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تنصصيب إلنائب إلعام
لدى ›لسس قضصاء وهرإن

الخميسس  ٢٠جويلية  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٢٦ششوال ١٤٣٨هـ
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يشش- -رف وزي- -ر ال- -ع- -دل ح- -اف- -ظ ا’أخ -ت -ام
ال -ط -يب ل -وح ،ال -ي-وم ،ع-ل-ى م-راسش-م ح-ف-ل
ت -نصش -يب ع -ب-د ال-ق-ادر مصش-ط-ف-اوي ،ن-ائ-ب-ا
عاما لدى ›لسس قضشاء وهران.

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

ميهوبي يفتتح مهرجان جميلة

17392

يششرف وزير الثقافة عزالدين ميهوبي،
سش -ه -رة ال -ي -وم ،ع-ل-ى اف-ت-ت-اح ال-ط-ب-ع-ة 9
للمهرجان الثقا‘ الدو‹ ÷ميلة.
يششارك ‘ هذه الطبعة التي تدوم اإ¤
غ-اية  27ج-وي-ل-ي-ة ا÷اري ،ال-عديد من
‚وم ال - -غ - -ن - -اء م - -ن ا÷زائ - -ر وال- -وط- -ن
العربي.

صصخري ‘ لقاء Ãكتبة شصايب دزإير

مؤو“ر وطني حول
«–ديات إأ’من ومقاربة
حقوق إإ’نسصان»

ت-ن-ظ-م م-ك-ت-ب-ة شش-ايب دزاي-ر ال-ت-اب-عة للموؤسشسشة
ال-وط-ن-ي-ة لÓ-تصش-ال ال-نشش-ر وا’إشش-ه-ار ،ل-ق-اء م-ع
سش-ي-د ع-ل-ي صش-خ-ري ،ال-ي-وم ،ب-داي-ة م-ن السش-اع-ة
 15 : 30مسشاء Ãقر اŸكتبة بالعاصشمة.

ي- -ن- -ظ- -م اÛلسس ال- -وط -ن -ي
◊ق- - - - - - - - -وق ا’إنسش- - - - - - - - -ان،
ب- -الشش- -راك- -ة م- -ع اŸن -ظ -م -ة
ال - - -دول - - -ي - - -ة ل Ó- - -إصش Ó- - -ح
ا÷ن -ائ-ي لشش-م-ال اإف-ري-ق-ي-ا
والششرق ا’أوسشط ،موؤ“را
وط - -ن - -ي- -ا ح- -ول «–دي- -ات
ا’أم- -ن وم- -ق- -ارب- -ة ح -ق -وق
ا’إنسش- - - - - - -ان :اŸصش- - - - - - -ا◊ة
ال- - -وط- - -ن- - -ي- - -ة اأ‰وذج- - -ا»،
ال-ي-وم ،ب-داي-ة من السشاعة
 08 : 30صش -ب -اح -ا ب-ف-ن-دق
ا÷زائر بالعاصشمة.

جامعة صصيفية لرإبطة إلطلبة إ÷زإئريÚ

إ’حتفال بالذكرى إلـ  55لعيد
إلشصرطة إ÷زإئرية

ت-ن-ظ-م ال-راب-ط-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-لطلبة ا÷زائري،Ú
جامعتها الصشيفية  ،22يوم ا’أحد  23جويلية
ا÷اري ،ب- -ق- -اع- -ة اÙاضش- -رات ب- -ك- -ل -ي -ة ال -ع -ل -وم
ب-ج-ام-ع-ة ﬁم-د ب-وق-رة ب-و’ي-ة بومرداسس– ،ت
ششعار «الفكر النضشا‹ ...وعي ...بناء وطني».

يششرف اŸدير العام لÓأمن الوطني اللواء
ع-ب-د ال-غ-ن-ي ه-ام-ل ،ع-ل-ى مراسشم ا’حتفال
ب-ال-ذك-رى  55ل-ع-ي-د الشش-رط-ة ا÷زائ-رية،
ال-ي-وم ،ب-داي-ة م-ن السش-اعة  08 : 30صشباحا،
Ãقر اŸدرسشة العليا للششرطة علي تونسشي
ششاطوناف بالعاصشمة.

جامعة صصيفية لتجمع إلطلبة إ÷زإئري Úإأ’حرإر
ينظم Œمع الطلبة ا÷زائري Úا’أحرار ،ا÷امعة الصشيفية ا’أو ،¤يوم
السشبت  22جويلية ا÷اري ،بالقاعة الششرفية Ÿسشجد ابن باديسس بوهران
ابتداء من السشاعة  10 : 00صشباحا.

حمل
ة
–
س
ص
ي
س
ص
ي
ة
ل
ل
و
ق
ا
ي
ة
م
ن
ششرع
حوإدث إŸرور
ح ت اÛموعة الو
وا
’ئية للدرك الو

طني با
دث اŸرو
ا◊ملة ال ر لفائدة مسشتعملي الطرق من ÷زائر العاصشمة
‘
ح
م
ل
ة
–
س
ش
ي
ا
ت
س
ل
شية للوقاية من
«ال -درك حسشيسشية تاأتي ‘ اإطار اŸبادر سشائق Úوذلك اإ
¤
غ
ا
ي
ة
0
3
م
ن
ة
ش
ا
ال
جويلية وط -ن -ي ي-راف-ق-ك-م م-ن اأج-ل ع -لتي قامت بها قيادة الدرك ال شهر اأوت اŸقبل.
ا
و
ط
ل
ط
÷اري ،وسشتمسس هذه ا◊ملة ط ة ب-دون ح-وادث» وال-ت-ي ان-ط-ل -ني –ت ششعار:
ق
ي
ل
ت
ة ششهر كامل
‘  15م-ن شش-هر
ﬂتلف نقاط.

سصر ‚اح إلثورة إلتحريرية
ي -ن -ظ -م اŸت -ح -ف ال -وط -ن-ي ل-ل-م-ج-اه-د
ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع م-دي-ري-ات اÛاه-دي-ن
واŸتاحف ا÷هوية ،اللقاء ÷ 176مع
شش - -ه - -ادات اÛاه - -دي- -ن واÛاه- -دات،
ح - -ول م - -وضش- -وع «سش- -ر ‚اح ال- -ث- -ورة
ال-تحريرية  ‘ 1962-1954السش-جون
واŸع - -ت - -ق Ó- -ت واÙتشش - -دات» ،غ - -دا،
بداية من السشاعة  14 : 00بعد الزوال
Ãقر اŸتحف.

 6مÓي Òدينار ’قتناء  280حافلة جديدة «إيتوزإ» بالعاصصمة

تتجه موؤسشسشة النقل
ا◊ضش -ري والشش -ب-ه حضش-ري
ل - -و’ي- -ة ا÷زائ- -ر (اي- -ت- -وزا)
ن -ح -و ت-دع-ي-م ح-ظÒت-ه-ا م-ن
خÓ- -ل اق- -ت -ن -اء  280حافلة
جديدة بقيمة مالية تقارب
 6مليار دج  ،حسشبما علم عن
اŸدير العام للموؤسشسشة.
اأوضشح بن ميلود عبد القادر
‘ تصش- - - - - - - -ري - - - - - - -ح لـ «واج» ،اأن
اسشÎات-ي-ج-ي-ة م-وؤسشسش-ة «اإي-ت-وزا» ل-ت-ط-وي-ر ال-ن-ق-ل ال-ع-م-وم-ي بالعاصشمة،
ترمي اإ– ¤سش Úاÿدمة اŸقدمة للمواطن Úمن خÓل دعم حظÒتها،
سشواء عن طريق نظام اسشتئجار حافÓت من القطاع اÿاصس اأو ششراء
اأخرى جديدة لصشا◊ها.
وتعمل اŸوؤسشسشة من اأجل اقتناء  100حافلة جديدة من خÓل صشفقة
ت-ق-ارب ق-ي-م-ت-ه-ا اŸال-ية  3مÓ- -ي Òدج وك- -ل ا’إج -راءات اÿاصش -ة ب -ه -ذا
اŸشش -روع “ت وي -ن -ت -ظ -ر اŸصش -ادق -ة ع-ل-ي-ه-ا «ق-ري-ب-ا» م-ن ق-ب-ل ا÷ه-ات
الوصشية ’إ“امها كصشفقة بالÎاضشي  ،لتضشاف اإليها صشفقة ثانية
بقيمة مالية ‡اثلة (نحو  3مÓي Òدج) سشتسشمح باقتناء
 180ح -اف -ل -ة اأخ -رى مصش-ن-ع-ة م-ن ق-ب-ل اŸوؤسشسش-ة
الوطنية للمركبات الصشناعية.

يومية وطنية إاخبارية تصشدر عن اŸؤوسشسشة العمومية
ا’قتصشادية(ششركة ذات أاسشهم)
رأاسس مالها ا’جتماعي 126 .000.000 .00 :دج
 39ششارع الششهداء الجزائر
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الفاكسس(021) 60.67.93 :

’دارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

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

(021) 60.70.40

الرئيسشة اŸديرة العامة
مسشؤوولة النششر

أإمينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

إ’ع ـÓناتكـم إتصصل ـ ـوإ تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسص ـ ـم إلتجـ ـ ـاري :إلسصرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وإ÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ مÓحظة:
اŸقـــا’ت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسشــــل أاوتسش - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصشحابها نششرت أاو  ⁄تنششر
و’ ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

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

وسشسشات التالية:الوسشط :مطبعة  S.I.Aالغرب :ششركة الطباعة  S.I.Oالششرق :ششركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بششارS.I.A:
تطبع بالم ؤ
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ألخميسس  20جويلية  201٧م
ألموأفق لـ  26شضوأل  1٤38هـ

رئيسض ا÷مهورية معزيا أافراد أاسسرته:

إŸرحوم بÓوي إلهوإري ””قامة أإغنت إلذوق إلوطني إلعام وإإلنسسا””Ê
بعث رئيسض ا÷مهورية عبد
العزيز بوتفليقة ،برقية تعزية
إا ¤ك- -اف -ة أاف -راد أاسس -رة اŸرح -وم
الفنان بÓوي الهواري ،أاكد من
خÓ- -ل -ه -ا أان ا÷زائ -ر والسس -اح -ة
ال-ف-ن-ي-ة وال-ث-ق-اف-ي-ة ف-ق-دت ف-يه
““ق- -ام- -ة أاغ -نت ال -ذوق ال -وط -ن -ي
لنسسا Êعلى مدى عقود
العام وا إ
كثÒة““.
ك -تب أل -رئ -يسس ب -وت-ف-ل-ي-ق-ة ‘ ب-رق-ي-ة
أل -ت -ع -زي -ة““ ،ب -ل -غ -ن -ي ب -ع -م -ي-ق أ◊زن
وأألسضى نبأا أنتقال أŸغفور له ،بإاذن
أل- -ل- -ه ،أŸوسض- -ي- -ق- -ار أل- -ك- -ب Òب Ó-وي
ألهوأري ،إأ ¤رحمة ألله وعفوه ،طّيب
ألرحمن ثرأه وأنزله مع من أرتضضاهم
م- -ن ع- -ب -اده أألب -رأر وألصض -دي -ق‘ Ú
جنات أÿلد وألنعيم““.
«لقد فقدت فيه أ÷زأئر وألسضاحة
ألفنية وألثقافية قامة أغنت ألذوق
أل-وط-ن-ي أل-ع-ام وأإلنسض-ا Êع-ل-ى م-دى
ع- -ق- -ود ك- -ثÒة ،وم- -ن- -حت ث- -روة م- -ن
أإلب -دأع -ات ‘ أأل◊ان أŸوسض -ي -ق-ي-ة
Ãخ - -ت - -ل - -ف أل- -ط- -ب- -وع وأŸق- -ام- -ات
وأألل- -وأن ،ك- -م- -ا ت -خ -رج ع -ل -ى ي -دي -ه
وبرعايته شضباب ذووأ موأهب عديدة
وم- -ت- -ن- -وع- -ة أث -رت أل -فضض -اء أل -ف -ن -ي
وأسض -ه -مت ‘ ت -رق -ي-ة أŸوسض-ي-ق-ى ‘
بÓ- -دن -ا ،وه -و ب -ذلك ي -ع -د م -ن خÒة
أل -ف-ن-ان Úأ÷زأئ-ري Úأل-ذي-ن سض-ت-ظ-ل

أ◊ن -اج -ر تشض -دو ب -أا◊ان -ه -م وت -ن -دى
أأللسض-ن ب-أاغ-ان-ي-ه-م ألشض-ج-ية““ ،يضضيف
ألرئيسس بوتفليقة.
وتابع رئيسس أ÷مهورية قائ““ :Óولئن
سضلك بشضخصضه ألطريق ألذي سضلكه
ويسضلكه كل حيّ ‘ آأخر أŸطاف،
ف -إان-ه ب-اق ب-ي-ن-ن-ا Ãوسض-ي-ق-اه أل-ب-ارع-ة
وت-رأن-ي-م-ه أل-ب-اه-رة ،وبسضÒت-ه أل-ف-نية
ألتي ل شضك ‘ أنها سضتأاخذ حيزأ
كبÒأ ‘ أعمال أŸعجب Úبه ،وعناية

أŸؤول -ف ‘ Úت -اري -خ أŸب -دع Úل-ه-ذأ
ألفن ألرفيع““.
وختم ألرئيسس بوتفليقة برقية ألتعزية
بالقول““ :وبقلب خاشضع مؤومن بقضضاء
أل- -ل- -ه وق- -دره ،أسض- -أال -ه ج -ل وع  Ó-أن
Áط-ره بشض-آاب-يب م-ن خ-زأئ-ن رح-م-ت-ه
أل -ت -ي وسض -عت ك -ل شض -يء ،وأن ي -ح -ل -ه
مقاما كرÁا يرتضضيه ‘ جنات ألنعيم
ب Úأألبرأر من عباده أıلصض ،Úوأن
ينزل ‘ قلوب جميع أفرأد أسضرته

وأهله وكل أقاربه وﬁبيه ورفاقه ‘
ألسضاحة ألفنية صضÈأ جمي ،Óويوّفيهم
أجرأ عظيما« ،إأ‰ا ُيوsفى ألصضابرون
أج -ره -م ب -غ Òحسض -اب» وأع-رب ل-ك-م
ج -م -ي -ع-ا ع-ن صض-ادق أل-ع-زأء وخ-الصس
ألدعاء““.
«وبشّضر أل ّصضابرين ألذين إأذأ أصضابتهم
مصضيبة قالوأ إأّنا لله وإأّنا إأليه رأجعون
أول -ئك ع -ل -ي -ه -م صض -ل -وأت م -ن رّب -ه -م
ورحمة وأولئك هم أŸهتدون».

لتفاق الشسراكة الثنائية
تنفيذا إ

ألشض - - -رأك - - -ة و–دي - - -د أألول - - -وي- - -ات
أŸشضÎك- -ة ‘ ألشض- -رأك- -ة أŸع- -ت -م -دة

جÓل أجتماع ›لسس ألشضرأكة بتاريخ
 13مارسس ألفارط ‘ إأطار سضياسضة

أ÷وأر أألوروبية أŸرأجعة““.
وسض -ت -ك -ون زي -ارة أŸف -وضس أألوروب-ي
فرصضة للطرف Úلبحث ““سضبل ووسضائل
تنفيذ نتائج ألتقييم أŸشضÎك لتفاق
ألشضرأكة ،لسضيما فيما يخصس تنويع
ألق- - -تصض- - -اد أ÷زأئ- - -ري وت- - -رق - -ي - -ة
ألصض -ادرأت خ -ارج أÙروق -ات وك-ذأ
ألسضتثمار أŸنتج““.
وخلصس ألبيان ،إأ ¤أن هذه ألزيارة
سض-تسض-م-ح ل-ل-ط-رفÃ““ Úتابعة وتعميق
ﬁادثاتهما حول ألقضضايا أإلقليمية
ذأت أله - - -ت- - -م- - -ام أŸشضÎك وت- - -لك
أŸت-ع-ل-ق-ة ب-ال-ه-ج-رة وأل-تنقل ،إأضضافة
إأ ¤أ◊وأر ‘ ›ال ﬁارب- - - - - - - - - - - - -ة
أإلرهاب وأألمن أإلقليمي““.

بحـ ـ ـث إلقضسايـ ـ ـا إلقتصساديـ ـ ـة ذإت إلهتمـ ـ ـام إŸشسـ ـ ـÎك
ناصضر بن سضيف أ◊سضيني ،رسضالة إأ¤
م- -ع- -ا‹ وزي- -ر أل- -ت -ج -ارة م -ن ن -ظÒه
ألعما Êللتجارة وألصضناعة علي بن
مسض -ع -ود ب -ن ع -ل-ي ألسض-ن-ي-دي ،ن-اقشس
أل- -ط- -رف- -ان ج- -م- -ل -ة م -ن أŸوأضض -ي -ع
أŸتعلقة بقطاع ألتجارة ‘ ألبلدين،
سضيما ألتحضضÒأت أÿاصضة با◊دث
ألق -تصض -ادي أل -ه-ام أŸت-ع-ل-ق ب-إاق-ام-ة
م- -ع- -رضس Œاري وصض -ن -اع -ي ع -م -اÊ
با÷زأئر ‘ ألفÎة أŸمتدة ب9 Ú
و 13أك-ت-وب-ر أل-ق-ادم ،ب-حضض-ور رج-ال
أعمال ومسضتثمرين عماني.Ú
م- -ن ج- -ه- -ت- -ه ذك- -ر ألسض- -ف Òأل -ك -وري
ألشض- - -م- - -ا‹ شض- - -اي ه- - -ي- - -وك شض - -ول،
ب -ال -عÓ-ق-ات أل-دب-ل-وم-اسض-ي-ة ل-ل-ب-ل-دي-ن
وأل -ت -ي ت -ع-ود إأ 25 ¤سض-ب-تم،1958 È
م- -ع -تÈأ أن أل -ع Ó-ق -ات م -ع أ÷زأئ -ر
““أسضتثنائية وتاريخية وأخوية““ وأنها

قد ““شضهدت إأ‚ازأت““ ،مبديا أمله ‘
مشضاريع شضرأكة مسضتقب.Ó
أما وزير ألتجارة فقد ركز ألوزير ‘
أل-ل-ق-اءي-ن ع-ل-ى أŸي-ك-ان-ي-زم-ات أل-ت-ي
ت-ع-ت-م-ده-ا أل-دول-ة ◊م-اي-ة ألق-تصضاد

أل- -وط- -ن- -ي وأ◊ف -اظ ع -ل -ى أŸن -ت -وج
ألوطني وترقيته وحماية أŸسضتهلك
وخ- - -ل- - -ق ت- - -وأزن - -ات ب Úألصض - -ادرأت
وألوأردأت ،من خÓل نظام رخصس
ألسض - -تÒأد م - -ع أ◊ف- -اظ ع- -ل- -ى ك- -ل
أت -ف -اق -ي -ات -ه -ا م-ع ك-ل ألشض-رك-اء .ك-م-ا
–دث ألوزير عن مسضاعي أ÷زأئر
‘ رف - -ع حصضصس أل - -تصض- -دي- -ر خ- -ارج
أÙروق -ات وك -ل أÛه -ودأت أل -ت-ي
تبذلها وزأرة ألتجارة لÎقية ألعملية
م- -ن تشض- -ري -ع وم -رأف -ق -ة و–ف -ي -زأت
للمتعامل Úألقتصضادي.Ú
ك-م-ا أب-رز أل-وزي-ر ،ل-لسض-فÒي-ن ،ح-ج-م
أإل‚ازأت أل -ت -ي ب-اشض-رت-ه-ا أ÷زأئ-ر،
م -ن -ذ سض -ن-ة  ،1999ب -فضض -ل ألسض-ي-اسض-ة
أ◊ك - -ي - -م - -ة وت - -وج - -ي - -ه - -ات رئ - -يسس
أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة.

شسهاب ‘ اŸنتدى السسياسسي رفيع اŸسستوى بنيو يورك:

عل ـ ـى إلŸÈاني ـ ـ ÚإŸشساركـ ـ ـة ‘ تنفيـ ـذ إه ـ ـدإف إلتنمي ـ ـة

اŸسس-ت-دام-ة صس-رح عضس-و اÛلسض
الشس -ع -ب -ي ال -وط -ن -ي صس -دي-ق شس-ه-اب
ب - -ن - -ي - -وي - -ورك ان- -ه ي- -ت- -ع Úع- -ل- -ى
الŸÈان- - -ي Úل- - -عب دور اسس - -اسس - -ي ‘
تنفيذ اهداف التنمية اŸسستدامة
م- -ن خÓ- -ل اŸسس- -اه- -م- -ة ‘ اضس- -ف- -اء
ال -ط -اب -ع اŸؤوسسسس -ات -ي ع -ل -ي -ه -ا ع -ل -ى
اŸسستوى اÙلي.
أكد شضهاب ألذي يشضارك منذ يوم ألثنÚ
‘ أŸنتدى ألسضياسضي رفيع أŸسضتوى
ح -ول أل -ت -ن-م-ي-ة أŸسض-ت-دأم-ة خÓ-ل دورة
لهذأ أللقاء أل‡ي ألذي شضارك فيها
ع- -ل- -ى ““ضض- -رورة أن ي- -ق- -وم ألŸÈان -ي -ون
بإاضضفاء ألطابع أŸؤوسضسضاتي على هذه
ألهدأف من أجل تعزيز تنفيذها““.
وأشض -ار شض -ه -اب خÓ-ل م-ائ-دة مسض-ت-دي-رة
ح-ول أضض-ف-اء أل-ط-اب-ع أŸؤوسضسض-ات-ي ع-لى
أه - -دأف أل - -ت- -ن- -م- -ي- -ة أŸسض- -ت- -دأم- -ة أن
““ألŸÈاني Úيتوفرون أليوم على ألعديد
من أآلليات ألتي تسضمح لهم بتجسضيد

بـ ـ ـن صسالـ ـ ـح يسستقبـ ـل سسفـ ـ ـ Òروسسيـ ـ ـا
«الشس -عب»  -أسض -ت-ق-ب-ل ع-ب-د
ألقادر بن صضالح ،رئيسس ›لسس
أألم- - - - -ة ،أمسسÃ ،قـر أÛلسس،
أل - -كسض - -ن- -در زول- -وت- -وف ،سض- -فÒ
روسض - -ي - -ا ،أل - -ذي أدى ل - -ه زي- -ارة
›املة على إأثر أنتهاء مهامه
با÷زأئر .وقد ” خÓل أللقاء
أل -ت -ط -رق ل -ل -ع Ó-ق -ات أل -ث-ن-ائ-ي-ة
أŸت -م -ي -زة وأسض-ت-ع-رأضس ج-وأنب
م -ن أل -ت -ع -اون أل -ق -ائ -م ‘ شض -ت-ى
أÛالت.
وك -ان أل -ل -ق -اء ف-رصض-ة ج-دد ف-ي-ه
ألطرفان أ◊رصس على تطويره
وتعزيزه تكريسضا لتفاق ألشضرأكة
أإلسضÎأت- - -ي - -ج - -ي - -ة أŸوق - -ع بÚ

ألبلدين.
ك- -م- -ا ” ب -اŸن -اسض -ب -ة أل -ت -ط -رق
للتعاون ألŸÈا Êوأألهمية ألتي

ي -ك -تسض -ي-ه-ا وضض-رورة أل-ع-م-ل م-ن
أج -ل ت -ف-ع-ي-ل-ه م-ن خÓ-ل أ◊وأر
وألتشضاور وتبادل ألزيارأت.

بحث وإقع إلعÓقات ب Úإلبلدين وآإفاق تطويرها

السساسسي يسستقبل سسفÒي سسلطنة عمان وكوريا الشسمالية

«الشس-عب““ -أاج-رى وزي-ر ال-ت-جارة
السس- -اسس- -ي أاح- -م- -د ع- -ب- -د ا◊ف- -ي -ظ،
أامسضÃ ،ق -ر دائ -رت -ه ال -وزاري-ة،
ﬁادث- -ات م- -ع سس- -ف Òسس- -ل- -ط- -ن -ة
عمان ناصسر بن سسيف ا◊سسيني،
وسس -ف Òك -وري -ا الشس -م -ال-ي-ة شس-اي
لطراف
هيوك شسول .وناقشض ا أ
›م- - - -وع- - - -ة م - - -ن ال - - -قضس - - -اي - - -ا
القتصسادية الثنائية.
قد أبدى ناصضر بن سضيف أ◊سضيني
وشضاي هيوك شضول ،أسضتعدأد بلديهما
للتعاون أŸطلق مع بلد مثل أ÷زأئر
ألتي “لك إأمكانات بشضرية وطبيعية
كبÒة ومتنوعة وتعد أرضضية خصضبة
لÓسضتثمار ولها عÓقات جد طيبة مع
ك- -ل م- -ن سض- -ل- -ط- -ن- -ة ع- -م -ان وك -وري -ا
ألشضمالية.
وب-ع-دم-ا سض-ل-م سض-ف Òسض-ل-ط-ن-ة ع-مان،

1٧392

بوحجة يسستقبل السسف Òالسسعودي

إŸف ـ ـوضض إألوروبـ ـ ـي لسسياسسـ ـ ـة إ÷ ـ ـوإر ف ـ ـي إ÷زإئـ ـ ـر
لوروب- - - -ي
شس- - - -رع اŸف- - - -وضض ا أ
لسس- -ي- -اسس- -ة ا÷وار وم- -ف- -اوضس -ات
التوسسع ،يوهانسض هان ،أامسض‘ ،
زي -ارة ع -م -ل إا ¤ا÷زائ-ر ت-دوم
إا ¤غ - -اي- -ة  21ج-وي-ل-ية ،2017
ب -حسسب م -ا ج -اء ‘ ب -ي -ان ل-وزارة
الشسؤوون اÿارجية.
أوضض -ح أل -ب -ي -ان ،أن ه -ان سض -ت-ك-ون ل-ه
خÓل هذه ألزيارة ﬁادثات مع وزير
ألشض - -ؤوون أÿارج- -ي- -ة ع- -ب- -د أل- -ق- -ادر
مسضاهل““ ،وهو ما يؤوكد إأرأدة أ÷زأئر
وأل–اد أألوروب- - -ي ‘ ت- - -ك- - -ث- - -ي- - -ف
حوأرهما ألسضياسضي رفيع أŸسضتوى ‘
سضياق دفع عÓقات ألتعاون على ضضوء
أل -ت -ق -ي -ي -م أŸشضÎك ل -ت -ن-ف-ي-ذ أت-ف-اق

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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هذه ألهدأف .فهم بالفعل قادرين على
أل- -تشض -ري -ع ل -ف -ائ -دة أه -دأف أل -ت -ن -م -ي -ة
أŸسضتدأمة و تعزيزها وألشضرأف على
تنفيذها و خاصضة ألسضهر على أن يسضتفيد
منها ألشضخاصس ألك Ìهشضاشضة““.
وقد سضمحت مشضاركة ألسضيد شضهاب ‘
أشضغال هذأ أŸنتدى ألذي نظم –ت
أشض- - - - -رأف أÛلسس ألق- - - - -تصض - - - -ادي و
ألج-ت-م-اع-ي ب-ال-ت-ط-رق أ ¤م-دى تطبيق
برنامج ألتنمية أŸسضتدأمة ‘ أفق 2030
وتابع قوله أن أ÷زأئر ألتي ‚حت ‘
–ق -ي -ق أه -دأف ألل-ف-ي-ة ل-ل-ت-ن-م-ي-ة ق-ب-ل
أج -ال -ه -ا أل -ت -زمت ب -ك-ل ع-زم ب-ت-جسض-ي-د
أه-دأف أل-ت-ن-م-ي-ة أŸسض-ت-دأم-ة من خÓل
ج- -ع- -ل أŸورد أل- -بشض -ري ﬁورأ Ÿسض -ار
أل-ت-ن-م-ي-ة م-ؤوك-دأ ع-ل-ى أل‚ازأت وصضرح
شض -ه -اب ل -وأج أن ““أ÷زأئ -ر ‘ أل -ط -ري -ق
ألصضحيح من حيث ألتنمية أŸسضتدأمة““
مقارنة بعديد ألبلدأن ألخرى مضضيفا
أن ““شضعبنا ل يعرف ما هو أ÷وع أو

أل -ف -ق -ر أŸدق-ع““ أل-ذي يسض-ع-ى ألÈن-ام-ج
للقضضاء عليهما ‘ أفاق .2030
وأضضاف أن تعزيز مسضاهمة أŸرأة ‘
أ◊ياة ألسضياسضية با÷زأئر  ⁄يرأفقه
“ك Úك -ب Òل -وضض -ع -ي -ات أل -ف -ت -ي-ات و
أل - -نسض - -اء ‘ أل - -ب Ó- -د ح - -يث تسض- -اه- -م
ألضضغوط ألجتماعية و ألتقاليد ‘

عرقلة –قيق هذأ ألهدف من أهدأف
ألتنمية أŸسضتدأمة.
كما أكد أنه ““لزأل لدينا هناك طريق
ط -وي -ل ن -ق -ط -ع -ه م -ن ح -يث أل -ت -م-كÚ
لوضضعية ألنسضاء و ألفتيات و ليسضت
ألرأدة ألسضياسضية ألتي تنقصس و أ‰ا
ه -ي ألضض -غ -وط ألج -ت -م -اع -ي -ة““ أل-ت-ي
تعرقل بلوغ هذأ ألهدف.
وأعرب شضهاب ألذي هو أيضضا ألناطق
ب-اسض-م أل-ت-ج-م-ع أل-وط-ن-ي أل-دÁقرأطي
عن أسضفه لكون ““أ÷هود أŸبذولة و
ألتقدم أÙقق من قبل أ◊كومة ‘
›ال أل-ت-ن-م-ي-ة أŸسض-ت-دأم-ة  ⁄ي-ث-م-ن
ب - -الشض - -ك - -ل أل - -ك- -اف ع- -ل- -ى مسض- -ت- -وى
أŸؤوسضسضات ألدولية““ مؤوكدأ أنه كان
م - -ن ألضض- -روري أج- -رأء ع- -م- -ل ع- -ل- -ى
أŸسضتوى ألتصضال من أجل –سضيسس
أŸوأط - - - -ن Úو ك - - - -ذأ ألŸÈان - - - -ي Úو
أصض -ح -اب أل -ق -رأر ب -أاه -دأف أل -ت-ن-م-ي-ة
أŸسضتدأمة.

ب - - - - -حث رئ- - - - -يسض اÛلسض
الشس -ع -ب -ي ال -وط-ن-ي السس-ع-ي-د
ب -وح -ج-ة ،أامسض ،م-ع السس-فÒ
السس -ع -ودي ب -ا÷زائ -ر سس-ام-ي
بن عبد الله الصسالح““ ،واقع
ال - -ع Ó- -ق - -ات اŸت- -جّ- -ذرة بÚ
ال-ب-ل-دي-ن““ وآاف-اق ت-طويرها،
ل سس - -ي- -م- -ا ع- -ل- -ى الصس- -ع- -ي- -د
الŸÈا ،Êب- - -حسسب م - -ا أاورده
ب- -ي- -ان ل -ل -م -ج -لسض الشس -ع -ب -ي
الوطني.
أوضض -ح أل -ب -ي -ان ،أن ه -ذأ أل -ل-ق-اء
تناول ““وأقع ألعÓقات أŸتجذرة
ب Úأل- -ب- -ل- -دي- -ن وأل- -ت- -ي ت -ت -م -ي -ز
ب-الحÎأم وأل-ت-ق-دي-ر أŸت-ب-ادلÚ
وآأف -اق ت -ط -وي -ره -ا ،م -ع ضض-رورة
أسض -ت -غ Ó-ل أل -روأب -ط أŸشضÎك -ة
ل -ت -ع-زي-ز أل-ت-نسض-ي-ق وأل-تشض-اور ،ل
سضيما على ألصضعيد ألŸÈا.““Ê
وباŸناسضبة ،أكد رئيسس أÛلسس
ألشضعبي ألوطني““ قرب تنصضيب
›م -وع -ة ب -رŸان -ي -ة ل -لصض-دأق-ة
أ÷زأئ- -ر  -أŸم -ل -ك -ة أل -ع -رب -ي -ة
ألسضعودية بالشضÎأك مع ›لسس
أألم-ة ،ل-ت-ك-ون ق-ن-اة دب-ل-وم-اسض-ية
ل - -ل - -ت - -وأصض- -ل وت- -ب- -ادل أÈÿأت
ولتعميق ألتقارب ب Úألشضعب.““Ú

وع- -ن- -د أ◊ديث ع- -ن أل -قضض -اي -ا
أل - -دول - -ي - -ة ،أك - -د ب - -وح - -ج- -ة أن
““أ÷زأئ- -ر ب- -ل- -د مسض- -ا ⁄ي- -حÎم
سضيادة ألبلدأن ول يسضعى للتدخل
‘ شضؤوونها ألدأخلية ،مذكرأ ‘
هذأ أŸقام Ãسضاعيها أıتلفة
◊ل أألزم- - -ات ،ل سض- - -ي- - -م- - -ا ‘
ﬁيطها أ÷يوسضÎأتيجي وذلك
أنطÓقا من خÈتها ‘ مكافحة
ظ -اه -رت-ي أل-ت-ط-رف وأإلره-اب،
›ددأ ‘ ن - -فسس أل-وقت م-وقف
أ÷زأئ - -ر أل - -دأع - -ي إأ ¤ت - -ع- -زي- -ز
ألتضضامن ألعربي Ÿوأجهة ﬂتلف
ألتحديات““ ،كما يضضيف ألبيان.

م -ن ج -ه -ت-ه أك-د سض-ف ÒأŸم-ل-ك-ة
ألعربية ألسضعودية ،ألذي أدى له
زيارة ›املة““ ،أن بÓده تسضعى
إأ ¤م - -وأصض - -ل - -ة ت- -ع- -اون- -ه- -ا م- -ع
أ÷زأئ- - -ر ،لسض - -ي - -م - -ا ‘ إأط - -ار
أآلل -ي -ات أŸشضÎك-ة ،م-ثّ-م-ن-ا دور
أل- -دب- -ل -وم -اسض -ي -ة ألŸÈان -ي -ة ‘
تعزيز ألروأبط ألشضعبية ومشضيدأ
‘ ن -فسس أل -وقت ب -دور وم -ك -ان-ة
أ÷زأئر عربيا وإأقليميا ،دأعيا
إأ ¤ت -ك -ث-ي-ف أل-زي-ارأت ع-ل-ى ك-ل
أŸسض -ت -وي -ات ل -ت -ق -ريب وج-ه-ات
أل - - -ن - - -ظ - - -ر ح - - -ول أŸسض - - -ائ- - -ل
أŸشضÎكة““.

إلسسف Òإلقطري يشسيد Ãوقف إ÷زإئر إŸتوإزن من أإزمة إÿليج

أاشساد سسف Òدولة قطر با÷زائر إابراهيم بن
ع -ب -د ال -ع -زي -ز ﬁم-د صس-ال-ح السس-هÓ-وي ،ل-دى
اسس- -ت -ق -ب -ال -ه ،أامسض ،م -ن ط -رف رئ -يسض اÛلسض
الشس -ع-ب-ي ال-وط-ن-ي السس-ع-ي-د ب-وح-ج-ة ،ب-اŸوق-ف
لزم- -ة ‘ اÿل- -ي- -ج
ا÷زائ- -ري ““اŸت- -وازن““ م- -ن ا أ
العربي ،بحسسب ما أافاد به بيان للمجلسض.
أوضضح ألبيان ،أن أŸسضؤوول Úتطرقا خÓل أللقاء ألذي
ج- -م- -ع -ه -م -ا Ãق -ر أÛلسس ألشض -ع -ب -ي أل -وط -ن -ي ،إأ¤
““مسض-ت-ج-دأت أل-وضض-ع ع-ل-ى ألسض-اح-ة أل-ع-رب-ي-ة ،لسضيما
تدأعيات أألزمة ‘ أÿليج ألعربي““ ،حيث أكد بوحجة
““حرصس أ÷زأئر ألدأئم على وحدة وتضضامن ألعا⁄
ألعربي ودعمها لتغليب لغة أ◊وأر ◊ل أألزمات““.
فيما أشضاد ألسضف Òألقطري باŸوقف أ÷زأئري ألذي
وصضفه بـ ““أŸتوأزن““.
من جهة أخرى ،شضدد رئيسس أÛلسس على ““ضضرورة
تعزيز ألعÓقات ألتي Œمع ألبلدين ،لسضيما ‘ شضقها

ألŸÈا ،““Êم -ع -ل -ن -ا ب -اŸن -اسض -ب -ة ع -ن ““ق -رب ت-نصض-يب
›م -وع -ة ب -رŸان -ي -ة ل -لصض -دأق -ة (أ÷زأئ -ر  -ق -ط -ر)
ب- -الشضÎأك م- -ع ›لسس أألم- -ة وذلك ك -ي ت -ك -ون أدأة
تسضاهم ‘ ترقية هذأ أŸسضار““.

مدلسسي يسستعرضض مع سسف Òإسسبانيا وإقع إلعÓقات ب Úإلبلدين

اسستعرضض رئيسض اÛلسض الدسستوري مراد
مدلسسي ،مع سسف Òإاسسبانيا ا÷ديد با÷زائر،
سسانتياغو كاباناسض أانسسورينا ،واقع العÓقات
ال -ث -ن -ائ -ي -ة ب Úال -ب-ل-دي-ن وسس-ب-ل ت-ط-وي-ره-ا،
بحسسب ما أافاد به بيان للمجلسض.
أوضضح نفسس أŸصضدر ،أن أ÷انب Úأسضتعرضضا خÓل
ه -ذأ أل -ل -ق -اء ““وأق-ع أل-عÓ-ق-ات أل-ث-ن-ائ-ي-ة أŸت-م-ي-زة
وإأم - -ك - -ان- -ات ت- -ط- -وي- -ره- -ا ،خ- -اصض- -ة ب ÚأÛلسس
أل- -دسض- -ت -وري أ÷زأئ -ري وأÙك -م -ة أل -دسض -ت -وري -ة
أإلسضبانية““.

...ويبحث مع سسفÒة كندإ تطوير
إلعÓقات إلثنائية
أسض- -ت- -ع- -رضس رئ- -يسس أÛلسس أل- -دسض- -ت- -وري م- -رأد
مدلسضي ،مع سضفÒة كندأ با÷زأئر ،إأيزأبيل روي،
آأفاق تطوير ألعÓقات ألثنائية ب Úألبلدين ،بحسضب
ما أفاد به بيان للمجلسس.
وأوضضح نفسس أŸصضدر ،أن أ÷انب Úأعربا خÓل
هذأ أللقاء ،ألذي جاء Ãناسضبة ألزيارة ألتي أدتها

أŸسض -ؤوول -ة أل -ك -ن -دي -ة ب -ع -د أن -ت -ه -اء م -ه-ام-ه-ا ،ع-ن
““أرتياحهما للمسضتوى ألذي بلغته ألعÓقات ألثنائية
أ÷يدة““.
ك-م-ا شض-ك-ل ه-ذأ أل-ل-ق-اء ف-رصض-ة أسض-ت-ع-رضس خÓ-ل-ها
ألطرفان ““أألفاق ألوأعدة لتطوير ألعÓقات ألثنائية
‘ ﬂت - - -ل - - -ف أÛالت ،خ - - -اصض - - -ة ب ÚأÛلسس
أل-دسض-ت-وري أ÷زأئ-ري وأل-ه-ي-ئ-ة أŸك-ل-ف-ة ب-ال-رق-ابة
ألدسضتورية ‘ كندأ““.

لفريقي
اللجنة التنفيذية ل–Óاد الŸÈا Êا إ

›لسض إألمة يشسارك ‘ إلدورة 70

لمة‘ ،
يشسارك وفد برŸا Êعن ›لسض ا أ
أاشسغال الدورة  70للجنة التنفيذية ل–Óاد
لف-ري-ق-ي ال-ت-ي سس-ت-ن-ع-ق-د بالرباط
الŸÈا Êا إ
(اŸغرب) ،بحسسب ما أافاد به بيان اÛلسض.
أوضضح أŸصضدر ذأته ،أن أŸرأقب أŸا‹ Ûلسس
أألمة وعضضو أللجنة ألتنفيذية ل–Óاد ألŸÈاÊ

أإلف-ري-ق-ي ألسض-ع-ي-د ك-اشض-ا ،وأل-عضض-و ع-ائشض-ة ب-اركي
سض -ي -م -ث Ó-ن أÛلسس ‘ ه-ذه أل-دورة ،أل-ت-ي سض-ي-ت-م
خÓلها مناقشضة تنفيذ توصضيات وقرأرأت أŸؤو“ر
 39وأŸصض -ادق -ة ع -ل -ى أ◊سض -اب أŸا‹ أÿت -ام-ي
أŸرأجع لسضنة  2016وكذأ أقÎأح موأضضيع أŸؤو“ر
ألقادم.

الخميسس  20جويلية  2017م
الموافق لـ  26شسوال  1438هـ

»æWh

وعدت بإاجرإء إŸسسابقة ‘ شسفافية وإŸنصسب Ÿن يسستحقه

بن غÈيت ١٣٤١٩٢ :أاسستاذ مقبؤلؤن لجتياز المتحان
لسساتذة
أإعلنت وزيرة إلÎبية إلؤطنية نؤرية بن غÈيت ،أإمسس ،أإن عدد إŸقبؤل ‘ Úمسسابقة تؤظيف إ أ
 134192بنسسبة  ،%30.13وهم إŸؤؤهلؤن لجتياز إلمتحان إلشسفهي إŸقرر تنظيمه يؤمي  30و 31جؤيلية إ÷اري.

حياة .ك

أاك -دت ب -ن غ -ب -ريت ع -ل -ى صس -ف -ح-ت-ه-ا ب-م-وق-ع
ال -ف -يسس -ب-وك ،أان مسس-اب-ق-ة ت-وظ-ي-ف اأ’سس-ات-ذة
سستجري في «شسفافية» ،مطمئنة أان المنصسب
«سسيكون فقط لمن يسستحقه».
وك- -انت ف- -ي تصس- -ري- -ح سس -اب -ق ،ب -حسسب ن -فسس
الموقع ،قد أاعلنت أان نتائج مسسابقة توظيف
اأ’سس -ات -ذة  ،2017ال -م -ن -ظ -م -ة ي -وم  29جوان
الفارط ،يعلن عنها ،اليوم ،ابتداء من السساعة
 16:00مسس -اء ،ع -ل-ى م-وق-ع ال-دي-وان ال-وط-ن-ي
لÓ-م-ت-ح-ان-ات وال-مسس-اب-ق-ات .ف-ي ح-ي-ن ت-ك-ون
عملية سسحب ا’سستدعاءات بالنسسبة للمقبولين
’ج -ت-ي-از ا’م-ت-ح-ان الشس-ف-ه-ي ال-ذي سس-ي-ج-رى
يومي  30و 31من الشسهر الحالي اليوم أايضسا،
على الموقع»
http://concours.onec.dz.
ويكون التوظيف في قطاع التربية في بعضس
ال -م -واد ال -ت -ي تشس -ه -د ع -ج -زا ف -ي ال -ت -أاط -ي-ر،
وت-ع-ويضس اأ’سس-ات-ذة ال-م-ح-ال-ي-ن ع-ن ال-ت-ق-اع-د
خÓل شسهر أاوت الداخل والمقدر عدد بأاكثر
من  410أالف أاسستاذ ،ما يسستلزم تعويضسهم عبر

مختلف المؤوسسسسات التربوية ،خاصسة الجديدة
م -ن -ه -ا ،ال -ت -ي سس -ت -ف -ت -ح أاب -واب-ه-ا م-ع ال-دخ-ول
المدرسسي المقبل.
ويسس -ت-ف-ي-د ال-ف-ائ-زون ف-ي مسس-اب-ق-ة ال-ت-وظ-ي-ف
بداية أاوت من دورة تكوينية ،وهم ملزمون
بمزاولة تكوين متواصسل طيلة العام الدراسسي،
ل -ت -ع -ويضس ال -ن -قصس ال -مسس -ج -ل ف -ي ال -ت -أاط-ي-ر
البيداغوجي من ناحية الكم والنوع.
وقد تم فتح اأ’رضسية الرقمية للتوظيف شسهر

زروإطي من تيزي وزو:

أافريل الفارط ،وتم القائمة الو’ئية لتوظيف
ا’حتياط في نفسس الشسهر ،بينما تم إاجراء
مسس -اب -ق -ة اأ’سس -ات -ذة ال -خ -ارج -ي -ة ل -ل-م-ن-اصسب
الشساغرة يوم  29جوان .2017
وبحسسب اأ’رقام التي أاوردتها الوزارة فقد تم
ت -وظ -ي-ف ق-راب-ة  60أال- -ف أاسس -ت -اذ ف -ي إاط -ار
Óسس-ات-ذة ا’ح-ت-ي-اطيين
ال-مسس-اب-ق-ة ال-وط-ن-ي-ة ل -أ
أاكتوبر  ،2016التي عرفت مشساركة  800أالف
أاسس -ت -اذ ،ح -يث ت -ج -اوز ع-دد اأ’سس-ات-ذة ال-ذي-ن
ت -حصس -ل -وا ع-ل-ى ال-م-ع-دل ف-ي ه-ذه ال-مسس-اب-ق-ة
الوطنية  145أالف أاسستاذ ،في حين تم فتح 28
أال -ف م -نصسب إال-ى ج-انب ال-م-ن-اصسب الشس-اغ-رة
نتيجة التقاعد والتخلي عن المنصسب.
يذكر ،أانه تم في سسنة  ،2015أ’ول مرة في
تاريخ القطاع ،فتح مسسابقة لتوظيف 19262
أاسس -ت -اذ ف -ي م -خ -ت-ل-ف ال-ت-خصسصس-ات ب-ال-نسس-ب-ة
Óط -وار ال -ت -ع -ل -ي -م -ي -ة ال -ث Ó-ث-ة ،م-ع ت-وسس-ي-ع
ل -أ
التخصسصسات لتشسمل  18تخصسصسا جديدا ،وقد
توسسعت هذه المناصسب بين  9و 12أالف منصسب
في التعليم ا’بتدائي وأاكثر من  6آا’ف في
الطور المتوسسط وأاكثر من  3آا’ف في الطور
الثانوي.

تنسسي ـق ا÷هـ ـؤد إل‚ ـ ـ ـاح خطـ ـة التنميـ ـة اŸسستدامـ ـ ـة

^ تهديد بشسن «حرب» على إلتجاوزإت وفرضس غرإمات على إıالفÚ

دعت وزيرة إلبيئة وإلطاقات
إŸتجددة فاطمة إلزهرإء زروإطي من
تيزي وزو ،كافة إلفاعل ‘ ÚإŸيدإن
«إ ¤تنسسيق إ÷هؤد وتشسجيع إŸبادرإت
وإŸقÎحات إلهادفة إ ¤ترقية وتثمÚ
إلقطاع ‘ إ÷انب إلقتصسادي» ،معتÈة
«أإن إلؤقت قد حان لتجسسيد هذه
لن إلبيئة
لرإء أ
لفكار وŒميع إ آ
إ أ
بحاجة إليؤم إ ¤أإفعال وليسس إ¤
خطب من إجل إ‚اح خطة إ◊كؤمة ‘
–قيق أإهدإف إلتنمية إŸسستدإمة
مطلع سسنة .2030

في الرسسكلة وهي من المÓحظات والنقائصس
التي يجب معالجتها..
كما أاشسارت الوزيرة إالى أاهمية ودور المؤوسسسسات
ا’قتصسادية في التجاوب مع هذه ا’سستراتيجية
والمسساهمة في إايجاد حلول لطريقة معالجة
النفايات واسستغÓلها اقتصساديا بد’ من التجميع
وال -ح -رق ب -ك -ل م -ن م -ا ي -م-ث-ل-ه ذلك م-ن أاخ-ط-ار
اي-ك-ول-وج-ي-ة وصس-ح-ي-ة ،وق-د ك-ان ل-ل-وف-د الوزاري
وق-ف-ة ب-وح-دة اإ’ن-ت-اج ال-ت-اب-ع-ة ل-لشس-رك-ة ال-وطنية
ل-لصس-ن-اع-ات ال-ك-ه-روم-ن-زلية بوادي عيسسي ،حيث
تفقدت الوزيرة ورشسة التركيب مع ا’طÓع على
م -خ -ط-ط ال-م-ؤوسسسس-ة ف-ي م-ج-ال ح-م-اي-ة ال-ب-ي-ئ-ة
وال-ت-ح-ول ال-ت-دري-ج-ي ن-ح-و ال-ط-اق-ات ال-متجددة
بإانتاج أاول ثÓجة تشستغل بهذه الطاقة وهنا دعت
وزيرة البيئة القائمين على المؤوسسسسة «إالى أاهمية
تقديم خطة متكاملة ودراسسة معمقة لمعالجة
م-وضس-وع ال-ن-ف-اي-ات وال-ت-ف-ك-ي-ر ع-بر حلقة دائرية
م-ت-ك-ام-ل-ة ب-ي-ن ج-م-ي-ع ال-ف-اع-ل-ي-ن ل-دع-م ال-قطاع
والتخلصس من ظاهرة النفايات المخزنة التي قد
تشسكل خطرا على الجانب ا’يكولوجي والصسحي
مسستقب.Ó
إالى جانب هذا قدمت فاطمة الزهراء زرواطي
جملة من المÓحظات والتوجيهات أاثناء توقفها
ب -م -ح -ط -ات ال -زي-ارة ال-م-ب-رم-ج-ة م-ن-ه-ا م-ع-رضس

ال-ج-م-ع-ي-ات ال-م-ت-خصسصس-ة ب-دار ال-ب-ي-ئ-ة ،مشس-روع
ال- -ح -ي ا’ي -ك -ول -وج -ي وإاط Ó-ق ع -م -ل -ي -ة ال -ف -رز
ا’نتقائي بأاحد أاحياء المدينة الجديدة حملت
ج -وانب اي -ج -اب -ي -ة أاح -ي-ان-ا ح-ي-ن-م-ا أاع-ت-ب-رت»أان
الجمعيات الناشسطة في المجال البيئي بو’ية
تيزي وزو تعتبر اأ’نشسط واأ’كثر عددا مقارنة
مع باقي الو’يات لكن بالمقابل تبقى جهودها
مبعثرة ،فيما تأاسسفت لبقاء أازيد من  60بالمائة
من النفايات خارج عملية المعالجة والرسسكلة
وا’ن- -ت- -ف- -اع اإ’ق -تصس -ادي ،ل -ت -دع -و ف -ي اأ’خ -ي -ر
م-واط-ن-ي ال-و’ي-ة «إال-ى ال-ت-ع-اون ون-ق-ل ا’ه-ت-مام
الشسديد بالنظافة المنزلية إالى الشسارع كسسلوك
حضساري يعيد للمحيط مكانته الÓئقة والتأاكيد
ع -ل -ى رف -ع ال -ت -ح -دي ب -ت -ع -م -ي -م مشس -روع ال -ف-رز
ا’ن -ت -ق-ائ-ي ع-ب-ر ك-ل اأ’ح-ي-اء ق-ب-ل ن-ه-اي-ة السس-ن-ة
وتوسسيع التعاون مع باقي الهيئات الوطنية منها
قطاع التربية ،حيث ينتظر تخصسيصس درسس عن
ال -ب -ي -ئ -ة خ Ó-ل ال-دخ-ول ال-م-درسس-ي ال-ق-ادم ،م-ع
التلميح إالى إامكانية تغيير إاسستراتيجية التعامل
م -ع ظ -اه -رة ال -ت -ج -اوزات ب -رف -ع عصس -ا ال-ع-ق-اب
وإاع Ó-ن»ال -ح -رب ضس -د ال -ت -ج-اوزات» ب-داي-ة م-ن
السسنة المقبلة مثلما وصسفته تصسل إالى حد فرضس
غ- -رام- -ات ك- -عÓ- -ج ب- -دي- -ل ’سس -ت -م -رار ظ -اه -رة
الÓمبا’ة.

لمين Úإلعام Úلنقابت Úمن قطاع إلصسحة
حسسبÓوي يسستقبل إ أ

ا◊ؤار ا÷اد من أاجل التسسؤية الفؤرية للمشساكل

إسستقبل وزير إلصسحة وإلسسكان وإصسÓح
إŸسس- -تشس- -ف- -ي- -اتﬂ ،ت- -ار حسس- -ب Ó-وي ،أإمسس،
لم -ي -ن Úإل -ع -ام Úل -ل -ف -ي-درإل-ي-ة إل-ؤط-ن-ي-ة
إ أ
ل-ع-م-ال ق-ط-اع إلصس-ح-ة/إل–اد إلعام للعمال
إ÷زإئ - -ري ،Úع - -م - -ارة رشس - -ي- -د وإل- -ن- -ق- -اب- -ة
لسساتذة إلتعليم إلشسبه طبي ،بن
إلؤطنية أ
ي- - -ؤسس- - -ف ب - -ن ي - -ؤسس - -ف ‘ إط - -ار إ◊ؤإر م - -ع
إلشس - -رك - -اء إلج - -ت - -م - -اع - -ي ،Úحسسب ب- -ي- -ان
للؤزإرة.
تميز لقاء وزير الصسحة مع اأ’مين العام للفيدرالية
الوطنية لعمال قطاع الصسحة/ا’تحاد العام للعمال
ال-ج-زائ-ري-ي-ن ب «ت-ب-ادل وج-ه-ات ال-ن-ظر بخصسوصس
ال -تصس -ورات اإ’سس -ت -رات -ي-ج-ي-ة ال-ت-ي ق-د ت-فضس-ي إال-ى
منظومة صسحية ناجعة وجديرة بجزائرنا الكبيرة
مثلما أاكده وزير الصسحة ،يضسيف ذات المصسدر.
ول -دى ت -أاك -ي -ده ع -ل -ى أان ال -وط -ن -ي -ة ل -ع -م-ال ق-ط-اع

17392

بهدف تعزيز عÓقات إلعمل وإلنهؤضس بقطاع إلسسياحة

مرمؤري يلتقي اŸتعامل Úوالشسركاء الجتماعيÚ
اسستقبل وزير السسياحة والصسناعة التقليدية ،
حسسن مرموري ،اأمسس ،متعاملين وفاعلين وشسركاء
اج-ت-م-اع-ي-ي-ن ف-ي ق-ط-اع السس-ي-اح-ة ،قصس-د «ت-ع-زيز
عÓقات العمل وتذليل العقبات والنهوضس بالقطاع
دعما لÓقتصساد الوطني وتنويعه» ،بحسسب ما اأفاد
به بيان للمجلسس.
اأوضسح نفسس المصسدر ،اأن اللقاء الذي جرى بمقر
ال-وزارة ،ج-م-ع م-رم-وري ب-م-م-ث-ل-ي-ن ع-ن ال-ف-درالية
ال-وط-ن-ي-ة ل-مسس-ت-غ-ل-ي ال-ف-ن-ادق وال-ف-درالية الوطنية
ل -ج -م-ع-ي-ات وك-ا’ت السس-ي-اح-ة وال-ن-ق-اب-ة ال-وط-ن-ي-ة
لوكا’ت السسياحة وا’أسسفار.
يندرج هذا اللقاء في اإطار «تعزيز عÓقات العمل
وال -ح -وار وال -تشس -اور م-ع ال-م-ت-ع-ام-ل-ي-ن وال-ف-اع-ل-ي-ن
والشسركاء ا’جتماعيين في قطاع السسياحة وتنسسيق
الجهود قصسد تذليل العقبات والنهوضس بالقطاع،
دعما لÓقتصساد الوطني وتنويعه».
وخ Ó-ل ال -ل-ق-اء ،اأك-د وزي-ر السس-ي-اح-ة والصس-ن-اع-ات
التقليدية «اسستعداده لفتح قنوات الحوار والتبادل
م -ع الشس -رك -اء ا’ج -ت -م -اع -ي -ي-ن وال-ف-اع-ل-ي-ن ال-ذي-ن
اع -ت -ب -ره -م شس -ري -ك -ا ف-ع-ل-ي-ا ف-ي ت-جسس-ي-د سس-ي-اسس-ة

الحكومة الرامية اإلى جعل القطاع اأحد الروافد
ا’أسساسسية في تنويع ا’قتصساد الوطني».
وم -ن ج -ان -ب -ه -م يضس -ي -ف ال -ب -ي -ان اأب -دى الشس -رك-اء
ا’ج -ت -م -اع -ي -ون «اسس -ت -ع -داده -م ل -دع-م وم-راف-ق-ة
المجهودات المبذولة قصسد تحسسين صسورة الوجهة
السس -ي -اح -ي -ة ال -ج-زائ-ري-ة واأداء ال-ق-ط-اع السس-ي-اح-ي
بالجزائر».

لقليات
لغرإق إ÷زإئر با أ
قال إن هناك ﬂططا أإجنبيا إ

مق ـ ـري :دراسس ـ ـ ـة ملـ ـ ـ ـف اŸهاجري ـ ـ ـن األفارقـ ـ ـ ـة
Ãسسؤؤولي ـ ـ ـة وتضسامـ ـ ـ ـن

دع -ا رئ -يسس ح -رك -ة ›ت -م-ع إلسس-ل-م ع-ب-د
إل - -رزإق م - -ق - -ري ،أإمسس ،إ ¤إل- -تضس- -ام- -ن م- -ع
لف -ارق -ة ب-ع-د أإن أإصس-ب-ح م-ل-ف-ه-م
إل Ó-ج -ئ Úإ أ
قضس -ي-ة رأإي ع-ام وط-ن-ي ،م-ؤؤك-دإ أإن ﬂط-ط-ا
أإج-ن-ب-ي-ا ورإء إل-ظ-اه-رة ،وج-ه-ات تسس-ت-غ-ل-ه-م
لغ- -رإضس
ك - -ؤرق- -ة ضس- -غ- -ط ع- -ل- -ى إ÷زإئ- -ر أ
خ- -ب- -ي- -ث- -ة ،ق- -ائ« :Ó- -إن إع- -ان- -ت- -ه -م وت -ؤفÒ
إŸسس - -اع - -دة ل- -ه- -م وإجب أإخÓ- -ق- -ي وإنسس- -اÊ
لو.»¤
بالدرجة إ أ

جÓل بوطي

تيزي وزو :ز .كمال

شسددت وزيرة البيئة خÓل وقوفها على مشساريع
ال -ق -ط -اع ع-ل-ى ضس-رورة ال-ت-نسس-ي-ق وال-ت-ع-اون ب-ي-ن
ال-ج-م-ع-ي-ات ال-ن-اشس-ط-ة ف-ي ال-م-ج-ال والسس-ل-طات
المحلية تماشسيا مع سسياسسة الحكومة في هذا
الشسأان ،حيث اعترفت في مسستهل حديثها عن
واقع قطاع البيئة بالجزائر «أان هناك مجهودات
ك -ب -ي -رة ت -ب -ذل ف -ي ال -م -ي-دان خ-اصس-ة م-ن ط-رف
فعاليات المجتمع المدني التي بادرت إالى إانشساء
م -ؤوسسسس -ات مصس -غ -رة ف -ي ال -رسس -ك -ل -ة وم -ع-ال-ج-ة
النفايات ،لكنها تبقى مبادرات معزولة تفتقد
إال-ى ال-تصس-ورات ال-مسس-ت-ق-ب-ل-ي-ة وال-ع-م-ل الجماعي
ال -مشس -ت -رك وه -و م -ا ي -ت -ط -لب ان -خ -راط ج-م-ي-ع
الشس -رك -اء إ’ع -ط-اء دف-ع اق-تصس-ادي ق-وي ل-ق-ط-اع
البيئة وتثمين كافة القدرات..
لدى تقييمها أ’هداف الزيارة التي قادتها إالى
و’ية تيزي وزو ،أاكدت فاطمة الزهراء زرواطي
«أان الزيارة تدخل في إاطار متابعة خطة العمل
التي سسطرتها وزارة البيئة والطاقات المتجددة
ف-ي-م-ا ي-خصس م-ل-ف ال-ب-ي-ئ-ة ب-ه-ذه ال-و’ي-ة وب-اق-ي
و’ي-ات ال-وط-ن وت-ت-ع-ل-ق ب-ال-خصس-وصس ب-إاشس-ك-ال-ي-ة
م-ع-ال-ج-ة ورسس-ك-ل-ة ال-ن-ف-اي-ات ال-م-ن-زل-ي-ة والصسلبة
وت-ث-م-ي-ن-ه-ا اق-تصس-ادي-ا وط-رق ال-تجميع وا’نتقاء،
وعليه كان مركز الردم التقني بواد فالي في
صسلب برنامج الزيارة من أاجل الوقوف على واقع
هذه المؤوسسسسة التي تعمل فوق طاقتها في ظل
نقصس مراكز المعالجة والمؤوسسسسات المتخصسصسة
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الصسحة/ا’تحاد العام للعمال الجزائريين «نقابة
ممثلة لجميع تشسكيÓت المنظومة الوطنية للصسحة
ونّوه بصسفتها شسريكا اجتماعيا» أاعرب عمارة عن
«التزامه بالعمل اليد في اليد من أاجل عصسرنة
قطاع الصسحة».
من جهته صسرح حسسبÓوي أان «التقدم المسسجل
سسيتم تعزيزه كما سسيتم الحفاظ على المكتسسبات
وسس -ت -ب -ق -ى أاب -واب ال -ح -وار م -ف -ت-وح-ة» ،ي-ق-ول ذات
المصسدر.
ك-م-ا اسس-ت-ق-ب-ل وزي-ر الصس-ح-ة اأ’م-ي-ن ال-ع-ام ل-ل-ن-قابة
الوطنية أ’سساتذة التعليم الشسبه طبي في اطار «هذه
ا’تصس- -ا’ت « ح -يث أاشس -اد السس -ي -د ب -ن ي -وسس -ف ب -ن
يوسسف بهذه المبادرة «التي تجسسد ارادة صسادقة
في التوصسل الى شسراكة مسستدامة».
وب -ه -ذه ال -م -ن -اسس -ب -ة ،أاوضس -ح وزي-ر الصس-ح-ة أان «ك-ل
الورشسات سستتم متابعتها واسستكمالها» مضسيفا أان

ق -ال م -ق -ري ،اإن قضس -ي-ة ا’أف-ارق-ة ف-ي ال-ج-زائ-ر
اأصسبحت قضسية راأي عام اختلف بشساأنها النخب
وال-م-واط-ن-ون ،وي-ب-ق-ى ال-ت-ع-ام-ل م-ع-ه-م ك-ظ-اهرة
جديدة لم تعرف بعد اأهدافها ،موجها اأصسابع
ا’تهام اإلى الدول ا’سستعمارية التي تقف وراء
ال -ف -وضس-ى ف-ي ب-ل-دان ال-م-ه-اج-ري-ن ال-ف-اري-ن م-ن
الحروب والنزاعات المسستمرة.ذكر مقري عبر
حسس - -اب - -ه الشس - -خصس - -ي ف - -ي م - -وق- -ع ال- -ت- -واصس- -ل
ا’ج- -ت -م -اع -ي ف -يسس -ب -وك ،اأمسس ،ان -ه ’ ب -د م -ن
تسسجيل الموقف ا’أخÓقي وا’إنسساني تجاه من
جاءت بهم ا’أقدار والظروف لبÓدنا ،لنقول باأن
لهم حق ا’أخوة ا’إسسÓمية اأو حق الجوار اأو
حقوقهم كبشسر ،يجب اإكرامهم واإعانتهم وتوفير
الظروف المناسسبة ’سستقبالهم ،ثم اإدماجهم في
المجتمع الجزائري اأو توجيههم برفق لبلدانهم
اأو ب- -ن -اء م -خ -ي -م -ات ’ئ -ق -ة ل -ه -م ف -ي ال -ج -ن -وب
الجزائري ،اأو السسماح لهم بالتوجه حيث يريدون
ن -ح -و ال -ب -ل -دان ا’أورب -ي-ة ح-يث ل-ه-م ح-ق السس-ف-ر
والتنقل.واأوضسح عبد الرزاق مقري اأن «هناك
م -خ-ط-ط اأع-ده الضس-اب-ط الصس-ه-ي-ون-ي ال-ف-رنسس-ي
«ك -ل -ي-غ-ري» ’إغ-راق ال-ج-زائ-ر بـ  6م-ل-يون ’جئ
اإف -ري -ق-ي اإل-ى غ-اي-ة  ،2030م-ع ت-وط-ي-ن-ه-م ل-خ-لق
اأقليات عرقية افريقية جزائرية ،مثلما فعلت
ب -ري -ط -ان -ي -ا ف -ي ب -عضس ال -دول ا’آسس -ي -وي-ة وذلك
لضسرب اسستقرار البÓد والتحكم فيها ،من خÓل
الفوضسى والتوترات وا’أقليات».
ف -ي ه -ذا السس -ي -اق ق -ال م -ق-ري ،اإن-ه «اأم-ام ه-ذه
المعطيات كلها يجب ا’نتباه اإلى هذه الهجرات
ال-ج-م-اع-ي-ة ال-ت-ي ي-ط-رح بشس-اأن-ه-ا اأسس-ئ-ل-ة ك-ث-يرة،
اأب -رزه -ا ك -ي -ف ق -ط -ع ه -وؤ’ء الضس -ي -وف ك-ل ت-لك
ال-مسس-اف-ات ب-اأو’ده-م ونسس-ائ-ه-م؟ ك-ي-ف تجاوزوا
صسحرائنا الشساسسعة؟ متسسائ »Óهل هي هجرات
سسرية حقيقة؟ اأم هل هناك تواطوؤ رسسمي؟ «.
واأشسار اإلى اأن «كل ظاهرة من هذه الظواهر
يجب اأن تدرسس علميا دراسسة وافية تاأخذ بعين
ا’ع -ت -ب -ار ك -ل ال -م -دخÓ-ت وال-م-خ-رج-ات وب-ن-اء
سس -ي -اسس -ات راشس -دة بشس -اأن -ه -ا ،م -وضس -ح -ا اأن «ك-ل
ال -دراسس -ات ا’ق-تصس-ادي-ة والسس-ي-اسس-ي-ة ت-ب-ي-ن ب-اأن
اأحسس- -ن ط -ري -ق -ة ل -خ -دم -ة ال Ó-ج -ئ -ي -ن ه -و ح -ل

ليمان ـ ـ ـي علـ ـ ـ ـى رأاسس ا÷ه ـ ـ ـاز التنفي ـ ـ ـذي للبؤي ـ ـ ـرة

اسس-ت-ل-م ،اأمسس ،مصس-ط-ف-ى ل-ي-م-ان-ي م-ه-امه على
راأسس الجهاز التنفيذي لو’ية البويرة خلفا لمولود
شسريفي الذي عين في نفسس المهام بو’ية وهران
في اإطار الحركة التي اأجراها رئيسس الجمهورية
عبد العزيز بوتفليقة .ف ي ت ص س ر ي ح ح ص س ر ي ل ـ

«ملف المشساكل التي تعرقل سسير المعاهد العليا
ل -ل-ت-ك-وي-ن الشس-ب-ه ط-ب-ي ي-ك-تسس-ي أاول-وي-ة أ’ن-ه ي-ح-دد
مسس-ت-ق-ب-ل ال-ت-ك-وي-ن شس-ب-ه ال-ط-ب-ي والمكونين في آان
واحد».

مشس -اك -ل -ه -م ف -ي ب -ل -دان -ه -م م -ن خÓ-ل ت-ن-م-ي-ت-ه-ا
وت-ط-وي-ره-ا ’،سس-ي-م-ا واأن ال-ب-ل-دان ال-تي نتحدث
عنها لها مقدرات كبيرة.
وباعتبار اأن سسبب فقرها هو ا’سستغÓل ا’أجنبي
الذي ياأخذ الثروات باأثمان بخسسة ،موؤكدا اأن
«ال- -ح- -ل ه- -و ف- -ي الضس- -غ- -ط ال- -دول -ي ال -رسس -م -ي
وبواسسطة المنظمات غير الحكومية ومن خÓل
ال -ك -ف -اح م -ن اأج -ل ال -دي -م -ق -راط -ي-ة واسس-ت-رج-اع
السسيادة كاملة».
وذكر مقري انه «يجب ا’نتباه باأن الحروب التي
تشس- -ن- -ه- -ا ف- -رنسس- -ا ف- -ي السس- -اح- -ل ه -و م -ن اأج -ل
مصسالحها وخصسوصسا لحماية مناجم اليورانيوم
التي تسسيطر عليها ،واأن ا’إرهاب ذاته صسناعة
اسس- -ت- -ع- -م- -اري- -ة ل- -ت- -ب -ري -ر ال -حضس -ور ال -عسس -ك -ري
وشسرعنته» ،كاشسفا انه «صسناعة تسستعملها كل
الدول المتصسارعة على المصسالح في الحروب
بالوكالة بينها وقد بذلت فرنسسا جهدا كبيرا
’سس-ت-ع-م-ال ال-ج-يشس ال-ج-زائ-ري ك-درك-ي ل-حماية
مصسالحها في السساحل ولكنها لم تفلح في ذلك
بسسبب عقيدة الجيشس الجزائري وبعده الوطني
الشسعبي».وانتقد رئيسس حركة»حمسس» الجهات
ال -ت -ي ت -ه -ج -مت ع -ل -ى ال -م -ه -اج -ري -ن ف-ي ا’أي-ام
الماضسية بعد تزايد اإعدادهم ،قائ »Óاإن من
اأسسوء الصسفات التي يمكن اأن تصسيب ا’إنسسان
ف-ت-ذهب اآدم-ي-ت-ه صس-ف-ة ال-ع-نصس-ري-ة والحكم على
ا’إنسسان على اأسساسس لونه اأو عرقه» ،موضسحا اأن
ظ-اه-رة ال-ه-ج-رة ظ-اه-رة بشس-ري-ة ق-دي-مة ،بسسبب
ال -ف -ق -ر اأو ال -ح -روب اأو ال -ت -وسس-ع اأو ال-ب-حث ع-ن
المصسالح وغيرها.
وتزامنا مع اختÓف التصسريحات الصسادرة حيال
ملف المهاجرين ا’أفارقة ،بعد اأن بات ملفهم
قضسية راأي عام وطني في ا’آونة ا’أخيرة ،يوؤكد
م -ت -اب -ع-ون ان-ه ’ب-د م-ن ال-ت-ع-ام-ل ب-اإنسس-ان-ي-ة م-ع
المهاجرين في كل الظروف،باعتبار اأن القضسية
اإنسس -ان-ي-ة ،ف-ي ح-ي-ن ي-دع-و ال-ب-عضس اإل-ى م-ت-اب-ع-ة
الملف بجدية كبيرة ،نظرا لخطورة الوضسع.

«الشس- -عب» ،اأك -د ل -ي -م -ان -ي ان -ه سس -يضس -ع ك -ل
تجربته المهنية التي اكتسسبها في الميدان
عند تقلد عدة مناصسب من رئيسس دائرة،
اأمين عام للو’ية ثم واليا باأدرار ،كما اأكد
على تفعيل كل المشساريع المسسجلة والتي لم
تنطلق .في حين سسيقوم بتفعيل المشساريع
التي هي في طور ا’إنجاز لخلق ديناميكية
جديدة وتجسسيد تلك المشساريع على اأرضس

الواقع خدمة للمواطن .الوالي الوافد اأبدى
وعيه بالمهمة المسسندة اإليه والتي قال فيها
اإن -ه -ا ت -ك -ل -ي -ف اأك -ث -ر م -ن م -ن -ه -ا تشس-ري-ف.
الرهانات التي تنتظره كثيرة لذا طلب من
كل اإطارات الدولة والمنتخبين وضسع اليد
في اليد لبناء الو’ية .كما اأكد عزمه على
ا’سستماع ’نشسغا’ت المواطنين وذلك بفتح
باب مكتبه على مصسراعيه’ ،أن المواطن
هو المراآة الحقيقية لمدى تحقيق اأهداف
التنمية وكذا تحسسين المعيشسة بتنمية كل
القطاعات.

البويرة :ع .نايت رمضضان
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«حراك الريف» مصسّر على تنظيم مسسÒة وطنية
مليونية اليوم
دعوة الّلجان بأاوروبا إا ¤اŸشساركة اŸكثفة ‘ اŸسسÒة

صس -درت أاح-ك-ام ت-راوحت بÚ
سس -ن -ت Úح -بسس -ا ن -اف -ذا والسس -ج-ن
اŸؤوب - - - -د ‘ ح- - - -ق اŸع- - - -ت- - - -ق- - - -لÚ
السس - - -ي - - -اسس- - -ي Úالصس- - -ح- - -راويÚ
Ûم -وع -ة «أاك -د Ëإازيك» ،ف-ج-ر
أامسس ،من قبل غرفة ا÷نايات
السس-ت-ئ-ن-افية Ùكمة الحتÓل
اŸغ- -رب- -ي بسس Ó- -ع- -قب ﬁاك -م -ة
لقت ت -ن -دي -دا دول -ي-ا واسس-ع-ا Ãا
ي -ت -ع -رضس ل -ه ه-ؤولء اŸع-ت-ق-ل-ون
السس-ي-اسس-ي-ون م-ن ت-ع-ذيب وسس-وء
معاملة.
قضصت ﬁكمة ألحتÓل بالسصجن
أŸؤوبد ‘ حق كل من أŸتهم Úأبهاه
سص - -ي - -دي ع - -ب - -د أل - -ل - -ه وإأب- -رأه- -ي- -م
أإلسصماعيلي وباﬁ Êمد وبوتنكيزة
ﬁمد ألبشص Òوألعروسصي عبد أ÷ليل
وأÿفاو Êعبد ألله وأÛيد سصيدي
أحمد وأحمد ألسصباعي.
كما قضصت ب 30سصنة سصجنا نافذأ
‘ ح- -ق ك -ل م -ن أصص -ف -اري أل -ن -ع -م -ة
وبانكا ألشصيخ وبوريال ﬁمد وب25
سص -ن -ة سص -ج -ن -ا ن -اف-ذأ ‘ ح-ق ك-ل م-ن
أŸت- -ه- -م Úأل- -دأه أ◊سص- -ن وب- -وب -يت
ﬁمد خونا وألفقﬁ Òمد أمبارك
وهدي ﬁمد  ÚŸو◊سصن ألزأوي.
بينما أصصدرت حكما ب 20سصنة
سصجنا نافذأ ‘ حق كل من عبد ألله
أل -ت -وب -ا‹ وﬁم -د أل-ت-ه-ل-ي-ل وخ-دأ
أل- - -بشص Òوقضصت ‘ ح- - -ق ك- - -ل م- - -ن
أŸت- - -ه- - -م Úأل- - -ديشس ألضص - -ا‘ بسصت

سص - -ن - -وأت ونصص- -ف سص- -ج- -ن- -ا ن- -اف- -ذأ
وألعربي ألبكاي بأاربع سصنوأت ونصصف
حبسصا نافذأ وبسصتن Úحبسصا نافذأ
‘ ح -ق ك -ل م -ن أل -ت-اق-ي أŸشصضص-و‘
وسصيدي عبد ألرحمان زأيو.
ك- -م -ا قضصت أÙك -م -ة Ãصص -ادرة
أŸب -ال -غ أŸال -ي -ة أÙج -وزة ل-ف-ائ-دة
ألدولة وإأتÓف باقي أÙجوزأت
و‘ أل-دع-وى أŸدن-ي-ة أل-ت-اب-ع-ة ب-ع-دم
قبول أŸطالب أŸدنية شصك Óوإأبقاء
ألصصائر على رأفعها.
يذكر أنه قد ” توقيف أŸعتقلÚ
ألسص- - -ي - -اسص - -ي Úألصص - -ح - -رأوي Úأل24
Ûم - -وع - -ة «إأك - -د Ëإأزيك» خ Ó- -ل
ع- -م- -ل- -ي- -ة عسص- -ك- -ري -ة م -غ -رب -ي -ة إأث -ر
أŸظ-اه-رأت ألشص-ع-ب-ي-ة ألسص-ل-مية ألتي
نظمها عشصرأت آألف ألصصحرأويÚ
ع -ل -ى خ-ل-ف-ي-ة ت-ف-ك-يك ﬂي-م «أك-دË
إأيزيك» ‘  8نوفم.2010 È

ا◊كومة الصسحراوية تسستنكر
عÈت أ◊ك - -وم - -ة ألصص - -ح- -رأوي- -ة
أمسس ‘ ،ب- - -ي- - -ان صص - -ادر ع - -ن وزأرة
أإلعÓم عن أشصد أإلدأنة وألسصتنكار
Óح-ك-ام أ÷ائ-رة ‘ ح-ق م-ع-ت-ق-ل-ي
ل -أ
أك- -د Ëأزيك  ،م- -ع- -تÈة أن أألح -ك -ام
Óحكام ألتي سصبق أن
تكرأر مفضصوح ل أ
أصص- -درت- -ه- -ا أÙك- -م- -ة أل -عسص -ك -ري -ة
أŸغربية ‘ حقهم سصنة Ã ،2013ا

ف- -ي- -ه أألح -ك -ام ب -اŸؤوب -د وب -عشص -رأت
ألسصن .Úوأكدت أن ما جرى « أنتهاك
صص - -ارخ ج - -دي- -د ل- -ل- -ق- -ان- -ون أل- -دو‹
وأإلنسصا»Ê
من جانبه ،أدأن سصف Òأ÷مهورية
أل-ع-رب-ي-ة ألصص-ح-رأوي-ة أل-دÁق-رأطية
لدى أ÷زأئر بشصرأيا حمودي بيون
أألح - -ك- -ام أ÷ائ- -رة ألصص- -ادرة ب- -ح- -ق
أŸع -ت -ق -ل Úألسص -ي -اسص -يÛ Úم -وع -ة
«إأكد Ëإأزيك» أمسس من قبل ﬁكمة
ألح -ت Ó-ل أŸغ -رب -ي وأصص -ف -ا إأي-اه-ا
ب»غ ÒأŸف -اج-ئ-ة» ك-ون-ه-ا ﬁاك-م-ة
سصياسصية ألشصخاصس يطالبون بحقهم
‘ أ◊ري- -ة وألسص- -ت- -قÓ- -ل ح -ام -لÚ
ل -قضص -ي -ة ع -ادل-ة ي-ح-اول أŸسص-ت-ع-م-ر
طمسصها بكل ألشصكال.

إادانة دولية
ق-الت م-ن-ظ-م-ة ع-دأل-ة ألÈي-طانية
‘ ب - -ي - -ان ل - -ه - -ا أمسس ،أن أألح- -ك- -ام
ألقاسصية ‘ حق أŸعتقل ÚألسصياسصيÚ
ألصصحرأوي›« Úموعة كد Ëأيزيك»
مبنية على ﬁاكمة غ Òعادلة و ل
Áك -ن ب -ح -ال م -ن أألح -وأل أن ت-ك-ون
سص- - -ن- - -دأ إلن- - -ه- - -اء أ◊ق ‘ ح- - -ري- - -ة
أŸعتقل .ÚمعتÈة أن هذأ ألنوع من
أÙاك - -م- -ات غ Òع- -ادل- -ة ،ي- -ع- -كسس
Œاهل ألسصلطات أŸغربية للقانون
أل -وط -ن-ي وأل-دو‹ وي-ؤوك-د أن أل-ن-ظ-ام

ألقضصائي ‘ أŸغرب ليسس عادل ول
مسصتق.Ó
وأضصافت أŸنظمة ‘ بيانها «أن
أÙاك- - -م- - -ة  ⁄ت - -ق - -م ع - -ل - -ى أدل - -ة
و–ق- -ي -ق -ات شص -رع -ي -ة ب -ل ك -ان م -ن
أل -وأضص -ح أن -ه -ا ق -ائ -م -ة ع -ل -ى دوأف -ع
سصياسصية وأن أإلدعاء ألعام يعرف
ذلك وك - -ذلك أل - -قضص - -اة وأ◊ك - -وم- -ة
أŸغربية وأŸنظمات ألجنبية أيضصا.

مسسرحية بائسسة
أدأنت ÷ن -ة أل -دف -اع ع -ن ت -ق -ري-ر
مصص Òألشصعب ألصصحرأوي ،ألحكام
أ÷ائ -رة وأل -ق-اسص-ي-ة أل-ت-ي أصص-درت-ه-ا
صص - -ب- -اح أمسسﬁ ،ك- -م- -ة ألح- -تÓ- -ل
أŸغ-رب-ي-ة ‘ ح-ق م-ع-ت-ق-لي ›موعة
أك- -د Ëزيك وأل- -ب- -ال- -غ ع- -دده- -م 23
معتق.Ó
ونددت أللجنة بالطريقة ألتي “ت
بها أÙاكمة معتÈة أياها مسصرحية
بائسصة ،وأسصلوب فاشصل لذر ألرماد ‘
أألع ،Úوسص -ج -لت أل-ل-ج-ن-ة أل-ع-دي-د م-ن
أÓŸح- -ظ- -ات خÓ- -ل سص ÒأÙاك- -م -ة
وألتي من بينها أ◊صصار ألذي فرضصته
أج-ه-زة ألح-تÓ-ل أŸغ-رب-ي-ة ،باإلضصافة
أ‹ ألتوأجد أŸكثف للبلطجة ومنع
ع- - -دد م- - -ن أل - -نشص - -ط - -اء أ◊ق - -وق - -يÚ
ألصصحرأوي ÚوأإلعÓمي Úمن دخول
قاعة أ÷لسصات.

دو فيلييه اسستقال بسسبب خÓف حول ميزانية الدفاع

ماكرون يع Úرئيسسا جديدا ألركان ا÷يشش الفرنسسي
ع Úال- - -رئ - -يسس ال - -ف - -رنسس - -ي ،إاÁان - -وي - -ل
ماكرون ،أامسس ،ا÷Ôال فرنسسوا لوكوان،Î
لرك -ان ا÷يشس ال -ف -رنسس -ي،
رئ -يسس -ا ج -دي -د أ
خلفا لبي Òدو فيلييه الذي قدم اسستقالته
بسسبب خÓف حول خفضس ميزانية الدفاع.
قال مصصدر عسصكري أمسس ،إأن أ÷Ôأل فرأنسصوأ
ل- - -وك- - -وأن Îت - -و ¤م - -نصصب رئ - -يسس أرك - -ان أ÷يشس
ألفرنسصي خلفا للجÔأل بي Òدو فيلييه ،ولوكوأنÎ
من طاقم موظفي رئيسس ألوزرأء إأدوأر فيليب وسصبق
له أÿدمة ‘ ألبوسصنة.
وقدم رئيسس أركان أ÷يشس ألفرنسصي بي Òدو
فيلييه أسصتقالته أمسس ،بعد أيام من خÓف مع
ألرئيسس ألفرنسصي إأÁانويل ماكرون حول أقÎأحات
بخفضس أإلنفاق ألدفاعي ‘ ميزأنية ألعام أ÷اري.
وأوضصح أ÷Ôأل دو فيلييه ‘ ألبيان أنه يعتÈ
أنه « ⁄يعد قادرأ على أ◊فاظ على أسصتمرأرية
‰وذج أ÷يشس ألذي يؤومن به لضصمان حماية فرنسصا
وألفرنسصي ،Úأليوم وغدأ ،ولدعم طموحات بÓدنا»،
وأنه «–مل مسصؤووليته» ع Èتقد Ëأسصتقالته إأ¤
ألرئيسس إأÁانويل ماكرون ألذي قبلها.
وكان ماكرون حذر دو فيلييه من معارضصته فيما
ي -ت -ع -ل -ق ب -ق -رأر خ -فضس أإلن -ف -اق أل -دف-اع-ي .وق-ال
ماكرون ‘ تصصريحات صصحفية ÷ريدة «جورنال

 Èالعا⁄

مشسروع قانون Ÿكافحة اإلرهاب

دو دÁانشس» أألحد إأنه «ليسس أمام رئيسس أألركان
سصوى أŸوأفقة على ما يقول» ،مضصيفا أنه «إأذأ وقع
خÓف ب Úرئيسس أألركان وألرئيسس يذهب رئيسس
أألركان» .وكان دو فيلييه قد أنتقد خطة ماكرون
ÿفضس أإلنفاق ألدفاعي ‘ ميزأنية ألعام أ÷اري.
وق-ررت أ◊ك-وم-ة أل-ف-رنسص-ي-ة ت-ق-ل-يصس م-ي-زأن-ي-ة
ألدفاع لعام  2017لضصمان أن تتمكن باريسس من
أل -وف -اء ب -ت -ع -ه -دأت ق -ط -ع -ت -ه-ا ب-خ-فضس أل-ع-ج-ز ‘
أŸيزأنية ألقل من ثÓثة باŸئة من ألدخل ألقومي
وهو أŸسصتوى ألذي حدده أل–اد أألوروبي.

ع

التوتر مسستمر بالقدسش
ي -وأصص -ل م -وظ -ف-و أألوق-اف ألسصÓ-م-ي-ة
ع -م-ان:
وأŸرأبطون ‘ ألقدسس أÙتلة ولليوم أÿامسس على
ألتوأ‹ أعتصصامهم عند أبوأب أ◊رم ألقدسصي أحتجاجا
على أإلجرأءأت أألمنية أŸتشصددة ألتي يتخذها ألحتÓل
ألسصرأئيلي ،منذ أ÷معة أŸاضصي.
نصصبت قوأت ألحتÓل أإلسصرأئيلي بوأبات حديدية
وإألكÎونية على مدأخل أ◊رم ألقدسصي إأل أن أŸصصلÚ
يرفضصون أŸرور عÈها ويؤودون منذ أيام ألصصÓة خارج
باحات أŸسصجد حيث دعا مدير أŸسصجد أألقصصى ألشصيخ

أقر ›لسس ألشصيوخ ألفرنسصي بأاغلبية كبÒة,
مشصروع قانون مكافحة أإلرهاب أŸث Òللجدل
وألذي سصيحل ﬁل حالة ألطوأرىء ألسصارية ‘
ألبÓد ‘ أألول من نوفم ÈأŸقبل.
وح- -از مشص -روع أل -ق -ان -ون ,أل -ذي ” أع -ت -م -اده ‘
ألقرأءة أألو ¤على تأاييد  229سصيناتور ‘ مقابل 106
من أŸعارضص Úله ,ومن أŸقرر أن تناقشصه أ÷معية
ألوطنية (›لسس ألنوأب) ‘ أكتوبر أŸقبل.
ويوأجه مشصروع ألقانون أنتقادأت من ألعديد
من أŸنظمات ‘ فرنسصا مثل فرع ألعفو ألدولية
ب -ب-اريسس ورأب-ط-ة ح-ق-وق ألنسص-ان ون-ق-اب-ة أل-قضص-اة
وألتي ترى فيه أسصتمرأرية غ Òمباشصرة ◊الة
ألطوأرىء.
وكان ألرئيسس ألفرنسصي أÁانويل ماكرون قد
وعد مؤوخرأ أمام جلسصة ألŸÈان بفرسصاي بأان يتم
ت -ط -ب -ي -ق ت-دأب Òم-ك-اف-ح-ة أإلره-اب –ت إأشص-رأف
قاضصي و ذلك لطمأانة أ◊قوقي ÚأŸتخوف Úمن
ألسصلطات ألوأسصعة أŸمنوحة لقوأت ألمن و ألتي
تسصمح بتحديد أقامة بعضس أألشصخاصس و أجرأء
مدأهمات على مدأر ألـ  24سصاعة.

ع -م -ر أل -كسص -وأ ‘ Êه -ذأ ألط -ار ج-م-وع أŸق-دسص-ي Úإأ¤
ألتوأفد على أ◊رم وأدأء ألصصÓة عند ألبوأبات أ◊ديدية.

سسف Òأامريكي جديد لدى موسسكو
م-وسسكو :وق-ع أخ-ت-ي-ار أل-رئ-يسس أألم-ري-ك-ي دونالد
ترأمب على ألدبلوماسصي أıضصرم جون هانتسصمان ألبالغ
من ألعمر  57عاما ليشصغل منصصب سصف Òألوليات أŸتحدة
لدى موسصكو .وشصغل هانتسصمان منصصب سصف Òوأشصنطن
لدى ألصص Úوسصنغافورة ‘ ألسصابق ،كما تقلد مناصصب
رفيعة ‘ عدة شصركات أمريكية .ويÎأسس حاليا منظمة
«ه -ان -تسص -م -ان» Ÿك -اف -ح -ة ألسص-رط-ان .خ-دم ه-ان-تسص-م-ان،
أ◊اكم أ÷مهوري ألسصابق لولية يوتاه وألذي كان ألرئيسس
ألسصابق بارأك أوباما عينه سصفÒأ ‘ ألصص Úب ÚألعامÚ
 2009و ،2011أيضصا كسصف ‘ Òسصنغافورة.

رغم قرار السسلطات اŸغربية منعها بزعم
أان -ه -ا سس -ت -ل -ح -ق الضس -رر ب -أام -ن السس -ك -ان ،ف -إان
نشسطاء «حراك الريف» اŸغربي متمسسكون
بتنظيم مظاهرة عارمة ،اليوم اÿميسس‘ ،
مدينة ا◊سسيمة التي تعيشس غليانا حقيقيا
م-ن-ذ تسس-ع-ة أاشس-ه-ر ك-ام-ل-ة وتضس-ع العرشس بÚ
لن مازال عاجزا عن
كفي كماشسة ،فهو ا ¤ا آ
م-واج-ه-ة ه-ذه اŸعضس-ل-ة ال-ت-ي وضسعت نظامه
على اÙك و أاثارت ضسده غضسب اÛموعة
ال-دول-ي-ة بسس-بب م-ع-ا÷ت-ه الم-نية القمعية
لح- -ت- -ج- -اج- -ات سس- -ل -م -ي -ة –رك -ه -ا م -ط -الب
شسرعية.
نشصطاء «حرأك ألريف» من ﬂتلف أŸناطق
وأŸوأق - -ع ب- -ال- -ري- -ف مصص- -رون ع- -ل- -ى أÿروج أ¤
ألشصوأرع أليوم للمطالبة باطÓق سصرأح معتقلي
أ◊رأك و ألسص -ت -ج -اب -ة Ÿط -ال-ب-ه-م أŸشص-روع-ة ‘
أل -ت -ن -م -ي -ة ،وه-م م-ع أصص-رأره-م ه-ذأ ،ي-درك-ون ب-أان
أل-ن-ظ-ام سص-ي-ك-ون ل-ه-م ب-اŸرصص-اد ،ل-ك-ن-ه-م ملتزمون
ب -ح -رك -ت -ه -م ألح -ت -ج-اج-ي-ة وب-اسص-ت-م-رأره-ا ،وه-ذأ
ماتضصمنه بيانهم ألصصادر قبل يوم Úو ألذي يتحدث
ب -اسص -م «نشص -ط-اء و÷ان أ◊رأك ألشص-ع-ب-ي ب-ك-ل م-ن
أ◊سص-ي-م-ة ،إأم-زورن ،وت-روك-وت ،وب-وك-ي-دأرن ،وآأيث
بوعياشس ،وأجدير ،وآأيت قمرة ،وآأيت عبد ألله،
وآأيت حذيفة ،وتارجيسصت ،وتÓروأق ،وبني بوفرأح،
وب - -ن - -ي ج- -م- -ي- -ل ،وآأيت ي- -ط- -فت ،وآأيت ع- -م- -ارت،
وألروأضصي ،و“سصمان».
دعا ألبيان «كافة ÷ان أ◊رأك ألشصعبي و÷ان
ألدعم ع Èربوع أŸغرب و‘ أÿارج إأŒ ¤سصيد
أشص -ك -ال نضص -ال -ي -ة تضص -ام -ن-ي-ة ،أل-ي-وم ،دع-م-ا ووف-اء
ل-ل-م-ع-ت-ق-ل Úوم-ن أج-ل أŸط-ال-ب-ة بإاطÓق سصرأحهم

ألفوري دون قيد أو شصرط».
كما دعا «كافة ÷ان أ◊رأك ألشصعبي ع Èربوع
ألوطن وجميع ÷ان أ◊رأك بأاوروبا إأ ¤أŸشصاركة
أŸكثفة ‘ أŸسصÒة وتنظيم قوأفل وطنية ودولية
لتكون مسصÒة وطنية مليونية تؤوكد وحدة نضصالت
ألشص- -عب أل- -وط- -ن- -ي- -ة ضص- -د «أ◊ق- -رة» وأسص- -ت- -م- -رأر
ألسصياسصات أıزنية ألتي ل تنتج إأل جرأئم «طحن
أل -بشص -ر» وم-ن أج-ل إأطÓ-ق سص-رأح ك-اف-ة أŸع-ت-ق-لÚ
وسص -رأح أŸن -ط -ق -ة م -ن ت-رأك-م-ات ظ-ه Òأل-عسص-ك-رة
و–قيق أŸلف أ◊قوقي».
أع- -ل- -ن أل- -ب- -ي -ان ع -ن “سصك أ◊رأك بسص -ل -م -ي -ة
نضص -الت -ه وأح -ت-ج-اج-ات-ه وت-ن-دي-ده «ب-ك-ل ﬁاولت
أÎŸبصص Úبالنضصال ألسصلمي وأ◊ضصاري للحرأك
ألشصعبي ،وألرأغب ‘ Úدفع ألريف نحو ألفوضصى
وأل- -ع- -ن- -ف ل -تÈي -ر سص -ي -اسص -ات أıزن أل -ق -م -ع -ي -ة
وتوجهاتهم ألسصياسصية ألفاشصلة».
إأ ¤ذلك ط -الب أل -ب -ي-ان بـ»أل-ت-ح-ق-ي-ق ‘ ج-رأئ-م
ألتعذيب (أ÷سصدية وألنفسصية) ألتي مورسصت ‘ حق
نشصطاء أ◊رأك بكل من أ◊سصيمة وألناظور وألدأر
أل-ب-يضص-اء سص-وأء أث-ن-اء أع-ت-ق-ال-ه-م أو أخ-ت-ط-اف-ه-م أو
أحتجازهم أو أثناء أقتيادهم إأﬂ ¤افر ألشصرطة
وكذأ خÓل ألتحقيقات ‘ ﬂتلف مرأحلها ،مع
ضصرورة إأطÓع أ◊قوقي Úوعامة أŸوأطن Úعلى
ف -ح -وى م -ا سص -ج -ل -ت -ه ك-امÒأت أŸرأق-ب-ة Ãخ-اف-ر
ألشصرطة ،منذ  26ماي .»2017
أليوم سصيكون يوم أمتحان عسص Òللعرشس و على
هذأ ألخ ،Òأذأ كان يريد أن يخرج سصاŸا من هذه
أل -ورط -ة ،أن ي -ت -ج-اوب م-ع أÙت-ج Úو يسص-ت-ج-يب
Ÿطالبهم ،و إأل فإان أ◊بل سصيلتف حول عنقه.

جّدد التمسسك بخارطة الطريق اŸقÎحة

السسراج :ليبيا بحاجة إلجراءات حاسسمة لتجاوز األزمة

دع- -ا رئ- -يسس اÛلسس ال -رئ -اسس -ي ◊ك -وم -ة
الوفاق الوطني الليبية فائز السسراج الدول
اŸانحة إا ¤تقد ËاŸزيد من الدعم لبÓده
ومسس- -اع- -دت- -ه- -ا ع -ل -ى Œاوز ﬁن -ت -ه -ا ح -ت -ى
تسس- -ت- -ع- -ي- -د ع -اف -ي -ت -ه -ا ودوره -ا ‘ اŸن -ط -ق -ة
وال- -ع- -ا ،⁄م- -وضس- -ح- -ا ب- -أان ت- -وف Òاÿدم- -ات
لسس -اسس -ي -ة والضس -روري -ة ل -ل-م-واط-ن Úورف-ع
ا أ
اŸع -ان -اة ع -ن اŸن -اط -ق اŸتضس -ررة م-ن ال-ن-زاع
يرتقي إا ¤أاعلى درجات اهتمام ا◊كومة.
ذكر بيان صصادر عن أÛلسس ألرئاسصي ألليبي
أن ألسص -رأج ،دع -ا أل -دول أŸان -ح -ة -خÓ-ل ت-رؤوسص-ه
ألج -ت -م -اع ألول ل-ل-ج-ن-ة ألسص-ي-اسص-ات أل-ع-ل-ي-ا بشص-أان
تنسصيق مسصاعدة أÛتمع ألدو‹ لتحسص Úألظروف
أŸعيشصية لليبي -Úأمسس أألول ،إأ« ¤تقد ËأŸزيد
من ألدعم لبÓده ومسصاعدتها على Œاوز ﬁنتها
ح -ت -ى تسص -ت -ع -ي -د ع -اف -ي -ت -ه -ا ودوره-ا ‘ أŸن-ط-ق-ة
وألعا.»⁄
أشصار إأ ¤أن ملف ألقتصصاد وأÿدمات «يرتقي
إأ ¤أعلى درجات أهتمام أ◊كومة» وليزأل يتطلب
إأج- -رأءأت ح- -اسص- -م -ة وع -اج -ل -ة «“ك -ن م -ن ت -وفÒ
أÿدمات أألسصاسصية وألضصرورية للموأطن Úورفع
أŸعاناة عن أŸناطق أŸتضصررة من ألنزأع».
ترأسس رئيسس أÛلسس ألليبي ألجتماع ألول
ل-ل-ج-ن-ة ألسص-ي-اسص-ات أل-ع-ل-ي-ا ل-ل-تعاون ألفني للمجتمع
ألدو‹ بالعاصصمة طرأبلسس وألذي عرف حضصور
Óم Úألعام لدى بعثة أأل·
نائب أŸمثل أÿاصس ل أ
أŸتحدة للدعم ‘ ليبيا ماريا دو فال ريبÒو
ورئ -يسس ب-ع-ث-ة م-ن-ظ-م-ة ألصص-ح-ة أل-ع-اŸي-ة ‘ ل-ي-ب-ي-ا
و‡ث- -ل Úع -ن أŸؤوسصسص -ات أŸال -ي -ة وألق -تصص -ادي -ة
أل -دول -ي -ة وسص -فÒة أل–اد أألوروب -ي وسص -ف-رأء دول
أŸانيا وبريطانيا وفرنسصا وأيطاليا وكوريا أ÷نوبية
وت -رك -ي -ا وه -ول -ن -دأ وع -ن أ÷انب أل -ل -ي -ب -ي أل-وزرأء
أŸفوضصون للخارجية وألتخطيط وأ◊كم أÙلي.
خÓل ألجتماع أطلع ألسصرأج أ◊ضصور على
خارطة ألطريق ألتي أقÎحها إلخرأج ليبيا من
أألزمة معتÈأ أن ما ” تقدÁه من فكرة إأجرأء
أنتخابات رئاسصية وبرŸانية «لن يتأاتى إأل من
خÓل حوأر ومسصار سصياسصي مع جميع أألطرأف
أŸع-ن-ي-ة ÿل-ق أرضص-ي-ة ن-اضص-ج-ة ل-ه-ذأ ألسص-ت-ح-قاق

لغز اختفاء اŸاليزية
سسيد :Êكشصفت أسصÎأليا ،أمسس أألربعاء ،ألنقاب عن
خرأئط مفصصلة لقاع أÙيط ألهندي ُرسصمت أثناء عملية
ألبحث عن ألطائرة أŸاليزية أŸفقودة ،وقد تسصاعد هذه
ألبيانات ‘ زيادة أŸعرفة بشصأان مصصائد غنية وحركة
ألقارأت أ÷نوبية خÓل عصصور ما قبل ألتاريخ .ل يزأل
مصص Òأل -رح -ل-ة (إأم.إأتشس )370أل-ت-اب-ع-ة ل-ل-خ-ط-وط أ÷وية
أŸاليزية أحد أك Èألغاز ألطÒأن ‘ ألعا .⁄وأختفت
ألطائرة ‘ مارسس  2014وهي ‘ طريقها من كوألŸبور
إأ ¤بك Úوعلى متنها  239شصخصصا.

عودة النازح◊ Úي الوعر
عاد نحو سصتمئة نازح سصوري إأ ¤منازلهم ‘ حي ألوعر
‘ مدينة حمصس غربي سصوريا بعد –ريره من طرف

أŸهم وألذي من خÓله تتاح فرصصة للخروج من
حالة ألنقسصام».
كما دعا أÛتمع ألدو‹ وباألخصس أŸبعوث
أأل‡ي أ÷دي- -د غسص- -ان سص Ó-م -ة إأ« ¤أسص -ت -ث -م -ار
أ÷ه -ود أŸب -ذول -ة م -ن أج -ل ت-وج-ي-ه مسص-ار أ◊وأر
ألسصياسصي وأÛتمعي نحو أ‚اح هذأ ألسصتحقاق
أل -وط -ن -ي وألب -ت -ع -اد ع -ن أ÷دل أل Ó-ن-ه-ائ-ي ح-ول
تعديÓت ألتفاق ألسصياسصي ألتي من ألوأضصح أنه لن
يتم فيها أي توأفق أو إأجماع وطالب أأل· أŸتحدة
«ب-ت-ق-د Ëأل-دع-م أل-ف-ن-ي وأل-ت-ق-ن-ي للمفوضصية ألعليا
لÓنتخابات لدعم هذأ ألسصتحقاق ألهام».
‘ ألسصياق ذأته ،ع Èعن أمله ‘ أن يكون أللقاء
«أنطÓقة فعلية لتنفيذ مشصاريع تعاون تسصاهم ‘
تغي Òوأقع أŸوأطن ألليبي إأ ¤أألفضصل و‘ ترسصيخ
ألسص -ت -ق -رأر» ،م-ؤوك-دأ أن ح-ك-وم-ة أل-وف-اق أل-وط-ن-ي
«تعمل بكل جد للحفاظ على وحدة ليبيا وسصيادتها
و–رصس على مشصاركة كل أألطياف وعلى –قيق
ألسصلم وأŸصصا◊ة ب Úألليبي.»Ú
ح- -ول أŸل- -ف أألم- -ن- -ي ق- -ال رئ -يسس أÛلسس
ألرئاسصي إأنه «ل Áكن أ◊ديث عن أÿدمات دون
أل -ت -ط-رق ل-ل-م-ل-ف أألم-ن-ي ف-ه-و أŸدخ-ل أألسص-اسص-ي
ل -ف -رضس سص -ي -ادة أل -ق -ان-ون وبسص-ط أألم-ن وم-ع-ا÷ة
قضص- -اي- -ا أحÎأم ح- -ق- -وق أإلنسص- -ان وأل- -ه -ج -رة غÒ
ألشصرعية».

ألقوأت ألنظامية .يؤوكد ألعائدون أن ألظروف أŸعيشصية
ألقاسصية ألتي عاشصوها ‘ ﬂيمات ألنزوح ‘ ريف حلب
ألشصرقي دفعتهم للعودة إأ ¤أ◊ي.

تزايد تعرضش األطفال للقتل
نيويورك :حذرت منظمة أأل· أŸتحدة للطفولة
(أليونيسصف) من أن Œدد ألقتال ‘ جمهورية إأفريقيا
ألوسصطى من شصأانه أن يؤودي إأ ¤تزأيد أسصتهدأف أألطفال
وتعرضصهم للقتل وألنتهاكات ألعنيفة .ذكرت أŸنظمة أنه
بعد أشصهر من Œدد ألقتال ‘ جمهورية إأفريقيا ألوسصطى
ت -زأي-دت أع-دأد أألط-ف-ال أل-ذي-ن ت-ع-رضص-وأ ألع-م-ال ع-ن-ف
جسص -ي -م -ة Ãا ‘ ذلك أل -ق-ت-ل وألخ-ت-ط-اف وأل-ت-ج-ن-ي-د ‘
صصفوف أ÷ماعات أŸسصلحة ،فضص Óعن أ◊رمان من
أل-ت-ع-ل-ي-م وأ◊ي-ل-ول-ة دون ت-ل-ق-ي-ه-م أل-ت-ط-ع-ي-م-ات أألسصاسصية
◊مايتهم من أألمرأضس.

الخميسص  ٢0جويلية  ٢01٧م
الموافق لـ  ٢6شصوال  1٤3٨هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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Óجرإءإت إلشسرطية باŸوإنئ
تقليصض إŸدة إلزمنية ل إ

ارتياح لدى ركاب الرحلة مرسسيليا -بجاية
’جرإءإت إ÷ديدة إلتي إتخذتها شسرطة إ◊دود إلبحرية،
نوه ،أإمسض ،إŸسسافرون إلقادمون على م Ïباخرة مرسسيليا ،با إ
بهدف تسسهيل عملية دخول وخروج إ÷الية إلوطنية إŸقيمة باÿارج ،من خÓل إسستحدإث فصسيلة مبحرة ،حيث باشسر
أإعضساء إلفرقة إجرإءإت إŸرإقبة وإلتفتيشض دإخل إلباخرة.

العدد

1٧3٩٢

‘ ظل إ’رتفاع إلشسديد للحرإرة
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انتشسار النفايات ومياه الصسرف الصسحي تؤورق سسكان العاصسمة
تشسهد بعضض أإحياء إلعاصسمة إنتشسارإ
كبÒإ للفضسÓت ومياه إلصسرف إلصسحي
إلتي باتت كابوسسا يؤورق حياة إŸوإطنÚ
ويعرضض صسحتهم إ ¤إÿطر بالرغم من
إ◊م Ó-ت إل-ت-حسس-يسس-ي-ة إل-ت-ي أإط-ل-ق-ت-ه-ا
وزإرة إلبيئة وإلطاقات إŸتجددة –ت
شسعار «نقي حومتك».

صصونيا طبة
اشصتكى اŸواطنون من تكرار نفسص اŸعاناة
‘ ك -ل م -وسص -م صص -ي -ف -ي م -ؤوك -دي -ن أان مسص-أال-ة
النظافة –تاج إا ¤اŸزيد من العناية والعمل
ا÷واري م -ن ط -رف مصص -ال -ح
ال- -ب- -ل- -دي- -ات ،ب -اإلضص -اف -ة إا¤
ضص- - - -رورة –ل- - - -ي اŸواط- - - -ن
بالوعي من خÓل عدم رمي
األوسص -اخ ب -ط-ري-ق-ة عشص-وائ-ي-ة
Óضص- -رار الصص -ح -ي -ة
ن- -ظ- -را ل - -أ
الوخيمة التي تنتج عن هذه
التصصرفات الÓحضصارية.
م- -ن ج- -ه -ت -ه -م ع Èع -دد م -ن سص -ك -ان ح -ي
اŸن-ظ-ر ا÷م-ي-ل ب-ع Úال-ب-ن-ي-ان ع-ن ت-ذم-ره-م
واسصتيائهم لنتشصار الناموسص بكÌة والنقطاع
اŸتكرر للكهرباء ،مطالب Úالسصلطات اÙلية
بالتدخل لوضصع حد للمعاناة التي يعيشصونها
‘ ظل ا◊رارة الشصديدة.
وأاكد أاحد اŸواطن Úأانه  ⁄يعد يتحمل
هذا الوضصع اŸزري كون اŸعاناة  ⁄تتوقف
عند انتشصار الناموسص بسصبب تراكم الفضصÓت

فقط وإا‰ا انقطاع الكهرباء هو ما زاد من
حدة اŸشصكل ،حيث جعل سصكان ا◊ي غÒ
ق -ادري -ن ع -ل -ى تشص -غ-ي-ل اŸك-ي-ف-ات ال-ه-وائ-ي-ة،
مشصÒا إا ¤أان أاغلبية سصكان ا◊ي ليسصتطيعون
النوم بالرغم من اسصتعمال السصلطات اÙلية
مبيدات ا◊شصرات مرت ‘ Úاألسصبوع.
ت -راك -م ال -فضص Ó-ت ال -ت -ي ت-ؤودي إا ¤ت-ك-اث-ر
البعوضص تشصهد انتشصارا واسصعا ل سصيما ‘
بعضص األحياء الشصعبية كباب الواد الذي يعيشص
سصكانه ظروفا بيئية متدنية وباشص جراح نظرا
لنعدام النظافة ،وهو ما جعل اŸواطن ÚأاكÌ
اŸتضصررين من انتشصار األوسصاخ والفضصÓت.
و ⁄يسصلم حي إاسصماعيل يفصصح
بباب الزوار من مشصكلة الناموسص
بسص - -بب ام- -تÓ- -ء األق- -ب- -ي- -ة Ãي- -اه
الصص - -رف الصص - -ح- -ي م- -ع ارت- -ف- -اع
درج- - - -ات ا◊رارة ،ح- - - -يث –ول
ت- -ك- -دسص ال -فضص Ó-ت إا ¤ك -اب -وسص
ي -ط -ارد صص -ح-ة اŸواط-ن Úوراح-ة
بالهم.
وحسصب مواطنون فان غياب النظافة ‘
الكث Òمن األحياء بالعاصصمة ‘ فصصل الصصيف
يرجع لعدة أاسصباب ‘ مقدمتها التصصرفات
الÓ- -حضص -اري -ة ال -ت -ي تصص -در م -ن ق -ب -ل ب -عضص
اŸواط-ن Úل-ع-دم ال-ت-ح-ل-ي ب-ال-وعي ،باإلضصافة
مؤوسصسصة النظافة لولية ا÷زائر «ناتكوم» التي
اشص -ت -ك -ى ال -ك -ث Òم -ن اŸواط -ن Úم -ن ن -وع-ي-ة
خدماتها مؤوخرا وحتى رؤوسصاء البلديات الذين
ط -ال -ب -وه-ا ب-ب-ذل ›ه-وذات اك Èلسص-ي-م-ا م-ع
ارتفاع درجات ا◊رارة.

غياب النظافة
كابوسس يطارد
سسكان العاصسمة

إنخفاضض إŸسساحات إلغابية إŸتضسررة مقارنة باŸوسسم إŸاضسي

بجاية :بن النوي توهامي
‘ ه- -ذا الصص- -دد ،ت- -ق -ول صص -ب -ي -ح -ة
مغÎبة ،لـ «الشصعب»« ،لقد وجدنا كل
ال- -تسص -ه -ي Ó-ت داخ -ل ال -ب -اخ -رة ،وه -ي
اإج-راءات ث-م-ن-ه-ا ك-اف-ة ال-رك-اب ،حيث
شص -رع اأع -وان شص-رط-ة ا◊دود ب-ال-ق-ي-ام
باإجراءات الدخول ‘ ظروف جيدة،
مكنت من تسصهيل وتخفيف الأعباء عن
اŸسص -اف -ري -ن اŸق -ي -م Úب -اÿارج ،م -ا
سص- -م -ح ب -ت -ق -ل -يصص م -دة الن -ت -ظ -ار ‘

اŸي-ن-اء وال-ق-ي-ام Ãخ-ت-ل-ف الإجراءات
الإدارية».
وذك- - -ر مصص- - -در مسص- - -وؤول ،اأن ه - -ذه
ال- -ت- -داب Òسص- -م- -حت ب -ت -ق -ل -يصص اŸدة
ال- -زم- -ن- -ي- -ة اŸت- -ع- -ل- -ق- -ة ب -الإج -راءات
الشص - -رط - -ي- -ة ،اÿاصص- -ة ب- -اسص- -ت- -ق- -ب- -ال
اŸسص - -اف- -ري- -ن وا÷ال- -ي- -ة ا÷زائ- -ري- -ة
اŸقيمة باÿارج ‘ ظروف مريحة،
وذلك من خÓل تدعيم الفرق اŸكلفة
باŸراقبة بعناصصر اإضصافية ،مضصيفا اأن
م -ي-ن-اء ب-ج-اي-ة ت-دع-م Ãح-ط-ة ب-ح-ري-ة

ج- -دي -دة ت -ق -در سص -ع -ت -ه -ا بـ  100األف
مسصافر ،حيث تكتسصي اأهمية قصصوى
ب-ال-نسص-ب-ة ل-ت-ن-ق-ل اŸسص-اف-ري-ن ،وقد ”
ا‚ازها بهدف رفع طاقة السصتقبال
وع -ب -ور اŸسص -اف -ري-ن واŸرك-ب-ات ،و”
Œسصيدها ‘ اإطار هندسصي ‘ غاية
الروعة ،على مسصاحة اإجمالية تقدر
بـ 30ه-ك-ت-ارا وب-ت-ك-ل-ف-ة م-ال-ي-ة ق-درت
بحوا‹ 3 . 6مليار دينار ،وفقا للمعايÒ
الدولية .

إحتجاجا على Œاوزإت ‘ توزيع إلسسكنات ببلديات ع Úإلدفلى

السسكان طالبون بتجميد القوائم وإاعادة دراسستها

سس -ادت ح -ال -ة م -ن إل -غ -ل -ي-ان ب-ع-دة
ب-ل-دي-ات ب-و’ي-ة ع Úإل-دفلى بسسبب
م -ا وصس -ف -ه إÙت -ج -ون ب -ال -ت-ج-اوزإت
إÿطÒة ‘ إع -دإد ق-وإئ-م إلسس-ك-ن-ات
إ’ج -ت -م -اع -ي -ة إل -ت -ي كشس -فت ع -ن-ه-ا
إل -ل -ج -ان إŸع-ن-ي-ة ب-ال-ت-وزي-ع ب-ك-ل م-ن
إل- - -ع- - -ام- - -رة وع Úب- - -وي- - -ح- - -ي وعÚ
إلÎكي.
ب -حسصب تصص -ري-ح-ات ب-عضص ،ف-إان ح-ال-ة
ال -غضصب ارت -ف -عت ح -دت -ه -ا ب -ع-د تسص-ج-ي-ل
Œاوزات ‘ إاعداد قوائم اŸسصتفيدين من
السص-ك-ن-ات اإلج-ت-م-اع-ي-ة ال-ت-ي ” ال-كشص-ف
عنها مؤوخرا.
وعرف احتجاج ع ÚالÎكي انفراجا
ب -ع -د ت -دخ -ل عضص-و ›لسص األم-ة أاوع-م-ر
بورزق الذي اسصتمع لنشصغالت اÙتجÚ
اŸعتصصم Úأامام مقر البلدية ،ووجههم

إا– ¤رير الطعون وإايداعها لدى اللجنة
اıتصصة بغرضص عرضصها على السصلطات
اÙل- -ي- -ة إلع- -ادة دراسص- -ت -ه -ا بشص -ف -اف -ي -ة
وعدالة.
وناشصد بورزق الوزير األول لÓلتفاف
للمنطقة واŸصصادقة على ﬂطط التوسصع
ال -ع -م -را Êل‚از مشص -اري -ع سص -ك-ن-ي-ة ،ألن
حصصتها منذ  ⁄ 1٩٩٩تتجاوز  5٨وحدة
سص-ك-ن-ي-ة وه-ي ضص-ئ-ي-ل-ة ج-دا ن-تيجة انعدام
الوعاء العقاري بالبلدية.
ومن جهة أاخرى ل تزال بلدية العامرة
مغلقة مصصا◊ها ◊د كتابة هذه األسصطر
من طرف اŸعتصصم Úاحتجاجا على ما
وصص-ف-وه ب-ا◊ق-رة وال-ت-هميشص والتجاوزات
اÿطÒة ‘ ترتيب أاسصماء القوائم التي
ضصمت  ٢50مسصتفيد.
م -ن ج -ه -ت -ه-م أاق-دم سص-ك-ان ب-ل-دي-ة عÚ

بويحي على شصل ا◊ركة وإاغÓق مكاتب
البلدية والباب اÿارجي إاحتجاجا على
القائمة التي ضصمت أاسصماء تربطها عÓقة
ب-ب-عضص م-ن-ت-خ-ب-ي اÛلسص ال-ت-ي ك-ان ل-ه-ا
ا◊ظ ‘ اإلسصتفادة حسصبهم.
وأام- - -ام ه - -ذه األوضص - -اع اŸشص - -ح - -ون - -ة
والتجاوزات اŸسصجلة ‘ توزيع السصكنات
ب -ب -ل -دي -ت -ي ال-ع-ام-رة وع Úب-وي-ح-ي ن-اشص-د
ال -غ -اضص -ب -ون ال -وا‹ ب -ت -ج -م -ي -د ق -ائ -م-ت-ي
البلديت Úوإاعادة دراسصتها وهو ما رفعوه
ل -ذات اŸسص -ؤوول األول ب -ال -ولي -ة ع -ن -دم-ا
ط-ال-ب-وه ب-ت-ج-م-ي-د ال-ق-ائ-م-ة وت-وزيعها بعد
الن -ت -خ -اب -ات اÙل -ي-ة ال-ب-ل-دي-ة ال-ق-ادم-ة
تفاديا ıاوف التجاوزات وهو ما وقع
بالفعل.

ع Úالدفلى :و.ي .أاعرايبي

بسسبب نعدإم ضسروريات إلعيشض

سسكان Œزئة «زوي  »01يطالبون بالتهيئة ا◊ضسرية
ي - -ع - -ا ،Êسس - -ك - -ان ح - -ي إل- -ت- -ج- -زئ- -ة
إل -ع -ق -اري -ة إŸسس -م -اة زوي  0١إلكائنة
ب-اıرج إلشس-رق-ي Ÿدي-ن-ة خ-نشسلة ،من
إن -ع -دإم إل-ت-ه-ي-ئ-ة إ◊ضس-ري-ة ب-ه-ا م-ن-ذ
نشس -أات -ه -ا ق -ب -ل  07سس - -ن- -وإت م- -ن دون
ت - -خصس - -يصض مشس- -روع م- -ن إلسس- -ل- -ط- -ات
إıتصسة لتهيئتها بربطها بشسبكة إŸياه
’رصسفة وتعبيد إلطرق
وكذإ تهيئة إ أ
إلدإخلية للتجزئة .
طالب ،سصكان هذا ا◊ي صصباح أامسص
حسصب م---ا أاد ¤ب---ه ‡ث---ل ع---ن---ه---م «ب.ع
اŸالك» لـ «الشص-----عب» م-----ن وا‹ ال----ولي----ة
الوافد ا÷ديد ،بضصرورة تدخله من أاجل
رف---ع ال---غ Íع--ن--ه--م ب--ت--خصص--يصص مشص--روع
للتهيئة ا◊ضصرية ◊يهم ،كون معاناتهم

ت--زداد ب--اسص--ت--م--رار ج--راء ان-ع-دام ال-ط-رق
لرصص---ف---ة وع---دم ا‚از شص--ب--ك--ة ل--رب--ط
وا أ
سص--ك-ن-ات-ه-م ب-اŸي-اه ح-يث ي-ع-ت-م-دون ع-ل-ى
شصراء الصصهاريج للتزود باŸياه علما وان
سصكان هذا ا◊ي ‘ تزايد مسصتمر موازاة
مع انتشصار بناء السصكنات الفردية به وقربه
من قلب عاصصمة الولية.
ك----م---ا أاشص---ار ذات اŸصص---در أان غ---ي---اب
لنارة العمومية عن ا◊ي بسصبب انعدام
اإ
مشصروع للتهيئة ا◊ضصرية ،اثر سصلبا على
تنقÓتهم من وا ¤داخل ا◊ي خاصصة وان
الطرق غ Òمهيأاة أاين تنتشصر ا◊فر هنا
وهناك مشصكلة عائقا للتنقل بسصÓمة.
وي---زداد اÿط---ر خÓ---ل ال---ل--ي--ل بسص--بب
عصص--اب--ات السص--ط--و وال-نشص-ل ال-ت-ي تÎبصص

ب---اŸارة ع--ن--د ح--ل--ول ال--ظÓ--م لسص--ل--ب--ه--م
هواتفهم النقالة ونقودهم ،مطالب‘ Ú
لمنية القيام
ذات السصياق من السصلطات ا أ
بدوريات ليلية با◊ي من اجل ردع مثل
هذه ا÷رائم.
لط- -ار
أاورد مصص - -در رسص - -م - -ي ‘ ه - -ذا ا إ
لـ«الشص -عب» ،أان سص -ل -ط -ات ب -ل -دي -ة ع -اصص -م-ة
الولية ،خصصصصت بصصفة رسصمية مشصروعا
جديد لتهيئة هذه التجزئة العقارية وتلقت
الغÓف اŸا‹ اÿاصص بذلك ‘ ،انتظار
الشص- -روع ‘ إاج- -راءات إاع Ó-ن الصص -ف -ق -ة ‘
الشصهور القادمة من اجل البدء ‘ التهيئة
حسصب أاول- -وي- -ة ك- -ل م- -ط- -لب م- -ن م- -ط- -الب
السصكان.

خنشصلة :سصكندر ◊جازي
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إأحصست ﬁاف- -ظ -ة إل -غ -اب -ات ل -و’ي -ة
سس-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسض إتÓف  7١ه-ك-تارإ من
إلغطاء إلنباتي منذ بدإية شسهر جوإن
م-ن-ها  ٣7ه-ك-ت-ار م-ن إŸسس-اح-ات إل-غابية
بعد إند’ع  ٢١حريقا بعديد إŸناطق
بالو’ية خاصسة إ÷نوبية منها.

سصيدي بلعباسس :غ .شصعدو
اأك---دت مصص---ال---ح ال---غ---اب---ات تسص--ج--ي--ل
ان--خ--ف--اضص ع--دد ا◊رائ--ق واŸسص--اح-ات
اŸتلفة هذه السصنة مقارنة بنفسص الفÎة
من العام اŸنصصرم ،حيث اأتلفت ا◊رائق
اŸسصجلة موؤخرا  5٢6هكتار من الغابات
واŸسصاحات اÿضصراء كان اأكÈها حريق
غابة سصيدي علي بن يوب الذي اأتلف
ل-----وح-----ده اأزي----د م----ن  3٢0ه--ك--ت-ار م-ن
اŸسصاحات الغابية.
وحسصب م---ك---تب ح---م---اي---ة ال---ن--ب--ات--ات
Ãح-اف-ظ-ة ال-غ-اب-ات ف-اإن اŸن-اط-ق ال-ت-ي
مسصتها ا◊رائق هذه السصنة تقع ›ملها
ج--ن-وب ال-ولي-ة ك-م-ن-ط-ق-ة وادي ت-اوري-رة
ال--ت--اب--ع--ة ل--دائ-رة م-ري-ن ،الضص-اي-ة ،تÓ-غ،
وب--ل--دي--ت--ي ب--ل--ع--رب--ي وسص--ف--ي-زف شص-رق-ي
الولية ،هذا ومسصت ا◊رائق كل اأنواع
ال--غ--ط--اء ال--ن--ب--ات--ي ب--داي--ة ب--اŸسص--اح-ات
ال---غ---اب---ي---ة ،الأدغ---ال وك---ذا اŸسص---اح--ات
اŸزروع--ة ،ه--ذه الأخÒة ال--ت--ي ت-ق-اعسص
فÓحوها ‘ اإتخاذ الإجراءات الوقائية
ضصد ا◊رائق ما سصاهم ‘ تفاقم الوضصع
بدليل تسصجيل حرائق انتقلت من واإ¤
الأراضصي الفÓحية بسصبب عدم اإحÎام
مسصاحات الأمان اŸعمول بها.
ولتدعيم القدرات العملياتية لوحداتها
ق -امت مصص -ال -ح ا◊م -اي -ة اŸدن -ي -ة ب -داي-ة
الشص -ه -ر ا÷اري ب -ت -نصص-يب ال-رت-ل اŸت-ن-ق-ل
Ÿك -اف -ح-ة ح-رائ-ق ال-غ-اب-ات ع-ل-ى مسص-ت-وى

وحدة ا◊ماية اŸدنية لدائرة تÓغ جنوبا
ب -ال -ت -ع -اون م -ع م-دي-ري-ة ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة
ل-ولي-ة ال-ن-ع-ام-ة وت-دخ-ل ال-ع-م-ل-ي-ة ‘ اإطار
توسصعة التغطية باŸنطقة والتحكم ا÷يد
Ÿكافـــحــة حرائـــق الغابــات وكذا تدعيم
ال -ق -درات ال -ع -م-ل-ي-ات-ي-ة ل-وح-دات ا◊م-اي-ة
اŸدن - -ي - -ة م - -ن اأجــــل ضص - -مــــان ال- -ت- -دخــل
السص- - -ريــع وال- - -ف- - -عــال ◊م- - -ايــــة ال- - -ثــــروة
الغابيــــة.
ويضصم الرتل اŸتنقل  53عونا للحماية
اŸدن- -ي- -ة Ãخ- -ت- -ل -ف ال -رتب وه -و م -دع -م
ب- -وسص- -ائ- -ل م- -ادي- -ة ه- -ام -ة ع -ل -ى غ -رار 10
شصاحنات اإطفاء Ãختلف اأنواعها منها 0٧
شص- -اح- -ن- -ات خ- -زان ل -ل -ح -رائ -ق اÿف -ي -ف -ة،
شصاحنتي خزان بسصعة  1٢000ل ،Îشصاحنة
خزان ا◊ريق اŸتوسصطة بسصعة  ٤000ل،Î
سص -ي -ارة اسص -ع -اف ط -ب-ي-ة ،سص-ي-ارة الإتصص-ال،
شصاحنة لنقل الأعوان وشصاحنة لنقل العتاد.
وي -ع -د ال -رت-ل واح-دا م-ن  ٢٢رت Ó-ع-لى
اŸسص -ت -وى ال -وط -ن -ي وه -و ج-اه-ز ل-ل-ت-دخ-ل
السص- -ري- -ع وال- -ف -ع -ال ‘ ا◊الت ال -ط -ارئ -ة
لسصيما ما تعلق باإخماد األسصنة النÒان ‘
اŸواقع الغابية باعتبار اأن الولية –تل
مراتب متقدمة ‘ عدد ا◊رائق سصنويا
ح- -يث صص- -ن- -فت اŸوسص- -م اŸاضص- -ي ضص -م -ن
الوليات الأك Ìتضصررا من ا◊رائق بعد
تسصجيل حوا‹  300حريق اأدت ‘ ›ملها
اإ ¤اإت Ó-ف مسص -اح -ة اإج -م -ال -ي -ة ق -درت ب
 36٤0هكتار من الغطاء النباتي ،وترجع
اأسصباب هذه ا◊رائق اإ ¤الطبيعة اŸناخية
ا◊ارة للمنطقة وكذا جغرافية اŸنطقة
التي تضصم مسصاحات واسصعة من الغابات
والأح-راشص وال-ت-ي ت-ك-ون ع-رضص-ة ل-ل-ح-رائق
بشصكل دائم ،فضص Óعن اأسصباب اأخرى تتعلق
ب-ال-ع-وام-ل ال-بشص-ري-ة بسص-بب ن-قصص ال-ت-وع-ية
وانعدام ثقافة ا◊فاظ على البيئة.

تÎإوح أإعمارهم ما ب ٢٣ Úو ٤١سسنة

ا◊بسس النافذ ألفراد شسبكة تهريب اŸرجان بالقل
قضصتﬁ ،كمة ا÷نح البتدائية بالقل،
ب--إادان-ة  03أاشص--خ--اصص م--ن شص-ب-ك-ة ل-ن-هب
لح--م-ر م-ن سص-واح-ل
وت--ه--ريب اŸرج--ان ا أ
ال---ق---ل ،ب  1٨شص--ه--را ح--بسص-ا ن-اف-ذا ،م-ع
مصصادرة اÙجوزات اŸتمثلة ‘ 1٤.5
كلغ من اŸرجان ،وسصيارة نفعية ،ومعدات
الصص--ي--د وال--غ--طسص ،وق--ارب صص--ي-د ،وذلك
على خلفية متابعتهم بتهمة حيازة ونقل
اŸرجان دون سصند قانو ،Êوالتهريب.
ل--ل--ت-ذك ،Òال-قضص-ي-ة ت-ع-ود اإ ¤م-ن-تصص-ف
لسصبوع اŸاضصي ،عندما “كنت مصصالح
اأ
الشصرطة القضصائية لدائرة القل من توقيف
 03عناصصر من الشصبكة تÎاوح أاعمارهم
ب ٢3 Úو ٤1سصنة ،قاموا اسصتغÓل كوخ

وقارب صصيد Ãنطقة بن زويت السصاحلية
بكركرة ،من اأجل اسصتغÓل اŸرجان ،أاين
” ضص---ب---ط ب---ح---وزة اŸت---ه---م ال---رئ---يسص--ي
اŸنحدر من ولية عنابة1٤.5 ،كلغ من
لحمر ،قبل توقيف شصريك Úله،
الذهب ا أ
لول من سصكيكدة ،والثا Êمن منطقة بن
اأ
زويت ،يسص-ت-ع-م-ل-ون ق-ارب-ا وم-ع-دات صص-ي-د
واغطسص من اأجل اسصتخراج اŸرجان من
الشص--واط--ئ اŸع--زول--ة م-ن سص-واح-ل ال-ق-ل،
وت---لك ال---ق--ري--ب--ة م--ن شص--اط--ئ ب--ن زويت،
وت---ه--ري--ب--ه ل--ب--ي--ع--ه ‘ م--ن--اط--ق وولي--ات
›اورة.

سصكيكدة :خالد العيفة

١٢
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Óنديــــــة
البطولـــــــة العربيـــــــة ل أ

لو ¤والثانية
الرابطتان ا أ

–ديد توإريخ جولت مرحلة إلذهاب

نصس ـ ـ ـ ـر حسس ـ ـ ـ ـ Úدإي
يسسـع ـ ـ ـ ـ ـى لبل ـ ـ ـ ـوغ
نصس ـ ـف إلنهائـ ـي

برونزية للجزإئري حمدي سسفيان

كششفت الرابطة اÎÙفة لكرة
القدم ع Èموقعها الرسشمي على
ششبكة النÎنت ،عن مواعيد
ا÷ولة الو ¤حتى الـ  16من
بطولة الرابطت ÚاÎÙفتÚ
الو ¤والثانية موبيليسس ،اللتÚ
سشتعطى إاششارة انطÓقهما ،يومي 25
و 26اغسشطسس اŸقبل ،بينما بر›ت
ا÷ولة الـ  15والخÒة من مرحلة
الذهاب ،يوم  5ديسشم ÈاŸقبل.
ت-واري-خ ج-ولت م-رح-ل-ة ال-ذه-اب
ل- - -ل- - -راب - -ط - -ت Úالو ¤وال - -ث - -ان - -ي - -ة
موبيليسس :
^ ا÷ولة الو 25 :¤و 26أاوت
^ ا÷ولة الثانية  8 :و 9سشبتمÈ
 4سسبتم( Èلقاء مقدم)  :نصسر حسس Úداي
 ا–اد ا÷زائر 5سسبتم ( Èلقاء مقدم) :شسباب بلوزداد-
مولودية ا◊زائر
ا÷ولة الثالثة 15 :و 16سسبتمÈ
 12سس- -ب- -ت- -م ( Èل- -ق -اء م -ق -دم)  :ا–اد
ا÷زائر -دفاع Œنانت
شسباب بلوزداد -مولودية ا÷زائر
ا÷ولة الرابعة 22 :و 23سسبتمÈ
ا÷ولة اÿامسشة 26 :سسبتمÈ
ا÷ولة السسادسسة 29 :و 30سسبتمÈ
 3اكتوبر ( لقاء متأاخر)

كــــــــأاسس إايـــــريسس
ليديسس للتنسس

ا÷ولة السشابعة 6 :و 7اكتوبر
ا÷ولة الثامنة  13 :و14اكتوبر
 10اكتوبر ( لقاء مقدم)
ا÷ولة التاسشعة 17 :اكتوبر
ا÷ولة الـ  20 :10و 21اكتوبر
ا÷ولة  27 : 11و 28اكتوبر
 24اكتوبر ( لقاء مقدم)
ا÷ولة الـ 3 : 12و 4نوفمÈ
 10و 11نوفم ( Èلقاء متأاخر)
ا÷ولة الـ 17 : 13و 18نوفمÈ
ا÷ولة الـ 1 : 14و 2ديسسمÈ
ا÷ولة الـ 5 : 15ديسسمÈ
ا÷ولة الـ 8 : 16و 9ديسسم. È

الكأاسس اŸمتازة 201٧

إجرإء لقاء و.سسطيف ـ شش.
بلوزدإد يوم أإول نوفمÈ
ت- -ق- -ام ال- -ك -أاسس اŸم -ت -ازة ‘ ك -رة
ال -ق -دم  201٧ب Úوف -اق سش -ط -ي -ف
(ب -ط -ل ا÷زائ -ر) و شش-ب-اب ب-ل-وزداد(
اŸت- - -وج ب- - -ك- - -أاسس ا÷زائ- - -ر) ي - -وم 1
ن -وف -م ÈاŸق -ب -ل Ãل -عب  ⁄ي -ح-دد
بعد بحسشب الرزنامة التي نششرتها
ال -راب -ط -ة اÎÙف -ة ل -ك -رة ال-ق-دم
ع-ل-ى م-وق-ع-ه-ا ال-رسش-م-ي على ششبكة
النÎنت.
ك-انت ال-نسش-خ-ة الفارطة للكاسس
اŸم - -ت - -ازة ق - -د ج- -رت ايضش- -ا ي- -وم 1
ن -وف-مÃ 2016 Èل-عب مصش-ط-فى
تششاكر (البليدة) ب Úا–اد ا÷زائر
(ب - - -ط - - -ل ا÷زائ- - -ر) وم- - -ول- - -ودي- - -ة
ا÷زائ- -رال- -ف- -ائ -زة ب -ال -ك -أاسس وع -اد
الفوز ل–Óاد بنتيجة .0-2

سشيواجه «العميد» ‘ سشبتمÈ
القادم ضشمن كأاسس الكاف

تأاهل إيناسش إإيبو
إ ¤إلدور إلثاÊ

إلنادي إإلفريقي يسستأانف إلتدريبات غًدإ

تأاهلت لعبة التنسص ا÷زائرية إايناسص إايبو إا ¤الدور الثا Êمن ا÷دول النهائي
لدورة كأاسص إايريسص ليديسص ا÷ارية ببلجيكا عقب فوزها على نظÒتها البلجيكية
ماتيلد ديفيتسص .3-6 2-6
◊سساب الدور الثا ÊاŸقرر إاجراؤوه ،اليوم ،تواجه إايبو لعبة بلجيكية أاخرى ويتعلق
األمر بفيكتوريا سسمÒنوفاŒ .رى هذه الدورة على األراضسي الÎابية لنادي التنسص
شسارل-مونتا بÈوكسسل وتقدر قيمة جوائزها اŸالية بـ
 15.000دولر أامريكي.

يسستهل النادي اإلفريقي التونسسي ،منافسص مولودية ا÷زائر ‘ الدور ربع النهائي
لكأاسص الكونفيديرالية اإلفريقية لكرة القدم– ،ضسÒاته للموسسم ا÷ديد يوم ا÷معة.
–ت إاشسراف مدربه ا÷ديد ،اإليطا‹ ماركو سسيمو ،Êبحسسب ما أاوردته ،أامسص
األربعاء ،الصسحافة اÙلية .بحسسب نفسص اŸصسدر ،فإان التقني اإليطا‹ قد اختار
طاقمه اŸشسكل من أاندريا ليقوري كمسساعد وباتريك لقان كمحضسر بد Êوسستيفان
ب -ورات -و ك -م-درب ل-ل-ح-راسص .سس-ي-ج-ري ل-ق-اء ال-ذه-اب ب Úم-ول-ودي-ة ا÷زائ-ر وال-ن-ادي
اإلفريقي الذي يلعب له ا÷زائريان براهيم شسنيحي وﬂتار بلخي Ìما ب 8 Úو10
سسبتم Èبا÷زائر ،فيما Œري مباراة اإلياب بعد أاسسبوع بتونسص.
أاما مولودية ا÷زائر التي أانهت البطولة الوطنية للموسسم  ‘ 2017-2016اŸركز الثاÊ
فقد بر›ت موعد اسستئناف التدريبات ليوم  27جويلية.سسيواجه «العميد»

رغم رغبة الÓعب ‘ الرحيل

نال العداء ا÷زائري حمدي
صشوفيان سشفيان اŸيدالية الÈونزية
لسشباق 200م (فئة ت )3٧سشهرة
الثÓثاء بلندن ◊سشاب ا÷ولة
اÿامسشة للطبعة الثامنة من بطولة
للعاب القوى لفئة
العا ⁄أ
الحتياجات اÿاصشة التي Œري
منذ يوم ا÷معة باŸلعب الوŸبي
للعاصشمة ال‚ليزية.
قطع حمدي مسسافة السسباق ‘ 23ثا و94ج
(أاحسس -ن رق -م ل-ه ل-ل-م-وسس-م) م-ت-أاخ-را ع-ل-ى
ال-ب-ط-ل ال-ع-اŸي ا÷دي-د ا÷ن-وب إاف-ري-قي
دي ت- - -وا شس - -ارل (23ث- -ا و27ج) والÈازي -ل-ي
كاردوسسو افنجليسستا ( 23ثا و41ج).
ت-ع-د م-ي-دال-ي-ة ح-م-دي سس-ف-ي-ان الÈونزية
الثانية ‘ مشساركاته ‘ بطولت العاŸي
‘ نفسص الختصساصص بعد تلك التي كان قد
نالها ‘ سسنة  2013بفرنسسا .كما سستكون
ال-ف-رصس-ة م-ت-اح-ة Ÿم-ث-ل ا÷زائ-ر إلضس-افة
ت- -ت- -وي- -ج آاخ -ر لسس -ج -ل -ه وت -رت -يب ا÷زائ -ر
Ãناسسبة مشساركته ‘ تصسفيات سسباق 400م
لنفسص الفئة .إال أانه سسيتع Úعليه اجتياز

الدوار التصسفوية إاذا ما أاراد –قيق ذلك.
بعد برونزية حمدي سسفيان ارتفع رصسيد
ا÷زائ- -ر ‘ م -ون -دي -ال ل -ن -دن 2017-إا¤
خمسسة ميداليات ( 3ذهبيات وفضسية وبرونزية)
ومرتبة  ‘ 11جدول اŸيداليات اŸؤوقت بعد
سس -حب ذه -ب -ي -ة سس -ب-ق 400م (ف - -ئ- -ة ت )51م- -ن
ا÷زائري اآلخر ﬁمد برحال يوم الثÓثاء.
Óشسارة أان العداء ﬁمد برحال كان قد
ل إ
شسارك وفاز بنهائي سسباق 400م ‘ وقت 1د
و 21ثا و 45ج أامام البلجيكي بي Îجن1 Úد
و21ثا و 63ج واŸكسسيكي سسانتشسيز نافارو
(1د و 24ثا و10ج) .غ Òأانه وأامام دهشسة
ا÷م -ي -ع سس -ح -بت اŸي -دال -ي -ة م-ن ب-رح-ال
بحجة خروجه من الرواق اıصسصص له ‘
السسباق وتغ Òجدول الÎتيب قبل أان يقدم
الوفد ا÷زائري احÎازات ضسد ذلك وأاعاد
÷ن-ة ال-ط-ع-ن ل-ل-ب-ط-ول-ة اŸي-دال-ي-ة ل-ل-ب-ط-ل
ا÷زائري .بعد أازيد من سساعت Úمن ذلك
عادت اللجنة ذاتها لتسسحب اللقب وبصسفة
ن -ه -ائ -ي -ة م -ن ﬁم -د ب -رح -ال وت -ع -ل-ن ع-ن
اقصسائه من السسباق وعدم احتسساب الوقت
الذي سسجله.
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لقل من  21سشنة
بطولة العا ⁄لكرة اليد أ

بهدف السشماح للجمهور العريضس
Ãتابعة مقابÓت اŸونديال

مواإجهـات وإاعـدة باإلثـارة
فـ ـ ـي إالي ـ ـ ـ ـوم إالثالـ ـ ـث

توف ÒحافÓت للنقل
باŒاه إلقاعة إلبيضساوية
بدإية من إليوم

أاكدت وزارة الششباب والرياضشة ،يوم أامسس،
أان- -ه سش- -ي -ت -م ت -وف Òوسش -ائ -ل ال -ن -ق -ل ب -اŒاه
ال -ق -اع -ة ال -ب-يضش-اوي-ة ب-ال-ع-اصش-م-ة ل-لسش-م-اح
للجمهور العريضس Ãتابعة مقابÓت بطولة
لق-ل م-ن  21سش-نة التي
ال -ع-ا ⁄ل-ك-رة ال-ي-د أ
Œري ببÓدنا إا ¤غاية الـ 30من جويلية
ا÷اري ،وهذا بالتعاون مع مؤوسشسشة النقل
ا◊ضشري وششبه ا◊ضشري لولية ا÷زائر
بداية من اليوم .وبالتا‹ ،فإانه ” –ديد
ن -ق-اط لن-طÓ-ق ا◊افÓ-ت م-ن سش-اح-ة أاول
ماي ،سشاحة الششهداء ،وباشس جراح بداية
م- -ن السش- -اع -ة ال -ث -ان -ي -ة زوال ‘ ..ح Úأان
خدمة هذه ا◊افÓت مضشمونة للعودة ا¤
غ -اي -ة السش -اع -ة ال -ع -اشش -رة
لي.Ó

تدرك ،اليوم ،بطولة العا ⁄لكرة اليد جولتها الثالثة ب›Èة
لو ¤والثالثة ‘ ،الوقت الذي تكون
مقابÓت من اÛموعت Úا أ
منتخبات اÛموعت Úالثانية والرابعة ‘ راحة.

يسش - -ت- -ع- -د ت- -وج- -ه ال- -ي- -وم ن- -ادي نصش- -ر حسش Úداي،
ب-ال-ق-اه-رة اŸصش-ري-ة ل-ل-مشش-ارك-ة ‘ ال-ب-ط-ول-ة ال-ع-رب-ية
Óن-دي-ة ال-ت-ي ت-ن-ط-ل-ق ،السش-بت اŸق-ب-ل ،وتسش-ت-م-ر إا¤
ل -أ
غاية اÿامسس من أاوت وكله طموح ‘ –قيق نتائج
مششرفة رغم أان مدربه ا÷ديد نبيل نغيز يسشتبعد
التنافسس على اللقب بسشبب تأاخر فريقه ‘ العداد
ل-ه-ذه اŸن-افسش-ة ال-ت-ي ت-ع-ود بصش-ي-غ-ة ج-دي-دة بعد أاربع
سشنوات من الغياب.
فضش Óعن هذا العامل اŸؤوثر فقد ششهدت تششكيلة
النصشرية تغيÒات كثÒة على مسشتوى تعدادها بعد
أان ان -ت -دبت م -ا ل ي -ق -ل ع-ن  13لع-ب-ا ج-دي-دا وه-و ما
سش-ي-ؤوث-ر سش-ل-ب-ا ع-ل-ى انسش-ج-ام ا÷دد م-ع ال-قدامى خÓل
اŸسشابقة.
قال هداف وقائد النصشرية أاحمد قاسشمي أان فريقه
لقل رغم
يسشتهدف بلوغ الدور نصشف النهائي على ا أ
صش- -ع- -وب- -ة اŸه- -م- -ة ب- -ع- -د أان وق- -ع اŸم -ث -ل ا÷زائ -ري ‘
له -ل -ي اŸصش -ري
لو ¤ال -ت -ي تضش -م أايضش -ا ا أ
اÛم- -وع -ة ا أ
والوحدة الماراتي والفيصشلي الرد.Ê
أاضش-اف““ :ن-ع-رف مسش-ب-ق-ا أان اŸه-م-ة ل-ن ت-ك-ون سش-هلة
فريقنا هو مزيج من لعبي اÈÿة والششباب بصشراحة
نسشتهدف الذهاب بعيدا ‘ البطولة وبلوغ الدور قبل
لقل““ .نوه قاسشمي بالعمل الكب Òالذي
النهائي على ا أ
لط -ار ال -ف -ن -ي ب -ق-ي-ادة ن-ب-ي-ل ن-غ-ي-ز اŸدرب
ي -ق -وم ب -ه ا إ
لول ،مشش-ددا
اŸسش-اع-د السش-اب-ق ل-ل-م-ن-ت-خب ا÷زائ-ري ا أ
على التواصشل اŸثا‹ ب Úا÷هاز الفني والÓعب.Ú
كما أاششاد بجهود إادارة النادي التي سشعت إا ¤توفÒ
كل سشبل النجاح وتششريف ا÷زائر.
تضشم اÛموعة الثانية التي سشتقام مبارياتها بÈج
ال -ع -رب أان -دي -ة ال -زم -الك اŸصش -ري وال -نصش -ر السش-ع-ودي
والفتح الرباطي اŸغربي والعهد اللبنا Êفيما تتقابل
لسش-كندرية
‘ اÛم-وع-ة ال-ث-ال-ث-ة ال-ت-ي تسش-تضش-ي-ف-ه-ا ا إ
أاندية الهÓل بطل السشعودية والÎجي بطل تونسس
واŸريخ السشودا Êوالنفط العراقي.
تتأاهل الفرق الفائزة بصشدارة اÛموعات الثÓث،
لفضشل فريق ‘ اŸركز الثا Êإا ¤الدور قبل
إاضشافة أ
النهائي ،علما وأان البطل سشيحصشل على جائزة مالية
معتÈة بقيمة  2 ،5مليون دولر.

للعاب القوى لذوي الحتياجات اÿاصشة
بطولة العا ⁄أ
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فينغـ ـ ـ ـ ـر يؤوك ـ ـ ـد بق ـ ـ ـاء سسانشسيـ ـ ـز فـ ـ ـي أإرسسن ـ ـ ـ ـال
أاك- -د أارسش Úف- -ي- -ن- -غ -ر م -درب أارسش -ن -ال
ال-ن-اشش-ط ‘ ال-ب-ط-ول-ة ال‚ل-ي-زية لكرة
ال -ق -دم إان ال -ف -ري-ق ال-ل-ن-د Êل-ن ي-ب-ي-ع
م-ه-اج-م-ه ال-ي-كسشيسس سشانششيز ورفضس
تصش- -ري- -ح- -ات ال Ó-عب ال -ذي ي -ري -د
اŸششاركة اŸوسشم اŸقبل ‘ رابطة
أابطال أاوروبا.

زاد

ا◊ديث عن مسستقبل الÓعب البالغ عمره
 28ع -ام -ا م -ن -ذ ن-ه-اي-ة اŸوسس-م اŸاضس-ي
وÁت- -د ع -ق -ده ح -ت -ى  2018و ⁄ي-ت-وصس-ل
اأرسسنال لتفاق لسستمرار سسانشسيز فيما
بعد ذلك.
اأبلغ فينغر الصسحفي ÚخÓل جولة الفريق
الآسس -ي -وي -ة اسس -ت -ع -دادا ل -ل -م-وسس-م
ا÷ديد ““اتخذنا القرار وسسنلتزم
ب- -ه .ال -ق -رار ه -و ع -دم ب -ي -ع -ه““ .اأشس -ارت
وسسائل اإعÓم بريطانية اإ ¤اأن سسانشسيز
ه - -داف اأرسس - -ن - -ال ‘ اŸوسس - -م اŸاضس - -ي
ب-رصس-يد  30ه -دف -ا سسÒح -ل ع-ن ف-ري-ق-ه
بعدما اأكد اأنه يريد اŸشساركة ‘ رابطة
الأبطال ‘ اŸوسسم اŸقبل.
 ⁄ي -ت-اأه-ل اأرسس-ن-ال اإ ¤اŸسس-اب-ق-ة
الأوروب -ي-ة الأغ-ل-ى ب-ع-دم-ا اح-ت-ل
اŸرك- -ز اÿامسص ‘ ال- -ب- -ط -ول -ة
وق- -ال ف- -ي- -ن- -غ -ر اإن تصس -ري -ح -ات

سسانشسيز  ⁄تÎجم بشسكل صسحيح حيث
ك -ان ي -ت -ح -دث اإﬁ ¤ط -ة رادي-و سس-ب-ورت
الإذاعية الشسيلية.
اأضساف اŸدرب «:ل اأهتم بالتصسريحات
التي ترجمت اإليكم .اŸقابلة التي حصسلت
ع -ل -ي -ه -ا  ⁄ي -ك -ن ف -ي-ه-ا ذلك..ه-دف-ن-ا ه-و
الÎك- -ي -ز ع -ل -ى ال -ب -ط -ول -ة اŸم -ت -از وه -ي
مسسابقة الآن اأهم من رابطة الأبطال““.
تابع ““ :لعبنا ‘ رابطة األبطال  20عاما منهم
 17ع -ام -ا ق -ب -ل ›يء سس -انشس -ي-ز وثÓ-ث-ة ب-ع-د
حضسوره لذا فنحن نسستطيع العودة إاليها““.
اأشسار فينغر اإ ¤اأن رحيل اŸهاجم روبن
فان بÒسسي اإ ¤مانشسسس Îيونايتد قبل بدء
العام الأخ Òمن عقده ل يتشسابه مع حالة
سسانشسيز .وختم قائ““ : Óكل حالة ﬂتلفة
فان بÒسسي كان سسيبلغ  31عاما وعقده
كان مسستمرا لعام واحد .سسانشسيز اأصسغر
سسنا““.

حامد حمور
تصشوير :آايت قاسشي

سستكون اإلثارة عنوان مواجهات اليوم حيث أان
القمة مقررة ب ÚاÛر والÔويج ‘ اÛموعة
األو ¤بالنظر ا ¤مسستوى الفريق Úوطموحاتهما
‘ اŸنافسسة العاŸية ،حيث أان ا÷مهور الذي
سسيحضسر اŸباراة ‘ القاعة البيضساوية سسيسستمتع
باللوحات الفنية لÓعبي الفريق Úاللذان يسسعيان
لتسسجيل أاحسسن نتيجة ‡كنة ‘ اÿرجة الثانية
لهذه الفرق اŸعنية بلعب األدوار األو.¤
يسسعى الفريق اÛري ا ¤التدارك عند مÓقاته
الÔوي -ج ،ب -ع -دم -ا ان -ه -زم ‘ اŸب -اراة األو ¤أام-ام
أاŸانيا ..هذه األخÒة سستكون أامام مهمة ‘
متناولها أامام الفريق الشسيلي.
‘ اÛموعة الثالثة ،سستكون القمة ب Úاسسبانيا
وروسسيا ذلك أان ““ اŸاتادور ““ اسستطاع أان يحسسن
النطÓقة بينما تع ÌاŸنتخب الروسسي ‘ ا÷ولة
األو ¤ويحاول العودة ‘ النتيجة اليوم.
بروز ا◊ارسص غضسبان ...وبالتا‹ ،فإان اŸنافسسة
تسس Òبشسكل جيد واŸسستوى اŸقدم ◊د األن جيد
ل-ل-غ-اي-ة ،ب-حسسب اŸت-ت-ب-ع Úل-ه-ذا ال-ع-رسص العاŸي
الذي –تضسنه ا÷زائر ألول مرة والذي عرف
حضسورا ‡ّيزا للجمهور ،يوم الفتتاح ،خاصسة وأان
قاعة حرشسة كانت مكتظة بالعائÓت التي تابعت

ﬂتلف مراحل ا◊فل الذي “يز بلوحات فنية
رسسمتها ﬂتلف الفرق اŸوسسيقية التي تعاقبت
على البسساط ‘ جو احتفا‹ أاعطى صسورا جمي.Ó
Áكن القول ،إان هذه الرياضسة الشسعبية با÷زائر
تعرف اهتماما كبÒا من طرف ا÷مهور الذي
ي -ت -اب -ع اŸق -اب Ó-ت ال -ك -بÒة وخ-رج-ات اŸن-ت-خب
الوطني باهتمام كب.Ò
م -ن ضس -م -ن األشس-ي-اء ا÷م-ي-ل-ة ال-ت-ي ظ-ه-رت ‘
اÿرجة األو ¤للمنتخب الوطني ‘ هذه الدورة
‘ لقائه أامام اŸنتخب اŸغربي هو اŸسستوى
الكب Òالذي ظهر به ا◊ارسص ا÷زائري غضسبان
ال -ذي ي -ع -د ب-ال-ك-ث ‘ Òم-ق-ابÓ-ت ال-ن-خ-ب-ة ال-وط-ن-ي-ة
بتصسدياته ا÷ميلة واŸوفقة التي تسساهم كثÒا ‘
تشس - -ج - -ي- -ع الÓ- -ع- -ب ‘ Úاألوق- -ات ا◊سس- -اسس- -ة م- -ن
اŸقابلة ..وأاجمع اıتصسون أان للحارسص غضسبان
مسستقبل زاهر ان اسستمر على نفسص اŸنوال.
برنامج اليوم
القاعة البيضساوية:
اÛر ـ الÔويج (16:00سسا)
الشسيلي ـ أاŸانيا (18:00سسا)
كوريا ا÷نوبية ـ جزر الفÒوي (20:00سسا)
قاعة حرششة:
الÈازيل ـ تونسص (16:00سسا)
روسسيا ـ اسسبانيا (18:00سسا)
بوركينا فاسسو ـ مقدونيا (20:00سسا)

الدا‰ارك  - 26مصشر 20
حقق اŸنتخب الدا‰اركي أاول فوز له
‘ البطولة العاŸية اŸقامة هنا با÷زائر ‘
ثا Êأايام اŸنافسشة ◊سشاب اÛموعة
الثانية على حسشاب اŸنتخب اŸصشري
بنتيجة ( )20 - 26ليحصشد الدا‰اركيون
أاول نقطت ‘ Úمونديال الششباب ،بعدما
لو ¤ضشد اŸنتخب
خسشروا مواجهتهم ا أ
السشلوفيني بنتيجة ثÓثة وثÓث Úنقطة
مقابل ثÓث Úإاصشابة ،باŸقابل سشجل
الفراعنة هزÁتهم الثانية ‘ ثا Êمباراة
لهم على التوا‹ بعدما خسشروا اŸواجهة
لو ¤سشهرة الثÓثاء ضشد اŸنتخب
ا أ
الفرنسشي بنتيجة (.)30- 36

القاعة البيضشويةﬁ :مد فوزي بقاصص

اŸرحلة األو ¤كانت فيها األفضسلية للمنتخب
الدا‰اركي الذي دخل اŸباراة بقوة وأابان عن
رغبة كبÒة ‘ –قيق أاول فوز له ‘ البطولة،
إلبقاء حظوظه كاملة ‘ التأاهل إا ¤الدور الثاÊ
من اŸنافسسة ،حيث لعبوا بخطة هجومية ﬁضسة
جسسدوا بها سسيطرتهم أاين لعبوا بسسبعة عناصسر ‘
حالة الهجوم وهو ما جعلهم يبقون دائما على
فارق أاربعة أاهداف إا ¤غاية نهاية الشسوط األول
الذي اختتم بنتيجة  15مقابل  11إاصسابة.
اŸرح-ل-ة ال-ث-ان-ي-ة ك-انت م-غ-اي-رة لسس-اب-ق-ت-ه-ا حيث
شس -اه-دن-ا ال-ع-ودة ال-ق-وي-ة ل-ل-م-ن-ت-خب اŸصس-ري ‘
ال -ن -ت -ي -ج-ة ب-ع-دم-ا ف-رضص سس-ي-ط-رة واضس-ح-ة ع-ل-ى
اŸنافسص ،و“كنوا من تقليصص الفارق إا ¤نقطتÚ
بوصسول الدقيقة العاشسرة من الشسوط الثا Êأاين
كانت النتيجة ( ،)15-17حيث لعبوا بخطة الدفاع
اŸت -ق -دم وح -رم -وا ال -دا‰ارك-ي Úم-ن ال-تسس-ج-ي-ل
بدليل أانهم بلغوا مرمى ا◊ارسص ““صسالح ﬁمد““
‘ م- -ن- -اسس- -ب -ت Úف -ق -ط ،وه -و م -ا ج -ع -ل اŸدرب
الدا‰اركي يطلب وقتا مسستقطعا إلعادة ترتيب
األمور ،ورغم ذلك إال أان اŸصسري Úبقوا مصسرين
ع -ل-ى م-واصس-ل-ة ت-أال-ق-ه-م ‘ ه-ذا الشس-وط وشس-ددوا
اÿن -اق ع -ل -ى ال -دا‰ارك -ي ،Úل -ك -ن -ه -م م -ع م-رور
الدقائق أاخلطوا ب Úالسسرعة والتسسرع وضسيعوا
أاربعة فرصص كاملة سسانحة للتهديف وجها لوجه
م- -ع ا◊ارسص ال- -ع- -مÓ- -ق ““أاولسس- -ن ك- -ريسس- -ت- -ي- -ان““
باإلضسافة إا ¤ضسربة جزاء ،ومع ذلك “كنوا من
تقليصص الفارق إا ¤نقطة وحيدة ‘ (د  )16من
عمر الشسوط الثا.Ê
عاد الدا‰اركيون إا ¤السسرعة القصسوى وأاعادوا
‘ بعضص فÎات اللقاء الفارق إا 5 ¤إاصسابات وهو
ما جعل زمÓء اŸتأالق ““علي يوسسف““ يسستسسلمون
Óم -ر ال -واق -ع ،ق -ب -ل م -واج -ه -ة عشس -ي -ة ا÷م-ع-ة
ل -أ
اŸنتخب السسويدي القوي.
مدرب اŸنتخب اŸصسري ““علي وائل““ أاكد أان
لعبيه وقعوا ‘ نفسص أاخطاء اŸباراة الو ¤ضسد
منتخب فرنسسا والوجه الشساحب الذي يظهر به
أاشسباله راجع للتحضس Òالذي  ⁄يكن ‘ اŸسستوى،

AGó°UGC
∫ÉjófƒŸG

فاضشل آال سشعيد (مدرب اŸنتخب السشعودي) لـ ““الششعب““:

””هدفن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا إلتأاه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل لل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدور إلث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا””Ê

أاكد مدرب اŸنتخب السشعودي آال سشعيد ‘ حوار
خصّس به جريدة ““الششعب““ أانهم يطمحون للمرور
إا ¤الدور الثا Êمن منافسشة بطولة العا ⁄أاقل من
 21سشنة التي Œري وقائعها با÷زائر من الـ 18إا¤
الـ 30جويلية ا◊ا‹ ،من خÓل الÎكيز على كل
لول والعمل على الفوز بلقاءين
جولت الدور ا أ
لضشمان التأاهل للدور الثا Êالذي يعد هدفا مباششرا
لهم خÓل الطبعة الـ.21

حاورته :نبيلة بوڤرين

لخ ـ ـÒة
إŸصسريـ ـ ـ ـون ينهـ ـ ـارون ‘ إلدقائ ـ ـ ـق إ أ
Óسسف الشسديد وقعنا ‘ نفسص األخطاء
وقال ““ل أ
ال -ت -ي ق -م -ن -ا ب-ه-ا ‘ ال-ل-ق-اء األول ضس-د اŸن-ت-خب
الفرنسسي ،حيث نÎك اŸنافسص يسستغل الدقائق
الو ¤لصسا◊ه ،وهو ما يصسعب علينا العودة ‘
اŸرحلة الثانية ،لكننا مثل أامسص “كنا من العودة
‘ اŸرح -ل -ة ال -ث -ان -ي -ة ،ول-ن-قصص الÎك-ي-ز ضس-ي-ع-ن-ا
ال- -ع- -دي -د م -ن ال -ف -رصص ال -ت -ي ك -انت سسÎف -ع م -ن
م-ع-ن-وي-ات-ن-ا أاث-ن-اء ال-ل-ق-اء ،واآلن سس-ج-ل-ن-ا ه-زÁتنا
الثانية““ ،وأاضساف ““اŸسستوى الذي ظهرنا به ‘
هذه البطولة راجع إا ¤نقصص التحضس Òالذي قمنا
به قبل التنقل إا ¤ا÷زائر ÿوضص غمار البطولة
ال-ع-اŸي-ة ب-ع-دم-ا ل-ع-ب-ن-ا م-ب-اراة ودي-ة وح-ي-دة ضسد
اŸنتخب األرجنتيني عكسص كل اŸنتخبات التي
ن- -ل -عب م -ع -ه -ا ال -ت -ي حضس -رت ج -ي -دا و‘ أافضس -ل
الظروف ،ضسف إا ¤أان اÛموعة التي نلعب فيها
ج -د ق -وي -ة وف -ي -ه-ا ع-م-ال-ق-ة الخ-تصس-اصص““ ،وع-ن
حظوظ منتخبه للعبور إا ¤الدور الثا Êصسرح،
““ل -ع -ب -ن -ا م -واج -ه-ت Úف-ق-ط ◊د اآلن وح-ظ-وظ-ن-ا
لزالت قائمة سسنحاول رفع التحدي والتأاهل على
األقل ‘ اŸركز الرابع““ ،وعن التنظيم قال ““ل
أاخفي عليك التنظيم إا ¤حد اآلن جيد للغاية و⁄
نسسجل أاي هفوات تذكر ،و ⁄أاشسعر أا Êخرجت
من مصسر وا÷زائري ⁄ Úيقصسروا معنا أابدا ‘
أاي شسيء““.
أاما اŸدرب الدا‰اركي ““مورت ÚهيÔيكسسن““ أاكد
بأانه واجه منتخبا قويا وأان لعبيه عانوا كثÒا
أامام قوة دفاع اŸصسري Úو–دث بهذا اÿصسوصص
““لعبنا جيدا اليوم و“كنا من –قيق أاول فوز لنا
وهو ما سسيسسمح لنا من دخول اŸنافسسة جيدا بعد
ه -زÁة األمسص ،ق -اب-ل-ن-ا م-ن-ت-خ-ب-ا ق-وي-ا شس-ك-ل ل-ن-ا
العديد من الصسعوبات ،والÓعب Úعانوا األمرين
مع دفاع اŸصسري Úاÿشسن ،لكننا عرفنا كيف
نسس Òاللقاء ونفوز بنتيجته““.

١٣

““الشش -عب““ :م -ا ه -و ه -دف -ك -م م -ن اŸشش-ارك-ة ‘ ب-ط-ول-ة
العا⁄؟
^^““آال سشعيد““ :نطمح للمرور إا ¤الدور الثا Êمن الطبعة
الـ 21التي Œري وقائعها با÷زائر من خÓل الÎكيز على
أاجواء اŸنافسسة وتسسي Òا÷ولت الواحدة تلو األخرى من
اجل بلوغ هدفنا ونحن نعلم ما هي اللقاءات التي سسÔكز
عليها للوصسول إا ¤ما سسطرنا له ‘ هذا اŸوعد العاŸي.
ك-ي-ف ت-ق-ي-م مسش-ت-وى ال-ف-ري-ق إا ¤حد
لن؟
ا آ
^^ ا◊مد لله مسستوى الفريق ‘ –سسن مع
م -رور ال -وقت ب -ع -دم-ا ت-أاق-ل-م الÓ-ع-ب-ون م-ع
أاج- -واء اŸن -افسس -ة ،سس -ن -ح -اول ال -ع -م -ل أاكÌ
خاصسة ‘ ا÷انب الدفاعي مع اسستغÓل كل
الكرات التي تكون بحوزتنا حتى نتمكن من
–قيق نتائج إايجابية ‘ اللقاءات اŸتبقية من الدور األول
ألن-ن-ا ‰لك ف-ري-ق-ا ق-وي-ا ول-ه إام-ك-ان-ي-ات م-ق-ب-ول-ة وب-إام-ك-اننا
–قيق التأاهل للدور الثا Êبحول الله.
ك-ي-ف ت-رون اŸواج-ه-ة ال-ت-ي سش-ت-ج-م-ع-ك-م م-ع م-نتخب
ا÷زائر؟
^^ ا÷زائر “لك فريقا قويا وله إامكانيات جيدة وهي
ت -ل -عب م -ن أاج -ل ال -ت-أاه-ل ل-ل-دور ال-ث-ا Êخ-اصس-ة أان الÓ-ع-بÚ
م- -دع- -وم Úب- -ا÷م- -ه -ور ا÷زائ -ري ال -رائ -ع ال -ذي ي -ح -مسص

اÛموعة بقوة ،ولكن سسنقدم كل ما لدينا خÓل اŸواجهة
وأاعتقد أانها لن تكون مصسÒية Ãا أانها سستكون ‘ ا÷ولة
األخÒة ما يعني أان األمور قد تكون ﬁسسومة بالنسسبة
ل -ل -ط -رف Úول -ه-ذا ن-ت-م-ن-ى أان ت-ك-ون ‘ اŸسس-ت-وى و‰ت-ع م-ن
خÓلها كل اŸتتبع.Ú
وإاذا  ⁄تكن الأمور ﬁسشومة؟
^^ م- -ث- -ل- -م- -ا سس- -ب -ق ‹ ال -ق -ول سس -ن -ل -عب
اŸواجهة بصسفة عادية ونحضسر لها جيدا
وسسنحاول الفوز بها من دون شسك ‘ كل
األح- -وال وه -ذه ه -ي ط -ب -ي -ع -ة اŸن -افسس -ة
وأا“ن -ى أان ي -ك -ون ال Ó-ع-ب ‘ ÚاŸسس-ت-وى
حتى نحسسم األمور لصسا◊نا ألن هدفنا هو الدور الثاÊ
وبعدها سسنسس Òباقي اللقاءات.
لجواء ‘ ا÷زائر؟
كيف وجد” ا أ
^^األج- -واء ‘ ا÷زائ- -ر أاك Ìم- -ن رائ- -ع- -ة وا◊م -د ل -ل -ه ”
الÎحيب بنا بطريقة ‡تازة وكل الظروف وفرت لنا وبهذا
الصسدد أاشسكر كل القائم Úعلى ال–ادية وكل اŸنظمÚ
على اÛهودات اŸبذولة إل‚اح هذا ا◊دث وأا“نى أان
يكون Ãثابة عرسسا كبÒا بالنسسبة لكرة اليد العاŸية.

””حظينا باسستقبال
رإئع ‘ إ÷زإئر””

فرنسشا  28 - 31السشويد

 ال–اد الدو‹ لكرة اليد:غادر رئيسس ال–اد الدو‹ لكرة
اليد ،اŸصشري حسشن مصشطفى ،أامسس
الربعاء ا÷زائر ،بعد حضشوره ،مسشاء
الثÓثاء ،حفل افتتاح التظاهرة
العاŸية للكرة الصشغÒة.
 راحة :وجد الوفد اليسشلنديالذي يضشم ‘ صشفوفه عدة لعبÚ
طويلي القامة (اأك Ìمن مÎين)
لسشرة
صشعوبات كبÒة على مسشتوى ا أ
بفندق اÒŸكور الذي اعتذر مسشؤوولوه
لفرششة من نوع
عن عدم توفرهم أ
““كينغ سشايز““ (كب Òجدا).
 حارسس :يوجد ضشمن تعداداŸنتخب الفرنسشي لكرة اليد حارسس من
اصشول جزائرية يسشمى مهدي حرباوي
الذي يعت Èا◊ارسس الثا Êللتششكيلة
لسشاسشي جوليان ميار،
الفرنسشية بعد ا أ
صشاحب  21تصشديا ناجحا ‘ اŸباراة
لو.¤
ا أ
 صشمت :بعد تلقيهم لهزÁة ثقيلةأامام تونسس ( ،)50-1٧رفضس لعبو
منتخب بوركينافاسشو التوقف باŸنطقة
اıتلطة للتحدث لرجال الصشحافة.
لول مرة ‘ مونديال
لكن مششاركتهم أ
الكرة الصشغÒة ‘ تاريخ بوركينافاسشو،
يعت ‘ Èحد ذاته ا‚ازا كبÒا لـ ““بÓد
الرجال النزهاء““.
 خلل :كانت اŸباراة الأو¤للمنافسشة ب ÚأاŸانيا واÛر التي انطلقت
الثÓثاء على السشاعة  10 :00صشباحا
بالقاعة البيضشاوية التابعة للمركب
لوŸبي ﬁمد بوضشياف ،صشعبة لرجال
ا أ
لعÓم الذين  ⁄يسشتفيدوا ل من
ا إ
ورقة اللقاء ول من اŸنطقة اıتلطة،
حيث اضشطروا للذهاب لغرف تغيÒ
اÓŸبسس للحصشول على التصشريحات.

””إÿـ ـ ـÈإء”” يسس ـ ـ ـÒون بخطـ ـ ـى ثابت ـ ـة لل ـ ـدور إلثـ ـ ـ ـاÊ

فاز عششية أامسس اŸنتخب الفرنسشي لكرة اليد ‘ مباراة ا÷ولة الثانية عن اÛموعة الثانية بصشعوبة على اŸنتخب السشويدي بنتيجة ( ‘ )28-31مواجهة
جميلة اسشتمتع بها جمهور القاعة البيضشاوية ليحقق بذلك ثا Êفوز له على التوا‹ ،ويتصشدر ““اÈÿاء““ اÛموعة الثانية بدون خطأا ،مؤوكدين بذلك علو
لو¤
لول ‘ اŸنافسشة بعدما “كن ‘ ا÷ولة ا أ
كعبهم ومعرب Úعن نواياهم الكبÒة ‘ ا◊فاظ على تاجهم العاŸي ،من جانبه اŸنتخب السشويدي حقق انهزامه ا أ
من الفوز على اŸنتخب القطري بنتيجة  22إاصشابة مقابل .21
‘ الشس- -وط ال- -ث- -ا ،Êت- -غÒت األم -ور ‘ “كن رفقاء لعب برشسلونة اŸتأالق ““مام
م -ن اŸداف -ع Úوحسص ت -ه -دي -ف -ي ك-ب Òم-ن
القاعة البيضشاويةﬁ :مد فوزي بقاصص
ا÷انب ،Úوهو ما جعل اإلثارة تبلغ ذروتها الربع سساعة األو ¤حيث  ⁄نشساهد أاهداف دي -ك -ا““ م -ن ت -ع-م-ي-ق ال-ف-ارق إا ¤ه-دف‘ Ú
اŸرحلة األو ¤كانت مليئة با◊ماسص ،إا ¤غاية إاعÓن ا◊كم اإلسسلندي ““بÎسسن ك - - -ثÒة ،ول - - -عب ا◊ارسس Úدورا ك - - -بÒا ‘ غالبية أاطوار الشسوط الثا ،Êمسستفيدين من
بعدما شساهدنا ندية كبÒة ب ÚاŸنتخب Úزفافار““ نهاية اŸرحلة األو ¤بـ  19إاصسابة ا◊فاظ على عذرية شسباكهما Ÿدة طويلة كÌة األخطاء التي وقع فيها دفاع اŸنتخب
Œاوزت السسبع دقائق ،لكن مع مرور الوقت السس -وي -دي ال -ذي وج -د ن -فسس -ه ي-ل-عب ع-ل-ى
منذ بداية اللقاء الذي “يز بخشسونة كبÒة ‘ كل جهة.
م- -ن -اسس -ب -ت Úدون لعب بسس -بب م -ع -اق -ب -ت -ه
Óشسارة فإان هذه الفرق تتواجد ‘ ›موعة ا÷زائر باإلضسافة إا ¤كل
مواجهة أاول أامسص .ل إ
ب -اÿروج ل-دق-ي-ق-ت ،Úوه-و م-ا ج-ع-ل ع-ام-ل
حققا ثا Êفوز لهما ‘ بطولة العا ⁄لكرة اليد اششبال
من اŸغرب وكرواتيا.
اŸف -اج -أاة ي -غ -يب ل -ي -ن -ت -ه -ي ال -ل -ق -اء ب -ف-وز
على هامشص اŸواجهة أاكد لعب اŸنتخب اإليسسلندي اأوتن ريكارتشسور ‘ تصسريح حصسري
الفرنسسي Úبنتيجة  31هدفا مقابل .28
÷ريدة ““الشسعب““ ان اŸواجهة كانت سسهلة بالنسسبة للفريق ضسد اŸنتخب السسعودي قائÓ
وب -ه -ذه ال -ن-ت-ي-ج-ة يÎب-ع ““اÈÿاء““ ع-ل-ى
حقق منتخب إايسشلندا فوزا عريضشا هو الثا Êله على التوا‹ خÓل اŸواجهة التي لنا «:لن نتسساهل مع اŸنافسص القادم ألننا نهدف إا ¤التأاهل إا ¤الدور الثا ‘ ÊاŸركز األول
صسدارة اÛموعة الثانية ويسسÒون بخطى
جمعته أامسس مع نظÒه السشعودي بقاعة حرششة ◊سشاب ا÷ولة الثانية من الدور ضسمن هذه اÛموعة لكي نتقابل مع فرق أاقل قوة فيما بعد““.
ثابتة نحو التأاهل للدور الثا Êمن مونديال
لول ما أاهله لتصشدر اÛموعة الرابعة بـ  4نقاط ضشمن منافسشة بطولة العا ⁄لكرة وعن اŸواجهة مع اÿضسر قال الÓعب «:اŸباراة ضسد ا÷زائر سستكون صسعبة دون شسك ألن
ا÷زائر.
ا أ
الفريق Áلك ›موعة جيدة ويلعب أامام أانصساره ولكن نحن جاهزون خاصسة أاننا وجدنا
م - -درب اŸن - -ت- -خب السس- -وي- -دي ““أاول- -ف
اليد ‘ طبعتها الـ  21التي تتواصشل با÷زائر إا ¤غاية الـ 30جويلية ا÷اري.
أاجواءا رائعة ‘ ا÷زائر البلد اŸضسياف““.
نيسسÎوام““ أاعرب عن أاسسفه للهزÁة التي
تلقاها منتخبه أامام الديكة الفرنسسية ،وقال
إŸنتخب إŸغربي تلقى ثا ÊهزÁة
““لسست سس-ع-ي-دا ل-ل-ن-ت-ي-ج-ة ال-ن-ه-ائ-ية ألنه كان
سسيطر اŸنتخب اإليسسلندي على أاطوار اŸباراة منذ البداية وكان الفضسل بكث Òمن
بإامكاننا إانهاء اللقاء لصسا◊نا لو حافظنا
اŸنتخب السسعودي تكتيكيا وبدنيا مسستغ Óكل الفرصص اŸتاحة أامامه وكان الÓعبون أاما اŸواجهة الثانية من نفسص اÛموعة التي جمعت اŸنتخب اŸغربي ونظÒه الكرواتي
Óسسف Ÿا
على تركيزنا إا ¤نهاية اللقاء ،ل أ
يعتمدون على الهجمات اŸعاكسسة السسريعة ،و‘ غالب األحيان كانت هجوماتهم مبنية من فقد انتهت لصسالح هذا األخ Òبنتيجة ثقيلة  29مقابل  12ليتلقى أاسسود األطلسص ثا ÊهزÁة
ي -ت -ع -ل -ق األم -ر ب -ك -ب -ار ال -ل -ع -ب -ة وأاصس-ح-اب
اÿلف بطريقة متناسسقة منهي ÚاŸرحلة األو ¤بتفوق عريضص ب  24مقابل  9أاهداف.
لهم ‘ هذا الدور ما يعني أان أامورهم تعقدت أاك Ìألن قادم اللقاءات سستكون أاك Ìصسعوبة.
الختصساصص الÎكيز هو الذي يلعب الفارق
ل
إ
ا
ت
أاما ‘ الشسوط الثا Êحاول السسعوديون العودة ‘ النتيجة من خÓل العمل على اŸرتدا
بينما حقق اŸنتخب الكرواتي ثا Êفوز له ليلتحق بإايسسلندا ‘ ريادة الÎتيب بـ  4نقاط ما
‘ ال - -ن - -ه - -اي - -ة ،واألخ Òك - -ان م- -ن ج- -انب
أان فارق اÈÿة وا÷اهزية البدنية حال دون ذلك ،خاصسة بعدما نال التعب منهم لتنتهي يعني أان الصسراع أاصسبح شسديد ب Úالفرق التي تلعب من أاجل التأاهل للدور الثا Êمن اŸنافسسة
ال-ف-رنسس-ي Úن-ه-ن-ئ-ه-م ب-الفوز ،وسسنعمل على
اŸواجهة بفوز سساحق ليسسلندا  48مقابل  24ليكون الثا Êلهم بعدما أاطاحوا باألرجنت ‘ Úالتي Œري ‘ ظروف عادية وهادئة من كل النواحي.
الفوز ‘ اللقاء الثالث لسستعادة الثقة““.

إإيسسلندإ وكروإتيا ‘ صسدرإة إÛموعتÚ
قاعة حرششة :نبيلة بوقرين
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‘ ندوة صصحفية نشصطها ،أمسس بقاعة ديوأن بلدية وهرأن،
أوضصح أبرأهيم صصديقي مدير أŸهرجان ،أن أŸسصاألة تتعلّق
Ãقاومة كبÒة أبدأها أŸهرجان ليسصتمر بالباهية وهرأن ألتي
وضص-عت بصص-م-ات-ه-ا ‘ ع-ا ⁄ألسص-ي-ن-م-ا ،وأل-ع-ا ⁄أل-ع-رب-ي ي-زدح-م
باŸهرجانات ألعتيدة وألعريقة.
أعت Èصصديقي أ◊دث ألذي تتجدد فيه معا Êألفخر وأ’عتزأز
ل -دى أ÷زأئ -ري Úج-م-ي-ع-ا ،ن-ق-ط-ة مضص-ي-ئ-ة ‘ مسصÒة ألسص-ي-ن-م-ا
ألعربية ،متطلعا بعزم وثقة أإ ¤مسصتقبل أفضصل يعود بهذأ ألفن
ألعريق أإ ¤ألعصصر ألذهبي ،حيث ينافسس ‘ جودته و أفكاره
أشصهر ألفنون ألعاŸية بهوية عربية متكاملة .هو ما أشصÎطته
أإدأرة مهرجان وهرأن ‘ دورته أ÷ديدة ،وألتي أّكدت على أن
–م -ل أ’أف Ó-م أŸشص -ارك -ة ه -وي -ة ع -رب -ي-ة م-ن ج-ه-ة أ’إن-ت-اج أو
أ’إخرأج و أن تطغى عليها أ÷ودة وأ÷دة وغÒها من ألعناصصر
أ’أخرى.
من أ’أسصماء ألكبÒة باأعمالها أÿالدة ،ألتي أرتاأى مهرجان
وهرأن ،أن يقف لها وقفة أإجÓل وأحÎأم ألفنان أ÷زأئري
ألرأحل حسصن أ◊سصني وألذي أصصدر له أŸهرجان كتابا وّقعه
أ’أسص -ت -اذ سص -ع-ي-د ب-ن زرق-ة ،وأل-ك-اتب أل-روأئ-ي م-ول-ود م-ع-م-ري،
حارسس ألهوية ألذي صصنع أ◊دث سصينمائيا من خÓل أإبدأعاته
ألروأئية وألفنانة أŸصصرية ألرأحلة كرÁة ﬂتار ،أم ألسصينما
ألعربية ألتي قدمت ألكث Òللفن ألسصابع وتبقى أعمالها شصاهدة
على تاريخها ألكب.Ò
ك-م-ا ق-دم ل-ه أل-ن-اق-د ألسص-ي-ن-م-ائ-ي أل-ف-لسص-ط-ي-ني صصديق أ÷زأئر
ألرأحل بشصار أإبرأهيم ألذي يعت Èأحد أبرز أ’أقÓم ألسصينمائية
ألنقدية ‘ ألعا ⁄ألعربي ،دون نسصيان ألسصينمائية أ÷زأئرية،
نادية طلبي ألتي تعت Èمن أبرز أ’أقÓم ألسصينمائية ووأحدة من
صصّناع وقائع سصن Úأ÷مر لصصاحبه ÿضصر حمينة وفيلم رياح
رملية ألذي ترشصح لنيل جائزة مهرجان كان سصنة .2002
من أ’أسصماء ألثقيلة أيضصا ‘ ألعا ⁄ألعربي وألتي سصتحظى
بتكر Ëخاصس هذه أل ّسصنة على عطائها أŸتمّيز للسصينما طيلة
 50سصنة وجهودها أŸبذولة ‘ سصبيل أ‚اح مهرجان وهرأن
للفيلم ألفنان حسصان بن زرأري و
أŸم-ث-ل أل-ق-دي-ر ع-زت أل-عÓ-ي-ل-ي،
أشص- -ت- -غ- -ل م- -ع أ÷زأئ- -ري Úك- -ثÒأ
وعشصق أ÷زأئر حتى ألنخاع ،مع
أل-ت-ف-ات-ة ت-ب-دو أسص-ت-ث-ن-ائ-ي-ة لثÓثي
أ’أ›اد ،أل- -ف- -رق- -ة أل -ك -وم -ي -دي -ة
أل -وه -رأن -ي -ة أل-ت-ي –ّدت سص-ن-وأت
أ÷م- - - -ر ورسص- - - -مت أل - - -بسص - - -م - - -ة
باإمكانيات بسصيطة.
أإنها ألنقطة أ’إيجابية ألتي أثنى
عليها كثÒأ ألطاقم ألفني ألذي
يجزم أن مهرجان وهرأن للفيلم
ألعربي من أك ÈأŸهرجانات ألسصينمائية ‘ أ÷زأئر وأ’أكÌ
أنتشصارأ ‘ وسصائل أ’إعÓم ألعربية وأŸنابر ألدولية من حيث
أل-ف-ن ألسص-اب-ع وك-ل أ’أن-ظ-ار ت-ظ-ل مشص-دودة أإل-ي-ه م-ن-ذ أف-ت-ت-اح-ه
وأفÎأشس ألسص -ج -اد أ’أح -م -ر لضص -ي -وف -ه أإ ¤غ -اي -ة أ’إع Ó-ن ع-ن
ج- -وأئ- -زه أıت- -ل- -ف -ة سص -وأء ‘ أل -ف -ي -ل -م أل -قصص ،Òأل -ط -وي -ل أو
ألوثائقي.
وعد ﬁافظ أŸهرجان أإبرأهيم صصديقي عشصاق ألفن ألسصابع
ب -وج -ب -ة سص -ي -ن -م -ائ -ي -ة ح -اف -ل -ة ع -ل -ى م-ائ-دة ““م-ه-رج-ان وه-رأن
ألسصينمائي““ تضصم قرأبة ( 31فيلما) ضصمن أŸسصابقة ألرسصمية
وقسص -م ب -ان -ورأم-ا أل-ف-ي-ل-م أل-قصص Òوف-ي-ل-م أŸوب-اي-ل ( 17فيلما)
وألعروضس ألسصينمائية خارج أŸسصابقة ‘ ألهوأء ألطلق بوهرأن
( 06أفÓم) وعلى مسصتوى ألسصاحة ألكÈى لو’ية معسصكر (05
أفÓم) ،أإضصافة أإ 06( ¤أفÓم) تعرضس بالهوأء ألطلق وقاعة
ألعاÃ ⁄سصتغا Âوعروضس أخرى متنوعة سصتشصهدها و’ية عÚ
“وشصنت ألسصاحلية.

عن  7أفÓم رسصوم متحركة ‘ ضصيافة دأر أ’أيتام بوهرأن،
وغÒه -ا م -ن أل -ن -دوأت ألصص -ح -ف -ي -ة وأŸوؤ“رأت وأŸل -ت -ق -ي -ات
وألورشصات أÿاصصة بدءأ من  25جويلية أ÷اري على أŸسصرح
أ÷هوي عبد ألقادر علولة بوهرأن بحضصور وزير ألثقافة و‚وم
ألسص-ي-ن-م-ا أ÷زأئ-ري-ة وأل-ع-رب-ي-ة وأل-ع-اŸي-ة ‘ ج-و م-ن أ◊م-اسس
وألÎقب من عشصاق ألفن ألسصابع ،خاصصة مع أ’هتمام ألكبÒ
ألذي تاأخذه جوأئز ““ألوهر ألذهبي““.

رحلة البحث عن أاحمد باي
كما يشصرف أıرج وأŸنتج أ’إيرأ““ Êجمال شصورجة رفقة
أıرج مدير ألتصصوير أ’إيرأ Êألشصه› Òيد م Òفخرأيي.
على كاسصتينج فيلم أحمد باي ،حيث يزور مهرجان وهرأن
ألدو‹ للفيلم ألعربي خصصيصصا هذه ألسصنة للبحث عن ‡ثلÚ
ج -زأئ -ري Úيشص -ارك -ون ‘ ف -ي-ل-م أح-م-د ب-اي أل-ذي تشص-رف ع-ل-ى
عمليته أ’إنتاجية أŸنتجة سصمÒة
حاج جي.‹Ó
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ع“ Úوششنت ،معسشكر ومسشتغا ‘ Âقلب ا◊دث
كما تتمّيز ألدورة بالÈنامج أ÷ديد أŸوسصم بـ« ألسصينما تزور
سصجون وهرأن““ ويهدف أإ ¤منح نز’ء أŸوؤسصسصات ألعقابية
فرصصة للحصصول على ثقافة سصينمائية وتاريخية ،حيث سصيتم
عرضس أثن Úمن أ’أفÓم ألتي –مل موأضصيع هامة ،تتناول
تاريخ شصخصصيات لها رمزية كبÒة لدى كل أ÷زأئري Úناهيك

قضشايا ومواقف العا ⁄العربي
بعيدا عن السشياسشة وŒاذباتها

ت -ط -رح أ’أف Ó-م أŸشص -ارك -ة ‘
ب -رن -ام -ج أŸسص -اب -ق-ة أل-رسص-م-ي-ة،
ب -حسصب ن -فسس أŸصص -در ت-ول-ي-ف-ة
رأئعة للكث Òمن ألقضصايا أ÷ادة
أل -ت -ي ت Ó-مسس أل -وأق -ع أل -ع -رب -ي
و›م- - - - -وع- - - - -ة م- - - - -ن أ’أه - - - -وأء
وأ’أح -اسص -يسس ،أل-ت-ي ت-ع-كسس مصص-دأق-ي-ة أل-ط-رح ،وع-م-ق أل-روؤي-ة
أÛتمعية بعيدأ عن ألسصياسصة وجاذباتها.
من أ’أفÓم ألروأئية ألطويلة أŸشصاركة ‘ أŸسصابقة ألرسصمية
وعددها  11فيلما من  9دول عربية ،أفÓم تعرضس ’أول مرة
على غرأر ““‘ أنتظار ألسصنونوأت““ للمخرج أ÷زأئري كرË
موسصاوي و أآخر ““ أيام أŸدينة““ لتامر أحمد ألسصيد علي من
مصص -ر وف -ي -ل -م ““أ’أب““ ل -ب -اسص-ل أÿط-يب م-ن سص-وري-ا و«صص-ن-ع ‘
ألعرأق““ ÷اسصم ﬁمد جاسصم.
من أ’إنتاجات ألعربية للفيلم أ÷زأئري ألتونسصي ““ أوغيسصتيسس
أبن دموعه““ لصصاحبه أŸصصري سصم Òسصيف ‘ ثا Êعرضس
عربي له بعد مهرجان قرطاج ويعت Èوأحد من أهم أ’أعمال
ألسصينمائية أŸرشصحة لنيل أحدى جوأئز أŸهرجان ،أإضصافة أإ¤
ألفيلم أ÷زأئري ““ألعشصيق““ لسصي فوضصيل عمار و«ألرجال فقد
عند ألدفن““ للمخرج أŸصصري ألكعيبي عبد ألله خليفة و«غدوة
حي““ لعاشصور لطفي من تونسس و«ألبحث عن ألسصلطة““ لبنسصودة
ﬁمد من أŸغرب وأآخر أيام أŸدينة للمصصري تامر أحمد
ألسصيد علي وألفيلم أللبناﬁ““ Êبسس““ لبطرسس صصو‘ وأللبناÊ
““ناتسس““ لÈجسصت هÔي بول.
أما أ’أفÓم ألقصصÒة  10أŸنتقاة للمشصاركة ‘ نفسس أŸسصابقة
فتمّثل  10دول ،من بينها أ÷زأئر أŸشصاركة بفيلم ““وعدك““
Ùم -د ي-ارغ-ي وم-وري-ط-ان-ي-ا ب-ف-ي-ل-م ““ط-ري-ق أ’أم-ل““ ’أشص-ك-ون-ة
ﬁمد ومن ألسصعودية ““هدوء منتصصف ألليل““ للصصرهيد علي
ومن أŸغرب ““حبوب منح أ◊لم““ لعصصام دأخو ومن فلسصطÚ

““خ -مسص -ة أو’د وع -ج -ل““ لسص -ع -ي -د زأغ -ة ،ك -م -ا تشص-ارك ل-ب-ن-ان بـ
““صصدأع““ لصصاحبه سصلوم معتز وألبحرين بفيلم ““ أشصقر““ لسصلمان
يوسصف أحمد ﬁمد سصلمان ،ومن مصصر وقع أ’إختيار على فيلم
““أل-ب-ان-ون-ة““ ل-ن-اج-ي أسص-م-اع-ي-ل ﬁم-د ،ك-م-ا تشص-ارك ألسصودأن بـ
““نيكروك““ Ùمد كردنفا‹ ولبنان بـ ““ألببغاء““ ’أ›د ألرشصيد
ودرين سصÓم.
كما تشصارك أ÷زأئر ‘ مسصابقة أ’أفÓم ألوثائقية وعددها
عشصرة ““ ““10بثÓثة أعمال ،أ’أول للمخرج مرزأق علوشس بفيلم
““–قيق ‘ أ÷نة““ و«حزأم““ ◊ميد بن عمرة ويوسصف شصاهÚ
و«أ÷زأئر““ لسصليم أوغار ومن لبنان يشصارك أıرجان أإليان
ألرأهب بفيلم ““ميل يا غزيل““ وماهر أبي سصمر بـ ““ﬂدوم““Ú
وتشصارك أŸغرب بفيلم ““منزل أÛا’ت““ للمخرج حديد تالة
ومن تونسس ““سصيدة من –ت ألرماد““ للمخرجة بوعليقي سصمية
ومن فلسصط““ Úأصصطياد أ’أشصباح““ لعندو Êرياضس وألعرأق بـ
““أل-ف-رق-ة““ ل-ل-م-خ-رج أل-ب-ك-ر ج-ع-ف-ر وم-ن مصص-ر ““أح-نا أŸصصريÚ
أ’رمن““ لوحيد صصبحي.
يتم عرضس كل هذه أ’أفÓم ألطويلة وألقصصÒة على مسصتوى
ثÓثة فضصاءأت وهي سصينما ألسصعادة وسصينما أŸغرب وكذأ قاعة
م -ت-ح-ف ألسص-ي-ن-م-ا وأŸسص-رح أ÷ه-وي ع-ب-د أل-ق-ادر ع-ل-ول-ة أل-ت-ي
سصيحتضصن سصهرة أ’إفتتاح وألندوأت ،مع وجود ميزة ‘ ألعروضس
ه -ذه ألسص -ن -ة ،ع -ل -ى أن ي -خ -ت -م أŸه -رج -ان ب-اح-ت-ف-ال-ي-ة خ-اصص-ة
يحتضصنها مسصرح ألهوأء ألطلق ‘  31جويلية أŸقبل.

÷نة –كيم ببعد عاŸي
أما ÷نة ألتحكيم ،فسصتحمل هذه ألسصنة بعدأ عاŸيا ،حيث
Œمع ألتشصكيلة أعضصاء من فرنسصا ،روسصيا ،ألسصويد وغÒها من
ألدول ألعربية ،وسصتكون ÷نة –كيم أ’أفÓم ألروأئية ألطويلة

–ت رئ -اسص -ة أıرج أل -ت -ونسص -ي ف -ري -د ب -وق -دي -ر ،أح -د أب -رز
أıرج ‘ Úألعا ⁄ألعربي و أعضصاءه ألنجمة ألسصورية جمانة
م -رأد وأل -ت -ي شص -اركت م -وؤخ -رأ ‘ ع -م -ل سص -ي-ن-م-ائ-ي ‘ ت-رك-ي-ا
سص -ت -كشص -ف ع -ل -ي -ه ب -ه-ذأ أ◊دث أل-ه-ام وك-ذأ أل-ك-اتب وأŸف-ك-ر
أ÷زأئري صصاحب ألرصصيد ألهام ‘ ألبحث ألثقا‘ ،عزوز
بقاق ،أإضصافة أإ ¤أıرج ألعربي ألذأئع ألصصيت ،صصاحب أعلى
شصباك تذأكر ‘ تاريخ ألسصينما ألعربية ،ألسصوأد Êأ÷نسصية
سصعيد حامد وكذأ أŸمثلة ألعاŸية ألروأمنية كريسصتينا فلوتور،
أ◊ائ -زة ع -ل -ى ج -ائ -زة ألسص -ع -ف -ة أل -ذه -ب -ي -ة ‘ م -ه-رج-ان ك-ان
ألسصينمائي عام .2012
أ م -ا ب -ا ل -ن س ص -ب -ة ل -ق -ائ -م -ة ÷ان أل -ت -ح-ك-ي-م لÓ-أف Ó-م أل-قصصÒة ،
فسصتكون ‡ثلة باıرج أ÷زأئري كر Ëطرأيدية أŸقيم -
رئيسصاﬂ -رجاÁ ،تلك  40عاما خÈة ‘ ›ال ألسصينما
وأل - -ك - -وي - -ت - -ي دأوود ح س ص  ، Úأ÷ا م - -ع ب Úأل- -ع -م -ل أ’إع Ó-م -ي
وأ Ÿس ص -ر ح -ي  ،و م -ن › ا ل أل -ن -ق -د ” أخ-ت-ي-ار أ Ÿصص-ري-ة ع Ó-
أل ش ص -ا ف -ع -ي أ ك  Ìم -ن  20سص -ن -ة ‘ ›ا ل أل-ن-ق-د ألسص-ي-ن-م-ا ئ -ي
وألك ت ا ب ة  ،أإضصا ف ة أإ ¤ك ل م ن أŸمثلة أللبنانية ما دل Úط È
وأŸمثلة ألفرنسصية جو‹ نيكو‹ وألتي تصصور حاليا فيلم
روأئي فرنسصي سصويسصري أŸا.Ê
كما سصتكون أ’أفÓم ألوثائقية برئاسصة أب ألسصينما أŸسصتقلة
ألفلسصطينة ““ميشصيل خليفي““ ألذي يعت Èأحد رموز ألسصينما
ألعربية ،أ ¤جانب أıرج أ’إعÓمي أ÷زأئري ““عبد ألقادر
مام““ ألذي أشصتغل كثÒأ ‘ ألتلفزيون أ÷زأئري ولديه أفÓم
وثائقية بعديد دول ألعا ⁄وألناقد أŸغربي عبد أ◊ق منطرشس
أإضصافة أإ ¤ألباحثة ألدكتورة ‘ ألسصينما أ÷زأئرية ألسصويدية
ف-ي-ك-ت-وري-ا م-ي-تشص-ال وأıرج ن-ارل-ي-ف خ-وزح-اكو‹ من روسصيا
Áارسس ألسصينما منذ أÿمسصينيات ويعت Èأحد أبرز أıرجÚ
‘ تاريخ أ’–اد ألسصوفياتي سصابقا.

الخميسس  ٢0جويلية  ٢017م
الموافق لـ  ٢٦ششوال  14٣٨هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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’غنية الوهرانية بÓوي الهواري ‘ ذّمة الله
عميد ا أ

العدد
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حظي بوسسام رئيسس ا÷مهورية مؤوخرا
ووري ال- -ف- -ن- -ان ال- -ك- -ب Òب Ó-وي ال -ه -واري
الÌى ،مسس- -اء أامسسÃ ،قÈة ع Úال- -ب -يضس -اء
بوهران ،بعد أان فارق ا◊ياة عن عمر يناهز
 91سسنة ،إاثر وعكة صسحية .عانى الفنان من
اŸرضس ،وذلك منذ  3سسنوات أالزمه الفراشس
م -ط -ل -ع السس -ن -ة ا÷اري -ة .ب -ف -ق -دان-ه ،ت-ك-ون
’غ- -ن- -ي -ة
ا÷زائ- -ر ق- -د ف- -ق- -دت ’ ع- -م- -ي- -د ا أ
الوهرانية فحسسب ،بل عّراب النجوم الذين
ح -م -ل -وا راي -ة ال -ث-ق-اف-ة ا÷زائ-ري-ة ع-ال-ي-ا ‘
سسماء العاŸية ..رحل بÓوي الهواري ‘ يوم
أاسس- -ود ح- -الك ،رح- -ل ف- -ي -ه ال -ع Ó-م -ة ﬂت -ار
اسس-ك-ن-در ،وال-ف-ن-ان رشس-ي-د زغ-ي-م-ي ..ل-تكون
ا÷زائ-ر ال-ي-وم ..م-ن شس-رق-ه-ا إا ¤غ-رب-ه-ا‘ ..
حداد.

اŸايسسÎو عبد القادر بوعزارة:

رحيل عّراب ‚وم
ا÷زائر العاŸيÚ

«كم هو صسعٌب تعويضس فنان Úمن هذا الطراز»
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قبل أان ننقل إا ¤قّرائنا الكرام تصشريحات جمع
من الفنان Úالذين عرفوا الفقيد أاو احتكوا به ،هي
ذي Ùة عن بÓوي الهواري ‘ سشطور هيهات أان
تلخصس سشÒته اإلبداعية ا◊افلة.
ول - -د ب Ó- -وي ال - -ه - -واري ‘  ٢٣ج -ان-ف-ي 19٢٦
بوهران .تلقى تعليمه اŸوسشيقي مع والده ﬁمد
ت -ازي ه -اوي اŸوسش -ي -ق -ى وع-ازف ال-ق-وي-ط-رة وم-ع
ششقيقه قويدر بÓوي الذي جعله يكتششف ويتمتع
ب -أاصش -وات ال -ب -ا‚و وال -ع-ود .ب-ع-د ف-وزه ب-ج-ائ-زة ‘
مسش - -اب - -ق - -ة إاذاع - -ي - -ة ،اخ - -ت- -ار مسش- -اره ‘ –ديث
اŸوسشيقى الششعبية الوهرانية.
سش -ن -ة  194٢ب -دأا ت -ع -ل -م ال -ع -زف ع-ل-ى ال-ب-ي-ان-و
◊ن الفنان بÓوي الهواري أاك Ìمن
واألكورديونّ .
 500أاغنية تأاثر بها مغّنو الثمانينيات أامثال الششاب
م -ام -ي ،ه -واري ب -ن شش -ن-ات وآاخ-رون .ك-م-ا اق-ت-بسس
بÓ- -وي ال- -ه- -واري ع -ددا ك -بÒا م -ن نصش -وصس ك -ب -ار
الششعراء ،على غرار عبد القادر اÿالدي ،الششيخ
اŸيلودÿ ،ضشر بن خلوف ،مصشطفى بن إابراهيم
قدور بن سشم.Ò
كان الفقيد قد حظي مؤوخرا بالتكر Ëبوسشام
خاصس من طرف رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،رف-ق-ة ع-دد ك-ب Òم-ن ال-ف-ن-ان Úواألدباء
الذين قدموا الكث Òللثقافة واألدب ا÷زائري.Ú

’مة
رئيسس ›لسس ا أ
بن صسالح:

اŸرحوم ُعرف بالبسساطة
والتواضسع وعلّو الهّمة
‘ ب -رق -ي -ة إا¤
ع -ائ -ل -ة اŸرح -وم
ب Ó-وي ال -ه-واري،
وصش- - - -ف رئ- - - -يسس
›لسس األمة عبد
ال-ق-ادر ب-ن صش-ال-ح
ه - -ذا ال - -ف- -ق- -دان
ب-اŸصش-اب األل-يم،
الذي «فقدت فيه
ا÷زائ - - - -ر أاح- - - -د
أاعمدة الفن األصشيل،
ورمزا من رموز التمك Úلهذا النوع من األداء الفني
ع -ل -ى م -دى سش -ن-وات ط-وي-ل-ة ُع-رف ف-ي-ه-ا اŸرح-وم
بالبسشاطة والتواضشع وعلّو الهّمة».
كما اعت Èبن صشالح ‘ برقيته بأان الفقيد كان
«ه -رم -ا ك -بÒا اسش -ت -ح -ق ال -ت-ق-دي-ر ال-ك-ب ÒواÙب-ة
الصشادقة التي رفعته إا ¤اسشمى مكانة ‘ قلوب
اŸولوع Úباألغنية الششعبية ،وعلى السشاحة الفنية
والثقافية ‘ بÓدنا».
أاعرب بن صشالح عن عميق تأاثره بهذا اŸصشاب
ا÷ل -ل ،م -ت -ق ّ-دم -ا إا ¤ع -ائ -ل -ة ال -ف -ق -ي-د ب-ال-ت-ع-ازي
واŸواسشاة وخالصس الدعوات.

وزير الثقافة ميهوبي:

السساحة الفنية فقدت أاحد أاعمدتها
‘ ب - - -رق - - -ي - - -ة
ت-ع-زي-ة ،ق-ال وزي-ر
ال-ث-ق-اف-ة عزالدين
م- - -ي - -ه - -وب - -ي إان - -ه
ب- -رح- -ي -ل ال -ف -ن -ان
ب Ó- -وي ال- -ه- -اوي،
الذي عرف الفنان
ببسشاطته
وت-واضش-ع-ه ،وب-جودة
وجرأاة إابداعاته اŸوسشيقية والفنية ،تفقد السشاحة
الفنية عميد وهرم األغنية الوهرانية ،وأاحد من
مؤوسشسشي موسشيقى «العصشري» وأاول ملحن أادخل
ل- -ون السش- -م- -اع- -ي- -ات اŸوسش -ي -ق -ي -ة ‘ اŸوسش -ي -ق -ى
ا÷زائرية .تقدم الوزير بتعازيه اÿالصشة إا ¤أاسشرة
الفقيد واألسشرة الفنية ا÷زائرية ،راجيا من اŸو¤
أان يتغمد روحه الطاهرة برحمته الواسشعة ويسشكنه
فسشيح جناته.

اŸايسسÎو قويدر بوزيان:

«لن أانسسى من رافقني ‘ أاو ¤خطوات النجاح»

ل- -ل -م -ايسشÎو ق -وي -در
حن
بوزيان ،الفنان اŸل ّ
وم-دي-ر ال-ث-ق-اف-ة ا◊ا‹
ب- -وه- -ران ،ال- -ك- -ث‡ّ Òا
ي- -ق- -ول- -ه ع- -ن ال- -ف -ق -ي -د
وخصش- -ال- -ه ،وه- -و ال -ذي
ع- -رف- -ه م- -ن- -ذ م- -ط- -ل- -ع
ث- -م- -ان- -ي- -ن- -ي- -ات ال- -ق -رن
اŸاضشي.
كان التأاثر باديا على بوزيان وهو يقول لنا« :ل
أاسش -ت -حضش-ر ال-ك-ل-م-ات ألن اŸصش-اب ج-ل-ل واŸأاسش-اة
كبÒة جدا ..لقد فقدنا أايقونة وقامة ومعلما كبÒا
‘ اŸوسش- -ي- -ق -ى ال -وه -ران -ي -ة خ -اصش -ة وا÷زائ -ري -ة
والعربية عامة».
أاضش -اف« :ل -ق -د ك -ان األب ال -روح -ي ل -ك -ل ف-ن-اÊ
األغنية اŸعاصشرة ،تعامل مع أاسشماء كبÒة جدا،
خالد ،مامي ،بارودي ،جهيدة ،بن ششنات ،جلطي،
حسش- - -ن- - -ي ،وغÒه - -م ،ول - -ه ع - -دة أاوبÒات وأاف Ó- -م
ومسش- -رح- -ي- -ات ،وم- -ث- -ل ا÷زائ- -ر ‘ ال- -ع- -دي -د م -ن
اŸن -اسش -ب -ات ال -دول -ي -ة ..ك -م -ا ك-ان ق-ائ-د أاوركسشÎا
لسشنوات ،سشواء جوق اإلذاعة والتلفزيون ،أاو اإلذاعة
ا÷ه -وي -ة ال -ب -اه -ي-ة ..ك-ان ي-ب-دع وي-ج-دد ‘ الÎاث
وي -ع -م-ل ع-ل-ى عصش-رن-ت-ه ،وت-رك ب Úأاي-دي الشش-ب-اب
قاعدة صشلبة وأاسشاسشا متينا يبنى عليه».
من صشفات الرجل التي ذكرها لنا بوزيان أانه
«اتسشم بالصش Èوالرصشانة ،قليل الكÓم كث Òالتفك،Ò
ك -ث Òال -ت -بصش-ر ‘ األم-ور ،دق-ي-ق السش-ت-م-اع ودق-ي-ق
ا÷واب ،صش-احب ن-ك-ت-ة وح-ي-ن-م-ا ي-ح-ك-ي-ه-ا لك ف-هو
يفعل ذلك بالتمثيل».
يروي لنا اŸايسشÎو قويدر بوزيان أاوŒ ¤اربه
مع الفقيد ،التي تعود إا ¤أاول ◊ن ‘ حياته سشنة
 ،19٨4وك -انت أاغ -ن -ي -ة دي-ن-ي-ة أادت-ه-ا ال-ف-ن-ان-ة سش-ع-اد
ب-وع-ل-ي وك-تب ك-ل-م-ات-ه-ا ع-ب-د ا◊ل-ي-م ب-ونوة ..يقول
بوزيان« :من طبيعة أاي رئيسس جوق أان يكتفي بأاخذ
اللحن وتسشجيله ،إال أان بÓوي الهواري أادخلني معه
إا ¤األسشتوديو وأاششركني ‘ التسشجيل ،بل وطلب
مني أان أاعزف على العود فيما عزف هو على
القيثار ..لقد كان قّمة ‘ التواضشع و“ّيز بعطف
األب ..ل Áكن أان تنسشى ششخصشا كهذا ألنه هو من
بنى لك النجاح».
ي -خ -لصس م -دي -ر ث-ق-اف-ة وه-ران ب-ال-ق-ول« :ه-ي
خسشارة كبÒة للجزائر ،ندعو الله أان يتغمده بواسشع
رحمته ونطلب من كل من عرفه من قريب أاو بعيد
أان يدعو له بالرحمة ولذويه بالصش Èوالسشلوان».

الشساب مامي:

«الفقيد كان ‹ Ãثابة الأب»
ك -انت صش -دم -ة الشش -اب
مامي كبÒة ونحن نطلعه
بالهاتف ،على خ Èوفاة
عميد األغنية الوهرانية
ب Ó- - - -وي ال - - - -ه - - - -واري..
اسش- -ت -ج -م -ع م -ام -ي ق -واه
وك -ل-م-ات-ه ،وأاخÈن-ا ك-ي-ف
أان الفقيد قّدم له ثÓث

أاغا Êنالت واسشع الششهرة ،هي «ما عندي حاجة ‘
الناسس»« ،غالية ﬁبوبة قلبي» ،و»خلينا نششوفوك يا
غا‹».
أاضشاف مامي« :ل غبار على أانه كان معلما ‘
اŸوسشيقى والتلح ،Úكان رج Óعظيما ،لقد فقدنا
عمودا من أاعمدة اŸوسشيقى ا÷زائرية».
ي -خÈن -ا ‚م أاغ -ن -ي -ة ال -راي ،ال-ذي ب-ل-غ ب-ه-ا أاب-ع-د
ا◊دود ،كيف كانت Œربته مع الفقيد وهو يخطو
أاو ¤خطواته ‘ ميدان اŸوسشيقى« :حينما أاتيت من
سشعيدة إا ¤وهران وأانا صشغ Òأاحسشسشت أانه كان أابا ‹
أاك Ìمن كونه ملحنا ..لقد كنت مغنّي الراي الوحيد
القادم من خارج وهران ووجدت ‘ بÓوي الهواري
أابا ..لقد كنت يافعا حينها و ⁄أاقّدر ا◊ظ الذي نلته
بعناية بي ،ولكن فيما بعد عرفت إا ¤أايّ درجة كنت
ﬁظوظا».
يخلصس مامي إا ¤القول« :هذه سشنة الله ‘ خلقه،
أانا فع Óمتأاثر ومصشدوم ..إانا لله وإانا إاليه راجعون»..

عبد الله اŸناعي:

«خسسرنا مدرسسة
فنية “ثّل ا÷زائر
قاطبة»

اتصشلنا بنجم األغنية
السش -وف-ي-ة ،ال-ف-ن-ان ع-ب-د
ال - -ل - -ه اŸن - -اع - -ي ،ال- -ذي

وصشف بÓوي الهواري بأانه «‚م من ‚وم
ا÷زائ--ر ق--اط--ب--ة ،شش--رق--ه--ا وغ-رب-ه-ا» ،وأان-ه
«مدرسشة من اŸدارسس الكÈى ،وهو أاصشل
الشش---ه---رة ال--ت--ي ع--رف--ه--ا ال--راي ا◊ق--ي--ق--ي،
لغ-ن-ي-ة ال-وه-ران-ي-ة اŸب-ن-ي-ة على القصشيدة
وا أ
والصشوت».
أاضشاف اŸناعي« :عملنا معا من قبل،
ورغم أاننا ‘ نوع Úموسشيقيﬂ Úتلف Úإال
أان الحÎام اŸتبادل جمع بيننا ..لقد كنا
مسشؤوول Úعلى جيل بأاكمله».
‘ حديثه عن هذا ا÷يل من الفنانÚ
ي-ق-ول« :ج-ي-ل-ن-ا ن-ح-ن ال-ف-ن-ان Úأام-ثال بÓوي
ال--ه--واري ودري--اسش--ة وخ--ل--ي--ف--ي أاح-م-د ج-ي-ل
“درسس ع--ل--ى ي--د الشش--ي--وخ وك--ذا ا÷م-ه-ور،
لذلك كان ‚احنا عن اسشتحقاق ..حينما
أاذكر الششيوخ فأانا أاشش Òإا ¤الفرقا Êوالغفور
‡ن أاخذنا عنهم حتى ا÷لوسس
وغÒهما ّ
و»الÎب--ي--ع--ة» وال--ن--فسس ال--ط--وي--ل واŸث--اب--رة
وطريقة اسشتقبال ا÷مهور» .باŸقابل ،يرى
اŸناعي أان «ششباب اليوم يبحث عن الربح
السشريع أاك Ìمن الر“اء ‘ حضشن جمهوره
وكسشب حّبه واحÎامه».
ب---ال---ع---ودة إا ¤بÓ---وي ال---ه---واري ،وصش---ف
اŸناعي الفقيد بأانه رائد ‘ ›اله ،وكان
غ--ن--اؤوه م--درسش--ة م--ن م--دارسس ا◊ي-اة رف-ق-ة
أاحمد وهبي رحمه الله« ..خسشرنا مطربا،
وخسشرنا روحا ،ولكننا  ⁄نخسشر أاعمال»،
يقول اŸناعي.

ي - -رى ع - -ب - -د ال - -ق- -ادر
ب-وع-زارة ،م-دي-ر اŸعهد
ال - - -وط - - -ن - - -ي ال - - -ع - - -ا‹
ل-ل-م-وسش-ي-ق-ى ب-ال-عاصشمة،
واŸدي- - - - -ر السش - - - -اب - - - -ق
ÓوركسشÎا السشيمفونية
ل أ
ا÷زائ- -ري- -ة ،ب -أان ج -ي -ل
ب Ó- -وي ال- -ه- -واري وهب
لصش-يل..
ح-ي-ات-ه ل-ل-ف-ن ا أ
«هؤولء الفنانون  ⁄يكونوا يبحثون عن الربح
اŸادي وإا‰ا عن تقد Ëالفن النظيف وتهذيب
لذواق ⁄ ..ي---ك---ن ه---ؤولء دن---ي---وي ،Úوك---ان---وا
ا أ
” معنى
أ
ا
ب
Ú
ي
ن
ط
و
و
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و
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الكلمة».
أاضش---اف ب---أان---ه ل ي---وج---د ف---ن--ان  ⁄ي--ح--ت ّك
بالفقيد ،والكلّ أاخذ من عنده Ãا ‘ ذلك
‡ن
الفنان Úالذين وصشلوا العاŸية ،كما أانه ّ
وحّدوا ا÷زائر و ⁄يكن لديهم أاي إاحسشاسس
با÷هوية« ..صشعب جدا أان ‚د فنان Úمن
ه--ذا ال--ط--راز ،ط--راز بÓ-وي ال-ه-واري وأاح-م-د
وهبي والهاششمي قروابي وبوجمعة العنقيسس،
وقد قال بتهوفن إانه كتب موسشيقاه بدمه لأن
الدماء Œري ‘ ششراي Úالقلب ،وموسشيقاه
يجب أان تنتقل من القلب إا ¤القلب بدون
لن-ه-م
وسش--ي--ط ..وه--ؤولء كسش--ب--وا حّب ال--ن--اسس أ
أاعطونا فّنا نابعا من القلب».
ق---ال ب---وع---زارة إان ع---م---ال--ق--ة اŸوسش--ي--ق--ى
واŸسشرح ا÷زائري Úكانوا من طراز واحد
لصشيل لديه
وطينة واحدة ،فالفنان ا÷زائري ا أ
وزنه ‘ السشاحة الفنية وكسشب الحÎام ‘
أاوسشاط الششعب كله .وخلصس قائ« :Óأا“نى أان
ُيطلق اسشم بÓوي الهواري على صشرح ثقا‘
كب Òتخليدا لهذا السشم الفني العظيم».

شسردود مدير ا◊قوق اÛاورة:

«اقÎحنا نقله إا ¤اÿارج لكنه رفضس»

حينما اتصشلنا بالسشيد عبد ا◊ميد ششردود،
مدير ا◊قوق اÛاورة بالديوان الوطني ◊قوق
اŸؤولف ،كان ‘ الطريق إا ¤وهران لينوب عن
م -دي -ر ال -دي -وان سش -ام -ي ب -ن شش-ي-خ اŸت-واج-د ‘
مهمة .يقول ششردود إان الفقيد كان ملحنا كبÒا
لربعينيات ،وح Úوفاته كان رئيسس ÷نة
منذ ا أ
أابّوة اŸصشنفات اŸوسشيقية Ÿنطقة وهران.
أاضشاف بأانه كان ل يبخل بنصشائحه ،ورافق كل
فنا ÊاŸنطقة ،ومث Óحينما قّدم أاغنيته «ما
عندي حاجة ‘ الناسس» للششاب مامي ⁄ ،يكتف
لغنية اإ¤
فقط بذلك بل قام Ãرافقته ومتابعة ا أ
غ-اي-ة صشدورها .ك-م-ا ح-دث-ن-ا ع-ن ت-ك-ف-ل ديوان
ح -ق -وق اŸؤول -ف ب -ع Ó-ج -ه ،وأان اŸدي-ر ا÷ه-وي
لوهران (السشيد بلهاششمي) كان على اتصشال يومي
معه ،وقد «عرضشنا عليه السشفر إا ¤اÿارج ولكنه
رفضس ،ويتكفل الديوان أايضشا بتششييعه إا ¤مثواه
لخ ،Òوهو حق من حقوق الفنان كونه كان
ا أ
عضشوا بديوان حقوق اŸؤولف ،ويعت Èهذا جزًءا
من التأام Úالجتماعي للفنان».

ا’سسرة الفنية والثقافية متاثرة برحيله

بÓوي موسسيقار من طينة الكبار

’سسرة الفنية والثقافية عن
عÈت ا أ
’غ-ن-ي-ة
ت -اث -ره -ا ال -ب-ال-غ ل-ف-ق-دان ع-م-ي-د ا أ
ا÷زائ -ري -ة ب Ó-وي ال -ه -واري ،مسس -ت -ذك-رة
أاع -م -ال -ه وإا‚ازات -ه ،م -ؤوك-دة أان-ه سس-ي-ب-ق-ى
خالدا ‘ الذاكرة رغم رحيل.
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وجاءت مرثية بÓوي الهواري ،قبل يوم
فقط من افتتاح الطبعة العاششرة Ÿهرجان
اŸوسشيقى واألغنية الوهرانية وثÓثة أاششهر
ف -ق -ط م -ن ت-ك-ر Ëال-دول-ة ل-ه Ãن-ح-ه وسش-ام
السشتحقاق الوطني.
ع ّ-ب-ر ك-ل اسش-م ع-ن ح-زن-ه ع-ل-ى ط-ري-ق-ت-ه
اÿاصش -ة ،م -ع ح-رصش-ه-ا ع-ل-ى ت-ق-د Ëواجب
العزاء ‘ وفاة الهواري فجر أامسس األربعاء
عن عمر يناهز  91عاما ،وحضشور مراسشيم
الدفن ÃقÈة ع Úالبيضشاء Ãششاركة وزير
الثقافة و‡ثلي الهيئات الثقافية ومؤوسشسشة
ال -دي -وان ال -وط-ن-ي ◊ق-وق اŸؤول-ف وح-ق-وق
اÛاورة وال- -دي- -وان ال- -وط- -ن- -ي ل- -ل- -ث -ق -اف -ة
واإلعÓم الذي أالغى حف Óاليوم بالباهية
حزنا على رحيل قامة من الفن ا÷زائري.
‘ هذا الطار ع Èبلهششمي بوسشيف

اŸدير ا÷هوي ◊قوق اŸؤولف وا◊قوق
اÛاورة ل»الششعب» عن تأاثره الكب Òلرحيل
ب Ó- -وي ﬁم - -د ال - -ه - -واري ،واصش- -ف- -ا إاي- -اه
بالعمÓق رجل الفن بدون منازع.
وع -اد ل -ي -ذ ّك -ر ب -أاّن -ه اب -ت -ك-ر رب-ع اŸق-ام،
بقيتاره وأادخل لون السشماعيات اŸوسشيقية
‘ اŸوسش- -ي- -ق -ى ا÷زائ -ري -ة ،ل -ي -ن -ال ب -ذلك
إاع -ج -اب أاشش -ه -ر ال -ف -ن -ان Úال -ع -ا ÚŸأام -ث-ل
اŸوسشيقار الراحل ﬁمد عبد الوهاب ...
وهذا ‡ا يصشنفه كملحن ذو جرئة تتفاوت
اÙليات ،وإا ¤جانب مواهبه ‘ التلحÚ
وال -غ -ن-اء ،ق-دم ال-ك-ث Òم-ن اŸواهب الشش-اب-ة
و◊ّن ل - -ه - -ا ك - -م- -ا ّ◊ن م- -ع- -ظ- -م األغ- -اÊ
الوهرانية».
ق -ال ب -ل -ه -اشش -م -ي أان-ه ق-دم أاك Ìم-ن 500
أاغ-ن-ي-ة م-ن-ه-ا م-ن غ-ن-اه-ا بصش-وت-ه وم-ن-ها من
غناها ششبان مثل صشباح الصشغÒة وجهيدة
وال -ك -ي -ن -غ خ -ال -د وم-ام-ي وصش-اب-ر ودري-اسش-ة
وأاحمد وهبي وهواري بن ششنات ...داعيا
الششباب من عششاق الفن إا ¤اإلنتهال من
ع -ا ⁄ال -ه -واري ال -ث-ق-ي-ل ب-اب-ت-ك-اره ورصش-ي-ده
وأامنيات التي ل “وت Ãوته بأاخذ اŸششعل
وإاعÓ- -ء ال- -ف- -ن ا÷زائ- -ري الصش- -ي -ل وسش -ط
الفنون الخرية.

وواصشل بلهاششمي « الفنان الراحل بÓوي
الهواري عاشس عزيزا ومات عزيزا وقد
حضش -ي ب -ع -دي -د ال -ت-ك-رÁات ،وع-ل-ى رأاسش-ه-ا
ال -دي -وان ال -وط-ن-ي ◊ق-وق اŸؤول-ف وح-ق-وق
اÛاورة برئاسشة بن ششيخ ا◊سش Úسشامي،
الذي دأاب على زياره وكانت آاخر زيارة له
شش- -ه- -ر رمضش- -ان اŸنصش- -رم رف- -ق- -ة ال- -وزي- -ر
ع- -زال- -دي- -ن م- -ي- -ه -وب -ي م -ع إالئ -ه ال -راع -ي -ة
والهتمام الÓزم فÎة منذ مرضشه».
* نصشÒة عياششي مديرية توزيع ا◊قوق
ل- -دى ال- -دي- -وان ال- -وط- -ن- -ي ◊ق -وق اŸؤول -ف
وا◊قوق اÛاورة قالت ‘ ششهادتها عن
ال -راح -ل «ه -و ال -ف-ن-ان اإلنسش-ان ال-ذي Œلت
عظمة إانسشانيته بعظمة تواضشعه ‘ تعامله
مع ا÷يل القد Ëوا÷ديد ،يعتمد عليه
بصشورة أاسشاسشية على عÓقاته اŸهنية داخل
أاو خارج نطاقها».
واعتÈت نصشÒة أاّنها «واحدة من أاسشرار
‚اح الهواري وتعايششه مع الفنان Úالقدامى
واŸعاصشرين طيلة مششواره الفني منذ مطلع
األربعينات ،لينخرط سشنة  ‘ 1947ششركة
اŸؤولف ÚواŸلحن Úوالناششرين للموسشيقي،
سشليل ششركة الديوان الوطني ◊قوق اŸؤولف
وا◊قوق اÛاورة حاليا».

ثقافة

الخميسس  20جويلية  201٧م
الموافق لـ  26ششوال  1٤3٨هـ

حافظ على عهد الششهداء ووّفى بوعد العلماء

أŸدية تشسيّع ألشسيخ ﬂتار إأسسكندر إأ ¤مثوأه أأ’خÒ

شش- -عّ- -ي- -ت م- -دي- -ن- -ة
اŸدي- -ة أامسش ،اب- -ن -ه -ا
ال - - -ك - - -ب Òالشش- - -ي- - -خ
ﬁم - - - - -د ﬂت - - - - -ار
اسشكندر إا ¤مثواه
لخ- -Ã Ò- -ق È-ة
ا أ
حي اŸصشلى ،أاين
اجتمعت
جماهÒ
غ- -فÒة ل- -وداع اŸؤورخ
ال- -ب- -احث ،واÙق- -ق ال- -دارسش ال- -ذي
ط-اŸا اح-تضش-ن ك-ل ال-ذي-ن ع-رف-وه بواسشع
م-ن ﬁب-ت-ه ،وأاغ-دق ع-ل-ي-ه-م م-ن عطائه
لدبي.
اŸعر‘ التاريخي وا أ

أŸدية  :م.كاف
وشش -ارك ‘ تشش -ي-ي-ع ف-ق-ي-د م-دي-ن-ة اŸدي-ة،
ج - -م - -وع ك- -بÒة م- -ن اŸواط- -ن Úرغ- -م درج- -ة
ا◊رارة اŸرت-ف-ع-ة ال-ت-ي تشش-ه-ده-ا اŸن-ط-ق-ة،
وكان على رأاسس مودعي الششيخ اسشكندر أاعيان
و’ية اŸدية وﬂتلف و’يات الوطن ،بينهم
أاعضشاء من اÛلسس الو’ئي لو’ية اŸدية،
ورئيسس منظمة اÛاهدين بالو’ية ،إاضشافة
إا ¤م -ث -ق -ف Úوإاع Ó-م -ي Úم -رم -وق Úع -رف -وا
الراحل الكب ،Òوعاششوا معه صشÈه على نششر

اŸعارف،
وحرصشه
على اإ’سشهام
ال- -ع- -ل- -م- -ي ‘
ﬂتلف
اŸلتقيات
والندوات
العلمية التي تقام
ع Èك- - - -ل أارج - - -اء
الوطن.
وي - - -ع - - -رف ع - - -ن
الشش - - - -ي - - - -خ ﬂت - - - -ار
اسشكندر أانه ابن مدرسشة الوطنية ا÷زائرية،
ح -يث ت -ت -ل -م -ذ ع -ل-ى ي-دي الّشش-ي-خ
ﬁم -د ال -ع -ي -د آال خ -ل -ي -ف-ة ،وظّ-ل
يذكره طوال حياته ،ويعتز به ،كما
أان -ه ن -ه -ل م -ن م -ع -ارف اب -ن ع-م-ه
وصش -ه -ره ال -ع Ó-م-ة الشش-ي-خ فضش-ي-ل
اسشكندر ،وبقي وفيا لذكراه إا ¤أان
واف - -اه اأ’ج - -ل مسش - -اء أامسس اأ’ول
باŸدية عن عمر ناهز اÿامسشة
والتسشع.Ú
وك -ان ل-لشش-ي-خ ﬂت-ار اسش-ك-ن-در اسش-ه-ام-ه ‘
ثورة التحرير الوطني ،إاذ يعرف بأانه هو من
تو ¤نقل رسشائل اŸرحوم الرئيسس أاحمد بن
بلة من القاهرة إا ¤قادة الثورة التحريرية

ال -ب -ارك -ة ،مصش-ط-ف-ى ب-ن ب-ول-ع-ي-د ،ال-ع-رب-ي ب-ن
مهيدي وإابراهيم غرافة؛ وكانت هذه الرسشائل
ال -داف -ع ا◊ق -ي -ق -ي ’ل -ت -ئ -ام ›م -وع -ة الـ 22
التاريخية ،وما نتج عن قراراتها من التأاسشيسس
لثورة نوفم ÈاŸباركة.
ويششهد الفاعلون ‘ اÛال الثقا‘ بأان
الشش -ي -خ ﬂت-ار اسش-ك-ن-در ع-اشس ح-ريصش-ا ع-ل-ى
اإ’سش -ه -ام ا÷اد ‘ ك -ل اŸل -ت -ق -ي -ات ال-ع-ل-م-ي-ة
وال- -ت -اري -خ -ي -ة ،ول -ق -د ن -ال عضش -وي -ة اÛلسس
اإ’سش Ó-م -ي اأ’ع -ل-ى ،وعضش-وي-ة ا–اد ال-ك-ت-اب
ا÷زائ -ري ،Úك -م -ا ت -رأاسس ج -م -ع -ي -ة ال -ت -اري -خ
واŸعا ⁄اأ’ثرية ،وهي جمعية و’ئية تنششط
ع -ل -ى مسش -ت -وى و’ي-ة اŸدي-ة ،ك-م-ا ت-و ¤م-نÈ
اŸسش-ج-د ا◊ن-ف-ي ب-اŸدي-ة ،ب-عد
وف -اة اب -ن ع -م -ه وصش -ه-ره الشش-ي-خ
فضش- -ي- -ل اسش -ك -ن -در ،وسش -ار ع -ل -ى
ن- -ه -ج -ه ،ل -ي -ت -ف -رغ ب -ع -د ذلك إا¤
ال-ت-أال-ي-ف وال-ب-حث ،وي-ث-م-ر جهده
عن أاعمال ناهزت اأ’ربع Úكتابا،
م -ن -ا اŸط -ب -وع وم -ن -ه -ا م -ا ي-زال
ﬂطوطا ،ولعل أاهّم مؤولف له هو
«اŸفسش- - -رون ا÷زائ - -ري - -ون عÈ
العصشور» ،وهو كتاب موسشوعي جمع كثÒا من
ال-ت-ف-اسش Òا÷زائ-ري-ة ال-ت-ي غ-ي-ب-ت-ها الظروف،
إاضش -اف -ة إا ¤مشش-روع م-وسش-وع-ي آاخ-ر ب-ع-ن-وان:
«اÙدثون ا÷زائريون ع Èالعصشور».

أأقÎح أن –مل
ألدورة ألقادمة
Ÿهرجان ﬁمد
ألعيد إأسسمه

تصشريحات من حضشروا جنازة الفقيد ﬂتار اسشكندر

مزغيشض :يقطع أŸسسافات ألبعيدة ◊ضسور ألفعاليات ألثقافية دون ملل أو كلل
حرزألله  :طبع أعماله ،إأهدأء مكتبته أÿاصسة ÷امعة أŸدية خ Òتكر Ëله
الششاعر عبد العا‹ مزغيشش:

كان أشسبه ÓÃك Áشسي على أ’رضض
ع -رفت ال-ف-ق-ي-د ‘ م-ه-رج-ان
ﬁمد العيد آال خليفة ببسشكرة
عام  .2006كان بالنسشبة ‹ أاششبه
ÓÃك Áششي على اأ’رضس وقارا
و حياء وتواضشعا وسشعة قلب وما
ل -فت ان-ت-ب-اه-ي ‘ ال-ب-دء م-ظ-ه-ره
اأ’نيق وﬁفظته ا÷لدية العامرة
بالوثائق التي تدل على ارتباطه
بششيخه ﬁمد العيد آال خليفة...
رحمهما الله ...صشعد الششيخ ا¤
اŸنصشة وفتح اÙفظة وأاخرج
أاوراقا أاصشلية هي مراسشÓته مع
شش -ي -خ -ه الشش -اع -ر ﬁم -د ال -ع -ي-د
وقصشائد بخط الششاعر ...ويبدو
أان تراثا كبÒا ومهما يحوزه هذا
الرجل الفاضشل رحمه الله.
كان رغم تقدم السشن ووعثاء

السشفر يقطع اŸسشافات دون كلل
أاو م -ل -ل اك -رام -ا لشش -ي -خ-ه ﬁم-د
ال -ع -ي -د ال -ذي يصش -ر ع -ل -ى ق -راءة
الفا–ة على قÈه ⁄ .التق الششيخ
ب-ع-د  2006ا’ ق -ل-ي ...Ó-ل-ك-ن ‘
سش - -ن- -ة 2012و Ãن- -اسش- -ب- -ة ال- -ي -وم
العاŸي للششعر زرته رفقة عدد

من الششعراء منهم بوزيد حرزالله
وسشليمان جوادي وﬁمد كاديك
وآاخ- -رون ...ال- -زي- -ارة ن -ظ -م -ت -ه -ا
ج -م -ع -ي -ة ال-ك-ل-م-ة ‘ ل-ي-ل-ة داف-ئ-ة
مفعمة باÙبة وعبق التاريخ...
كنا ‘ حضشرة الششيخ اسشكندر ‘
بيته وب Úافراد عائلته نسشتمتع

ب-ل-غ-ت-ه ال-ع-رب-ي-ة ال-راقية وذكرياته
اÿالدة الباقية ...ومعه التقطنا
صش -ورا ل -ل-ذك-رى وم-ا أاغÓ-ه-ا م-ن
صش- -ور ...وق- -د ج- -ئ -ن -ا ل -ت -ك -رÁه
فكرمنا بحسشن ا’سشتقبال وروعة
ا◊ديث
أاقسشم انني  ⁄اسشتمتع بحديث
رجل طاعن ‘ السشن مثله ورÃا
’ يششبهه ‘ عذوبة الكÓم سشوى
شش -ي -خ -ن-ا ﬁم-د الصش-ال-ح صش-دي-ق
اطال الله عمره ...آامل ‘ اأ’خÒ
ان يتم نششر مؤولفاته اıطوطة
واع - -ادة ط - -ب - -ع م - -ا ” ط - -ب - -ع - -ه
سشابقا ....وتسشليم مكتبته ÷امعة
اŸدي -ة أاو ل -ل -م -ك -ت-ب-ة ال-وط-ن-ي-ة..
وأاع -ل -م ان ه -ذا سش -يسش-ع-د اب-ن-اءه
وبناته ...رحمه الله ونفعنا بعلمه
ودعائه لنا ونحن نغادر بيته ‘
ت- -لك ال- -ل- -ي- -ل -ة ال -ت -ي ’ Áك -ن ان
انسشاها.

الششاعر بوزيد حرزالله:

يشسهد له بسسماحة أأخÓقه وتفتحه على جيل ألشسباب
ت -ع -ود م -ع -رف -ت -ي ب -الشش -ي -خ اسش-ك-ن-در إا¤
ثمانينيات القرن اŸاضشي مع أاو ¤دورات
مهرجان ﬁمد العيد أاسشتاذه ومعلمه ،وكان
ال -راح -ل وف -ي-ا ا ¤ح-د ك-ب Òل-لشش-ي-خ ﬁم-د
العيد فجمع اششعاره بعد وفاته وكان يقرأا لنا
نصشوصشا  ⁄ترد ‘ ديوان ﬁمد العيد...
وعرف الفقيد بسشماحته وتفتحه على جيل

الششباب الذي كنا ‰ثله آانذاك كان ينصشت
ل -ن -ا ب-حب و ⁄نشش-ع-ر خÓ-ل ج-لسش-ات-ه م-ع-ن-ا
بذلك الناصشح أاو اŸوجه اŸسشتبد برأايه...
خحو’ كان ’ تكاد تسشمع صشوته وهو يتدفق
معارف ‘ اللغة والنحو والششعر والتاريخ.
وهو واحد ‡ن اعتنقوا مذهب ا◊نفية
السشمح على نهج الششيخ فضشيل اسشكندر...

وت- -ع -ت ÈاŸدي -ة مسش -ق -ط رأاسش -ه ال -ذي ظ -ل
متمسشكا به ومواظبا على اسشتقبال مريديه
من الباحث Úالششغوف Úبسشماع الدروسس منه
والذكريات .اقÎح ان –مل الدورة القادمة
Ÿهرجان ﬁمد العيد آال خليفة ببسشكرة
اسشم الفقيد ويتم تكرÁه فيها ...وطبع أاحد
أاعماله القي

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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بقلم  /نورألدين لعرأجي
‘ أاول لقاء جمعني مع العÓمة الششيخ ﬂتار اسشكندر كان ‘ ملتقى أادب الششهادة
والششهيد بالعاصشمة ششهر سشبتم Èسشنة  1992احتضشنته قاعة ابن خلدون ،وكان حينها
حمراوي حبيب ششوقي وزيرا للثقافة ،بعد اطÓعه على برنامج اŸلتقى ،الذي قدمت فيه
ﬁاضشرات وندوات Òÿة أاسشاتذة ا÷زائر أامثال اŸرحوم الدكتور عبد الله ركيبي ،أابو
القاسشم سشعد الله ،أابو العيد دودو ،عبد اŸالك مرتاضس ،عبد الله حمادي ،والقائمة كبÒة
Ÿششتلة من خÒة اعÓم ا÷زائر وأادباءها ومفكريها وافق مباششرة على ما ” عرضشه على
ششخصشه كأاول مسشؤوول على قطاع الثقافة..
و‘ أاششغال اŸلتقى “حور فاصشل مهم لتكر Ëششيخ Úمن آاخر عناقيد ا’صشÓح وجمعية
العلماء اŸسشلم ‘ Úا÷زائر ومن حماة ثورة الفا— من نوفم ،Èوششعراءها هما الفقيدين
زه Òالزاهري الذي غادرنا منذ مدة ،وفقيدنا اليوم ﬂتار اسشكندر ،لكن ا’ششكال الذي
حال دون تبليغ العÓمة إاسشكندر دعوته ،خاصشة وانه يتواجد ‘ مدينة اŸدية ،و’ توجد
وسشيلة اتصشال ‘ تلك الفÎة ماعدا الهاتف الثابت الذي بحوزتنا لبيته كان دائما خارج
اÿدمة.
وأ’ن التكر Ëكان مهما وحضشوره كان أاك Ìمن ضشروري ،فإان آاثار التعب واŸرضس حالتا
دون التواصشل معه تلك الفÎة ،ما صشعب نوعا ما من مهمتنا ،أ’ننا اعتدنا على حضشوره ‘ أاي
نششاط تقوم به رابطة إابداع الثقافية الوطنية ،أاو يقوم به إا–اد الكتاب ا÷زائري ،Úوكنا
نطلق عليه صشديق الثقافة وحارسشها اأ’م.Ú
اأ’مر اضشطر Êللتنقل إا ¤عاصشمة التيطري اŸدية بصشفتي رئيسشا للملتقى ،والبلد يعيشس
مششهدا صشعبا وداميا مششحونا ،وقبل وصشو‹ إا ¤حي اŸصشلى باŸدية ،حيث يقطن الفقيد
وقعت عملية ارهابية ،جعلتني اغ Òوجهتي نحو دار الثقافة أ’ترك له الدعوة عند أاحد
اأ’عوان وغادرتها مسشرعا ‘ ،الغد تلقيت اتصشا’ منه يطمئن فيه على وصشو‹ بخ ،Òمؤوكدا
‘ الوقت نفسشه على حضشوره اŸلتقى ‘ اŸوعد اÙدد ’سشتقبال الوفود اŸششاركة.
أاما اÙطة الثانية فكانت سشنة  ‘ 1993ملتقى الربيع اأ’دبي Ãدينة عنابة ،حيث رفضس
التنقل ع Èالطائرة التي تأاخرت لسشاعات طويلة ،مفضش Óالذهاب ‘ القطار ،ومن الصشدف
انني كنت ‘ القاطرة اأ’و ¤قبل ا’قÓع ،حملتنا الرحلة معا إا ¤ضشفاف مدينة بونة ،وهناك
اكتششفت فيه روح العÓمة والرحالة والباحث ‘ ششؤوون اللغة والنحو والششعر وخفايا القصشائد
التي  ⁄يقلها أاصشحابها ،وبقيت سشرا غ Òمتداول ‘ اŸششهد الششعري والثقا‘ ،وقطعنا
الرحلة من العاصشمة إا ¤عنابة ،نتحدث عن كل ششيء وأاقرأا له بعضس من خربششاتي ،إا ¤أان
أاخذتني سِشَنٌة من النوم ،و ⁄ينم الششاب اسشكندر رحمه الله رغم تقدمه ‘ السشن.
برحيل ﬂتار اسشكندر تكون اŸدية بل ا÷زائر قاطبة ،قد خسشرت ﬁاميا ودفاعا قويا
Óبداعات ا◊ديثة كلهاو بل انه ‘ الكث Òمن
عن الكتابة الششبابية ،ومششجعا ومناصشرا ل إ
اŸرات ،يÎك رأايه ‘ تعاليق ومقا’ت حول نصشوصس قرأاها أ’صشحابها منششورة أاو ملقاة ‘
أاماسشي يحضشرها ع Èربوع الوطن ،اسشكندر عندما يتحدث إاليك ’ تكاد تسشمع نبضشات
صشوته إا’ Ÿاما ،إا ¤أان تدرك ان ب Úششفتيه حديثا ما ،يجعلك تنتبه بسشرعة الÈق إاليه ،علك
تختطف منه ما لذ وطاب من الششجون الثقافية واأ’دبية والدينية والتاريخية و‘ ششتى العلوم اأ’خرى.
ترسشمت مÓمح عÓقة طيبة بيني وبينه ‘ تسشعينيات القرن اŸاضشي ،وفيما بعدها إا ¤أان
غيبه اŸرضس ،فحاول منعه من حضشور الفعاليات اıتلفة ،لكنه يقاومه ،وسشرعان ما يعود
إا ¤زاويته بحي اŸصشلى ناسشكا ‘ مكتبته وكتاباته ،كغزال جريح يتوارى عن اأ’ع Úتاركا
خلفه ظله ،سشكونه ،هدوءه ،طيبته ،ششبابه البكر يحاكي الزمان واأ’مكنة.

تأالق ‘ «أاعصشاب وأاوتار»

رشسيد زغيمي« ..شسكوكو» يرحل عن عا ⁄ألفن وألفكاهة

غّ-ي-ب اŸوت ،أامسشÃ ،سش-تشش-ف-ى
ابن باديسش ا÷امعي بقسشنطينة،
ال-ف-ن-ان ال-ف-ك-اه-ي «ع-ب-د ال-رشش-يد
زغ- -ي- -م- -ي» أاح- -د ‚وم سش- -لسش- -ل -ة
«أاعصش - -اب واوت - -ار» ،وه- -ذا ب- -ع- -د
صشراع مع اŸرضش ،عن عمر ناهز
 71سشنة.

قسسنطينة /أحمد دبيلي

وكان الفنان «رششيد زغيمي» من الوجوه
الفنية القليلة التي عرفت كيف تدخل البهجة
ا ¤البيوت ومن ثمة ترسشم البسشمة على وجوه
ا’ف اŸع- -ج- -ب Úم- -ن ا÷م- -ه -ور اŸت -ع -طشس
ل-ل-ف-ك-اه-ة ،ح-يث وق-ف ه-ذا ال-ف-ن-ان اŸتاصشل
أام - -ام خشش - -ب - -ة اŸسش - -رح و‘ اŸسش - -لسش Ó- -ت
التلفزيونية وا’فÓم طيلة نصشف قرن تقريبا
ق -دم خ Ó-ل-ه-ا أاه-م أاع-م-ال-ه ال-ف-ن-ي-ة وك-ان م-ن
اهمها مسشلسشل «أاعصشاب وأاوتار» وهذا رفقة
›م -وع -ة م -ن اŸم -ث -ل ÚاŸشش-ه-وري-ن ام-ث-ال
ع -نÎه Ó-ل و حسش -ان ب -ن الشش-ي-خ ل-ف-ق-ون ،ب-ن
زراري وعÓوة زرما ÊوغÒهم..
وعن هذه الششخصشية الفنية اŸميزة ،صشرح
الفنان اŸسشرحي «نور الدين بششكري» ـ والذي
كان جد متاثرا بهذا الرحيل اŸفاجئ لرفيق
دربه ـ « :إان الفنان عبد الرششيد زغيمي هو
من العمالقة و‚وم اŸسشرح اŸميزين وهذا
حتى قبل «جمعية اأ’مل اŸسشرحي» وفرقة
«البهاليل» حيث بدأا نششاطه وهو ‘ الرابعة
عششرة من عمره حيث وقف أامام ابرز الوجوه
اŸسشرحية أانذاك امثال «حسشان بن الششيخ

لفقون» ثم ششارك ‘ العديد من اŸسشلسشÓت
والسشكاتششات واأ’فÓم التلفزيونية وكان من
أابرزها مسشلسشل «أاعصشاب وأاوتار» حيث أابرز
م-ن خÓ-ل-ه ق-درات-ه ال-ف-ن-ي-ة ،ك-م-ا ك-ان ﬁب-وه
وع- -ل -ى م -دار مسشÒت -ه ال -ف -ن -ي -ة ي -ل -ق -ب -ون -ه بـ
«شش - -ك - -وك - -و» ت- -ي- -م- -ن- -ا ب- -ال- -ف- -ن- -ان اŸصش- -ري
«ششكوكو» .»...واضشاف «بششكري» ،أان الفقيد
عمل أايضشا كمصشور Îﬁف طيلة مدة من
الزمن كما امتهن مهنا أاخرى،عدا التمثيل
الذي كان هوايته ا’و ¤واŸفضشلة.
Óشش -ارة ،ف -إان وزي -ر ال -ث -ق -اف -ة ع-زال-دي-ن
ل -إ
ميهوبي كان قد زار الفنان الرحل قبل أايام،
ح- -يث ك- -ان ي- -رق- -د Ãسش -تشش -ف -ى اب -ن ب -اديسس
بقسشنطينة ،كما زارته وكرمته جمعية «عايلة
ا »Òÿال- -ت- -ي ي -رأاسش -ه -ا اŸم -ث -ل «حسش -ان ب -ن
سشا ،»⁄وهذا ‘ لفتة تضشامنية لفع معنويات
الفنان Úالذي قدموا الكث Òللسشاحة الفنية
وا÷مهور.

ميهوبي واصشفا الفقيد

“يز بخفة ألروح وقدرة فائقة ‘ أمتاع أ÷مهور

م-ن ج-ه-ت-ه ت-ل-ق-ى وزي-ر ال-ث-ق-اف-ة،ع-ز الدين
م -ي -ه -وب -ي ،ن -ب -أا ان -ت -ق -ال اŸغ -ف-ور ل-ه ال-ف-ن-ان
الفكاهي ا÷زائري «عبد الرششيد زغيمي إا¤
جوار ربه ،قائ Óأان اŸوت خطفه رفقة بÓوي
الهواري وعبد الرششيد رغيمي أاحد عمالقة
الشش -اشش -ة ا÷زائ -ري -ة ،واصش -ف -ا أان-ه صش-ارع ه-و
اآ’خر اŸرضس طوي Óو“يز اŸرحوم عبد
الرششيد بخفة الروح وقدرته الفائقة ‘ امتاع

جمهوره الذي أاحبه ،حيث ترك وراءه أاعما’
فنية تخلد اسشمه خاصشة ‘ اŸسشرح والششاششة
الصشغÒة ،فهو الذي ابدع ‘ السشلسشة الفكاهية
«أاعصشاب وأاوتار» التي تابعها كل كب ÒوصشغÒة
معزيا ‘ اأ’خ Òأاسشرة الفقيد واأ’سشرة الفنية
ا÷زائرية راجيا من اŸو ¤أان يتمد روحه
ال-ط-اه-رة ب-رح-م-ت-ه ال-واسش-ع-ة ويسش-ك-ن-ه فسش-يح
جناته.
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مواقيت
الصصÓة

^ ٢٠ج-وي-ل-ي-ة  :١٩٥٦وصص--ل ف--رح--ات ع--ب-اسس
ب--رف--ق-ة  ÚŸدب- - -اغ Úواﬁم - -د ي - -زي - -د إا¤
لنحياز.
يوغسصÓفيا ◊ضصور مؤو“ر عدم ا إ
^  ٢٠جويلية  :١٩٦١أاسصتأانف الوفد ا÷زائري
اŸف -اوضص -ات م-ع ال-وف-د ال-ف-رنسص-ي ‘ ل-وق-ران Lugrin
سصويسصرا.
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اÿميسس  ٢٦شصوال  ١٤38هـ اŸوافق لـ  ٢٠جويلية  ٢٠١7م

لفضصل عمل علمي وإاعÓمي لـ٢٠١7
أاشصرف على تسصليم جائزة ا÷يشس أ

الفريق ڤايد صشالح :اسشÎاتيجية لÓرتقاء بالقوات اŸسشلحة Ÿواجهة الطوارئ
تكر Ëاألعمال العشصرة اŸتوجة وشصهادات تقدير للمشصارك ‘ Úاحتفالية اسصÎجاع السصيادة
الشصعب /أاشصرف الفريق أاحمد ڤايد صصالح نائب وزير الدفاع الوطني ،رئيسس أاركان ا÷يشس ،أامسس ،بالنادي الوطني للجيشس
لفضصل عمل علمي وثقا‘ وإاعÓمي لـ ‘ ٢٠١7طبعتها السصادسصة.
ببني مسصوسس ،على مراسصم حفل تسصليم جائزة ا÷يشس أ

ششهد ا◊فل حضشور كل من السشادة قادة
ا◊رسس ا÷مهوري والقوات والدرك الوطني
وال -ن -اح -ي -ة ال -عسش -ك -ري -ة األو ¤واألم Úال-ع-ام
ل- -وزارة ال- -دف- -اع ال- -وط- -ن -ي ورؤوسش -اء ال -دوائ -ر
واŸدي - -ري- -ن اŸرك- -زي Úورؤوسش- -اء اŸصش- -ال- -ح
اŸركزية بوزارة الدفاع الوطني وأاعضشاء ÷نة
جائزة ا÷يشس الوطني الششعبي وأاعضشاء ÷ان
التحكيم من أاسشاتذة عسشكري Úومدني ،Úوكذا
ق -ادة ال-ه-ي-اك-ل ال-ت-ي ي-ن-ت-م-ي إال-ي-ه-ا اŸتّ-وج-ون
با÷ائزة.
ب-اŸن-اسش-ب-ة أال-ق-ى ال-ف-ري-ق ك-ل-مة أاششاد فيها
ب -رسش -ال -ة رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ،ال-ق-ائ-د األع-ل-ى
للقوات اŸسشلحة ،وزير الدفاع الوطني‘ ،
الذكرى  55لسشÎجاع السشيادة الوطنية ،مÈزا
دور ا÷يشس ‘ ا◊فاظ على سشÓمة الÎاب
الوطني وأامن اŸواطن Úو‡تلكاتهم.
وقال الفريق ‘ هذا اŸقام« :ل تفوتني
هذه السشانحة دون اإلششادة Ãا تضشمنته رسشالة
ف -خ -ام -ة رئ -يسس ا÷م-ه-وري-ة ،ال-ق-ائ-د األع-ل-ى
ل -ل -ق -وات اŸسش -ل -ح -ة ،وزي -ر ال-دف-اع ال-وط-ن-ي،
Ãناسشبة هذه الذكرى العطرة العزيزة على
قلوب ا÷زائري Úكافة ،حيث أابرز من خÓلها
دور ا÷يشس ال -وط -ن -ي الشش -ع -ب -ي سش-ل-ي-ل ج-يشس
ال -ت -ح -ري-ر ال-وط-ن-ي ‘ ا◊ف-اظ ع-ل-ى سشÓ-م-ة
ترابنا وأامن مواطنينا و‡تلكاتهم› ،زيا له
باسشم الششعب ا÷زائري قاطبة –ية اإلكبار
ال -واج -ب -ة ع -ل -ى م -ا أاب Ó-ه وي -ب -ل-ي-ه م-ن بسش-ال-ة
واحÎافية وروح التضشحية التي بفضشلها ُوفق،
ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع ﬂت-ل-ف اŸصش-ال-ح األم-نية‘ ،
ال -ت -غ -لب ال -ك -اسش -ح ع -ل -ى آاخ -ر ب -ق-اي-ا ال-ف-ل-ول

اإلرهابية ‘ بÓدنا ،مÎحما بهذه اŸناسشبة
على أارواح ششهداء الواجب الوطني الذين فدوا
ا÷زائر بأارواحهم وهم يكافحون بعزم آافة
اإلرهاب اŸقيتة.
كما أاششاد فخامة السشيد رئيسس ا÷مهورية
ب-ج-ه-ود و‚اع-ة ق-وات-ن-ا اŸسش-ل-حة ومصشا◊نا
األمنية الرابضشة على طول حدودنا من أاجل
صش -ون سش Ó-م -ة ت -راب-ن-ا م-ن ك-ل ﬁاول-ة تسش-ل-ل
إاجرامي من أاي صشنف كان».
ق-دم ال-ف-ري-ق ت-ه-ان-ي-ه اÿالصش-ة ل-ل-ف-ائ-زي-ن،
مؤوكدا دعم قيادة ا÷يشس اŸتواصشل Ÿثل هذه
ا÷هود من خÓل تششجيع التنافسس الششريف
‘ ›ال ال -ع -م -ل ال-ف-ك-ري وال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي،
وتنمية ملكة اإلبداع لدى اŸسشتخدم ÚقائÓ
‘ هذا الششان« :لقد اعتمدنا ،ونحن نواصشل
تطبيق اسشÎاتيجية الرتقاء بقدرات ا÷يشس
الوطني الششعبي ،سشليل جيشس التحرير الوطني
إا ¤مسش-ت-وي-ات-ه-ا اŸرسش-وم-ة واŸرغ-وب-ة ،على
ن-ه-ج ع-ق ÊÓ-وم-ت-بصش-ر ق-وام-ه الع-ت-ماد على
العنصشر البششري اŸؤوهل واŸاهر واŸدرك
◊سشاسشية اŸهام اŸوكلة إاليه .ولقد عملنا،
–قيقا لذلك ،على تفعيل كافة عوامل كسشب
ه -ذا ال -ره -ان ا◊ي -وي ،وق -ط -ع -ن -ا ح -ت-ى اآلن
أاششواطا مديدة على درب –قيق هذا اŸبتغى
واسشتطعنا ،بفضشل الله تعا ¤وعونه ،أان ُنكسشب
ج -يشش -ن -ا ث -روة بشش-ري-ة م-ت-ع-ددة ال-ت-خصشصش-ات
وفائقة اŸهارات واŸؤوهÓت “نح للمسشؤوولية
حقها وللواجب الوطني حيزه اŸسشتحق».
وواصشل الفريق« :فعلى هدى هذه الرؤوية
العقÓنية واŸتبصشرة ،أاصشبح للعلم ‘ ا÷يشس

بفضصل السصتغÓل الناجع للمعلومات

ا÷يشش يضشبط كÓششنيكوف وذخÒة
الشصعب ‘ /إاطار تأام Úا◊دود وﬁاربة
ا÷رÁة اŸنظمة وبفضشل السشتغÓل الناجع
للمعلومات ،ضشبطت مفرزة للجيشس يوم 18
ج-وي-لية  2017ب-إان أام-ناسس/ن.ع ،4.مسش-دسش-ا
رششاششا من نوع كÓششنيكوف وكمية معتÈة من

الذخÒة و( )25كلغ من الكيف اŸعالج.

...ويوقف مهرب Úويحجز ششاحنة
م -ن ج -ه -ة أاخ-رى ،أاوق-فت م-ف-رزة ل-ل-ج-يشس
ببسشكرة ،مهربا كان على م Ïششاحنة ﬁملة

بـ( )6 ،40ق -ن -ط -ار م -ن م -ادة ال -ت -ب -غ ‘ ،حÚ
أاوقفت مفارز أاخرى بتمÔاسشت وبرج باجي
ﬂتار/ن.ع ،6.ثÓثة ( )03مهرب Úوحجزت
ششاحنة ومركبة رباعية الدفع و( )1350ل Îمن
الوقود.
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france prix 1

Óمن ا◊ضصري ومصصلحة حفظ النظام بالعاصصمة
دشصن مركزين ل أ

اللواء هامل :اŸرافق الششرطية تسشهر على تقدË
أافضشل اÿدمات للمواطن
Óمن
دشصن اŸدير العام ل أ
ال-وط-ن-ي ال-ل-واء ع-ب-د ال-غني
ه- - -ام- - -ل ،أامسس ،ع- - -ددا م - -ن
لم - -ن ب - -ك- -ل م- -ن
م - -ق - -رات ا أ
ب-ل-دي-ت-ي دا‹ إاب-راه-ي-م وبن
طلحة ،تأاتي ‘ إاطار تعزيز
لم- - - -ن ع - - -ل - - -ى مسص - - -ت - - -وى
ا أ
العاصصمة التي وصصلت نسصبة
لم-ن-ي-ة ب-ها ١٠٠
ال-ت-غ-ط-ي-ة ا أ
من اŸائة ‘ ،انتظار تسصليم
 ٥م -ق -رات أاخ-رى ت-دخ-ل ‘
إاطار النظرة السصتشصرافية
لمن الوطني.
لقيادة ا أ
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ال-وط-ن-ي الشش-ع-ب-ي م-ك-ان-ت-ه الرفيعة ،وللمعرفة
حظوتها اŸسشتحقة ،وللمعيار الفكري منزلته
اŸرموقة ،وقد داومنا على اŸضشي قدما ‘
Œسش -ي -د م -رت -ك -زات ه -ذه ال-رؤوي-ة ال-ع-قÓ-ن-ي-ة
واŸتبصشرة ،ألننا نعلم علم اليق Úبأان تلك هي
اŸق -اي -يسس ال -ت -ي ت -ن -ب-ن-ي ع-ل-ى أاسش-اسش-ه-ا ق-وة
ا÷ي -وشس وب -فضش -ل -ه -ا ي -ع -ل -ى صش -رح -ه-ا ،وه-ي
م -ت -ط -ل -ب -ات ت -ق -تضش -ي ت -ط -وي -ع ك -اف -ة السش-ب-ل
واŸشش -ارب ال -ع -ل -م -ي-ة وال-ف-ك-ري-ة ب Úصش-ف-وف
ا÷يشس الوطني الششعبي ،سشليل جيشس التحرير
الوطني» .
ب -ع -ده -ا أاع -ل -ن ع -ن أاسش -م -اء ال -ف -ائ-زي-ن ‘
ﬂت -ل -ف ال -ت -خصشصش -ات ،ع -ل -ى غ -رار ال -ع-ل-وم
العسشكرية والطبية والتكنولوجية واإلنسشانية،
ب- -اإلضش- -اف- -ة إا ¤األع- -م -ال ال -ف -ن -ي -ة ،وت -وزي -ع
الششهادات واŸكافآات اŸالية على الفائزين.
وقد أافرزت نتائج الطبعة السشادسشة لهذه
ا÷ائ -زة ت -ت -وي -ج عشش -رة ( )10أاع -م -ال ف -ردي-ة
وجماعية على النحو التا‹:
عمل واحد ( ‘ )٠١العلوم العسصكرية؛
ثÓثة ( )٠3أاعمال ‘ العلوم التكنولوجية؛
عمل واحد ( ‘ )٠١العلوم الطبية؛
عمÓن ( ‘ )٠٢العلوم الجتماعية؛
لنسصانية؛
عمل واحد ( ‘ )٠١العلوم ا إ
لبداع الفني.
عمÓن ( ‘ )٠٢ا إ
م -ن ج -ه -ة أاخ-رى ،وÃن-اسش-ب-ة ه-ذا ا◊ف-ل،
سش -ل -م ال -ف -ري-ق شش-ه-ادات ت-ق-دي-ر إا ¤مسش-ؤوو‹
و‡ث -ل -ي ال -ه-ي-ئ-ات ال-ت-ي شش-اركت ب-ف-ع-ال-ي-ة ‘
الحتفالت اıلدة للذكرى ( )55لسشÎجاع
السشيادة الوطنية.
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تعد هذه اŸرافق ا÷ديدة التي أاصشبحت تتوفر
Óمن الوطني ،بحسشب ما
عليها اŸديرية العامة ل أ
أاكده اللواء عبد الغني هامل ،مكسشبا هاما لتقدË
أافضشل اÿدمات الششرطية واألمنية للمواطن ،كما
أانها سشتتكفل بانششغالت اŸواطن ،Úلسشيما على
مسش-ت-وى ا÷زائ-ر ال-ع-اصش-م-ة ،ال-ت-ي ت-ع-رف ب-ك-ث-اف-ة
سش-ك-ان-ي-ة ت-ت-ط-لب ت-وف Òج-م-ي-ع اإلمكانات الÓزمة
للتكفل النوعي واŸسشتمر بانششغالت اŸواطن،Ú
‘ ظل تطبيق قوان Úا÷مهورية واحÎام حقوق
اإلنسش -ان ،خ -اصش -ة م-ع إانشش-اء األق-ط-اب ا◊ضش-اري-ة
ا÷ديدة ،والتي يجب أان تتجلى ،بحسشب تأاكيداته
دائما ‘ ،حسشن السشتقبال والتعامل النوعي مع
اŸواطن على مسشتوى كل اŸقرات األمنية.
‘ ج -ول -ة م-ي-دان-ي-ة رف-ق-ة وا‹ ال-ع-اصش-م-ة ع-ب-د
القادر زوخ ،دششن اللواء هامل عدة مرافق ششرطية
بالعاصشمة عششية الحتفال باليوم الوطني للششرطة،
م -ن -ه -ا م-ق-ر األم-ن ا◊ضش-ري ال-ث-ام-ن ب-ب-ل-دي-ة دا‹
إابراهيم وكذا مركز للششرطة بحي  1078مسشكن بÍ
ط -ل -ح -ة بÈاق -ي ،ووح -دة ح-ف-ظ ال-ن-ظ-ام  104بÍ
طلحة.
وسشتسشمح اŸقرات ا÷ديدة ،بحسشب ما أافاد به
مدير أامن ولية ا÷زائر مراقب الششرطة نور الدين
ب-راشش-دي ‘ ،ن-دوة صش-ح-ف-ي-ة ،ب-ب-ل-وغ نسش-ب-ة ت-غ-طية
أامنية كاملة.
وأاوضشح رئيسس أامن ولية ا÷زائر ،أانه ” توسشيع
وخلق منششآات أامنية للتقرب أاك Ìمن اŸواطن،
خاصشة مع عمليات الÎحيل الكÈى التي عرفتها
ولية ا÷زائر خÓل السشنوات األخÒة ما يسشمح
بضشمان تغطية أامنية على مسشتوى هذه األحياء ‘

إاطار اسشÎاŒية الدولة ا÷ارية ،والتي ” خÓلها
ن -ق -ل األح -ي-اء ال-ع-ت-ي-ق-ة وال-قصش-دي-ري-ة إا ¤أاق-ط-اب
ع -م -ران-ي-ة ج-دي-دة ،ح-يث صش-احب ت-لك ال-ع-م-ل-ي-ات
Óم -ن ا◊ضش -ري وف -رق م -ت -ن -ق -ل-ة
إانشش -اء م -راك -ز ل  -أ
للششرطة القضشائية.
اسشتطرد براششدي قائ :Óإان هذه اإلسشÎاتيجية
األمنية سشمحت بضشمان حماية اŸواطن Úوالقضشاء
على حرب العصشابات التي كانت سشائدة باألحياء
العتيقة بالعاصشمة ،حيث أاكد يقول «نكاد ل نسشمع
عن هذا اŸناوششات».
وأاف -اد م -دي -ر أام -ن ولي-ة ا÷زائ-ر ،أان ت-وسش-ي-ع
وخ- -ل- -ق اŸنشش- -آات الشش- -رط -ي -ة ي -دخ -ل ‘ صش -م -ي -م
Óمن الوطني ،التي
اسشÎاتيجية اŸديرية العامة ل أ
تهدف ا ¤التقرب من اŸواطن ،مؤوكدا ‘ ذات
السشياق على النتائج اŸسشجلة من قبل مصشا◊ه ‘
إاطار مكافحة ا÷نوح وا÷رÁة ،حيث يعت Èهذا
اŸكسشب مهما بالنسشبة للمواطن الذي بات يلعب
دورا كبÒا ‘ اŸعادلة األمنية.
كما أاوضشح ذات اŸسشؤوول ،أانه ” تدشش Úأايضشا
مصشلحة حفظ النظام العمومي ،التي من ششأانها
مرافقة التظاهرات الرياضشية ،خاصشة مسشابقات
كرة القدم واألحداث التي تكتسشب أاهمية كبÒة
واŸسش -اب -ق -ات ال -دول -ي -ة ل -ك -رة ال -ق -دم وم -ب -اري -ات
اŸنتخب الوطني وﬂتلف النششاطات.
كما كششف عن دعم العاصشمة بـ 5مقرات أامنية
ج -دي -دة م -ن شش -أان-ه-ا ت-وف Òأاحسش-ن ظ-روف ال-ع-م-ل
والتكوين ،مؤوكدا أان  13دائرة حضشرية هي اليوم
مدعمة Ãختلف اŸراكز األمنية ع ÈتششكيÓتها
ال-ت-ي تسش-ه-ر ك-ل-ه-ا ع-ل-ى ضش-م-ان األم-ن والسش-ت-قرار
وتسشهر.

بطولة إافريقيا لÓعب ÚاÙلي٢٠١8 Ú

أالكاراز يسشتدعي ’ 29عبا للمواجهة اŸزدوجة ضشد الليبيÚ
كشص-ف اŸدرب ال-وط-ن-ي ل-وك-اسس أال-كاراز
ع -ن ق -ائ -م-ة تضص-م  ٢٩لع-ب-ا م-ن اŸن-ت-خب
ا÷زائ- - -ري اÙل- - -ي اŸع- - -ن- - -ي Úب- - -الÎبصس
التحضصÒي من  3٠يوليو إا ١٩ ¤اغسصطسس
اŸقبل اسصتعدادا للمواجهة اŸزدوجة ضصد
م-ن-ت-خب ل-ي-ب-ي-ا ◊سص-اب تصصفيات البطولة
لفريقية (شصان .) ٢٠١8
ا إ
ك -م -ا اع-ت-اد ع-ل-ي-ه م-درب اŸن-ت-خب ال-وط-ن-ي
لضشافة إا ¤قائمة  29لعبا
لوكاسس أالكاراز وبا إ
لمر
وجه الدعوة إا ¤لعب Úإاضشافي ،Úيتعلق ا أ
بكل من لعب وفاق سشطيف اسشماعيل سشعدي
ومدافع جمعية الششلف مرواﬁ Êمد ◊ضشور
الÎبصس.
سش-ت-ت-ن-ق-ل ال-ع-ن-اصش-ر ال-وط-ن-ي-ة بقيادة اŸدرب
إالكاراز يوم  9أاغسشطسس القادم إا ¤قسشنطينة من
أاجل خوضس مباراة الذهاب اأمام اŸنتخب الليبي
اŸقررة يوم  12أاغسشطسس على السشاعة 20:45
Ãلعب الششهيد حمÓوي ،على أان تعود ‘ اليوم
اŸوا‹ م -ن ال -ل -ق -اء إا ¤م -رك -ز سش -ي -دي م -وسش-ى
لسشتكمال الÎبصس.
وسش -ي -غ -ادر اŸن -ت-خب ال-وط-ن-ي م-رك-ز سش-ي-دي
م- -وسش- -ى ي- -وم  16أاغسش -طسس م -ت-وج-ه-ا Ÿدي-ن-ة
صشفاقسس بتونسس Ÿواجهة منتخب ليبيا ◊سشاب
مباراة العودة.
م -ن ن -اح -ي -ة أاخ -رى سش -م -ح اŸدرب ال -وط-ن-ي
للمهاجم الهادي بولعويدات بالتنقل مع فريقه
ا÷ديد نصشر حسش Úداي إا ¤مصشر للمششاركة ‘
Óندية اŸقررة من  22يوليو
البطولة العربية ل أ
ا 5 ¤أاغسش-طسس .وسش-ي-ل-ت-ح-ق ال-ه-داف السش-ابق
لششبيبة القبائل بÎبصس منتخب اÙلي Úمباششرة
بعد انتهاء اŸنافسشة العربية.
يذكر ،أان الفائز من اŸواجهة اŸزدوجة بÚ
ا÷زائر وليبيا سشيتأاهل لبطولة إافريقيا لÓعبÚ
اÙلي ÚاŸقررة بكينيا السشنة اŸقبلة.

قائمة الÓعبÚ
حراسصة اŸرمى:

شش -مسس ال -دي -ن رح -م-ا( Êشش-ب-اب قسش-ن-ط-ي-ن-ة)
ف -ري -د شش -ع -ال (م -ول-ودي-ة ا÷زائ-ر) ع-ب-د ال-ق-ادر
صشا◊ي (ششباب بلوزداد) توفيق موسشاوي (نادي
بارادو).

الدفاع:

هواري فرحا( Êششبيبة القبائل) ﬁمد خثÒ
زيتي (وفاق سشطيف) عبد القادر بدران (وفاق
سش -ط -ي -ف) أاي -وب ع -ب -د الÓ-وي (إا–اد ا÷زائ-ر)
ﬁم - - -د ام Úم - - -دا( Êإا–اد ا◊راشس) ط- - -ارق
ب -وع -ب -ط -ة (ن -ادي ب -ارادو) ع -م -اد ال-دي-ن ب-وب-ك-ر
(اوŸبي اŸدية) يوسشف عطال (نادي بارادو)
براهيم بدبودة (مولودية ا÷زائر).

وسصط اŸيدان:

كمال بلعربي (إا–اد ا◊راشس) عبد الرؤووف
بن غيث (ا–اد ا÷زائر) هششام ششريف الوزاÊ
(م -ول -ودي -ة ا÷زائ -ر) ط -اه -ر ب -ن خ-ل-ي-ف-ة (ن-ادي
ب- -ارادو) ﬁم- -د ب -ن خ -م -اسش -ة (إا–اد ا÷زائ -ر)
سش- -ف- -ي- -ان ب- -ن دب -ك -ة (نصش -ر حسش Úداي) سش -ل -ي -م
بوخنششوشس (ششبيبة القبائل)

الهجوم:

ط -يب م-زي-ا( Êن-ادي ب-ارادو) ع-ب-د ال-رح-م-ان
م -زي -ان (إا–اد ا÷زائ -ر) ع -ب -د ال-ك-ر Ëأام-ق-ران
(وف- -اق سش- -ط- -ي- -ف) ع- -ك- -اشش- -ة ح -م -زاوي (إا–اد
ا÷زائر) الهادي بولعويدات (نصشر حسش Úداي )
أاسش -ام -ة درف -ل -و (إا–اد ا÷زائ -ر) ف -ري-د ا‹ÓŸ
(ن -ادي ب -ارادو) م -زي -ان زروال (أاوŸب -ي اŸدي -ة)
أاكرم جحنيط (وفاق سشطيف).

