤاطنين ،كما تّم
الخروج بعدة تؤصسيات تتمحؤر حؤل النهؤضس
ب -ق -ط -اع الشس -ب -اب وال -ري -اضس -ة ع -ل -ى مسس-ت-ؤى
الؤ’ية.
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الموافق لـ  ١4شسوال  ١4٣٨هـ

‘ ذكــــــــرى  ٥٥لعيدي ا’سستقÓل والشسباب

نافـ ـ ـ ـذة علـ ـ ـ ـ ـى دور ا÷زائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر
‘ ا◊ـ ـروب العربي ـة اإلسسرائيلي ـة

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

‘ ه -ذه ال -
ال- -ت- -اري - -ورق -ة يسس -ل-ط أا .ع-ب-
د
ا
ل
ن
و
ر
ج
و
د
ي
،
ب
ا
خ ا◊ديث واŸع- -اصس- -ر ع- -ن دور ا÷زائ حث ب-ال-دك-ت-وراه ‘
العربي
 -ر اكام ة ا’سسرائيلية واقتناعها اŸبدئي بحتمي ل -ري -ادي ‘ ا◊روب
ة
لا
ال
اŸشس -لطاقات ‘ مواجهة العدو الصسهيو Êال تجنيد الكلي ووضسع
ذي
روط-ة م-ن ال-د
يجد اŸسساندة غÒ
 1967وال-ت-حضس ول ال-غ-رب-ي-ة .وت-وق-
ف
ا
ل
ك
ا
ت
ب
ع
ن
د
ح
رب حزيران
 Òل-ه-ا م-ن خ-
Óل ل-ق-اءات م-ك-ث-ف-ة
رئ -يسس
وال › -لسس ال-ث-ورة أان-ذاك م-رف-وق-ا ب-ق-ائ-د ا ب Úه-واري ب-ومدين
’
رئ -
ر
ي
ك
س
ا
س
ن
ا
ع -ب
ل-ط-اه-ر زبÒي
د ال-ن-اصس-ر وال-وف-د اŸ
ص
س
ر
ي
ق
ب
ل
ا
Ÿ
ا
و
ل
ا
ص
ج
س
العدو هي
ه-ة اŸصسÒي-ة م-ع
وثيقة ه و““ .Êالشسعب““ تنشسر
م
س
س
ا
ه
م
ة
ا
ل
د
ك
ت
و
ر
امة تؤورخ Ÿرحل
عبد النور بصسفتها
لعيدي ا’سستقÓل والش ة من تاريخ ا÷زائر
و
ا
ل
ع
ر
ب
‘
ا
ل
ذ
ك
ر
ى ٥٥
سباب.

التحرير

حرب حزيران  1967أا‰وذجا
بقلم :أا.عبد النور جودي
باحث ‘ التاريخ ا◊ديث واŸعاصصر

ا◊لـقـ ـ ـ ـ ـ ـة 1
خÓ- -ل ت -لك ال -فÎة
م- - - - -ن م- - - - -ن - - - -تصس - - - -ف
السس- -ت- -ي- -ن- -ي- -ات ك- -انت
مصسر تواجه مصساعب
ومشس- -كÓ- -ت داخ -ل -ي -ة
وخ - - -ارج- - -ي- - -ة ،وق- - -د
“ث -لت ت-لك اŸصس-اعب
’خÒة بالتحديد ‘
ا أ
م-وق-ف مصس-ر اŸت-حرج
‘ ح- -رب ال- -ي -م -ن ،و‘
’سس-رائ-يلي
ال-ت-ه-دي-د ا إ
لسس -ي -ن -اء م -ن ن -اح -ي -ة
الشسرق ‘ .مطلع سسنة
 ،1966ك - - -ان ه - - -واري
بومدين قد سسافر إا¤
مصس - - -ر ضس- - -م- - -ن وف- - -د
سس- -ي- -اسس- -ي وعسس- -ك- -ري
م - - -ه - - -م ‘ أاول زي- - -ارة
رسس-م-ي-ة ل-ه إا ¤مصس-ر،
وك- -ان ال -ه -دف اŸع -ل -ن
ه -و السس-ع-ي إا ¤إاع-ادة
العÓقات ب Úالبلدين
ب- - -ع- - -د فÎة ا÷م- - -ود
ال-ت-ي سس-ادت-ه-ا ن-ت-ي-ج-ة
ال- -ت- -ح- -ول السس- -ي -اسس -ي
ال- - - -ذي ط - - -رأا ع - - -ل - - -ى
ا◊كومة ا÷زائرية.
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لقد آامن جمال عبد الناصسر
أان الصسراع مع إاسسرائيل هو ‘
ا◊قيقة صسراع عربي إاسسرائيلي
و’ يصس -ل -ح أان ت -ك -ون مصس -ر ه -ي
الطرف الوحيد فيه ،بل ’بد من
اشسÎاك جميع الدول العربية كل
بحسسب قدرته ،اشسÎاًكا مباشسًرا
‘ ذلك الصسراع ،و’بد من تعبئة
الشسعوب العربية والدول العربية
وم -ن -ه-ا ا÷زائ-ر ك-ل ع-ل-ى حسسب
إام-ك-ان-ات-ه-ا سس-ي-اسسً-ي-ا ،واقتصسادًيا
وعسسكرًيا من أاجل مواجهة ذلك
العدو الصسهيو Êالذي يسستهدف
اأ’مة العربية.
صس -در ب-ي-اٌن ع-ن ا÷م-ه-وري-ة
العربية اŸتحدة وا÷زائر بعد
ا’جتماعات التي جرت بينهما
‘  ٢٨ن - -وف - -م Èإا ¤غ- -اي- -ة 5
ديسسم ١966 Èم والتي أاكد فيه
ج -م -ال ع -ب -د ال -ن -اصس -ر وه -واري
بومدين تأاييدهما التام للقضسية
ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة وم-ن-ظمة التحرير
الفلسسطيني ودعم نضسال الشسعب
ال- -ع- -رب- -ي ‘ ال- -ي- -م- -ن ا÷ن -وب -ي
اÙتل ضسد ا’سستعمار والتخلف
وك -ذلك دع -م ث -ورة ال -ي -م-ن ،ك-م-ا
أاك-دا إاÁان-ه-م-ا Ãن-ظ-م-ة الوحدة
اإ’ف -ري -ق -ي -ة ودوره -ا ا◊ي-وي ‘
–ري- - -ر ودع - -م ج - -ه - -ود ال - -دول
اإ’ف- - -ري- - -ق- - -ي- - -ة ن - -ح - -و ا◊ري - -ة
وا’سس- -ت- -قÓ- -ل وأاه -م -ي -ت -ه ودع -ا
ال -رئ -يسس-ان ل-ع-ق-د م-ؤو“ر ع-اŸي
لنزع السسÓح تشسÎك فيه جميع
دول العا.⁄
خÓل لقاء الوفد ا÷زائري
Ÿصسر والذي كان مرافًقا لهواري
ب-وم-دي-ن م-ع ع-ب-د ال-ن-اصس-ر سس-أال
رئ- - -يسس ه - -ي - -ئ - -ة أارك - -ان ا÷يشس
ا÷زائري الطاهر الزبÒي عبد
الناصسر عن اŸوقف بخصسوصس
ال-ت-ه-دي-د اإ’سس-رائ-ي-ل-ي ف-رد عليه
ع- -ب- -د ال -ن -اصس -ر ق -ائ « : Ó-ن -ح -ن
مسستعدون ولكن uلدينا نق ًصسا ‘
الطائرات اŸقاتلة ! فهل لديكم
ط - -ائ- -رات سس- -وخ- -وي؟» .ف- -ق- -ال
الطاهر الزبÒي ‘ نفسسه « :إان
جمال عبد الناصسر كان على علم
بصس-ف-ق-ات السسÓ-ح ال-ت-ي ع-قدتها
ا÷زائر مع ا’–اد السسوفيتي،
بل حتى الصسفقات السسرية التي
ع -ق -دن -اه-ا م-ع-ه؛ أ’ن الشس-ح-ن-ات
ك -انت تصس-ل-ن-ا ع-ن ط-ري-ق مصس-ر.
ف -أاج -اب ق -ائ « :Óً-ل -ق -د اشسÎي-ن-ا
دفعة منها لكن  ⁄تصسل كلها».
ورد عليه عبد الناصسر بقوله« :
إاذا ك-ان ط-ي-اروك-م  ⁄يسس-ت-ك-م-ل-وا
ت -دري -ب-ه-م ب-ع-د ف-ل-دي-ن-ا ط-ي-ارون
جاهزون لقيادة هذه الطائرات».
ومن الواضسح أان الطاهر الزبÒي
 ⁄يحط رًدا نهائًيا لعبد الناصسر،
وأارج -أا اأ’م -ر ال -ن -ه -ائ -ي ل-ه-واري
بومدين.
‘ وقت ’حق طلب اŸشسÒ
ع -ب -د ا◊ك -ي-م ع-ام-ر اŸسس-اع-دة
ال -عسس -ك -ري -ة م -ن ا÷زائ -ر؛ لسس -د
النقصس التسسليحي الذي كان ‘
ا÷يشس اŸصسري؛ إاذ طلب تزويد
مصسر بطائرات سسوخوي وثÓث
غ -واصس-ات ،وق-د أاوضس-ح ال-ط-اه-ر
ال -زبÒي ل -ع -ام -ر أان مصس -ر ع -ل-ى

دراية كاملة Ãا لدى ا÷زائر من
أاسسلحة.
شساهدت الفÎة السسابقة على
ح- - - -رب  5جوان ١96٧تنامي
ل -ل-عÓ-ق-ات اŸصس-ري-ة ا÷زائ-ري-ة
خ -اصس -ة ‘ الشس -ؤوون ال -عسس -ك -ري-ة
بدءا من ماي  ١965وحتى قبيل
ا◊رب ب -أاي -ام ق -ل -ي-ل-ة ح Úك-انت
مصس-ر ت-ق-وم Ãن-اورات عسس-ك-ري-ة
‘ شسبه جزيرة سسيناء.
لقد كانت الشسواهد السسياسسة
والتحركات العسسكرية تدل على
أان ا◊رب ب Úمصسر وإاسسرائيل
واقعة ’ ﬁالة خاصسة مع ازدياد
تصس -ع-ي-د اŸوق-ف ب-ي-ن-ه-م-ا وب-ع-د
إاغ Ó- - -ق مضس- - -اي- - -ق تÒان أام- - -ام
اÓŸح- -ة اإ’سس- -رائ- -ي -ل -ي -ة ،وك -ان
ا’ع- -ت- -ق- -اد ح- -ت- -ى ل- -دى ال -ق -ادة
ا÷زائ - - -ري Úع- - -ل- - -ى أان ا÷يشس
اŸصس- - - -ري ق - - -ادر ع - - -ل - - -ى ﬁو
إاسس -رائ -ي -ل ،وذلك خ -ط -ر جسس-ي-م
أاسساسسه عدم إادراك قوة العرب
وق- -وة ال- -ع -دو الصس -ه -ي -و .Êل -ك -ن
ان -ح -ازت بشس -ك -ل واضس -ح ك-ل م-ن
ال -و’ي -ات اŸت -ح -دة وب-ري-ط-ان-ي-ا
إ’سسرائيل‡ ،ا أاثر بالسسلب على
موقف القوى العربية خاصسة ‘
مصسر وسسوريا.
أاعلن الطاهر الزبÒي ‘
أاول ج- - - -وان  ،١96٧أان ال - -ق- -وات
اŸسس-ل-ح-ة ل-ل-ج-م-ه-وري-ة ال-ع-رب-ي-ة
اŸت - -ح- -دة (مصس- -ر) ق- -د أاخ- -ذت
أاماكنها ‘ داخل سسيناء ،وأاشسار
إا ¤أان ال - - -دع - - -م ال - - -عسس- - -ك- - -ري
ا÷زائ- -ري م -ن ال -ق -وات ا÷وي -ة
البحرية سسوف يصسل إا ¤الشسرق
اأ’وسس- -ط ،أاي م- -ي- -دان اŸع -رك -ة
قريبا.

بومدين وبوتفليقة أاك Ìأاعضساء
›لسس الثورة –م ًسسا للمعركة
Œدر اإ’شسارة إا ¤أان هواري
ب-وم-دي-ن وع-ب-د ال-ع-زي-ز بوتفليقة

العدد
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كانا أاك Ìأاعضساء ›لسس الثورة
ا÷زائ- - -ري - -ة –مًسس - -ا ل - -دخ - -ول
اŸعركة وكأانهم كانا عرًبا أاكÌ
من البقية.
أاصسدرت ا÷زائر العديد من
ال- -ق- -رارات ال- -ت- -ي ت -ن -اسسب ا÷و
اŸشسحون عسسكريا ،منها إاعÓن
ا÷زائر حالة تعبئة عامة للشسعب
ا÷زائر ،حيث أاذاع ذلك ›لسس
ال -ث-ورة ق-ائ« :Óً-ب-أان ال-ت-ه-دي-دات
واŸسس-اوم-ات ال-ت-ي ت-ت-ع-رضس ل-ها
القاهرة ودمشسق يقصسد التهديد
الصس-ه-ي-وŸ Êصس-ر وسس-وري-ا ت-عتÈ
تهديًدا مباشسًرا للجزائر وللشسعب
ا÷زائري ،وتسستهدف اسستقÓله
ومكاسسبه الثورية ».
أاعلن هواري بومدين « :إانه
مسس -ت -ع -د إ’رسس -ال أاك Èج-زء م-ن
الطÒان ا÷زائري لÓشسÎاك ‘
اŸع -رك -ة _ضس -د إاسس-رائ-ي-ل _‘
ح -ال -ة نشس-وب-ه-ا ،وق-ال إان-ه سس-وف
يفكك أاجنحة الطائرات اŸقاتلة
وي -ح-م-ل-ون-ه-ا ‘ ط-ائ-رات ال-ن-ق-ل
ال- -ك -بÒة وسس -تصس -ل إا ¤مصس -ر ‘
أاقرب وقت ‡كن».
أاع- -ل- -نت ا÷زائ- -ر ‘ ن- -فسس
ال -وقت أان ا◊ك -وم -ة ال -ت -ونسس -ي-ة
وافقت على مرور وحدات من
ا÷يشس ا÷زائ -ري ‘ ط -ري -ق -ه-ا
إا ¤ا÷مهورية العربية اŸتحدة
(مصسر).
قال بومدين قبل يوم Úمن
ا◊رب « :لقد أاعلنت ا◊كومة
ا÷زائ -ري-ة أان-ه-ا سس-ت-ب-دأا ب-ح-م-ل-ة
واسس -ع -ة ال-ن-ط-اق ‘ ك-اف-ة أان-ح-اء
ال -ب Ó-د ÷م -ع ال-تÈع-ات لصس-ال-ح
ا÷م-ه-وري-ة ال-ع-رب-ية اŸتحدة ».
أاصسدرت جبهة التحرير الوطني
ا÷زائري بياناً جاء فيه « :إاننا
نأامل من كل جزائري أان يتÈع
ب- - -ي- - -وم م - -ن أاج - -ره Ÿن - -اهضس - -ة
اإ’مÈي-ال-ي-ة .وك-م-ا ت-ق-رر وضسمن
ب- -رن- -ام- -ج مسس- -اع- -دة ك- -ل مصس -ر
وسس - - -وري - - -ا ‘ ا◊رب أاع- - -ل- - -نت
ح -ك -وم -ة ا÷زائ -ر ق-رارا ب-زي-ادة

أاج- - -ور ت- - -ذك- - -رة ال- - -دخ- - -ول إا¤
السس-ي-ن-م-ا ،وصس-در ط-اب-عً-ا ب-ريديًا
يرجع دخله للمجهودات ا◊ربية
‘ الشسرق اأ’وسسط».
قامت مظاهرات طÓبية اأمام
السس-ف-ارة اأ’م-ري-ك-ي-ة ‘ ا÷زائ-ر
ت- -ه- -ت- -ف ف- -ي- -ه -ا ج -م -وع الشس -عب
ا÷زائ -ري بسس -ق-وط ا’سس-ت-ع-م-ار
اأ’م-ري-ك-ي وصس-ن-ي-ع-ت-ه إاسس-رائ-ي-ل،
وسس -ل -م وف -د م -ن اŸت -ظ -اه -ري -ن
م- - -ذك - -رة اح - -ت - -ج - -اج ل - -لسس - -فÒ
اأ’م - -ري - -ك - -ي ع- -ل- -ى ا’ن- -ح- -ي- -از
اأ’م-ري-ك-ي إ’سس-رائ-ي-ل ال-تي تهدد
الدول العربية.

نكسسة  1967م وموقف ا÷زائر
‘ صس - -ب - -اح اإ’ث - -ن 5 Úجوان
 ،١96٧ق - -امت ال - -ق- -وات ا÷وي- -ة
اإ’سس-رائ-ي-ل-ي-ة ب-ه-ج-وم ج-وي على
ج- -م- -ي- -ع اŸط- -ارات وال -ق -واع -د
ا÷وي- -ة اŸصس- -ري- -ة ‘ السس- -اع- -ة
 ،٨:45صس-ب-اًح-ا واسس-ت-م-ر ال-ه-جوم
Ÿدة ثÓث سساعات‡ ،ا اأسسفر
ع- - -ن- - -ه ت- - -دم ÒالسسÓ- - -ح ا÷وي
اŸصس- -ري ع -ل -ى اأ’رضس وت -دمÒ
أاغ - -لب ال - -ق - -واع - -د واŸط- -ارات
اŸصسرية.
يقول موشسيه ديان Moshe
وزي - -ر ال - -دف - -اع
Dayan
اإ’سسرائيلي تعليقا على هجمات
ال -ط -ائ -رات اإ’سس -رائ -ي -ل -ي-ة ع-ل-ى
الطائرات اŸصسرية ‘« :غضسون
سساعة بداأت تقارير طيارينا ترد
ع -ل -ي -ن -ا ب-أان م-ئ-ات م-ن ط-ائ-رات
ال -ع -دو ق -د دم-رت ع-ل-ى اأ’رضس،
وم -واق -ع الصس -واري -خ اإم -ا دم -رت
وإام- - -ا اأصس- - -ب- - -حت غ Òصس- - -ا◊ة
لÓسستعمال».
بضسرب اŸطارات اŸصسرية
” القضساء على معظم طائرات
السسÓح ا÷وي اŸصسري خاصسة
بسس- -بب –ط- -م اŸم- -رات ال- -ت- -ي
ت -ت -خ -ذه -ا ال -ط -ائ-رات اŸق-ات-ل-ة

منطلقًا لها ‘ .الوقت ذاته ،أابلغ
ج- -م- -ال ع- -ب -د ال -ن -اصس -ر ه -واري
ب -وم -دي -ن ب -أان -ه ’ ت -وج -د ق -وات
مصس - -ري - -ة ك- -اف- -ي- -ة ب Úال- -ق- -ن- -اة
وال- -ق- -اه -رة ،وط -لب م -ن -ه ت -وفÒ
وسسائل قدر من ا◊ماية ا÷وية
ب- -ع- -د ال- -ت- -دم Òشس- -ب- -ه ال- -ك -ام -ل
Óسس -ط -ول ا÷وي اŸصس -ري ‘
ل -أ
اليوم اأ’ول للحرب.
ع Èجمال عبد الناصسر عن
اÿسس -ائ-ر ال-ت-ي ت-ك-ب-ده-ا ا÷يشس
اŸصسري ١96٧ب - -ق - -ول- -ه« :إان
اأ’سس -اب -ي -ع ال -ت -ي أاع -ق -بت ح -رب
 ١96٧كانت Ãثابة كابوسس دائم
ع - -ل - -ي - -ن- -ا .ف- -ق- -د دم- -ر السسÓ- -ح
اŸصسري وكانت القاهرة نفسسها
عرضسة للهجوم ،ولو أان القوات
اإ’سسرائيلية قررت التقدم غرب
ال -ق -ن -اة م -ا اسس -ت-ط-اع ا÷يشس أان
يوقف تقدمها»
ب -ع -د ت -لك الضس -رب -ة ال-ق-اسس-ي-ة
للجيوشس اŸصسرية أاو’ وللجيوشس
ال -ع -رب -ي -ة اأ’خ -رى ُصس -دم ال-ع-ا⁄
ال-ع-رب-ي ،وف-وج-ئ ال-ع-ا ⁄ال-غربي
بقرار تنحي جمال عبد الناصسر
وت- -خ- -ل- -ي- -ه ع- -ن ج- -م -ي -ع اŸه -ام
والسس -ل -ط-ات ال-ت-ي ك-ان يشس-غ-ل-ه-ا،
واإعÓ- -ن -ه ا’سس -ت -ع -داد ل -ت -ح -م -ل
مسس- -ؤوول- -ي- -ة م- -ا ح- -دث ،وق- -راره
ب -ال -ع -ودة اإ ¤صس-ف-وف ا÷م-اهÒ
كأاي مواطن عادي.
“ث- -ل ه- -زÁة  ١96٧ضسربة
كبÒة للقوى العربية ،فقد قدرت
اÿسس- -ائ- -ر ال- -بشس -ري -ة اŸصس -ري -ة
حوا‹  ١٣900ب Úشسهيد ومفقود
واأسس ‘ ،Òح Úخسسائر ا÷بهة
اإ’سس-رائ-ي-ل-ي-ة ف-كانت حوا‹ 9٨٣
ق -ت -ي Óً-و 45١٧ج-ريً-ح-ا .ب-ل-غت
خسسائر مصسر  % ٨0من اŸعدات
العسسكرية موزعة على كافة أافرع
القوات اŸسسلحة اŸصسرية ،وذكر
ﬁم - -د ف - -وزي وزي - -ر ا◊رب- -ي- -ة
اŸصس- -ري« :إان ال- -ق- -وات ا÷وي -ة
خسسرت  %4من أافرادها».
يتبع

‹hO

السضبت  ٠٨جويلية  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ١٤شضوال  ١٤3٨هـ

قمة الـ  ٢٠تنطلق بهامبورغ باŸانيا على وقع احتجاجات

توإفق حول ﬁاربة إإلرهاب و ﬁادثات شصاقة حول إلتجارة و إŸناخ
ﬁادثات شصاقة

’Ÿانية قمة ›موعة العششرين التي تعّززت أاهميتها
انطلقت ،أامسش ‘ ،هامبورغ ا أ
بلقاءات مهمة ب Úقادة ا’قتصشادات الكÈى ،وعلى رأاسشها اللقاء الذي جمع الرئيسش
’م-ري-ك-ي دون-ال-د ت-رامب ،ول-ق-اء ه-ذا ا’خÒ
ال -روسش -ي ف-لد ÒÁب-وت Úون-ظÒه ا أ
بالرئيسش الصشيني ششي ج Úبينغ وذلك على وقع احتجاجات ششعبية ضشد العوŸة.
’Ÿانية أا‚يل مÒكل بحضشور العديد من
تبحث القمة التي تسشتضشيفها اŸسشتششارة ا أ
ق -ادة ال-ع-ا ،⁄ع-دة قضش-اي-ا ت-تضش-م-ن ال-ت-ج-ارة ،ا’ق-تصش-اد ،اŸن-اخ ،ا’ره-اب و قضش-ي-ة
الهجرة التي اصشبحث هاجسشا مرعبا للمعمورة قاطبة.
تسضببت هذه اŸوضضوعات ‘ حدوث انقسضام اسض -ت -ط Ó-ع-ات ال-رأاي ‘ ال-ولي-ات اŸت-ح-دة.
‘ صض- -ف- -وف ق- -ادة الق- -تصض- -ادات ال- -كÈى ‘ وسض-ي-ك-ون ع-ل-ي-ه أان ي-ع-ت-م-د ال-ل-ه-ج-ة السض-ل-ي-م-ة
العا ،⁄كما وضضعت الرئيسض األمريكي دونالد Ùاول -ة دف -ع ال -ع Ó-ق -ات ب Úال -ب -ل-دي-ن ال-ت-ي
ترامب بشضكل خاصض على ا÷انب اŸعاكسض توترت ‘ عهد أاوباما ،لكن دون أان يجازف
ب- -ات- -ه- -ام- -ه ب- -الضض -ع -ف أاو Ãح -اب -اة ال -رئ -يسض
لها.
لعل أاهم ما ّÁيز قمة هامبورغ ،هو اللقاء الروسضي.
ال -ت -اري -خ -ي ال -ذي ج -م -ع لول مّ-رة ال-رئ-يسض Úتوقع اÙللون احتمال التوصضل إا ¤أارضضية
ترامب و بوت ، Úحيث بحث الزعيمان العديد مشضÎك -ة ح -ول سض -وري -ا رغ -م ال -ت-وت-ر الشض-دي-د
من القضضايا و اŸلفات بأامل تخفيف حدة القائم منذ إاسضقاط األمريكي Úطائرة سضورية
اÓÿف ‘ العÓقات ب Úالبلدين .قبل لقاء ‘ ١٨جوان بداعي أانها هددت حليفا كرديا.
بوت Úو ترامب قال ﬁللون سضياسضيون «لدى هذا وجمعت القمة أايضضا ب Úترامب والرئيسض
الرئيسض األمريكي الذي كان قد أاشضاد ببوت Úالصض -ي -ن -ي شض -ي ج Úب -ي-ن-غ ‘ وقت ت-ري-د ف-ي-ه
ثم تراجع إازاء الشضكوك حول عÓقات ب Úواشضنطن من بك Úتدخ Óلكبح جماح كوريا
أاع- -وان- -ه وم- -وسض- -ك -و وسض -لسض -ل -ة خ Ó-ف -ات ب Úالشضمالية ،بعدما اختÈت بيونغ يانغ صضاروخا
بالسضتيا عابرا للقارات.
البلدين ،ما يخسضره أاك Ìمن بوت.»Ú
ف - -ه - -و ‘ أادن - -ى مسض- -ت- -وي- -ات الشض- -ع- -ب- -ي- -ة ‘

يسضعى زعماء أاك Èالقتصضادات ‘ العا⁄
ا ¤مد ا÷سضور مع الرئيسض األمريكي دونالد
ترامب حول تغ ÒاŸناخ والتجارة و الهجرة ،
لكن مهمة مÒكل تبدو صضعبة لتحقيق توافق
بشضأان هذه اŸسضائل وجميعها أاصضبحت ذات
صضعوبة منذ دخل ترامب البيت األبيضض مطلع
العام.
وعقدت مÒكل التي تخوضض النتخابات ‘
غضضون شضهرين اجتماعا مع ترامب اسضتغرق
سضاعة بفندق ‘ هامبورج ،مسضاء اÿميسض،
سض -ع -ي -ا ل -ت -ج-اوز خÓ-ف-ات فشض-ل م-ب-ع-وث-ون ‘
تسضويتها خÓل أاسضابيع من اÙادثات اŸكثفة
والتي تضضمنت زيارة كب Òمسضتشضاري مÒكل
الق- -تصض -ادي Úل -واشض -ن -ط -ن ،لق -ن -اع ال -رئ -يسض
المريكي بالنضضمام ا ¤اتفاقية باريسض ٢٠١5
ل -ل -م -ن -اخ .ح -ول م-ائ-دة اÛت-م-ع ÚسضÒت-ك-ز
ا◊ديث و ال -ب -حث ح -ول مسض -أال -ة م -ك -اف -ح -ة
الرهاب  ،خاصضة و أان الزعماء اŸتواجدون
بقمة الـ  ٢٠أاقروا خطة لتعزيز مكافة هذه
اŸعضضلة المنية التي  ⁄يعد أاحد Ãنأاى عن
ضضرباتها اŸوجعة.

على وقع إŸظاهرإت

ع -ل -ى وق -ع ك -ل ذلك ،ي -ت -ظ -اه -ر ‘ م -دي -ن-ة
هامبورغ منذ أايام آالف من اŸناهضض Úلقمة
›موعة العشضرين.
ونشضبت مواجهات ب Úالشضرطة واÙتج،Ú
أادت إا ¤إاصض- -اب- -ة أاك Ìم -ن سض -ب -ع Úشض -رط -ي -ا،
وإاح -راق سض -ي -ارات ل -لشض -رط -ة األŸان -ي -ة .دع-ا
ن -اشض -ط -ون م -ن -اهضض-ون ل-ل-ع-وŸة و›م-وع-ات
م- -داف- -ع- -ة ع- -ن ال- -ب- -ي- -ئ- -ة ون -ق -اب -ات وط Ó-ب
و›موعات كنسضية إا ¤ثÓث Úمظاهرة قبل
وخÓل القمة.
ن-ق-لت وك-ال-ة الصض-ح-اف-ة ال-ف-رنسض-ي-ة عن أاحد
اŸنظم Úقوله إان شضعار اŸظاهرات «أاهÓ
بكم ‘ ا÷حيم» ‘ ،إاشضارة إا ¤أان سضياسضات
›موعة العشضرين ‘ أانحاء العا ⁄مسضؤوولة
عن الظروف اŸشضابهة للجحيم مثل ا÷وع
وا◊رب والكوارث اŸناخية.

عّبر عن تطلعه لتوحيد الجيشش بعد تحرير بنغازي

إلمجلسض إلرئاسصي يحذر جماعات مسصلحة من دخول إلعاصصمة إلليبية
ح -ب ال -م -ج -لسض ال -رئ -اسض -ي ل -ح -ك -وم -ة ال-وف-اق
ر ّ
ال -وط -ن -ي ،ب -ال -قضض -اء ع-ل-ى أانشض-ط-ة ال-ج-م-اع-ات
اإلرهابية بمدينة بنغازي شضرق ليبيا ،وعبر عن
أامله في توحيد مؤوسضسضات الدولة الليبية وعلى
رأاسضها مؤوسضسضة الجيشض ،وحذر في ذات الوقت
جماعات أاسضماها «بالخارجة عن القانون» من
دخ -ول ال -ع -اصض -م -ة ط -راب -لسض .ع -ب -ر ال -م-ج-لسض
ال-رئ-اسض-ي ل-ح-ك-وم-ة ال-وف-اق ال-وط-ن-ي ال-ليبية عن
تطلعه عقب تحرير الجيشض لبنغازي إالى توحيد
الجيشض والمؤوسضسضات .أاوضضح المجلسض الرئاسضي
بأانه يتطلع عقب انتهاء سضنوات المعاناة وعودة
الحياة لطبيعتها في بنغازي أان تكون المرحلة
ال-م-ق-ب-ل-ة إلع-ادة اإلع-م-ار وب-ن-اء ال-دول-ة ب-جيشض
واح -د وم -ؤوسضسض -ات سض -ي -ادي -ة م -وح -دة وت -ف -ع-ي-ل
المؤوسضسضات الخدماتية في بنغازي التي اكتوت
ب -ن -ار اإلره -اب وال -ت -ط -رف .أاشض -ار ال -م -ج -لسض
الرئاسضي لحكومة الوفاق إالى أانه سضيعمل على
إاعادة عمل المؤوسضسضات الحيوية المتوقفة بأاسضرع
وقت وتسضخير الرئاسضي كل اإلمكانيات لتحقيق

هذا الهدف  .أاعلن اللواء خليفة حفتر تحرير
مدينة بنغازي ثاني أاكبر مدن البÓد من سضيطرة
ال-ج-م-اع-ات اإلره-اب-ي-ة ب-ال-ك-ام-ل .ورح-بت ب-ع-ث-ة
األمم المتحدة للدعم في ليبيا بتحرير مدينة
ب-ن-غ-ازي م-ن ال-ج-م-اع-ات الره-اب-ي-ة م-ع-برة عن
أاملها بتحقيق السضتقرار والسضÓم في البÓد.
أاعلن مسضاء األربعاء «التحرير الكامل» لمدينة
ب -ن-غ-ازي (شض-رق) م-ن اإلره-اب-ي-ي-ن ب-ع-د أاك-ث-ر م-ن
ثÓث سضنوات من المعارك الدامية.
قال حفتر في خطاب موجه إالى الشضعب الليبي
عبر التلفزيون «بعد كفاح متواصضل ضضد اإلرهاب
وأاعوانه ،دام أاكثر من ثÓث سضنوات متتالية تزف
إال-ي-ك-م ق-وات-ك-م ال-مسض-ل-ح-ة بشض-رى ت-ح-ري-ر مدينة
ب- -ن- -غ- -ازي م -ن اإلره -اب ت -ح -ري -را ك -ام  Ó-غ -ي -ر
م-ن-ق-وصض ،وت-ع-ل-ن ان-تصض-ار ج-يشض-ك-م ال-وط-ني في
معركة الكرامة ضضد اإلرهاب».

تحذير للمجموعات إلمسصلحة

ح -ذر ال -م -ج -لسض ال -رئ -اسض -ي ل -ح-ك-وم-ة ال-وف-اق
ال-وط-ن-ي ال-ل-ي-ب-ي-ة ،أامسض ،م-ج-م-وع-ات مسض-ل-حة

وصضفها بـ «الزمرة الخارجة عن القانون» بأان
أاي «تحرك مسضلح باتجاه العاصضمة طرابلسض
سضيواجه بحسضم وقوة» .ذكرت مصضادر أان بيانا
صض -ادرا ع -ن ال-م-ج-لسض ال-رئ-اسض-ي ل-ح-ك-وم-ة ال-وف-اق
الوطني الليبية ،أامسض ،حذر بمواجهة أاي تحرك
مسض-ل-ح ب-ات-ج-اه ال-ع-اصض-م-ة ط-راب-لسض «ب-حزم وقوة».
أاضض-اف ال-ب-ي-ان ذات-ه أان ال-م-ج-لسض ال-رئ-اسض-ي ال-ل-يبي
Óجهزة األمنية التابعة للداخلية
«أاصضدر تعليماته ل أ
وال-دف-اع وال-ح-رسض ال-رئ-اسض-ي ب-ال-ع-اصض-م-ة طرابلسض
لتخاذ كل التدابير الÓزمة لمواجهة المجموعات
المارقة الخارجة عن القانون وعن الشضرعية بكل
حزم».
ف -ي السض -ي -اق ذات-ه ت-ع-ه-د ال-م-ج-لسض ال-رئ-اسض-ي بـ
«م- -واصض- -ل- -ة ج- -ه- -وده إلرسض- -اء األم- -ن وت- -ح -ق -ي -ق
السض -ت-ق-رار ف-ي ك-ام-ل ت-راب ل-ي-ب-ي-ا» .ك-انت وزارة
الدفاع في حكومة الوفاق الليبية قد قالت في
بيان لها ،إانها «لن تسضمح بدخول أاي مجموعات
مهما كانت صضفتها العاصضمة طرابلسض من دون
تنسضيق وتحت إاشضراف كامل من حكومة الوفاق».

الوطنية للتبغ  -اŸديرية العامة  -قسشم البحث والتنمية
 ،٤٠ششارع حسش Úنور الدين  -بلوزداد ا÷زائر
رقم التعريف ا÷بائي ٠999١6٠٠٠٨٠٢١٧١ :

إإعÓن عن “ديد إŸهلة إÙددة إليدإع إلعروضض
مناقصصة دولية ﬁدودة رقم SNTA/DRD/01/2017 :

ت -ع -ل -ن ال -وط -ن-ي-ة ل-ل-ت-ب-غ ،ل-ك-اف-ة ال-ع-ارضض ÚاŸه-ت-م Úب-اŸن-اقصض-ة ال-دول-ي-ة اÙدودة رق-م2017 :
 SNTA /DRD/01/من أاجل اقتناء ،تركيب وتشضغيلÃ ،ا فيها التكوين والتأاط Òالتقني Ÿعدات

التحظ Òاألو‹ Ÿعا÷ة التبغ Ãصضنع السضجائر للقطب الصضناعي شضرق  -خروب ،الصضادر ‘
اليوميات الوطنية بتاريخ  ١١و  ١٢أافريل  ٢٠١٧و‘ النشضرة الرسضمية الصضفقات اŸتعامل العمومي
ابتداء من تاريخ  ١١أافريل  ،٢٠١٧أان آاخر أاجل إليداع العروضض الذي كان ﬁددا يوم األحد  ٠٢جويلة
 ،٢٠١٧قد مدد إا ¤يوم اإلثن ١٧ Úجويلية .٢٠١٧
فتح أاظرفة العروضض يوم الثÓثاء  ١٨جويلة  ٢٠١٧على السضاعة العاشضرة صضباحا  ١٠سضاÃ ،قر
اŸديرية الوطنية للتبغ ‘ ،جلسضة علنية ،الكائن مقرها ‘  ٤٠ :شضارع حسض Úنور الدين ،بلوزداد
ا÷زائر
الششعب ٢٠١٧/٠٧/٠٨
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طالبت باحترام حقوق الششعب الصشحراوي

عريضصة تنّدد بالمفاوضصات إلتجارية
بين إلتحاد إألوروبي وإلمغرب

نشش-ر م-رصش-د م-وارد الصش-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة،
عريضشة للتنديد بالمفاوضشات التجارية
’وروب - -ي
ال- - -ج - -اري - -ة ب - -ي - -ن ا’ت - -ح - -اد ا أ
وال -م -غ -رب ح -ول ال -م -وارد ال -ط -ب -ي -ع -ي -ة
لراضشي الصشحراوية.
ل أ
تحت شضعار « أاوقفوا المفاوضضات التجارية
ل Ó-ت -ح -اد األورب -ي -ال-م-غ-رب ح-ول الصض-ح-راء
الغربية» ،دعت العريضضة التحاد األوروبي إالى
احترام قرار محكمة العدل األوروبية ووقف
ك-ل ال-م-ف-اوضض-ات ال-ت-ج-اري-ة م-ع ال-م-غ-رب ال-تي
تشضمل موارد الصضحراء الغربية.
يذكر أان محكمة العدل األوروبية أاقرت في
ديسضمبر  ٢٠١6بأان اتفاق التبادل في مجال
الفÓحة و الصضيد البحري المبرم في ٢٠١٢
ب -ي -ن الت -ح -اد األوروب -ي و ال -م -غ-رب ل ي-م-ك-ن
تطبيقه على الصضحراء الغربية.
ج -اء ف -ي ع -ريضض -ة م-رصض-د م-وارد الصض-ح-راء
الغربية ،الصضادرة ،أامسض األول ،أان « التحاد
األوروبي بصضفته رمزا لدولة حقوق اإلنسضان
م -ل -زم ب-اح-ت-رام ح-ق-وق الشض-عب الصض-ح-راوي و
ال -ت -ف-اوضض ح-ول ت-ج-ارة م-ن-ت-وج-ات الصض-ح-راء
ال-غ-رب-ي-ة م-ع م-م-ث-ل-ه الشض-رع-ي والوحيد «جبهة
البوليسضاريو» .كما أاكدت المحكمة أان المغرب
و الصض -ح -راء ال -غ -رب -ي -ة إاق -ل -ي -م-ان م-ن-فصضÓ-ن،
مشضيرة الى أانه « ل يمكن القيام بأاي اسضتغÓل
اقتصضادي في الصضحراء الغربية دون موافقة
الشضعب الصضحراوي».
كما أادان المرصضد قيام المفوضضية األوربية «
ب -ال -ت -ف -اوضض ح -ول م -راج -ع -ة ات -ف -اق الت-ح-اد
األوروبي-المغرب الذي من شضأانه أان يسضمح
بمواصضلة اسضتيراد السضلع من الصضحراء الغربية
بطريقة غير شضرعية « يعد انتهاكا للقانون
الدولي.
أاكد المرصضد أانه يجب على التحاد األوروبي
احترام القانون األوروبي و الدولي والمتثال
ل-ح-ك-م م-ح-ك-م-ة ال-ع-دل األوروب-ي-ة ال-ذي ي-نصض

ب -وضض -وح ع -ل -ى أان ال -م -غ -رب « غ -ي -ر م -ف-وضض»
ل-ل-ت-ف-اوضض م-ع الت-ح-اد األوروب-ي ب-اسض-م شض-عب
الصضحراء الغربية.
يهدف المرصضد الذي يأامل في أان تحقق
العريضضة التي نشضرها على النترنيت ١٠٠٠٠
ت -وق -ي -ع إال -ى « ب -عث «إاشض -ارة ق -وي -ة « لÓ-ت-ح-اد
األوروب-ي ل-ي-وق-ف ت-ج-ارت-ه غ-ي-ر الشض-رع-ي-ة م-ع
المغرب.
ت- -ج -در اإلشض -ارة إال -ى أان ال -ب -رل -م -ان األوروب -ي
وخÓل جلسضة علنية بفرنسضا األربعاء ،جدد
اسض -ت -ع -داده « ل -ت -ن-ف-ي-ذ» ق-رار م-ح-ك-م-ة ال-ع-دل
األوربية حول الصضحراء الغربية الصضادر يوم ٢١
ديسضمبر الماضضي.

أإحكام جائرة

أاصض-درت م-ح-ك-م-ة الح-تÓ-ل ب-م-دينة مراكشض،
أامسض األول ،حكمها الجائر بحق المعتقلين
السض -ي-اسض-ي-ي-ن الصض-ح-راوي-ي-ن م-ج-م-وع-ة الصض-ف
الطÓبي الصضحراوي « رفاق الولي « الذين
مثلوا أامام المحكمة وهم في حالة اعتقال
بتهم ذات طابع جنائي .
ب- -حسضب م- -ا أاف -اد ب -ه م -راسض -ل وك -ال -ة األن -ب -اء
الصضحراوية من عين المكان فإان المحاكمة
اسضتهلت بجلسضة لمناداة أافراد المجموعة على
السض -اع -ة ال-ث-ال-ث-ة مسض-اء ،وال-ذي-ن دخ-ل-وا ق-اع-ة
ال -ج -لسض -ات م -رددي -ن ال -ع -دي -د م-ن الشض-ع-ارات
ال- -م- -ط- -ال -ب -ة ب -ح -ق الشض -عب الصض -ح -راوي ف -ي
السضتقÓل وتقرير المصضير  ،لتعطى الكلمة
بعدها لهيئة الدفاع التي تقدمت بالمرافعات
والمرافعات المضضادة  ،والمعتقلين الذين نفوا
التهم الموجهة إاليهم معتبرين إاياها انتقاما من
مواقفهم السضياسضية وفعاليتهم الحقوقية .وبعد
رفع الجلسضة للمداولة أاصضدرت هيئة المحكمة
أاحكاما جائرة تراوحت بين  ١٠سضنوات و3
سضنوات سضجنا نافذا بحق المعتقلين البالغ
عدد .١٠

تفجير سشيارتين مفخختين على حواجز أامنية

مقتل وجرح  26مصصريا بسصيناء

دعا أاعلن الجيشض المصضري عن مقتل وإاصضابة
 ٢6م- -ن ع- -ن- -اصض- -ره ،أامسض ،ف- -ي ه- -ج- -م- -ات
اسضتخدمت في بعضضها سضيارات مفخخة ضضد
حواجز عدة في شضمال شضبه جزيرة سضيناء.
جاء في بيان للجيشض المصضري أان  ٢6شضخصضا
على األقل قتلوا و جرحوا أامسض ،في هجوم
انتحاري بسضيارتين مفخختين اسضتهدف نقطة
تفتيشض عسضكرية بمحافظة شضمال سضيناء ،وذكر
الجيشض المصضري أانه قتل اأكثر من  ٤٠إارهابيا
هاجموا نقاط تمركز له.
كانت مصضادر أامنية قد قالت في وقت سضابق،
إان عشضرة على األقل من قوات األمن المصضرية
أاحدهم ضضابط برتبة عقيد لقوا مصضرعهم،

أامسض ،ف-ي ه-ج-وم بسض-ي-ارت-ي-ن م-ل-غ-وم-ت-ين على
ن -ق -ط -ة ت-ف-ت-يشض عسض-ك-ري-ة ب-م-ح-اف-ظ-ة شض-م-ال
سضيناء.
أاضضاف مصضدر أان الهجوم وقع في منطقة
البرث ،جنوبي مدينة رفح على الحدود مع
قطاع غزة تÓه تبادل كثيف إلطÓق النار في
المنطقة .ذكرت مصضادر أاخرى أان المنطقة
شض -ه -دت ه -ج -وم -ي -ن ع -ل -ى ن -ق -ط -ت -ي ت-ف-ت-يشض
متجاورتين.
ذكر الجيشض المصضري أانه قتل أاكثر من ٤٠
إاره -اب -ي -ا ف -ي م -واج -ه -ات م -ع إاره -اب -ي-ي-ن ف-ي
ال -م -ن-ط-ق-ة ال-ت-ي ت-ع-د م-ع-ق Ó-ل-ت-ن-ظ-ي-م داعشض
اإلرهابي.

دول اŸقاطعة تلّوح بإاجراءات ضشد قطر

وإشصنطن تدعو لتخفيف إلتوتر وتوفد تيلرسصون إ ¤إلكويت

وزير الدفاع األمريكي جيم ماتيسض ،أامسض،
نظÒه القطري خالد بن ﬁمد العطية إا¤
عدم تصضعيد التوتر مع الدول العربية األربع
التي قطعت عÓقاتها مع الدوحة لتمك Úكل
الشضركاء ‘ منطقة اÿليج من الÎكيز على
اÿط- -وات ال- -ق- -ادم- -ة ل- -ت- -ح- -ق- -ي -ق اله -داف
اŸشضÎكة .جاءت دعوة وزير الدفاع المريكي
م -ع اع Ó-ن اÿارج -ي -ة األم -ري-ك-ي-ة أان ال-وزي-ر
ريكسض تيلرسضون سضيتوجه الثن Úالقادم إا¤
الكويت لبحث جهود حل األزمة اÿليجية مع
أام Òالكويت الشضيخ صضباح األحمد الصضباح،
وهذا ‘ وقت عÈت فيه واشضنطن عن قلقها
من بلوغ األزمة طريقا مسضدودا.
سضتكون زيارة تيلرسضون أاول –رك دبلوماسضي

أامريكي مباشضر ‘ منطقة اÿليج ،للتأاكيد
م- - -رة أاخ- - -رى ع- - -ل- - -ى اسض- - -ت- - -م- - -رار ا÷ه - -ود
الدبلوماسضية ،وحرصض واشضنطن على التوصضل
◊ل م -ع ت -زاي-د ال-ق-ل-ق األم-ري-ك-ي م-ن ت-ف-اق-م
األزمة.كما تهدف ا ¤إاعطاء دفعة للوسضاطة
ال -ك-وي-ت-ي-ة ب-ع-دم-ا أاصض-درت السض-ع-ودي-ة ومصض-ر
واإلمارات والبحرين بيانا مشضÎكا قالت فيه
إان ال -ق -ائ -م-ة ال-ت-ي تضض-م  ١3م-ط-لبا أاصضبحت
لغ -ي -ة وإان -ه -ا سض -ت -ت -خ -ذ إاج -راءات سض -ي-اسض-ي-ة
واقتصضادية وقانونية جديدة ضضد قطر .وقالت
ال -دول األرب -ع أان اإلج -راءات ال -ت -ي ات-خ-ذت-ه-ا
تسضتهدف حكومة قطر وليسض شضعبها ⁄ .تذكر
ت -ف-اصض-ي-ل ع-ن م-وع-د اإلعÓ-ن ع-ن اÿط-وات
ا÷ديدة أاو ما سضيÎتب عليها.
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دراسسة عاŸية

 27.000دركي ›ندون ‘ ﬂطط دلفÚ

بكتÒيا األمعاء تؤوثر على النوم

 ٤00أالف توافدوا عليها ششهر جوان

.. πé«L

وجهة اŸصشطاف Úبامتياز

مركبات ودراجات نارية لتأام ÚاŸواطن Úع 331 Èشساطئ

ي -ق -ول ب-اح-ث-ون م-ن قسس-م ع-ل-م وظ-ائ-ف اأ’عضس-اء ال-ت-ك-ام-ل-ي ب-ج-ام-ع-ة
كولورادو بولدر ،إان النظام الغذائي الغني بالÈيبيوتيك فعال ‘ حالة
قلة النوم بسسبب التوتر.
يلعب التوتر والقلق دورا كبÒا ‘ عدم “كن الشسخصس من النوم ،ورÃا
Áتد تأاثÒه إا ¤الصسحة العضسوية للجسسم ،حيث وجدت دراسسات سسابقة
أان القلق يؤوثر ‘ بكتÒيا اأ’معاء بطريقة تتدخل ‘ دورة اليقظة
والنوم اليومية ،ولغرضس البحث ‘ مدى فائدة الÈيبيوتيك ‘ –سسن
عملية النوم النا œعن التوتر.
ق -ام ال -ب -اح -ث -ون م -ن خ Ó-ل ال -دراسس-ة ا◊دي-ث-ة ال-ت-ي نشس-رت Ãج-ل-ة
«فرونتÒز لعلم اأ’عصساب السسلوكي» بإاخضساع فئران ذكور لنظامÚ
غ- -ذائ -يŸ Úدة  4أاسس-اب-ي-ع› ،م-وع-ة م-ن ت-لك ال-ف-ئ-ران ت-ت-غ-ذى ع-ل-ى
م -ك -م Ó-ت غ -ذائ -ي -ة ل -لÈي -ب -ي -وت-يك واأ’خ-رى ن-ظ-ام غ-ذائ-ي اع-ت-ي-ادي
،
(اÛم -وع -ة الضس -اب -ط-ة) ،وب-ع-د م-رور ت-لك ال-فÎة ف-حصس ال-ب-اح-ث-ون
ج -ن -دت ق -ي -ادة ال -درك ال -وط -ن-ي  27.000درك-ي ل-ت-أام Úللمواطن ،Úحسسب ما اأفاد بيان من الهيئة.
ك
فضسÓت الفئران ووجد أان اÛموعة التي غذيت على الÈيبيوتي
الشس -واط -ئ ،اŸن -اط -ق اأ’ك Ìج-ن-وح-ا وك-ذا م-راق-ب-ة ح-ال-ة وأاضسح اŸصسدر ذاته  ،اأن مصسالح الدرك الوطني ،الذي
ف
ظهر لديها ارتفاع Ãعد’ت بكتÒيا اأ’معاء النافعة والتي تعزز وظائ
الطرق خÓل موسسم ا’صسطياف الذي يشسهد اقبا’ كبÒا يسساهم ‘ إاعداد ﬂططات موسسمية اسستجابة Ÿتطلبات
جهاز اŸناعة وذلك بدرجة أاك Èمن اÛموعة الضسابطة.
على أاماكن الراحة وا’سستجمام‡ ،ا يولد حركية كبÒة اسستثنائية ’ سسيما فصسل الصسيف ،سسخرت  27.000دركي
د
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وباسستخدام قياسس كهربية الدماغ Ÿتابعة دورة اليقظة
ع - - - - -ل- - - - -ى اÙاور وط- - - - -رق لتأام 331 Úشساطئ من ب 399 Úشساطئ مسسموحة للسسباحة
ع
ت
م
الباحثون أان الفئران التي غذيت على الÈيبيوتيك تت
اŸواصسÓت ونشساطا وهو ما يعادل  82باŸائة من العدد ا’جما‹.
ب- -ن- -وم «ح- -رك -ة ال -ع Úغ Òالسس -ري -ع -ة» أاو م -ا ي -ع -رف
مكثفا
” لنفسس الغرضس تسسخ 2000 Òمركبة 2500 ،دراجة
كما ّ
بـ»م -رح -ل-ة ال-ن-وم ال-تصس-ا◊ي-ة» وذلك ب-اŸق-ارن-ة
نارية 7 ،حوامات و 38فوجا للكÓب اŸدربة (سسينوتقني)
للحماية من حرارة الصشيف
ب -اÛم -وع -ة الضس -اب-ط-ة ،ف-ع-ن-دم-ا ع-رضست
م-ع السس-ه-ر ع-ل-ى ال-ت-ط-ب-ي-ق الصس-ارم ل-ل-ت-ن-ظ-ي-مات اŸتعلقة
اÛم -وع -ت -ان ل -ل-ت-وت-ر ا◊اد م-ن خÓ-ل
باسستعمال ﬂتلف القوارب البحرية شسراعية كانت أاو ذات
صسدمات الذيل لديها ،وجد الباحثون
ﬁرك واŸمنوعة من ا’قÎاب من أاماكن السسباحة.
أان ›موعة الÈيبيوتيك تصسل أاثناء
وللحفاظ على النظام وا’أمن العمومي ÚخÓل نفسس
اختيار مÓبسس أاطفال مناسسبة للصسيف ’ يعنى فقط إاتباع موضسة العام أاو التفك‘ Ò
نومها إا ¤مرحلة من النوم تدل
الفÎة ،سسيتم تكثيف التواجد اŸيدا Êعﬂ Èتلف طرق
اأ’لوان اÓŸئمة واÙببة ،وإا‰ا يجب أان يتناول ‘ اأ’سساسس التفك ‘ Òكيفية اختيار
على التخلصس من التوتر والتمتع
اŸواصس Ó-ت ل-ت-ن-ظ-ي-م سس-ي-ول-ة ح-رك-ة اŸرور م-ن خÓ-ل
مÓبسس أاطفال –ميهم من ارتفاع درجات ا◊رارة ومن التأاث Òالضسار أ’شسعة الشسمسس ،ومن
بنوم أافضسل ،ووجد من ناحية
وضس -ع تشس -ك -ي Ó-ت وق -ائ -ي -ة م -ن وح -دات أام -ن ال-ط-رق
مدونة « »365momالÈيطانية نقدم لكِ هذه القواعد ’ختيار مÓبسس أاطفال مناسسبة للصسيف.
أاخ- - - - - -رى أان ›م- - - - - -وع - - - - -ة
مدعمة Ãراقبة جوية يتم تكييفها ‘ الزمان واŸكان
وللمسساعدة على ا◊فاظ على جسسم طفلك بارًدا خÓل الصسيف يفضسل اختيار مÓبسس فضسفاضسة
الÈي -ب -ي -وت -يك أاق -ل ت -ع -رضسً-ا
ب -غ -رضس ردع ك-ل ﬁاول-ة إاج-رام-ي-ة ضس-د مسس-ت-ع-م-ل-ي
مصسنوعة من القطن ،حيث يسسمح القطن اÿفيف الوزن للجلد بالتنفسس ويسسمح بتبخر العرق ‡ا Áنع
’ضسطرابات درجة ا◊رارة
الطريق.
تهيج البشسرة.
بسسبب تغ ÒبكتÒيا اأ’معاء
وسسيتم نشسر تشسكيÓت ثابتة ومتحركة من الوحدات
تقليل الطبقات
النا œعن التوتر.
اإ’ق-ل-ي-م-ي-ة م-دع-م-ة ب-فصس-ائ-ل اأ’من والتدخل الفرق
الطقسس السساخن يتطّلب ا◊د اأ’دنى من طبقات اÓŸبسس ،لذلك Áكنك ا’كتفاء للطفل ببنطلون وتى
ه
ن
أ
ا
ى
ل
ع
ك
ي
يصسنف الÈيبيوت
السسينوتقنية واأ’سسراب ا÷وية بهدف تأام Úومراقبة
شسÒت والفتيات الصسغÒات فسستان بسسيط ب Óأاكمام.
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ع-ن-اصس-ر غ-ذائ-ي-
اŸناطق التي تعرف توافدا كثيفا للمصسطاف Úوكذا
مÓبسس واقية من الششمسس
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ل -ل -هضس -م ،وي -و
اأ’ماكن اŸعزولة غ ÒاÙروسسة والتي من اŸمكن
عند اختيار مÓبسس اطفال للخروج والتعرضس لفÎات طويلة للشسمسس اختارى مÓبسس من النوع الذي
،
ي
ك
و
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ش
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س
ض
الÈي- - -ة ،واأ’ر
أان Œذب اŸنحرف.Ú
يحمى من اشسعة الشسمسس وهي مÓبسس تصسنف بـ  UPFفاÓŸبسس التي –مل تصسنيف UPF
س
ض
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وال - -بصس - -ل ،وا
و‘ ›ال الصسحة سستسسهر ﬂتلف وحدات الدرك على
 15وهو التصسنيف الذى يعنى أانها تسسمح فقط لـ  15/1من أاشسعة الشسمسس باŸرور من خÓل
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’
اÿضسروات ا
ال -ق-ي-ام ب-ال-وق-اي-ة ورف-ع اıال-ف-ات اŸت-ع-ل-ق-ة ب-الصس-ح-ة
اÓŸبسس.
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مصسدر طاقة
والنظافة العمومية ،حسسب التنظيم سساري اŸفعول.
للوان ‘ فصشل الصشيف
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باأ’معاء فعن
وتدعو مصسالح الدرك الوطني ،باŸناسسبة كل اŸواطنÚ
جنبًا إا ¤جنب مع اÿامات من اŸهم أان تختارى أالوان مÓبسس اطفال
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ب -هضس-م أال-ي-ا
إا ¤التبليغ عن أاي طارئ عن طريق الرقم اأ’خضسر 10.55
مناسسبة للصسيف ،ومن أافضسل اأ’لوان ‘ الصسيف اأ’حمر واأ’زرق
.
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منتجات تس
وموقع الشسكوى اŸسسبقة  www.ppgn.mdn.dz.وبإامكان
فهي أالوان مشسرقة و’ “تصس ا◊رارة وهى اأ’لوان
اŸواطن Úأايضسا ا’سستعÓم عن حالة الطرق ع ÈاŸوقع
اأ’قل تأاثًرا باأ’وسساخ.
ا’لكÎوTariki.dz. Ê

قواعد اختيار مÓبسس أاطفال مناسسبة

من اŸنتظر اسشتÓم الواجهة البحرية «بومارششي» Ãدينة جيجل ،أاواخر ششهر جويلية
لششغال على نهايتها بصشفة كلية ،والتي كلفت  600مليون دينار
ا÷اري ،بعد أان قاربت ا أ
إا ¤جانب إاعادة العتبار لغار الباز بزيامة منصشورية ،الذي رصشد له غÓف ما‹ يقدر بـ1
مليار و 300مليون دينار ،ولتفعيل التحضش Òا÷يد Ÿوسشم الصشطياف ،قام العربي مرزوق
وا‹ الولية Ãعاينة بعضس الششواطئ« .الششعب» تنقل التفاصشيل بع ÚاŸكان.
جيجل :خالد.ع
إانقاذه ‘ ،ح Úيبقى عدد التدخÓت ‘ باقي
الشسواطئ متقاربة.
ات-خ-ذت ال-ت-داب Òال-ك-ف-ي-ل-ة وحّ-ددت اإ’م-ك-ان-ي-ات
إازالة  30طنـ ـا مـن الـنفـ ـايـ ـات
الضس-روري-ة ’سس-ت-ق-ب-ال اŸصس-ط-اف Úال-وافدين من
من شساطئ ال ـمنار
ﬂتلف و’يات الوطن ‘ أاحسسن الظروف.
‘ ب -ل -دي -ة ال -ع -وان -ة ،ق -ام ال-وا‹ ال-ع-رب-ي م-رزوق أازيلت قرابة  30طنا من النفايات من شساطئ
بتفقد أاشسغال إا‚از الطريق ا’جتنابي بالطريق اŸن -ار ال -ك -ب Òب -ب -ل -دي-ة ج-ي-ج-ل ،وت-دخ-ل ع-م-ل-ي-ة
الوطني رقم  43على مسسافة  1كلم ،هذا اŸقطع ال -ت-ن-ظ-ي-ف ‘ إاط-ار ح-م-ل-ة «م-ن-ظ-ف-ي ال-ب-ح-ر» ‘
من الطريق ” إا‚ازه ‘ إاطار عملية تطوعية ،ط -ب-ع-ت-ه-ا ال-ث-ان-ي-ة عشس-رة ،ال-ت-ي ت-ن-ظ-م-ه-ا اإ’ذاع-ة
حيث شساركت فّيه  4مقاو’ت ويدخل حيز اÿدمة ا÷زائ-ري-ة ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع الشس-رك-اء ا’ج-ت-ماعيÚ
ه -ذه اأ’ي -ام ‘ ان -ت -ظ -ار ا’ن -ت -ه -اء م -ن اأ’شس -غ -ال والفاعل› ‘ Úال نظافة الشسواطئ ،على غرار
مديرية النشساط ا’جتماعي ،البيئة ،والبلديات،
اÿاصس - -ة ب - -إازال- -ة ال- -ن- -ق- -اط
وال -ع -م -ل-ي-ة ا›ÈŸة ت-دخ-ل ‘
السس -وداء ب -ال-ط-ري-ق ال-وط-ن-ي
إاطار الÈنامج اŸسسطر من قبل
رق- -م ﬁ 43ور ال- -ع -وان -ة -
السس- -ل- -ط- -ات ال- -و’ئ- -ي- -ة ،وال -ت -ي
زي- -ام- -ة م- -نصس- -وري -ة ،وال -ذي
تزامنت مع الطبعة اŸقامة من
أاسس -ن -د ل -ل-م-ق-اول-ة ا◊ج-ازي-ة
ق -ب -ل اإ’ذاع -ة ،ح -يث ّ” Œن-ي-د
وخصسصس لهذا اŸشسروع مبلغ
إامكانيات كبÒة إ’‚اح العملية
ي- -ق -در بـ  158م-ل-يون دينار.
ال -ت -ط -وع -ي -ة ،ال -ت-ي أاوك-لت لـ 12
ه -ذا ال -ط -ري -ق م-ن شس-أان-ه أان
مقاولة تنشسط ‘ إاطار ا÷زائر
يسساهم ‘ تخفيف ا’ختناق
ال -ب-يضس-اء ،وتسس-خ 100 Òعامل،
اŸروري ال -ذي ي -ع -رف-ه ه-ذا
مّ- - - -ك- - - -نت ه- - - -ذه اأ’خÒة م - - -ن
اÙور خÓل موسسم ا’صسطياف.
اسستخراج وجمع  30طنا من النفايات ،من بينها
توافد ما يقارب  400أالف مصسطاف على
قرابة  10أاطنان من اŸواد البÓسستيكية.

إانزال كب Òعلى ششواطئ بجاية

سسحر الطبيعة وعبق التاريخ يسستقطبان اهتمام السسياح

«بوم ـ ـ ـارشس ـ ـ ـ ـي»
مقصسد السسياحة
الشسـ ـ ـ ـ ـ ـاطئيـ ـة

شسواطئ جيجل شسهر جوان

كما سسجلت إاحصسائيات ا◊ماية اŸدنية توافد
 398أال - -ف مصس- -ط- -اف عﬂ Èت- -ل- -ف شس- -واط- -ئ
الو’ية اŸقدر عددها بـ  27شساطئا ﬁروسسا،
” إانقاذ 256
خÓل شسهر جوان اŸنصسرم ،فيما ّ
شسخصسا من غرق حقيقي ‘ البحر ،وأاوضسحت
مصس - -ال - -ح ا◊م - -اي - -ة اŸدن- -ي- -ة ،ب- -أان الشس- -واط- -ئ
اÙروسسة بالو’ية ،عرفت إاقبا’ كبÒا من قبل
اŸصسطاف ،Úحيث احتل شساطئ ا◊جر اأ’سسود
اŸرتبة اأ’و ¤من ناحية اإ’قبال Ãا يقارب 60
أالف مصسطاف ،ويليه شساطئ بني بلعيد الشسرقي بـ
 47أالف مصسطاف ،وقد صساحب هذا اإ’قبال ،قيام
ا÷هاز اأ’مني من حراسس الشسواطئ بـ  350عملية
ت -دخ -ل ”ّ ،ع -ل -ى إاث-ره-ا إان-ق-اذ  265شس-خصس-ا من
ال -غ -رق ،وت -ق -د Ëاإ’سس -ع -اف-ات ب-ع ÚاŸك-ان لـ 63
شسخصسا ،و–ويل  22مصسابا إا ¤اŸراكز الصسحية.
وسسجلت أاك Èعدد التدخÓت على مسستوى شساطئ
اف -ت -يسس ب -ال -ع -وان-ة ،بـ  62ت-دخ ،Ó-ي-أات-ي ب-ع-ده-ا
”
مباشسرة شساطئ ا◊جر اأ’سسود بـ  36شسخصسا ّ

أاطفال األغواط وسسوق اهراسس
‘ ﬂيمات صسيفية

بر›ت مديرية النشساط ا’جتماعي ÷يجل‘ ،
اط -ار اŸوسس-م الصس-ي-ف-ي ،ت-ط-ب-ي-ق-ا لÈن-ام-ج وزارة
ال-تضس-ام-ن اÿاصس ب-اıي-م-ات الصس-ي-ف-ي-ة ل-ف-ائدة
اأ’طفال اليتامى واŸعوزين ،دورت Úأ’طفال من
و’يتي اأ’غواط وسسوق اهراسس والدورة الواحدة
تضسم  250طف ،Óتنطلق ابتداء من  17جويلية
ا÷اري ،والثانية ‘ فا— اوت اŸقبل ،يسستفيدون
خÓلها من عطلة على مسستوى شسواطئ جيجل
Ÿدة تقدر بـ  12يوما ،واإ’قامة تكون Ãجمع
م -ؤوسسسس -ات ال -نشس -اط ا’ج -ت -م-اع-ي ع-ل-ى مسس-ت-وى
منطقة حي  40هكتارا Ãؤوسسسسة صسغار الصسم،
وم- -رك -ز اŸع -اق Úذه -ن -ي -ا واŸرك -ز اŸت -خصسصس
للمعاق Úحركيا ،حيث تÈمج لفائدتهم رحÓت
لشسواطئ البحر وأاهم اŸعا ⁄السسياحية بالو’ية،
يتخّلله برنامج فني ثقا‘ متنوع للÎفيه عن هذه
الفئة من اÛتمع.

ع - -رفت الشش - -واط - -ئ واŸواق- -ع السش- -ي- -اح- -ي- -ة
لسشبوع،
ال-ب-ح-ري-ة ل-ولي-ة ب-ج-اي-ة ،ن-ه-اي-ة ا أ
إاق- -ب -ال ك -بÒا ل -ل -مصش -ط -اف Úال -ق -ادم Úم -ن
ﬂتلف اŸناطق والوليات اÛاورة ،خاصشة
مع Œنيد ﬂتلف اŸصشالح إامكانات بششرية
وم -ادي -ة م -ع -تÈة“ ،ث-لت ‘ تسش-خ Òأاع-وان
م- -وسش -م -ي Úوم -ه -ن -ي ،Úال -ذي -ن وف -رت ل -ه -م
لم -ك -ان -ي -ات ال Ó-زم -ة ل -ل -ت -دخ-ل
ﬂت -ل -ف ا إ
لسش -ع -اف ع -ل -ى  3٤شش-اط-ئ-ا مسش-م-وح-ا ب-ه-ا
وا إ
السشباحة هذا اŸوسشم.
بجاية:توهامي بن النوي
رصس- -دت ‘الشس- -عب‘ ،ا’ج -واء ال -ت -ي سس -ادت ن -ه -اي -ة
ا’سسبوع ‘ شسواطئ ا÷هة الغربية للو’ية اين
’حظت إاقبا’ كبÒا من طرف الزوار اÙليÚ

والقادم Úمن و’يات ›اورة إا ¤هذه الوجهة
السسياحية من الدرجة اأ’و.¤
السسيدة ‘عليلي‘ مغÎبة قالت لـ‘الشسعب‘‘ :إان فصسل
الصس-ي-ف ب-ب-ج-اي-ة ،ي-ع-ن-ي ال-ت-م-ت-ع ب-ال-ب-ح-ر وال-رمال
ال-داف-ئ-ة ع-ل-ى الشس-واط-ئ ،ف-ب-م-ج-رد م-ا إان تسس-جل
درج - -ات ا◊رارة ارت - -ف - -اع - -ا  ،ح - -ت- -ى ي- -ت- -ه- -افت
اŸصس -ط -اف -ون م -ن ﬂت -ل -ف و’ي -ات ال -وط-ن ،م-ن
سس-ط-ي-ف وب-رج ب-وع-ري-ري-ج وب-وسس-ع-ادة وقسسنطينة،
وغÒه- -ا م- -ن ال- -و’ي- -ات ال- -داخ- -ل- -ي- -ة ع -ل -ى وج -ه
اÿصس -وصس ،آام -ل ‘ Úال -ت -م -ت -ع ع -ل-ى أاك-م-ل وج-ه
بعطلتهم الصسيفية  ،فÎاهم يسستقرون ‘ ﬂيمات
مشسيدة على طول الشسواطئ الشسرقية للو’ية ،وكذا
اÿل - - -ج - - -ان اÓÿب - - -ة اŸت - - -واج - - -دة ‘ ا÷ه - - -ة
ال-غ-رب-ي-ة...،ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-ب-عضس“ ’ ،ث-ل اıيمات
التي يقومون بنصسبها سسوى مÓجئ مؤوقتة يقضسون
الليل بها ‘ انتظار قدوم الصسباح ،فÎاهم يأاخذون

عائÓتهم بعد تناول الفطور ،على م Ïسسياراتهم،
باحث Úعن اسستكشساف ﬂتلف اŸواقع السسياحية
السساحرة لو’ية بجاية».
عÓ- -وة واح -د ‡ن سس -أال -ت -ه -م «الشس -عب» ع -ن سس -ر
اختيارهم لهذه الو’ية فاجاب قائ‘ ‘:Óما من شسك
أان اŸوقع اأ’ك Ìشسعبية يبقى جبل Áا «قورايا»
الذي يبلغ ارتفاعه ما يفوق  660م ،Îما يسسمح
لكل متواجد ب Úدروبه بالتمتع برؤوية شساملة خÓبة
على مدينة ا◊مادي ÚاŸبنية ‘ أاقدامها ،با÷هة
ا÷ن -وب -ي -ة ،ول -ك -ن أايضس -ا ع-ل-ى السسÓ-سس-ل ا÷ب-ل-ي-ة
اÙيطة بها ،أاما با÷هة الشسرقية ،وعلى بضسع
أاميال من الناحية السسفلية ،يجد السسائح نفسسه
مقاب Óلرأاسس كربون ،الذي يزيد جبل Áا قورايا
ج -م -ا’ ورون -ق -ا م -ا Áن -ح -ه-ا إاطÓ-ل-ة م-دهشس-ة و
متغÒة ‘ كل خطوة».
و أاضساف عÓوة قائ »:Óإاذا واصسل السسائح نزهته
ع-ل-ى ال-ط-ري-ق السس-ي-اح-ي ل-ل-ك-ورن-يشس ،سس-يصس-ل إا¤
خ -ل -ي -ج «زي-ق-واط» الصس-غ ÒواÓÿب ،أاي-ن ت-ت-دف-ق
ينابيع مياه عذبة من دون انقطاع– ،ت الظÓل
Óشسجار الكبÒة .أاما ‘ ا÷هة الشسرقية
الكثيفة ل أ
Ÿدينة بجاية ،على حافة الطريق الوطني رقم ،09
ب Úكل من درقينة و برج مÒة ،فالزائر يجد فرصسة
التمتع بسسحر وجمال شسÓل كفريدة الذي تتسساقط
مياهه بشسكل أافقي من علو عشسرات اأ’متار‘ ،
ح Úتبقى ،بوسسط اŸدينة ،سساحة أاول نوفمÈ
اأ’سس-ط-وري-ة ،ال-ت-ي ت-ط-ل-ق ع-ل-ي-ه-ا تسسمية «’بÓسس
قيدون» اŸطلة على اŸيناء ،من ب Úأاك Ìاأ’ماكن
التي تعج بالناسس إاذ ينبسسط أامام أاع Úالواقف بÚ
يديها ،منظر خÓب لعديد السسفن الراسسية منها و
اŸبعÌة ‘ عرضس أافق البحر ،و كذا ÷بال البابور
التي “نح اŸشسهد بعدا خياليا».
و انهي «عÓوة» كÓمه قائ»:Óهذه عموما ،أاكÌ
ﬁاسس -ن وم -واصس -ف -ات م -دي -ن-ة ا◊م-ادي Úج-م-ا’
وجذبا للسسواح ،ولكن ’ ينبغي أان ننسسى أان مدينة
أال -ف -ي-ة ك-م-دي-ن-ة ب-ج-اي-ة ،ب-ه-ا ال-ع-دي-د م-ن اŸواق-ع
اأ’ثرية التاريخية ،يجب أان تكون جديرة Ãركزها
كمدينة للنور ،وأان تكون عند حسسن ظن مضسيفيها،
وذلك عن طريق اسستقبالهم أاحسسن اسستقبال،أاجل،
يتوجب عليها تكبد عناء ضسمان نظافة دائمة وكذا
التخلصس من كل ما من شسأانه تشسويه صسورتها ،وإا’
فلن يÎدد ﬁبيها ‘ هجرها‘.

ثورة علمية ‘ غذاء الÈاءة

{êóÿG áFôd ó«Øe....zäƒÑµæ©dG ôjôM
“ّك-ن ب-اح-ث-ون م-ن م-ع-ه-د ك-ارول-ي-نسس-ك-ا ب-السس-ويد
ب -ال -ت -ع -اون م -ع ج -ه -ات أاخ-رى ،م-ن ت-رك-يب عÓ-ج
مسستخدم ◊الة التوتر السسطحي لرئة اÿدج ،من
ح -ري -ر ال-ع-ن-ك-ب-وت ،وال-ذي أاث-ب-تت ال-ت-ج-ارب ع-ل-ى
ا◊يوان فاعليته كالدواء ا◊يوي اŸسستخدم حاليًا
ل- -ت- -لك ا◊ا’ت .شس- -ك- -لت اأ’دوي -ة اŸسس -ت -خ -دم -ة
إ’نقاصس التوتر السسطحي لرئة اÿدج ثورة علمية
‘ ›ال العناية باأ’طفال اŸولودين قبل اكتمال
فÎة ا◊م -ل ،وذلك م -ن خ Ó-ل ت -خ -ف -يضس ال-ت-وت-ر
السسطحي با◊ويصسÓت الهوائية الرئوية وجعلها
قادرة على ا’نتفاخ عند ◊ظة الو’دة ،وهو عÓج
طوره الباحثون أانفسسهم ‘ سسبعينات وثمانينات
ال- -ق- -رن اŸاضس- -ي ،وّ” إان- -ت -اج -ه ب -واسس -ط -ة ع -زل
الÈوتينات من رئة بعضس ا◊يوانات وهي عملية
مكلفة ومعقدة ورÃا تكون خطرة ،أاما اآ’ن فقد
“كنوا من خÓل الدراسسة ا◊ديثة التي نشسرت
Ãج -ل -ة «ت -واصس -ل ال -ط -ب -ي -ع -ة» ،م-ن إان-ت-اج ال-عÓ-ج
ب- -ط- -ري- -ق- -ة أاسس -ه -ل وأاق -ل ت -ك -ل -ف -ة ،وذلك ب -روتÚ
العنكبوت واعتمدت عملية اإ’نتاج على الطرق

التي يسستخدمها العنكبوت ‘ Œميع الÈوتينات
ل- -غ -زل ا◊ري -ر ،وي -ق -ول أاح -د ال -ب -اح -ث Úإان -ه -م
اخ -ت -اروا إان -ت -اج ب -روت« Úسس» اÿافضس ل-ل-ت-وت-ر
السسطحي للرئة ’أنه عاŸيًا من أاك ÌالÈوتينات
التي “يل للتجمع“ .كن الباحثون من تطبيق
تلك الطريقة من إانتاج ›موعة من العقاقÒ
ا◊ي -وي-ة ال-فّ-ع-ال-ة ب-اسس-ت-خ-دام ج-زء م-ن ب-روتÚ
ال-ع-ن-ك-ب-وت ال-ت-ي تضس-م-ن ب-ق-اء الÈوتينات قابلة
للتحلل؛ ويقول الباحثون ،إان لديهم بكÎيا تنتج
” ربطه بعد
ذلك ا÷زء من الÈوت Úوالذي ّ
ذلك بÈوتينات دواء ﬂتلفة.
قارن الباحثون ب Úالدواء اŸركب حديثاً وبÚ
الدواء ا◊يوي اŸتوفر باأ’سسواق ووجدوا أانهما
متسساويان ‘ الفاعلية ،حيث قاما بالكفاءة ذاتها
بتخفيضس التوتر السسطحي لدى حيوانات وليدة
تعا Êاضسطرابات ا÷هاز التنفسسي الوليدي؛ وÃا
أان تلك الطريقة اإ’نتاجية أاسسهل وأاقل تكلفة فإانها
رÃا تصسبح مسستقب ً
 ÓعÓجًا لكث Òمن مشساكل
الرئة وليسس فقط تعديل رئة اÿدج.

السسبت  08جويلية  2017م
الموافق لـ  14شسوال  1438هـ
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مسضيرة مجاهد من الشضفة إالى الكتيبة الحمدانية

« مسص - -ي - -رة م- -ج- -اه- -د  ،م- -ن
إلشص - -ف - -ة إل - -ى إل - -ك- -ت- -ب- -ي- -ة
إل- -ح- -م- -دإن- -ي- -ة «  ،ع- -ن -وإن
ل -ك -ت -اب ح -ي ع -ن ت -ج -رب -ة
مجاهد  ،نال شصرف إلجهاد
ب-م-ن-ط-ق-ة إل-ب-ل-ي-دة  ،أإرإدت
إبنته و زوجته و صصديقه
ب -ل -ق -اسص-م إل-م-ت-ي-ج-ي ،إل-ذي
ت- - -ح - -م - -ل ث - -ق - -ل ت - -دوي - -ن
م-ع-ل-وم-ات ت-اريخية غنية،
ع -ن سص -ي -رت -ه و شص -اه -د ع-ي-ان ل-ف-ت-رة
لشص-اوسس
قضص -اه -ا ب-ي-ن إل-م-ج-اه-دي-ن إ أ
بمنطقة إلولية إلرإبعة  ،إبان ثورة
ن-وف-م-ب-ر إل-م-ق-دسص-ة  ،ل-ت-ك-ون م-رجعا
Óجيال  ،ويفصصل في
توثيقيا يخلد ل أ
لح -دإث إل -ت -ي
دق- -ائ- -ق إلم -ور ع -ن إ أ
شص -ه -دت -ه -ا إل -م -ن -ط -ق-ة  ،خ-اصص-ة و أإن
إلمجاهد رحل فجأاة بأايام فقط قبل
ميÓد مؤولفه.

أاطفال الجزائر والتربية الوطنية
والروحية

ي -ت -ن -اول ال -ك -ت -اب ال -م -ط-روح ب-ال-م-ك-ت-ب-ات
بـ«المجان «  ،و الذي أاهدت ابنة المجاهد
سسي بن عيشسة ( اسسمه الكامل عبدالقادر
زواوي ) نسسخة منه لـ « الشسعب «  ،عرفانا
للجريدة التي تعتبرها و ’ تزال « خزانة «
تضسم بين رفوفها كنوزا  ،تخصص مسسيرة
الرجال و حياة الوطن في كل الحقبات
التي مرت على الجزائر ،حيث أان الكتاب
جاء في  160صسفحة  ،مزين بصسور شساهدة
على حديث المجاهد « سسي بن عيشسة « ،
ف -ي رواي -ة ن -ق -ل-ه-ا ع-ن-ه صس-دي-ق-ه ب-ل-ق-اسس-م
ال -م -ت -ي -ج -ي  ،و ج -اء ف -ي فصس -ول ال -ك-ت-اب
المدون بلغة جميلة و أاسسلوب بسسيط يدل
على أان كاتبه من أاصسحاب السسهل الممتنع،
حديث عن نشسأاة المجاهد سسي بن عيشسة
و ع -ن ط -ف -ول-ت-ه وسس-ط أاسس-رة بسس-ي-ط-ة م-ن
ع -ام -ة ال -ن -اسص ب -م-ن-ط-ق-ة وادي ج-ر غ-رب
البليدة  ،ثم تنقل رفقة بقية أافراد أاسسرته
إالى الشسفة  ،حياة طفولته صسورها أانها
كانت شسبيهة بحياة « أاطفال الجزائر «  ،لم
ينعم و ينعموا بالرفاه و التعليم الجيد ،و
ال -م -ل -بسص ال -ج -م -ي -ل و ال -م-ط-ع-م ال-ل-ذي-ذ و
المسسكن المريح  ،مثل ابناء المسستعمر من
«الفرنسسيسص « ،بل كان الفقر و الحرمان و
الخوف و الترهيب و الجوع و العري  ،هي

ال -ظ -روف ال -ت -ي ك-ان « أاط-ف-ال ال-ج-زائ-ر «
يحيونها  ،و المحظوظ منهم فقط يحظى
بفرصسة بمناسسبة  ٥٥سسنة على اسستقÓل
الجزائر لحفظ القرآان الكريم و ممارسسة
النشساط الكشسفي  ،و العمل كأاجير مؤوقت
أاو فÓح لدى المعمرين مغتصسبي ا’رضص و
الخيرات  ،و في  8ماي  ، 194٥يذكر « سسي
بن عيشسة «  ،انه كان يبلغ من العمر 9
سسنوات  ،و شسعر و أاحسص وقتها بحجم
الظلم و الكراهية ضسد بطشص المسستعمر و
خيانته لوعوده  ،و أان فرنسسا ا’سستعمار ’
تؤوتمن حتى و إان قالت و قطعت عهدا ،
أ’ن ظروف العيشص كانت صسعبة  ،تحمل و
هو ابن  13عاما مسسؤوولية مسساعدة شسقيقه
ا’كبر  ،و تدبروا أامورهم ’عالة ا’سسرة
أ’ن الوالد مريضص  ،و كانت الفترة بين
 1948و  ، 19٥4حق Óو فضساء نضسج خÓلها
و ف -ه -م ح -ق -ائ -ق اأ’م -ور وواق -ع ا’ح -داث
المتسسارعة  ،كان والده و شسقيقه ا’كبر
يلهمهانه و يقتدي بهما ،زادت الكتاتيب و
دروسص ا’م -ام و بث ال -روح ال -وط -ن -ي -ة ف-ي
الناسص  ،مصسدر الهام باطني ’ شسعوري،
يكبر فيه و ينمو و هو يغترف من ذلك
الكÓم و ا’حداث السسياسسية و يخزنها ،و
لم يكن يدرك تأاثيرها فيه الى بعد أان
تفجرت الثورة و فجر تلك المكنونات و
ال -م -ك -ب -وت -ات ال -م -غ -روسس-ة ف-ي-ه ،و ال-ت-ح-ق
بصسفوف المجاهدين مثل ما فعل شسقيقه
الشسهيد ا’كبر.

النضضج و قرار ا’نضضمام
الى صضفوف المجاهدين

لم يكن قرار ا’لتحاق بحسسب رواية « سسي
بن عيشسة « بالصسعب و لم يكن فيه تردد  ،و
يضس- -ي- -ف ع- -ل- -ى لسس- -ان ال -راوي أان اسس -م -اء
لشس -خصس -ي -ات ث -وري -ة ب -دأات ت-ن-تشس-ر وسس-ط
ال -ن -اسص  ،و ك -انت ت -ردد م -ث -ل م -ا ي -رددون
الذكر  ،و حفظ اسسم محمد بلوزداد و
أاحمد بن بلة و محمد بوضسياف و أاحمد
محسساسص و سسويداني بوجمعة و العربي بن
مهيدي و محمد ماروك  ،و حسسين آايت
أاح -م -د و ع -ب-دال-ق-ادر ب-ل-ح-اج ج-يÓ-ل-ي  ،و
مصسطفى بن بوالعيد و كريم بلقاسسم و
رابح بيطاط والقائمة تطول و أانشسئت
معسسكرات و تنظمت الثورة و الثوار أاكثر
بعد مؤوتمر الصسومام  ، 19٥6و ردت فرنسسا
ا’سستعمار بالتضسييق و الخناق و الترهيب
و النار  ،و انضسم « سسي بن عيشسة « على

ل -ه -م أال -ف حسس -اب ق -ب -ل أاي ق -رار ت -ت-خ-ذه
سسلطات عسسكر فرنسسا.

الوطن والشضجاعة
و رسضالة الى ا’جيال ..

غرار مجاهدين آاخرين الى « مجموعة من
ال -ف -دائ -ي -ي -ن «  ،و شس-ن رف-ق-ت-ه-م ع-م-ل-ي-ات
ف -دائ -ي-ة ضس-د م-ع-م-ري-ن و ع-مÓ-ء ل-ف-رنسس-ا
ا’سستعمار بمنطقة الشسفة  ،كونها كانت
جغرافيا منطقة عبور من جهة  ،و تتميز
بإاسستراتيجيتها كمحور رابط بين المدن
السس- -اح- -ل- -ي- -ة و ال- -غ- -رب- -ي- -ة و ال- -ج- -ن -وب -ي -ة
ب- -ال- -خصس- -وصص  ،و ت- -وسس -عت « م -ج -م -وع -ة
الفدائيين « و نجحت في تنفيذ  1٥عملية
فدائية في سسنة واحدة .

«الكتيبة الحمدانية »
المولد و الميÓد

أاطلق عليها قائد الو’ية الرابعة أامحمد
بوقرة اسسم كتيبة « الصسبر و ا’يمان « ،
يقول صساحب المؤولف « سسي بن عيشسة « ،
أانها تكونت من فصسيلتين  ،و كل فصسيل
يضس -م  3٥م- -ج- -اه -دا  ،و ه -ي ت -نسسب ف -ي
التسسمية الى « سسي حمدان « أاحد ابطال
منطقة العفرون الى الغرب  ،و لم يكونوا
مثل افراد الجيشص الذين يعرفون حاليا في

غالبية دول العالم،ملبسص نظامي و قبعة و
درجات و أاوسسمة و أاحذية تلمع و سسÓح
مخيف ،و حلق للحية ،بل كانوا جنودا
يفتقدون للباسص النظامي و الذي يحميهم
حتى من البرد و البلل ،و أاحذيتهم في
وصسفه مثقوبة ينتعلونها دون جوارب ،و و و
و و  ،...لكن قلوبهم كانت دافئة يسسكنها
ا’ي- -م- -ان و ال- -وط- -ن « ال- -ج- -زائ- -ر « ،فÓ- -
يشسعرون ’ بالبرد و ’ بعقدة النقصص  ،بل
كانوا يرهبون جند فرنسسا ،حينما يذكر
اسسم المجاهدين أاو كما تنعتهم فرنسسا بـ «
الفÓقة «  ،و كانت الكتيبة في عملياتها
ال -ف-دائ-ي-ة ن-اج-ح-ة و اسس-ت-ط-اعت ان ت-ن-ق-ل
نشس -اط -ه -ا ال -ى ع -دة م-ن-اط-ق ب-ع-ي-دة  ،ف-ي
شسرشسال بتيبازة و بومدفع بعين الدفلى  ،و
يروي في سسياق شسهادته  ،ان الثورة بعد
م -ؤوت -م -ر الصس -وم -ام ب -ال-م-ن-ط-ق-ة ال-راب-ع-ة ،
اسستطاعت ان تجلب عددا من الطلبة و
الطالبات  ،و رغم ان فرنسسا قضست على
عدد منهم  ،ا’ أان كثيرا منهم زاد تكوينه و
اصسبحوا قادة عسسكريين محنكين ،يحسسب

يواصسل «سسي بن عيشسة « مذكراته  ،و يقول
انه في العام  ، 1960غادر كتيبة الحمدانية
 ،و تحول الى منطقة السساحل بتيبازة اليوم
 ،و عين كمحافظ سسياسسي  ،و تولى القائد
سس -ي حسس -ان ( ي -وسس -ف ال -خ -ط-يب ) ق-ي-ادة
الو’ية الرابعة بمسساعدة محمد بوسسماحة
و مجموعة أاخرى من القادة  ،منهم من
قضسى نحبه و منهم من أاطال الله في عمره
 ،و يقول أان تكتيك ضسرب العدو مثل ما
كانت تفعله العصسابات تواصسل و لم يتوقف
 ،و في المقابل كانت فرنسسا ترد بالنار و
ت -ح -اول ب -أابشس -ع ال-ط-رق ان ت-ت-حصس-ل ع-ل-ى
المعلومات و تتعقب المجاهدين و أاثارهم
 ،و كانت تسستعمل « التعذيب « ’نتزاع
ا’ع -ت -راف -ات و ال -م -ع-ل-وم-ات  ،و ان-تشس-رت
مراكز التعذيب و السسجون  ،التي خرقت
كل القيم ا’نسسانية و الدينية و اأ’خÓقية ،
و ناقضست اأ’عراف و القوانين الدولية و
داسست ع - -ل - -ي- -ه- -ا  ،و ل- -ك- -ن ذلك ل- -م ي- -ث- -ن
المجاهدين و لم ينقصص من عزائمهم  ،بل
ت -ن -ظ -مت ال -ث -ورة أاك-ث-ر  ،و أاصس-ب-ح ال-ج-ن-ود
المجاهدون لديهم أاسسلحة جيدة  ،و ملبسص
 ،بعد أان تمكنوا من إانشساء ورشسات خياطة
 ،و أاصسبح صسيت الثورة خارج الحدود و
اأ’سسوار  ،و لم تعد فرنسسا تملك من العيون
و العمÓء و القوة ’ ،إسسكات صسوت الجزائر
و مجاهديها ،و رضسخت و انتصسر الحق
على الباطل  ،و رفرفت راية اأ’بيضص و
اأ’ح - -م- -ر و اأ’خضس- -ر  ،و ف- -ي ق- -لب ت- -لك
ا’لوان نجمة و هÓل  ،و قال الراوي أان
ال -ث -ورة ن -ج -حت ب -ال -ج -م-ي-ع  ،م-ن شس-عب و
مجاهدين و قياديين  ،و اسستسسمح من لم
ي- -ذك -ره -م ف -ي شس -ه -ادت -ه  ،لسس -ه -و وق -ع أاو
للنسسيان  ،وختم في رسسالة الى ا’جيال
بوصسية  ،أان يقدروا تلك التضسحيات من
الشسهداء الذين سسقطوا  ،و من كل شسخصص
قدم و لم يبخل في واحدة من أاقدسص
الثورات في العالم  ،و يشسيدوا بإاخÓصسهم
للوطن ،و ان ’ ننسسى خÓل ا’حتفا’ت
ال -م -خ -ل -دة ل-ل-م-ن-اسس-ب-ات ال-وط-ن-ي-ة  ،ق-راءة
الفاتحة و الترحم على أارواح الشسهداء  ،و
ذلك أاقل واجب و ختم سسي بن عيشسة « .
إلبليدة :لينة ياسصمين

إصصدرإت

«ا’مزاد» :أاول ›موعة اقراصص مضضغوطة مرجعية للÎاث الÎقي
صصدر مؤوخرإ عن جمعية «إنقذوإ
إلمزإد» علبة من خمسصة إقرإصس
مضص - -غ - -وط - -ة Œم - -ع ج - -ي - -ل Úم- -ن
م -وسص-ي-ق-ي-ات وشص-اع-رإت إلم-زإد ‘
ع- -م -ل م -رج -ع -ي يشص -م -ل ﬂت -ل -ف
إ◊ان ه - - -ذإ إلÎإث إŸوسص - - -ي- - -ق- - -ي
إلتقليدي إلÎقي.

يعّد هذا اإ’‚از اŸعنون بـ «ا’مزاد» والصسادر عن
دار انتاج «باديدو» العمل اأ’ول اŸوجه للجمهور
العريضص واÿاصص بهذا الÎاث اŸوسسيقي والشسعري
الذي تشسÎك فيه أاربع بلدان افريقية (ا÷زائر وليبيا
وما‹ والنيجر) واŸصسنف ‘  ،2013ضسمن قائمة
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وتشسمل ا’عمال اŸسسجلة التي –توي عليها هذه
اÛموعة من السسيد يهات على تسسجيÓت لعازفات
طاعنات ‘ السسن او متوفيات اللواتي سساهمن ‘
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«امغار از’ن «و»ازل وان مدوثن» (◊ن اأ’راضسي
اŸغمورة باŸياه) و»تاكلي ان خورو» ◊ن مسستلهم
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مصسحوبة ب تكرÁات) وايضسا قصسصسا من الواقع
øر ببسسالة
øخ
øت
øف
øراء وت
øع
øا الشس
øوي
øف
øا شس
øه
øل
øاق
øن
øيشص ت
اŸع

اÙارب Úوجمال نسساء اŸنطقة و‘ هذا العمل
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امثال فاطمة بادي ( 29سسنة) وكلثوم حمادي (28
سسنة)التي اصسبحت بدورها معلمة وشسريفة ادابر (٥3
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بالة تازمارت والشساعر نيغات بوكياسص ( 87سسنة)
و»تاواناسص» (حكاية) و»اÁاحيتل» (ابعاد اÿطر)
و»ايكارادن»(البهجة).
هذا ا’صسدار الفني مرفق بكتيب يشسرح ﬂتلف
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” تناقله شسفويا على مدى العصسور.
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اأ’زرق مع عنوان امزاد مكتوب بحروف فضسية ‘
اشسارة للحلي التقليدية الÎقية.
وقامت جمعية «انقذوا ا’مزاد» التي تأاسسسست ‘
 2003وتعمل على حفظ هذا الÎاث الثقا‘ الوطني
بداية بجمع اخر عازفات ا’مزاد لضسمان التكوين
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ثقافة
ألموأفق لـ  14ششوأل  1438هـ
’وراسســــــي مــــــــن ذهــــب
نصسف قـــــرن مـــــــن ا◊ضســـــــور وجمهور ا أ
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فرق ـ ـ ـة ألرفاع ـ ـة تلهب أŸدرج ـ ـات و«ألكين ـ ـغ» يقتلعها ‘ سسهـ ـ ـرة خرأفي ـ ـة
^ حضسور نوعــي ‘ مهرجان تيمقاد والـــــÎاث ا÷زائري يخÎق كـــــــــل الطبوع
^ تاموقـــــادي  ..نافذة قويـــــة إاشسعـــــاع للثقافــــــة والفـــــن ا÷زائــــــري

ان - -ط - -ل - -قت ،سس- -ه- -رة أاول أامسس،
فعاليات مهرجان تيمقاد الدو‹
‘ ط- -ب- -ع- -ت -ه – 39ت ال -رع -اي-ة
السس- - -ام- - -ي - -ة ل - -ف - -خ - -ام - -ة رئ - -يسس
ا÷م- - -ه - -وري - -ة ع - -ب - -د ال - -ع - -زي - -ز
بوتفليقة وإاشسراف وزارة الثقافة
وو’ي -ة ب -ات -ن -ةÃ ،سس -رح ال -ه -واء
ال -ط-ل-ق ا÷دي-د ب-ت-ي-م-ق-اد ،ح-يث
اخ - -ت - -ارت ﬁاف- -ظ- -ة م- -ه- -رج- -ان
تيمقاد الدو‹ أان تكون السسهرة
ا’ف- -ت- -ت- -اح- -ي- -ة Ÿه- -رج -ان ه -ات -ه
ال- -ط- -ب- -ع- -ة ج- -زائ- -ري- -ة خ- -الصس -ة
م-وشس-ح-ة ب-أال-وان ال-ع-ل-م ا÷زائري
ت- -زام- -ن- -ا وال- -ذك -رى  55لعيدي
ا’سستقÓل والشسباب.

باتنة  :مراسصل «الشصعب» Ÿوشصي
حمزة
ردد أ÷مهور طوي ‘ ÓأنطÓق ألسشهرة
ششعارأت وطنية تعكسس ترسشخ قيم ألوطنية
وألهوية لدى أ÷زأئري Úفهزت ““وأن تور
ث -ري ،ف -ي -ف -ا ل÷Òي““ م -درج-ات مسش-رح
ت- -ام- -وق- -ادي زأدت- -ه- -ا وه- -ج -ا أل -رقصش -ات
أل-ف-ل-ك-ل-وري-ة ل-ف-رق-ة أل-رح-اب-ة ألقادمة من
نقاوسس وألتي سشرقت قلوب عششاق ألنغمة
ألشش -اوي -ة أألصش -ي -ل-ة أŸم-زوج-ة ب-ال-ب-ن-دي-ر
وألبارود وكلمات ألزمن أ÷ميل مصشحوبة
بزغاريد صشفق لها وزير ألثقافة وألضشيوف
طوي.Ó

وأشش -رف ع -ل-ى ح-ف-ل أف-ت-ت-اح م-ه-رج-ان
تيمقاد ألدو‹ كل من وزير ألثقافة ألسشيد
عز ألدين ميهوبي وأŸدير ألعام للديوأن
أل- -وط- -ن -ي ل -ل -ث -ق -اف -ة وأإلع Ó-مﬁ ،اف -ظ
مهرجان تيمقاد ألدو‹ ÿضشر بن تركي
Ãعية ألسشلطات أÙلية لولية باتنة.
وككل طبعة كانت ألبدأية مع أألغنية
ألشش -اوي -ة أل -ع -ري -ق -ة م -ع ف -رق -ة أل -رح -اب-ة
““ألرفاعة““ ألتي أطربت أ◊ضشور وصشفقت
لها ألعائÓت ودغدغت مششاعر أ◊ضشور
ألذين رقصشوأ طوي Óعلى نغمات ألقصشبة
وألبندير بروأئع أألغنية ألششاوية ألعريقة
وأل-ت-ي أب-ه-رت أ÷م-ه-ور ب-ل-وح-ات-ه-ا ألفنية
ألتي حملت معها عبق أŸاضشي وسشحر
أ◊اضشر وأألمل ألكب ‘ Òمسشتقبل أفضشل
للجزأئر ،وŒسشد ذلك من خÓل أسشتعمال
ألقصشبة وألبندير وأللباسس ألششاوي أألصشيل
م- -ن ب- -رن -وسس أب -يضس وق -ن -دورة ل -ل -رج -ال
وملحفة للنسشاء ما أضشفى سشحرأ جماليا
وإأبدأعا فنيا ل يضشاهيه أي إأبدأع سشوى
رقصشات أ÷مهور وتصشفيقات ألششباب
وزغاريد ألنسشاء ،ليخصشصس أ÷زء ألثاÊ
من ألسشهرة Ÿلك أغنية ألرأي ألعاŸية
أل-ك-ي-ن-غ خ-ال-د أل-ذي رغ-م ت-أاخ-ر وصش-ل-ته
ألغنائية إأ ¤منتصشف ألليل إأل أن عششاقه
م- -ن أ÷م- -ه- -ور خ- -اصش- -ة ف- -ئ- -ة ألشش -ب -اب
أنتظروه طوي ،Óحيث أمتعهم بعدد من
روأئعه ألغنائية ألتي أعادت ﬁبيه إأ¤
بدأياته أألو ‘ ¤عا ⁄ألغناء.

«وأن تو ثري فيفا ’÷Òي» تهز أŸدرجات

ميهوبي:

تيمقاد أأعرق مهرجانات أ÷زأئر
وألطبعة  40سستكون مفاجأاة فنية بامتياز
اع-ت ،Èوزي-ر ال-ث-ق-اف-ة السس-ي-د عز
الدين ميهوبي ،خÓل إاشسرافه على
ا’ف-ت-ت-اح ال-رسس-م-ي Ÿه-رج-ان تيمقاد
ال -دو‹ ‘ ط-ب-ع-ت-ه  ،39أان اسس -ت-م-رار
اŸه-رج-ان ‘ ال-ت-واج-د ع-ل-ى السس-احة
’ق-ل-ي-م-ي-ة
ا÷زائ -ري-ة وال-ع-رب-ي-ة وا إ
‚اح ‘ حد ذاته ،مؤوكدا أان تيمقاد
هو أاعرق مهرجان فني ‘ ا÷زائر
ومصس - - -در ف - - -خ - - -ر وإال - - -ه - - -ام ل - - -ك- - -ل
ا÷زائري.Ú
أششاد ميهوبي ‘ ألكلمة ألتي ألقاها
باŸناسشبة على ركح مسشرح ألهوأء ألطلق
أ÷دي -د Ãدي-ن-ة ت-ي-م-ق-اد ب-ال-دع-م أل-ك-بÒ
أل -ذي ي -حضش -ى ب -ه أŸه -رج-ان م-ن ط-رف
رئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة

وألذي كان دأئما دأعما للفن ومسشاندأ
ل- -ل- -ف -ك -ر وأإلب -دأع وألشش -ب -اب ،م -ؤوك -دأ أن
ت- -ي -م -ق -اد سش -ي -ب -ق -ى وأح -دأ م -ن ب Úأه -م
م-ه-رج-ان-ات أ÷زأئ-ري-ة أل-ف-ن-ي-ة ،وأضش-اف
ألوزير بأان ألطبعة أŸقبلة وألتي سشيطفئ
فيها أŸهرجان ششمعته أألربع Úسشتكون
حدثا ثقافيا متميزأ.
وط- -الب م- -ي- -ه- -وب- -ي سش -ك -ان ع -اصش -م -ة
أألورأسس وم-ث-ق-ف-ي-ه-ا وأألسش-رة أإلعÓ-م-ي-ة
با◊فاظ على ““مكسشب““ مهرجان تيمقاد
Ãوأصشلة أ◊ضشور ألقوي لسشهرأته ودعم
›ه -ودأت أŸن -ظ-م Úل-ي-ك-ون أŸه-رج-ان
ك -م -ا أري-د ل-ه دأئ-م-ا ن-ف-اذة ق-وي-ة ومشش-ع-ة
للثقافة وألفن أ÷زأئري.

أل -ك -ي -ن -غ خ -ال-د ع Èع-ن سش-ع-ادت-ه وه-و وصشلته ألغنائية ،مؤوكدأ بر›ته لعدد من
يفتتح أقدم مهرجان با÷زأئر و‘ ذكرى أ◊ف Ó-ت أŸوسش -ي -ق -ي -ة ب -ع-دد م-ن أŸدن
غالية وعزيزة على قلب كل جزأئري وهي أل-دأخ-ل-ي-ة أ÷زأئ-ري-ة ألأخ-رى ع-ل-ى غرأر
أسشتقÓل أ÷زأئر ،حيث غنى ورقصس أمام تلك أ◊فÓت ألتي أحياها ألعام أŸاضشي
ألعائÓت طوي Óوهز مدرجات تاموقادي ب - -ولي - -ات أ÷ن- -وب ب- -ك- -ل م- -ن “Ôأسشت
بـ«أدي أدي““ و ““ مالها ذيك ألبيضشة مالها““ ،وت -ن -دوف وأل-ت-ي لقت ‚اح-ا ج-م-اهÒي-ا
““وح- -دة ب -وح -دة““““،سش -ي ل‘““““،ي -ا رأي -ي““ ،قياسشيا.
““بختة““ و ““وين ألهربة وين““و““عيششة““ وألتي
وعن جديده ألفني أششار ألكينغ خÓل
طالبه أ÷مهور بإاعادتها مرأت عدة وكان لقاء صشحفي مقتضشب عقب أعتÓئه ركح
لهم ذلك ‘ أغلبها وقد “يزت ألسشهرة تاموقادي إأ ¤أنه يعكف على ألتحضشÒ
أألو ¤م -ن ه -ذه أل -ط -ب -ع-ة ب-حضش-ور ‡ي-ز حاليا إلنتاج ألبوم غنائي جديد سشيطرح
ل-ل-ع-ائÓ-ت أألورأسش-ي-ة أل-ت-ي ع-ادت ألع-رق ‘ أألسشوأق مطلع ألسشنة ألقادمة وسشيكون
مهرجاناتها وأضشخمها ،حيث أششارت لنا مفجأاة فنية كبÒة.
إأ ¤حرصشها على ألتوأجد باسشتمرأر ‘
وك -انت أل -ط -ب -ع -ة ألسش -اب -ق -ة Ÿه -رج-ان
سش-ه-رأت ت-ام-وق-ادي ل-ل-ت-ع-ب Òعن أنتمائها تيمقاد ألدو‹ قد أسشتضشافت أزيد من 50
للوطن وعششقها ıتلف طبوعه ألغنائية فنانا من أ÷زأئر وخارجها ‘ ح Úتعهد
أŸميزة خاصشة ألÎأثية منها كما أششارت وزير ألثقافة بجعل ألطبعة ألقادمة 40
إأحدى ألعائÓت أŸغÎبة.
‡ي- -زة م -ن ح -يث أ◊ضش -ور أل -ن -وع -ي
وبصش- -رأح- -ت -ه أŸع -ه -ودة أك -د أل -ك -ي -ن -غ وأل- -ق- -ي -اسش -ي ألŸع ‚وم أألغ -ن -ي -ة
سش -ع-ادت-ه أل-ك-بÒة ع-قب ألن-ت-ه-اء م-ن
أ÷زأئرية
وألعربية
رصصدها ل.حمزة
وألعاŸية
دأعيا
@ رغم حضشور ملك أغنية ألرأي ‘ أو ¤سشهرأت
مهرجان تيمقاد ألدو‹ إأل أن مدرجات مسشرح تاموقادي
أل-ت-ي ت-تسش-ع لـ 6000م-ت-ف-رج “ ⁄ت-ل-ئ ك-ل-ه-ا بسش-بب غ-ي-اب
أف-ت-ت-اح-ه م-ه-رج-ان
ألدعاية أإلعÓمية للمهرجان وهو أألمر ألذي جعل من
خÓ-ل
ل
أك -د ألسش-ي-د ع-ز أل-دي-ن م-ي-ه-وب-ي رج-ان ف-رصش-ة ل-ت-ف-عي
أŸدرجات ألعلوية ششبه فارغة ،خاصشة مع ألتأاخر ‘ أنطÓق
ه-
ت-ي-م-ق-اد أل-دو‹ ‘ ط-ب-ع-ت-ه  39أن أ Ÿرأسس ولتأاكيد حرصس
ألسشهرة أألو ¤بسشبب بعضس أألمور ألتنظيمية.
ق-اف-ي-ة ب-ع-اصش-م-ة أألو
أل-ث-
ضشة ألثقافية ،خاصشة
@ بادرت ﬁافظة أŸهرجان بالتنسشيق مع مصشالح ولية
أ◊رك-ة أل-ف-ن-ي-ة و ة مسشÒة ألبناء وألنه
ل
أ÷زأئر على موأصش
‘
تكريسس ألفعل ألثقا
ب-ات-ن-ة وم-دي-ري-ة أل-ن-ق-ل ب-ج-ع-ل ألسش-ه-رة ألف-ت-ت-اح-ية للطبعة 39
ت أششوأطا كبÒة ‘
وأن أ÷زأئر قطع
›انية ،دخول إأ ¤أŸدرجات ونق Óبا◊افÓت من ﬂتلف
.
ا
ي
ر
وجعله حقا دسشتو
م -دن ب -ات -ن -ة إأ ¤م -دي -ن -ة ت -ي -م -ق -اد وه -ي أŸب -ادرة أل-ت-ي ل-ق-يت
أسشتحسشان ألسشكان.
@ شش -ه -د ح -ف -ل ألف -ت -ت -اح ›م -وع -ة م-ن أل-ت-ك-رÁات ب-درع
ن تيمقاد ألدو‹ ‘
أŸهرجان للكينغ خالد وفرقة ألرفاعة ألتي أحيت ألسشهرة
رجا
ركز ÿضشر بن تركي ﬁافظ مه ه ألثقافية ،غ Òأنه
أألو ¤للطبعة  39وسشط تصشفيقات كبÒة للجمهور أ◊اضشر
““ أŸهرجان وهويت
ته على ““جزأئرية
خاصشة ألششباب ألذي ثمن ألبصشمة أ÷زأئرية أÿالصشة ‘
كلم ب -ن ت -رك -ي م -ا ي -زأل
ألسشهرة أألو. .¤
حسشب
إأ ¤أهتمام خاصس
@ “يز حفل ألفتتاح بحضشور مكثف لوسشائل أإلعÓم
يحتاج
طرف أبناء أŸنطقة،
ألوطنية خاصشة أŸرئية على غرأر ألقنوأت ألتلفزيونية
من
اصش- - -ة رج- - -ال أŸال
وألصشحافة أŸكتوبة وحتى أإللكÎونية ألتي غطت كل
خ---
ألع - -م - -ال ومسش - -ؤوو‹
ك -بÒة صش -غÒة ب -اŸه -رج -ان ب-دأي-ة م-ن أل-ت-ن-ظ-ي-م م-روأ
وأ
‘
بالفتتاح وأنتهاء Ãرأفقة ألعائÓت لنقل أصشدأئها.
أŸؤوسشسشات
إأط -ار
ف
ع
ا
ل
ي
ا
ألق-تصش-ادي-ة أÿاصش-ة ت -ي -م -ق -اد أل -دو‹ ‘ ت م -ه -رج-ان
@ كشش -ف ﬁاف -ظ م -ه -رج -ان ت -ي -م -ق -اد أل-دو‹
وأل- -ع- -م -وم -ي -ة أل -ت -ي سش-ي-ك-ون ج-م-ه-ور ت-ا ط -ب -ع-ت-ه ،39
وأŸدير ألعام للديوأن ألوطني للثقافة وأإلعÓم
م-
دع-اه-ا لÓ-سش-ت-ث-م-ار ألسش- -بت  08ج-وي-ل-ية قادي ،أليوم
ÿضشر بن تركي أن كل ألفنان Úألذين سشيغنون
ب -ق -وة ‘ أŸدي -ن -ة م -وع -د م -ع ن -خ-ب-ة م ،2017 -ع -ل-ى
ع -ل -ى رك -ح ت-ام-وق-ادي م-ع-ن-ي-ون ب-ت-نشش-ي-ط
ن
ل-ل-رف-ع م-ن ألشش-أان أألغ -ن -ي -ة أ÷زأئ -ري  -أŸع ‚وم
سشهرأت مسشرح ألهوأء ألطلق بسشيدي
ة
ع
ل
ى
حسشام
غ
رأر
فرج بالعاصشمة وكذأ بقاعة أحمد
أل -ث-ق-ا‘ وأل-ف-ن-ي ألسشطا جنيد ،همام
و
‚
م
أ
أ
ل
غ
ي
‘ أŸن - -ط - -ق - -ة
نية
فية
باي بقسشنطينة.
ألششاب ح ألششاب خ
Óصس وكذأ
خ-ارج ف-عاليات
سشام.
تيمقاد.

ﬁاف -ظ -ة أŸه -رج -ان إأ ¤أل -ت -حضش Òل-ه-ا
عقب ألنتهاء من ألطبعة . 39
وك -انت أول ط -ب -ع -ة ع -رف -ه -ا م -ه-رج-ان
تيمقاد كانت سشنة Ã ،1967بادرة من أهل
أŸنطقة ” تأاسشيسس أŸهرجان للتعريف
ب-ال-ط-اب-ع أل-ث-ق-ا‘ ل-ولي-ة ب-ات-ن-ة وتسش-ل-ي-ط
ألضش -وء ع -ل -ى أŸسش -رح أل -روم -ا Êوي -ب -ق-ى
م- -ه- -رج- -ان ت- -ي- -م- -ق- -اد أل- -دو‹ ،م- -ن بÚ
أŸوأعيد ألثقافية وألفنية ألتي –رصس
أ÷زأئر على تنظيمها كل سشنة ضشمانا
لسشتمرأرية أإلششعاع ألثقا‘ وألفني ألذي
ظ -لت أ÷زأئ -ر وف-ي-ة ل-ه
ع - - -ل- - -ى م- - -دى
ألسشن.Ú

كوأليسس
ألطبعة 39

قالوأ عن أŸهرجان

وزير ألثقافة

بن تركي:

موأعيد

مسسر
ح تيمقاد أليوم

ل .حمزة

ثقافة

ألسسبت  08جويلية  ٢017م
ألموأفق لـ  14شسوأل  1438هـ

إأحياء ألّذكرى  55للعلقات أ÷زأئرية أليابانية بقصسر مصسطفى باشسا

حينما تقّرب الثّقافة ما بsعدته ا÷غرافيا
السصف Òفوجيوارا :تنظيم ““اأ’سصبوع اليابا ““Êنهاية أاكتوبر

نّ- - -ظ- - -مت سس- - -ف- - -ارة أل - -ي - -اب - -ان
’سس - -ب - -وع أل- -ف- -ارط
ب - -ا÷زأئ - -ر أ أ
باŸتحف ألوطني لفن أŸنمنمات
وأل- -زخ- -رف- -ة وأÿط أل- -ع- -رب- -ي،
أح-ت-ف-ال-ي-ة Ãن-اسس-ب-ة ألذكرى ألـ
 55ل -ل -ع -لق -ات ب Úأل -ب -ل-دي-ن،
أŸصس- -ادف -ة لـ  4ج-وي-ل-ي-ة م-ن كل
سس - -ن - -ة .وأشس - -اد سس- -ف Òأل- -ي- -اب- -ان
ب- - -ا÷زأئ- - -ر ألسس- - -ي- - -د م- - -اسس- - -اي - -ا
ف- -وج- -ي- -وأرأ ب- -دور أل- -ث- -ق -اف -ة ‘
ألتقريب ب Úألشسعب ،Úمعلنا عن
’سس- -ب -وع أل -ي -اب -ا““Ê
ت- -ن- -ظ- -ي- -م ““أ أ
ب-ا÷زأئ-ر ن-ه-اي-ة أك-ت-وب-ر أŸقبل.
ك-م-ا أسس-ت-م-ت-ع أ◊ضس-ور ب-اح-تفال
شس-اي حسسب أل-ت-ق-ال-ي-د أليابانية،
وع- - -رضض ‘ ف- - -ن أÿط قّ- - -دم- - -ه
فنانان من أ÷زأئر وأليابان.

قصسر مصسطفى باشسا :أاسسامة إافراح
‘ كلمته بهذه أŸناسسبة ،تقّدم ألسسفÒ
أل- -ي -اب -ا Êف -وق أل -ع -ادة ألسس -ي -د م -اسس -اي -ا
ف- -وج- -ي- -وأرأ ب- -الشس -ك -ر ل -وزأرة أل -ث -ق -اف -ة
أ÷زأئ -ري -ة ع -ل -ى وضس-ع قصس-ر مصس-ط-ف-ى
باشسا بالقصسبة ،أŸصسّنف كÎأث عاŸي
إأنسس- -ا Êل- -دى أل- -ي- -ونسس- -ك -و ‘ ،م -ت -ن -اول
ألسسفارة من أجل تنظيم هذأ أ◊دث ،كما
قّدم شسكره للسسيد موري ،معّلم ألشساي
Ãدرسس -ة أورأسس -ي -ن -ك -ي ،وف -ري -ق -ه ع -ل -ى
أÛيء م -ن أل -ي -اب -ان ل -ت -ق -د Ëأح -ت-ف-ال
ألشساي وكذأ عرضس ‘ فن أÿط أليابا.Ê
وعمد ألسسف ‘ Òكلمته إأ ¤ألتذكÒ
بالعÓقات ب ÚبÓده وألثورة أ÷زأئرية،
أل -ت -ي ت-ع-ود إأ‡ ¤ث-ل-ي-ة ج-ب-ه-ة أل-ت-ح-ري-ر
أل-وط-ن-ي ب-الشس-رق أألقصس-ى أل-ت-ي أت-خذت
من طوكيو مقرأ لها سسنة ““ ،1958ما سسمح
لبلدينا بأان يكتبا معا تاريخا طوي Óمن
ألصس -دأق -ة ت -ع -ود إأ ¤م -ا ق -ب -ل أسس-ت-قÓ-ل
أ÷زأئ- - -ر““ ،ي- - -ق - -ول ألسس - -ف ،Òصس - -دأق - -ة
ّ Œسس - -دت ‘ أل - -ع- -دي- -د م- -ن أŸشس- -اري- -ع
أل -ت -ن -م -وي -ة ألق -تصس -ادي -ة أل -ت-ي أ‚زت-ه-ا
شسركات يابانية با÷زأئر ‘( ،إأشسارة إأ¤
ﬁط -ة ت -ك -ري-ر أل-بÎول ب-أارزي-و ،أŸركب
ألغازي بحاسسي ألرمل ،مصسانع ألنسسيج
بندرومة ،مركب أ◊جار ،وحتى جامعة
وهرأن ألتي صسممها أŸعماري ألياباÊ
ألشسه Òكينزو تا‚ي) ،مشسÒأ إأ ¤أن عدد

أ÷الية أليابانية بلغت ‘ تلك ألفÎة 3
آألف نسس- -م- -ة ،ل- -ت- -ك- -ون ب- -ذلك أ÷ال- -ي- -ة
أليابانية أألك Èعددأ ‘ إأفريقيا.
وأع -ت Èألسس -ف Òأل -ي -اب -ا Êأن أل -ت-ب-ادل
أل - -ث - -ق - -ا‘ ي - -ل - -عب دورأ ك - -بÒأ ‘ دع- -م
ألعÓقات ب Úألبلدين ،و‘ هذأ ألصسدد
سس -ت -ن ّ-ظ -م ألسس -ف -ارة أل -ي-اب-ان-ي-ة ““أألسس-ب-وع
أليابا ““Êنهاية شسهر أكتوبر أŸقبل ،من
أجل تقدﬂ Ëتلف ألثقافات أليابانية
Ãا ‘ ذلك ألثقافة ألشسعبية على غرأر
ألرسسوم أŸتحركة ““أŸانغا““ .كما أشسار
ألسسف Òإأ ¤ألÌأء ألثقا‘ ألذي يزخر به
ألبلدأن ،مع توأجد تقارب بينهما رغم
ألبعد أ÷غرأ‘.
م -ن ج -ان -ب -ه ،ذّك -ر أŸسس-تشس-ار ي-وسس-ف
ي- -وسس- -ف -ي‡ ،ث -ل أ÷انب أ÷زأئ -ري‘ ،
ك - -ل - -م- -ت- -ه ب- -أان أ÷زأئ- -ر حصس- -لت ع- -ل- -ى
أسس -ت -ق Ó-ل -ه-ا ب-ع-د م-ق-اوم-ة شس-رسس-ة ضس-د
ألسستعمار ،مقاومة صسارت مثال تقتدي
ب -ه ألشس -ع -وب أŸق -اوم-ة .ك-م-ا أع-ت Èب-أان
ألعÓقات ب Úألبلدين كانت على مدى 55
سس - -ن - -ة م - -ث - -ال ‘ ألصس - -دأق- -ة وألحÎأم
أŸت -ب -ادل ،وق -ال““ :ن -ه ّ-ن -ئ أن -فسس-ن-ا ع-ل-ى
ألتطور أŸتوأصسل لهذه ألعÓقات““.
“ّي -ز ألح -ت -ف -ال ب -ج -لسس-ة شس-اي ع-ل-ى
أل-ط-ري-ق-ة أل-ي-اب-ان-ي-ة ،ط-ري-ق-ة ضس-ارب-ة ‘
قدم ،حيث تعود إأ ¤أك Ìمن  400سسنة
مضست ،ط - -ري- -ق- -ة ي- -ح- -ك- -م- -ه- -ا ألحÎأم
أŸتبادل ،وأألناة ‘ ألقيام بكّل شسيء،

بشسكل دقيق ومدروسس ،وبذلك تعّم روح
““إأيشسيغو إأيشسي““ أي إأظهار جميع حضسور
أحتفال ألشساي ألنية أ◊سسنة وألحÎأم
لبعضسهم ألبعضس.
أقÎبنا من ألسسيد سسوأويو موري ،معّلم
تقاليد أحتفال ألشساي بأاورأسسينكي ،وأّكد
ل -ن -ا ب-أان ت-ق-ال-ي-د ت-ق-د Ëألشس-اي أل-ي-اب-اÊ
ضساربة ‘ ألقدم وأنها دقيقة و–كمها
ق -وأع -د م-ع-ي-ن-ة ،وه-ن-اك صسّ-ف ﬂصسصس
ل -ت -عّ-ل-م ه-ذه أل-ت-ق-ال-ي-د وأل-ت-درب ع-ل-ي-ه-ا.
وأضساف موري ،ألذي يزور أ÷زأئر للمرة
ألثانية ،بأان أحتفال تقد Ëألشساي كان ‘
ألسسابق أختصساصسا رجاليا بحتا ،إأل أن
أل -نسس-اء صس-رن أك Ìإأق-ب-ال ع-ل-ي-ه م-ق-ارن-ة
بالسسابق.
كما قّدمت خطّاطة يابانية عرضسا لفن
أّ ÿ
ط أل -ي -اب -ا ،Êشس -رحت ف -ي -ه ﬂت -ل -ف
أŸوأد أŸسس-ت-خ-دم-ة ‘ ““أل-ك-ال-ي-غ-رأف-يا““،
ح- -يث ت -خ -ت -ل -ف ك -ل “ت -از ف -رشس -اة ع -ن
أألخرى باŸادة ألتي صسنعت منها ومدى
ليونتها أو صسÓبتها .باŸقابل قّدم ألفنان
أ÷زأئ -ري صس -ال-ح أŸق-بضس شس-روح-ا ع-ن
أÿط ألعربي ،ونشس Òهنا إأ ¤أن هذأ
ألفنان ‘ ›ال أÿط ألعصسري يعرضس
لوحاته باŸتحف ألوطني لفن أŸنمنمات
وأل -زخ -رف -ة وأÿط أل -ع -رب -ي ب -ال -قصس -ب-ة
ألسس -ف -ل -ى م -ن-ذ ق-رأب-ة ألشس-ه-ري-ن ،ون-فسس
أŸت -ح -ف ي -ع -رضس ل-وح-ات ‘ ف-ن أÿط
أليابا.Ê

تظاهرة ““أيام ألطفل ألعنّابي““ ‘ طبعتها 5

عروضض متنّوعة ،ورشصات ترفيهية ورحÓت سصياحية لÈاعم بونة

ت- - -ع- - -رف ح- - -دي - -ق - -ة
أ◊ري -ة ب-ع-ن-اب-ة إأق-ب-ا’
لط- - - -ف - - -ال،
ك- - - -بÒأ ل - - - -أ
ل -لسس -ت -م-ت-اع Ãخ-ت-ل-ف
أل -نشس -اط -ات أل -ث -ق-اف-ي-ة
وأل-ف-ن-ي-ة وألÎف-ي-ه-ي-ة،
أل-ت-ي –تضس-ن-ه-ا م-دي-نة
ب -ون -ة ‘ إأط-ار ت-ظ-اه-رة
““أيام ألطفل ألعنابي ‘
ط -ب -ع -ت-ه-ا ألـ  ،““5وأل -ت -ي
ت -ت -وأصس -ل إأ ¤غ-اي-ة 10
ج - - -وي - - -ل - - -ي- - -ة أ÷اري،
ب -ت -ق -د Ëب-رن-ام-ج ث-ري
يشس- - - - - -م- - - - - -ل ورشس- - - - - -ات
ت - -رف - -ي - -ه - -ي - -ة ،أل- -ع- -اب
أّÿف- - - - -ة ،م- - - - -ع - - - -ارضض
ومسسرحيات متنوعة.

عنابة :هدى بوعطيح
أطفال عنابة من ﬂتلف
أألج -ن -اسس وأألع -م -ار ،وح -ت-ى
ألوأفدين من وليات أخرى،
كانوأ ‘ أŸوعد منذ أنطÓق
أل -ف -ع -ال -ي -ة ،ح-يث أسس-ت-م-ت-ع-وأ
Ãخ- -ت- -ل- -ف أل- -ع- -روضس أل- -ت- -ي
تقّدمها جمعيات وفرق فنية
ج- -اءت م- -ن ﬂت -ل -ف ج -ه -ات
أل- -وط- -ن Ÿشس- -ارك -ة أألط -ف -ال

ف-رح-ت-ه-م ،ع-ل-ى غ-رأر جمعية
أل -ع -ن -اب ل-لسس-ي-اح-ة وألÎف-ي-ه،
ج -م -ع-ي-ة م-ن-ى ل-دع-م وت-رق-ي-ة
أل -ط -ف -ل ،ج -م-ع-ي-ة أل-ط-اووسس
أل -ث -ق -اف -ي-ة ل-ل-ف-ن أŸسس-رح-ي،
ج -م -ع -ي -ة ألصس -ف -اء ل -ل -ت -ن -م-ي-ة
وألن - -دم - -اج ألج - -ت- -م- -اع- -ي،
ج- -م- -ع- -ي- -ة ح- -وأء وأل- -ط- -ف- -ل،
أŸدرسس -ة أل -ق -رآأن -ي -ة أل-ه-دأي-ا
ودأر ألبيئة ومدرسسة أألوأئل..
ف -رق-ة ““أل-ي-اسس-م Úل-ل-عصس-ى
أل-ع-مÓ-ق-ة““ Ÿسس-رح ““أل-بلÒي““
من قسسنطينة ،أمتعت ألÈأءة
يوم ألفتتاح بعروضس ترفيهية
ه-ادف-ة ،ح-يث ت-ف-اع-ل-وأ م-ع-ها
ب-تصس-ف-ي-ق-ات-ه-م ،كما أسستمتعوأ
ب - -أال - -ع - -اب أّÿف - -ة وع - -روضس
ب -ه-ل-وأن-ي-ة م-ع أل-ف-ن-ان شس-ط-ور
ع-ب-د أل-رح-م-ن م-ن أل-ع-اصسمة،
وف-رق-ة ع-م-و رف-ي-ق ل-ل-ت-نشسيط
أŸسسرحي ،فضس Óعن رقصسة

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

كÓ- -سس- -ي- -ك- -ي- -ة م- -ع تÓ- -م- -ي -ذ
أŸدرسس-ة أل-ب-ل-دي-ة ل-لموسسيقى
وأل-رقصس أل-كÓ-سس-ي-ك-ي وأل-ف-ن
ألدرأمي حسسان ألعنابي.
وت -وأصس -لت أل -ع-روضس أل-ت-ي
ت -ن -ط -ل -ق ب -دأي -ة م -ن ألسس-اع-ة
ألرأبعة زوأل إأ ¤غاية ألثامنة
مسساء ،بتنظيم ألعاب وورشسات
ت-رف-ي-ه-ي-ة لÈأع-م م-ن ﬂتلف
أŸرأك -ز أل -ث -ق-اف-ي-ة وروضس-ات
أألط -ف -ال ،ك -م -ا أسس -ت-م-ع روأد
ح- -دي- -ق- -ة أ◊ري- -ة ◊ك- -اي -ات
م-ت-ن-وع-ة ق-دم-ت-ه-ا أ◊ك-وأت-ي-ة
Ÿيسس مسس - - -ع - - -ي إأ ¤ج - - -انب
ح-ك-ي-م-ة م-ن-اصس-ري-ة ،وت-ف-اع-ل
أألط- -ف- -ال ك- -ثÒأ م- -ع ع- -رضس
مسس- -رح- -ي غ -ن -ائ -ي ÷م -ع -ي -ة
ألطفل ألسسعيد ،وألعاب أÿفة
م-ع ف-رق-ة أل-ن-ج-وم ل-لنشساطات
ألثقافية وألفنان صسياد ﬁمد
وسسÓ- -ط -ن -ي -ة بشس ،ÒوÙب -ي

ألفن أŸسسرحي كان أألطفال
على موعد مع عرضس ترفيهي
÷م-ع-ي-ة ““أل-ط-اووسس أل-ثقافية
للفن أŸسسرحي““.
م -ن ج -انب آأخ -ر ،أسس -ت -ف-اد
أطفال بونة من رحلة سسياحية
ن -ح -و م -ت -ح -ف وآأث-ار ه-ي-ب-ون،
لتتوأصسل ألتظاهرة إأ ¤غاية
ألث - -ن ÚأŸق - -ب - -ل ب - -ع - -روضس
ﬂتلفة ،على غرأر ““حكايات
زم-ان““ ي-قّ-دم-ه-ا أل-ف-ن-ان ن-ب-ي-ل
رح -م -ا ،Êوأل -ع -اب أّÿف-ة م-ع
ألفنان بلقاسسم بوصسبوعة من
سس -ك -ي -ك-دة ،إأ ¤ج-انب ع-رضس
ترفيهي ÷معية لؤولؤوة ألشسرق
للفن ألسستعرأضسي أŸسسرحي
ل- -ولي- -ة ع- -ن- -اب- -ة ،ل- -ت- -خ- -ت -ت -م
أل-ت-ظ-اه-رة ب-ع-روضس ب-ه-لوأنية
وألعاب أÿفة مع ألفنان أمÚ
رزق- -ان م- -ن ولي- -ة سس -ط -ي -ف،
وأغا Êترفيهية يؤوديها حسسان
ب -ل -ع-ب-ي-دي ،إأ ¤ج-انب ع-رضس
بهلوأ Êمع فرقة عمو رفيق،
ليتم ‘ أألخ Òتوزيع أ÷وأئز
على ألفائزين وشسهادأت على
أŸشسارك ‘ Úهذه ألتظاهرة
ألتي ينظمها ألديوأن ألبلدي
ل -ل -ث -ق -اف -ة وألسس -ي -اح -ة و÷ن-ة
أ◊فÓ- - - - -ت– ،ت إأشس- - - - -رأف
أÛلسس ألشس- -ع- -ب- -ي أل- -ب -ل -دي
لبلدية عنابة.

ألعدد
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’ول حول ألع ّ
لمة صسالح بن مهنا بسسكيكدة
أŸلتقى ألوطني أ أ

نفضض الغبار عن دوره اإ’صصÓحي ورد ا’عتبار

صصادر ا’سصتعمار إاصصداراته وتعّرضض Ÿسصاومات رفضصها جملة وتفصصيÓ

’سس- - - - - -ات- - - - - -ذة
دع - - - - - -ا أ أ
أŸشس- - -ارك - -ون ب - -اŸل - -ت - -ق - -ى
’ول بسسكيكدة،
ألوطني أ أ
ح - -ول ج - -ه - -ود أل- -ع- -لم- -ة
صس-ال-ح ب-ن م-ه-نا ألتعليمية
وأ’صس-لح-ي-ة ،أل-عمل من
أج- -ل ن- -فضض أل- -غ- -ب -ار ع -ن
ه- - - - -ذه ألشس- - - - -خصس- - - - -ي- - - - -ة
’صس - - - - -لح - - - - -ي - - - - -ة ،ورد
أ إ
أ’ع- -ت- -ب- -ار ،ك- -م- -ا ج- -اءت
ألتوصسيات ألتي خرج بها
أŸلتقى أ’هتمام Ãؤولفات
أŸصس - -ل - -ح ب - -ج- -م- -ع وط- -ب- -ع
’ج-ي-ال
م -ؤول -ف -ات أل -ع -لم -ة قصس -د ت -ع -ري-ف أ أ
أل-ق-ادم-ة ب-أاع-لم أ÷زأئ-ر ،و“ك Úأل-ب-احثÚ
’صس-لح-ي ،دع-وة
م -ن ه-ذأ أŸن-ت-وج أل-ف-ك-ري أ إ
أŸسس- - -ؤوول Úإأ ¤تسس- - -م - -ي - -ة ب - -عضض أŸؤوسسسس - -ات
ألثقافية أو أ÷امعية باسسم ألعلمة ،وإأدرأج
ألشس-ي-خ صس-ال-ح ب-ن م-ه-ن-ا ضس-م-ن ع-لماء أ÷زأئر
باŸقررأت ألدرأسسية.

سسكيكدة :خالد العيفة
ك -م -ا أل ّ-ح أألسس -ات -ذة أŸشس -ارك Úب -ه -ذأ أŸل -ت-ق-ى
أألكادÁي ‘ دعوة من لديه ترأث ألشسيخ ووضسع نسسخ
م-ن-ه Ãدي-ري-ة أل-ث-ق-اف-ة أو م-دي-ري-ة ألشس-ؤوون أل-دي-نية
بولية سسكيكدة ،وإأقامة أŸلتقى ‘ طبعته ألثاÊ
Ãسسقط رأسسه ببلدية كركرة ،كما طلبوأ من أ÷هات
أŸسسؤوولة ألعتناء بزأوية سسيدي يوسسف وهي زأوية
مسسقط رأسسه بكركرة.
صس- -ال- -ح ب -ن م -ه -ن -ا حسسب م -دأخ Ó-ت أألسس -ات -ذة
أÙاضس - -رون ،ي- -عّ- -د وأح- -دأ م- -ن أعÓ- -م أإلصسÓ- -ح
وألتعليم ‘ أ÷زأئر خÓل ألفÎة ألسستعمارية ،تابع
تعليمه ‘ جامع ألزيتونة بالبÓد ألتونسسية ثم أنتقل
أ ¤ألديار أŸصسرية ،حيث وأصسل تكوينه ‘ جامع
أألزهر ،وبعد عودته إأ ¤أ÷زأئر أسستقر بحاضسرة
قسس-ن-ط-ي-ن-ة أل-ت-ي ك-انت وق-ت-ه-ا م-ن-ارة ع-ل-م-ي-ة ‘ ليل
ألسستعمار ألرهيب ،وأشستغل إأماما با÷امع ألكبÒ
ومدّرسسا بالزأوية أ◊نصساليةŸ ،دة جاوزت ألعقدين،
أب -ان خ Ó-ل -ه -ا ع -ن روح إأصس Ó-ح -ي-ة ،وم-ن-ه-ج دع-وي
جريء ،ل يتوأنى ‘ توجيه ألنقد ألهادف ألبنّاء Ÿا
أبتلى به عصسره من مظاهر ألنحرأف عن جادة
أ◊ق ،ألدروشسة ودعوى ألشسرف ،وبدع أŸتصسوفة،
صسادحا غ› Òار ول مهادن ،فجر عليه ذلك أنتقاد
ﬂالفيه.

معلّما ومدّرسصا خاضض حياته –ت ظÓل العلم والّدين
كّرسس ألشسيخ صسالح بن مهنا حياته لتعليم ألناشسئة،
ونشس-ر ع-ل-وم أل-دي-ن ،م-ؤوم-ن-ا ب-أان أل-ع-ل-م وح-ده ك-ف-ي-ل
بالقضساء على ألسستعباد وألسستعمار ،فسسخّر قلمه
ل -ل -ت -أال -ي -ف ‘ شس -ت -ى ع -ل-وم أل-دي-ن م-ن شس-رح أŸت-ون
أل -ت -ع -ل -ي -م -ي -ة وأل -رح Ó-ت ،أ ¤أل -ت-وح-ي-د وأ◊ديث،
وأل -ع-ق-ي-دة وأل-ف-ق-ه وأألصس-ول ،وأو ¤أل-ع-ن-اي-ة ب-إاب-رأز
م-ظ-اه-ر أل-ت-ث-ق-ف أل-ع-رب-ي ل-دى أب-ن-اء ب-لده أ÷زأئر،
ح -رصس -ا م -ن -ه ع -ل-ى “ت Úوشس-ائ-ح ألÎأب-ط وأوأصس-ر
ألنتماء أ◊ضساري أإلسسÓمي ،من منطلق وعيه Ãا
يحاك ‘ ألدوأئر أŸعرفية وألثقافية ألسستعمارية،
ما عرضسه لغضسب سسلطات ألحتÓل ألتي فصسلته عن
ألوظيف وصسادرت مؤولفاته بتهمة معادأة أ◊كومة
وألتأاليب على سسياسستها ،ويقول أألسستاذ مالك بن نبي
‘ كتابه ““شسروط ألنّهضسة““““ :وإأّنه Ÿن ألوأجب أن
ننّوه ببعضس ما كان من أمر مناجاة ألشسيخ صسالح أبن
مهّنة ألضسمÒية ألفردية – إأن صسّح ألتعب –Òفإان
صسوت مناجاته كاد يوقظ أهل قسسنطينة كلها حوأ‹
.““1898
وجاء هذأ أŸلتقى أألكادÁي ألّن ألعّÓمة صسالح
بن مهنا  ⁄يحظ باهتمام تاريخي معت Èيعرف به
وبنشساطه ‘ ألتعليم وأإلصسÓح ،رغم إأشسرأقه ألفكري
‘ ظ -روف أشس -ت -د ف -ي-ه-ا ظÓ-م ألسس-تÓ-ب أل-ث-ق-ا‘،
ليسساهم بجهوده ‘ أنفرأج صسبح أإلصسÓح ‘ أوأئل
ألقرن ألعشسرين ،وبقيت صسورته مغيبة ‘ ألذأكرة
أل-ت-اري-خ-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة ،ويسس-ع-ى أŸل-ت-ق-ى للتصسالح مع
ألذأكرة أÙلية وألوطنية ع Èألتعريف بأاحد شسيوخ
أ÷زأئر وأعÓمها ألكبار ،وتفاعلهم ضسمن ألسسياق
أل -ث -ق -ا‘ وألسس -ي -اسس -ي ‘ فÎة ف -ارق-ة م-ن ت-اري-خ-ن-ا
ألوطني.

مشصاركة نوعية ومداخÓت أابانت الوجه اÿفي للعّÓمة
أŸلتقى ألوطني أألول حول ألع ّ
Óمة صسالح بن
مهنا نظّم من قبل مديرية ألثقافة وبالتنسسيق مع
مديرية ألشسؤوون ألدينية Ãناسسبة ألذكرى أŸزدوجة
ل-ع-ي-دي ألسس-ت-قÓ-ل وألشس-ب-اب ،ح-ول ج-ه-ود أل-عÓمة
ألتعليمية وألصسÓحية على مسستوى قصسر ألثقافة
وألفنونÃ ،شساركة ألعديد من ألدكاترة وأألسساتذة

م -ن ﬂت -ل-ف ج-ام-ع-ات أل-وط-ن ع-ل-ى غ-رأر أل-دك-ت-ور
ه -ارون ب -اشس -ا م -ن ج -ام -ع -ة ج -ي -ج -ل ،أل -ذي شس -ارك
Ãدأخلة حول حياته وآأثاره ،وألدكتور سسنا Êعبد
أل -ك -ر Ëأوضس-ح م-ن-ه-ج أل-عÓ-م-ة ‘ ع-رضس أŸسس-ائ-ل
ألعقدية من جامعة جيجل كذلك .أما ألدكتور علي
ب -وأل -دف -ع م-ن ج-ام-ع-ة سس-ك-ي-ك-دة ف-ق-د قّ-دم أل-ف-ك-رة
أإلصسÓحية عند ألعÓمة ،وأألسستاد توفيق صسا◊ي
من أ÷امعة قّدم مÓمح أ◊ياة ألثقافية وألتعليمية
‘ عصسر صسالح بن مهنا ،وألدكتور رأبح طبجون من
ج -ام -ع -ة قسس-ن-ط-ي-ن-ة ،ك-انت ل-ه ق-رأءة ‘ ك-ت-اب ف-ت-ح
ألقدير للعÓمة.

نبدة عن مسصÒة العّÓمة صصالح بن مهنا
““1910 - 1836م““
صس -ال -ح ب -ن م -ه-ن-ا ،م-ن رّوأد أ◊رك-ة أإلصسÓ-ح-ي-ة
ألذين حاربوأ ألبدع ،ولد ‘ قرية ألعشسرة ببلدية
كركرة غرب سسكيكدة بالقرب من ألقل ،و‘ قريته
هذه قرأ ألقرآأن ألكر Ëوتلّقى مبادئ ألعلوم أألو¤
ونشسأا بقسسنطينة حتى بلغ سسنّا تؤوّهله إأ ¤أللتحاق
بجامع ألزيتونة سسنة  1856م ،وكان له من ألتحصسيل
ألعلمي ما يؤوهله أيضسا لذلك ،بعدما أخذ ألشسيخ أبن
مهنا نصسيبا من ألعلم ‘ وطنه خرج ‘ طلبه أإ¤
أل-زي-ت-ون-ة ‘ ت-ونسس ،ف-ت-ت-ل-م-ذ ع-ل-ى ألشس-ي-خ أ÷رب-ي،
وألشس -ي -خ أألديب ﬁم -ود ق -ب -ادو ،ألشس-اع-ر أل-ت-ونسس-ي
أŸشس -ه -ور ،وألشس -ي-خ صس-ال-ح أل-ن-ي-ف-ر ،وألشس-ي-خ ﬁم-د
ألنيفر ،وألشسيخ ﬁمد ألطاهر أŸازري ،وبعد بضسع
سس -ن Úت -وsج -ه ل -ل -ق -اه-رة ،ف-أاخ-ذ ع-ن ع-ل-م-اء أألزه-ر
ك-الشس-ي-خ أل-ب-اج-وري ،ومصس-ط-ف-ى أل-عروسسي ،وﬁمد
عليشس ألطرأبلسسي ،ومن أسساتذته ‘ أألزهر أيضسا
ألشس- -ي- -خ أŸرصس- -ف- -ي ،وألشس- -ي- -خ أل- -ع- -دوي ،وألشس -ي -خ
ألرفاعي ،وألشسيخ ألشسرقاوي ،وأألشسمو ،ÊوغÒهم.
‘  1887رج -ع ألشس -ي -خ أب -ن م -ه-ن-ا إأ ¤أ÷زأئ-ر،
وأسستقsر فÎة من ألزمن بزأوية بوحجر ،قرب عÚ
ألبيضساء ،وهناك أكمل نصسف دينه ،ورزقه ألله بنتا،
ثم توفى ألله زوجه ،وأنتقل ألشسيخ أبن مهنا ‘ تاريخ
لحق إأ ¤مدينة قسسنطينة ،بطلب من ألشسيخ ﬁمود
ألشساذ‹ ،وع Úإأماما ‘ أ÷امع ألكب ،Òألذي بقي
فيه عدة سسنوأت إأ ¤أن عزلته ألسسلطات ألفرنسسية.
‘ قسسنطينة كان يلقي دروسس ألوعظ وأإلرشساد،
ويدرسس بعضس ألفنون للطÓب ،إأ ¤جانب تدريسسه
‘ ألزأوية أ◊نصسالية ،وقد أفاد كثÒأ من ألطÓب
وألعامة ،حيث أعÎفوأ له بالكفاءة ،وأشسادوأ بتفانيه
وإأخ Ó-صس -ه ‘ نشس -ر أل -ع -ل -م ،وق-د دف-ع ث-م-ن م-وق-ف-ه
ألشس -ري -ف ف ُ-ع -زل م -ن أإلم -ام -ة ،وصس -ودرت م-ك-ت-ب-ت-ه
““ألثمينة““ كما يقول أألسستاذ أبن نبي ،قبل أن تعيده
ألسس -ل -ط -ات إأ ¤م-نصس-ب-ه ،وت-ع-ي-د إأل-ي-ه م-ك-ت-ب-ت-ه أل-ت-ي
ضساعت فيما بعد.
خاضس ألشسيخ أبن مهنا حربا ضسروسسا ضسد ألبدع
وأÿرأف- -ات ،وخ- -اضس ح- -رب- -ا أخ- -رى ضس- -د ““عصس- -اة
أألشسرأف““ ألذين جادل عنهم ألشسيخ عاشسور بكتاب
سسماه ““منار أإلشسرأف““ ،وقد أsيد ألشسيخَ أبن مهنا
ع -ل -م -اء آأخ -رون ،أشس-ه-ره-م ألشس-ي-خ ﬁم-د أب-ن ع-ب-د
أل -رح -م -ان ،أŸشس -ه -ور بـ ““أل ّ-ديسس -ي““ نسس-ب-ة إأ ¤ب-ل-دة
““ألديسس““ قرب مدينة بوسسعادة ،وبعد رحلة طويلة
من ألتدريسس فإانه ل بد أن يكون للشسيخ صسالح عدد
ل يحصسى من ألتÓميذ نذكر هنا بعضسا منهم ألشسيخ
رودسسلي عبد ألكر Ëبن عمر ،ألشسيخ أıتار بن
صسلح ألشسيخ يوسسف بن بروأل ألشسيخ علي بن أليسسري
ألشسيخ ﬁمد بن مسسعود حما Êوألد ألشسيخ أحمد
حما، Êألشسيخ عبد أÛيد بن بريك وغÒهم ‡ن
سسار على درب شسيخه ‘ طريق أإلصسÓح.
خ -ل-ف ألشس-ي-خ صس-ال-ح ب-ن م-ه-ن-ا  60م-ؤول-فا شسملت
مناحي ألدين وإأصسÓحه منه ،ألبدر أألسسمى ‘ بيان
معا Êنظم أألسسماء أ◊سسنى ،ألسسر أŸصسون على
أ÷وهر أŸكنون ،أقرب ألوسسائل ‘ ألصسÓة على
ألنبي وجمع ألشسمائل ،تنبيه أŸغÎين وألرد على
إأخ -وأن ألشس -ي-اط ،Úأل-ف-ت-ح-ات أألزه-ري-ة ‘ أÿطب
أŸنÈية ،ألرحلة أألزهرية– ،قيق للدعوى ‘ ألرد
على أعدأء أهل ألتقوى ،وغÒها من أŸؤولفات ‘
ألفقه وألتوحيد وألتفسس Òوألردود على أهل ألشسبه،
وأغلب هذه ألكتب ما تزأل ﬂطوطة ،و ⁄يطبع
منها إأل ألقليل ،وتو‘ ‘ سسنة  1910م ودفن ÃقÈة
قسسنطينة.

إأعدأد :أمينة جابالله /نبيلة بو ڤرين
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برافو للجميع

أافــــــراح الشسعــــــب
فرحتينا بن
5ب9ع,د2م1ا تومكنت يا سسلمى من التفوقجافحك ياسصلمى

لألمــــام دومــــا
يـــــا رؤووف

ميسسا ب
ي شسهاد
ة التعليم المت
لعربي نالت ش
عائلة عراب وصسباني لك سهادة التعليم ا’بتدائي تت وسسط بمعدل
من
حل
المزيد من الجنحات ول وفي مقدتهم الخالة هالة ى لكما كل من
و
ب
ة
عق للشس
هادات العليا.

ب-م-ن-اسس-ب-ة ن-ج-اح ال-م-دلل
«ب-وسس-ن-ة رؤؤؤف» بشس-هادة
التعليم المتوسسط بمعدل جيد
 ٢٠/١٢ت -ت -ق -دم ل-ه ع-ائ-ل-ة «ب-ن ع-م-ي-رؤشش
دراج -ي» ؤأاسس -رت -ه ف -ي م -ق -دم-ت-ه-م ع-م-ت-ه.
متمنين له بدؤام النجاح في باقي مسساره
الدراسسي.
عقبال شسهادة البكالوريا يا رؤؤؤف.
(أالف مبرؤك)

مليون زغرودة يامريم

تعالت الزغاريد وهلت اأ’فراح في بيت عائلة
بوطارن إاثر نجاح ابنتها «مريم» في شسهادة التعليم
المتوسسط.
و بهذه المناسسبة يتقدم كل أافراد العائلة بأاحر
التهاني وأاصسدق اأ’ماني ،متنمين لها مزيدا
من النجاح والتأالق في مشسوارها
الدراسسي.
أالف أالف مبرؤك

تهانينـــا صصهيـــب
بمناسسبة نجاح الغالي صسهيب
ه-داج-ي ف-ي شس-ه-ادة ال-ت-ع-ل-يم
ال- -م -ت -وسس -ط ب -م -ع -دل 11,62
تتقدم له كل العائلة وخاصسة
ج -ده ع -م -ي ال -ط -اه -ر وخ -ال -ه
م -روان ب -اأح -ر ال -ت -ه -ان-ي ب-ه-ذا
ال-ت-األ-ق م-ت-م-ن-ي-ن ل-ه المزيد من
ال- - -ن- - -ج- - -اح- - -ات ف - -ي مشس - -واره
ال- -دراسس- -ي ..ل -ع -وق -ب -ة ل -ل -ب -اك
والدكتوراه يا مدلل العائلة.

وتنتهي المقابلة بين التÓميذ وا’إمتحانات التي
جرت على اأرضسية المدارسس بنتيجة اأهداف ’ حصسر
لها ..حيث تمكن التÓميذ من كل و’يات الوطن من
تسسجيل هدف الفوز الذي اأهلهم اإلى ا’إنتقال من الطور
ال-م-ت-وسس-ط اإل-ى ال-ط-ور ال-ث-ان-وي ..الشسيئ
ال -ذي اأدخ -ل السس-ع-ادة وال-ف-رح-ة ف-ي
ق- -ل -وب ال -وال -دي -ن وك -ل ال -ع -ائ -ل -ة
وج -ع -ل -ه -م ي -ه -ت -ف -ون ب -اأه -ازي-ج
التباريك والزغاريد ..ناهيك
ع-ن اح-ت-راف ال-ب-عضس رقصس-ة
ال -ف -وز ل -ح -ظ-ة اإعÓ-ن ح-ك-م
المباراة بصسافرة مدوية عن
فوز التÓميذ على نظيرهم
ا’إمتحان النهائي ..بنتيجة
سس -اح -ق -ة تسس -ت-ح-ق اأن ت-ك-تب
بماء الذهب.
و اإل - -ى غ - -اي- -ة ه- -ذه السس- -ط- -ور
م -ازالت ال -ه -ت -اف-ات ت-ت-ع-ال-ى م-ن
العمارات ودعوات ا’أهل بمزيد من
النجاح والتوفيق لمن لم يسسعفهم الحظ
ه -ذه السس -ن-ة..ون-ت-رك-ك-م م-ع اأج-م-ل م-اق-ي-ل م-ن
كلمات نجاح على وجه ا’أرضس من روائع الحاج رابح درياسسة
ربي يحفظو:والشسبان اللي ما نجحوا حيوهم بسسÓم
يدوها في العام الماجي رمشسة فات العام
نفرحوا بهم وعليهم يسسعدوا ا’أيام
كيف اليوم العام الماجي تتحقق ا’أحÓم
جابوها جابوها واأيديهم رفعوها

أمينة

مÈوك سسÒين
م -ن أاع -م -اق ق -ل-ب-ي اه-ن-يء
نفسسي بنجاح حبيبة قلبي
وت - -وأام روح - -ي اب - -ن- -ت- -ي
الغالية سسيرين بوتي على
نجاحها الباهر في شسهادة
التعليم ا’بتدائي بتقدير جيد
جدا
فأالف أالف مبروك يا فتاتي لقد
أانرت قلبي وأاضسأات أايامي فمزيدا من
النجاحات والحياة وفي الدراسسة.
أامك جيدة

مÈووووووك أارزقي
هلت اأ’فراح ببيت عائلة مقراني بعد أان
تمكن المتأالق من اجتياز شسهادة التعليم
المتوسسطة وراهم يسسناو في الباك نشساء
الله أالف مبرووووووووووك.

الله يحفظك يابنتي مريومة
برافو رامي
اج -م -ل ب -اق -ات ال-ت-ه-ان-ي
’بننا الغالي رامي مولود

بمناسسبة
ن -ج -اح -ه ف-ي
امتحان
السسنة
الخامسسة،
وت -ت -م-ن-ى ل-ه
وال -دت -ه ال -ح -ن-ون ووال-ده واخ-ت-اه سس-ي-ل-ي-ا
وم -ي -ل -يسس -ا م -زي -دا م -ن ال -ن-ج-اح-ات ف-ي
المشسوار الدراسسي.

ب
رافوووووووووو سسرين

فعلتها البطلة

كملي هكدا يا لينة برافو
بتأالق المدللة بن أاعراب لينة واجتيازها عتبة التعليم
ال-م-ت-وسس-ط ب-م-ع-دل  19،14ت -ت -ق -دم ل-ه-ا ك-ل اأ’سس-رة،
اأ’ق -ارب واأ’صس -دق -اء ب -ال -ت -ب -ري -ك-ات ب-ع-دم-ا أادخ-لت
الفرحة لقلوبهم ويقولولها هادي البداية ومزال مزال
نشساء الله.

صسحيت عبدالرحمان

اهنأا نفسسي قبل كل البشسر وأاهدي هذا النجاح لكل
ع-ائ-ل-ت-ي وأاح-ب-ائ-ي أان-ا ع-ب-د ال-رح-م-ان ت-ونسس-ي وخ-اصس-ة
الوالدين اللذان سسهرا على توفير كل شسيء لي وأاتمنى أان
أاتمكن من تحقيق شسهادات أاخرى مسستقب.Ó

سس- -ري- -ن ق -دوشس
وت-حصس-لت ع-ل-ى
م - -ع- -دل 16,1٣
ل-ت-نتقل بجدارة
واسستحقاق إالى
الطور الثانوي
م -ع -ل -ن-ة ب-داي-ة
اأ’ف -راح ل -دى ك -ل اأ’ق -ارب وال-ع-ائ-ل-ة وب-ه-ذه
المناسسبة يتقدم لها الوالدين الكريمين بأاحر
التهاني متنيين لها المزيد من النجاحات في
حياتها.

من أاعماق قلوبنا شسكرا لكما
ياسسارة وهاجر

هلت اأ’فراح في بيت عائلة لعرابة بناسسبة
نجاح بنتيهما «هاجر وسسارة» في شسهادة
التعليم المتوسسط.
وبهذه المناسسبة تتقدم لهما عائلة بوطارن
ولعرابة بأاحر التهاني واصسدق اأ’ماني،
متنين لهما مزيدا من النجاح والتأالق في
مشسوارهما الدراسسي.
أالف أالف مبروك.

بسسمة الشسطورة أاسسعدت كل أافراد
ع -ائ -ل -ة «ال -ع-رب-ي» ع-ل-ى رأاسس-ه-م
أاب- -يك ك- -م- -ال ،ل -ت -ك -ن شس -ه -ادة
التعليم اإ’بتدائي بادرة خير
في مسسارك الدراسسي مكلÓ
بنجاحات مع كل عيد ميÓد
تحييه في كنفنا إان شساء الله
فنجاحك هو نجاحي حلوتي الغالية
ولعقوبة أ’خيك محمد يااارب.
أالف مبروك

هادي البداية
مازال مالزال
ياياسسÚ

ل -م ت -ف -وت ع -ائ -ل -ة ع -ب-د
ال -م -ط -لب ف -رصس -ة ن-ج-اح
ا’بن الشسقي مالك ياسسين
بشسهادة التعليم المتوسسط
من أاجل تقديم التهاني له
وتشسجيعه حتى يحقق أاعلى
الشسهادات
أالف مبرؤك............
من
عادل ؤنسسرين

مÈوك إالهـــام
واإبتسصـــــام

تأاّلقت الصسديقتان بن بريكة إالهام
وإاب-تسس-ام خ-ال-دي ب-ن-ج-اح-ه-ما في
شسهادة التعليم المتوسسط.
وبهذه المناسسبة السسعيدة تتقّدم كل من عائلة بن بريكة وعائلة خالدي ،خاصسة عائلة مّÓك
ومجموعة «الحبيبات «بأاحر التهاني وأاطيب التماني.

أالف مÈوك

مÈوك أاسسماء

تعالت الزغاريد وهّلت اأ’فراح في بيت عائلة شسعبان إاثر نجاح
اإ’بنة المدّللة «أاسسماء « في شسهادة التعليم المتوسسط بتقدير
جّيد.
وبهذه المناسسبة يتقّدم كل أافراد العائلة خاصسة الوالدين بأاحر
التهاني وأاصسدق اأ’ماني ،متمنين لها مزيدا من النجاح والتأالق
في مشسوارها الدراسسي.

السضبت  08جويلية  2017م
الموافق لـ  14شضوال  1438هـ
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’بيضض
’حمر وا أ
شسوارع بلوزداد تتزين با أ
فرحة عارمة ‘ ليلة بيضضاء أانسضت اأ’نصضار معاناة الفريق
عاشضها شضباب بلوزداد من الناحية الدارية و
اŸتمثل ‘ مشضكل مسضتحقات الÓعب Úحيث
ركز على ا÷انب الفني و بالتا‹ وصضل الفريق
ا ¤النهائي Ãسضتوى جيد  ..كما أان الÓعبÚ
أابانوا عن امكانياتهم الكبÒة و شضرفوا هذا
الفريق الكب Òالذي يحمل سضج Óثريا صضنعته
عناصضر لمعة أامثال لŸاسس  ،كالم  ،عاشضور
 ،سضاŸي  ،عÈوق  ،كويسضي  ..و هنا لبد من
–ية Ÿبادرة اŸسضÒين بحمل الكأاسس خÓل
هذه األيام لبعضس هؤولء الÓعب Úالقدامي ،ل
سضيما ◊سضان لŸاسس .

بعد الهزÁة ‘ النهائي

اأ’نصضار يتقّبلون النتيجة بروح رياضضية
’عادة الوفاق Ÿنصسة التتويج
كأاسض السسوبر إ

طموحات كبÒة ..

احتفل فريق شسباب بلوزداد بطريقة ‡يّزة بعد تتويجه السسابع بكأاسض ا÷مهورية ،
’بيضض حيث
’حمر و ا أ
’فراح عمت شسوارع بلوزداد التي تزينت باللون Úا أ
حيث أان ا أ
أان الظروف التي أاتى بها هذا اللقب كانت اسستثنائية كون زمÓء ا◊ارسض صسا◊ي
’سساسسي Úلنيل اللقب ،بحسسب العديد من اŸتتبع Úبعد ان
 ⁄يكونوا اŸرشسح Úا أ
تأاهلوا ا ¤النهائي Ÿواجهة صساحب لقب البطولة وفاق سسطيف الذي أانهى اŸوسسم
بقوة .
هنا Áكن اعتبار أان اŸدرب بادو الزاكي كان
حامد حمور
له دورا كبÒا ‘ الرسضم التكتيكي ،أاين أاعطى
لكن العزÁة و الÎكيز كانا اŸفتاح الرئيسضي قوة للفريق من خÓل اسضتغÓل نقاط قوته
ل- -لشض- -ب- -اب ال- -ذي أاراد لع -ب -وه اه -داء ال -ل -قب بشض -ك -ل افضض -ل ‘ وسض -ط اŸي -دان ،واضض-ع-اف
Óنصض -ار األوف-ي-اء ال-ذي-ن راف-ق-وا ال-ف-ري-ق ‘ القوة ا◊قيقية للوفاق ‘ هذه اŸنطقة على
ل -أ
األوق -ات الصض -ع -ب -ة  ،ع -كسض -ت -ه-ا ال-تصض-ري-ح-ات اŸيدان  ..قبل أان يقحم يحيى شضريف كـ «
العديدة لÓعب Úأامثال بوعزة و يحيى شضريف جوك »Òو الذي كان فّعال بدرجة كبÒة حÚ
بإاهداء الكأاسس لهؤولء األنصضار الذين تنقلوا وقع الهدف الوحيد ‘ اŸباراة .
بأاعداد غفÒة ا ¤ملعب  5جويلية لتشضجيع بحسضب تصضريحات بعضس مسضؤوو‹ الشضباب،
الفريق البلوزدادي الذي لعب مباراة ‘ القمة ف -إان اŸدرب زاك -ي ع -رف ك -ي -ف يسض -ت -م -ر ‘
ت -رق -ي -ة أاداء ال -ف-ري-ق  ،رغ-م الصض-ع-وب-ات ال-ت-ي
من الناحية التكتيكية .

بسسبب اŸطالب اŸالية الكبÒة لفريق ليسسÎ

يعد هذا التتويج Ãثابة نقطة –ّول كÈى
بالنسضبة لشضباب بلوزداد الذي عاد ا ¤الواجهة
ال -ك -روي -ة ال -وط -ن-ي-ة ب-ع-د سض-ن-وات ط-وي-ل-ة م-ن
الن-ت-ظ-ار  ،وب-ال-ت-ا‹ ف-إان ط-م-وح-ات-ه سض-ت-ك-ون
كبÒة ‘ اŸسضتقبل ،ل سضيما وأانه سضيشضارك ‘
اŸنافسضة القارية .
فاŸسضÒون سضÒكزون على –ضض ÒاŸوسضم
ال -ق -ادم Ãع -ن -وي -ات م -رت -ف -ع -ة  ،و ب-دون شضك
سضينطلقون ‘ تسضديد مسضتحقات الÓعب Úو
الحتفاظ بنسضبة كبÒة من هذا التعداد الذي
شضّرف الفريق بهذه الكأاسس السضابعة  ..كما أان
اŸهمة سضتÎكز بصضفة كبÒة على التعاقد مع
مدرب جديد سضيقود الفريق اŸوسضم القادم
Óÿفة بادو زاكي الذي سضيغادر الفريق بعدما
قام بعمل كب ÒخÓل األشضهر التي قضضاها
بشضباب بلوزداد  ..فالطموحات سضتكون كبÒة
بالنسضبة لزمÓء ايزغوتي اŸوسضم القادم .
من جهة أاخرى ،فإان األنصضار الذين احتفلوا
ب -ه-ذا ال-ل-قب سض-ي-ن-ت-ظ-رون بشض-غ-ف ك-ب Òع-ودة
شضباب بلوزداد ا ¤اŸنافسضة القارية و حضضور
السضهرات الكروية التي تقدم اإلضضافة للفريق
و لكرة القدم ا÷زائرية .

إادارة أاسضنال قد تعدل عن التعاقد مع ‚م اÿضضر «ﬁرز»
كشس - -فت صس - -ح - -ي- -ف- -ة «دي- -ل- -ي م- -ي- -ل «
الÈيطانية ان نادي ارسسنال يتجه ا¤
ال- -ت -ف -ك ‘ ÒالÎاج -ع ع -ن ضس -م ال -دو‹
ا÷زائري رياضض ﬁرز بسسبب اŸطالب
اŸال-ي-ة ال-ك-بÒة ل-ف-ري-ق-ه ل-يسس Îسس-ي-ت-ي
مقابل بيعه .
عمار حميسسي
اقÎحت إادارة نادي أارسضنال اإل‚ليزي على
نظÒتها من ليسض Îسضيتي مبلغ  35مليون جنيه
اسضÎل-ي-ني ( 40م -ل -ي -ون أاورو) ن -ظ Òان-ت-داب
اŸهاجم رياضس ﬁرز ‘ سضوق اإلنتقالت
الصضيفية ا◊الية  .ما تزال اŸفاوضضات جارية
ب Úإادارَتي ناَدي «اŸدفعجية» والثعالب» ِبهذا
الشضأان تقول صضحيفة «ديلي ميل» الÈيطانية
‘ عددها ليوم امسس ا÷معة  .كانت إادارة
ن -ادي ل -يسض Îسض -ي -ت -ي ق -د اشضÎطت م -ب -ل-غ 58
مليون أاورو ُيسضّلمها النادي الذي يرغب ‘
انتداب ﬁرز هذه الصضائفة .
سضيكون نادي ارسضنال مطالبا بحسضم الصضفقة
قبل رحلة الفريق ا ¤اسضÎاليا الثن ÚاŸقبل
وه -و م -ا سض -ي-زي-د الضض-غ-ط ع-ل-ى ادارة ال-ن-ادي
اللند Êمن اجل ضضم الÓعب ‘ ظل اŸطالب
الكبÒة لنصضار الفريق من اجل التعاقد مع
لعب Úجدد .
يريد الÓعب من جهته خوضس Œربة جديدة

ب- -ع- -د ان قضض- -ى فÎة غ -ري قصضÒة ب -ف -ري -ق
ل- -يسض Îال- -ذي ت -وج م -ع -ه ب -ل -قب ال -دوري
ال‚ليزي لول مرة ‘ تاريخه و نال
ايضضا جائزة افضضل لعب ‘ الدوري
و افضض- -ل لعب ‘ اف- -ري- -ق- -ي -ا م -ن
ط -رف «ال -ك -اف» .ي -رت -ب-ط ري-اضس
ﬁرز ( 26سضنة) مع ليسض Îسضيتي
ِبعقد تنقضضي مّدته صضيف .2020
ل- -ك- -ن ال- -دو‹ ا÷زائ- -ري ت- -قّ- -دم
مؤوّخرا ِبطلب لِمسضّيري النادي
فحواه السضماح له ِبالرحيل
Óشضارة،
ه-ذه الصض-ائ-فة .ل إ
فإان إادارة نادي أارسضنال اسضتقدمت الفرنسضي
أالكسضندر لكازيت ( 26سضنة) مهاجم أاوŸبيك
ليون األربعاء اŸاضضي ِبقيمة  53مليون أاورو
وِلمّدة  5مواسضم وهو ما يكشضف أان التقني
الفرنسضي أارسض Úفينغر مدرب األرسضنال يرفع
اŸب - -ل - -غ اŸا‹ م- -ع م- -واط- -ن- -ي- -ه والÓ- -ع- -بÚ
األوروبي ÚوالÈازيلي Úواألرجنتيني. Ú
أاصضبح الفرنسضي لكازات أاغلى لعب ‘ تاريخ
ارسض- -ن -ال ب -ع -د ان كسض -ر رق -م ال -دو‹ الŸاÊ
مسضعود اوزيل اŸنتقل من ريال مدريد فيما
يبدو مسضتبعدا ان تقوم ادارة ارسضنال بدفع
م -ب -ل -غ اك Èم -ق -اب -ل ضض -م ال-دو‹
ا÷زائ- - - - - -ري خÓ- - - - - -ل فÎة
النتقالت الصضيفية .

سضاد هدوء تام وتأاثر شضديد لدى ا÷ميع ،بعد
إاع Ó-ن ن-ه-اي-ة اŸب-اراة ،وع-دم ت-ت-وي-ج ال-وف-اق
ب -ال -ك -أاسس ال -ت -اسض -ع -ة ال-ت-ي ك-انت م-ن-ت-ظ-رة ‘
سضطيف ،من طرف ا÷ماه ÒإلطÓق افراح
عارمة بكامل أارجاء الولية.
ب -حسضب األوسض-اط اıت-ل-ف-ة واŸق-اه-ي وك-ل
التجمعات ‘ األحياء بعاصضمة الهضضاب التي
ت-ن-اولت ب-ال-ت-ح-ل-ي-ل أاط-وار اŸب-اراة التاريخية،
وا ¤غاية كتابة هذه السضطور دون توقف،
ك -اف -ة األخ -ط -اء اŸرت-ك-ب-ة م-ن ط-رف أاشض-ب-ال

إادارة ويسضتهام توافق على رحيل
فيغو‹ إا ¤غلطة سضراي
وافقت إادارة ويسستهام ا’‚ليزي على
رحيل الدو‹ ا÷زائري سسفيان فيغو‹
إا ¤غ -ل -ط -ة سس -راي الÎك -ي م -ق-اب-ل 4.5
مليون يورو ،بحسسب ما كشسفته ،أامسض،
جريدة «الصسباح» الÎكية التي أاكدت
ان ف - -ي - -غ - -و‹ اقÎب اك Ìم- -ن أاي وقت
مضسى من ا’لتحاق الفريق .
عمار حميسسي

«الفيفا» ّŒمد عضضوية ا’–اد السضودا Êلكرة القدم

جّمدت الفيفا عضضوية اإل–اد السضودا Êلكرة
القدم ،وعاقبت أانديته اŸشضاركة ‘ رابطة
أاب-ط-ال إاف-ري-ق-ي-ا وك-أاسس ال-ك-ونفيدرالية نسضخة
ِ 2017باإلقصضاء.
ُ ⁄يوضّضح بيان «الكاف» الصضادر ،أامسس
ا÷م---ع---ة ،سض---بب م---ع--اق--ب--ة ا–اد ال--ك--رة
السض--ودا ÊوŒم--ي-د عضض-وي-ت-ه ‘ ال-ف-ي-ف-ا.
لشضارة إا ¤منع منتخبات هذا
اكتفى ِبا إ
ال--ب--ل--د وأان--دي--ت--ه م--ن خ-وضس اŸن-افسض-ات
الدولية إا ¤ح.Ú
كانت ا◊كومة السضودانية قد تدّخلت ‘ الـ 2

سسطيف :نورالدين بوطغان

بحسسب جريدة «الصسباح» الÎكية

بسسبب التدخل ا◊كومي ‘ تسسي Òاللعبة
م -ن ج -وان اŸاضض -ي ،وأاق -دمت ع -ل -ى ت -ن-ح-ي-ة
رئيسس ا–اد الكرة اÙلي معتصضم جعفر،
وعّ-وضض-ت-ه ِب-اŸسض-ؤوول ع-ب-د ال-رح-م-ان ال-ك-ا”.
وهو سضبب العقوبة.
معلوم أان لوائح الفيفا “نع التدّخل ا◊كومي
‘ شضأان ا–ادات الكرة الوطنية.
ه -ك -ذا سض -ي-خ-رج ف-ري-ق-ا ال-هÓ-ل واŸري-خ
السضودانيان من سضباق رابطة أابطال إافريقيا،
رغم خوضس كل واحد منهما  5مقابÓت
ِبرسضم دور اÛموعات ،وقبل جولة واحدة
من نهاية اŸشضوارِ .علما أانهما يلعبان ‘

اسس -ت -ق -ب -ل ا÷م -ه -ور ال -ري-اضس-ي وأانصس-ار
ال -وف -اق السس -ط -اي -ف -ي ال-ه-زÁة ‘ ،ل-ق-اء
ن- -ه- -ائ- -ي ال- -ك -أاسض ال -ذي ج -رت أاط -واره ،
Ãل - - -عب  5ج -وي -ل-ي-ة ب-ال-ع-اصس-م-ة ،ي-وم
’رب - -ع - -اء اŸاضس- -ي ،م- -ع ف- -ري- -ق شس- -ب- -اب
ا أ
ب-ل-وزداد ال-ذي تّ-وج ب-ال-ك-أاسض السس-ابعة ‘
ت-اري-خ-ه ال-ك-روي ب-روح ري-اضسية عالية
بعد ان انتهت اŸقابلة التي جرت ‘ روح
رياضسية عالية لصسالح الشسباب ،بهدف
وح- -ي- -د دون رد ‘ ،أاخ -ر دق -ائ -ق ال -وقت
’ضسا‘.
ا إ

اŸدرب خ Òال- -دي- -ن م -اضض -وي ،وق -د ت -وق -ف
اÙل -ل -ون ،ك -ثÒا ع -ل-ى األداء ا÷ي-د ألشض-ب-ال
اŸدرب اŸغربي بادو زكي ،و الذي تفوق،
بحسضب التحاليل ،تكتيكيا وفنيا على الطاقم
الفني للوفاق ،فكان النتصضار مسضتحقا ،وقد
تقبله أانصضار الوفاق ا◊اضضرون ‘ اŸلعب أاو
اŸتواجدون ‘ سضطيف وغÒها Ÿا يتمتعون
به من روح رياضضية اكتسضبوها مع مرور الوقت
ب- -فضض- -ل األداء اŸم- -ت -از ل -ف -ري -ق -ه -م ‘ ع -دة
م -ن -اسض -ب -ات ،سض -م -ح ل -ه ب -حصض -د ال -ع -دي-د م-ن
األلقاب.
أاكد األنصضار الذين –دثنا إاليهم ان الشضباب
يسض -ت -ح -ق ال -ك -أاسس السض -اب -ع-ة ،وه-ن-أاوا لع-ب-ي-ه
وأانصض -اره ع -ل -ى ه -ذا ال‚از ل -ك -ن-ه-م ضض-رب-وا
موعدا مع الفائز بالكأاسس ا◊الية ،مع كأاسس
السضوبر ب Úحامل اللقب فريقهم اŸدلل وفاق
سض -ط -ي -ف ،وشض-ب-اب ب-ل-وزداد اŸت-وج ب-ال-ك-أاسس،
والتي سضتقام ‘ أاواخر اÿريف اŸقبل ،وهي
اŸباراة التي أاطفأات نار الهزÁة لدى أانصضار
الوفاق ،وخففت من أاثارها ،بحيث شضرعوا من
اآلن ‘ النتظار والÎقب من أاجل خطفها،
والثأار رياضضيا للهزÁة التي  ⁄يتوقعوها أابدا،
على اعتبار ان الوفاق تعود على الفوز ‘ كل
نهائيات الكأاسس لثما Êمرات.

لول رف-ق-ة ال-ن-ج-م السض-اح-ل-ي
ن -فسس ال-ف-وج ا أ
التونسضي وفÒوفياريو اŸوزمبيقي .ما يعني
لخَÒين تأاّه Óرسضميا
أان هاذين الفريَق Úا أ
إا ¤الدور ربع النهائي.
‘ كأاسس الكونفيدرالية ،يخرج نادي الهÓل
األب -يضس السض -ودا Êرسض-م-ي-ا م-ن السض-ب-اق ،رغ-م
خ-وضض-ه  5ل -ق-اءات ِب-رسض-م دور اÛم-وع-ات،
وتصضّدره الفوج قبل جولة واحدة من نهاية
اŸشضوار .ما يعني أان التأاّهل إا ¤ربع النهائي
سضيقتصضر على الثÓثي زيسضكو يونايتد الزامبي
وليبولو األنغو‹ وسضموحة اŸصضري.

“ ⁄انع ادارة ويسضتهام تسضريح فيغو‹ ا¤
غلطة سضراي بعد موسضم ﬂيب قضضاه الدو‹
ا÷زائري ‘ الفريق اللند Êحيث  ⁄يسضتطع
فرضس نفسضه ضضمن تشضكيلة اŸدرب الصضربي
بيليتشس الذي كان يعّول عليه من اجل قيادة
الفريق لتحقيق نتائج أافضضل و ضضمان مشضاركة
اوروبية  .أاغرت القيمة اŸالية التي اقÎحها
مسضؤوولو النادي الÎكي نظرائهم من ويسضتهام
من اجل تسضريح فيغو‹ خاصضة انهم تعاقدوا
معه ›انا بعد نهاية عقده مع فالنسضيا و هو
المر الذي جعلهم يكسضبون اموال اضضافية
بعد بيعه .كانت ادارة الفريق اللند Êقد
وضض-عت م-ب-ل-غ  5.5م-ل-ي-ون ي-ورو ك-ق-يمة مالية
م -ق -اب -ل رح -ي -ل ف-ي-غ-و‹ ال ان شض-ح ال-ع-روضس
بسض- -بب ت -راج -ع مسض -ت -وى ال Ó-عب ج -ع -ل -ت -ه -م
يرضضخون Ÿطالب ادارة نادي غلطة سضراي
خ -اصض -ة ان -ه -م ك -ان-وا ي-درك-ون ان ال-رفضس ق-د
يجعل الÓعب يبقى ‘ الفريق Ÿوسضم آاخر .
سض -يسض -ت-ف-ي-د ف-ي-غ-و‹ ك-ثÒا م-ن ان-ت-ق-ال-ه ا¤
النادي الÎكي من جميع النواحي فمن الناحية

الرياضضية سضيضضمن مشضاركته بصضفة أاسضاسضية
ضضمن تعداد الفريق و هو المر الذي سضيجعله
يسض-ت-ع-ي-د مسض-ت-واه اŸع-ه-ود ال-ذي ت-راج-ع ب-عد
مكوثه على مقاعد البدلء و هو المر الذي
حرمه من اŸشضاركة مع اŸنتخب ‘ كأاسس
افريقيا  .كما سضيشضارك الÓعب ‘ منافسضة
راب- -ط -ة اب -ط -ال اوروب -ا و ه -ي ب -واب -ة م -ه -م -ة
لÓعب Úمن اجل تسضويق انفسضهم بالنظر ا¤
اŸسضتوى الكب Òالذي تعرفه هذه اŸسضابقة
اضضافة ا ¤اŸتابعة ا÷ماهÒية و العÓمية
الكبÒة لها  .من الناحية اŸالية سضينال فيغو‹
اجرا سضنويا يتجاوز الـ  3مÓي Úيورو وهي
قيمة جيدة جدا بالنسضبة له خاصضة انه رحل
عن فالنسضيا لهذا السضبب بعد ان رفضضت ادارة
«اÿفافيشس» الرفع من اجرته السضنوية .
من اŸنتظر ان يتم العÓن عن الصضفقة
خÓل السضاعات القليلة اŸقبلة و هو المر
ال- -ذي سض -ي -ن -ال دون شضك اع -ج -اب مشض -ج -ع -ي
الفريق الÎكي الذي يراهن على فيغو‹ من
اجل اعادة ا›اد الفريق .

السضبت  08جويلية  2017م
الموافق لـ  14شضوال  1438هـ
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’بيضض
’حمر وا أ
شسوارع بلوزداد تتزين با أ
فرحة عارمة ‘ ليلة بيضضاء أانسضت اأ’نصضار معاناة الفريق
عاشضها شضباب بلوزداد من الناحية الدارية و
اŸتمثل ‘ مشضكل مسضتحقات الÓعب Úحيث
ركز على ا÷انب الفني و بالتا‹ وصضل الفريق
ا ¤النهائي Ãسضتوى جيد  ..كما أان الÓعبÚ
أابانوا عن امكانياتهم الكبÒة و شضرفوا هذا
الفريق الكب Òالذي يحمل سضج Óثريا صضنعته
عناصضر لمعة أامثال لŸاسس  ،كالم  ،عاشضور
 ،سضاŸي  ،عÈوق  ،كويسضي  ..و هنا لبد من
–ية Ÿبادرة اŸسضÒين بحمل الكأاسس خÓل
هذه األيام لبعضس هؤولء الÓعب Úالقدامي ،ل
سضيما ◊سضان لŸاسس .

بعد الهزÁة ‘ النهائي

اأ’نصضار يتقّبلون النتيجة بروح رياضضية
’عادة الوفاق Ÿنصسة التتويج
كأاسض السسوبر إ

طموحات كبÒة ..

احتفل فريق شسباب بلوزداد بطريقة ‡يّزة بعد تتويجه السسابع بكأاسض ا÷مهورية ،
’بيضض حيث
’حمر و ا أ
’فراح عمت شسوارع بلوزداد التي تزينت باللون Úا أ
حيث أان ا أ
أان الظروف التي أاتى بها هذا اللقب كانت اسستثنائية كون زمÓء ا◊ارسض صسا◊ي
’سساسسي Úلنيل اللقب ،بحسسب العديد من اŸتتبع Úبعد ان
 ⁄يكونوا اŸرشسح Úا أ
تأاهلوا ا ¤النهائي Ÿواجهة صساحب لقب البطولة وفاق سسطيف الذي أانهى اŸوسسم
بقوة .
هنا Áكن اعتبار أان اŸدرب بادو الزاكي كان
حامد حمور
له دورا كبÒا ‘ الرسضم التكتيكي ،أاين أاعطى
لكن العزÁة و الÎكيز كانا اŸفتاح الرئيسضي قوة للفريق من خÓل اسضتغÓل نقاط قوته
ل- -لشض- -ب- -اب ال- -ذي أاراد لع -ب -وه اه -داء ال -ل -قب بشض -ك -ل افضض -ل ‘ وسض -ط اŸي -دان ،واضض-ع-اف
Óنصض -ار األوف-ي-اء ال-ذي-ن راف-ق-وا ال-ف-ري-ق ‘ القوة ا◊قيقية للوفاق ‘ هذه اŸنطقة على
ل -أ
األوق -ات الصض -ع -ب -ة  ،ع -كسض -ت -ه-ا ال-تصض-ري-ح-ات اŸيدان  ..قبل أان يقحم يحيى شضريف كـ «
العديدة لÓعب Úأامثال بوعزة و يحيى شضريف جوك »Òو الذي كان فّعال بدرجة كبÒة حÚ
بإاهداء الكأاسس لهؤولء األنصضار الذين تنقلوا وقع الهدف الوحيد ‘ اŸباراة .
بأاعداد غفÒة ا ¤ملعب  5جويلية لتشضجيع بحسضب تصضريحات بعضس مسضؤوو‹ الشضباب،
الفريق البلوزدادي الذي لعب مباراة ‘ القمة ف -إان اŸدرب زاك -ي ع -رف ك -ي -ف يسض -ت -م -ر ‘
ت -رق -ي -ة أاداء ال -ف-ري-ق  ،رغ-م الصض-ع-وب-ات ال-ت-ي
من الناحية التكتيكية .

بسسبب اŸطالب اŸالية الكبÒة لفريق ليسسÎ

يعد هذا التتويج Ãثابة نقطة –ّول كÈى
بالنسضبة لشضباب بلوزداد الذي عاد ا ¤الواجهة
ال -ك -روي -ة ال -وط -ن-ي-ة ب-ع-د سض-ن-وات ط-وي-ل-ة م-ن
الن-ت-ظ-ار  ،وب-ال-ت-ا‹ ف-إان ط-م-وح-ات-ه سض-ت-ك-ون
كبÒة ‘ اŸسضتقبل ،ل سضيما وأانه سضيشضارك ‘
اŸنافسضة القارية .
فاŸسضÒون سضÒكزون على –ضض ÒاŸوسضم
ال -ق -ادم Ãع -ن -وي -ات م -رت -ف -ع -ة  ،و ب-دون شضك
سضينطلقون ‘ تسضديد مسضتحقات الÓعب Úو
الحتفاظ بنسضبة كبÒة من هذا التعداد الذي
شضّرف الفريق بهذه الكأاسس السضابعة  ..كما أان
اŸهمة سضتÎكز بصضفة كبÒة على التعاقد مع
مدرب جديد سضيقود الفريق اŸوسضم القادم
Óÿفة بادو زاكي الذي سضيغادر الفريق بعدما
قام بعمل كب ÒخÓل األشضهر التي قضضاها
بشضباب بلوزداد  ..فالطموحات سضتكون كبÒة
بالنسضبة لزمÓء ايزغوتي اŸوسضم القادم .
من جهة أاخرى ،فإان األنصضار الذين احتفلوا
ب -ه-ذا ال-ل-قب سض-ي-ن-ت-ظ-رون بشض-غ-ف ك-ب Òع-ودة
شضباب بلوزداد ا ¤اŸنافسضة القارية و حضضور
السضهرات الكروية التي تقدم اإلضضافة للفريق
و لكرة القدم ا÷زائرية .

إادارة أاسضنال قد تعدل عن التعاقد مع ‚م اÿضضر «ﬁرز»
كشس - -فت صس - -ح - -ي- -ف- -ة «دي- -ل- -ي م- -ي- -ل «
الÈيطانية ان نادي ارسسنال يتجه ا¤
ال- -ت -ف -ك ‘ ÒالÎاج -ع ع -ن ضس -م ال -دو‹
ا÷زائري رياضض ﬁرز بسسبب اŸطالب
اŸال-ي-ة ال-ك-بÒة ل-ف-ري-ق-ه ل-يسس Îسس-ي-ت-ي
مقابل بيعه .
عمار حميسسي
اقÎحت إادارة نادي أارسضنال اإل‚ليزي على
نظÒتها من ليسض Îسضيتي مبلغ  35مليون جنيه
اسضÎل-ي-ني ( 40م -ل -ي -ون أاورو) ن -ظ Òان-ت-داب
اŸهاجم رياضس ﬁرز ‘ سضوق اإلنتقالت
الصضيفية ا◊الية  .ما تزال اŸفاوضضات جارية
ب Úإادارَتي ناَدي «اŸدفعجية» والثعالب» ِبهذا
الشضأان تقول صضحيفة «ديلي ميل» الÈيطانية
‘ عددها ليوم امسس ا÷معة  .كانت إادارة
ن -ادي ل -يسض Îسض -ي -ت -ي ق -د اشضÎطت م -ب -ل-غ 58
مليون أاورو ُيسضّلمها النادي الذي يرغب ‘
انتداب ﬁرز هذه الصضائفة .
سضيكون نادي ارسضنال مطالبا بحسضم الصضفقة
قبل رحلة الفريق ا ¤اسضÎاليا الثن ÚاŸقبل
وه -و م -ا سض -ي-زي-د الضض-غ-ط ع-ل-ى ادارة ال-ن-ادي
اللند Êمن اجل ضضم الÓعب ‘ ظل اŸطالب
الكبÒة لنصضار الفريق من اجل التعاقد مع
لعب Úجدد .
يريد الÓعب من جهته خوضس Œربة جديدة

ب- -ع- -د ان قضض- -ى فÎة غ -ري قصضÒة ب -ف -ري -ق
ل- -يسض Îال- -ذي ت -وج م -ع -ه ب -ل -قب ال -دوري
ال‚ليزي لول مرة ‘ تاريخه و نال
ايضضا جائزة افضضل لعب ‘ الدوري
و افضض- -ل لعب ‘ اف- -ري- -ق- -ي -ا م -ن
ط -رف «ال -ك -اف» .ي -رت -ب-ط ري-اضس
ﬁرز ( 26سضنة) مع ليسض Îسضيتي
ِبعقد تنقضضي مّدته صضيف .2020
ل- -ك- -ن ال- -دو‹ ا÷زائ- -ري ت- -قّ- -دم
مؤوّخرا ِبطلب لِمسضّيري النادي
فحواه السضماح له ِبالرحيل
Óشضارة،
ه-ذه الصض-ائ-فة .ل إ
فإان إادارة نادي أارسضنال اسضتقدمت الفرنسضي
أالكسضندر لكازيت ( 26سضنة) مهاجم أاوŸبيك
ليون األربعاء اŸاضضي ِبقيمة  53مليون أاورو
وِلمّدة  5مواسضم وهو ما يكشضف أان التقني
الفرنسضي أارسض Úفينغر مدرب األرسضنال يرفع
اŸب - -ل - -غ اŸا‹ م- -ع م- -واط- -ن- -ي- -ه والÓ- -ع- -بÚ
األوروبي ÚوالÈازيلي Úواألرجنتيني. Ú
أاصضبح الفرنسضي لكازات أاغلى لعب ‘ تاريخ
ارسض- -ن -ال ب -ع -د ان كسض -ر رق -م ال -دو‹ الŸاÊ
مسضعود اوزيل اŸنتقل من ريال مدريد فيما
يبدو مسضتبعدا ان تقوم ادارة ارسضنال بدفع
م -ب -ل -غ اك Èم -ق -اب -ل ضض -م ال-دو‹
ا÷زائ- - - - - -ري خÓ- - - - - -ل فÎة
النتقالت الصضيفية .

سضاد هدوء تام وتأاثر شضديد لدى ا÷ميع ،بعد
إاع Ó-ن ن-ه-اي-ة اŸب-اراة ،وع-دم ت-ت-وي-ج ال-وف-اق
ب -ال -ك -أاسس ال -ت -اسض -ع -ة ال-ت-ي ك-انت م-ن-ت-ظ-رة ‘
سضطيف ،من طرف ا÷ماه ÒإلطÓق افراح
عارمة بكامل أارجاء الولية.
ب -حسضب األوسض-اط اıت-ل-ف-ة واŸق-اه-ي وك-ل
التجمعات ‘ األحياء بعاصضمة الهضضاب التي
ت-ن-اولت ب-ال-ت-ح-ل-ي-ل أاط-وار اŸب-اراة التاريخية،
وا ¤غاية كتابة هذه السضطور دون توقف،
ك -اف -ة األخ -ط -اء اŸرت-ك-ب-ة م-ن ط-رف أاشض-ب-ال

إادارة ويسضتهام توافق على رحيل
فيغو‹ إا ¤غلطة سضراي
وافقت إادارة ويسستهام ا’‚ليزي على
رحيل الدو‹ ا÷زائري سسفيان فيغو‹
إا ¤غ -ل -ط -ة سس -راي الÎك -ي م -ق-اب-ل 4.5
مليون يورو ،بحسسب ما كشسفته ،أامسض،
جريدة «الصسباح» الÎكية التي أاكدت
ان ف - -ي - -غ - -و‹ اقÎب اك Ìم- -ن أاي وقت
مضسى من ا’لتحاق الفريق .
عمار حميسسي

«الفيفا» ّŒمد عضضوية ا’–اد السضودا Êلكرة القدم

جّمدت الفيفا عضضوية اإل–اد السضودا Êلكرة
القدم ،وعاقبت أانديته اŸشضاركة ‘ رابطة
أاب-ط-ال إاف-ري-ق-ي-ا وك-أاسس ال-ك-ونفيدرالية نسضخة
ِ 2017باإلقصضاء.
ُ ⁄يوضّضح بيان «الكاف» الصضادر ،أامسس
ا÷م---ع---ة ،سض---بب م---ع--اق--ب--ة ا–اد ال--ك--رة
السض--ودا ÊوŒم--ي-د عضض-وي-ت-ه ‘ ال-ف-ي-ف-ا.
لشضارة إا ¤منع منتخبات هذا
اكتفى ِبا إ
ال--ب--ل--د وأان--دي--ت--ه م--ن خ-وضس اŸن-افسض-ات
الدولية إا ¤ح.Ú
كانت ا◊كومة السضودانية قد تدّخلت ‘ الـ 2

سسطيف :نورالدين بوطغان

بحسسب جريدة «الصسباح» الÎكية

بسسبب التدخل ا◊كومي ‘ تسسي Òاللعبة
م -ن ج -وان اŸاضض -ي ،وأاق -دمت ع -ل -ى ت -ن-ح-ي-ة
رئيسس ا–اد الكرة اÙلي معتصضم جعفر،
وعّ-وضض-ت-ه ِب-اŸسض-ؤوول ع-ب-د ال-رح-م-ان ال-ك-ا”.
وهو سضبب العقوبة.
معلوم أان لوائح الفيفا “نع التدّخل ا◊كومي
‘ شضأان ا–ادات الكرة الوطنية.
ه -ك -ذا سض -ي-خ-رج ف-ري-ق-ا ال-هÓ-ل واŸري-خ
السضودانيان من سضباق رابطة أابطال إافريقيا،
رغم خوضس كل واحد منهما  5مقابÓت
ِبرسضم دور اÛموعات ،وقبل جولة واحدة
من نهاية اŸشضوارِ .علما أانهما يلعبان ‘

اسس -ت -ق -ب -ل ا÷م -ه -ور ال -ري-اضس-ي وأانصس-ار
ال -وف -اق السس -ط -اي -ف -ي ال-ه-زÁة ‘ ،ل-ق-اء
ن- -ه- -ائ- -ي ال- -ك -أاسض ال -ذي ج -رت أاط -واره ،
Ãل - - -عب  5ج -وي -ل-ي-ة ب-ال-ع-اصس-م-ة ،ي-وم
’رب - -ع - -اء اŸاضس- -ي ،م- -ع ف- -ري- -ق شس- -ب- -اب
ا أ
ب-ل-وزداد ال-ذي تّ-وج ب-ال-ك-أاسض السس-ابعة ‘
ت-اري-خ-ه ال-ك-روي ب-روح ري-اضسية عالية
بعد ان انتهت اŸقابلة التي جرت ‘ روح
رياضسية عالية لصسالح الشسباب ،بهدف
وح- -ي- -د دون رد ‘ ،أاخ -ر دق -ائ -ق ال -وقت
’ضسا‘.
ا إ

اŸدرب خ Òال- -دي- -ن م -اضض -وي ،وق -د ت -وق -ف
اÙل -ل -ون ،ك -ثÒا ع -ل-ى األداء ا÷ي-د ألشض-ب-ال
اŸدرب اŸغربي بادو زكي ،و الذي تفوق،
بحسضب التحاليل ،تكتيكيا وفنيا على الطاقم
الفني للوفاق ،فكان النتصضار مسضتحقا ،وقد
تقبله أانصضار الوفاق ا◊اضضرون ‘ اŸلعب أاو
اŸتواجدون ‘ سضطيف وغÒها Ÿا يتمتعون
به من روح رياضضية اكتسضبوها مع مرور الوقت
ب- -فضض- -ل األداء اŸم- -ت -از ل -ف -ري -ق -ه -م ‘ ع -دة
م -ن -اسض -ب -ات ،سض -م -ح ل -ه ب -حصض -د ال -ع -دي-د م-ن
األلقاب.
أاكد األنصضار الذين –دثنا إاليهم ان الشضباب
يسض -ت -ح -ق ال -ك -أاسس السض -اب -ع-ة ،وه-ن-أاوا لع-ب-ي-ه
وأانصض -اره ع -ل -ى ه -ذا ال‚از ل -ك -ن-ه-م ضض-رب-وا
موعدا مع الفائز بالكأاسس ا◊الية ،مع كأاسس
السضوبر ب Úحامل اللقب فريقهم اŸدلل وفاق
سض -ط -ي -ف ،وشض-ب-اب ب-ل-وزداد اŸت-وج ب-ال-ك-أاسس،
والتي سضتقام ‘ أاواخر اÿريف اŸقبل ،وهي
اŸباراة التي أاطفأات نار الهزÁة لدى أانصضار
الوفاق ،وخففت من أاثارها ،بحيث شضرعوا من
اآلن ‘ النتظار والÎقب من أاجل خطفها،
والثأار رياضضيا للهزÁة التي  ⁄يتوقعوها أابدا،
على اعتبار ان الوفاق تعود على الفوز ‘ كل
نهائيات الكأاسس لثما Êمرات.

لول رف-ق-ة ال-ن-ج-م السض-اح-ل-ي
ن -فسس ال-ف-وج ا أ
التونسضي وفÒوفياريو اŸوزمبيقي .ما يعني
لخَÒين تأاّه Óرسضميا
أان هاذين الفريَق Úا أ
إا ¤الدور ربع النهائي.
‘ كأاسس الكونفيدرالية ،يخرج نادي الهÓل
األب -يضس السض -ودا Êرسض-م-ي-ا م-ن السض-ب-اق ،رغ-م
خ-وضض-ه  5ل -ق-اءات ِب-رسض-م دور اÛم-وع-ات،
وتصضّدره الفوج قبل جولة واحدة من نهاية
اŸشضوار .ما يعني أان التأاّهل إا ¤ربع النهائي
سضيقتصضر على الثÓثي زيسضكو يونايتد الزامبي
وليبولو األنغو‹ وسضموحة اŸصضري.

“ ⁄انع ادارة ويسضتهام تسضريح فيغو‹ ا¤
غلطة سضراي بعد موسضم ﬂيب قضضاه الدو‹
ا÷زائري ‘ الفريق اللند Êحيث  ⁄يسضتطع
فرضس نفسضه ضضمن تشضكيلة اŸدرب الصضربي
بيليتشس الذي كان يعّول عليه من اجل قيادة
الفريق لتحقيق نتائج أافضضل و ضضمان مشضاركة
اوروبية  .أاغرت القيمة اŸالية التي اقÎحها
مسضؤوولو النادي الÎكي نظرائهم من ويسضتهام
من اجل تسضريح فيغو‹ خاصضة انهم تعاقدوا
معه ›انا بعد نهاية عقده مع فالنسضيا و هو
المر الذي جعلهم يكسضبون اموال اضضافية
بعد بيعه .كانت ادارة الفريق اللند Êقد
وضض-عت م-ب-ل-غ  5.5م-ل-ي-ون ي-ورو ك-ق-يمة مالية
م -ق -اب -ل رح -ي -ل ف-ي-غ-و‹ ال ان شض-ح ال-ع-روضس
بسض- -بب ت -راج -ع مسض -ت -وى ال Ó-عب ج -ع -ل -ت -ه -م
يرضضخون Ÿطالب ادارة نادي غلطة سضراي
خ -اصض -ة ان -ه -م ك -ان-وا ي-درك-ون ان ال-رفضس ق-د
يجعل الÓعب يبقى ‘ الفريق Ÿوسضم آاخر .
سض -يسض -ت-ف-ي-د ف-ي-غ-و‹ ك-ثÒا م-ن ان-ت-ق-ال-ه ا¤
النادي الÎكي من جميع النواحي فمن الناحية

الرياضضية سضيضضمن مشضاركته بصضفة أاسضاسضية
ضضمن تعداد الفريق و هو المر الذي سضيجعله
يسض-ت-ع-ي-د مسض-ت-واه اŸع-ه-ود ال-ذي ت-راج-ع ب-عد
مكوثه على مقاعد البدلء و هو المر الذي
حرمه من اŸشضاركة مع اŸنتخب ‘ كأاسس
افريقيا  .كما سضيشضارك الÓعب ‘ منافسضة
راب- -ط -ة اب -ط -ال اوروب -ا و ه -ي ب -واب -ة م -ه -م -ة
لÓعب Úمن اجل تسضويق انفسضهم بالنظر ا¤
اŸسضتوى الكب Òالذي تعرفه هذه اŸسضابقة
اضضافة ا ¤اŸتابعة ا÷ماهÒية و العÓمية
الكبÒة لها  .من الناحية اŸالية سضينال فيغو‹
اجرا سضنويا يتجاوز الـ  3مÓي Úيورو وهي
قيمة جيدة جدا بالنسضبة له خاصضة انه رحل
عن فالنسضيا لهذا السضبب بعد ان رفضضت ادارة
«اÿفافيشس» الرفع من اجرته السضنوية .
من اŸنتظر ان يتم العÓن عن الصضفقة
خÓل السضاعات القليلة اŸقبلة و هو المر
ال- -ذي سض -ي -ن -ال دون شضك اع -ج -اب مشض -ج -ع -ي
الفريق الÎكي الذي يراهن على فيغو‹ من
اجل اعادة ا›اد الفريق .
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السشبت  ٠8جويلية  ٢٠17م
الموافق لـ 1٤ششوال  1٤38هـ
العـ ـدد17381 :

koutoufcom@gmail.com
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فالك فال اÒÿ

‘ حّبـك يا بـÓدي

الحمل

القّوة ليسشت دائماً فيما نقول
ونفعل ،أاحيانًا تكون ياحمل..
فيما نصشمت عنه ،فيما نتركه
بإارادتنا وفيما نتجاهله.

الثور

لن تجد الوقت المناسشب مالم
تصشنعه بجهدك وتجاهد بسشيف
العزم وتّدرع لنيله بقّوة ال ّصشبر وقّوة
المجاهدة ..كم مر من عمرك ياثور ..وأانت
تنتظر الوقت المناسشب.

الجوزاء

ل تعشس عارضشاً نفسشك للناسس
ياجوزاء ...مُنتظرا ً من سشيُعجب
بك فقيمتك ليسشت في اآلخرين  ..قيمتك
بداخلك أانت  ..الثقة بالذات تحييك ملكاً ..

جزائر يا بÓدي يا جوهرة البلدان
حبك سساكن في كبدي ما يغيره حتى
انسسان
تاريخك صسنعه ابطال بالكفاح
والنضسال
و مازال كاين رجال
في كل شسّدة تظهر وتبان
يا جزائر ...ياجزائر ..يابÓدي
يابÓدي

^ أانه في سسنغافورة تعتبر العلكة مخالفة
للقانون ،وممنوع اسستيرادها أاو بيعها،
وفي حال القبضس على شسخصس يقوم
بمضسغ العلكة ،يتم إالزامة بدفع
غرامة تصسل إالى  500دولر؟.
^ إاذا ك - -ا
^ أان سسقوط ثمار جوز الهند من
عينان ..نت ل- -ديك
فلما
لشسجار يتسسبب في قتل أاشسخاصس حول
ا أ
عامل الناس ذا ترى النا
س
س
ب
أ
ا
ذ
ن
ي
لشسخاصس الذين
ك .العالم أاكثر بكثير من ا أ
س بما ت
رى منهم.
تقتلهم أاسسماك القرشس؟.
^ج
رب الكÓم
قبل أان تدقه فيعلى نفسسك
ا آ
نفوسس
لخرين.
لصسدقائك تزداد محبتهم لك
اصسنع الخير أ
اعتذرت س .حتى وإان
سي
لعدائك ليصسبحوا
واصسنع الخير أ
بقى أاثره.
أاصسدقاءك ،قيل لرسسولنا أادع على أاعدائك
قال :إانما بعثت رحمة ولم أابعث لعاًنا.

حكم و

أأمثال

ا
ل
ر
ا
ك
ب
ا
أ
ل
خ
Ò

للعÈة

الصس Èعلى اŸصسائب

ثÓث قطط تسستطيع مسسك ثÓث فئران
خÓل ثÓث دقائق ،فكم عدد القطط التي
تسستطيع أان تمسسك مائة فأار خÓل مئة
دقيقة؟.

حل العدد السسابق
على الخريطة

أبتسسم
لحسساسس :هو الذي
^ عديم ا إ
يمسسك عطرك الغالي ويسستخدمه كأانه
مطفأاة حريق.
^ أاكبر مشسكلة ..عندما تقرصسك ناموسسة
في باطن قدمك وتمكث تدعك رجلك
لرضس  ..كأانك ثور اسسباني.
با أ

حكم أاحد الملوك على نجار بالموت
فتسشرب الخبر ،إاليه فلم يسشتطع النوم
ليلتها ،قالت له زوجته :أايها النجّار
نم ككل ليلة فالرب واحد واألبواب
كثيرة! .نزلت الكلمات سشكينة على
قلبه فغفت عيناه ،ولم يفق إال على
صشوت قرع الجنود على بابه ششحب
وجهه ،ونظر إالى زوجته نظرة يأاسس
وندم ..وحسشرة على تصشديقها ،فتح
ال -ب -اب ب -ي -دي -ن ت -رت-ج-ف-ان وم-ده-م-ا
للحارسشين لكي يقيدانه.
قال له الحارسشان في اسشتغراب :لقد
مات الملك ونريدك أان تصشنع ،تابوتا
له ،أاششرق وجهه ونظر إالى زوجته
نظرة اعتذار فابتسشمت وقالت :أايها
ال -ن ّ-ج-ار ن-م ك-ك-ل ل-ي-ل-ة ف-ال-رب واح-د

مثÒة

السسرطان

الحيـاة عبـارة عـن رحلـة..
والبششـر عبـارة عـن محطـات فـÓ
تلتفـت ياسشرطان ..لمـن رحـل عنـك.

األسسد

السشعادة قرار أانت تملكه يا
أاسشد ..وتعبر عنه ف Óتجعل
سشعادتك عند اآلخرين فيعطوك أاو
ينقصشوك حسشب احوالهم وتقيمهم لك كن حر
وتمتع بسشعادة تليق بك.

العذراء

لسشت مجبرا على تبرير
المواقف لمن ُيسشيء الظن بك يا
عذراء ..من يعرفك جيدا ً يفهمك جيدا ً
فالعين ُتكذب نفسشها إان أاحبت ..واألذنُ
ُتصشّدق الغير إان كرهت.

الميزان

عامل الناسس ياميزان ..و أاّنك
تـت ّصشـفح تاًب تتجّـاهـل السشـخـيف
وتمزق السشيـئ…وتـتـوقف عند األجمل

العقرب

اركضس إان اسشتطعت ،امشس إان
كان ينبغي ،ازحف لو اضشطررت
...لكن أابدا ل تعجز ياعقرب.

القوسس

أاحسِشن فيما بقي ياقوسس...
ُيغفر لك مامضشى العبرة بتمام
النهايات  ..ل بنقصس البدايات.

واألب -واب ك -ث -ي -رة! ف -ال -ع -ب -د ي-ره-ق-ه
التفكير والرب تبارك وتعالى يملك
التدبير ..من اعتز بمنصشبه فليتذكر
ف-رع-ون ،وم-ن اع-ت-ز ب-م-ال-ه ف-ل-ي-تذكر
قارون ..ومن اعتز بنسشبه فليتذكر أابا
لهب ،إانما العزة لله وحده سشبحانه!.
عندما نترك وديعه عند أاحد

نثق بأامانته ،ويقول لنا (من عيوني)
نششعر باألمان لحاجتنا… فماذا نششعر
عندما يقول لنا رب العالمين «واصشبر
لحكم ربك فإانك بأاعيننا» يا الله ما
أاعظمك جددوا ثقتكم بالله خالقكم
 ....مهما كانت المصشائب.

أاخبار

يقال ياجدي :..عين الطموح
ترى  ..فـي العثره فرصس وعين
اليؤووسس ترى فـي الفرصشه كمين
 ..وأانت ماذا ترى من كل مايدور
حولك..

الدلو

ل تعود الناسس على حلو الكÓم
دائمًا يادلو ..ألنك حين تجبرك
ظروفك على الصشمت سشيظنون انك
لم تعد تحبهم.

عمدة مدينة يعقد قرانه ..على “سساح
ف-ي اسس-ت-ج-اب-ة ل-ل-ت-ق-ال-ي-د ،وط-ل-ب-ا ل-م-حصس-ول وف-ي-ر من
الأسسماك ،عقد عمدة مدينة مكسسيكية قرانه على
تمسساح..وضسمن طقوسس الحفل سسار موكب العروسسين
ف-ي شس-وارع م-دي-ن-ة «سس-ان ب-ي-درو ه-وا ِم-ي-ل-ول» جنوبي
المكسسيك على اأنغام جوقة موسسيقى محلية ،ومن ثم
ت - -مت م - -راسس - -م ع - -ق- -د ال- -ق- -ران ف- -ي م- -ب- -ن- -ى ب- -ل- -دي- -ة
ال-م-دي-ن-ة..وه-ذه ال-ط-ق-وسس ت-م-ارسس منذ حوالي عام
 1789ل -ط -لب ال -رزق ال -وف -ي -ر م -ن الأسس -م -اك وب -ق-ي-ة
ال -م -ح -اصس -ي -ل ال -ب -ح -ري -ة ،وف -ق -ا ل-م-ع-ت-ق-دات السس-ك-ان

الجدي

الحوت
المحليين على سساحل المحيط الهادئ.
وت -ع -ت -ق-د ق-ب-ائ-ل شس-ون-ت-ال ال-ت-ي ت-ق-ط-ن ال-م-ن-ط-ق-ة اأن
التمسساح «مخلوق ملوكي» ،واأن هذه الطقوسس تجلب
السسÓم والزدهار للمنطقة وسسكانها..

الفرق بين التمني والدعاء  ..أان
التمني خيال ترسشمه للحظات،
أاما الدعاء فواقع تنتظره
بلحظات ،فإان تمنيت فأاكثر
الدعـاء ياحوت و قل دوما« :يارب حّقق لي
ما أاتمنى».
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مواقيت
الصسÓة

^ 0٨ج-وي-ل-ية  :1٩57اخ -ت -ت-م اسس-ب-وع
ال- - -تضس- - -ام- - -ن م - -ع الشس - -عب ا÷زائ - -ري
بالقاهرة.
^  0٨ج-وي-لية  :1٩5٩ح-ق-ق ف-ري-ق كرة
÷ب -ه -ة ال -ت -ح -ري -ر ال -وط -ن -ي نصس -را ري -اضس-ي-ا
بخاركوف ضسد ا’–اد السسوفياتي  2ـ1

السسبت  14شسوال  143٨هـ اŸوافق لـ  0٨جويلية  2017م

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

17381 Oó©dG

دـــصسدالصسحالبـاــسسحمبالسسرئميالسرسئبيوستسفلبيوقتفةليقة
ققڤاڤياي
فليـعــلــيه الفريــــ
أاشســــ أارشسفر ع

حف ـ ـ ـ ـ ـل اسصتقب ـ ـ ـ ـال عل ـ ـ ـ ـ ـى شص ـ ـ ـرف اإلط ـ ـ ـارات
السصاميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ومتقاعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدي ا÷ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـشس

«الشسعب» باسسم رئيسس ا÷مهورية القائد ا’أعلى للقوات اŸسسلحة ،وزير الدفاع الوطني ،اأشسرف
الفريق اأحمد قايد صسالح ،نائب وزير الدفاع الوطني ،رئيسس اأركان ا÷يشس الوطني الشسعبي ،مسساء
ا’أربعاء  05جويلية  ،2017بالنادي الوطني للجيشس بني مسسوسس ،على حفل ُن ّ
ظم على شسرف اإطارات
سسامية ‘ ا÷يشس الوطني الشسعبي من العامل ÚواŸتقاعدين وا’إطارات السسامية ‘ الدولة.
ا◊ف -ل اŸن -ظ -م ت -خ -ل-ي-دا أ’رواح
الشس -ه -داء اأ’›اد ال-ذي-ن ضس-ح-وا
م -ن أاج -ل أان ي -ن -ع -م أاب-ن-اء وط-ن-ن-ا
اŸفدى با◊رية وا’سستقÓل ‘
ك-ن-ف السس-ي-ادة وال-ع-زة وال-ك-رامة،
وÃن- -اسس- -ب- -ة ال- -ذك -رى  55لعيد
ا’سس -ت -ق Ó-ل واسسÎج -اع السس-ي-ادة
ال -وط-ن-ي-ة ،حضس-ره رئ-يسس-ا ›لسس
اأ’مة واÛلسس الشسعبي الوطني،
رئ - - - - -يسس ا◊ك - - - - -وم - - - - -ة ،وزراء،
شسخصسيات وطنية و›اهدون.
ويندرج ا◊فل ‘ إاطار التقاليد
العريقة للجيشس التي ترمي إا¤
ت- - -ث - -مﬂ Úت - -ل - -ف ﬁط - -ات - -ن - -ا
ال - - -ت- - -اري- - -خ- - -ي- - -ة اÿال- - -دة ،و”
ب-اŸن-اسس-ب-ة ت-دشس Úووضس-ع اÿت-م

اأ’ول إ’صسدار خمسس ( )05طوابع
ب -ري -دي -ة م-ن ط-رف وزارة الÈي-د
واŸواصسÓ- - - -ت السس- - - -ل- - - -ك- - - -ي- - - -ة
وال Ó-سس -ل -ك -ي -ة وال -ت -ك-ن-ول-وج-ي-ات
ال-رق-م-ي-ةُ ،ت-خ-لد معارك تاريخية
خ -اضس -ه -ا الشس-عب ا÷زائ-ري عÈ
أارج- - -اء ال- - -وط - -ن ضس - -د اÙت - -ل
الفرنسسي.
كما ُنظم معرضس للصسور والطوابع
الÈيدية عكسس ﬂتلف اŸراحل
ال-ت-اري-خ-ي-ة ال-ت-ي ق-ط-ع-ت-ها الثورة
التحريرية اÛيدة منذ اند’عها
إا ¤غاية يوم اسسÎجاع السسيادة
ال-وط-ن-ي-ة ،واخ-ت-ت-م ا◊فل بأالعاب
ن- -اري- -ة رائ- -ع -ة أاب -ه -رت ا◊ضس -ور
تخليدا للذكرى اÛيدة.

 20°ا÷زائر

 28°وهران

28°
29°

france prix 1

مÓحقـــــة لفلـــــول ا÷رÁــــــة

الدرك يوقف عناصص ـ ـر دعم لإÓره ـ ـ ـاب،
مهرب Úومهاجرين غـ ـ ـ ـ ـ Òشص ـ ـ ـ ـرعيÚ

«الشسعب» ‘ إاطار
’رهاب ،أاوقف
مكافحة ا إ
عناصسر الدرك الوطني
يوم  05جويلية ،2017
عنصسري ( )02دعم
’رهابية
للجماعات ا إ
بكل من ا÷زائر
العاصسمة/ن.ع1.
وباتنة/ن.ع.5.
‘ إاط- -ار ﬁارب -ة ال -ت -ه -ريب
وا÷رÁة اŸن -ظ -م -ة ،أاوق-ف
ع- -ن- -اصس- -ر ال- -درك ال -وط -ن -ي
وح -راسس الشس-واط-ئ ب-ك-ل م-ن
ت - - - -ل - - - -مسس - - - -ان وسس - - - -ي- - - -دي
بلعباسس/ن.ع ،2.ت- - - - - -اج - - - - -ر
ﬂدرات وحجزوا كمية من
الكيف اŸعالج تقدر بـ ()160
كيلوغرام.
م - -ن ج - -ه - -ة أاخ - -رى ،أاوق - -ف
ع- -ن- -اصس- -ر ال- -درك ال -وط -ن -ي
بأادرار/ن.ع ،3.م- -ه- -رب -ا ك -ان
ع- -ل -ى م Ïم -رك -ب -ة رب -اع -ي -ة

الدفع مُحملة بـ ( )940ل Îمن
الوقود ‘ ،ح ” Úتوقيف
( )22مهاجرا غ Òشسرعي من
ج-نسس-ي-ات ﬂت-ل-ف-ة ب-ت-لمسسان
وتيارت ووهران.

..إانقاذ  9بحارة من
الغرق ÃسصتغاÂ
“ك- - - - - -نت وح- - - - - -دة ◊راسس
الشس- -واط -ئ ،ي -وم  06جويلية
 ،2017إاث - -ر ع- -م- -ل- -ي- -ة ب- -حث
وإانقاذ بحري على بعد ()04
أام -ي -ال ب -ح -ري -ة شس-م-ال رأاسس
وي -ل -يسس Ãسس -ت -غ -ا/Âن.ع،2.
من إانقاذ وإاجÓء تسسعة ()09
بحارة كانوا على م Ïقارب
على وشسك الغرق.
و‘ إاط -ار ﬁارب -ة ال -ت-ه-ريب
وا÷رÁة اŸن -ظ -م -ة ،أاوق-ف
ح - -راسس ا◊دود وع - -ن- -اصس- -ر

ال- -درك ال- -وط- -ن -ي ب -ك -ل م -ن
ت - -ل- -مسس- -ان ووه- -ران/ن.ع،2.
سس -ت -ة (- - Œ )06ار - - ﬂدرات
وضسبطوا ( )255كيلوغرام من
الكيف اŸعالج ‘ ،ح” Ú
ح -ج -ز ( )18064وح - -دة م - -ن
ﬂتلف اŸشسروبات.
وبالوادي/ن.ع ،4.أاوق - - - - - -فت
م - -ف- -ارز ل- -ل- -ج- -يشس م- -ه- -رب- -ا
وضس- -ب- -طت شس -اح -ن -ت Úو()07
ق - -ن- -اط Òم- -ن م- -ادة ال- -ت- -ب- -غ
و( )10362وحدة من ﬂتلف
اŸشسروبات.
م - -ن ج- -ه- -ة أاخ- -رى ،أاح- -ب- -ط
حراسس ا◊دود بكل من سسوق
أاه -راسس وت -بسس -ة وال-ط-ارف/
ن.عﬁ ،5.او’ت ت- - - -ه- - - -ريب
( )9160ل Îم- -ن ال- -وق- -ود‘ ،
ح ” Úتوقيف ( )13مهاجرا
غ Òشس -رع -ي م -ن ج -نسس -ي -ات
ﬂتلفة بورقلة/ن.ع.4.

’نصسار ‘ إا‚اح العرسس الكروي
نوهت با أ

مديرية األمن تشصيد بالروح الرياضصية لنهائي كأاسس ا÷مهورية
’سسيما أانصسار الفريق Úالذين
صس- -ن- -ع- -وا ال- -ف- -رج -ة ب -اŸل -عب
وشسرفوا كرة القدم ا÷زائرية
بحملهم لرايات تنبذ العنف ‘
اÓŸعب.
ك -م -ا أاشس -ادت م -دي -ري -ة اأ’م -ن
الوطني بالدور اإ’يجابي الذي
لعبته ﬂتلف وسسائل اإ’عÓم
‘ ت- - -ن- - -وي- - -ر ال- - -رأاي ال- - -ع- - -ام
وب - -اÿصس - -وصس اŸن - -اصس- -ري- -ن

بضس - -رورة ال- -ت- -ح- -ل- -ي ب- -ال- -روح
الرياضسية ونبذ العنف.
وقالت إان هذا السسلوك أاضسحى
‰وذج-ا ل-ل-تشس-ج-ي-ع ال-راق-ي ما
ج- -ع- -ل مÓ- -عب ال -ك -رة م -ث -ا’
ي -ح -ت-ذى ب-ه ‘ إاع-ط-اء دروسس
الروح الرياضسية ﬁليا ودوليا،
وهذا اأ’مر الذي سسهل على
عناصسر الشسرطة أاداء واجبهم
على أاكمل وجه.

حصسدو  13ميدالية ‘ البطولة الوطنية للرماية بالسسÓح

رياضصي ـ ـو جمعيـ ـة األم ـ ـن يتوج ـ ـون أابطـ ـ ـال

دحما Êا÷وهر أاك Èمعمرة ببومرداسس ترحل ‘ عيد السصتقÓل
’سسى طبعت ا’حتفا’ت بعيدي ا’سستقÓل والشسباب ‘ بومرداسس إاثر وفاة
حالة من ا◊زن وا أ
’مر بالسسيدة دحما Êا÷وهر التي غادرتنا عن عمر ناهز  113سسنة.
أاك Èمعمرة.ويتعلق ا أ

مراسسلة خاصسة لـ «الشسعب»

اŸع- -م- -رة وال- -ت -ك -ف -ل ب -انشس -غ -ا’ت -ه -ا
بتسسليمها كرسسيا متحركا وسسريرا ضسد
ا’ل -ت -ه -اب ا÷ل-دي ،ك-م-ا ” زي-ارت-ه-ا
رف - -ق - -ة وا‹ ب - -وم - -رداسس ومسس- -ؤوو‹
وإاط -ارات ال -و’ي -ة ‘ إاط -ار ب -رن -ام-ج

 23°ا÷زائر

 30°وهران

الثمن  10دج

«الشس - -عب» ث - -م- -نت اŸدي- -ري- -ة
Óم-ن ال-وط-ن-ي ال-روح
ال-ع-ام-ة ل -أ
الرياضسية التي سسادت وميزت
نهائي كأاسس ا÷مهورية الذي
ج- -م- -ع ن -ادي شس -ب -اب ب -ل -وزداد
ووفاق سسطيف ،يوم  05جويلية
 ،2017مشس - - -ي - - -دة ب - - -ا÷ه- - -ود
اŸب- - -ذول- - -ة م- - -ن ط- - -رف ك - -ل
ال -ف -اع -ل Úال-ذي-ن سس-اه-م-وا ‘
إا‚اح ه -ذا ال-ع-رسس ال-ري-اضس-ي

والدة الشسهيد بليل رابح عمرها  113سسنة

الفقيدة ا÷وهر هي أام الشسهيد بليل
رابح تنحدر من قرية دباغة ببلدية
بني عمران من مواليد  1904وعرفت
بخصسالها ووطنيتها باعÎاف كل من
عرفها من قرب أاو بعد .قالت مديرة
اÛاه- -دي- -ن ل- -ب- -وم- -رداسس السس -ي -دة
بوطرفة حبيبة ‘ تصسريح لـ»الشسعب»
متأاثرة برحيل الفقيدة إان اŸعمرة أام
الشس - -ه - -ي- -د ب- -ل- -ي- -ل راب- -ح اŸول- -ود ‘
 1935/01/12ب-ب-ن-ي ع-م-ران ال-ت-ح-ق
بصسفوف ج.ت.و سسنة  1955وسسقط ‘
م -ي -دان الشس -رف سس -ن -ة  1958مسسمى
عليه حي ببلدية بني عمران.
وأاضسافت السسيدة حبيبة بوطرفة أانه
‘ إاط - -ار ال - -ع- -ن- -اي- -ة ب- -ذوي ح- -ق- -وق
الشس- - - -ه- - - -داء ،ق - - -امت اŸسس - - -اع - - -دة
ا’جتماعية للمديرية مؤوخرا بزيارة

الفجر03.47...............:
الظهر12.53...............:
العصسر1٦.45...............:
المغرب20.13..............:
العشسـاء21.52................:

إاح- -ي -اء ذك -رى ›ازر 8م- -اي ،1945
ح -يث ” ت -ك -رÁه -ا بشس -ه -ادة ت -ق-دي-ر
وعرفان ‡ضساة من وزير اÛاهدين
الطيب الزيتو Êومنحها إاعانة مالية
‘ إاطار دعم البناء الريفي.

اÛاهـ ـ ـ ـ ـد الصصحف ـ ـ ـ ـي بوع ـ ـ ـ ـÓم خالفـ ـ ـ ـة ‘ ذمـ ـ ـ ـة اللـ ـ ـ ـ ـه

تو‘ بوعÓم خالفة اÛاهد السسابق والصسحفي واŸسس Òالسسابق ÷ريدة « ،»Alger Républicainيوم اÿميسس ،بعد
مرضس عضسال حسسب ما علم من أافراد عائÓته.
وكان الفقيد قد شسارك ‘ حرب التحرير واعتقل من طرف السسلطات ا’سستعمارية سسنة  1956حيث ” سسجنه ‘ العديد من
اŸؤوسسسسات العقابية ‘ ا÷زائر وفرنسسا.
وكان قد التحق بفريق –رير جريدة « »Alger Républicainقبل توقيفها من قبل السسلطات ا’سستعمارية سسنة .1955
وبعد عودة ظهورها بعد ا’سستقÓل شسغل الفقيد منصسب مديرها مناصسفة مع هÔي عÓق.
كما كان الفقيد بوعÓم خالفة عضسوا ‘ قيادة حزب الطليعة ا’شسÎاكية (باكسس).

Ãناسسبـــــة عيــــــد
ا◊رية والكرامــــة

دورة كروي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ‘
ع Úا◊جل بـ 35فريقا

أاجرت الرابطة ا÷وارية لبلدية
ع Úا◊ج -ل (اŸسس-ي-ل-ة) ،ع-م-ل-ي-ة
ال- -ق -رع -ة ،أاول أامسس ،ب -اŸك -ت -ب -ة
ال- -ب- -ل- -دي- -ة .وذلك ب- -حضس -ور ج -ل
رؤوسس- -اء ال- -ف- -ق- -ر اŸشس- -ارك -ة م -ن
سس- -ي- -دي ع- -يسس- -ى ب -وط -ي سس -اي -ح
وسسيدي هجرسس وعدد من قدماء
الÓعب.Ú
وت -أات-ي ه-ذه ال-دورة ‘ ط-ب-ع-ت-ه-ا
الثانية لتثمن ا÷هود التي يقوم
بها ›موعة من الشسباب اÙب
ل -ه -ذه ال -ري -اضس -ة اأ’ك Ìشس -ع -ب -ي -ة
باŸنطقة .حيث عرفت الطبعة
اأ’و‚ ¤اح - - -ا ’ م - - -ث - - -ي- - -ل ل- - -ه
بإامكانيات قليلة .لكن هذه السسنة
سسطر اŸنظمون برنا›ا خاصسا
ودقيقا مسستفيدين من اأ’خطاء
والهفوات السسابقة .حيث سساهم
فيها عدد من اŸقاول Úالشسباب.
كان الهدف الرئيسس هو تنشسيط
اÙي- - -ط واك- - -تشس- - -اف م - -واهب
ري -اضس-ي-ة ج-دي-دة يسس-ت-ف-ي-د م-ن-ه-ا
الفريق اأ’ول.ويقود هيئة التنظيم
رياضسيون سسابقون كبلخضسر شسباق
وبن عامر عمر وكذلك ÿضسر بن
ي- -وسس- -ف وشس- -ري -ف -ي م -ف -ت -اح....
وطالب عبد اللهوم..

جمال/ن

«الشسعب» أاحرز رياضسيو
ا÷معية الرياضسية
Óمن الوطني 13
ل أ
ميدالية ‘ فعاليات
البطولة الوطنية
للرماية الرياضسية
بالسسÓح اŸضسغوط والتي
جرت وقائعها ‘ ،الفÎة
اŸمتدة من  02إا04 ¤
جويلية  ،2017بو’ية
تيبازة.
عرفت البطولة التي شساركت
ف- -ي- -ه- -ا أاق- -وى وأاب -رز ال -ف -رق
الوطنية ‘ هذا ا’ختصساصس
ت-أال-ق-ا ب-اه-را ل-فريق ا÷معية
Óم-ن ال-وط-ن-ي،
ال -ري -اضس -ي-ة ل -أ
ال - -ذي حصس- -د  04ميداليات
ذه- -ب -ي -ة 04 ،فضس - -ي- -ة و05

ب-رون-زي-ة وه-ي ن-ت-ي-ج-ة ت-ؤوك-د
اŸسس - -ت - -وى ال - -رف- -ي- -ع ال- -ذي
أاصس-ب-حت ت-ت-م-ت-ع ب-ه الرياضسة
الشس- -رط- -ي- -ة ﬁل -ي -ا ودول -ي -ا،
بفضسل الدعم اŸسستمر الذي
تتلقاه من القيادة العليا وعلى
رأاسس -ه -ا السس -ي -د ال -ل -واء ع -ب-د
ال -غ -ن -ي ه -ام-ل اŸدي-ر ال-ع-ام

–ويÓت :براهيمي باق ‘ بورتو

Óم-ن ال-وط-ن-ي .إان ه- - -ذا
ل -أ
ال -ت -ت-وي-ج ،ج-اء ل-يÈه-ن ع-ل-ى
ق -وة وإارادة ري -اضس -ي -ي اأ’م -ن
ال-وط-ن-ي ،وصسÓ-ب-ة ع-زÁت-هم
‘ تشس- - - -ري - - -ف ا÷زائ - - -ر ‘
اÙافل الدولية ،وكذا ليبÚ
ت- -ف -وق -ه -م وسس -ي -ط -رت -ه -م ‘
ﬂتلف الرياضسات.

أاغلق اŸدرب ا÷ديد لنادي بورتو الÈتغا‹ لكرة القدم سسÒجيو
كونسسيسساو الباب أامام مغادرة الÓعب الدو‹ ا÷زائري ياسسÚ
ب-راه-ي-م-ي ال-ف-ري-ق خÓ-ل اÒŸك-ات-و الصس-ي-في ا◊ا‹ حسسبما
جاءت به صسحيفة «أاغوغو».
أاكد كونسسيسساو (اŸدرب السسابق لنانت الفرنسسي) ‘ تصسريح
لذات اŸصسدر أان «براهيمي أاحد أابرز الÓعب Úمع اŸنتخب
ا÷زائري ’عب مهم ‘ خططه بالنسسبة للموسسم القادم».
وكانت أاخبار قد –دثت ‘ وقت سسابق عن وجود إامكانية
كبÒة لرحيل براهيمي عن العمÓق الÈتغا‹ ‘ نهاية
اŸوسس- -م ا◊ا‹ ،خ- -اصس -ة م -ع اه -ت -م -ام ع -دة أان -دي -ة كÈى
بالÓعب ومنها يوفنتوسس اإ’يطا‹.
يذكر أان ياسس Úبراهيمي شسارك ‘  31مباراة خÓل اŸوسسم
اŸاضسي سسجل خÓلها  7أاهداف وصسنع  4أاهداف أاخرى..وتقدر القيمة
التسسويقية لنجم ا÷زائر بنحو  18مليون يورو بÎاجع  4مÓي Úيورو
عما كان عليه ا◊ال ‘ أاكتوبر .2015

