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اأشس-ر ح-م-ودي ب-ل-ق-ور اŸدي-ر ا÷ه-وي ل-ل-خ-زي-ن-ة ال-ع-م-وم-ية،
صسباح اأمسض ،على تنصسيب نور ﬁمد اأمينا و’ئيا للخزينة
العمومية لو’ية خنشسلة خلفا ÿميسسي صسابري اÙال على
التقاعد ،بعد اأن عّمر بهذا اŸنصسب ’أك Ìمن سست سسنوات.
اأم Úاÿزي -ن -ة ا÷دي -د ك -ان يشس -غ-ل ن-فسض اŸنصسب ب-و’ي-ة
ال -ب -يضض ل-ع-دة سس-ن-وات ،ل-ي-ت-م –وي-ل-ه اإ ¤و’ي-ة خ-نشس-ل-ة ‘
اإط -ار ح -رك -ة ال -ت -ح -وي Ó-ت والÎق-ي-ات ال-ت-ي اأج-رت-ه-ا وزارة
اŸالية موؤخرا.

ندوة صسحفية Ÿركز الوقاي ـة
واألمـ ـ ـ ـ ـ ـن عـ ـ ـ ـ ـ Èالط ـ ـرق

ينظم اŸركز الوطني للوقاية وا’أمن ع Èالطرق،
ندوة صسحفية Ãقر مركز ا’إعÓم التابع للمديرية
العامة للحماية اŸدنية بع Úالنعجة ،اليوم ،بداية
من السساعة  10 : 00صسباحا.

أامن ميلة يكرم اŸتفوقة األو¤
‘ شسهادة التعليم اŸتوسسط

اسس -ت -ق-ب-لت مصس-ال-ح اأم-ن م-ي-ل-ة ‘ اأج-واء
ع-ائ-ل-ي-ة ب-ه-ي-ج-ة ،ع-ائلة التلميذة زينات
بن زيان ،اŸتحصسلة على اŸرتبة ا’أو¤
على اŸسستوى الوطني ‘ شسهادة التعليم
اŸت -وسس -ط Ãع-دل  19 , 83م -ن  ،20ح -يث
حظيت التلميذة النجيبة واŸتاألقة Ãقر
اأمن الو’ية بتكر Ëخاصض باسسم اللواء
اŸدير العام لÓأمن الوطني ،الذي يو‹ اأهمية بالغة لتشسجيع التÓميذ اŸتفوق‘ Ú
الدراسسة ‘ اإطار الشسرطة ا÷وارية والتقرب من جميع شسرائح اÛتمع.
واسستلمت التلميذة زينات بن زيان هدايا رمزية من اإطارات اأمن الو’ية ،حيث
اأبدت امتنانها الكب Òلهذا التكر Ëاÿاصض من طرف مصسالح ا’أمن الوطني وقدمت
العائلة تشسكراتها للواء اŸدير العام لÓأمن الوطني ومصسالح اأمن الو’ية.

قافلة –سسيسسية
وطنية للمحافظة على الشسواطئ

ت-ن-ظ-م ا÷م-ع-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ع-م-ل ال-ت-ط-وعي،
القافلة الوطنية التحسسيسسية من اأجل اÙافظة
على الشسواطئ –ت شسعار «اأحمي شساطئي بÎكه
نظيفاً» ،التي Œوب  14و’ية سساحلية ،تبداأ من
و’يات الوسسط ،الشسرق ثم الغرب.
ال -ق -اف -ل-ة ت-ن-ط-ل-ق ،ال-ي-وم ،ع-ل-ى السس-اع-ة
 10 : 00صس -ب -اح -ا م -ن اأم-ام م-ق-ر وزارة
البيئة والطاقات اŸتجددة.

اللقـ ـ ـ ـاء ÷ 180م ـ ـ ـ ـ ـع
شسهـ ـادات اÛاهـديـن

ينظم اŸتحف الوطني للمجاهد ،بالتنسسيق مع مديريات
اÛاهدين واŸتاحف ا÷هوية ،اللقاء ا÷ماعي اŸوسسع رقم
÷ 180م -ع شس -ه -ادات اÛاه-دي-ن واÛاه-دات ،خصسصض ه-ذا
’سس-م-اء اŸسس-ت-ع-ارة ‘ ا◊ي-ل-ول-ة دون
ال -ل-ق-اء Ÿوضس-وع «دور ا أ
’سس -م -اء ا◊ق -ي -ق -ي -ة ل -ل -م -ن -اضس -لﬁ Úل ال -ب -حث
م -ع -رف -ة ا أ
وا’سستنطاق من طرف السسلطات ا’سستدمارية قبل الثورة
التحريرية وأاثنائها» ،يوم غد ،بداية من السساعة 14:00
بعد الزوال Ãقر اŸتحف.

هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزة أارضسيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة بشس ـ ـ ـ ـ ـدة
 2.9درجـ ـ ـ ـ ـ ـة باŸديـ ـ ـ ـة

رقم قياسسي لسستهÓك الكهرباء يوم األثنÚ
اأع-ل-نت شس-رك-ة سس-ون-ل-غ-از ،اأمسض ،اأن ا’سس-ت-هÓ-ك ال-وط-ني للطاقة الكهربائية
سسجل يوم ا’أثن Úرقما قياسسيا جديدا نتيجة ارتفاع درجة ا◊رارة.
سسجل متعامل النظام الكهربائي رقما قياسسيا للقوة الكهربائية يوم ا’أثنÚ
 31جويلية  2017على السساعة الثانية والنصسف بعد الزوال ،بلغت 14 . 182
ميغاواط ،اأي بزيادة بلغت  %10 . 8بالنسسبة للذروة اŸسسجلة ‘  1اأوت 201٦
والتي بلغت  12 . 839ميغاواط.

اتصسـ ـ ـ ـالت ا÷زائ ـ ـر تطلـ ـ ـق الرق ـ ـ ـم 12
لتلق ـ ـ ـ ـ ـ ـي انشسغـ ـ ـ ـ ـالت الزبائ ـ ـ ـ ـ ـن

انط ـ ـ ـ ـ ـÓق القافلـ ـ ـ ـ ـة
الصسيفيـة ا÷زائ ـر2

اأط -ل -قت اتصس -ا’ت ا÷زائ -ر ال -رق -م  12ال -ذي دخ -ل ح-ي-ز
سس -ج -لت ،اأمسض ‘ ،ح -دود السس-اع-ة  11سس-ا و 2٥
اÿدم -ة ع -ل-ى اŸسس-ت-وى ال-وط-ن-ي وذلك ل-ت-ل-ق-ي انشس-غ-ا’ت
دقيقة هزة اأرضسية بو’ية اŸدية بلغت شسدتها
ينظم الديوان الوطني للثقافة
واسستعÓمات كل زبائنها ،كما اأكد بيان اŸوؤسسسسة.
 2 . 9درج -ة ع -ل -ى سس -ل -م ريشس ،Îب -حسسب ب-ي-ان وا’إعÓ- -م وال- -دي- -وان ال- -وط- -ن -ي
ي -ت -ي -ح ه -ذا ال-رق-م ل-ل-زب-ائ-ن  -ك-م-ا اأوضس-ح ذات اŸصس-در -
Ÿركز البحث ‘ علم الفلك والفيزياء الفلكية ◊ق - - - - -وق اŸوؤل - - - - -ف وا◊ق- - - - -وق
ف-رصس-ة «ن-ق-ل ك-ل انشس-غ-ا’ت-ه-م واسس-ت-عÓ-م-ات-ه-م Ÿصس-ل-حة
وا÷يوفيزياء.
اÛاورة ،ال- -ق- -اف- -ل- -ة الصس -ي -ف -ي -ة
الزبائن على مسستوى مركز النداء للتكفل التام بها».
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وع- -روضض م- -وج- -ه- -ة لÓ- -أط -ف -ال
ال-زب-ائ-ن ’تصس-ا’ت ا÷زائ-ر ب-تشس-ك-ي-ل
Œوب و’ي - - - - - -ات ال - - - - - -وط - - - - - -ن،
الرقم  12من اأي خط ثابت اأو هاتف
Ãشس- - -ارك - -ة ع - -دد م - -ن ال - -ف - -رق
ﬁم- -ول وه- -ذا م- -ن اأج- -ل ال- -ت- -ك -ف -ل
والفنان Úا÷زائري ‘ ،ÚالفÎة
بشس- - -ك- - -ل اأحسس- - -ن ب - -انشس - -غ - -ا’ت - -ه - -م
اŸمتدة من  3اإ 22 ¤اأوت ا÷اري.
وط-لباتهم ،حيث
ان-طÓ-ق ال-ق-اف-ل-ة ،ال-ي-وم ،بداية من السساعة
ت - - - -ب - - - -ق - - - -ى ه - - - -ذه
 9 : 00صسباحا بقرية الفنان Úبزرالدة.
اŸصس - - - - -ل - - - - -ح- - - - -ة –ت
تصس-رفهم  7/7اأي -ام م-ن السس-اع-ة  08 : 00اإ¤
منتصسف الليل» ،يضسيف ذات البيان.
يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
ا’قتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسض مالها ا’جتماعي 12٦ .000.000 .00 :دج
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Ãناسشبة العيد الوطني لبÓدها

رئيسس ا÷مهورية يهنئ رئيسشة الكونفدرالية السشويسشرية
وجه رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ،برقية تهنئة إا ¤رئيسشة الكونفدرالية السشويسشرية دوريسس
لوتارÃ ،ناسشبة احتفال بÓدها بعيدها الوطني أاكد فيها اسشتعداده للعمل معها على ““ترقية وتطوير عÓقات
الصشداقة والتعاون التي تربط البلدين““.
ج - -اء ‘ ب - -رق - -ي - -ة ال- -رئ- -يسس““ :ي- -ط- -يب ‹
وال-ك-ون-ف-درال-ي-ة السص-ويسص-ري-ة –ت-ف-ل ب-ع-ي-دها
الوطني ،أان أاتوجه إاليك باسصم ا÷زائر شصعبا
وحكومة وأاصصالة عن نفسصي ،بتهانينا اÿالصصة
مقرونة بتمنياتي ل ِ
ك Ãوفور الصصحة والسصعادة
وب - -ال - -رق - -ي وال - -رف- -اه ل- -لشص- -عب السص- -ويسص- -ري
الصصديق““.
واسصÎد باŸناسصبة قائ““ :Óهذا وأاغتنم هذه
السصانحة السصعيدة أ’ؤوكد ل ِ
ك اسصتعدادي للعمل
معك على ترقية وتطوير عÓقات الصصداقة
والتعاون التي Œمع بلدينا““.

...ويهنئ نظÒه البنيني
ب- -عث رئ- -يسس ا÷م- -ه- -وري- -ة ع -ب -د ال -ع -زي -ز
بوتفليقة ،برقية تهنئة لنظÒه البنيني باتريسس
ط -ال -ونÃ ،ن -اسص -ب -ة اح -ت -ف -ال ب Ó-ده ب -ع-ي-ده-ا
الوطني ،أاعرب له فيها عن اسصتعداده للعمل
معه على “““ت ““ÚعÓقات التعاون والصصداقة
خدمة Ÿصصلحة الشصعب.Ú
جاء ‘ برقية الرئيسس بوتفليقة““ ،يسصرÊ
أاÁا سصرور ،وجمهورية بن– Úتفل بعيدها
الوطني ،أان أاتوجه إاليكم ،باسصم ا÷زائر شصعبا
وحكومة وأاصصالة عن نفسصي ،بتهانينا ا◊ارة
مقرونة بأازكى “نياتي لكم Ãوفور الصصحة
والسصعادة ،وبالرقي وا’زدهار للشصعب البنيني
الشصقيق““.
وأاضص- -اف رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة ‘ ب -رق -ي -ت -ه
قائ““ :Óهذا ،وأانتهز هذه اŸناسصبة السصعيدة
أ’نوه بجودة عÓقات الصصداقة والتعاون التي
Œمع بلدينا وأاؤوكد لكم “ام اسصتعدادي للعمل
معكم على “تينها خدمة Ÿصصلحة شصعبينا““.

17٤0٣

أالـ ““أافريكا فافيÓسس““ ..التهديد النائم

–ولت اأ’مواج البشصرية الهائلة من اŸهاجرين غ Òالشصرعي Úالقادم Úمن إافريقيا جنوب
الصصحراء نحو ا÷زائر إا ¤معضصلة حقيقية ،خاصصة بعد اتخاذهم اŸفرغات العمومية ،أاطراف
الوديان وحواف السصكك ا◊ديدية Œمعات شصيدوا عليها بيوتا قصصديرية –ولت إا ¤مايشصبه الـ
““فافيÓسس““ الÈازيلية ،بعدما –ولت إا ¤أاوكار للجرÁة ،اıدرات والدعارة وكل أانواع
اŸمارسصات غ Òالقانونية وتعد بأان تكون أاوكارا ﬁتملة لعصصابات التهريب ،ا’Œار بالبشصر
والعناصصر اإ’رهابية ،ناهيك عن اسصتفحال اأ’مراضس واأ’وبئة بسصبب غياب قنوات الصصرف
الصصحي والرقابة الطبية ...الخ .واأ’خطر ‘ كل هذا ،أان تلك التجمعات القصصديرية العشصوائية
أاصصبحت قواعد خلفية لشصبكات التسصول وا’بتزاز التي تسصتغل النسصاء واأ’طفال اŸنتشصرين ‘
شصوارع وطرق البÓد ،خاصصة Ãداخل اŸدن الكÈى ومناطق ا’زدحام اŸروري التي أاصصبحت
تشصهد اند’ع مÓسصنات ومواجهات ب Úعناصصر تلك الشصبكات من أاجل السصيطرة على مناطف
النفوذ والتسصول.
إان التجمعات القصصديرية للمهاجرين القادم Úمن إافريقيا جنوب الصصحراء يجب إازالتها
نهائيا ،أ’نها أاصصبحت تشصكل تهديدا حقيقيا لسصÓمة اŸواطن Úوأامنهم .كما أانه من غÒ
اŸعقول التسصامح مع وجود تلك النقاط السصوداء ‘ الوقت الذي أانفقت فيه ا÷زائر اÓŸيÒ
من الدو’رات للتخلصس من البيوت القصصديرية لتجد نفسصها تواجه بؤور قصصدير جديدة تتوسصع
كالفطر Ÿهاجرين غ Òشصرعي ،Úاسصتغلوا إانسصانية وطيبة الشصعب ا÷زائري وتسصاهل السصلطات
العمومية وتفهمها لظروفهم اإ’نسصانية القاهرة ليدوسصوا القوان Úبأارجلهم ،إا ¤درجة أاصصبح
معها الوضصع ’ يحتمل ،بعد –ول تلك التجمعات غ Òالشصرعية إا ¤مصصدر تهديد للسصكينة
العمومية ولتقاليد وعادات الشصعب ا÷زائري .ولعل الفيديو الذي تداولته مواقع وشصبكات
التواصصل ا’جتماعي ،يظهر فيه عدد هائل من اŸهاجرين غ Òالشصرعي Úمن إافريقيا جنوب
الصصحراء ،بينهن شصابات ترقصصن بطريقة خادشصة للحياء بأاحد شصواطئ غرب البÓد وبلباسس غÒ
ﬁتشصم.
تعرضس الشصعب ا÷زائري ’نتقادات من طرف بعضس من تطلق على نفسصها منظمات حقوقية
ع Èتقارير جانبت اŸوضصوعية يغلب عليها التوظيف السصياسصي ،جاءت مرفوقة بحملة تشصويه
واسصعة ع Èشصبكات التواصصل ا’جتماعي طالت ا÷زائري Úوتتهمهم بالعنصصرية وسصوء معاملة
اŸهاجرين (اأ’فارقة) ،بينما نسصوا أاو تناسصوا أان ا÷زائر تسصتضصيف على أارضصيها آا’ف الÓجئÚ
الصصحراوي Úمنذ  ٤0سصنة ،أاي منذ احتÓل أاراضصيهم ،وآا’ف أاخرى من ﬂتلف ا÷نسصيات ⁄
تضصق بهم ا÷زائر ذرعا و ⁄تطلب اŸسصاعدة من أاحد ،وا÷احد فقط ينكر ما قدمته ا÷زائر
لدول وشصعوب تتقاسصم معهم البعد اإ’فريقي وتفتخر بذلك.
و‘ إاطار عرى التضصامن والتعاون اإ’فريقي ،Úقدمت ا÷زائر الكث ،Òبداية من اŸسصاهمة ‘
–رير القارة من ا’سصتعمار ،كما قامت ا÷زائر بعد ا’سصتقÓل بتفكيك خيوط العديد من
اأ’زمات والنزاعات الدموية ‘ إافريقيا ،كان آاخرها الوسصاطة ‘ أازمة ما‹ التي توجت بالتوقيع
على اتفاق للسصلم واŸصصا◊ة ‘ هذا البلد ا÷ار.
أاما على الصصعيد ا’قتصصادي فيكفي أانهار مسصحت ديون  1٤دولة إافريقية بتكلفة ناهزت 1
مليار دو’ر أامريكي Ãناسصبة الذكرى  50لتأاسصيسس منظمة الوحدة اإ’فريقية ورمزية هذا
التوقيت تغنينا عن اŸزيد.

أأم Úبلعمري

‹ العهد السشعودي بجدة
عقب اسشتقباله من طرف و ّ

مسشاهل يسشلم رسشالة أاخوة من الرئيسس بوتفليقة للملك سشلمان
اسش- -ت- -ق -ب -ل وزي -ر الشش -وؤون
اÿارج - -ي - -ة ع - -ب - -د ال- -ق- -ادر
مسشاهل ،اأمسس الأول ،بجدة،
م- -ن ق- -ب- -ل الأمﬁ Òم- -د ب -ن
سشلمان بن عبد العزيز وو‹
العهد السشعودي الذي سشلمه
رسش -ال -ة ت -ق -دي -ر واأخ -وة م -ن
رئ- -يسس ا÷م- -ه- -وري- -ة ع- -ب- -د
ال -ع -زي -ز ب -وت-ف-ل-ي-ق-ة وج-ه-ه-ا
ل - -ل - -ع - -اه- -ل السش- -ع- -ودي اŸلك
سش- -ل- -م -ان ب -ن ع -ب -د ال -ع -زي -ز،
ب - -حسشب م - -ا اأف - -اد ب - -ه ب - -ي - -ان
لوزارة الششوؤون اÿارجية.
ك- -م- -ا سص- -ل -م السص -ي -د مسص -اه -ل
Ùم- -د ب- -ن سص- -ل- -م -ان ب -ن ع -ب -د
ال - -ع - -زي - -ز ،رسص - -ال- -ة م- -ن رئ- -يسس
ا÷مهورية جدد له فيها تهانيه
على اإثر تعيينه اأمÒا وليا للعهد.
بهذه اŸناسصبة  -يضصيف ذات
ال -ب -ي -ان  -ق -دم السص -ي -د مسص-اه-ل
““عرضصا عن ﬁادثاته التي قام
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ب- -ه- -ا (ا’أح -د) م -ع ن -ظÒه ع -ادل
ا÷ب Òوال -ت -ي “ح -ورت اأسص -اسص-ا
حول اأوضصاع ا’أزمات والنزاعات
‘ العا ⁄العربي ،سصيما ‘ ليبيا
وسصوريا واليمن و‘ اÿليج وكذا
–دي- -ات ا’إره- -اب وال- -ت- -ط- -رف
ال -ع -ن -ي -ف ال -ذي ت -واج -ه-ه ال-دول
ال -ع -رب -ي -ة وال -ت -ي ت -ت-ط-لب ع-مÓ-
منسصقا وتشصاوريا““.
ك -م -ا اأك -د ال -ب -ي-ان ،اأن ““ا’أمÒ
ﬁم -د ب -ن سص -ل -م-ان وو‹ ال-ع-ه-د
السص -ع -ودي ق-د شص-ك-ر ال-وزي-ر ع-ن
رسصالة السصيد رئيسس ا÷مهورية
وك- -ل- -ف- -ه ب -دوره ب -ن -ق -ل مشص -اع -ر
ال- -ت- -ق- -دي- -ر وا’أخ- -وة و“ن- -ي- -ات -ه
ب- -ال- -ت- -ق- -دم وا’زده- -ار ل- -لشص- -عب
ا÷زائري““.
وتابع ذات اŸصصدر ،اأن ““و‹
ال - -ع - -ه - -د ق - -د اأشص - -اد Ãسص - -ت- -وى
ال -ع Ó-ق-ات ال-ت-ي ت-رب-ط ا÷زائ-ر
وال-ع-رب-ي-ة السص-ع-ودي-ة ،م-ع-ربا عن

اسص-ت-ع-داده م-ن اأج-ل ت-ع-زي-ز ه-ذه
ال- -عÓ- -ق- -ة م- -ن خÓ- -ل ت- -ط- -وي- -ر
اŸب- - - - -اد’ت ال - - - -ت - - - -ج - - - -اري - - - -ة
وا’سصتثمارات ‘ شصتى اŸيادين
ب-غ-ي-ة اإضص-ف-اء ال-طابع ا’سصتثنائي
على هذه العÓقة““.
وخ- -لصس ب- -ي -ان وزارة الشص -وؤون
اÿارجية ،اإ ¤اأن اللقاء قد جرى
ب - - -حضص - - -ور وزي - - -ر اÿارج- - -ي- - -ة
السصعودي عادل ا÷ب.Ò

يحل بالقاهرة ‘ زيارة
رسشمية اإ ¤مصشر
ح -ل وزي -ر الشص-وؤون اÿارج-ي-ة
عبد القادر مسصاهل ،بعد ظهر
اأمسس ،بالقاهرة ‘ زيارة رسصمية
اإ ¤ج -م -ه -وري -ة مصص -ر ال -ع -رب -ي-ة
تسصتغرق يوم ،Úقادما اإليها من

مواصشلة للحوار السشياسشي ب Úالبلدين

اŸملكة العربية السصعودية ،وهذا
‘ اإطار ا÷ولة التي يقوم بها اإ¤
عدد من الدول العربية ،تنفيذا
ل -ت -ع -ل -ي-م-ات رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة،
بحسصب ما اأفاد به بيان لوزارة
الشصوؤون اÿارجية.
اأوضص- - -ح ن- - -فسس اŸصص- - -در ،اأن
مسصاهل الذي يحمل رسصالة من
الرئيسس عبد العزيز بوتفليقة اإ¤
ال -رئ -يسس اŸصص -ري ع -ب-د ال-ف-ت-اح
السص -يسص -ي ،سص -ي-ج-ري خÓ-ل ه-ذه
ال - -زي- -ارة ﬁادث- -ات م- -ع ن- -ظÒه
اŸصص -ري ،ل -ب -حث ““سص -ب-ل ت-ع-زي-ز
ال -ت -ع -اون ال -ث -ن -ائ-ي ب Úال-ب-ل-دي-ن
ومواصصلة التنسصيق والتشصاور حول
ﬂت -ل -ف ال -قضص -اي -ا ا’إق -ل -ي -م -ي -ة
وال - - -دول- - -ي- - -ة ذات ا’ه- - -ت- - -م- - -ام
اŸشصÎك’ ،سص- -ي- -م- -ا ال -وضص -ع ‘
ل -ي -ب -ي -ا وا’أراضص-ي ال-ف-لسص-ط-ي-ن-ي-ة
اÙتلة واÿليج العربي““.

تبون يسشتقبل الوزير الÈيطا Êللششرق األوسشط وإافريقيا
لول ع-ب-د اÛي-د
اسش -ت -ق -ب -ل ال-وزي-ر ا أ
تبون ،أامسس ،با÷زائر العاصشمة ،وزير
ال- -دول- -ة الÈي- -ط- -ا ÊاŸك- -ل- -ف ب -الشش -رق
لوسشط وإافريقيا أاليسشتار بورت الذي
ا أ
يقوم بزيارة رسشمية إا ¤ا÷زائر.
تشصكل زيارة اŸسصؤوول الÈيطا““ Êفرصصة
إاضص -اف -ي -ة ل -ت-ع-زي-ز ا◊وار السص-ي-اسص-ي أاك ÌبÚ

البلدين من خÓل تبادل وجهات النظر حول
اŸسص -ائ -ل اإ’ق -ل-ي-م-ي-ة وال-دول-ي-ة ال-راه-ن-ة ذات
ا’ه- -ت- -م -ام اŸشصÎك““ ،ب -حسصب م -ا أاف -اد ب -ه،
اأ’ثن ،Úبيان لوزارة الشصؤوون اÿارجية.
أاوضصح ذات اŸصصدر ،أان هذه الزيارة التي
سص- -ت- -ت -خ -ل -ل -ه -ا ﬁادث -ات م -ع مسص -ؤوو‹ وزارة
الشصؤوون اÿارجية وكذا العديد من الوزارات

ال -ت-ق-ن-ي-ة سص-تسص-م-ح ل-ل-ط-رف Úبـ ““ت-ق-ي-ي-م واسص-ع
للحوار والتعاون ب Úالبلدين وإايجاد ﬁاور
تعاون أاخرى““.
ويرافق أاليسصتار بورت خÓل هذه الزيارة،
ال -ت -ي ت -دوم إا ¤غ -اي -ة ال -ي-وم ،ال-ل-ورد ريشص-ارد
ريسص -ب -ي ،اŸب -ع -وث اÿاصس ل -رئ -يسص-ة ال-وزراء
الÈيطانية من أاجل الشصراكة مع ا÷زائر.

أاع - -ربت ا÷زائ - -ر وب - -ري - -ط - -ان- -ي- -ا ،ع- -ن
إارادت -ه -م -ا اŸششÎك -ة ل -ت -ط -وي -ر وت -ك-ث-ي-ف
ال- -ت- -ع- -اون ال -ث -ن -ائ -ي ‘ اÛال Úال -قضش -ائ -ي
والقانو.Ê
أاكد وزير الدولة الÈيطا ÊاŸكلف بالشصرق
اأ’وسص -ط وإاف -ري -ق-ي-ا أال-يسص-ت-ار ب-ورت ‘ ،تصص-ري-ح
للصصحافة عقب اÙادثات التي جمعته بوزير
العدل حافظ اأ’ختام الطيب لوح ،أانه ” خÓل
هذا اللقاء مناقشصة ““ﬂتلف اإ’صصÓحات التي
ت- -ق- -وم ب- -ه -ا ا÷زائ -ر ‘ ›ال ال -قضص -اء““ ،مÈزا

اأ’شص- -واط ““اŸع- -تÈة““ ال -ت -ي ق -ط -ع -ت -ه -ا ‘ ه -ذا
اŸيدان.
من جانبه صصرح وزير العدل حافظ اأ’ختام،
أانه ” خÓل اÙادثات التي جمعته باŸسصوؤول
الÈيطا ،Êإاجراء ““تقييم شصامل ““لعÓقات التعاون
ب Úال -ب -ل -دي -ن ‘ اÛال ال-ق-ان-و Êوال-قضص-ائ-ي““،
مشصÒا بهذا اÿصصوصس إا ¤ا’تفاقيات اÈŸمة
بينهما واŸتعلقة باÛا’ت اŸدنية والتجارية
وا÷زائية وكذا تسصليم اÛرم.Ú
كما “حور اللقاء  -يضصيف لوح  -حول ““تبادل

التجارب واÈÿات ‘ ›ال اإ’صصÓحات وكيفية
التعاون ‘ تنفيذها ،إا ¤جانب إاصصÓح القضصاء
واسص-ت-قÓ-ل-ي-ة السص-ل-ط-ة ال-قضص-ائ-ية وحفاظها على
ا◊ري - -ات وا◊ق - -وق ‘ اÛت - -م- -ع وأاث- -ره- -ا ‘
اسصتقرار اÛتمع““.
وأاوضص- -ح ال -وزي -ر ،أان -ه ” ال -ت -ط -رق أايضص -ا إا¤
““ال -ت -ع -اون ‘ ›ال ﬁارب -ة ا÷رÁة اŸن -ظ-م-ة
وعلى رأاسصها اإ’رهاب وŒفيف منابع “ويله ،إا¤
ج -انب ﬁارب -ة ا’Œار ب -اıدرات ال -ذي ي -ع-د
أاحد مصصادر “ويل اإ’رهاب““.

ﬁادثات ب Úلوح والوزير الÈيطاÊ

بالتنسشيق مع السشلطات النيجرية

ترحيل الرعايا النيجري ÚاŸقيم ‘ Úا÷زائر بطريقة غ Òششرعية
قررت السشلطات ا÷زائرية ،بالتنسشيق
مع نظÒتها النيجرية ،اسشتئناف عمليات
ت -رح -ي -ل ال -رع -اي -ا ال -ن -ي -ج -ري ÚاŸق-ي-مÚ
ب -ا÷زائ -ر ب -ط -ري -ق -ة غ Òشش-رع-ي-ة وذلك
ابتداء من  1أاوت  ،2017بحسشب ما أاعلن
ع - -ن - -ه ال - -ن - -اط - -ق ب - -اسش - -م وزارة الشش - -ؤوون
اÿارجية عبد العزيز بن علي الششريف.
‘ تصصريح لوأاج ،أاكد بن علي أانه ““بهدف
التصصدي ا÷يد لظاهرة الهجرة غ Òالشصرعية
وﬁارب- -ة شص- -ب- -ك- -ات ا’Œار ب- -ال- -بشص- -ر ،ق- -ررت

السص-ل-ط-ات ا÷زائ-ري-ة ،ب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع ن-ظÒت-ه-ا
ال-ن-ي-ج-ري-ة ،اسص-ت-ئ-ن-اف ع-م-ل-ي-ات ت-رحيل الرعايا
النيجري ÚاŸقيم ‘ Úا÷زائر بطريقة غÒ
شصرعية ابتداء من  1أاوت .““2017
وأاوضصح ،أان هذه العمليات ““تندرج ‘ إاطار
سص -لسص -ل -ة م -ن اإ’ج -راءات ات -خ -ذت -ه -ا ا◊ك -وم -ة
ا÷زائ -ري-ة م-ن أاج-ل ت-ع-زي-ز ال-ت-ع-اون م-ع ال-دول
اأ’ف -ري-ق-ي-ة ال-واق-ع-ة م-ا وراء الصص-ح-راء ،خ-اصص-ة
ال-ن-ي-ج-ر وم-ا‹ ،ب-ه-دف وق-ف ن-زوح اŸه-اج-رين
غ Òالشصرعي Úالذي يواجهه بلدنا““.

اسش- -ت- -ق- -ب- -ل وزي -ر ال -ت -ج -ارة أاح -م -د ع -ب -د
ا◊ف-ي-ظ السش-اسش-ي ،وزي-ر ال-دول-ة الÈيطاÊ
لوسش-ط وإاف-ري-ق-يا أاليسشتار
اŸك-ل-ف ب-الشش-رق ا أ
ب- -ورت ،أاي- -ن ت- -ن- -اول ال- -ط- -رف- -ان ال -ع Ó-ق -ات
السشياسشية والقتصشادية التي Œمع البلدين
ع-ل-ى ﬂت-ل-ف الصش-ع-دة ،ب-حسشب م-ا اف-اد ب-ه
بيان للوزارة.
اعت Èالسصاسصي خÓل لقائه ببورت ،الذي يقوم
ب -زي -ارة ع -م -ل ا ¤ا÷زائ -ررف -ق -ة ال -ل -ورد ريشص -ارد
ريسص- - -ب- - -ي ،اŸب- - -ع- - -وث اÿاصس ل - -ل - -وزي - -رة اأ’و¤
الÈي -ط -ان -ي -ة اŸك -ل -ف ب-الشص-راك-ة م-ع ا÷زائ-ر ،ان

ال-عÓ-ق-ات اإ’ق-تصص-ادي-ة ال-ت-ي Œم-ع ال-ب-ل-دي-ن ““ج-د
ه -ام -ة““ ،ن -ظ-را أ’ن ب-ري-ط-ان-ي-ا ت-ع-د ع-اشص-ر شص-ريك
إاقتصصادي للجزائر والزبون التاسصع عاŸيا لها ،كما
–تل اŸرتبة الثانية عشصرة عاŸيا من حيث “ويل
السصوق ا÷زائرية ،يضصيف البيان.
من جهته أاوضصح بورت ،أانها اŸرة اÿامسصة
التي يزور فيها ا÷زائر منذ  ،2010منوها برغبة
ا◊كومة الÈيطانية وسصياسصتها بعد اÿروج من
اإ’–اد اأ’وروب-ي ““ب-ت-ويسص-ع وت-ط-وي-ر شص-راك-ت-ه-ا مع
الدول التي Œمعها بها شصراكات إاقتصصادية هامة
كا÷زائر““.

اسش -ت -ق -ب -ل وزي -ر اŸال -ي -ة ع -ب -د ال -رح -م-ان
راوي- -ة ،أامسس ،ال- -وزي- -ر الÈي- -ط- -ا ÊاŸك -ل -ف
لوسش-ط وإاف-ري-ق-ي-ا أال-يسشتار بورت،
ب-الشش-رق ا أ
الذي يقوم بزيارة إا ¤ا÷زائر رفقة اللورد
ريشش -ارد ريسش-ب-ي ،اŸب-ع-وث اÿاصس ل-رئ-يسش-ة
ال -وزراء الÈي-ط-ان-ي-ة م-ن أاج-ل الشش-راك-ة م-ع
ا÷زائر.
بحسصب بيان الوزارة ،قدم راوية خÓل اللقاء
اÙاور ال -كÈى لÈن -ام -ج ا◊ك -وم -ة ‘ ج -وان-ب-ه-ا
ا’قتصصادية واŸالية والسصياسصة اŸالية العمومية،
إا ¤ج- -انب ﬂت- -ل- -ف اإ’صص Ó-ح -ات ال -ت -ي ي -ن -ب -غ -ي
مباشصرتها ‘ هذا ›ال.

روب Òفان امبدان وسصف Òقطر ابراهيم ﬁمد بن
عبد العزيز السصهÓوي ،بحسصب ما أافاد به بيان
للوزارة.
خÓل اللقاء مع السصف Òالهولندي ” ،تبادل
وجهات النظر حول وسصائل تعزيز عÓقات التعاون
الثنائية ،يضصيف اŸصصدر نفسصه.
وبعد أان أاعرب عن ارتياحه للتطور اإ’يجابي
الذي سصجلته العÓقات ب Úا÷زائر وهولندا خÓل
السص- -ن- -وات اأ’خÒة ع- -ل- -ى اŸسص- -ت -وي Úالسص -ي -اسص -ي
وا’قتصصادي ،اعت Èالطرفان أان ““إامكانات تطوير
وت -وسص -ي -ع ه -ذه ال -ع Ó-ق -ات ن-ح-و ›ال أاك Èت-ب-ق-ى
معتÈة““.
أاما عن اللقاء الذي أاجراه الوزير مع السصفÒ
القطري ،فقد اسصتعرضس الطرفان ﬂتلف جوانب
التعاون ا’قتصصادي الثنائي ’سصيما أابرز مشصاريع
الشصراكة اŸنجزة أاو ا÷اري إا‚ازها ‘ ›ا‹
اŸالية والصصناعة.

الششعب /اسشتقبل وزير السشكن والعمران
واŸدينة يوسشف ششرفة ،أامسس ،سشف Òدولة
ف-رنسش-ا ب-ا÷زائ-ر ك-زاف-ي-ي-ه دري-انكور بطلب
منهÃ ،قر الوزارة.
يندرج هذا اللقاء ‘ إاطار تبادل وجهات النظر

وتعزيز عÓقات الصصداقة التي تربط البلدين ،مع
إابداء الرغبة اŸشصÎكة ‘ تعزيز سصبل التعاون ‘
›ال ال -ب -ن -اء وت -رق -ي-ة ›ا’ت ال-ت-ع-م ،Òم-ع ن-ق-ل
ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات ا◊دي-ث-ة ‘ ›ال ال-ب-ن-اء ،ت-ث-م-ينا
للعÓقات القائمة ب Úالبلدين وتعزيزا لها.

وزير التجارة يتحادث مع أاليسشتار

راوية يتحادث مع أاليسشتار حول التعاون اŸا‹

 ..ويسشتقبل سشفÒي هولندا وقطر
اسصتقبل وزير اŸالية عبد الرحمان راوية ،أامسس
اأ’ول ،با÷زائر العاصصمة ،ك Óمن سصف Òهولندا

ششرفة يسشتقبل السشف Òالفرنسشي

»æWh

اأ’ربعاء  02أاوت  2017م
الموافق لـ  10ذي القعدة  1٤3٨هـ

دعا إا ¤عدم النسشياق وراء الدعاية اŸغرضشة

عيسصى :بعثة ا◊ج مطالبة بعدم اÿوضض
‘ األمور السصياسصية واألمنية للبÓد اŸضصيفة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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كّرم اŸسشاج Úالناجح ‘ Úالبكالؤريا واŸتؤسشط بتيبازة

لوح :حقوق اإلنسصان با÷زائر تطبق بصصفة عادية
–ت رقابة القضصاء

جاهزون للتعامل بالتأاششÒة والقرعة اإللكÎونية السشنة اŸقبلة
لمؤر السشياسشية
لوقاف ﬁمد عيسشى ،أامسس ،أاعضشاء البعثة ا÷زائرية إا ¤عدم اÿؤضس ‘ ا أ
دعا وزير الششؤؤون الدينية وا أ
لقليمية مفخخة والتعامل مع سشلطات البلد
لمنية ‘ البÓد اŸضشيفة واحÎام ششؤؤونها الداخلية ،خاصشة وأان الظروف ا إ
وا أ
اŸسشتضشيف لتأام Úا◊جاج ا÷زائري.Ú

سسعاد بوعبوشش
أاوضشح عيسشى ‘ رّد على سشؤوال لـ ““الششعب““،
على هامشس اللقاء اأ’خ Òبأاعضشاء البعثة بدار
اإ’م -ام ،أان ه -ذه ال -ت -ع-ل-ي-م-ات ل-يسشت ت-وج-ي-ه-ا
خاصشا وﬁددا ،بل هي بغرضس إا‚اح موسشم
ا◊ج الذي وفرت له كل الظروف و’ يجب أان
يتأاثر Ãا نششهده من حالة أامنية غ Òطبيعية
باŸنطقة ،التي قال إانها تششبه ا◊الة التي
عاششتها ا÷زائر ‘ وقت سشابق .وانطÓقا من
اŸعرفة ا÷يدة بهذه الظروف ،نحن نطالب
البعثة باحÎام البلد الذي سشيكونون فيه وأا’
يخوضشوا ‘ ششؤوونه الداخلية.
أاششار الوزير أان عضشو البعثة مطالب لدى
وصش -ول -ه إا ¤ال -ب -ق -اع اŸق-دسش-ة ،ب-أاداء اŸه-ام
اŸن -وط -ة ب -ه ،ك -ون -ه Áث -ل ال -ع-ل-م ا÷زائ-ري.
ويجب أان يكون موقفه ،حواراته وتعليقاته مع
نظرائه ‘ البعثات اأ’خرى وكذا مع السشلطات
السشعودية يعكسس صشوت ولون ا÷زائر ،الذي
عّبرت عنه وزارة الششؤوون اÿارجية ‘ نبذها
ل -ل -ت-ط-رف وأان-ه-ا م-ع ا◊وار وضش-د ال-ط-ائ-ف-ي-ة
وتوظيف اإ’سشÓم ‘ غﬁ Òله ،وادخار اآ’راء
الششخصشية ‘ النقاششات الداخلية.
دعا عيسشى ا÷زائري Úإا ¤عدم ا’نسشياق
وراء ما أاسشماه بـ ““الÈوباغوندا““ أاو الدعاية
التي ترعاها بعضس الدول وا◊جاج والبعثات،
مششÒا إا ¤أانه ” التطرق مع الوزير السشعودي
◊م -اي -ة ا◊ج-اج م-ن ه-ذه اأ’ف-ك-ار وال-ت-ع-اون
م- -ع- -ه- -م ل- -دى اإ’ب Ó-غ ع -ن وج -ود اخÎاق -ات
باÿيام والعمائر ،وحصشل التزام من جانبهم
إا ¤درجة ضشمان أان يكون اŸصشحف برواية
ورشس بالنسشبة للجزائري ،Úمعربا عن ثقته
بالتزامهم وثقته أاك ‘ Ìأاعضشاء البعثة ‘ أانهم
سش -ي -حÎم -ون ال -دول -ة اŸضش -ي -ف -ة وسش-ي-ح-م-ون
ا÷زائري Úمن اأ’فكار التي سشتتدافع عليهم.

تأاشصÒة اÛاملة حق سصيادي
للسصعودية تعطيه لسصفارتها با÷زائر
حول موضشوع التأاششÒة اإ’لكÎونية ،أاوضشح
أان ال -ت -قصش Òل -يسس ج -زائ -ري -ا وإا‰ا اŸم -ل-ك-ة
السش -ع -ودي -ة فضش -لت أان ت -ب-دأا ب-دول-ة ‰وذج-ي-ة
واخ - -ت - -ارت دول- -ة أاخ- -رى .وب- -ع- -د ‚اح ه- -ذا
اإ’ج- -راء ،سش- -ت -ع -م -م ال -ت -ج -رب -ة ع -ل -ى ال -ع -ا⁄
اإ’سشÓ- -م- -ي ،مششÒا إا ¤أان ا÷زائ- -ر ج -اه -زة
للعمل به ابتداء من هذه السشنة وسشتكون أاكÌ
اسش-ت-ع-دادا ،السش-ن-ة اŸق-ب-ل-ة ،ل-ل-ع-مل بالتأاششÒة
اإ’لكÎونية.
ع -ن ت -أاششÒة اÛام -ل -ة ،أاوضش -ح اŸسش -ؤوول
اأ’ول عن القطاع ،أانها حق سشيادي للسشعودية
تعطيه لسشفارتها وهذه اأ’خÒة تعطيها Ÿن
أارادت ،مؤوكدا أان الوزارة –رصس على الدفاع
ع- -ن ك -رام -ة ا÷زائ -ري Úم -ن ال -تصش -ري -ح ب -أان
التأاششÒة ليسشت مضشمونة حتى ‚تنب طوابÒ
ا’نتظار والنوم على اأ’رصشفة والذي يعطي
انطباعا سشيئا على ا÷زائري.
‘ هذا اإ’طار‚ ،ح الديوان الوطني للحج
وال -ع -م -رة ‘ م -وضش -وع ال -ع-م-رة ،ب-ح-يث ي-ق-وم
بالÎتيبات اإ’دارية وهو من يأاخذ ا÷وازات
إا ¤السش -ف -ارة السش -ع -ودي -ة ب -ا÷زائ-ر ي-ؤوشش-ره-ا

وي -ع -ي -ده -ا و’ ي-وج-د أاي ج-زائ-ري ‘ ط-اب-ور
ا’ن -ت -ظ -ار ،وي-ت-م ال-ع-م-ل ع-ل-ى –سش Úاأ’م-ور
بالنسشبة لتأاششÒة اÛاملة ،وهناك اتصشا’ت
رسشمية وقعت مع السشفارة والتي أابدت تفهما
كبÒا ،مؤوكدا أان حجاج اÛاملة ليسشوا على
عاتق الديوان ،إا’ إاذا دفعوا مسشتحقات ا◊ج
كاملة.
ف -ي -م -ا ي-خصس ال-ق-رع-ة اإ’ل-كÎون-ي-ة ،أارج-ع
سشبب التأاخر ‘ العمل بها إا ¤أاسشباب خارجة
عن اأ’مور التقنية والفنية ،بل تتعلق بالعامل
النفسشي والثقا‘ للمجتمع ا÷زائري ،الذي
ي-جب ت-ه-ي-ئ-ت-ه ن-فسش-ي-ا وإاق-ن-اع-ه ب-أان-ه-ا شش-فافة
وع- -ادل- -ة وغ“ Òي- -ي -زي -ة ،وا÷زائ -ر ج -اه -زة
للتعامل بها ابتداء من السشنة اŸقبلة و” البدء
‘ التحضش Òلها تقنيا وفنيا وإالكÎونيا.

بوابة إالكÎونية لتتبع مسصار
ا◊اج واحتواء أاي طارئ
ف-ي-م-ا ت-ع-ل-ق ب-ال-ب-واب-ة اإ’ل-كÎون-ي-ة Ÿت-اب-عة
مسش- -ار ا◊اج م- -ن م- -ط- -ار اإ’ق Ó-ع إا ¤غ -اي -ة
وصشوله إا ¤البقاع اŸقدسشة وﬂتلف تنقÓته،
أاكد الوزير أانه Áكن لعائلة ا◊اج ا’تصشال
بخلية اŸتابعة التي تعمل  2٤/2٤سشاعة من
خÓل ثÓث فرق وتتواصشل وجوبا مع خلية
اأ’زمة اŸوجودة بوزارة الششؤوون اÿارجية ‘
حال حدوث أاي طارئ وأاعضشاء ÷نة اŸتابعة
ه -م م-ن ي-تصش-ل-ون ب-اŸرشش-د لÓ-سش-ت-فسش-ار ع-ن
التفاصشيل.

أالف حاج معنيون بدفع غرامة
 6آالف ريال سصعودي
ب---خصش---وصس ال---غ---رام---ة اŸال---ي--ة ال--ت--ي
فرضشتها السشلطات السشعودية على ا◊جاج
ال--ذي--ن أادوا الشش-عÒة ل-ل-م-رة ال-ث-ال-ث-ة ع-ل-ى
التوا‹ واŸقدرة بـ 6آا’ف ريال سشعودي،
أاكد عيسشى أان السشعودية أاقرتها منذ سشنة
وب-دأات ب-ت-ط-ب-ي-ق ال-ق-رار ،اب-ت-داء م-ن هذا
اŸوسشم ،وهي سشيدة ‘ قراراتها ومصشّرة

’سشباب خاصشة بها.
على ذلك أ
ع -ن اسش -ت -ع-داد ا÷زائ-ر ل-ل-ت-ع-ام-ل م-ع ه-ذا
القرار ،أاششار إا ¤اجتماع هيئة التحضش– Òت
رئاسشة وزارة الششؤوون الدينية واأ’وقاف وأاخذ
كل ا’حتما’ت ،و” –ديد قائمة ا◊جاج
اŸعني Úبهذا القرار ،حيث ” ◊د السشاعة
إاحصشاء أاك 1000 Ìحاج معني ،Úو” طلب
ترخيصس من الوزير اأ’ول لتحويل هذه اŸبالغ
ع ÈاŸسشار الوطني اإ’لكÎو Êإا ¤اŸملكة
السشعودية وÃجرد صشدور اإ’ذن سشيتم البدء ‘
العملية وا’لتزام بهذا الششرط الذي قررته،
والذي يتحمل تكاليفه ا◊اج.
عن تأاخر ا◊جاج عن ششراء التذاكر ،أارجع
الوزير ذلك إا ¤رغبتهم ‘ الذهاب ‘ رحÓت
متأاخرة ،إا’ أان اÿطوط ا÷وية ا÷زائرية ⁄
ت- -ف- -ت -ح ه -ذه ال -رح Ó-ت إا’ ب -ع -د اسش -ت -ك -م -ال
ال -رحÓ-ت اأ’و .¤ويسش-اع-د ال-دي-وان ال-وط-ن-ي
للحج والعمرة ‘ هذا اÿصشوصس ،عن طريق
Óسش-ك-ان ،ح-يث ي-ع-ط-ي
ال -ب-واب-ة ا’ل-كÎون-ي-ة ل -إ
اأ’ولوية ‘ السشكنات الفخمة والقريبة للذين
يسش -ج -ل -ون أان -فسش-ه-م ‘ ال-ب-داي-ة وال-ذي ت-أاخ-ر
يرضشى Ãا بقي ‘ السشوق.
ف- -ي- -م- -ا ت- -ع- -ل- -ق ب- -ع -ق -د السش -ف -ر ب Úا◊اج
وال -وك -ا’ت السش -ي -اح -ي -ة ،ه-و ح-ق ل-ل-ح-اج فÓ-
تكاليف إاضشافية على خدمة تضشمنها وتكفلها
ال -دول -ة وغ Òذلك ك -ذب -ة Œاري -ة ،ك-اإ’ع-اشش-ة
والسشكن ‘ فنادق ثÓثة أاو أاربعة ‚وم وأاقل
من  900م ،Îفكل هذا تضشمنه الدولة والنقل
‘ حافÓت تتوفر على مÈد و«ويفي““ ودورة
م -ي -اه ،وال -وك -ا’ت م-ط-ال-ب-ة ب-ت-ق-د Ëخ-دم-ات
إاضشافية للربح ،والضشمان الوحيد هو العقد،
فمن حق ا◊اج اŸطالبة به ،لكن ’ يج Èعلى
إامضشائه.

بن عزوزة :اŸصصادقة على أاكÌ
من  8300تأاشصÒة
أاك-د اŸدي-ر ال-ع-ام ل-ل-دي-وان ال-وط-ن-ي ل-لحج
والعمرة يوسشف بن عزوزة ،أان أاعضشاء البعثة
ال -وط -ن -ي -ة ل -ل-ح-ج ت-ل-ق-وا ت-ك-وي-ن-ا ح-ول اŸه-ام
اŸن -وط -ة ب -ه -م و” إاط Ó-ع -ه -م ب -ج-دي-د ه-ذا
اŸوسشم واŸتمثل ‘ البوابة اإ’لكÎونية للحج،
ومن ثم فهم مطالبون بالعمل وا’لتزام Ãهام
وتوجيه ضشيوف الرحمان كل ‘ طار تدخله
وتخصشصشه.
أاوضشح بن عزوزة ،أانه “ت اŸصشادقة على
أاك Ìمن  ٨300تأاششÒة ‘ ،انتظار اسشتكمال
 1٤000أاخرى قبل أاول رحلة واŸرتقبة ‘ 06
أاوت ا÷اري ،على أان تكون رحلة البعثة يوم
 05أاوت .فيما اقتنى  27000حاج التذاكر.
بخصشوصس تكاليف ا◊ج ،أاكد اŸدير العام
للديوان الوطني للحج والعمرة ،أان  3٤600حاج
دفعوا تكاليف ا◊ج ع Èبنك ا÷زائر وبقي
 1٤00ح -اج ،ال -ذي -ن ي-ن-ت-ظ-رون ال-تسش-ج-ي-ل ‘
الرحÓت اŸتأاخرة.

لخ-ت-ام
أاك -د وزي -ر ال -ع-دل ح-اف-ظ ا أ
الطيب لؤح ،أامسس ،من ولية تيبازة،
لنسش- -ان وت- -رق- -ي- -ت- -ه- -ا ‘
أان ح - -ق - -ؤق ا إ
ا÷زائر ““تطبق بصشفة عادية من قبل
ك- - - -اف- - - -ة اŸؤؤسشسش - - -ات و–ت رق - - -اب - - -ة
القضشاء““.
صش -رح ل -وح ،ع -ل -ى ه-امشس إاشش-راف-ه ع-ل-ى
حفل تكر Ëالنز’ء الناجح ‘ Úششهادتي
ال -ب -ك -ال-وري-ا وال-ت-ع-ل-ي-م اŸت-وسش-ط Ãؤوسشسش-ة
إاعادة التأاهيل بالقليعة ،أان ““حقوق اإ’نسشان
وترقيتها وزرع ثقافتها تطبق بصشفة عادية
‘ اÛت- -م- -ع ا÷زائ- -ري م- -ن ق- -ب- -ل ك -اف -ة
اŸؤوسشسشات و–ت رقابة القضشاء““ ،مششÒا
إا ¤أان ““اŸششاكل التي تطرح وقد ُيسشّوق لها
ه-ن-ا وه-ن-اك ،غ-ال-ب-ا م-ا
تكون ناجمة أاحيانا عن
ع -دم دراي -ة ح -ق -ي -ق -ي -ة
ب- -ال -تشش -ري -ع ا÷زائ -ري
وما ينصس عليه ‘ هذا
ا- -Ûال““ ،م- -ششÒ- -ا إا¤
وج -ود ““ب-عضس ال-ت-قصشÒ
‘ الÎوي- -ج اإ’ع Ó-م -ي
م- -ن ق- -ب- -ل اŸؤوسشسش -ات
اŸعنية و‘ بعضس اأ’حيان من قبل وسشائل
ا’تصشال التي قد يكون ›ال اسشتعمالها
ﬁدودا و’ يصشل إا ¤العا.““⁄
وأاكد لوح ،أان ا÷زائر ““قطعت أاششواطا
ه-ام-ة وه-ذا ب-اعÎاف اŸن-ظ-م-ات ال-دول-ي-ة
ذات ا’ختصشاصس التي تعرف ا÷زائر وتهتم
بها وÃجال حقوق اإ’نسشان فيها““ ،مÈزا
““ما ” القيام به من إاصشÓحات يدخل ‘
إاطار تنفيذ برنامج رئيسس ا÷مهورية عبد
العزيز بوتفليقة والتي انطلقت سشنة ،2000
إا ¤جانب ما نصس عليه التعديل الدسشتوري
اأ’خ.““Ò
وأاضشاف ،أانه على الرغم من الظروف
اأ’منية التي “ر بها اŸنطقة والعا ،⁄فإان
ا÷زائر تعت““ Èمن الدول النادرة ‘ ›ال
ح- -ق- -وق اإ’نسش- -ان““ ،م -ذك -را ب -أان ال -تشش -ري -ع
ا÷زائ- -ري ““’ يسش- -م- -ح ب- -ت- -ق- -ي- -ي- -د ت- -ن- -ق -ل
اأ’شش -خ-اصس أاو م-ن-ع خ-روج-ه-م م-ن اإ’ق-ل-ي-م
الوطني إا’ بأامر قضشائي““.
كششف وزير العدل حافظ ا’ختام ،أان
مشش-روع ال-ق-ان-ون اŸت-ع-ل-ق ب-ت-ط-ب-ي-ق السشوار
اإ’لكÎو ‘ Êتنفيذ العقوبة “ت اŸصشادقة
عليه من قبل ا◊كومة ،مششÒا إا ¤أان هذا
اإ’جراء سشيسشتفيد منه ،بعد موافقة قاضشي
ت-ط-ب-ي-ق ال-ع-ق-وب-ات ،اÙك-وم ع-ليهم نهائيا

بالسشجن Ÿدة  3سشنوات أاو أاقل أاو من بقي
لهم تنفيذ عقوبة تقل عن  3سشنوات.
ب - -خصش - -وصس ت - -ن - -ف- -ي- -ذ ق- -ان- -ون السش- -وار
اإ’ل -كÎو ،Êأاوضش -ح ال -وزي -ر أان -ه ““ب -ال -نسش -ب-ة
للمحكوم عليهم نهائيا بعقوبة  3سشنوات أاو
أاقل أاو من بقي تنفيذ العقوبة ‘ حقه أاقل
من  3سشنوات ،وبعد موافقة قاضشي تطبيق
العقوبات ،يقضشي عقوبته خارج اŸؤوسشسشة
العقابية وÃراقبة عن طريق آالية السشوار
اإ’لكÎو ،““Êوهي  -كما قال ““ -آالية جديدة
ت - -ت - -مشش - -ى وال - -ن - -ظ- -رة ا÷دي- -دة إ’صشÓ- -ح
اŸنظومة العقابية““ ،مششÒا إا ¤أان التكوين
وال -ت -ع -ل -ي -م ب -ه-ذا اÿصش-وصس ““ح-ق-ق ن-ت-ائ-ج
مرضشية بنسشبة ‚اح ‘ ششهادة البكالوريا
ل-ه-ذا اŸوسش-م ب-ل-غت
 60,65من اŸائة““.
و” ب- - - - - - -ه- - - - - - -ذه
اŸن- -اسش -ب -ة ،ت -ك -رË
النز’ء اŸتفوق‘ Ú
شش -ه -ادة ال -ب -ك-ال-وري-ا
وال-ت-ع-ل-ي-م اŸت-وسشط
وال-ت-ك-وي-ن وال-ت-ع-ل-ي-م
اŸه- - - -ن- - - -ي Úوك - - -ذا
جامعة التكوين اŸتواصشل ،وذلك بحضشور
وزي- - - -ر الصش- - - -ح - - -ة والسش - - -ك - - -ان وإاصش Ó- - -ح
اŸسشتششفيات ﬂتار حسشبÓوي ،وزير العمل
وال -تشش -غ -ي -ل والضش -م -ان ا’ج -ت -م -اع-ي م-راد
زم -ا‹ ،رئ -يسش -ة اÛلسس ال -وط -ن -ي ◊ق-وق
اإ’نسشان فافا سشيد ÿضشر بن زروقي ،وكذا
‡ثل Úعن قيادة الدرك الوطني واŸديرية
Óم-ن ال-وط-ن-ي واÛت-م-ع اŸدÊ
ال -ع -ام-ة ل -أ
وعائÓت النز’ء اŸتفوق.Ú
وقد ‚ح ‘ ششهادة التعليم اŸتوسشط
 ٤5٨5نزيل ،منهم  53نزيلة من أاصشل 6730
مÎششح ع Èكامل موؤسشسشات إاعادة التأاهيل،
أاي بنسشبة ‚اح تقدر بـ 6٨,13من اŸائة.
وق - -د ن - -الت م - -ؤوسشسش - -ة إاع - -ادة الÎب- -ي- -ة
والتأاهيل لو’ية تيزي وزو اŸرتبة اأ’و¤
Ãع -دل  17,0٤حسشب اإ’حصش-ائ-ي-ات ال-ت-ي
قدمتها وزارة العدل.
وششأان نتائج ششهادة البكالوريا ،فقد بلغ
عدد الناجح ،195٤ Úمنهم  76من العنصشر
النسشوي من أاصشل  3222نزيل ترششحوا لهذا
ا’متحان .و–صشلت مؤوسشسشة إاعادة التأاهيل
Ÿدي-ن-ة ال-ب-و Êب-و’ي-ة ع-ن-اب-ة ع-ل-ى اŸرت-بة
اأ’و ¤ب -ـ 137ن -اج -ح ،ف-ي-م-ا ن-ال ن-زي-ل م-ن
مؤوسشسشة إاعادة التأاهيل لبابار أاحسشن معدل
بـ.15,٨3

اŸصصادقة على مشصروع
قانون ال ّسصوار
اإللكÎوÊ

اŸدير التجاري للجؤية ا÷زائرية ،زه Òهؤاوي لـ ““الششعب““:

“ديد فÎة بيع تذاكر ا◊جاج إا ¤غاية  6أاوت ا÷اري
ق- -ررت شش- -رك- -ة اÿط -ؤط ا÷ؤي -ة
ا÷زائ -ري -ة ،أامسس“ ،دي -د فÎة ب-ي-ع
ال - -ت - -ذاك - -ر إا ¤غ- -اي- -ة السش- -ادسس أاوت
ا÷اري وذلك ل - - -ت - - -م - - -ك Úا◊ج - - -اج
اŸت-أاخ-ري-ن م-ن اق-ت-ن-اء تذاكرهم قبل
مؤعد انطÓق أاول رحلة نحؤ البقاع
اŸقدسشة ‘ ،ح Úدعتهم إا ¤ضشرورة
ت -ف -ادي ال -ت -أاخ-ر ال-ذي ق-د ي-تسش-بب ‘
تعطيل الرحÓت.

جÓل بوطي
كششف مدير التسشويق با÷وية ا÷زائرية
زه Òزواوي ‘ تصشريح لـ ““الششعب““ ،أامسس،
أان ق -رار “دي -د فÎة ال -ب -ي-ع ج-اء ل-تسش-ه-ي-ل

عملية بيع التذاكر للحجاج والتي قدرها
بأازيد من  27أالف تذكرة خاصشة بـ ““كوطة““
ا÷وية ا÷زائرية لنقل ا◊جاج ،موضشحا
أان  9آا’ف حاج  ⁄يقتنوا بعد تذاكرهم،
رغم أان اŸهملة كانت ﬁددة ‘ اأ’ول من
الششهر ا÷اري.
‘ هذا الصشدد أاوضشح اŸدير التجاري
ل -ل -ج-وي-ة ا÷زائ-ري-ة ه-واوي ،أان ال-رحÓ-ت
ا›ÈŸة ت- -ك- -ون أاول رح- -ل- -ة عÈه- -ا ي- -وم
السشادسس أاوت ا÷اري ،مؤوكدا أان عملية بيع
التذاكر ’زالت متواصشلة .وأاششار إا ¤أانه قد
” ب- -ي- -ع أاك Ìم- -ن  27أال-ف ت-ذك-رة وب-قيت
حوا‹  9آا’ف تذكرة  ⁄يتم اقتناؤوها بعد،
ل -ه -ذا ق -ررت اÿط-وط ا÷وي-ة ا÷زائ-ري-ة

“ديد فÎة بيع تذاكر ا◊ج إا ¤يوم 05
أاوت ا÷اري.
كما دعا اŸتحدث كل ا◊جاج الذين
Áل- -ك- -ون دف- -ات- -ر ا◊ج ،أاو ال- -ذي- -ن ذك -رت
أاسش-م-اؤوه-م خÓ-ل ال-ق-رع-ة أان ي-ت-ق-رب-وا م-ن
م -ك -اتب اÿط -وط ا÷وي -ة ا÷زائ-ري-ة عÈ
ال- -ق- -ط- -ر ال- -وط- -ن- -ي’ ،سش- -ي- -م -ا ‘ وه -ران
وقسشنطينة وا÷زائر ،مششÒا إا ¤أان وكا’ت
ا÷وي- -ة م- -ف- -ت- -وح- -ة ’سش- -ت -ق -ب -ال ا◊ج -اج
واإ’سشراع ‘ اقتناء التذاكر لتفادي التأاخر.
وم- -ن اŸق- -رر ،ب- -حسشب اŸت- -ح- -دث ،أان
ال -رحÓ-ت ال-عشش-ر اأ’و ¤ال-ت-ي ت-ن-ط-ل-ق م-ن
ا÷زائر وهران ،ورقلة ،قسشنطينة وعنابة
بيعت تذاكرها ،وبقيت الرحÓت التي تليها

اب -ت-داء م-ن  20إا ¤غ -اي -ة  26أاوت .وأاك -د
هواوي أاّن فيه إامكانية ششراء التذكرة يوم
اÿامسس أاوت ،موضشحا أان سشعر التذكرة
حدد مسشبقا ويقدر بـ 120أالف دينار.
Œدر اإ’ششارة إا ¤أان ا÷وية ا÷زائرية
معنية بتسشي Òأاك Èعدد من الرحÓت نحو
البقاع اŸقدسشة ،حيث يقدر عدد ا◊جاج
لهذه السشنة بـ 36أالف حاج سشيتم نقلهم عÈ
 69رحلة من عدة مطارات بالبÓد ،على
غ -رار وه-ران وع-ن-اي-ة وا÷زائ-ر ال-ع-اصش-م-ة
وورقلة بالنسشبة ◊جاج ا÷نوب ‘ ،حÚ
ت-ت-ك-ف-ل اÿط-وط ا÷وي-ة السش-ع-ودي-ة ب-ن-ق-ل
ع- -دد م- -ع- -ت Èم- -ن ا◊ج -اج وف -ق -ا Ÿا ه -و
معمول به سشنويا.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أألربعاء  02أوت  2017م
ألموأفق لـ  10ذي ألقعدة  1438هـ

ل‹
لعلم ا آ
لولية Ãدرسشة ا إ
مششرفا على انطلق التسشجيلت ا أ

حجار  :أاك Ìمن 1,6مليون طالب جديد ‘ الدخول ا÷امعي

ألعدد

17403

لششارة بالقليعة
«الششعب» تزور اŸدرسشة العليا ل إ
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حامل ـو البكالوريا يكتشسف ـون أاع ـرق قلعة للتكوين العسسكري

^ فرصشتان لختيار التخصشصض والتوجيه النهائي ‘ سشبتمÈ

اكتششف ا÷مهور العريضض ،أامسضﬂ ،تلف أا‰اط ووسشائل التكوين اŸتخصشصض والنوعي
لششارة «اÛاهد عبد ا◊فيظ بوصشوف» بالقليعة ‘ ،إاطار
الذي تضشمنه اŸدرسشة العليا ل إ
لبواب اŸفتوحة التي نظمتها اŸدرسشة تزامنا وفÎة التجنيد السشنوية التي
تظاهرة ا أ
بر›ت هذه السشنة خلل الفÎة اŸمتدة ب 30 Úجويلية و 8أاوت.

القليعة :عÓء ملزي

كششف وزير التعليم العا‹ والبحث العلمي الطاهر حجار ،عن عدد الطلبة اŸسشجل Úخلل السشنة ا÷امعية 2018-2017
لجما‹ للمسشجل Úا÷امعي Úنحو  1.655.000طالب
واŸقاعد البيداغوجية اŸسشخرة ،موضشحا أانه من اŸتوقع أان يصشل العدد ا إ
ع Èالقطر الوطني.
وأشش- -ار ح- -ج- -ار ،إأل- -ى أن ت- -وج- -ي- -ه أل- -ط- -ل- -ب -ة أختيار  4رغبات أخرى ،بعد أن يبلغوأ بنتائج
ألمتحصشلين على ششهادة ألبكالوريا نحو ألتعليم أل -ت-وج-ي-ه-ات ي-وم  11أوت ،مشش - -ي - -رأ إأل- -ى أن
أضشاف ألوزير ،على هامشس إأعطائه إأششارة وألتكوين ألعاليين ،يخضشع لترتيب يعتمد على ألختيارأت جديدة ول تتضشمن ألتخصشصشات
أن -ط Ó-ق ع -م -ل-ي-ة أل-تسش-ج-ي-ل أألول-ي ل-ح-ام-ل-ي  4معطيات ،تتمثل في ألرغبات ألمعبّر عنها ألمقترحة في ألقائمة أألولى ،حيث سشتفتح
شش -ه -ادة أل -ب -ك -ال -وري -ا أل -ج-دد م-ن
م- -ن ط- -رف ح- -ام- -ل شش- -ه -ادة أألرضش -ي -ة أل -م -خصشصش -ة ل -ت -غ -ي-ي-رأت أل-ت-وج-ي-ه
ألمدرسشة ألوطنية ألعليا ل إ
ÓعÓم لأول مرة التسشجيل أل-ب-ك-ال-وريا وألششعبة وألمعدل ألمسشموح بها من  5إألى  6سشبتمبر ،في حين
أآلل- -ي ب -وأدي ألسش -م -ار ،أن -ه ب -ع -د
أل - - -م - - -حصش - - -ل ف - - -ي ب - - -عضس معالجتها سشتكون من  7إألى  9سشبتمبر.
أسشتÓم  80.000مقعد بيدأغوجي ع ÈالأنÎنت
أل-ت-خصشصش-ات ح-يث ت-ح-تسشب وكششف ألوزير عن مسشتجدأت ألسشنة ألجامعية
ألنقاط ألمحصشلة في ألموأد  ،2018-2017لسشيما ما تعلق باألرضشية ألتي
فج- -إادني -ألد-ع-ودحد-وأألإل-يج-م-0ا0ل.0-ي9ل4-ل-م-سقش-اريع-رد ،للحصشول على
أألسش -اسش -ي -ة ،ب -اإلضش -اف -ة إأل-ى ف-ت-ح-ت-ه-ا وزأرة أل-ت-ع-ل-ي-م أل-ع-ال-ي ل-لتسشجيل في
أل -ب -ي -دأغ -وج -ي -ة خ Ó-ل أل -دخ -ول غرف بالإقامات
ق-درأت أسش-ت-ق-ب-ال م-وؤسشسش-ات ألخدمات ألجامعية عن طريق خط أألنترنت،
أل- -ج- -ام- -ع- -ي ت- -ق -در بـ1.411.000
ا÷امعية
أل -ت -ع -ل -ي -م أل -ع-ال-ي وأل-ت-ك-وي-ن موضشحا أنه بإامكان ألطلبة تقديم طلب أإليوأء
م -ق-ع-د و 700.000سش -ري-ر ،زي-ادة
ألعاليين وألدوأئر ألجغرأفية .للحصشول على غرفة في أإلقامات ألجامعية
ع-ل-ى ت-ع-دأد أألسش-ات-ذة أل-مؤوطرين
فيما يخصس تقليصس ألختيارأت إألى  ،4أوضشح يوم  16أوت بعد ألتوجيهات.
ألذي سشيتعدى  60.000أسشتاذ ،بعد توظيف أل -وزي -ر أن ه -ذأ أإلج -رأء سش -يسش -اع -د أل-ط-ل-ب-ة خÓل ألزيارة ألتي قام بها ألوزير إألى جامعة
نحو  2836أسشتاذ.
ألجدد في ألتوجه ألتدريجي نحو رغبتهم ولن ه -وأري ب -وم -دي -ن ب -ب -اب أل -زوأر وأل -ج -ام-ع-ي-ة
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فيما يخصس ألتسش
ي- -ب- -ق- -ى أل- -ط- -الب ف- -ي ح- -ي- -رة م- -ع أخ- -ت- -ي- -ار أل -م -رك -زي-ة ،لح-ظ-ن-ا ت-ج-ن-ي-د ع-دد ك-ب-ي-ر م-ن
غاية  3أوت ،أوضشح ألوزير أن تأاكيدها يجب ألتخصشصشات ،بل يمكنه ألطÓع عليها مسشبقا ألمسشاعدين وأألعوأن وأألسشاتذة للسشهر على
أن يتم من  4إألى  5أوت ،في حين مرحلة ف -تصش-ب-ح ح-ظ-وظ-ه ك-ب-ي-رة ف-ي أل-حصش-ول ع-ل-ى نجاح ألعملية ،من خÓل أألبوأب ألمفتوحة
معالجة ألرغبات سشتنطلق من  6إألى  11أوت .ألرغبة ألقريبة من ألمعدل ألمقترح ،عكسس ما ألتي نظمت لتوجيه ألطلبة إألى غاية  5أوت
وهو نفسس تاريخ أإلعÓن عن نتائج ألتوجيهات كان يحدث في ألسشابق.
على مسشتوى كل جامعات ألجزأئر ومؤوسشسشات
ع -ب-ر أل-خ-ط .أم-ا م-رح-ل-ة إأج-رأء أل-م-ق-ابÓ-ت ف -ي ذأت ألسش -ي-اق ،أك-د وزي-ر أل-ت-ع-ل-ي-م أل-ع-ال-ي أل -ت -ع-ل-ي-م أل-ع-ال-ي وك-ذأ أل-م-ك-اتب أل-م-خصشصش-ة
وألختيارأت وألحالت ألخاصشة سشتكون من وألبحث ألعلمي ،أن ألطÓب ألذين لم يعجبهم ل -ل -تسش-ج-يÓ-ت أألول-ي-ة ل-مسش-اع-دة أل-ط-ل-ب-ة ف-ي
 12إألى  13أوت.
ألتخصشصس ألذي وجهوأ إأليه لديهم إأمكانية أختيارأتهم.

صصونيا طبة

تسشتقبل  1700طالب

اŸركز ا÷امعي بتمÔاسسـت يرافق الطلبة ‘ اختيار تخصسصساتهم

كششف مدير اŸركز ا÷امعي ا◊اج
له-قار،
م-وسش-ى أاق أاخ-ام-وخ ب-ع-اصش-م-ة ا أ
الدكتور عبد الغني ششوششة ،أان السشنة
ا÷ام -ع -ي -ة اŸق -ب -ل -ة سش-تشش-ه-د تسش-ج-ي-ل
 1700ط - - - -الب ج - - - -دي - - - -د ‘ إاط - - - -ار
لولية ◊املي
التسشجيلت ا÷امعية ا أ
ششهادة البكالوريا.

“Ôاسصت :بن حود ﬁمد الصصالح

أك---د ع--ب--د أل--غ--ان--ي شش--وشش--ة ،ع--ل--ى
ه--امشس ألأب--وأب أل--م--ف-ت-وح-ة ،أل-ت-ي
ينظمها ألمركز ألجامعي وتمتد أإلى
غ--اي--ة ب--دأي--ة ألأسش--ب--وع أل--م-ق-ب-ل ،أن
ألطلبة ألجدد سشيتم توزيعهم على 26
ت--خصشصش--ا ف-ي ط-ور أل-ل-يسش-انسس ،و 20
ت--خصشصش-ا ف-ي ط-ور أل-م-اسش-ت-ر ،وه-ذأ
ب--ع-د م-رأف-ق-ت-ه-م ف-ي أل-ت-ع-ري-ف ب-ك-ل
أل--ت--خصشصش--ات أل--ت--ي ي--ت--وف--ر ع--ل-ي-ه-ا
ألمركز ،من خÓل توزيع ألمطويات
وأل-م-ن-اشش-ي-ر أل-م-ت-ع-ل-ق-ة ب-التسشجيÓت
أل--ج--ام--ع--ي--ة ،ب-الإضش-اف-ة أإل-ى ت-ق-دي-م
ع---روضس سش---م--ع--ي--ة وبصش--ري--ة لإب--رأز
مختلف ششروط ألإلتحاق وألتسشجيل
بمختلف ألموؤسشسشات ألجامعية.
سش-ع-ي-ا م-ن-ه-ا لإع-ط-اء أل-ف-رصشة لأبناء
أل-م-ن-ط-ق-ة ف-ي ألإل-ت-ح-اق ب-ال-مدأرسس
أل--عسش--ك--ري--ة ،أضش--اف م--دي-ر أل-م-رك-ز

أل--ج--ام-ع-ي تسش-خ-ي-ر ج-ن-اح م-خصشصس
ل-ل-م-وؤسشسش-ات أل-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة أل-عسش-ك-رية،
لتقريبها من ألطلبة ألجدد ألمقبلين
على مرحلة ألتعليم ألعالي.
عن جديد ألمركز ألجامعي ،صشرح
أل--م--ت-ح-دث أن ه-ذه ألسش-ن-ة سش-ي-ع-رف
فتح تخصشصشات جديدة ،على غرأر
أل-ه-ن-دسش-ة أل-م-دن-ي-ة ،وألإلكتروتكنيك

ف--ي ط--ور أل--ل-يسش-انسس ،وأل-ري-اضش-ي-ات
وألأثار وألتاريخ في طور ألماسشتر،
أإضشافة أإلى تعزيز ألمركز ألجامعي
بـ 14أسش--ت--اذأ ج--ام--ع--ي-ا ج-دي-دأ ف-ي
تخصشصشات مختلفة ،مما سشيقلل من
مششكل ألتاأطير ألبيدأغوجي ويسشاهم
ف--ي أل--دف--ع ب-ال-م-رك-ز أل-ج-ام-ع-ي أإل-ى
ألتطور وألرقي.

جامعة باتنة 02

Œنيد األسساتذة واŸوظف Úلتوجيه الطلبة ا÷دد
تششهد مدرجات جامعة باتنة  02الششهيد
مصشطفى بن بوالعيد ،إاقبال منقطع النظÒ
للطلبة ا÷دد الناجح ‘ Úششهادة البكالوريا
 دورة ج - - - -وان  ،2017ح -يث ُن ّ-ظ -مت أاب -وابم- -ف- -ت- -وح -ة ت -دوم إا ¤غ -اي -ة اÿامسض أاوت،
لول -ي -ة،
–سش- -ب- -ا لن -ط -لق ال -تسش -ج -ي -لت ا أ
Ãصشلحة النخراط اŸركزية.

باتنةŸ :وشصي حمزة

ج -ن -دت ذأت أل -مصش -ال -ح أسش -ات-ذة وم-وظ-ف-ي-ن
لشش- -رح م- -ح- -ت- -وى دل- -ي- -ل أل- -ط- -الب وت -ق -دي -م
ألتوجيهات ألضشرورية للطلبة ألمتعلقة بكيفية
أل -تسش -ج -ي -ل وأخ -ت-ي-ار أل-ف-رع أل-م-ن-اسشب أل-ذي
ي-تÓ-ءم وم-ع-دلت أل-ن-ج-اح ل-دى أل-ط-ل-بة وكذأ
م-ي-ولت-ه-م أل-درأسش-ي-ة وك-ي-ف-ي-ة أإع-دأد م-ل-فات
ألمنحة وألإقامة وغيرهما من ألأمور ألتي

تهم ألطلبة ألجدد ،تحسشبا للدخول ألجامعي
أل -ج -دي -د خ Ó-ل ألأسش -ب -وع أل -ث-ان-ي م-ن شش-ه-ر
سشبتمبر.
تهدف هذه ألأبوأب ألمفتوحة ،بحسشب عميد
ألجامعة ألدكتور ألطيب بوزيد ،أإلى أسشتقبال
أمثل للطلبة وأإعÓم ألناجحين ألجدد بكيفية
أل -تسش -ج -ي -ل وشش -روط -ه وأل -ت-ع-ري-ف ب-م-ج-م-وع
ألتخصشصشات وألفروع ألمتوفرة بالجامعة ،مع
ت - -ق - -دي - -م أإج - -اب - -ات وأضش- -ح- -ة ح- -ول ك- -اف- -ة
أنششغالتهم.
ب -دوره -م أل -ط -ل -ب -ة أل -ج -دد رف-ق-ة أول-ي-ائ-ه-م،
أسش-ت-حسش-ن-وأ أل-م-ب-ادرة وثّ-م-ن-وه-ا ،م-ع-ت-ب-رينها
ف -رصش -ة ث -م -ي -ن -ة لك -تشش -اف ع -ال -م أل-ج-ام-ع-ة
وأل- -ت- -خصشصش -ات أل -م -ت -وف -رة وط -رق أل -ط -ع -ن
وكيفياته لضشمان موسشم جامعي ناجح.

أشش- -ار رئ- -يسس م- -ك -تب ألإيصش -ال
وألإعÓم وألتوجيه على مسشتوى
ألمدرسشة ،ألرأئد مقيمي لزهر،
أإلى أّن ألتظاهرة تندرج ضشمن
م- -خ- -ط- -ط ألتصش- -ال ل- -ل- -ج -يشس
أل -وط -ن -ي ألشش-ع-ب-ي ل-ه-ذه ألسش-ن-ة
وهي تعنى بالجمهور ألعريضس
بصش-ف-ة ع-ام-ة وح-ام-ل-ي بكالوريا
 2017بصش -ف-ة خ-اصش-ة ،لسش-ي-م-ا
وأّن -ه ت ّ-م أإدرأج -ه -ا خ Ó-ل ف-ت-رة
أل -ت -ج-ن-ي-د ألسش-ن-وي-ة أل-ت-ي ت-ع-ن-ى
ب -ح -ام -ل-ي أل-ب-ك-ال-وري-ا وح-ام-ل-ي
ششهادة ألليسشانسس ،بحيث تجري
هذه ألأيام مختلف ألختبارأت
أل -ت -ق -ن -ي -ة وأل -ب -دن -ي-ة أل-م-رف-ق-ة
بكششف صشحي ششامل للرأغبين
في أللتحاق بهياكل ألمدرسشة.
أوضشح ذأت ألمتحّدث أيضشا ،أّن
أل-ه-دف أل-رئ-يسس م-ن أل-ت-ظاهرة
يكمن في تقوية رأبطة جيشس ـ
أم- -ة م- -ن ج- -ه- -ة ،وأل- -ت- -ع- -ري- -ف
ب -ال -م -درسش -ة م -ن ح -يث أل -ع -ت-اد
وألمخابر وألمناهج ألمسشتعملة
ف- - -ي أل- - -ت- - -ك- - -وي- - -ن أل- - -ن - -وع - -ي
وأل - -م - -ت- -خصشصس ،أإضش- -اف- -ة أإل- -ى
أل-ت-ع-ري-ف بشش-روط أل-ت-جنيد في
أخ- -تصش- -اصس ألإشش -ارة وأن -ظ -م -ة
ألمعلومات وهي ألششروط ألتي
تتمثل أسشاسشا في ألحصشول على
معدل أعلى من  12من  20في
ب-ك-الوريا  2017ف-ي ت-خصشصشات
أل-ري-اضش-ي-ات وأل-ع-ل-وم ألتجريبية
وت-خصشصس أل-ك-ه-رب-اء م-ن شش-ع-بة

تقني رياضشي و أل يتجاوز ألسشن
حدود  21سشنة وألتمتع بلياقة
ب- -دن- -ي- -ة جّ- -ي- -دة ،أإضش- -اف- -ة أإل -ى
أل-ج-نسش-ي-ة أل-ج-زأئرية وألعزوبة،
بحيث يلتحق ألطالب ألمقبول
بالأكاديمية ألعسشكرية لششرششال
لإجرأء تكوين عسشكري قاعدي
ل - -م- -دة سش- -ن- -ة ،ق- -ب- -ل أن ي- -ع- -ود
ل- -م- -درسش -ة ألإشش -ارة ل -م -ب -اشش -رة
أل- -ت- -ك- -وي- -ن أل- -م- -ت- -خصشصس ف- -ي
ألإشش -ارة ل -م -دة ث Ó-ث سش -ن -وأت،
ت -ت -وج ب -ال -حصش -ول ع-ل-ى شش-ه-ادة
ألليسشانسس ،قبل أن يتم ألنتقال
أإلى مرحلة ألماسشتر في مرحلة
لح -ق-ة ،ب-ح-يث ي-ت-م أل-ت-خصشصس
ف- -ي أل- -ح- -رب ألإل -ك -ت -رون -ي -ة أو
أنظمة ألمعلومات.
وكانت ألأبوأب ألمفتوحة فرصشة
سشانحة لمحبي ألجيشس ألوطني
ألشش- - -ع- - -ب- - -ي وسش Ó- -ح ألإشش - -ارة،
لك- -تشش- -اف م- -خ- -ت- -ل -ف وسش -ائ -ل
ألتصشال ألمسشتعملة من طرف
ألجيشس ألوطني ألششعبي وألتي
ي -ت -م أل -ت -دّرب ع -ل -ى ت -ق -ن -ي-ات-ه-ا
ب- -ال -م -درسش -ة أل -ع -ل -ي -ا ل Ó-إشش -ارة
بالقليعة ،بحيث تّم ألتعّرف على
وسشائل ألتصشال ألعادية ووسشائل
ألتصشال ألÓسشلكية وتلك ألتي
تسش -ت -ع -م -ل ع -ن ط -ري-ق ألأق-م-ار
ألصش-ن-اع-ي-ة ،لسش-ي-م-ا ب-ال-م-ناطق
ألصش -ح -رأوي -ة ألشش -اسش -ع -ة .ك -م -ا
أك-تشش-ف أل-ج-م-ه-ور ت-قنية تاأمين
ألتصش -الت أل -ت -ي ي -ت -ك -ف -ل ب -ه-ا
ت-ق-ن-ي-ون م-تخصشصشون ،بالتنسشيق
مع مختلف ألوحدأت وألهيئات

ألتابعة للجيشس ،مع ألإششارة أإلى
ك-ون أل-ع-ت-اد أل-مسش-ت-ع-م-ل بوسشعه
ح- -م- -ل ف- -ي ط- -ي -ات -ه م -خ -ت -ل -ف
ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات ألتاأمين ومحاربة
ألتجسشسس ،بالتوأزي مع ضشمان
ق - - -درة ع - - -ال- - -ي- - -ة لك- - -تشش- - -اف
ألمحادثات بالطرف ألآخر.
وذكر أحد ألضشباط ألقائمين
على أسشتقبال ألجمهور بمخابر
أل- -م- -درسش- -ة ،أّن أه -م أل -ع -وأم -ل
أل-م-ع-ت-م-دة لق-تناء ألعتاد تتمثل
في ألجودة وتقنيات ألتاأمين ،مع
ألإشش- - -ارة أإل- - -ى ك - -ون أل - -ج - -يشس
ألوطني ألششعبي أدخل ألرقمنة
أإل -ى ه -ذه ألأج -ه -زة م -ن -ذ ف-ت-رة
طويلة.
وك-ن-ت-ي-ج-ة ح-ت-م-ي-ة ل-ه-ذأ ألتطور
ألÓ- -فت ف- -ي وسش- -ائ -ل ألتصش -ال
وأل-ت-وأصش-ل أل-م-ع-ت-م-د في تكوين
ألأف-رأد وألإط-ارأت ب-ال-مدرسشة،
ف -ق -د أع -رب أل -ع -دي -د م-ن زوأر
أل- -ت- -ظ- -اه- -رة ع- -ن أرت- -ي- -اح -ه -م
وف -خ -ره -م ب -ال -مسش-ت-وى أل-رف-ي-ع
أل -ذي ب-ل-غ-ت-ه م-وؤسشسش-ة أل-ج-يشس،
من حيث ضشمان أتصشالت بينية
عالية ألجودة وتنمّ عن مسشتوى
ع-ال م-ن ألح-ت-رأف-ي-ة وأل-ت-مّ-ي-ز،
و أششار بعضشهم ممن قدموأ من
أم -اك -ن ب -ع -ي -دة ل Ó-ط Ó-ع ع-ل-ى
حيثيات ألتكوين بالمدرسشة ،أإلى
أّن ألن - -تصش - -ارأت أل - -م - -ت- -كّ- -ررة
ل-ل-ج-يشس أل-وط-ن-ي ألشش-ع-ب-ي على
ب -ق -اي -ا ألإره -اب ت -ق -ف ورأءه -ا
أل-ت-ك-ن-ولوجيا ألحديثة ألمعتمدة
في مختلف مدأرسس ألتكوين.

السشاسشي يلتقي رئيسض جمعية منتجي اŸششروبات

تدابـ ـ ÒمقÎح ـة ح ـول الفوت ـرة وهام ـشش الربح

اسشتقبل وزير التجارة
أاحمد عبد ا◊فيظ السشاسشي،
أامسض ،با÷زائر ،رئيسض
جمعية منتجي اŸششروبات
علي حما ،Êالذي ناقشض معه
إاجراءات جديدة مقÎحة،
تتعلق بالفوترة و–ديد
هامشض الربح ،بحسشب ما أافاد
به بيان للوزارة.

أوضشح ألبيان ،أن هذأ أللقاء
أل- -ذي ي- -ن- -درج ف- -ي إأط- -ار سش- -لسش- -ة
أللقاءأت ألتششاورية بين ألوزأرة ومختلف ألفاعلين
وأل -م -ه-ن-ي-ي-ن ب-ق-ط-اع أل-ت-ج-ارة ،سش-ل-ط ألضش-وء ع-ل-ى
ألقترأحات ألتي تخصس ألمنتجين وتجار ألجملة
وألتجزئة وألموuزعين فيما يخصس ألفوترة وهامشس
ألربح.
أكد ألسشاسشي أن دأئرته ألوزأرية تسشعى من خÓل
هذه ألتدأبير ،إألى ألتقليل ثم ألقضشاء على ألسشوق
ألموأزية وفرضس إأطار منظم على ألتجار يضشمن
ششفافية ألمعامÓت ألتجارية ويسشمح بتتبع مسشار
تسش-وي-ق أل-م-وأد أل-م-ع-روضش-ة ل-ل-ب-ي-ع م-ن أل-م-ن-تج إألى
ألمسشتهلك مما يسشهل عمليات ألرقابة وقمع ألغشس.
تهدف هذه ألجهود إألى خدمة ألمسشتهلك وضشمان
حقه في ألحصشول على منتجات بالجودة وألنوعية
ألمطلوبتين ،وفقا للمعايير ألمعتمدة عالميا وكذأ
ضشمان حقوق ألدولة من ألضشرأئب دون أإلضشرأر
بالمنتج وألتاجر أللذين يمثÓن ألحلقة أألسشاسشية
في سشلسشلة ألمعامÓت ألتجارية ،يضشيف ألسشاسشي.
ووف -ق -ا ل-ل-ب-ي-ان ،ف-إان-ه ت-م ألت-ف-اق ع-ل-ى ع-ق-د ل-ق-اء
موسشع ،مطلع سشبتمبر ألمقبل ،يجمع بين ألمهنيين
وإأط - -ارأت وزأرة أل - -ت - -ج - -ارة م - -ع إأشش - -رأك ب - -اق- -ي
ألقطاعات ألمعنية بهذأ ألملف.
من جهته أعرب حماني عن ششكره لقطاع ألتجارة
ع -ل -ى ه -ذه أل-م-ب-ادرأت أل-ت-ف-اع-ل-ي-ة أل-ت-ي ت-ب-رز ن-ي-ة

حقيقية في ألنهوضس بقطاع ألتجارة وألقتصشاد
ألوطني ،بحسشب ألبيان.

وزارة التج ـ ـارة تنفـ ـي
ارتف ـاع أاسسع ـار العجائـ ـن

نفت وزأرة ألتجارة ‘ بيان لها ،أمسس ،صشحة
أŸع- -ل- -وم- -ات أŸت- -دأول -ة ح -ول أرت -ف -اع أسش -ع -ار
ألعجائن ألغذأئية بـ.%30
أوضشح ألبيان ،أن مصشالح ألرقابة ألقتصشادية
وق -م -ع أل -غشس أل -ت -اب -ع -ة ل -وزأرة أل-ت-ج-ارة ،ق-امت
ب -اإج -رأء أل -ت -ح -ري -ات ألضش -روري -ة ع -ل-ى مسش-ت-وى
ﬂت- -ل- -ف ولي- -ات أل- -وط- -ن ،أسش -ف -رت ع -ن ع -دم
ي أرتفاع لأسشعار ألعجائن ألغذأئية،
تسشجيل أ ّ
سشوأء على مسشتوى ألبيع با÷ملة أو ألتجزئة.
وتذكر وزأرة ألتجارة ،أن مصشا◊ها «›ّندة من
أج -ل ألسش-ه-ر ع-ل-ى م-رأق-ب-ة أŸن-ت-وج-ات وأŸوأد
ألغذأئية أ◊سشاسشة وأسشعة ألسشتهÓك لسشيما
منها أŸقّننة من حيث ألسشعر وأŸدّعمة وذلك
ب -غ -رضس ردع وﬁارب -ة ك -ل أشش-ك-ال أŸم-ارسش-ات
ألÓششرعية» ،يضشيف نفسس أŸصشدر.
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أأ’ربعاء  0٢أوت  ٢017م
ألموأفق لـ  10ذي ألقعدة  1٤38هـ

م لف

لمكانات اللوجيسصتية والبشصرية
رغم ا إ

ا◊رائق تلتهم أاك Ìمن  ١00هكتار من الغابات

اندلعت سصلسصلة حرائق بسصكيكدة خÓل السصاعات اŸاضصيةﬂ ،لفة خسصائر كبÒة باÙاصصيل الزراعية
لدغال ،بحسصب ما علم ،أامسس ،من ا◊ماية اŸدنية ،التي تخوضس معركة ميدانية شصاقة رفقة
لشصجار اŸثمرة والغابات وا أ
وا أ
لخماد ا◊رائق اŸنتشصرة على نطاق واسصع ،بأادغال وغابات صصعبة التضصاريسس.
فرق مصصالح الغابات إ

ﬁاصصيل زراعية بكل من جيجل
وسصكيكدة –ت أالسصنة النÒان

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

ألعدد
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حاصصرته النÒان بلقاطة
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وف ـ ـاة ششاب بب ـ ـومرداسس
تسص -ب -بت ا◊رائ -ق ال -ت-ي نشص-بت ي-وم
لثن Úإا ¤أامسس ،جراء موجة ا◊ر
ا إ
الشصديد ‘ ،وفاة شصاب ( 20سصنة) بعدما
ح -اصص -رت -ه ال -نÒان ‘ غ -اب -ة ب -ب -ل -دي-ة
ل-ق-اط-ة شص-رق م-ق-ر ال-ولي-ة بومرداسس،
ب- -حسصب م -ا أاف -اد ب -ه ،أامسس ،مصص -در م -ن
ا◊ماية اŸدنية.
أوضس - -ح أÓŸزم ““أيت ق - -اسس - -ي أح - -م- -د““،
أŸكلف بخلية أ’تصسال لـ«وأج““ ،أن ألشساب
ألضس -ح -ي -ة ت -و‘ Ãسس -تشس -ف-ى ب-رج م-ن-اي-ل ‘
ألسساعة ألسسابعة من مسساء أمسس ،إأثر إأصسابته
بحروق من ألدرجة ألثانية على مسستوى غابة
““ك-ودي-ة أل-ع-رأئسس““ بضس-وأح-ي ب-ل-دي-ة ل-قاطة،
بعدما حاصسرته ألنÒأن أŸلتهبة ألناجمة عن
’يام.
أ◊رأرة ألشسديدة هذه أ أ
من جهة أخرى ذكر أÓŸزم أيت قاسسي،
’خÒة سست بؤور
أنه ” تسسجيل ‘  ٢٤سساعة أ أ

حرأئق كبÒة ،ناهيك عن أ◊رأئق ألصسغÒة
أŸسسجلة هنا وهناك ،على مسستوى بلديات
عمال وألثنية ويسسر وزموري ولقاطة وأو’د
عيسسي ،أتلفت جميعها نحو  ٢7هكتارأ من
’دغ- -ال
’شس- -ج- -ار أŸث- -م- -رة وأ أ
أل- -غ- -اب- -ات وأ أ
’حرأشس.
وأ أ
وج- -ن- -دت مصس- -ال- -ح أ◊م- -اي- -ة Ûاب- -ه -ة
أ◊رأئ - -ق أŸذك - -ورة ،أل- -ت- -ي أخ- -م- -دت ع- -ن
آأخ- -ره- -ا ،إأسس- -ت -ن -ادأ إأ ¤ن -فسس أŸصس -در16 ،
شساحنة إأطفاء و ٤سسيارأت إأسسعاف وزهاء 80
ع - -ون إأط - -ف- -اء م- -ن ك- -ل وح- -دأت أ◊م- -اي- -ة
أŸنتشسرة ع Èألو’ية.
’شسارة إأ ¤أن بؤور أ◊رأئق ألكبÒة
Œدر أ إ
’خرى ألتي عرفتها ألو’ية ‘
أŸذكورة وأ أ
’خÒة جرأء موجة أ◊ر ألشسديد،
’سسابيع أ أ
أأ
 ⁄ت - -خ - -ل - -ف خسس - -ائ- -ر م- -ادي- -ة ‘ أŸن- -ازل
وأŸمتلكات أÿاصسة وألعمومية.

بسصبب تشصبع اÿطوط بـﬁ 75طة

مطالب بوقف منح تراخيصس ﬁطات اÿدمات وتوزيع الوقود بباتنة

سسكيكدة /جيجل :خالد العيفة
شس -ه -دت ﬂت -ل -ف أرج-اء سس-ك-ك-ي-دة خÓ-ل
’خÒة 31 ،حريقا أتت على حوأ‹
ألسساعات أ أ
’دغال و 16٢هكتار
 105هكتار من ألغابات وأ أ
’حرأشس ،و ٤هكتارأت من أÙاصسيل
من أ أ
ألزرأعية ،إأضسافة إأ 6 ¤هكتارأت بها 1065
شسجرة مثمرة.
ف -ف -ي ب -ل -دي -ة أو’د أح-ب-اب-ة أل-ت-ه-م ح-ري-ق
مهول ،شسب Ãنطقة عرأيف 53 ،هكتارأ من
أشس-ج-ار أل-ب-ل-وط أل-ف-ل-يني و 10ه-ك-تارأت من
’ضسافة إأ 6٤ ¤شسجرة مثمرة و٢3
’دغال ،با إ
أأ
خلية نحل.
وب- -ب- -ل- -دي- -ة ج- -ن- -دل أتت أل- -نÒأن ع -ل -ى ٢
’ح-رأشس و 15شس-ج-رة زيتون
ه -ك-ت-اري-ن م-ن أ أ
بري .بينما ‘ قرية بوحلبسس بلدية أ›از
ألدشسيشس خلف حريق مهول ألتهم  18شسجرة
مثمرة و 10أنابيب بÓسستيكية.

وب -حسسب أل -ن -ق-يب رأب-ح ب-ن ن-ي-ة ،أŸك-ل-ف
’عÓم على مسستوى أ◊ماية أŸدنية ،فإان
با إ
أغلب ألبلديات ألتي مسستها أ◊رأئق تتمثل
‘ أ÷هة ألغربية ،على غرأر ع Úقشسرة ،أم
أل -ط -وب ،ألشس-رأي-ع ،ب Úأل-وي-دأن ،وأ÷ن-وب-ي-ة
كرمضسان جمال ،أ◊دأئق ،إأضسافة أ ¤بلدية
فلفلة شسرق ألو’ية.
’يام إأ¤
وتتعرضس و’ية سسكيكدة هذه أ أ
م -وج -ة ح -ر شس -دي -د أدى إأ ¤أن -د’ع ح -رأئ-ق
’حرأشس وأÙاصسيل ألزرأعية،
بالغابات وأ أ
حيث Œاوز مقياسس أ◊رأرة عتبة  ٤5درجة
–ت ألظل Ãدينة سسكيكدة ‘ وأحدة من
أشسد موأسسم ألصسيف حرأرة باŸنطقة منذ
عدة سسنوأت.
كما شسهدت غابات جيجل أنتشسارأ كبÒأ
’لسسنة أللهب بغابات مزغيطان ،موطاسس،
أ
بصس -ام ب -اŸي -ل -ي -ة ،غ -اب -ات ح -م-ارة ب-ت-اكسس-ن-ة
وغÒها ،بأازيد من  ٤50هكتار منذ بدأية

لطفاء
الريح عقدت عملية ا إ

م -وسس -م ألصس -ي -ف ،وف -اقت درج-ة أ◊رأرة ٤5
درجة بأاغلب ألبلديات‡ ،ا تسسبب ‘ معاناة
ألسس- -ك- -ان أÛاوري- -ن أل -غ -اب -ات ،م -ن ضس -ي -ق
ألتنفسس .حيث ” أخماد  09حرأئق بفضسل
›هودأت أعوأن أ◊ماية وألغابات وتضسامن
أŸوأط -ن Úب -ك -ل م -ن ب -ل -دي-ات أ÷م-ع-ة ب-ن-ي
حبيبي ،ألعوأنة ،أو’د يحي خدروشس وأو’د
عسسكر وبورأوي بلهادف وأŸيلية ‘ ،حÚ
’خ- -م- -اد ح- -ري- -قÚ
ت- -ت- -وأصس- -ل أÛه- -ودأت إ
بتاكسسنة ومزغيطان بجيجل ،فيما ” إأتÓف
أزي - -د م- -ن  500ه -ك -ت-ار م-ن-ذ ب-دأي-ة م-وسس-م
’شس-ح-ار أŸث-م-رة‡ ،ا
أ’صس -ط -ي -اف وآأ’ف أ أ
أضس-ط-ر ب-عضس أل-ع-ائÓ-ت أŸت-اخ-م-ة ل-ل-غابات
ل - -ل - -ف - -رأر ‘ ،ح Úأسس - -ت - -ق - -ب - -لت مصس - -ال - -ح
أ’سس-ت-ع-ج-ا’ت ب-اŸسس-تشس-ف-ي-ات أل-ثÓ-ث-ة عدة
’طفال
حا’ت أختناق ،سسيما ‘ صسفوف أ أ
وألعجزة.

النÒان تأاتي على  680هكتار ‘  24سشاعة ببجاية
تسص -ب -بت م -وج -ة ا◊ّر ال-ت-ي شص-ه-دت-ه-ا
ع-دة م-ن-اط-ق ب-ولي-ة ب-ج-اية ،خÓل 48
لخÒة ‘ نشصوب  53بؤورة حريق
سصاعة ا أ
Ãخ -ت -ل -ف اŸن -اط -ق ا÷ب-ل-ي-ة ،وأادت إا¤
إاتÓ- - - -ف أازي - - -د م - - -ن  685ه -ك -ت-ار م-ن
اŸسص- - -اح- - -ات ال - -غ - -اب - -ي - -ة ،وذلك بسص - -بب
الرتفاع اÙسصوسس ‘ درجات ا◊رارة
لخÒة.
ليام ا أ
التي ميزت ا أ
بحسسب تصسريح لهÓل عبان ،من مديرية
ألغابات لـ ““ألشسعب““ ،فإان أغلبية بؤور أ◊رأئق
أŸشس-ت-ع-ل-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى  10ب -ل-دي-ات ق-د ”
إأطفاؤوها ،باسستثناء حريق Úأأ’ول Ãرتفعات
“ريجت وألثاÃ Êلبو .وقد سساعدت ألريح ‘
أتسساع رقعة بؤور أ◊رأئق وأنتشسار ألسسنة أللهب
‘ أŸرتفعات أÛاورة .و ⁄تشسكل ألنÒأن
خطرأ على ألسسكان أو ‡تلكاتهم أŸتوأجدة
ب -اŸن -ط -ق-ة ،إأ’ أن-ه-ا أت-ل-فت  685ه-ك-تار من

أŸسساحات ألغابية.
ه -ذه أل -وضس -ع -ي -ة أدت إأ ¤أرت -ف -اع درج -ات
أ◊رأرة بشس -ك -ل م -ل -ح -وظ وأسس-ت-دعت Œن-ي-د
أع- -وأن أ◊م- -اي- -ة أŸدن- -ي- -ة ب- -ه -ذه أŸن -اط -ق
Ÿك -اف -ح -ة أل -نÒأن وأ◊ّد
م -ن أن -تشس -اره -ا وت -ق -ل-يصس
أÿسسائر من خÓل ألتحكم
‘ ه - - - - - - -ذه أ◊رأئ- - - - - - -ق.
Óسسف ،فقد أتت ألسسنة
ول أ
ألنÒأن منذ ألفا— جوأن
إأ ¤غ -اي-ة ،أمسس أل-ثÓ-ث-اء،
على  1660هكتار من ألغابات.
من جهته أكد مسسعودي علي مدير ألغابات
ب -ال -و’ي -ة ،ع -ل -ى ع -ام -ل أل -وق -اي -ة ل -ل -حّ-د م-ن
أÿسسائر ألتي ◊قت ألÌوة ألغابية وغÒها،
م -ن خ Ó-ل ع -م -ل -ي -ات إأزأل-ة أ◊شس-ائشس وف-ت-ح
مسسالك على مسستوى أŸوأقع أŸعنية ،بهدف

تسس -ه -ي-ل ع-م-ل-ي-ات ت-دخ-ل ف-رق أإ’ط-ف-اء ع-ن-د
نشس -وب أ◊رأئ -ق وأ’نشس -غ -ال أأ’ول ب -ال -نسس -ب-ة
Ÿصسالح ألغابات هو ضسمان حماية أŸوأطنÚ
ألقاطن ÚباŸناطق أŸعرضسة للحرأئق .مؤوكدأ
ضس- -رورة تضس- -اف- -ر ج- -ه- -ود
ج -م-ي-ع أأ’ط-رأف أŸع-ن-ي-ة
بالتصسدي للحرأئق ،خاصسة
م -ن -ه -م أŸوأط -ن Úأل -ذي -ن
ي-ت-ع Úع-ل-ي-ه-م ت-بني سسلوكا
حضس -ري -ا ،ع -ل -م -ا أن و’ي-ة
بجاية تÎبع على مسساحة
غابية إأجمالية تقدر بـ  3٢61٢6هكتار ،منها
أك 1٢٢ Ìألف هكتار غابية ،و–توي على أربع
غابات كبÒة هي توريرت أغيل ،بوحا” ،آأيت
عباسس ،وبني ميمون.

هÓل عبان :على اŸواطنÚ
تبني السشلوك ا◊ضشاري
Ÿظافرة ا÷هود

بجاية :بن النوي توهامي

لسصوأا
تدخل ا÷يشس جنّب ا أ

وحدات اإلطفاء تنقذ مسشاحات واسشعة واسشطبÓت من النÒان بالبليدة
لط-ف-اء Ãسصاعدة
م-ك-ن ت-دخ-ل وح-دات ا إ
أاف-راد ا÷يشس الشص-ع-ب-ي ال-وط-ن-ي ‘ ال-ب-ل-يدة،
خÓل  24سصاعة اŸاضصية ،من إانقاذ عشصرات
لطلسس الُبليدي،
ال-ه-ك-ت-ارات ب-ق-لب سص-لسصلة ا أ
من ا◊رائق التي اندلعت مؤوخرا وأاتت على
مسصاحات قدرت بنحو  90هكتارا.
–رك أل -رت -ل أŸت -ن -ق -ل أŸرأبضس Ãرت -ف -ع -ات
حظÒة ألشسريعة ألسسياحية ،أ’جل ﬁاصسرة ألنÒأن
بأاعا‹ منطقة بوعرفة ألوأقعة إأ ¤أ÷نوب ،حيث
تسسببت ألنÒأن ‘ أرتفاع كب ‘ Òدرجات أ◊رأرة.
وك -ان ل -ت -دخ -ل ع -ن-اصس-ر أإ’ط-ف-اء ب-ال-وح-دأت أل-ت-ي
ع -ززت أل -رت -ل أŸت -ن -ق -ل وأف -رأد أ÷يشس أل -وط -ن-ي
ألشس -ع-ب-ي ومصس-ال-ح أل-غ-اب-ات ،أل-فضس-ل ‘ ألسس-ي-ط-رة
وﬁاصس -رة أل -نÒأن ،أل -ت -ي زأدت ق -وة أل-ري-اح أل-ت-ي
ضسربت أŸنطقة ‘ توسسع أنتشسارها.
خلفت أ◊رأئق ألتي شسهدتها بوينان ،ألشسفة

وع Úألرمانة ‘ موزأية ،موجة حرأرة عالية
جعلت سسكان أأ’حياء أ÷بلية وألريفية ،خاصسة
Ãنطقة تالة يزيد وباب موسسى وسسيدي أﬁمد
يعانون ليلة صسعبة ،فيما تعرضس مسسنون وعجزة
ومصسابون بأامرأضس تنفسسية إأ ¤أختناقات وضسيق
‘ أل- - -ت - -ن - -فسس ،أسس - -ت - -دع - -ى
–وي - -ل - -ه - -م إأ ¤أل - -ع - -ي- -ادأت
أ’سس-تشس-ف-ائ-ي-ة ل-ت-ل-ق-ي ألعÓج
وأإ’سسعافات ألضسرورية .كما
سسمح تدخل عناصسر أإ’نقاذ،
‘ م- -ن- -ع وصس- -ول أل -نÒأن إأ¤
أسسطبÓت تربية أ◊يوأنات،
وب -عضس أل -ت -ج -م-ع-ات ألسس-ك-ان-ي-ة ب-ق-لب أŸن-اط-ق
ألريفية ألنائية.
وب -حسسب أأ’رق -ام أأ’ول -ي -ة أل -ت -ق -دي-ري-ة أل-ت-ي
–صسلت عليها ““ألشسعب““ ،فإان حجم ألضسرر ألذي

مسس ألغطاء ألنباتي خÓل  ٢٤سساعة أŸاضسية بلغ
م- -ا ي -ق -ارب  90ه -ك -ت -ارأ ،تضس -اف إأ ¤مسس-اح-ة
إأج-م-ال-ي-ة تضس-ررت وأت-ل-فت ب-ف-ع-ل أ◊رأئ-ق ألتي
عرفتها سسلسسلة أأ’طلسس ألبليدي منذ شسهر جوأن
أŸاضسي ،بينها أيضسا مسساحات وأسسعة لبسساتÚ
وأرأضس مزروعة باÿضسروأت
تابعة للخوأصس ،وألتي جعلت
ب- -عضس أŸتضس- -رري- -ن م -ن ت -لك
أل-ك-ارث-ة أل-ط-ب-ي-ع-ي-ة ،ي-ط-ال-بون
Ãسس- - -اع- - -دت- - -ه- - -م ‘ إأن - -ق - -اذ
ﬁاصس- -ي- -ل- -ه- -م وت- -ق -د Ëل -ه -م
أŸسس - -اع - -دة ‘ ه- -ذأ ألشس- -أان،
خاصسة وأن ألدولة حرصست و–رصس على إأعادة
إأح- -ي- -اء أŸن -اط -ق أ÷ب -ل -ي -ة ‘ ،إأط -ار مشس -اري -ع
ألزرأعة أ÷بلية.

الرتل اŸتنقل Ùاصشرة
اŸناطق األك Ìتعرضشا
للحرائق

البليدة :لينة ياسسمÚ

جدد ،أمسس› ،موعة من مالكي ومسسÒي
ﬁطات أÿدمات أÿاصسة بالتزويد باŸوأد
ألطاقوية بعاصسمة أ’ورأسس باتنة مطالبهم من
أ÷ه- -ات أŸع- -ن- -ي- -ة ضس- -رورة أل- -ت- -ك -ف -ل أ÷اد
ب -انشس -غ -ال -ه-م أŸت-م-ث-ل ‘ ضس-رورة وق-ف م-ن-ح
ت -رأخ -يصس ج -دي -دة ل -ف -ت-ح ﬁط-ات خ-دم-ات
توزيع ألوقود وإأعادة ألنظر ‘ تلك ألتي قيد
ألدرأسسة بسسبب تشسبع شسبكة أÿطوط بحوأ‹
ﬁ 76طة ،حيث أكد أأ’م Úألو’ئي Ÿالكي
ومسستغلي ﬁطات أÿدمات وتوزيع ألوقود
بباتنة عمار عباسس ،وجود ألعديد من أÙاور
ألرئيسسية Ãختلف طرق ألو’ية –توي على
أك Ìمن ﬁ 50طة خدمات ’ ،تزيد أŸسسافة
بينها عن  50كيلومÎأ ،أغلبها حديثة ألنشساط
خÓفا للقوأن ÚأŸعمول بها وأÿاصسة بتسسيÒ
نشساطات ﬁطات توزيع ألوقود وألتي تقضسي
بضسرورة فتح ﬁطات وقود متباعدة أŸسسافة

لضس -م -ان ت -ك-ف-ل أم-ث-ل ب-ت-زوي-د ﬁاور أل-ط-رق
بخدمات هذه أÙطات.
وقد حذر أŸكتب ألو’ئي أŸنضسوية –ته
ه- -ذه أÙط- -ات ،م- -ن م -غ -ب -ة غضس أل -ط -رف
وموأصسلة منح ترأخيصس جديدة دون درأسسة
جادة وتخطيط مسسبق وما ينجر عن ذلك من
تهديد حقيقي لنشساط ومسستقبل أÙطات
أŸتوأجدة حيز أÿدمة.
كما طالب أŸعنيون بإاعادة ألنظر ‘ قرأر
ألسسلطات ألو’ئية Ãنح ترأخيصس لـﬁ 35طة
ج- -دي- -دة ل- -تضس- -اف ل -ت -لك أŸوج -ودة خ -اصس -ة
باÙاور ذأت أŸردودية ألقليلة.
أ÷دي -ر ب -ال -ذك -ر ،أن أصس -ح-اب أÙط-ات
أمهلوأ ألسسلطات أŸعنية شسهرأ ونصسفا للتكفل
بانشسغالهم قبل ألدخول ‘ حركة أحتجاجية
يعقبها إأضسرأب وشسل نشساط أÙطات.

باتنةŸ :وشسي حمزة

 119حادث مرور خÓل شصهر جويلية

–سشيسس السشائقÃ Úخاطر الطرق ‘ سشيدي بلعباسس
لم-ن-ي-ة
ك -ث -فت اŸصص-ال-ح ا أ
وﬂتلف ا÷معيات اÙلية
ب- -ولي- -ة سص- -ي- -دي ب -ل -ع -ب -اسس
نشص - - -اط - - -ات ال - - -ت- - -حسص- - -يسس
وال- -ت- -وع- -ي- -ة ل -ل -وق -اي -ة م -ن
ح- - -وادث اŸرور ‘ ،خ - -ط - -وة
للتقليل منها بعد أان شصهدت
إارت-ف-اع-ا م-ل-ح-وظ-ا ب-ال-ولية
ح- - - - -يث أاحصصت مصص- - - - -ال - - - -ح
ا◊ماية اŸدنية وقوع 119
ح- -ادث م- -رور خÓ- -ل شص- -ه- -ر
ج- -وي -ل -ي -ة اŸنصص -رم أادى إا¤
وف- -اة شص- -خصص Úوج -رح 159
شصخصس ،وهي ا◊وادث التي
لصصطياف
تزامنت وموسصم ا إ
ب -اع -ت -ب -ار أان ال -ولي -ة ت -ع-د
م -فÎق ط -رق ي-ج-م-ع ب 6 Úولي-ات با÷هة
الغربية.
أط -ل-قت أ÷م-ع-ي-ة أل-و’ئ-ي-ة ل-لسسÓ-م-ة أŸروري-ة
بسس-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس ق-اف-ل-ة –سس-يسس-ي-ة ع-ل-ى مسس-توى
ألطريق ألوطني رقم  7باŒاه مدينة سسفيزف –ت
شسعار ’ للعنف أŸروري ،وهي أŸبادرة ألتي لقيت
‚احا كبÒأ بعد أŸسساهمة ألفعالة Ÿصسالح أأ’من
وأ◊م -اي -ة أŸدن -ي -ة وك -ذأ ج -م -ع -ي -ة أإ’رأدة ل -ذوي
أإ’حتياجات أÿاصسة وألتي قامت بإاشسرأك عدد
م- -ن ضس- -ح- -اي- -ا ح- -وأدث أŸرور ب -ه -دف أل -ت -وع -ي -ة
أŸباشسرة للسسائق ،Úحيث أكدت رئيسسة أ÷معية أن
ألهدف من إأشسرأك فئة ذوي أإ’حتياجات أÿاصسة
من ضسحايا حوأدث أŸرور له دور مباشسر ‘ ألتأاثÒ
على سسلوكيات ألسسائق Úإ’يصسال ألرسسالة ألتوعوية
بأاكمل وجه ،هذأ و” إأختيار ألطريق ألوطني رقم 7
عند مدخل مدينة سسفيزف لعدة إأعتبارأت أهمها
أ◊ركية أŸرورية ألكبÒة ألتي يشسهدها ألطريق
كونه يؤودي إأ ¤مدينة بوحنيفية ألسسياحية وكذأ
تصسنيفه ‘ أŸرتبة ألثانية ‘ عدد حوأدث أŸرور
حيث أحصسى ألطريق وقوع  16حادث مرور خÓل
ألسسدأسسي أأ’ول من ألسسنة أ÷ارية.
و‘ ذأت ألسسياق أطلقت أÛموعة أإ’قليمية
للدرك ألوطني بسسيدي بلعباسس حملة –سسيسسية
لفائدة مسستعملي ألطرق “تد إأ ¤غاية  15أوت
أ÷اري –ت شسعار ألدرك ألوطني يرأفقكم من
أج- -ل ع- -ط- -ل -ة ب -دون ح -وأدث ،ح -يث ن -ظ -مت ذأت
أŸصسالح أمسس خرجة ميدأنية على مسستوى بعضس
ألطرقات ألوطنية ألتي تشسهد حركة مرور وأسسعة،

وهي أ◊ملة ألتي أسستحسسنها أ÷ميع مثمن Úمثل
ه -ذه أ÷ه -ود أل -ت -وع -وي -ة أل-ت-ي ت-ه-دف أسس-اسس-ا إأ¤
أ◊فاظ على سسÓمة ألسسائق Úوأ◊د من إأرهاب
ألطرق.
أÿرج -ة أŸي -دأن -ي -ة ه -ذه أل-ت-ي ق-ادت ﬂت-ل-ف
‡ثلي وسسائل أإ’عÓم برفقة مصسالح ألدرك إأ¤
أŸدخ- -ل ألشس- -م -ا‹ لسس -ي -دي ب -ل -ع -ب -اسس ،سس -م -حت
ب -ال -وق -وف ع -ن ق -رب ع -ل -ى ج-ه-ود ه-ذه أŸصس-ال-ح
أأ’منية وعملها أ÷بار ‘ توعية ألسسائق’ ،Úسسيما
أصس -ح -اب ألشس -اح-ن-ات وأ◊افÓ-ت أل-ذي-ن ع-ادة م-ا
ي -تسس -ب-ب-ون ‘ ك-وأرث م-روري-ة ‡ي-ت-ة عﬂ Èت-ل-ف
طرقات ألوطن ،و‘ هذأ ألصسدد أكد ألعديد منهم
أن مثل هذأ ألعمل ألتحسسيسسي من شسأانه ألتقليل
وŒنيب وقوع أŸزيد من أÿسسائر ‘ أأ’روأح،
وألتقليصس من ألتكاليف وألنفقات أŸادية ألضسخمة
ألتي تتسسبب بها هذه أ◊وأدث ،مؤوكدين ‘ ألوقت
ذأته بأاهمية ألعمل ألتحسسيسسي و‚اعته ‘ تغيÒ
ألسس-ل-وك-ات ألسس-ل-ب-ي-ة ل-لسس-ائ-ق Úب-اع-ت-ب-ار أن ألعامل
ألبشسري أصسبح Áثل  80باŸائة من أسسباب ›ازر
أل -ط -رق -ات’ ،سس -ي -م -ا أصس -ح -اب أل -ن -ق -ل أŸشسÎك
كسسائقي ألشساحنات وأ◊افÓت ،وهو ما دفع إأ¤
ألÎكيز على هذه ألفئة من ألسسائق ،Úهذأ وقام
أعوأن ألدرك أŸنتشسرين عﬂ Èتلف أ◊وأجز
بتوزيع مطويات للسسائق– ،Úتوي على معلومات
وإأرشسادأت قّيمة أ’صسحاب ألنقل ألÈي للمسسافرين
وألبضسائع’ ،سسيما تلك ألتي تخصس ›ال ألرؤوية
وأل- -زوأي- -ا أŸي- -ت- -ة ،أخ -ط -ار أŸن -اورأت ،ألسس -رع -ة
أŸفرطة وألتجاوز أÿط.Ò

سسيدي بلعباسس :غ .شسعدو
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الموافق لـ 10ذي القعدة  143٨هـ

““الشسعب““ دعت إا ¤اعتماد هذه الطريقة ‘ اسستطÓع سسابق

إانشساء مؤوسسسسة عمومية لتسسي Òمركب حمام الصسا◊Ú
لعضسائه
أاورد ،مصسدر رسسمي لـ ““الشسعب““ أان اÛلسض البلدي لبلدية ا◊امة ،غرب عاصسمة الولية خنشسلة ،قرر بناء على مداولة أ
إانشساء مؤوسسسسة عمومية بلدية لتسسي ÒاŸركب السسياحي حمام الصسا◊ Úالتابع لها ،والذي ” غلقه مؤوخرا لعدة أاسسباب متعلقة
بطريقة تسسيÒه وبأاعطاب تقنية أاصسابت شسبكة تصسريف اŸياه وأاسسباب أاخرى تناولتها ““الشسعب““ ‘ مواضسيع سسابقة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أام Úعام ولية اŸدية يعاين مشساريع تنموية بوزرة

تعليم ـ ـ ـات لتسسلي ـ ـم القطـ ـ ـب ا÷امعـ ـي
 2000سسرير قبل نهاية أاوت

لم Úالعام
أابدى ﬁمد مرزوقي ا أ
لولية اŸدية ،أاول أامسض ،خÓل زيارة عمل
امتعاضسه من تأاخر ا‚از القطب ا÷امعي
 2000سسرير ببلدية وزرة الذي أاُسسندت
أاشسغاله إا ¤شسركة ““أاسض ك آان ““ الÎكية،
داعيا ا ¤تسسلميه وفق الآجال اÙددة له.

أŸدية :ع - .علياÊ

قال مرزوقي انه لن يقبل أاي “اطل ‘ ال‚از،
داعيا اŸتعامل األجنبي إا– ¤مل مسشؤوولياته Œاه
التعهد الذي قطعه منذ أايام ،موضشحا أانه سشيعيد
تفقد هذا اŸششروع من أاجل اسشتلمه قبل  31أاوت
ا÷اري.
حث األم Úالعام كل من مديرية الري ومؤوسشسشة
توزيع الكهرباء والغاز ومديرية التجهيزات على
ضشرورة ا◊رصض لتوف Òالششبكات اÿاصشة من أاجل
وضشع هذا اŸششروع حيز العمل ‘ هذا األجل،
مطالبا ‘ الوقت ذاته من رئيسض اŸششروع والششركة
اŸنجزة له إابداء الـمزيد من الديناميكية سشواء من
حيث تنظيم وتدعيم ورششة األششغال باليد العاملة
الكافية أاو من حيث تطوير طريقة عمل ومتابعة
األششغال من قبل مكاتب الدراسشة.
ع -اي -ن م -رزوق -ي مشش-روع ت-دع-ي-م م-دي-ن-ة اŸدي-ة

والبلديات اÛاورة لها باŸياه الصشا◊ة للششرب
من منظومة –ويل غريب-الÈواقية على مسشتوى
ﬁطة الضشخ الواقعة Ãنطقة ””ع Úعيسشى”” ببلدية
بن ششكاو ،للتكفل بالحتياجات اليومية لسشكان هذه
اŸناطق.
أابانت الششروحات اŸقدمة أان قدرة الضشخ تصشل
إا12000 ¤م ‘ 3اليوم مع إامكانية أان تبلغ هذه
النسشبة 13000م 3يوميا ،وذلك ألجل “ويل كل من
بلدية اŸدية ،بن ششكاو ،وزرة و “زقيدة والقطب
” الطلع ميدانيا على
ا◊ضشري باŸدية ،كما ّ
عملية Œديد وŒهيز ﬁطة الضشخ على مسشتوى
وادي ””قاراقاشض”” ،حيث أاّكد األم Úالعام للولية
ع -ل -ى ا÷ه -ات اŸن -ج -زة أاه -م-ي-ة إاج-راء ال-ت-ج-ارب
األولية على التجهيزات قبل النطلق الفعلي ‘
عملية الضشخ مع اإلسشراع ‘ وتÒة األششغال ألجل
التخفيف من حّدة نقصض التموين باŸياه الصشا◊ة
للششرب ببلديات السشالفة الذكر خاصشة مع الفصشل
ا◊ا‹ الذي كÌت فيه حاجة اŸواطن Úإا ¤هذه
اŸادة ا◊يوية.
لششارة ،فإان السشلطات اÙلية تراهن على
ل إ
مششروع القطب ا÷امعي  2000سشرير ببلدية وزرة
م- -ن أاج- -ل ا◊د م- -ن مشش- -ك -ل -ة ج -ع -ل اŸق -ي -م Úو
اŸقيمات ‘ أاك Ìأاريحية بقصشد طلب العلم.

مسستشسفى ““خليل عمران““ ببجاية

اسستخدام تقنية جديدة إلزالة ا÷لطة الدماغية
كما تقرر ‘ هذا الإطار ،بناء على تعليمات وا‹
الولية ا÷ديد ،كمال نويصشر ،تششكيل ÷نة من
ﬂتلف القطاعات اŸعنية بهذا اŸركب خاصشة
منها مديرية السشياحة ورئيسض اÛلسض البلدي
ل-ب-ل-دي-ة ا◊ام-ة وم-دي-ري-ة ال-ت-ج-ه-يزات العمومية،
ل-ل-وق-وف م-ي-دان-ي-ا ع-ل-ى ال-ن-ق-ائصض وال-ع-وائق التي
تتسشبب ‘ غلقه موؤقتا من اأجل رفعها ‘ اأقرب
وقت ‡ك -ن لإع -ادة ف -ت -ح -ه وتشش-غ-ي-ل ه-ي-اك-ل-ه ‘
انتظار هيكلة اŸوؤسشسشة ا÷ديدة لتسشيÒه.
م- -ع -ل -وم اأن ه -ذا اŸركب ا◊م -وي ال -ذي ي -ع -ود
تششييده للعهد الروماÁ ،Êتاز بعديد اÿصشائصض
العلجية Ÿياهه وموقعه الطبيعي وسشط الغطاء

الغابي وغÒها من اÿصشائصض السشياحية للمنطقة
والتي توؤهله لأن يششكل قطب سشياحي بامتياز يدر
اŸلي Òعلى ميزانيتي البلدية والولية ‘ حالة
السشتغلل ا÷يد له ودعم السشتثمار به.
«الششعب”” ،كانت قد اأجرت اسشتطلعا حول هذا
اŸركب اأب- - -رزت م- - -ن خ- - -لل - -ه ك - -ل اÿصش - -ائصض
القتصشادية والسشياحية الطبيعية التي Áتاز بها
اŸركب ب -ال -ت -فصش -ي-ل ،وت-ط-رق-ن-ا ح-ي-ن-ه-ا اإ ¤اأه-م
ال -ط -رق الإداري -ة اŸع -ت -م-دة ‘ ال-ق-ان-ون الإداري
لتسشي Òمثل هذه اŸنششاآت ،واأبرزنا حينها اأن اأهم
طريقة ناجعة ‘ التسشي ‘ Òمثل هذه ا◊الت
هي اإنششاء موؤسشسشة عمومية اقتصشادية بلدية وهو

ما ” فعل بناء على مداولة للمجلسض البلدي
ا◊امة.
اإنششاء موؤسشسشة بلدية عمومية لتسشي Òاأي مرفق
عمومي تابع للبلدية ،منصشوصض عليه ‘ قانون
هذه الأخÒة ،بحيث تنششاأ Ãوجب مداولة وتسشÒ
عن طريق ›لسض اإدارة يع Úمدير اإدارتها بعد
تخصشيصض غلف ما‹ من ميزانية البلدية يضشخ
‘ ميزانية هذه اŸوؤسشسشة من اأجل دفعها ‘
البداية على اأن تخضشع لقانون اÙاسشبة العامة
وتهدف اإ– ¤قيق الربح و‚اعة تسشي ÒاŸرفق.

خنششلة :سشكندر ◊جازي

تقوم بها مصسالح ا◊ماية اŸدنية ببشسار

حمÓت للوقاية من خطر السسباحة ‘ السسدود و الÈك
بغرضض ا◊د من حوادث الغرق التي
لطفال
تسسجل بقوة وسسط فئة الشسباب و ا أ
واŸراهق Úسسنويا ،نتيجة مغامرتهم
بالسسباحة ‘ السسدود واÛمعات اŸائية،
تقوم مصسالح ا◊ماية اŸدنية لولية بشسار
بحمÓت توعية على مسستوى اŸؤوسسسسات
واŸراكز الثقافية ودور وبيوت الشسباب
واŸسساجد لتحسسيسسهم بحجم اÿطر الذي
ينتظرهم ‘ هذه الوضسعية.
أاكد اŸكلف باإلعلم لدى مصشالح ا◊ماية اŸدنية
لبشش ـار الطاهر صشفيصشيفي ‘ تصشريح لـ ”” الششعب””
أانه مع انطلق موسشم الصشطياف تعمل مصشالح
ا◊ماية اŸدنية ببششار وفروعيها على التقليل من
ع- -دد ح- -وادث ال- -غ- -رق ،ح- -يث ن- -ظ- -مت ح- -م -لت
–سشيسشية بالعديد من البلديات التي –توي على
›معات مائية.
خصشت عملية التوعية دور الششباب بالتحديد ،نظرا
لكون حوادث الغرق اŸسشجلة ‘ السشنوات اŸاضشية
راح ضشحيتها بالدرجة األو ¤أاطفال ومراهق Úل
يعرفون اÿطر ا◊قيقي الناجم عن السشباحة ‘
هذه األماكن ،مششÒا إا ¤أان ا◊ملت التحسشيسشية
مسشت كذلك اŸسشاجد و اŸراكز الثقافية ومكتبة
اŸطالعة واŸوجودة على مسشتوى  21بلدية ،حيث
يوجد ببشش ـار سشدا واح ـدا كبÒا وهو سشد جرف
الÎبة بالقنادسشة و سشدين صشغÒين بالعبادلة و5
حواجز مائية ،ما جعلها تسشجل الكث Òمن حوادث
الغرق.
يركز أاعوان ا◊ماية اŸدنية ‘ نششاطهم هذا،

ت-ت-خ-ب-ط ب-ل-دي-ات دائ-رة وادي األب-ط-ال ال-ث-لث-ة
›موعة Ãعدل  50أالف سشاكن ‘ أازمة عطشض
خانقة “تد لعدة أاششهر ،حيث اسشتدعت ﬁاولت

“كن عناصشر فرقة ششرطة ا◊دود ا÷ويةÃ ،طار
””عبـان رمضشان”” ببجاية ،أامسض األول ،من معا÷ة
ثلث قضشايا ﬂتلفة تتعلق ،تتمثل األو ‘ ¤قضشية
حيازة  4خراطيشض بندقية صشيد معبأاة ،خرطوششتÚ
ع-ي-ار  12م-ل-م ،وخ-رط-وشش-ت Úع-ي-ار 16م-ل-م ،كانت
ب -ح -وزة اŸدع-و (ق.ع) ال-ب-ال-غ م-ن ال-ع-م-ر 31سشنة،
جزائري ا÷نسشية ،وذلك عند إاخضشاعه إلجراءات
التفتيشض الروتينية من أاجل الولوج إا ¤اŸطار.
أاما القضشية الثانية ،تتمثل ‘ حيازة قارورة غاز
مسشيلة للدموع ،بحوزة اŸدعوة (م.صض) ،البالغة من
العمر  31سشنة ،مزدوجة ا÷نسشية ،أاثناء خضشوعها
إلجراءات التفتيشض بجهاز ””السشكان ””Òعلى مسشتوى
بهو اŸطار ،والتي قدمت إا ¤اŸطار قصشد مغادرة
الÎاب الوطني.
‘ ح Úتتعلق القضشية الثالثة تتعلق ،بحيازة كمية
من اıدرات (كيف معالج) ،للمدعو (ع - .م).
البالغ من العمر  46سشنة ،جزائري ا÷نسشية ،والذي
كان يهم Ãغادرة الÎاب الوطني ع Èمطار عبان
رمضشان بجاية ،حيث ع Ìبحوزته على كمية من
اıدرات كانت ﬂبأاة بإاحكام ‘ حقيبته اليدوية.
اŸعنيون باألمر أا‚زت ‘ حقهم ملفات جزائية،
و” –وي -ل -ه -م إا ¤السش -ل -ط-ات اıتصش-ة م-ن أاج-ل
اسشتكمال اإلجراءات القانونية اللزمة.

بجاية :بن ألنوي توهامي

Œار سسوق ا÷ملة يطالبون بتنظيم نشساطهم Ãعسسكر

على التنبيه والتحذير من خطر السشباحة ‘ تلك
اŸن -اط-ق واألخ-ط-ار ال-ن-اج-م-ة ع-ن-ه-ا ،فضش-ل ع-ل-ى
تقد Ëجملة من اإلرششادات والتوجيهات للششباب
واألطفال اÿاصشة بخطوات إانذار مصشالح ا◊ماية
اŸدنية ‘ حالة تعرضض أاي ششخصض للغرق ،وكذا
كيفية إاسشعاف هذه الضشحية حيث وقفت ””الششعب””
أاثناء مرافقتها للحماية اŸدنية على العديد من

األم -اك -ن ال -ت -ي يسش -ب -ح ف-ي-ه-ا األط-ف-ال ل-ع-دم ت-وف-ر
مسشابح ،منها وادي بششار ،حيث اختار أابناء تاغيت
السشباحة ‘ النافورة التي تزين وسشط اŸدينة لعدم
وجود مرافق خاصشة بالسشباحة وحتى اŸسشبح التابع
للفندق غ Òمسشموح به للششباب.

بششار :دحمان جمال

العطشش يخرج سسكان وادي األبطال إا ¤الشسارع

معسشكر :أم أ - Òÿسس.

معا÷ة ثÓث قضسايا ﬂتلفة Ãطار ““عبان رمضسان““

ليجار واسستفحال التجارة اŸوازية
انتقدوا غÓء أاسسعار ا إ

أازمة سساخنة ‘ صسيف اسستثنائي Ãعسسكر

أاقدم ،أامسض ،حوا‹  100مواطن من سسكان
لبطال حوا‹  54كلم عن
بلدية وادي ا أ
عاصسمة الولية معسسكر ،على الحتجاج أامام
لبطال ،تعبÒا عن غضسبهم
مقر دائرة وادي ا أ
على الظروف التي تتخبط فيها اŸنطقة
لسسيما من حيث ﬁدودية الÈامج التنموية
التي اسستفادت منها اŸنطقة وكذلك أازمة
الشسرب اÿانقة التي كانت سسببا رئيسسيا
دفعهم إا ¤اÿروج للشسارع .

أاكدت الدكتورة طارق سسامية ،من
اŸسستشسفى ا÷امعي خليل عمران
ببجاية ،لـ ““الشسعب““ ،أان مصسا◊ها
لول مرة Ãسستشسفى بجاية،
اسستخدمت أ
لذابة الّدم اÙجر ‘
تقنية جديدة إ
لصسابة با÷لطة ،حيث
الدماغ بعد ا إ
“ّكن من القضساء على ا÷لطات
باسستخدام أادوية مذيبة تسسمح بفتح
الوعاء الدموي اŸسسدود.
الدكتورة أاضشافت ،أان جلطة اŸخ هي انسشداد
أاحد الششراي ÚاŸغذية للمخ ،ويخلف ذلك فجأاة
تلف جزء من خليا اŸخ ،ما يؤودي إا ¤فقدان
هذا ا÷زء اŸصشاب لوظيفته‡ ،ا يسشبب ضشعفًا
أاو ششلل للذراع وال ّسشاق ‘ ا÷انب األÁن أاو
ا÷انب األيسشر من جسشم اŸصشاب ،إا ¤جانب
فقدان التوازن واضشطراب ‘ الرؤوية والكلم،
و‘ بعضض ا◊الت الششديدة قد يؤودي ذلك إا¤
فقدان الوعي ،والدخول ‘ غيبوبة ‘ حال ⁄
يتلق اŸريضض العلج اŸناسشب والسشريع.
حيث –دث األزمة لوقت قصش Òبسشبب عدم
وصشول الّدم بالقدر الكا‘ إا ¤جزء من اŸخ،
واŸصشابون بهذه ا÷لطة يحتاجون إا ¤العلج
الفوري ،لضشمان عدم تكرار هذه النوبات كونها
تعت Èإانذاراً ◊دوث جلطة اŸخ الكاملة ،وذلك
باسشتششارة الطبيب اıتصض والقيام بالتحاليل
اŸناسشبة لتحديد سشببها وعلجها أايضشاً حتى ل
تتكرر.
سش-ي-م-ا وأان-ه Ãع-رف-ة األسش-ب-ابÁ ،ك-ن ال-ت-ح-كم
ا÷زئي ‘ حدوث اŸرضض ويسشمى ذلك بالوقاية
األولية ،من خلل تطبيق نظام الكششف الدوري
لكتششاف اŸرضض مبكرا ،والعوامل اŸؤودية إا¤

تلف الششراي Úومعا÷تها قبل حدوث ا÷لطة،
وي -ت -ع Úع -ل-ى م-رضش-ى ضش-غ-ط الّ-دم أاو السش-ك-ري
القيام باŸتابعة الدقيقة واŸسشتمرة ◊التهم،
ل -لسش -ي -ط -رة ع -ل -ى ال-ع-وام-ل األول-ي-ة اŸؤودي-ة اإ¤
حدوث ا÷لطة.

السشلطات اÙلية للتحكم ‘ الوضشع فرضض منطق
التنسشيق ب Úباقي بلديات الولية وا÷هات الوصشية
على قطاع التموين Ãياه الششرب لتزويد سشكان
اŸن -ط -ق -ة Ãي -اه الشش -رب ع -ن ط -ري -ق الصش -ه -اري -ج
اŸتنقلة ،غ Òأان ذلك  ⁄يعد كافيا بالنسشبة للسشكان
اÙتج ،Úيوم أامسض ،واŸطالب Úمن جهة أاخرى،
ب -ت -حسش Úال -ظ -روف اŸع -يشش -ي -ة ل -ه-م ،واŸرت-ب-ط-ة
با÷انب التنموي ،من بينها اŸششاكل التي يتخبط
ف -ي -ه-ا ال-ق-ط-اع الصش-ح-ي ال-ذي م-ك-ن اŸن-ط-ق-ة م-ن
مسش -تشش-ف-ى ›ه-ز ب-ك-ام-ل ال-ت-ج-ه-ي-زات ب-ط-اق-ة 60
سشريرا توجد أاغلب مصشا◊ه السشتششفائية خارج
اÿدمة بسشبب غياب الطاقم الطبي.
‘ اŸوضشوع– ،دث رئيسض دائرة الهاششم -علي
بويحياوي  -لـ«الششعب”” بصشفته مسشؤوول عن تسشيÒ

مصش-ال-ح دائ-رة وادي األب-ط-ال ب-ال-ن-ي-اب-ة ،ق-ائ-ل أان-ه
ال -ت -ق -ى ب-السش-ك-ان اÙت-ج Úوأاب-ل-غ-ه-م ب-اŸشش-اري-ع
السشتعجالية التي اسشتفادت منها اŸنطقة ‘ إاطار
دعم وتعزيز نظام التموين Ãياه الششرب ،من بينها
مششروع ل‚از بئرين عميقت Úباقليم دوار عÚ
منصشور  -نقطة Œمع اŸياه ا÷وفية  -التي “ّون
م- -ن- -ه -ا م -ن -ط -ق -ة وادي األب -ط -ال ،ح -يث سش -ي -ك -ون
اŸشش -روع Úج -اه -زي -ن ‘ أاج -ل أاقصش -اه شش -ه -ري-ن،
ب -حسشب اŸسش -ؤوول اŸت -ح -دث لـ«الشش -عب””  ،وك -انت
ا÷هات الوصشية على قطاع اŸوارد اŸائية Ãعسشكر
‘ وقت سشابق قد قدمت ضشمانات بوضشع سشد وادي
التحت بثالث بلديات وادي األبطال حيز اÿدمة وهو
اŸششروع الذي سشيمكن ل ﬁالة من رفع الغ Íعن سشكان
اŸنطقة ،لكن بعد فÎة ليسشت بقريبة.

يناشسد Œار السسوق ا÷هوي للجملة
للخضسر والفواكه Ãعسسكر ،اŸنضسوين –ت
لم Òعبد القادر لسسوق
تنظيم جمعية ا أ
ا÷ملة بخصسيبية واŸكتب الولئي للجمعية
الوطنية للحرفي Úوالتجار ،السسلطات
الوصسية على قطاع التجارة بتنظيم
ا◊ركة التجارية بولية معسسكر ،من
خÓل القضساء على أاشسكال التجارة اŸوازية
والتي صسارت تنشسط ‘ بعضض مناطق
الولية خارج القانون و–ت ظل ا◊ماية
لطراف الرسسمية على
التي توفرها بعضض ا أ
غرار مصسالح بلدية تغنيف التي أاقدمت
لحد
مؤوخرا على تأاج Òسسوق أاسسبوعي أ
اÿواصض ومكنت من فرضض هذا السسوق ‘
لمر الذي أاثر
صسفة سسوق جهوي للجملة ،ا أ
كثÒا على النشساط اŸهني للتجار بسسوق
ا÷ملة ا÷هوي بعاصسمة الولية.

أم أ - Òÿسس.

كما اششتكى Œار سشوق ا÷ملة للخضشر والفواكه ‘
عريضشة لوزير التجارة ،األضشرار التي ◊قت بهم
بفعل انعدام ا◊ركية التجارية بهذا السشوق ‘ ظل
ح -ال -ة م-ن ع-دم ال-ت-وازن تسش-بب ف-ي-ه-ا إاق-ام-ة سش-وق
جملة موازي Ãدينة تيغنيف ينششط على مسشتواه
Œار و‡ّون - -ون غ Òشش - -رع- -ي- -ون و ل ي- -خضش- -ع- -ون
لجراءات اإلدارية و القانونية  ‘ ،ح Úيلتزم
ل إ
ه- -ؤولء ال- -ت- -ج- -ار بسش -وق ا÷م -ل -ة Ãعسش -ك -ر ب -دف -ع
مسشتحقات الضشرائب و الكراء ،إاضشافة إا ¤أاتعاب
مالية أاخرى  ،موضشح ‘ Úعريضشتهم أانه و بسشبب

انعدام ا◊ركة التجارية بسشوق ا÷ملة Ÿعسشكر و
ت-أاثÒه-ا سش-ل-ب-ا ع-ل-ى م-داخ-ي-ل-ه-م ت-خ-لى العديد من
التجار اŸقدرعددهم بـ  114تاجر جملة معتمد،
عن ﬁلتهم و ⁄يبق ‘ السشوق ﬁل اŸوضشوع
سشوى  40تاجرا يزاول نششاطه وسشط متاعب كثÒة
ح -يث  ⁄ي -ع -د ب -إام -ك -ان -ه -م تسش-دي-د ح-ق-وق إاي-ج-ار
اÙلت اŸوجودة بالسشوق واÙددة ‘ دفÎ
الششروط بـ  5أالف دينار للم ÎاŸربع الواحد،
داع Úإا ¤إاعادة النظر ‘ التسشعÒة اÙددة ‘
دف Îالششروط ،وفق مسشاحة اÙل بتسشعÒة أاخرى
مششابهة لتلك اŸعمول بها بسشوق ا÷ملة Ÿدينة
اÙمدية و غÒها بأاسشواق ا÷ملة على مسشتوى
الÎاب الوطني ،مؤوكدين أان تسشوية مسشأالة تخفيضض
أاسشعار اإليجار سشيمكن من رفع أاحد األعباء الثقيلة
عن كاهلهم ،منها تراجع النششاط التجاري بسشوق
ا÷ملة للخضشر و الفواكه اŸوجود بعاصشمة الولية.
‘ ﬁاول -ة Ÿع -رف-ة رأاي مصش-ال-ح ب-ل-دي-ة م-عسش-ك-ر،
ا÷ه -ة ال-ت-ي ت-رب-ط-ه-ا صش-ل-ة م-ب-اشش-رة ب-ت-ج-ار سش-وق
ا÷م - -ل - -ة ا÷ه - -وي Ãعسش - -ك- -ر ،ال- -ذي  ⁄ي- -فصش- -ح
بخصشوصشه رئيسض بلدية معسشكر لـ«الششعب”” عن أاي
تفاصشيل حول انششغالت التجار بحجة عدم توفر
أاي معلومات لديه عن اŸوضشوع  ،أاما مدير التجارة
للولية اŸوجود ‘ عطلة أاكد ‘ اتصشال لنا أان
عموم Œار سشوق ا÷ملة ﬁل اŸوضشوع يربطهم
Ãصشالح بلدية معسشكر دف Îششروط يحدد تسشعÒة
اسشتغلل ﬁلت سشوق ا÷ملة ا÷هوي للخضشر و
الفواكه دون أان يفصشح بدوره عن ششرعية سشوق
ا÷ملة اŸوجود بتيغنيف الذي ترتب عن اقامته
مششاكل عدة لتجار اŸنطقة.

األربعاء  ٠٢أاوت  ٢٠١٧م
الموافق لـ ١٠ذي القعدة  ١٤3٨هـ

äÉªgÉ°ùe

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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””من اŸرصصد الوطني ◊قوق اإلنسصان إا ¤اÛلسس الوطني ◊قوق اإلنسصان””

بقلم الدكتور خالد حسساÊ
أاسستاذ القانون الدو‹ وحقوق اإلنسسان
عضسو  Èﬂحقوق اإلنسسان
‘ األنظمة الدولية اŸقارنة،
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 /1مهام اÛلسس الوطني ◊قوق اإلنسصان
ي -ع -م -ل اÛلسس ال-وط-ن-ي ◊ق-وق اإلنسس-ان ع-ل-ى
ترقية حقوق اإلنسسان ،وذلك من خÓل تقدË
آاراء وتوصسيات ومقÎحات وتقارير إا ¤ا◊كومة
أاو إا ¤الŸÈان حول أاي مسسأالة تتعّلق بحقوق
اإلنسسان على الصسعيدين الوطني والدو‹ ،وذلك
Ãبادرة منه أاو بطلب منهما ،دراسسة مشساريع
ال -نصس -وصس ال -تشس -ري -ع -ي -ة وال -ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة وت-ق-دË
مÓ-ح-ظ-ات بشس-أان-ه-ا وت-ق-ي-ي-م ال-نصسوصس السسارية
اŸفعول على ضسوء اŸبادئ األسساسسية ◊قوق
اإلنسسان.
ك -م -ا ي -ق -وم اÛلسس ب-ت-ق-د ËاقÎاح-ات ،بشس-أان
التصسديق و /أاو النضسمام إا ¤الصسكوك الدولية
◊ق - -وق اإلنسس - -ان ،ويسس- -اه- -م ك- -ذلك ‘ إاع- -داد
التقارير التي تقدمها ا÷زائر دوريا أامام آاليات
وهيئات األ· اŸتحدة واŸؤوسسسسات القليمية
تنفيذا للتزاماتها الدولية ،عÓوة على تقييم
ت -ن -ف-ي-ذ اÓŸح-ظ-ات وال-ت-وصس-ي-ات الصس-ادرة ع-ن
هيئات و÷ان األ· اŸتحدة والهيئات واآلليات
اإلقليمية ‘ ›ال حقوق اإلنسسان.
إاضسافة إا ¤ذلك ،يعمل اÛلسس على اŸسساهمة
‘ ت -رق -ي-ة ث-ق-اف-ة ح-ق-وق اإلنسس-ان ونشس-ره-ا م-ن
خ Ó-ل ال -ت-ك-وي-ن اŸسس-ت-م-ر وت-ن-ظ-ي-م اŸن-ت-دي-ات
ال-وط-ن-ي-ة واإلق-ل-ي-م-ي-ة وال-دول-ي-ة وإا‚از ال-بحوث
وال- -دراسس- -ات وال -ق -ي -ام ب -ك -ل نشس -اط –سس -يسس -ي
وإاعÓمي ذي صسلة بحقوق اإلنسسان ،وإاقÎاح أاي
إاجراء من شسأانه ترقية التعليم والÎبية والبحث
‘ ›ال حقوق اإلنسسان ‘ األوسساط اŸدرسسية
وا÷ام-ع-ي-ة والج-ت-م-اعية واŸهنية ،واŸسساهمة
‘ تنفيذه.
وقد أاكدت اŸادة اÿامسسة ( )5من القانون رقم
 ١3 - ١6أان اÛلسس الوطني ◊قوق اإلنسسان
يتو› ‘ ¤ال حماية حقوق اإلنسسان ـ دون
اŸسس -اسس بصس Ó-ح -ي -ات السس -ل -ط-ة ال-قضس-ائ-ي-ة ،-
اإلن- -ذار اŸب- -ك -ر ع -ن -د ح -دوث ح -الت ال -ت -وت -ر
واألزمات التي قد تنجر عنها انتهاكات ◊قوق
اإلنسس-ان وال-ق-ي-ام ب-اŸسس-اع-ي ال-وق-ائ-ي-ة الÓ-زم-ة
بالتنسسيق مع السسلطات اıتصسة.
كما يقوم اÛلسس أايضسا ،برصسد انتهاكات حقوق
اإلنسس- -ان وال- -ت- -ح- -ق- -ي- -ق ف -ي -ه -ا وإاب Ó-غ ا÷ه -ات
اıتصس -ة ب -ه -ا مشس -ف -وع -ة ب -رأاي -ه واقÎاح -ات-ه،
وي -ت -ل -ق -ى الشس -ك -اوى بشس -أان أاي مسس -اسس ب-ح-ق-وق
اإلنسس -ان ودراسس -ت -ه -ا وإاح -ال -ت -ه -ا إا ¤السس -ل-ط-ات
اإلدارية اŸعنية مشسفوعة بالتوصسيات الÓزمة
وع- -ن- -د الق -تضس -اء ،إا ¤السس -ل -ط -ات ال -قضس -ائ -ي -ة
اıتصسة ،ثم إارشساد الشساك Úوإاخبارهم باŸآال
اıصسصس لشسكاويهم.
وي- -ت- -و ¤اÛلسس ك- -ذلك زي- -ارة أام -اك -ن ا◊بسس
وال -ت -وق -ي -ف ل -ل -ن -ظ -ر وم -راك-ز ح-م-اي-ة األط-ف-ال
والهياكل الجتماعية واŸؤوسسسسات السستشسفائية
وع- - -ل- - -ى اÿصس - -وصس ت - -لك اıصسصس - -ة إلي - -واء
األشسخاصس ذوي الحتياجات اÿاصسة ،ومراكز
اسستقبال األجانب اŸوجودين ‘ وضسعية غÒ
قانونية ،عÓوة على قيام اÛلسس بأاي وسساطة

ل- -ت- -حسس Úال- -عÓ- -ق- -ات ب Úاإلدارة ال- -ع- -م -وم -ي -ة
واŸواطن.

 /2تشصكيلة اÛلسس وكيفية تعي Úأاعضصائه
تن ّصس اŸادة التاسسعة ( )9من القانون رقم - ١6
 ،١3على أانه يراعى ‘ تشسكيلة اÛلسس ،مبادئ
ال -ت -ع -ددي-ة الج-ت-م-اع-ي-ة واŸؤوسسسس-ات-ي-ة و“ث-ي-ل
اŸرأاة ومعاي Òالكفاءة والنزاهة ،لكن دون أان
–ّدد شسروطا أاخرى للعضسوية ،غ Òأان اŸعمول
به ‘ القانون اŸقارن هو أانه يشسÎط فيمن يعÚ
أاو ينتخب ‘ الهيئات الوطنية والدولية اŸعنية
ب- -ح- -ق -وق اإلنسس -ان أان ي -ك -ون م -ن ذوي ال -دراي -ة
والهتمام Ãسسائل حقوق اإلنسسان ،وأان يكون
حسسن السسÒة والسسمعة والسسلوك ،وأال يكون قد
صسدر ضسده حكم نهائي بعقوبة جناية أاو بعقوبة
م -ق -ي -دة ل -ل -ح-ري-ة ‘ ج-رÁة ﬂل-ة ب-الشس-رف أاو
األمانة ،إال إاذا رد إاليه اعتباره.
ي -تشس -ك-ل اÛلسس ال-وط-ن-ي ◊ق-وق اإلنسس-ان م-ن
ثمانية وثÓث )3٨( Úعضسوا ،إاذ Áكن أان ‰يز بÚ
فئت Úمن حيث الختيار والتعي:Ú
لو¤؛ تضسم سستة عشسرة ( )١6عضسوا:
أإ /إلفئة إ أ
 أاربعة ( )٤أاعضساء يختارهم رئيسس ا÷مهوريةم- -ن ب Úالشس- -خصس- -ي- -ات اŸع- -روف- -ة ب- -ال- -ك -ف -اءة
والهتمام الذي توليه ◊قوق اإلنسسان،
 عضسوان ( )٢عن كل غرفة من الŸÈان يتماخ -ت -ي -اره -م -ا م -ن ق -ب -ل رئ -يسس ك-ل غ-رف-ة ،ب-ع-د
التشساور مع رؤوسساء اÛموعات الŸÈانية،
 عضسو واحد ( )١يتم اختياره من اÛلسساألعلى للقضساء ،من ب Úأاعضسائه،
 عضسو واحد ( )١يتم اختياره من اÛلسساإلسسÓمي األعلى ،من ب Úأاعضسائه،
 عضسو واحد ( )١يتم اختياره من اÛلسساألعلى للغة العربية ،من ب Úأاعضسائه،
 عضسو واحد ( )١يتم اختياره من اÙافظةÓمازيغية ،من ب Úأاعضسائها،
السسامية ل أ
 عضسو واحد ( )١يتم اختياره من اÛلسسÓسسرة واŸرأاة ،من ب Úأاعضسائه،
الوطني ل أ
 عضسو واحد ( )١يتم اختياره من الهÓل األحمرا÷زائري ،من ب Úأاعضسائه،
 عضسو واحد ( )١يتم اختياره من اÛلسساألعلى للشسباب ،من ب Úأاعضسائه،
 اŸفوضس الوطني ◊ماية الطفولة.ب /إلفئة إلثانية؛ تضسم اثنان وعشسرون ()٢٢
عضسوا ،يتم اختيارهم من قبل ÷نة تتشسكل من
الرئيسس األول للمحكمة العليا (رئيسسا) ،رئيسس
›لسس الدولة ،رئيسس ›لسس اÙاسسبة ،رئيسس
اÛلسس الوطني القتصسادي والجتماعي ،وهم
على التوا‹:
 عشس - - -رة ( )١٠أاعضس -اء ،نصس -ف -ه -م م -ن ال-نسس-اء،Áث -ل-ون أاه-م ا÷م-ع-ي-ات ال-وط-ن-ي-ة ال-ن-اشس-ط-ة ‘
ﬂت- -ل- -ف ›الت ح- -ق- -وق اإلنسس- -ان ولسس- -ي -م -ا
اŸدن-ي-ة والسس-ي-اسس-ي-ة والق-تصسادية والجتماعية
والثقافية وحقوق اŸرأاة والطفل واألشسخاصس
ذوي الحتياجات اÿاصسة والبيئة ،يتم اقÎاحهم

من قبل ا÷معيات التي Áثلونها،
 ثمانية ( )٨أاعضساء ،نصسفهم من النسساء ،منالنقابات األك“ Ìثي Óللعمال ومن اŸنظمات
الوطنية واŸهنية Ãا فيها منظمات اÙامÚ
والصسحافي Úواألطباء ،يتم اقÎاحهم من طرف
اŸنظمات التي ينتمون إاليها.
 جامعيان ( )٢من ذوي الختصساصس ‘ ›الحقوق اإلنسسان،
 خبÒان ( )٢جزائريان لدى الهيئات الدولية أاواإلقليمية ◊قوق اإلنسسان.
يع Úأاعضساء اÛلسس الوطني ◊قوق اإلنسسان
Ãوجب مرسسوم رئاسسي Ÿدة أاربع سسنوات قابلة
للتجديد ،كما ينتخب أاعضساء اÛلسس من بينهم
رئيسسا للمجلسسŸ ،دة أاربع ( )٤سسنوات قابلة
للتجديد مرة واحدة ،ويقلد رئيسس اÛلسس ‘
م- -ه- -ام- -ه Ãوجب م -رسس -وم رئ -اسس -ي ،ولشسك أان
انتخاب رئيسس اÛلسس بدل تعيينه  -كما كان
‘ السس- -اب- -ق  ،-ي- -ع ّ-د ضس -م -ان -ة أاخ -رى ل -ت -ع -زي -ز
اسستقÓلية اÛلسس الوطني ◊قوق اإلنسسان.
هذا ،ونشس Òإا ¤أان العضسوية باÛلسس الوطني
◊قوق اإلنسسان ل تتنافى مع ‡ارسسة أاي عهدة
انتخابية أاو وظيفة أاو نشساط مهني أاخر باسستثناء
رئيسس اÛلسس (م  ١3الفقرت ٢ Úو  ،)3كما أان
األعضس -اء ب -اÛلسس ال -وط -ن -ي ◊ق -وق اإلنسس -ان
يتمتعون بكل الضسمانات التي “كنهم من أاداء
م -ه -ام -ه -م ب -ك -ل اسس -ت -ق Ó-ل -ي -ة ون -زاه -ة وح-ي-اد،
ويسس-ت-ف-ي-دون م-ن ا◊م-اي-ة م-ن ال-ت-ه-ديد والعنف
واإله -ان -ة ط -ب -ق -ا ل -ل -تشس -ري -ع السس-اري اŸف-ع-ول،
وب -اŸق-اب-ل ف-إان أاعضس-اء اÛلسس ي-ت-ع Úع-ل-ي-ه-م
الل -ت -زام ب -واجب ال -ت-ح-ف-ظ وبسس-ري-ة اŸداولت
والمتناع عن إاتخاذ أاي موقف أاو القيام بأاي
تصسرف يتنافى واŸهام اŸوكلة لهم.
كما حددت اŸادة  ١6من القانون ١3 - ١6
ا◊الت التي يفقد فيها العضسو صسفة العضسوية
باÛلسس الوطني ◊قوق اإلنسسان ،وهي انتهاء
العهدة ،السستقالة ،اإلقصساء بسسبب الغياب ،دون
سسبب مشسروع ،عن ثÓثة ( )3اجتماعات متتالية
ل -ل -ج -م -ع -ي -ة ال -ع -ام-ة ،ف-ق-دان الصس-ف-ة ال-ت-ي عÚ
Ãوجبها ‘ اÛلسس ،اإلدانة من أاجل جناية أاو
ج -ن -ح -ة ع -م -دي -ة ،ال -وف -اة ،وال -ق-ي-ام ب-أاع-م-ال أاو
تصس-رف-ات خ-طÒة وم-ت-كّ-ررة ت-ت-ن-اف-ى وال-تزاماته
ك -عضس -و ‘ اÛلسس ،ل -ك -ن ال -عضس -و ال-ذي ي-ف-ق-د
عضس - -وي - -ت - -ه ب- -اÛلسس بسس- -بب إاح- -دى ا◊الت
اŸذك-ورة آان-ف-ا ،يسس-ت-خ-ل-ف ب-عضس-و ج-دي-د ل-ل-مدة
اŸتبقية من العهدة ،وفق اإلجراءات والشسروط
نفسسها التي ” تعيينه Ãوجبها.

 /3تنظيم اÛلسس الوطني ◊قوق
اإلنسصان وسصÒه
باإلضسافة إا ¤رئيسس اÛلسس الوطني ◊قوق
اإلنسسان ،واألمانة العامة ،يتكون اÛلسس من:
أإ /إ÷م-ع-ي-ة إلعامة ،وه-ي ال-ه-ي-ئة صساحبة
ال -ق -رار وفضس -اء ل -ل -ن-ق-اشس ال-ت-ع-ددي ح-ول ك-ل

اŸسسائل التي تدخل ضسمن مهام اÛلسس،
وتضسم جميع أاعضساء اÛلسس وتنعقد ‘ دورة
ع -ادي -ة أارب-ع ( )٤م- -رات ‘ السس -ن -ة ،أاو ك -ل -م -ا
اقتضست الضسرورة ذلك ،بناء على اسستدعاء من
رئيسسها Ãبادرة منه أاو بناء على طلب ثلثي
( )3/٢أاعضس -ائ -ه -ا وت-ت-خ-ذ ق-رارات-ه-ا ب-أاغ-ل-ب-ي-ة
أاصسوات األعضساء ا◊اضسرين ،مع إاقصساء كل
عضسو بسسبب الغياب ،دون سسبب مشسروع ،عن
ثÓثة ( )3اجتماعات متتالية للجمعية العامة.
ب /إŸك -تب إل -دإئ -م ،وي -ت -ك -ون م-ن رئ-يسس
اÛلسس ورؤوسساء اللجان الدائمة ،حيث يجب
ع -ل -ى أاعضس -اء اŸك-تب ال-دائ-م ال-ت-ف-رغ ال-دائ-م
Ÿمارسسة مهامهم ويسستفيدون من تعويضسات
–ّدد ‘ النظام الداخلي ،.عÓوة على ذلك
ف- -إان اŸك -تب ال -دائ -م ي -ع -د مشس -روع ال -ن -ظ -ام
ال-داخ-ل-ي ل-ل-م-ج-لسس وي-ع-رضس-ه ع-ل-ى ا÷م-ع-ي-ة
ال-ع-ام-ة ل-ل-مصس-ادق-ة ع-ل-ي-ه وي-نشس-ر ‘ ا÷ريدة
ال-رسس-م-ي-ة ،ك-م-ا ي-ت-و ¤اŸك-تب ال-دائ-م ت-ن-ف-يذ
برنامج عمل اÛلسس وإاعداد جدول أاعمال
اجتماعات ا÷معية العامة وتنفيذ توصسياتها،
مع اإلشسارة أان األم Úالعام للمجلسس هو الذي
يتو ¤أامانة اŸكتب الدائم.
جـ /إللجان إلدإئمة ،وعددها سست ÷ان هي:
 ÷نة الشسؤوون القانونية، ÷نة ا◊قوق اŸدنية والسسياسسية، ÷ن -ة ا◊ق -وق الق -تصس -ادي-ة والج-ت-م-اع-ي-ةوالثقافية والبيئة،
 ÷نة اŸرأاة والطفل والفئات الضسعيفة، ÷نة اÛتمع اŸد،Ê ÷نة الوسساطة.كما Áكن اÛلسس ،عند القتضساء ،تشسكيل
÷ان تتعلّق Ãجالت أاخرى ◊قوق اإلنسسان،
مع اإلشسارة إا ¤أان النظام الداخلي للمجلسس
هو الذي سسيحّدد أاعضساء ومهام هذه اللجان،
حيث تكلف اللجان الدائمة بإاعداد برنامج
ع -م -ل-ه-ا والسس-ه-ر ع-ل-ى ت-ن-ف-ي-ذه وت-ق-ي-ي-م م-دى
إا‚ازه دوريا.
إاضسافة إا ¤ذلك ،فإان اÛلسس الوطني ◊قوق
اإلنسسان Áثل من طرف مندوبيات جهوية،
ي-حّ-دد ع-دده-ا وت-وزي-ع-ه-ا اإلق-ل-ي-م-ي وكيفيات
ت -ن-ظ-ي-م-ه-ا ‘ ال-ن-ظ-ام ال-داخ-ل-ي ،وي-ت-م ت-ع-يÚ
اŸن - - -دوب Úا÷ه- - -وي Úم- - -ن ط- - -رف رئ- - -يسس
اÛلسس بعد مصسادقة ا÷معية العامة.
كما يحضسر ‡ثلو وزارات الشسؤوون اÿارجية
والداخلية والعدل والشسؤوون الدينية والتضسامن
الوطني واألسسرة وقضسايا اŸرأاة ‘ ،أاشسغال
اÛلسس بصس- -ف- -ة اسس- -تشس- -اري -ة وب -دون صس -وت
ت- -داو‹ ،وي- -ج- -وز أايضس -ا ل -رئ -يسس اÛلسس اأن
يدعو للمشساركة ‘ أاشسغاله ،بصسفة اسستشسارية،
‡ث Óعن أاي إادارة عمومية أاو مؤوسسسسة عامة
أاو خاصسة ،وكل شسخصس مؤوهل Áكنه مسساعدة
اÛلسس ‘ أاداء مهامه.
إنتهي

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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قال إان بÓده ل “لك أاجندة خاصضة

الرئيسس التونسسي :نّدعم كل مبادرة لسستعادة وحدة ليبيا

قال الرئيسش التونسضي ،الباجي قائد السضبسضي ،إان بÓده ل “لك أاجندة خاصضة ‘ ليبيا غ Òتلك التي
تعني باسضتعادة وحدة الدولة الليبية .وصضف السضبسضي و‘ اختتام ندوة رؤوسضاء البعثات الدبلوماسضية
لزمة الليبية بـ «الرصضينة»،
لول ،اŸبادرة التي طرحتها بÓده ◊ل ا أ
والقنصضلية ‘ قصضر قرطاج ،أامسش ا أ
لمر.
مؤوكًدا أان تونسش ل تسضعى لكسضب «إاشضعاع دو‹» من ذلك ا أ

فيما وصسف السسبسسي بعضس المبادرات العربية
والدولية بـ «السسطحية» ،قال إانها لم تجمع
مختلف التيارات السسياسسية الليبية ،واقتصسرت
فقط على طرفيين يمثÓن جزًءا من الحل».
كما أاشسار إالى أان ضسوابط السسياسسة الخارجية
التونسسية أاخذت في ا’عتبار متطلبات التاريخ
والجغرافيا والتوازنات اإ’قليمية والعالمية.

 36إاصسابة ‘ صسفوف اŸدنيÚ
نشسرت بعثة ا’أمم المتحدة للدعم في ليبيا
ت -ق -ري ً-را ع -ن ا’إصس -اب -ات ال -ت -ي ت -م -ك-نت م-ن
ت -وث -ي-ق-ه-ا خÓ-ل شس-ه-ر ج-وي-ل-ي-ة ال-م-اضس-ي ،اإذ
وثقت وقوع  36اإصسابة في صسفوف المدنيين
 15ح -ال -ة وف -اة و 21اإصس -اب-ة ب-ج-روح خÓ-ل
ا’أعمال العدائية في جميع اأنحاء ليبيا.
ذكرت اأنه من بين الضسحايا  7رجال لقوا
حتفهم و 12حالة اإصسابة بجروح بين الرجال،
ول -ق-يت  4نسس -اء ح -ت-ف-ه-ن واأصس-ي-بت  5نسساء
بجروح ،فيما لقي  4اأطفال مصسرعهم واأصسيب
 4اأطفال اآخرون بجروح.
طالبت بعثة ا’أمم المتحدة جميع ا’أطراف
المشساركة في القتال في ليبيا باأن تتوقف عن
اسستخدام مدافع الهاون وغيرها من ا’أسسلحة
غير المباشسرة والغارات الجوية غير الدقيقة
على المناطق الماأهولة بالمدنيين ،واأ’ يتم
وضس -ع ال -م -ق -ات -ل -ي -ن اأو ا’أه -داف ال -عسس-ك-ري-ة
ا’أخرى في المناطق الماأهولة بالسسكان.
كما يجب اأن تتوقف عمليات اإعدام ا’أسسرى
وي- -جب م- -ع- -ام- -ل- -ة ا’أسس- -رى ،ب- -م- -ا ف- -ي ذلك
ال -م -ق -ات -ل -ون ،بصس -ورة اإنسس -ان -ي -ة ف -ي ج -م -ي -ع
الظروف .كما يعتبر قتل اأو تعذيب ا’أسسرى
جريمة حرب كذلك ،بغضس النظر عن التهمة
التي قد توجه لÓأسسير.
تسسبب القصسف في وقوع غالبية الخسسائر في
صسفوف المدنيين ( 8حا’ت وفاة و  6حا’ت
اإصسابة بجروح) ،متبوًعا بمخلفات الحرب من

المتفجرات ( 5حا’ت وفاة و 7حا’ت اإصسابة
ب -ج -روح) ،واإط Ó-ق ال-ن-ار ( 2ح -ال -ة وف-اة و3
حا’ت اإصسابة بجروح) وغير ذلك من المواد
المتفجرة ( 5حا’ت اإصسابة بجروح).
وث-قت ال-ب-ع-ث-ة  6ح- -ا’ت وف -اة و 10حا’ت
اإصسابة بجروح في بنغازي ،و 5حا’ت وفاة و6
حا’ت اإصسابة بجروح في طرابلسس ،وحالتي
وفاة في القره بوللي ،وحالة وفاة واحدة في
الزاوية ،وحالة وفاة واحدة في ورشسفانة ،و5
حا’ت اإصسابة بجروح في مصسراتة.
شس-م-لت ا’إصس-اب-ات ف-ي صس-ف-وف ال-م-دن-ي-ي-ن
بحسسب بعثة ا’أمم المتحدة مصسرع واإصسابة
اأفراد اأسسرة بجروح جراء اإطÓق قذائف على
اأحد الشسواطئ في طرابلسس في  4جويلية،
ولقي طفل يبلغ من العمر  3سسنوات حتفه في
تبادل ’إطÓق النار بين الزاوية وورشسفانة في
 3جويلية.

خصسصس التقرير فقرة لÓإصسابات ا’أحرى
حيث قال اإنه في  4جويلية ،تم العثور على
جثث  19مهاجًرا مصسرًيا جنوب طبرق ،بينهم
صسبي يبلغ من العمر  17عاًما .ويبدو اأن عدًدا
من هوؤ’ء المهاجرين قد لقي حتفه بسسبب
العطشس ’ .تزال الظروف المحيطة بهذه
القضسية غير معروفة.
اأوضسحت المنظمة خÓل تقريرها اأن اأعداد
الضس-ح-اي-ا ال-م-دن-ي-ي-ن ال-م-ذك-ورة اأعÓ-ه ف-ق-ط
ا’أشسخاصس الذين تعرضسوا للقتل اأو ا’إصسابة
في سسياق اأعمال القتال والذين لم يشساركوا
فيها بشسكل مباشسر ’ .تتضسمن هذه ا’أعداد
الضسحايا الذين سسقطوا كنتيجة غير مباشسرة
للقتال ،على سسبيل المثال حا’ت ا’إعدام بعد
ا’أسسر اأو التعذيب اأو الخطف اأو الضسحايا
الذين سسقطوا نتيجة للتبعات غير المباشسرة
للقتال.

لقصضى
مئات اŸسضتوطن Úيقتحمون اŸسضجد ا أ

حركـ ـ ـة فتـ ـ ـح –ـ ـ ـّذر مـ ـ ـن التطـ ـ ـّرف الصسهي ـ ـ ـوÊ

اق- -ت- -ح -م م -ئ -ات اŸسض -ت -وط -ن ،Úأامسش ،اŸسض -ج -د
لقصض- -ى ‘ ذك- -رى م -ا يسض -م -ى «خ -راب ال -ه -ي -ك -ل»
ا أ
اŸزعوم .وقال شضهود عيان ‘ تصضريحات لوسضائل
اعÓم إان «ما يزيد على  4٠٠مسضتوطن اقتحموا
لسض-رائ-ي-ل-ي
ب -اح -ات -ه ح -ت -ى الن وأان الح -تÓ-ل ا إ
لقصض -ى ل -ث -ك-ن-ة عسض-ك-ري-ة وم-ن-ع
ح -ول اŸسض -ج -د ا أ
لو.»¤
اŸصضل Úمن دخوله منذ سضاعات الصضباح ا أ

وقعت مناوشسات بين المسستوطنين والمواطنين
ع- -ن- -د ب -اب ال -م -ج -لسس ام -ام ع -دد م -ن ال -ق -وات
الخاصسة اإ’سسرائيلية التي هاجمت المعترضسين
وكان المسستوطنون قد
من الفلسسطينيين.
دعوا ’قتحام اأ’قصسى اليوم بمناسسبة ما يسسمى
ذك -رى «خ -راب ال -ه -ي -ك-ل» ال-م-زع-وم ف-ي  9أاوت
الجاري الذي يصسادف اليوم ا’ول من أاوت في
ما يسسمى بالديانة اليهودية.
شس-رع ال-مسس-ت-وط-ن-ون ف-ي ال-وصس-ول إال-ى ال-قدسس
ال-ق-دي-م-ة ب-مسس-ي-رات م-ت-ع-ددة صس-اح-ب-ت-ها أاعمال
عربدة بدعم من قوات ا’حتÓل وصسو’ إالى
باحة «البراق».
يذكر ان منظمات «الهيكل» المزعوم كانت قد

عÈ
العا⁄

أاعلنت عن تنظيم مسسيرة حاشسدة تنطلق من
أاح -د أاب -واب ال -ب-ل-دة ال-ق-دي-م-ة (ال-ب-اب ال-ج-دي-د)
وتطوف حول أابواب القدسس القديمة كما دعت
إال -ى ال -مشس-ارك-ة ال-واسس-ع-ة ف-ي اق-ت-ح-ام-ات ال-ي-وم
للمسسجد اأ’قصسى.
أاغلقت شسرطة ا’حتÓل عدة شسوارع في القدسس
المحتلة لتسسهيل وصسول المسستوطنين إالى البلدة
القديمة باتجاه باحة «البراق» في الوقت الذي
عززت فيه انتشسارها في المدينة خاصسة في
وسس -ط -ه -ا وف -ي ال -ب -ل -دة ال -ق -دي -م-ة وشس-ددت م-ن
إاجراءاتها القمعية بحق المواطنين المقدسسيين
في المدينة المقدسسة.
اع-ت-ب-رت ح-رك-ة ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي ال-ف-لسس-طيني
(فتح) إان ا’قتحامات المتوالية لباحات المسسجد
اأ’قصس-ى م-ن ق-ب-ل ال-مسس-ت-وط-ن-ي-ن اإ’سس-رائ-يليين
بدعم من شسرطة ا’حتÓل «امتداد للتطرف
الصس-ه-ي-ون-ي ودع-وة ع-دائ-ي-ة صس-ري-ح-ة ’سس-تباحة
ح-رم-ة ال-م-ق-دسس-ات اإ’سسÓ-م-ي-ة وال-مسسيحية في
القدسس المحتلة».

اسستفزازات الأقصسى مسستمرة

^ رام ال-ل-ه (الضض-ف-ة ال-غ-رب-ية):
اع -ت-ب-رت ح-رك-ة ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي
ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي (ف-تح) اإن ا’قتحامات
المتوالية لباحات المسسجد ا’أقصسى من
ق-ب-ل ال-مسس-ت-وط-ن-ي-ن ا’إسس-رائ-ي-ليين بدعم من
شسرطة ا’حتÓل «امتداد للتطرف الصسهيوني ودعوة
ع -دائ -ي -ة صس -ري -ح -ة ’سس -ت -ب -اح-ة ح-رم-ة ال-م-ق-دسس-ات
ا’إسسÓمية والمسسيحية في القدسس المحتلة».

 241عراقي ضسحايا النزاع

ُ ^ ب -غ -داد :اأع-ل-نت ب-ع-ث-ة ا’أم-م ال-م-ت-ح-دة ل-مسساعدة
ال- -ع -راق (ي -ون -ام -ي) ،اأمسس ،ع -ن م -ق -ت -ل  241مدنيا
واإصس-اب-ة  277اآخ-ري-ن خÓ-ل اأع-م-ال ال-ع-ن-ف وال-نزاع
المسسلح التي شسهدتها العراق ،خÓل شسهر جويلية
الماضسي.

الرئيسس الفغا Êينّدد بالعتداء الرهابي
^ ك-ابول :اأك-د ال-رئ-يسس ا’أف-غ-ان-ي ،م-ح-م-د اأشسرف

ح -ذرت ال -ح-رك-ة ف-ي ب-ي-ان صس-در ع-ن ال-م-ك-تب
اإ’عÓمي في التعبئة والتنظيم ،أامسس ،حكومة
ا’حتÓل من تداعيات ا’سستمرار في حراسسة
وتشسجيع المسستوطنين لمواصسلة ا’قتحامات ،ما
ي -ع -ن -ي «ت -أاك -ي -د ال -ن -واي -ا اإ’سس-رائ-ي-ل-ي-ة لسس-ي-اسس-ة
ال-تصس-ع-ي-د وت-ك-ريسس مشس-اري-ع ال-ت-قسس-ي-م الزمانية
وال-م-ك-ان-ي-ة ل-ل-مسس-ج-د اأ’قصس-ى وكشس-ف ح-ق-ي-قي
ل -م -خ -ط -ط اح -تÓ-ل-ي ي-قضس-ي ب-ج-ر الصس-راع م-ن
سس -ي -اسس -ي إال -ى صس -راع دي -ن-ي م-ن خÓ-ل ت-ك-ث-ي-ف
ا’ق-ت-ح-ام-ات ووضس-ع-ه-ا ف-ي ط-اب-ع دي-ن-ي ي-هودي
داخل المدينة المقدسسة».
ح-م-لت ح-رك-ة «ف-ت-ح» ال-ح-ك-وم-ة اإ’سس-رائ-ي-ل-ي-ة
المسسؤوولية «الكاملة» باعتبارها «القوة المحتلة»»
ع -ن ت -داع -ي -ات ون -ت -ائ -ج م -ا ي -ت -رتب م-ن غضسب
فلسسطيني شسعبي أامام ما يجري في المسسجد
اأ’قصس-ى م-ن ان-ت-ه-اك-ات ت-مسس ال-م-ك-ان-ة ال-دي-ن-ية
والروحية والتاريخية للقدسس المحتلة.

غني ،اأمسس ،اأن الهجوم الذي شسنه تنظيم (داعشس)
ا’إره -اب -ي ع -ل -ى السس -ف -ارة ال -ع-راق-ي-ة ف-ي ال-ع-اصس-م-ة
ا’أف -غ -ان -ي -ة ك -اب -ول «يسس -ت -ه -دف ا’ضس -رار ب -عÓ-ق-ات
اأفغانسستان مع الدول المجاورة» ،مشسددا على اأن
ال -ج -م -اع -ات ا’إره -اب -ي -ة «ل -ن ت -ت -م -ك -ن م-ن ت-ح-ق-ي-ق
اأهدافها» بحسسب مصسادر اإعÓمية.

–قيق ‘ حالت وفاة متظاهرين
^ جنيف :دعت المفوضسية العليا لحقوق ا’إنسسان
اإلى التحقيق في حا’ت وفاة المتظاهرين خÓل
ا’ح-ت-ج-اج-ات ع-ل-ى ان-ت-خ-اب-ات ال-ج-معية التاأسسيسسية
المثيرة للجدل في فنزوي ،Óنهاية ا’أسسبوع بحسسب
مصسادر اإعÓمية.

ﬁاكمة حوا‹  500شسخصس
^ اأنقرة :شسرعت تركيا ،اأمسس ،في محاكمة حوالي 500
شسخصس اعتقلوا بعد محاولة ا’نقÓب الفاشسلة في 15
جويلية  ، 2016وذلك بتهمة التاآمر ضسد الرئيسس ،بحسسب
وكالة اأنباء ا’أناضسول.
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لطراف اŸالية على احÎام وقف اطÓق النار
حثت ا أ

واشسنطن تدعو إا ¤مضساعفة ا÷هود لتنفيذ اتفاق ا÷زائر

لجل تنفيذ
لطراف اŸالية إا« ¤مضضاعفة ا÷هود» أ
لمريكية ا أ
دعت كتابة الدولة ا أ
كامل لتفاق السضÓم اŸنبثق عن مسضار ا÷زائر مسضتنكرة «النتهاكات» اŸتكررة لوقف
لول،
لمريكية ‘ تصضريح نشضر ،مسضاء أامسش ا أ
إاطÓق النار Ãا‹ .أاكدت كتابة الدولة ا أ
لطراف اŸالية إا ¤مضضاعفة ا÷هود قصضد احÎام وقف إاطÓق النار
«ندعو جميع ا أ
وتنفيذ كامل لتفاق السضÓم اŸنبثق عن مسضار ا÷زائر» مثمنة ‘ نفسش السضياق
لطراف اŸالية للموافقة على وضضع حد لÓقتتال».
«ا÷هود الرامية إا ¤تقريب ا أ
ن-ددت ال-و’ي-ات ال-م-ت-حدة
«ب -ا’ن -ت -ه -اك -ات ال -م -ت -ك -ررة
ل -وق -ف اإطÓ-ق ال-ن-ار ب-م-ال-ي
ب -ي-ن ال-ج-م-اع-ات ال-مسس-ل-ح-ة
الموقعة على اتفاق السسÓم
بالجزائر سسنة  ،»2015كما
اسس-ت-ن-كرت»اإخفاق ا’أطراف
ال -م -ال -ي -ة ف -ي ال -وصس-ول اإل-ى
سسÓم دائم».
ح - -ثت ك - -ت- -اب- -ة ال- -دول- -ة
ا’مريكية ا’أطراف المالية
ع - -ل - -ى «ا’ح- -ت- -رام الصس- -ارم
’لتزاماتها بموجب القانون ال -ب -ع -ث -ة ا’أم -م -ي -ة م -ت-ع-ددة ب -اأن ي -ك -ون ال -ح-وار شس-امÓ-
ال -دول -ي ا’إنسس-ان-ي واح-ت-رام الجنسسيات لدعم ا’سستقرار وي -ق -وم ع -ل -ى ت -ن-ف-ي-ذ ات-ف-اق
حقوق ا’إنسسان ’سسيما فيما في مالي (مينوسسما) حول ب-ام-اك-و ال-م-ن-ب-ث-ق ع-ن مسس-ار
يتعلق بالمدنيين والسسجناء» .م -رت -ك-ب-ي ان-ت-ه-اك-ات ح-ق-وق الجزائر».
اأع -ربت ك-ت-اب-ة ال-دول-ة ع-ن ا’إنسسان».
فالجزائر التي تابعت «عن
«قلقها العميق اإزاء التقارير
ك- - -ان وزي- - -ر الشس - -وؤون ك-ثب ا’شس-ت-ب-اك-ات ال-مسسلحة
ح -ول ا’أع -م -ال ا’ن -ت-ق-ام-ي-ة ال- -خ- -ارج- -ي- -ة ع- -ب -د ال -ق -ادر ا’أخيرة» التي اأسسفرت عن
وق- -ت- -ل ال -م -دن -ي -ي -ن ب -م -ال -ي مسساهل قد اأكد يوم السسبت ق-ت-ل-ى ب-اأغ-ي-لهوك في كيدال
واك-تشس-اف-ه-ا م-ق-اب-ر مجهولة الفارط اأن الجزائر ملتزمة شسمال مالي ،اأكدت اأن «هذه
ع - -ل - -ى مسس - -ت - -وى م- -ن- -اط- -ق ب- -م -راف -ق -ة م -ال -ي ف -ي ه -ذا ا’شستباكات التي نشسبت بين
ال- -ن -زاع» .صس -رحت ك -ت -اب -ة المسسار ،مضسيفا اأنه «توجد ع-ن-اصس-ر ت-اب-ع-ة ل-ل-ج-ماعات
ال -دول-ة ا’م-ري-ك-ي-ة اأن-ه «ف-ي مسس - -وؤول - -ي- -ات ع- -ل- -ى ا’أم- -م ال -مسس -ل -ح -ة ال -م -وق -ع-ة ع-ل-ى
ح- - -ال م- - -ا اإذا ك- - -انت ه- - -ذه المتحدة وباقي شسركاء مالي اتفاق السسÓم تشسكل انتهاكا
ا’دع -اءات صس-ح-ي-ح-ة ،ف-اإن-ه لكن يجب اأن تكون ا’جندة جسسيما لقواعد هذا ا’تفاق
ي-ت-ي-ع-ن ت-ق-دي-م مرتكبي هذه ن- -فسس- -ه- -ا وال- -م -ت -م -ث -ل -ة ف -ي وت -ن -ع -كسس سس -ل -ب -ا ع -ل-ى روح
ا’ن-ت-ه-اك-ات اأم-ام ال-ع-دال-ة» ،ال -ح-ف-اظ ع-ل-ى وح-دة م-ال-ي التفاهم الذي يحفز مختلف
م- -ن- -وه- -ة م- -ن ج- -ه -ة اأخ -رى ال -ت-راب-ي-ة» ،مشس-ددا ع-ل-ى اأن ا’أط- -راف ال- -م- -ال- -ي- -ة ع- -ل -ى
بالتحقيقات التي قامت بها «ال-ج-زائ-ر تشس-ج-ع ال-م-ال-ي-ي-ن تنفيذه الفعلي».

شضرعت ‘ تخفيضش أاعداد بعثتها الدبلوماسضية

الولي ـ ـ ـات اŸتحـ ـ ـدة تدعـ ـ ـن لقـ ـ ـرار روسسـ ـ ـيا

ب- -داأت ال- -و’ي- -ات ال- -م- -ت- -ح- -دة اإزال- -ة ا’أث -اث
والمعدات من منشساأة دبلوماسسية في موسسكو،
اأمسس ،ف - -ي اأول اإشس - -ارة اإل- -ى ا’إذع- -ان ’أم- -ر
الكرملين خفضس حجم وجودها في روسسيا
ردا على العقوبات ا’أمريكية الجديدة.
اأم -ر ال -رئ -يسس ال -روسس -ي ف Ó-دي -م -ي -ر ب -وت -ي -ن
الو’يات المتحدة بخفضس نحو  60بالمئة من
ال-ع-ام-ل-ي-ن ال-دب-ل-وم-اسس-ي-ي-ن ب-ح-ل-ول ا’أول من
سسبتمبر وقال اإن موسسكو سستصسادر منشساأتين
دبلوماسسيتين اأمريكيتين ردا على العقوبات
التي اأقرها الكونجرسس ا’أسسبوع الماضسي.
كان البيت ا’أبيضس قال اإن الرئيسس ا’أمريكي
دون-ال-د ت-رامب سس-ي-وق-ع ع-ل-ى مشس-روع ق-ان-ون
العقوبات ،الذي ياأتي كرد على تدخل روسسي
مزعوم في الحملة ا’نتخابية ا’أمريكية عام
 2016وتشسديدا للعقوبات على موسسكو جراء
ضسمها شسبه جزيرة القرم من اأوكرانيا عام
.2014
قال مراسسل من رويترز في الموقع اإن عمال
نقل بداأوا تفكيك األعاب وشسوايات في منشساأة
اأم-ري-ك-ي-ة لÓ-سس-ت-ج-م-ام على مشسارف موسسكو
بعد رفضس السسماح لهم بدخولها قبل يوم.
كان الدبلوماسسيون ا’أمريكيون يسستخدمون
منشساأة ا’سستجمام ،التي تمت مصسادرتها مع
م-خ-زن اأم-ري-ك-ي ج-ن-وب-ي ال-عاصسمة الروسسية،

إاشضهار

تع ـازي
ي - -ع - -رب السس - -ي - -د وزي- -ر الشس- -ؤوون
اÿارج- -ي- -ة ،السس- -ي- -د اأ’م Úال- -ع -ام
وكافة اŸوظف ،Úعن تأاثرهم البالغ
على إاثر وفاة والدة زميلتهم السسيدة
ح-ل-زون جميلة ،وي-ت-ق-دم-ون ل-ه-ا
ول -ك -ل أاف -راد ع -ائ -ل -ت -ه -ا ب-ت-ع-ازي-ه-م
اÿالصس -ة م -تضس -رع Úل -ل -م -و ¤ع -ز
وجل أان يتغمد روح الفقيدة برحمته
ال -واسس -ع -ة ويسس-ك-ن-ه-ا فسس-ي-ح ج-ن-ان-ه
ويلهم ذويها جميل الصس Èوالسسلوان.
¿ƒ©LGQ ¬«dGE ÉfGEh ¬∏d ÉfGE
الشضعب ٢٠١٧/٠٨/٠٢

ANEP 519736

ف -ي ع -ط -ل-ة ن-ه-اي-ة ا’أسس-ب-وع وف-ي اسس-تضس-اف-ة
ح -ف Ó-ت ل-ط-ل-ب-ة وصس-ح-ف-ي-ي-ن ودب-ل-وم-اسس-ي-ي-ن
اآخرين.
ن -ق -لت وك -ال -ة ت -اسس ل Ó-أن -ب-اء ع-ن سس-ي-رج-ي
ري -اب -ك -وف ن -ائب وزي -ر ال -خ -ارج -ي-ة ق-ول-ه اإن
الموظفين ا’أمريكيين تحتم عليهم مغادرة
منشساأة ا’سستجمام والمخزن .قال ريابكوف
والكرملين اإنه لم يتم منع اأي من الموظفين
ا’أمريكيين من دخول المكان.
ك -ان ب -وت -ي -ن ق -ال ،ا’أح-د اإن روسس-ي-ا اأم-رت
ال -و’ي-ات ال-م-ت-ح-دة ب-خ-فضس ع-دد ال-ع-ام-ل-ي-ن
الدبلوماسسيين بواقع  755من العدد ا’جمالي
ال -ب -ال -غ  1200ف -ي السس -ف -ارة وال -ق-نصس-ل-ي-ات
ا’أمريكية في روسسيا غير اأن كثيرين ممن
سس -ي-ج-ري ا’سس-ت-غ-ن-اء ع-ن-ه-م م-واط-ن-ي-ن روسس
واخ- -ت- -ي- -اره- -م سس -ي -ك -ون م -ت -روك -ا ل -ل -و’ي -ات
ال -م-ت-ح-دة .ك-رد ع-ل-ى اإج-راءات روسس-ي-ا ،اأك-د
نائب الرئيسس ا’أمريكي مايك بنسس اأن طلب
م- -وسس- -ك- -و م- -ن واشس- -ن- -ط- -ن سس -حب  755من
دبلوماسسييها المقيمين في روسسيا لن يوؤثر
على التزام الو’يات المتحدة تجاه حلفائها.
قال بنسس من اإسستونيا عقب لقائه قادة دول
ال-ب-ل-ط-ي-ق ال-ثÓ-ث ال-ت-ي تشس-م-ل ك-ذلك ’ت-ف-ي-ا
وليتوانيا «ناأمل باأيام اأفضسل وعÓقات اأفضسل
مع روسسيا

تع ـازي

ي- -ع- -رب السس- -ي -د وزي -ر الشس -ؤوون
اÿارج- -ي- -ة ،السس- -ي- -د اأ’م Úال- -ع -ام
وكافة اŸوظف Úعن تأاثرهم البالغ
على إاثر وفاة والد زميلهم السسيد
شض -ل -وشش حسض ،Úوي- -ت -ق -دم -ون ل -ه
ول -ك -ل أاف -راد ع -ائ -ل -ت -ه ب -ت -ع -ازي -ه -م
اÿالصس -ة م -تضس -رع Úل -ل -م -و ¤ع -ز
وجل أان يتغمد روح الفقيد برحمته
الواسسعة ويسسكنه فسسيح جنانه ويلهم
ذويه جميل الصس Èوالسسلوان.
¿ƒ©LGQ ¬«dGE ÉfGEh ¬∏d ÉfGE
الشضعب ٢٠١٧/٠٨/٠٢

ANEP 519737
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األربعاء  02أاوت  201٧م
الموافق لـ 10ذي القعدة  1438هـ
العدد 1٧403

األربعاء  02أاوت  201٧م
ا ل م و ا ف ق ل ـ  1 0ذ ي ا ل قع د ة  1 4 3 8ه ـ
العدد 1٧403

تكر ËاŸطربة هيام يونسس واŸمثل القدير عّزت العÓيلي ‘ سشهرة خالدة

ا÷زائر –صضد أاغلب جوائز الطبعة العاشضرة
Ÿهرج ـان وه ـران للفيل ـم العرب ـي
تّوج الفيلم الطويل ””‘ انتظار السشنونوات”” للمخرج ا÷زائري كر Ëموسشاوي با÷ائزة الكÈى ””الوهر الذهبي””
Ÿهرجان وهران الدو‹ للفيلم العربي ‘ طبعته الـ 10التي اأسشدل السشتار عليه ليلة الثن Úاإ ¤الثÓثاء Ãسشرح
الهواء الطلق ،بعد  7اأيام كاملة من العروضس السشينمائية والنقاششات اŸتخصّشصشة.

ïjQÉJh
¿óe
سضيدي هجرسس تقوم
Ãبادرة التفاعل
الثقا‘ ب ÚاŸكتبات

تقع مدينة ع Úالدفلى ‘ الوسشط الغربي للجزائر ،حيث تعتÈ
كمحول هام ıتلف ا÷هات للوطن فهي مدينة ‘ غاية ا÷مال.
ومرت اŸدينة Ãراحل تاريخية بارزة باŸرحلة الفينيقية
والرومانية وعند ›يء الرومان ‘ بداية القرن الأول اŸيÓدي
وبدخول الرومان اŸنطقة ،قام باإنششاء مركز مراقبة ””اوبيدË
ل على
نوفيم””  OPPIDUM-NOVUMوالذي ا‚ز على هضشبة تط ّ
الطريق اŸمتد على الضشفة الششرقية لوادي الششلف وبالضشبط ا÷هة
الششمالية الششرقية Ÿدينة ع Úالدفلى.

أاط-ل-قت م-ؤوخ-را م-ك-ت-ب-ة سش-يدي هجرسس
ب- -اŸسش -ي -ل -ة وال -ت -ي ع -رف ع -ن -ه -ا نشش -اط -ه -ا
الدؤووب ‘ عدة ›الت خاصشة الفكري
لدبي آاخرها اسشتقدامها الباحث جوبر.
وا أ
وم-ن ق-ب-ل-ه-ا ع-دة دك-ات-رة وأاسش-ات-ذة أاجÓء
لهم باع طويل ‘ اŸيدان مبادرة تتمثل ‘
امكانية التفاعل ب Úجل اŸكتبات ع47 È
بلدية موزعة على تراب الولية .ويقول
صشاحب اŸبادرة السشيد ميهوبي عبد القادر
لسش- -م- -ى م- -ن ال- -ف- -ك- -رة ه -و
ب- -أان ال- -ه- -دف ا أ
لدبية
اكتششاف اŸواهب ‘ ششتى اÛالت ا أ
والفكرية عﬁ Èك جار وحي يتمثل ‘ القيام
Ãسش- -اب- -ق -ات ت -وزع ع -ل -ى ك -ل أام -ن -اء اŸك -ت -ب -ات
م- -وج -ه -ة ل -لشش -ب -اب أاصش -ح -اب اŸواهب م -ن أاج -ل
صشقلها وإاخراجها للوجود وكذا ﬁاورتها.
لو ¤من
للتذك Òفهذه الفكرة تعت Èا أ
ن-وع-ه-ا ن-ت-م-ن-ى ل-ه-ا أان ت-ن-زل ح-يز التنفيذ
وك-ذا ت-ف-ع-ي-ل-ه-ا Ãسش-اع-دة ا÷م-ي-ع خ-اصشة
لن-ه-ا مشش-روع ث-ق-ا‘
مسش -ؤوو‹ ال -ب-ل-دي-ات ،أ
ﬁضس؟

بقلم األسستاذ عبد القادر حمداوي
باحث ‘ التاريخ

ك -ان ه -ذا اŸرك -ز م -ه -م -ت -ه األسس -اسس -ي -ة م -راق -ب -ة السس-ه-ول
والتصسدي لهجمات القبائل الرحل .وتعد مليانة القدÁة
 ZUCCHBARم -ن أاك ÈاŸن -اط-ق ب-اإلمÈاط-وري-ة
” العثور على ›موعة من
الرومانية بعد العاصسمة .لقد ّ
الكتابات والقبور والتماثيل التي تؤورخ لتلك الفÎة.
ومع قدوم اŸسسلم Úا ¤اŸنطقة خÓل القرن العاشسر ()10
وعندها قام بولوغ Úبن زيري بإانشساء مليانة حوا‹  362هـ
على أانقاضس مليانة الرومانية نظرا Ÿوقعها السسÎاتيجي.
ومع بداية القرن السسادسس عشسر (ّ“ )16كن األتراك من
دخول اŸدينة وقاموا بضسمها إا ¤بايلك الغرب ونصسبوا
قبائل اıزن على اطراف اŸدينة واهتم األتراك Ãواقع
إاسسÎاتيجية ومدنها اŸمتازة وشسهدت البÓد آانذاك بحركة
ع -م -ران -ي -ة ك -بÒة ،ب -اإلضس -اف -ة إا ¤ب-ن-اء ا◊صس-ون
واŸدارسس وال- - -قصس- - -ور وا◊م - -ام - -ات
وقÓع ضسخمة ل تزال أاثارها
طوارئ
شساهدة إا ¤اليوم.
Ãسشتششفى سشيدي عيسشى
ك- -م- -ا ي- -رج -ع اق -تصس -اد
البÓد إا ¤الزراعة
وتربية اŸواشسي
وم- - -ن أام - -وال
الزكاة
وا◊بوب
والزيتون
ح -ال -ة م -ن ال -ذع-ر واÿوف
وأانواع
ك- -انت أامسس ال- -ل- -غ- -ة ال -وح -ي -دة
Ãسش - - - -تشش - - - -ف - - - -ى ع Úا◊ج - - - -ل
(اŸسشيلة) و‘ سشاعة متأاخرة من
الليل بسشبب تسشمم غذائي ◊ق
أازي- - -د م - -ن سش - -ت Úشش - -خصش - -ا م - -ن
لع- - - -م- - - -ار وم- - - -ن
ﬂت - - - -ل- - - -ف ا أ
ا÷نسش .Úج - -راء ت - -ن - -اول - -ه - -م
لول-ي-ة
وحسشب ال -ت -ح -ري -ات ا أ
من هذا اŸركز السشتششفائي
لح -د
م- -ادة ال- -ل- -ح- -م ب- -ه- -ا م -ي -ك -روب -ات ...ب -ع -د حضش -وره -م ل -ول -ي -م -ة ع -رسس أ
الششباب....وقد ”ّ نقل أاغلبهم Ÿسشتششفى سشيدي عيسشى القريب نظÒ
ال-ع-دد ال-ك-ب Òل-ل-مصش-اب ..Úوب-حضش-ور رئ-يسس أام-ن ال-دائرة و‡ثلي
البلدية والدرك ششكلت ÷نة –ري Ÿعرفة مÓبسشات هذه
لول مرة ..
الكارثة التي تششهدها اŸنطقة أ

جمال /ن

وهران :مراسسلتنا براهمية مسسعودة
يتناول العمل السسنمائي  3قضسايا متقاطعة
من عمق اÛتمع ا÷زائري ،ق ّصسة مرقي
عقار يصسطدم ماضسيه بحاضسره ،والطبيب
الطموح اŸطارد من ماضسيه ،وامرأاة ‘
مقتبل العمر ‡زقة ب Úخيار صسوت العقل
واŸشساعر.
ك -م -ا ف -از ك -ر Ëم-وسس-اويﬂ ،رج ال-ف-ي-ل-م
اŸذكور ،بجائزة أاحسسن إاخراج.
و‘ كلمة نيابة عنه قال اŸمثل اŸشسارك
‘ العمل حسسان كشساشس انهم سسعداء بهذا
التتويج الذي ضسم جائزت ،Úوأان اıرج
كر Ëموسساوي ،شساب مبدع وطموح ،يعمل
جيدا ‘ السسينما.
وف -از ب-ج-ائ-زة ””أافضس-ل سس-ي-ن-اري-و”” ال-ف-ي-ل-م
األردﬁ”” Êبسس”” من تأاليف صسو‘ بطرسس
ونادية عليوات.
وعادت جائزة أاحسسن دور نسسائي لدارين
ح -م -زة وأالسس -ك -ن -درا ق-ه-وج-ي ع-ن ال-ف-ي-ل-م
اللبنا”” Êورقة بيضساء”” فيما –صسل اŸمثل
أاÁن زيدان على جائزة أافضسل دور رجا‹
عن الفيلم السسوري ””األب””.
وم- -ن- -حت ج- -ائ- -زة أاحسس -ن ‡ث -ل و‡ث -ل -ة
صس -اع -دي-ن ل-ه-ن-ي-ة ع-م-ار وم-ه-دي رمضس-ان
ال -ل -ذي -ن شس-ارك-ا ‘ ال-ف-ي-ل-م ا÷زائ-ري ””‘
انتظار السسنونوات”” مع تخصسيصس جائزة
أاحسسن دور نسسائي ثانوي للطيفة قفصسي
عن الفيلم التونسسي ””غدوة حي””.
وق -دمت ÷ن -ة ال -ت -ح-ك-ي-م ‘ ف-ئ-ة األفÓ-م
ال -ط -وي -ل -ة ث Ó-ث اشس-ادات مّسس-ت إاح-داه-ا
أاحسسن صسورة للمصسور ا÷زائري األصسل
عادل أايوب ‘ فيلم ””البحث عن السسلطة
اŸفقودة”” Ùمد بنسسودة من اŸغرب.
وفيما يتعلّق باألفÓم القصسÒة فقد منحت
ج-ائ-زة ال-وه-ر ال-ذه-ب-ي م-ن-اصس-ف-ة ل-لعملÚ
””خ- -مسس- -ة اولد وع- -ج- -ل -ة”” لسس -ع -ي -د زاغ -ة
(فلسسط )Úو«وعدتك”” للمخرج ا÷زائري
ﬁمد يارقي.
‘ ح Úمنحت ÷نة التحيكم التي ترأاسسها
ا÷زائ- -ري ك- -ر Ëط- -راي -دي -ة ،ج -ائ -زت -ه -ا
اÿاصس- -ة ل- -ل- -ف- -ي- -ل- -م السس- -ودا””ÊنÒك- -وك””
ıرجه ﬁمد كوردوفان.
ونّوهت اللجنة بعمل ‘ Úهذه اŸسسابقة
هما ””البنانوة”” لناجي إاسسماعيل ﬁمد من
مصس -ر ،و«ح -ب -وب م -ن -ع ا◊ل -م”” ل -ل-م-غ-رب-ي
عصسام دوخو.

الفيلم الفلسضطيني الوثائقي
لشضباح““
““اصضطياد ا أ
‘ صس-ن-ف األفÓ-م ال-وث-ائ-ق-ي-ة ف-از ال-ف-ي-ل-م
ال -ف -لسس-ط-ي-ن-ي ””اصس-ط-ي-اد األشس-ب-اح”” ل-رائ-د
أانضسو ،Êبا÷ائزة الكÈى ،فيما ”ّ التنويه
بالوثائقي Úا÷زائري–”” Úقيق ‘ ا÷نة””
Ÿرزاق ع- -ل- -واشس ،و«شس- -اه ، Úالسس -ي -ن -م -ا
وا÷زائ -ر”” لسس -ل -ي -م أاغ-ار ،وف-ي-ل-م ””م-ي-ل ي-ا
غزيل”” للبنانية إاليان الراهب.
وشس- -ه- -دت مسس- -اب- -ق- -ة ب- -ان- -ورام -ا األف Ó-م
القصسÒة تتويج الفيلم ا÷زائري ””هيومن””
ل- -عصس- -ام ت- -عشس- -بت ،أاّم- -ا مسس- -اب -ق -ة أاف Ó-م
اŸوبايل اŸسستحدثة ‘ الطبعة العاشسرة
فعرفت فوز فيلم ””كيف كان عيد ميÓدك””
للمخرج الشساب ﬁمد زواشس.
ك -م -ا “ي -ز ا◊ف -ل اÿت -ام -ي ل -ل-م-ه-رج-ان
بتكر ËاŸغنية واŸمثلة اللبنانية األصسل
ه -ي -ام ي -ونسس واŸم -ث -ل اŸصس -ري ال-ك-بÒ
ع -زت ال -ع Ó-ي -ل -ي ال -ذي أاب -ى إال أان ي-ك-ون

ح- -اضس- -را ‘ اŸوع- -د السس -ي -ن -م -ائ -ي رغ -م
ظروفه الصسعبة وأاŸه لفراق زوجته التي
توفيت منذ أايام فقط.
يشسار إا ¤أاّن الدورة العاشسرة من اŸهرجان
عرفت عرضس  31فيلما من  12دولة عربية
تنافسسوا على جائزة ””الوهر الذهبي”” ‘
اŸسس -اب-ق-ات ال-رسس-م-ي-ة ال-ثÓ-ث ا›ÈŸة
ضسمن هذه الدورة (الروائية 11 :فيلما)( ،
ال - -قصسÒة 10 :أاف Ó-م)( ،ال -وث -ائ-ق-ي-ة10 :
أافÓم)
وقد شساركت ا÷زائر بثÓثة أافÓم طويلة
‘ ›ال اŸنافسسة من جملة  11عمÓ
سسينمائيا ‘ هذا الصسنف من بينهم فيلم
›سسد ‘ إاطار الشسراكة مع تونسس وهو
””أاوغسس -ط -ي -ن -وسس اب-ن دم-وع-ه-ا”” ل-ل-م-خ-رج
اŸصس -ري سس -م Òسس -ي -ف وك -ذا ال -ف -ي -ل-م-ان
اآلخ -ران وه-م-ا ع-ل-ى ال-ت-وا‹ ””‘ ان-ت-ظ-ار
السسنونوات”” لكر Ëموسساوي و«العشسيق””
لعمار سسي فوضسيل.
وم -ن ب Úاألع -م-ال السس-ي-ن-م-ائ-ي-ة ال-قصسÒة
ال -عشس -رة ( )10ال - -ت - -ي شس - -اركت ‘ أاج - -واء

اŸن -افسس -ة ل -ه -ذه ال -ط -ب -ع -ة ت-ن-افسس ف-ي-ل-م
جزائري وحيد على جوائز هذا الصسنف
وه- -و ””وع- -دك”” Ùم- -د ي- -ارغ- -ي ب -ي -ن -م -ا
شساركت ا÷زائر بثÓثة أافÓم وثائقية من
›م- -وع  10أاع -م -ال وه -م ع -ل -ى ال-ت-وا‹
””–ق- - -ي- - -ق ‘ ا÷ن- - -ة”” Ÿرزاق ع - -ل - -واشس
و«ي -وسس-ف شس-اه Úوا÷زائ-ر”” لسس-ل-ي-م أاق-ار
و«حزام”” ◊ميد بن عمرة.
وكّرمت الدورة العاشسرة وجوه سسينمائية
جزائرية وعربية منها اŸمثلة اŸصسرية
الراحلة كرÁة ﬂتار ،والسسورية رغد ،إا¤
جانب الفناني Úا÷زائري Úنادية طالبي
وحسس - -ان ب - -ن زراري واŸرح - -وم حسس- -ن- -ي
ا◊سس -ن -ي اŸع -روف بشس-خصس-ي-ة ””ب-وب-ق-رة””
وال- -ك- -اتب ال- -راح- -ل م- -ول -د م -ع -م -ري م -ن
ا÷زائر.
ك -م -ا ّ” الح -ت -ف -اء ب -ف -ي -ل -م ””اب-ن ب-اديسس””
ل-ل-م-خ-رج السس-وري ب-اسس-ل اÿط-يب وف-ي-ل-م
””مولنا”” للمخرج اŸصسري ›دي أاحمد
علي.

إاصضابـ ـة  60مواطنـ ـا بتسضمـ ـم
غذائي ‘ ع Úا◊جل؟

بHجéاÉيjـ` ـ` ـ` ـ` ـ`ة áوhجLه¡ ـ` ـ` ـ` ـ` ـ`ة áاGلdكµثãـ` ـ` ـ` ـ` Òم eـ` ـ` ـ`ن øاŸGغ¨Îب Hـ` ـ` ـ` ـ` ـ`Ú
تزخر بجاية بÌوة طبيعية كبÒة،
ج -ع -لت م-ن-ه-ا م-ن-ط-ق-ة سش-ي-اح-ي-ة ب-ام-ت-ي-از .ف-ه-ي
ت-ت-وف-ر ع-ل-ى شش-ري-ط سش-اح-ل-ي ي-ط-ل ع-ل-ى ال-ب-حر
اŸت- -وسش- -ط ي- -قّ- -در بـ 120ك -ي -ل -ومÎا ،وÁت-د م-ن
ششاطئ ””ملبو”” ششرقا إا ¤ششاطئ ””تيغرÁت”” غربا،
ششريط سشاحلي يضشم  3 3ششاطئا ،تششهد توافد
لضشافة إا¤
اÓŸي Úمن السشياح واŸصشطاف ،Úبا إ
“ي-زه-ا ب-اŸن-اظ-ر اÓÿب-ة وه-و م-ا أاضش-ف-ى عليها
جمال جذابا يأاسشر عيون زوارها ،من مسشاحات
خضشراء وجبال”” .الششعب”” ترصشد التفاصشيل من
خ Ó-ل شش -ه -ادات اب -ن -اء م -غÎب Úفضش -ل -وا قضش -اء
م- -وسش -م الصش -ط -ي -اف ه -ن -ا مسش -ت -م -ت -ع Úب -دفء
العائلة وحرارة الوطن.

صشÈينة من مدينة نيسس الفرنسسية قالت لـ«الشسعب””:
””تعت Èبجاية من اŸدن السساحلية ا÷ذابة Ÿا تتوفر
عليه من جمال طبيعي جذاب ،ما جعلها وجهة سسياحية
للعديد من اŸصسطاف Úبامتياز ،كما تزخر
بالعديد من األماكن الرائعة سسواء تعّلق
األم-ر Ãن-اط-ق-ه-ا السس-ي-اح-ي-ة أاو بشسواطئها
السساحرة أاو معاŸها األثرية التي تروي
تفاصسيلها تاريخ اŸنطقة وﬂتلف ا◊قب
التي مرت من هناك””.
أاضس- -افت صسÈي- -ن -ة”” :أاحب اÛيء رف -ق -ة
عائلتي كّل سسنة ا ¤هذه اŸنطقةŸ ،ا
ت- -زخ- -ر ب- -ه ب -ج -اي -ة م -ن شس -واط -ئ ع -ذراء
وم-ن-اظ-ر ط-ب-ي-ع-ي-ة خÓ-ب-ة وف-ات-ن-ة ،ف-ه-ي ِق-ب-لة ÓŸيÚ
اŸصسطاف Úوالسسياح من داخل وخارج الوطن ،كونها
“تاز بزرقة البحر والرمال الذهبية وغطائها النباتي
اŸط -ل ع -ل -ى ضس-ف-اف اŸت-وسس-ط ،فضس Ó-ع-ن ال-ودي-ان
ا÷ارية التي زادتها سسحرا وجمال””.

صش -ال-ح م- -ن ل- -ي- -ون ال -ف -رنسس -ي -ة ق -ال ع -ن اŸن -ط -ق -ة:
””تسستقطب بجاية مÓي Úالسسياح سسنوياŸ ،ا “تاز به
من طبيعة عذراء وخÓبة ،فبغضس النظر عن الشسريط
السساحلي الذي Áتد على مسسافة  120كيلوم ،Îفهي
تضس- -م مسس- -اح- -ات ك -بÒة م -ن
الغابات وا÷بال ذات ارتفاع
شساهق تطّل على الشسواطئ،
فكل منطقة من هذه الولية
ل -ه -ا خصس -وصس -ي -ة ج -م -ال-ي-ة..
ال- - - -غ- - - -اب- - - -ات ذات األل - - -وان
اÿضس- - -راء تصس- - -در ع- - -ن - -ه - -ا
سسنفونية من زقزقة الطيور
والهواء العليل والوديان ذات
اŸياه العذبة ،هي بحّق لوحة فنية من صسنع اÿالق،
هي بذلك اÓŸذ اŸثا‹ للعديد من الطيور اŸهاجرة،
كما تشسهد مناظر تتناغم فيه أاصسوات وأالوان الطبيعة
والروائح الزكية توافدا كبÒا للسسياح كل سسنة ،خاصسة
وأان -ه -ا ت -ت -م -ي -ز ب -اع -ت -دال اŸن -اخ وت -ن -وع ال-تضس-اريسس،
باإلضسافة إاŒ ¤هيز اŸرافق الضسرورية بها باÿدمات

زرقة البحر ،خضضرة
ا÷ب ـ ـ ـال وسضحـ ـ ـر
اŸناظر “تع الزوار

اŸدخولت األخرى التي Œمعها.
كما توجد على مسستوى الولية عدة مواقع أاثرية تاريخية
كاآلثار الرومانية ‘ مدينة العامرة .تعت ÈاŸدينة حسسنة
ب كلها ‘
مانعة ومسساجدها وديارها حسسان واألنهار تصس ّ
واد الشسلف تخرقها البسسات Úوتخفيها ويدخر بها البطاطا
واليجاصس والتفاح.
وت -رى ال-فÓ-ح-ون Áت-ط-ون ال-ف-رسس األشس-هب ول-ب-اسس ث-ي-اب-ا
بيضساء وجعل رأاسسه مط Óمك Óبا÷واهر و‘ يديه بندقية
صسيد .وكل واحد يقود فرسسا مسسرجا مدرعا عليه شسكله
فارسس وترى اÿيل ‘ مراكب الفرسسان تعني القوة الريفية،
هكذا كانت مدينة ع Úالدفلى قبل الحتÓل الفرنسسي.

مليانة ..األم Òمّر من هنا

ات-خ-ذ األم Òع-ب-د ال-ق-ادر م-ل-ي-ان-ة م-ق-را Óÿف-ت-ه وج-ع-لها
Óسس-ل-ح-ة وﬂازن
إاح -دى أاه -م م -دن-ه وأانشس-أا ب-ه-ا مصس-ن-ع-ا ل -أ
للذخÒة .سستظّل مقاومة الشسعب ا÷زائري بزعامة األمÒ
عبد القادر مث Óحيا ل تقل أاهميته عما شسهده العا.⁄
لقد رسسى األم Òقواعد دولة جزائرية حديثة ذات أابعاد
إاسسÓمية عربية.
وأاه -ل ع Úال -دف -ل-ى ي-ت-ن-افسس-ون ‘ ع-م-ارة اŸسس-اج-د
والزوايا وهم يحسسنون الظن بالوافدين ويطمئنون
إاليهم شسيء مؤونسس ومفرح ولبد أان يأاتي كل واحد
Óمام ،ويÓزمون أاهل القراءة والقرآان
منهم باŸعاشس ل إ
فهو مشسهد من اŸشساهد اŸباركة.
ومن كان من أاهل اŸهنة من حراسسة بسستان أاو كفالة
صس -ب -ي -ان ‘ اŸدرسس -ة ي -غ -دو م-ع-ه-م إا¤
التعليم ومن أاراد طلب العلم أاو التفرع
للعبادة وجد اإلعانة التامة على ذلك
وم - -ن فضس- -ائ- -ل

هؤولء ألنه ل يفطر أاحد منهم وحده  .فمن كان من الكÈاء
فإانه يدعو الطÓب يفطرون عنده ومن كان احدهم من
التجار يدعون كل ليلة ‘ دار احدهم أاو ‘ مدرسسة ويأاتي
Ãا عنده من األكل ويفطرون جميعا.
ظّل التعليم ‘ هذه اŸنطقة مسستمر ‘ األرياف والقرى
وتعت Èهذه اŸناطق من أاغنى مناطق الوطن
ف -ق -د وصس -ل ع -دد ال-زواي-ا ب-ه-ا ق-ب-ل ث-ورة
التحرير  100زاوية مع العدد الكبÒ
ل-ل-ك-ت-ات-يب وك-ان م-ن-اضس-ل-و اŸن-ط-ق-ة
يتمتعون بالوعي السسياسسي وبروح
وطنية عالية.
زار مدينة ع Úالدفلى الكثÒ
من مفجري الثورة كأاحمد بن
بلة وبيطاط وخيضسر وبن خدة
وغÒهم.
ت- -ت- -م- -ي- -ز م -دي -ن -ة ع Úال -دف -ل -ى
Ãب- -ان -ي -ه -ا ال -ق -دÁة م -ن ال -ط -وب
وخ - -اصس - -ة ‘ ال- -ق- -رى واألري- -اف
وتبدو للناظر اإليها كأانها –ف من
األثرية –مي سساكنيها من ا◊ّر والÈد،
حيث يوجد أامامها حدائق غناء وسسهول خضسراء
ت -ك Ìف -ي -ه -ا ال -ف -واك -ه واÿضس -ر .ف-اŸدي-ن-ة ال-ي-وم
ﬂط -ط -ة ت -خ -ط -ي -ط-ا ج-ي-دا وشس-وارع-ه-ا واسس-ع-ة
ومبانيها حديثة.
وتشس -اه -د م -ن ب -ع -ي -د بسس -ات Úال -رم-ان وال-زي-ت-ون
والÈتقال ‘ تلك الواحات الشساسسعة ويضساف إا¤
ذلك العادات والتقاليد والقيم النبيلة للبداوة الÓفتة
لÓنتباه على ضسفاف واد الشسلف.
و‘ وسسط اŸدينة يتزين مسسجد الكب ،Òحيث
ت-رت-ف-ع م-ئ-ذنتاه

شساﬂتان على الطراز اŸغرب العربي فوق
أاعمدة ضسخمة البنيان تعلوها القباب وا◊قيقة أان ناسس
اŸدينة يتطلعون باإلÁان وما كانت عليها هذه األرضس
الطيبة.
ك -م-ا ي-ل-فت الن-ت-ب-اه إا ¤ال-ع-ب-ارات ال-ت-ي ي-ت-ح-م-ل-ه-ا ال-نصسب
ال-ت-ذك-اري-ة ‘ اŸن-ط-ق-ة ك-نصسب ت-ذك-اري ل-قائد
ال -ك -وم -ن -دوسس ﬁم -د رايسس رح-م-ه ال-ل-ه
الشسهيد البطل اŸولود ‘  1931تو¤
قيادة كومندوسس اŸنطقة الثالثة
للولية الرابعة.
خ- -اضس ع- -دة م -ع -ارك كÈى ‘
اŸنطقة مع األبطال ‘ العمل
و–ضس Òال - - - -ظ- - - -روف إل‚اح
ال -ع -م -ل ال -ث -وري مسس -ل -ح ،وراح
ي -خ -ط -ط ع -دة م -رات ÓŸق -اة
العدو الفرنسسي ‘ زكار وبومعد
وبيسسة.
وكان يحث اÛاهدين على مواصسلة
ال-نضس-ال ،ق-ام الشس-ه-ي-د ب-دراسس-ة م-ي-دان-ي-ة
لعدة معارك طوال هذه الفÎة بحكمة ورزانة،
وقد سساعده على ذلك سسلسسلة من العمليات ضسد العدو ،لقد
”
شساء الله أان يكون يوم  8جوان  1958آاخر يوم ‘ حياته ،و ّ
تعيينه قائدا للمنطقة األو ‘ ¤الولية الرابعة ،وقبل ذهابه
إا ¤اŸنطقة قرر زيارة والديه.
وعند عودته اشستبك مع دورية من العدو ،سسقط شسهيدا على
إاثر ذلك بعد معركة ضسارية ،وسسÓحه ‘ يده ،رحم
الله الشسهيد.
وبقيت اŸدينة شساهدة على ذلك ا ¤يومنا
هذا.

ج/ن

«دع العــــراق وبغــــداد وششامهمــــا فالناصشريـــة مـــا إان مثلهــــا بلـــد””

بجاية :بن النوي توهامي
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مواقع أاثرية تروي
حضضارة عريقة

اŸتنوعة””.
وقال آاخرون ‘ شسهاداتهم لنا أانهم يسستمتعون بهذه
اŸناظر اÓÿبة منها باÿصسوصس حظÒة ””قورايا””
لل ّسسياح والزوار ،حيث تسستمد موقعها من جبل
قورايا ،الذي يبلغ ارتفاعه  660م Îعن سسطح
البحر ،تتنوع به ا◊ياة النباتية وا◊يوانية ،وتعتÈ
من أاجمل اŸناطق التي صسنفت كمنطقة سسياحية
بامتياز ‘ سسنة  ،1924أايام تواجد اŸسستعمر
الفرنسسي ببÓدنا.
وتضسّم ا◊ظÒة مواقع أاثرية هامة هي ””رأاسس
كاربون”” الواقعة على حدود البحر ‘ بجاية،
على ارتفاع  220م Îعن سسطح البحر ،توجد فيه قوسس
‘ قاعدته الذي يحد ماء البحر ،تتوافد عليها
أاع -داد ك -بÒة م -ن ال -ع -ائ Ó-ت ،ب-غ-رضس ال-ت-ن-زه ‘
الطبيعة اÓÿبة بعيدا عن الضسجيج ،الزدحام
واإلزع -اج ،ح -يث يسس -ت -ق -طب اŸك -ان ال-ك-ث Òم-ن
ال -زوار وم -ع -روف ل-دى ال-ع-ائÓ-ت ،وي-ت-وف-ر ع-ل-ى
فضس -اءات ت -رف -ي -ه -ي-ة ت-ق-دم ف-ي-ه-ا خ-دم-ات ن-الت
إاعجاب ا÷ميع.

صصحتك ‘ غذائك

الفلفل ا◊لو ..كنز من الفيتامينات

ينتمي الفلفل إا ¤فصسيلة النباتات الباذ‚انية ،ويعتقد أان موطنه األصسلي هو اŸكسسيك ،إاذ ع Ìعلى بعضس
اŸكتشسفات األثرية التي تشس Òإا ¤وجوده هناك قبل سسبعة آالف سسنة ،انتقل عن طريق الطيور إا ¤أامريكا
الوسسطى ،ومن ثم انتقل مع البشسر بعد اكتشساف القارة األمريكية إا ¤أاوروبا ،ومنها إا ¤أانحاء العا ⁄األخرى
قبل نحو أاربعمائة عام.
وما Áيزه هو أالوانه اıتلفة كاألحمر واألصسفر واألخضسر ،واختÓف نكهاته ،فمنه ا◊ار جدا ومنه البارد،
ولكن ما يجمع جميع أانواع الفلفل هو فوائده الكثÒة ،ومنها:
احتواء الفلفل البارد على الكاليوم والكالسسيوم والزنك واŸغنسسيوم ،وهو مليء بالفيتامينات كفيتام”” Úهـ«
وفيتام”” Úب”” وفيتام”” Úج”” ،اما األحمر فيحتوي على كميات أاك Èمن فيتام”” Úج”” من األنواع األخرى من
الفلفل ،وتصسل نسسبته ‘ مائة غرام إا ¤أاربعمائة ملليغرام ،وهو بذلك أاك Ìمادة غذائية ‘ الطبيعة غنية
بفيتام”” Úج”” ،و–توي األنواع األخرى من الفلفل على نحو  140ملغ فقط.
ي-ح-ت-وي ال-ف-ل-ف-ل ع-ل-ى م-رك-ب-ات ال-فÓ-ف-ون-وي-د وال-كاروتينات
ول -وت Úوزي -اكسس -ان -ث Úوك -ري -ب -ت -وزان-ت ،Úوه-ي
مضس - - -ادات أاكسس - - -دة –م - - -ي ا÷سس - - -م م - - -ن
الل -ت -ه -اب -ات ،وت -ق -ي م -ن األم -راضس،
وتقلل من نسسب اإلصسابة بأامراضس
القلب.
وي -نصس -ح ب-ت-ن-اول ال-ف-ل-ف-ل ط-ازج-ا
لÓسستفادة من فيتاميناته الكثÒة،
ويبقى الفلفل طازجا Ÿدة أاربعة
أايام فقط .وÁكن طبخه وتناوله مع
وجبات الطعام األخرى أاو أاكله نيئا.

بقلم :جمال نصسرالله

أامريكا  ..أاك Èكذبة
صضّدقها الناسس
أاكيد بأان أامريكا ليسشت امÈاطورية عظمى من خÓل
ء على أا· أاخرى.
ذاتها ...بل هي تسشتمد هذا اÛد إاتكا ً
ت -زك-ي-ه-ا وت-ق-دم ل-ه-ا ال-ولء اŸط-ل-ق وف-ق شش-روط ومصش-ال-ح
م -ت -ب -ادل -ة ت-ق-وم ‘ ا÷وه-ر ع-ل-ى م-ب-دأا ال-راع-ي وال-رع-ي-ة
لمريكي كثÒا ‘
وا◊امي واÙمية ..لذا تفّقه العقل ا أ
لب -ق -اء ع -ل-ى ه-ذه ال-ت-حصش-يÓ-ت Ãرج-ع-ي-ة أان-ه-ا تصشّب ‘
ا إ
›رى ا◊ف - -اظ ع - -ل - -ى ›ده وشش- -ب- -ه اعÎاف ج- -م- -اع- -ي
لسشياسشاته.
وكل النظريات التي قيلت وخرجت للعا ⁄باسشم وجود
أا· قوية وأاخرى ‘ طريق النمو كلها ومع مرور ا◊قب
والتحولت أاضشحت ششبه لعبة كاذبة .وباتت من سشياسشات
ال -ف -ك-ر اŸاضش-ي .ح-يث  ⁄ي-ع-د ل-ه-ذه ال-ن-ظ-ري-ة م-ن وق-ع ‘
لنه أاصش Óل يوجد نظام عاŸي باŸفهوم
عا ⁄فوضشوي ...أ
لدب -ي .ب -ل صش -ار ك -ل شش-يء م-ت-ع-ل-ق ب-الق-تصش-اد.
ا◊ر‘ وا أ
وال -دل -ي -ل أان م-ن ه-و ق-وي اق-تصش-ادي-ا ل-ه ال-ف-رصش-ة ال-كÈى
لوفر من ا◊ظوظ كي يصشبح رقما مهما ضشمن
والقسشط ا أ
أاك ÈاŸعادلت.
لم -ري-ك-ي صش-احب م-ؤول-ف
ي -ق -ول ب -ول ك -ي -ن -دي اŸؤورخ ا أ
(صش -ع -ود وسش -ق -وط ال -ق -وى ال -ع-ظ-م-ى) ـ وه-و صش-احب ك-ت-اب
السش-ت-ع-داد ل-ل-ق-رن ال-واح-د وال-عشش-ري-ن ك-ذلك .إان دخول
لسشلحة النووية حلبة الصشراع رÃا يوقف عادة اللجوء
ا أ
إا ¤النزاع اŸسشلح ردا على أاية تغيÒات ‘ اŸوازين بÚ
الدول العظمى .بيد أانه Áكن أان تكون ﬁصشلة ثانية
وهي أان اÿوف من الدمار الششامل قد يضشمن فقط بان
النزاعات اŸسشتقبلية إاذ ما نششبت سشتبقى تقليدية ولو أانها
سشتكون دموية ومروعة بسشبب تطور السشÓح العصشري ـ
اŸؤورخ أاراد أان يقول بأان الثورة ا◊قيقية التي سشيششتد
الصش -راع ح -ول -ه -ا ه -ي ث -ورة اق-تصش-ادي-ات ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا..
والدليل على تنبؤوه هذا ما حدث مع زمرة أاصشحاب القرار
(نقضس الفيتو) الذين سشارعوا إا ¤إاطÓق تسشمية جديدة
ه- - - -ي (الـ  )1+ 5وال -ت -ي ُق -صش -دت ب -ه -ا أاŸان-ي-ا ك-رق-م م-ه-م ‘
اŸع-ادل-ة ..وغ Òمسش-ت-ب-ع-د أان-ن-ا سش-نسش-م-ع لح-ق-ا ب-تسشميات
أاخ -رى ك -خ-مسش-ة زائ-د سش-ت-ة وسش-ب-ع-ة وث-م-ان-ي-ة ...ول-ع-ب-ة
لنية
لرقام هذه تدل على عدم اسشتقرار النظريات ا آ
ا أ
وأان القوى العظمى تتخندق مع كل الظروف والتحولت
ششريطة أان –افظ على نفسس مفعولها وتأاثÒها ‘ قيادة
لمر.
العا .⁄بسشياسشاتها أاول ثم Ãواردها إان تطلب ا أ
واح -دة م -ث -ل أام -ري -ك -ا ت -رغب ب -إا◊اح شش -دي -د صش -ي -ان-ة
اŸع -ادل -ة ال -ه -ائ -م -ة وال -ق -ائ -ل -ة Ãراق -ب-ة ك-اف-ة ال-ت-ط-ورات
القتصشادية والسشياسشية لششبه ﬁمياتها (عفوا) ششركائها
لج -ل إاق-واء وشش-ح-ذ
‘ ال -ن -م -و الق -تصش -ادي وال -ت -ج -اري ..أ
ضشغوطها اÿارجية ليسس إال....
ه-ذا ه-و إاذا ط-اب-ع اŸن-اخ السش-ائ-د ال-ذي ت-ت-زع-م-ه أام-ريكا
وتلوكه كقطع العلك .ول ترغب البتة ‘ اسشتعمال القوة
لنزاله قيد التنفيذ .وإا‰ا تتموقع كÈج مراقبة تنظر
إ
م-ن خÓ-ل-ه ل-ك-ل ح-رك-ي-ة ال-ع-ا ⁄ع-ل-ى أاسش-اسس أان-ه-ا ه-ي م-ن
أاغلقت سشجل ا◊روب البششرية بعد  1945مباششرة .فا–ة
سش -ج  Ó-ج -دي -دا ب -اسش -م ال -ت-ح-رر والنسش-ان-ي-ة .وأاضش-ف ه-ي
ج -ام -ع -ة ك -ل ال -ع -ق -ول اŸن -ف -ي -ة اŸه -اج -رة ح -ت -ى ل ن -ق-ول
لصشلية .مششكلة بذلك قوة عقول
اŸضشطهدة ‘ أاوطانها ا أ
م-ت-م-اسش-ك-ة شش-ع-اره-ا أاول وأاب-دا الب-ت-ك-ار والسش-ي-ط-رة ع-ل-ى
ال -ع -ا .⁄ح -يث ع -رف ال-ع-ا ⁄ا÷دي-د ه-ذا م-ن أاي-ن ت-ؤوك-ل
ال -ك -ت -ف ،مسش -ت -غ  Ó-ضش -ع -ف وه -وان ق -وى أاخ -رى دم -رت -ه -ا
وأاضشعفتها ا◊روب آاخرها اليابان.
ح - -يث رصش - -دت ح - -ج - -م ك - -ل اŸوارد اÿاصش- -ة ب- -ال- -دول
لق -ال -ي -م وصش -ارت ب -ق -درة ق -ادر اŸت -ح-ك-م رق-م واح-د ‘
وا أ
ح -رك -ي -ت -ه -ا ان -ت -اج-ا وت-وزي-ع-ا ...وال-ذي-ن وصش-ف-وا أام-ري-ك-ا
بششرطي العا ⁄ ⁄يخطؤووا أاو وصشفوه بجمركي العا ⁄أاو
اŸيناء الرئيسشي الذي تقاسس عليه أارقام البورصشات ‘ ششتى
ب-ق-اع ال-ع-ا .⁄ل-يسس ب-ف-ع-ل ق-وة سش-ح-ري-ة ب-ل ب-حتمية أاكÌ
قربا للواقعية وا◊ظوظية أاملتها سش وقرارات ومعاهدات
وات-ف-اق-ي-ات ب-ل وت-ع-ه-دات صش-ن-ع-ت-ه-ا أام-ري-كا لنفسشها مع كل
هؤولء الذين لزالوا يعتÈونها القوة وا÷Èوت الذي ل
ُيقهر وراعي السشÓم ‘ ششتى بقاع اŸعمورة .لهذا وذاك
انتصشرت مصشطلحات متقاربة ومتششابهة وهي (السشتغÓل
والسش-ت-ع-ب-اد والسش-ت-ح-واذ) ل-ك-ن-ه-ا مغلفة بششعارات حماية
العا ⁄وصشيانته من الدكتاتوريات وقبضشة ا◊ديد التي
طاŸا “سشك بها أامراء وأاباطرة عششاق ا◊روب والدماء.
لخضشر
هنا مربط الفرسس السشياسشي الذي أاعطى الضشوء ا أ
لم-ري-ك-ا ك-ي ُت-سش-تشش-ار ‘ ك-ل صش-غÒة وك-بÒة ...وتصش-بح
أ
لم وا◊اضش-ن-ة الفÎاضش-ي-ة
ب -ن -ي عشش -ي -ة وضش -ح-اه-ا ه-ي ا أ
للخÓصس وفع‚ Óحت؟ا .
ششاعروصشحفي جزائري
djamilnacer@gmail.com

ثقافة
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الموافق  10ذي القعدة  143٨هـ

ركن على ألسسريع

الروائي ـ ـ ـ ـ ـة هن ـ ـ ـ ـد العميـ ـ ـ ـ ـد ل ـ ـ ـ «الشصعب»:
^ بدأت ألكتابة ح Úتبنيت شسعور أ’أمومة «ألقومي»
نسستضسيف ‘ هذه أ’طللة ألكاتبة ألعرأقية ،هند
ألعميدŸ ،عرفة جديدها ‘ عاŸي ألكتابة أ’دبية وألنشسر
ونعرج معها ‘ فضساءأت أ’جناسص أ’دبية وعن أي مرفأا
ترسسو سسفنها ألعتيقة ،دون أن ننسسى نخيل ألعرأق.

»LGô©d øjódG Qƒf :á°ùfGƒDe

ق- -ي- -ود ال- -م -ع -ت -اد وق -ول ك -ل -م -ت -ه -ا ^ حين يترك البداع بصسمته في
الصس- -ري- -ح- -ة ف -ي أاي م -ج -ال ت -ج -د ن -فسس ال -ق -ارئ ت-ن-ت-ف-ي ال-ج-نسس-ي-ات
نفسسها حاضسرة فيه.
ون- -ك- -ت- -ف- -ي ب- -اإلب- -داع وال- -رسس- -ال- -ة
ي
ه
ا
م
،
ر
ع
س
ش
ل
أ
^^ أل -ع -رأق ب -ل-د
اإلنسسانية هوية.

حكايتك مع ألروأية ؟

^^ ه- -ل ه- -ن -اك رأب -ط ي ّ-م -ك -ن
ألقارئ من ألولوج إألى كتاباتك؟

^ ب -ال -ت -أاك -ي -د ل -ك -ن ب -ع-د ان ي-أاخ-ذ
المنجز مكانته بين القراء للكتب
الورقية أاول.
^^ ك -ي -ف ت -ق -ي-ي-م-ي-ن أل-مشس-ه-د

الشصاعـ ـ ـرة هنـ ـ ـد فـ ـ ـي سصط ـ ـ ـ ـور..

من موأليد ألعرأق متحصسلة على بكالوريوسص هندسسة صسيانة وبرمجة ألحاسسبات شسغلت على ألصسعيد ألحكومي مسسؤوولة وحدة أعلم في
أحدى دوأئر ألوزأرأت ألعرأقية ،أما على ألصسعيد ألقطاع ألخاصص ،عملت مّعدة برأمج في قناة ألسسومرية في سسنة .2008
مقدمة برأمج ترفيهية في قناة ألعرأقية ألفضسائية ومذيعة برأمج وأخبار سسياسسية في رأديو نوى في ألسسليمانية ألقسسم ألعربي سسنة
 2011في أوأخر ألسسنة عملت كمقدمة برأمج في قناة ألمسسار أ’ولى وأخذت ألبرأمج ذأت ألطابع أ’نسساني ألتبرعي  ..ألى جانب كتابة
ألشسعر وعزف ألكمان ،نظرًأ للدخول ألجديد فقد ُيحسسب للنجاز كتاب «روأية» «فرح» ألذي صسدر عن دأر ألمتن و(مجموعة شسعرية
ونصسوصص) تحت عنوأن« :رسسائل أمرأة ثلثينية» وقصسصص قصسيرة ُنشسرت ألكترونيًا في ألجعبة ألكثير وألكثير من ألمنجزأت ألتي تنتظر
أبصسار ألنور في وقتها وزمانها ألمناسسب.

Éªgó««°ûJ á≤jôW ¢ùµ©J á«æjOh á«îjQÉJ á«ªgGC ¿Óªëj

مسصاع لتصصنيـ ـ ـف موقعـ ـ ـ Úأاثري ـ ـ Úيعـ ـ ـودان إا ¤العهـ ـ ـد الرومانـ ـي
ذكره السسيد بن عبد الرحمان .تكتسسي زاوية
سسيدي يعقوب أاهمية تاريخية و دينية تعكسس
طريقة تشسييدها على أاعالي هضسبة مطلة على
شس -اط -ئ صس -خ -ري سس -را ت -اري -خ -ي -ا ل -ل -تصس -دي
ل -م -خ -ت -ل-ف الع-ت-داءات األج-ن-ب-ي-ة ال-ت-ي ك-ان
ي-ق-وده-ا ال-ق-راصس-ن-ة اإلسس-ب-ان و ال-ب-رت-غ-ال-ي-ين،
إاضسافة إالى نشساطها خÓل الفترة السستعمارية
ال-ف-رنسس-ي-ة ف-ي اح-تضس-ان ال-ث-ورة ال-ت-ح-ريرية و
رصس الصسفوف حولها باإلضسافة إالى دورها
ال-دي-ن-ي ف-ي ت-ح-ف-ي-ظ ال-ن-اشس-ئ-ة للقرآان الكريم
وتعليمهم السسيرة النبوية الشسريفة وهو المنهاج
ال -ذي ت -ح -اف -ظ ع-ل-ي-ه إال-ى غ-اي-ة ي-وم-ن-ا ه-ذا،
بحسسب ما تمت اإلشسارة إاليه.

‘ Ióµ«µ°ùH áaÉ≤ãdG ô°üb ¬æ°†àMG ≈≤à∏e

اللغ ـ ـ ـة العربيـ ـ ـة فـ ـ ـ ـي ا÷زائ ـ ـ ـر واق ـ ـ ـع و–دي ـ ـ ـات وآافـ ـ ـاق

^ صسالح بلعيد  :مسسؤوولية ألدفاع عن أللغة ألعربية تقع على ذوي أ’ختصساصص

اعتبر الدكتور صسالح بلعيد رئيسس المجلسس
األع-ل-ى ل-ل-غ-ة ال-ع-رب-ي-ة ع-ل-ى ه-امشس ال-ملتقى
ال -وط -ن-ي السس-ادسس ب-قصس-ر ال-ث-ق-اف-ة وال-ف-ن-ون
بسس-ك-ي-ك-دة « ،ان ال-ل-غ-ة ال-ع-رب-ي-ة ل-غ-ة ال-م-ت-ون
القديمة والحديثة والموسسوعات ،وأاكبر لغة
وأاق- -دم ل- -غ- -ة سس- -ام- -ي -ة ع -رف -ت -ه -ا ال -حضس -ارة
اإلنسسانية ،وفي كل ذلك هناك مخاضس عربي
ح -ول ال -وضس -ع ال -ل-غ-وي ال-ذي ي-ك-ب-ر وي-ت-ق-دم،
وأاحيانا يعود القهقري» ،ليتسسائل المحاضسر
«ما سسبب ذلك المخاضس ،أايعود الى اللغة في
ذاتها؟ ام يعود الى العربي في ذاته؟ ام الى
مسستخدميها عامة؟ وحاول رئيسس المجلسس
األعلى للغة العربية ان يقدم افاق هذه اللغة؟
وكيف نضسمن مواكبة المسستجدات مع العولمة
ال -ل -غ -وي -ة ال -مسس -ت -وط -ن -ة ج-ب-ري-ا ف-ي ال-ل-غ-ات
الضسعيفة؟ وكيف يكون لعربية موقع بين لغات
العلم؟ بل كيف تعلة عليها وتصسبح مرجعية،
مقدما في ذات السسياق» الفاق المسستقبلية
ف -ي ظ -ل ال -ع -ول -م -ة ال-ل-غ-وي-ة ال-ت-ي ل ت-ق-ر ال
باللغات المنتجة للعلم».
واكد الدكتور على انه» ل مسستقبل لمن ل
تصسور له للمسستقبل ،وهذا المسستقبل يبدأا من
حسسن قراءتنا للماضسي واسستلهامنا للعبر التي
لبد ان نسسير فيها ودن تعثر» ،مشسيرا في

وشس-خصس-ي-ت-ن-ا ال-ق-وم-ي-ة وخصس-ائصس-ن-ا ال-نفسسية
والجتماعية ،حيث ل يمكن اقتÓع جذورنا
ول زحزحة هويتنا اللغوية».

هذا الطار» ان العربية واجهت التحديات
من اول يومها الى يومنا هذا ،فالتحديات
تختلف في شسكلها وصسورتها ،ولكن المواجهة
كانت قوية في كل عصسر ،وتشستد في عصسر
العولمة» ،ويتسسائل الدكتور من جديد» هل
ن-ح-ن ع-ل-ى اسس-ت-ع-داد ل-ل-م-واج-ه-ة» ،ليؤوكد في
األخ- -ي- -ر «ان ال- -مسس- -ؤوول- -ي- -ة ت -ق -ع ع -ل -ى ذوي
الخ-تصس-اصس ،وع-ل-ى ال-م-ن-اف-ح-ي-ن وال-م-حبين
وال-م-خ-لصس-ي-ن وال-م-ت-ع-لمين ،ول تكون العربية
م -زده -رة ول ت -ع-ود ل-م-ك-ان-ت-ه-ا ال م-ن خÓ-ل
ال-ت-مسسك ب-ث-واب-ت-ن-ا ال-ث-قافية ،وقيمنا الدينية،

–تضسن دأر عبد أللطيف ،غدأ
أÿميسص ،معرضسا فنيا تشسكيليا –ت
عنوأن« :إأفريقيا ‘ ألقلب» ،ألذي
’قامة ألفنية
يدخل ‘ إأطار تظاهرة أ إ
ألتي أنطلقت ،يوم  21جويلية وألتي
تدوم إأ 05 ¤أوت  2017برعاية وزأرة
ألثقافة وإأشسرأف ألوكالة أ÷زأئرية
لشسعاع ألثقا‘.
ل إ

الخÓبة التي تحتويها البلدان اإلفريقية.
عليلو موسسى ،من الكامرون ،هو فنان تشسكلي
ودي- -زاي -ن -ر ،ل -ه اه -ت -م -ام خ -اصس ب -ال -مشس -اك -ل
الجتماعية ،يسستعمل في فنه مواد متعددة،
وقد تأالق فنه في الكامرون وخارجه تحصسل
على عدة جوائز محلية ودولية ،كما شسارك
ف-ي ت-جسس-ي-د ال-ع-دي-د م-ن ك-ب-ري-ات ال-مشس-اري-ع
الفنية في بÓده.
من جهتها تعرف الفنانة جوسستين غاغا من
الكامرون بتعدد مواهبها ،فهي تهتم بالفن
التشسكيلي والنحت والسسمعي البصسري وصسناعة
الفيديو ،وتهتم أاكثر بقضسايا السساعة ومشساكل
المرأاة والعدالة وغيرها »...موفولي بلو» هي
ف-ن-ان-ة م-ن ال-ب-ن-ي-ن ،صس-ح-ف-ي-ة ومصس-ورة وكاتبة
وف-ن-ان-ة تشس-ك-ي-ل-ي-ة ،ت-ه-ت-م ب-المشساكل اإلنسسانية
وبالتاريخ والقصسصس القديمة والحكايا.
أامادو تونكارا من مواليد دكار سسنة ،1973
يعيشس بين فرنسسا السسنغال واليابان ،قام بعدة
م -ع-ارضس ف-ي ال-ف-ن ال-تشس-ك-ي-ل-ي ومشس-ارك-ة ف-ي
ع-روضس ف-ن-ي-ة ج-م-عت ب-ي-ن ال-م-وسس-يقى والفن
التشسكيلي بمشساركة أاسسماء دولية لمعة في
المجالين.

لدب ألشسعبي ببسسكرة
من تنظيم أ÷معية أ÷زأئرية ل أ

ألثقافي ألعرأقي وأنت بعيدة عن ^^ ماذأ أضسافت لك غربة ألمكان متابعيك وقرأئك؟
^ ال -ح -ي -اة أاقصس -ر م -ن م -خ -زون -ن -ا
أبدأعيا؟
ألديار؟
^ ح -ري -ة ال -ت -ف -ك -ي -ر ،وكسس -ر ق-ي-ود لِهمها ،فأاجعلوا من اليسسر مبدًأا لكم
وامضسوا.
^ كالنور المتّوهج وسسط العميان .القبلية الملقمة لنا منذ الصسغر.
^^ هل من كلمة أخيرة لجمهور

يسسعى قطاع الثقافة بولية عين تموشسنت إالى
تصس-ن-ي-ف م-وق-ع-ي-ن أاث-ري-ي-ن ي-ع-ودان إال-ى العهد
ال -روم -ان -ي ت -م اك -تشس -اف -ه-م-ا خÓ-ل السس-ن-وات
األخيرة بحسسبما علم لدى مسسؤوولي القطاع.
تم اكتشساف هاذين المعلمين عبر كل من بلدية
ع-ي-ن ال-ك-ي-ح-ل وأايضس-ا ب-م-ن-ط-ق-ة أاغبال التابعة
لبلدية تمازوغة حيث أاعدت مديرية الثقافة
ملف تقني يشسمل تحديد موقعهما الجغرافي،
إاضسافة إالى التاريخ الزمني الذي يعود إالى
ال -ع-ه-د ال-روم-ان-ي ،ك-م-ا يشس-م-ل ال-م-ل-ف أايضس-ا
تحديد منطقة الحماية ،كما هو معمول به في
عملية التصسنيف بحسسبما أاكده مدير القطاع
إابراهيم بن عبد الرحمان.

مع ـ ـرضض للفن التشصكيل ـ ـي بدار ع ـ ـبد اللطي ـ ـ ـف

م -ع-رضس» إاف-ري-ق-ي-ا ف-ي ال-ق-لب» يسس-تضس-ي-ف،
بحسسب بيان للوكالة تحصسلت «الشسعب « على
نسسخة منه الفنانين التشسكيليين موسسى أاليوم
وجوسستين قاقا من الكمرون ،موفولي بيلو من
ال- -ب -ن -ي -ن وأام -ادو ت -ون -ك -را م -ن السس -ي -ن -ي -غ -ال.
التظاهرة تشسمل أايضسا تنظيم مائدة مسستديرة
ح-ول م-وضس-وع « ال-ف-ن اإلف-ري-ق-ي ال-م-ع-اصس-ر»،
يدخل المعرضس الفني الذي يحاكي اإلبداع
وال-ف-ن اإلف-ري-ق-ي ال-م-ع-اصس-ر ف-ي إاط-ار ت-ع-زيز
التبادل الثقافي بين فنون وثقافات شسعوب
القارة السسمراء وتسسليط الضسوء على المواهب
ال-م-ت-ع-ددة وال-م-ت-م-ي-زة المعاصسرة التي تسستمد
إال -ه -ام -ه -ا م -ن ال -واق -ع اإلف -ري -ق-ي وال-م-ن-اظ-ر

عراقية ،لتختلف عن باقي النسسوة ^^ هل قرأت شسيئا عن ألمشسهد
’بدأعي ألجزأئري؟
في شسيء ،سسوى انها تحاول كسسر أ إ

يأامل مسسؤوولو القطاع في اسستصسدار قرار
الجرد اإلضسافي لضسم هذين المعلمين حيث
يشسكل هذا القرار آالية تقنية تكفل الحماية
القانونية للموقع لمدة  10سسنوات إالى غاية
اسس -ت -ك -م -ال إاج -راءات ال-تصس-ن-ي-ف ،ب-حسسب م-ا
أاوضس -ح -ه ن -فسس ال -مسس-ؤوول .ك-م-ا تشس-ك-ل زاوي-ة
سس-ي-دي ي-ع-ق-وب (ب-ل-دي-ة ول-ه-اصس-ة) ال-ت-ي ي-ع-ود
تاريخها إالى القرن الرابع عشسر ميÓدي موقع
عناية خاصسة لدى القائمين على قطاع الثقافة
ب -ولي-ة ع-ي-ن ت-م-وشس-نت لسس-ت-ك-م-ال إاج-راءات
تصسنيفها كمعلم أاثري و تاريخي محمي بعدما
حظيت بعملية الجرد اإلضسافي للممتلكات
الثقافية بالولية ،خÓل سسنة  2014بحسسب ما

«إأفريقيا ‘ ألقلب»
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«رسس-ائ-ل أم-رأة ث-لث-ي-ن-ي-ة» ،ل-ماذأ
تحديد ألعمر زمنياً مع أن ألكتابة
«ألشس- -عب» :ل- -وط- -ل- -ب- -ن- -ا م- -نك ف -ي أمتدأد أزلي؟
ع- -ج- -ال- -ة ت- -ق- -دي- -م ن- -فسسك ،م- -اذأ ^ ألن- -ه ي- -ت- -ح- -دث ب- -لسس -ان ح -ال -ي
يمكنك قوله؟
وتجاربي التي كانت محصسلة هذا
هند ألعميد:
ة
أ
ا
ر
م
ا
د
ي
م
ع
ل
ا
د
ن
ه
المنجز في عمري الثÓثيني.

^ بدأات الكتابة حين تبنيت شسعور
األم-وم-ة «ال-ق-وم-ي» ألب-عث رسس-ائ-ل
م -ن ت -حت ال -م -اء ل -ك-ل م-ن ي-ح-اول
الغطسس بحثاً عن حقيقة أاعلمها.
’قرب إأليك؟
^^ أي ألكتابات أ أ
^ ت - -لك ال- -ب- -ع- -ي- -دة ع- -ن الف- -راط
ل-ل-ك-ل-م-ات ال-م-ن-م-ق-ة وال-ق-ري-ب-ة م-ن
الواقعية.
^^ لمن تقرأ هند ؟
^ لمن يشسبهها.
^^ تعكفين على إأصسدأر جديد

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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الملتقى الوطني عرف حضسور العديد من
الكاديميين واألسساتذة من مختلف جامعات
الوطن يتقدمهم الدكتور صسالح بلعيد رئيسس
ال -م -ج -لسس األع -ل -ى ل -ل-غ-ة ال-ع-رب-ي-ة ،ال-دك-ت-ور
ب-ح-ج-ام م-ح-م-د ن-اصس-ر م-ن ج-ام-ع-ة غ-رداية،
ال -ب -روف-يسس-ور رح-م-ان-ي م-نصس-ور م-ن ج-ام-ع-ة
سسكيكدة ،والبروفيسسور بلغيث محمد لمين
من جامعة الجزائر ،والدكتور أاحسسن العايب
من كلية اآلداب جامعة قسسنطينة ،وغيرهم
من أاسساتذة ودكاترة للمشساركة في فعاليات
Óمام مالك،
هذا الملتقى الوطني السسادسس ل إ
الذي خصسصس «للغة العربية في الجزائر واقع
وت-ح-دي-ات وآاف-اق» ،ب-قصس-ر ال-ث-ق-اف-ة وال-فنون
على مدار  03أايام كاملة  ،من تنظيم جمعية
الوفاء الثقافية بسسكيكدة  ،تتخللها تنظيم
ورشس -ت -ي -ن ،األول -ى خصسصست ل -ق -ان -ون ال -ل -غ -ة
ال -ع -رب -ي -ة وق -ان -ون الصس -ح -ة م -خصسصس-ة ه-ذه
Óط -ب-اء والصس-ي-ادل-ة  ،ام-ا ال-ورشس-ة
ال -ورشس -ة ل  -أ
الثانية خصسصست لطلبة الدكتوراه.
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اŸلتقـ ـ ـى العـ ـربي السص ـ ـادسض ومشصاركـ ـة عربي ـ ـة

سس -ت -ح -تضس -ن و’ي -ة بسس -ك-رة ،م-ط-ل-ع شس-ه-ر
لدب
أك- -ت- -وب -ر أل -ق -ادم ،أŸل -ت -ق -ى أل -ع -رب -ي ل  -أ
ألشسعبي ‘ طبعته ألسسادسسة ،وألذي سسيكون
لدب
م -ن ت -ن -ظ -ي -م أ÷م -ع -ي -ة أ÷زأئ -ري-ة ل -أ
ألشس- -ع- -ب- -ي ب- -ال -ت -ع -اون م -ع ب -ل -دي -ة بسس -ك -رة،
وÃسس-اه-م-ة ك-ل م-ن م-دي-ري-ة أل-ث-ق-اف-ة ودأر
’ضس-اف-ة ل-دأر أل-نشس-ر
أل -ث -ق -اف -ة ل -ل-و’ي-ة ،ب-ا إ
فيسسÒأ.

»ÑZhR ±hhDôdG óÑY :Iôµ°ùH

الملتقى سسيكون تحت شسعار « دور األدب الشسعبي
ف -ي ال -مسس -رح ال-ع-رب-ي « سس-يشس-ه-د مشس-ارك-ة ع-رب-ي-ة
واسسعة تتمثل في ثÓثة عشسرة (  ) 13دولة حيث
تحضسر كل من :تونسس ،المغرب ،اإلمارات ،مصسر،
األردن ،سس-وري-ا ،ال-ع-راق ،السس-ع-ودي-ة ،ل-ي-ب-ي-ا ،ل-بنان،
فلسسطين ،والجزائر التي سستكون ممثلة
بأاعضساء من مكاتب الجمعية من
تكرË
الوليات الثÓثين.
س
س
ي
ئ
ر
ح
ر
س
ص
في هذا الصسدد،
ة
ي
ر
ع
س
ش
ء
ا
م
س
س
أ
ب- -ام- -ت- -ي- -از ل- -م -ن أاراد ول -وج ع -م -ق
Óدب
ال-ج-م-ع-ي-ة ال-ج-زائ-ري-ة ل أ
الصسحراء الجزائرية الكبرى فهي
الشس -ع -ب -ي الشس -اع -ر ال-زج-ال « وبرنامج سسياحي
تمتلك العديد من المواقع الطبيعية
توفيق ومان « انه سسيتم تكريم
للضسيوف
و األث -ري -ة ال -ت -ي تسس -ت -ح-ق الك-تشس-اف
ي
ف
أاسسماء عربية وجزائرية بارزة
والهتمام.
ه -ذا ال-م-ج-ال ،ك-م-ا سس-ي-ت-م أايضس-ا ت-ن-ظ-ي-م
بهذا سسيكون المشساركون في هذا الملتقى على
جولت سسياحية لمواقع تاريخية وأاثرية بارزة في موعد لنسسج خيوط حلم بسسكري عربي تتحد فيه
المدينة المضسيافة.
روعة ابداعهم وسسحر طبيعة عروسس الزيبان.
الجدير بالذكر تعتبر ولية بسسكرة وجهة سسياحية

برنامج أŸسسرح ألوطني لشسهر أوت

عـ ـ ـ ـ ـروضض تنع ـ ـ ـشض صصي ـ ـ ـف ا÷زائريـ ـ ـ ـÚ

ب-ع-د م-وسس-م ح-اف-ل ب-ال-ع-روضص أŸسس-رح-ية
وألفنية ،يوأصسل أŸسسرح ألوطني أ÷زأئري
هذأ ألشسهر تنشسيط أŸشسهد أŸسسرحي ،حيث
يقÎح برنا›ا ثريا بالعروضص ،نذكر منها
’ب -رأه -ي -م شس -رق-ي ،ومسس-رح-ي-ات
«صس -ف -ي -ة» إ
«أل -وح -ل» و»حب ‘ خ -دع -ة» و»أل -عسس-ل أŸر»
وكلها من إأبدأع مسسرحيي وهرأن ،ثم «وفاة
أل-رف-ي-ق-ة أŸي-ت-ة» ل-ل-مسس-رح أ÷ه-وي أل-ع-ل-مة
’سسكافية» للمسسرح أ÷هوي سسكيكدة.
و»أ إ
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ينطلق برنامج المسسرح الوطني الجزائري لهذا
الشسهر اأوت بمسسرحية «صسفية» التي سستقدم في
ع- -روضس ثÓ- -ث- -ة ،الأول مسس- -اء ال -ي -وم الأرب -ع -اء،
والثاني يوم غد الخميسس ،على اأن يكون العرضس
الثالث يوم السسبت  12اأوت الجاري ،وقد وصسف
موؤلف ومخرج المسسرحية ،اإبراهيم شسرقي ،هذا
العرضس باأنه «عمل من الواقع الجزائري» ،لأن
طبيعة الجمهور الجزائري تقتضسي البحث عن
مواضسيع تحاكي الواقع.
تدور اأحداث المسسرحية حول موضسوع العودة
والموت ،مجسسدا في قصسة حب بين «لمجد»
(اإب-راه-ي-م شس-رق-ي) و»م-ن-ان-ة» (ف-اي-زة اأم-ل) ،لكن
القدر يضسع العشسيقين في دوامة من المتاهات
والعذاب والغدر ،وهكذا تصسور هذه الدراما في
قرابة السساعة والنصسف عÓقة حب يقول عنه
اإبراهيم شسرقي اإنه يحمل في طياته بذور فنائه
م -ن -ذ ال -وه -ل -ة الأول -ى ،يضس -ع م -ن -ان -ة ف -ي م -اأزق
ماأسساوي متكّرر بشسكل يومي.
ث -ان -ي ع -روضس ه -ذا الشس -ه -ر سس-ت-ك-ون مسس-رح-ي-ة
«الوحل» ،التي تقدمها فرقة مÓئكة الخشسبة من
وهران ،وذلك مسساء السسبت المقبل.
ت-ت-طّ-رق مسس-رح-ي-ة «ال-وح-ل» ،م-ن ت-األ-ي-ف محمد
بلكوري ،واإخراج وسسينوغرافيا يوسسف قواسسمي،
لقصسة الشساب «صسابر» الذي فقد اأمه ليجد نفسسه

يعيشس مع زوجة اأب قاسسية تطرده من البيت
ليتخذ من الشسارع ماأوى له ،ويتعرف على شسابين
منحرفين يسسعيان تحرضسه على السسرقة من اأجل
«الحرقة» ،وقد نال هذا العرضس ،الذي تبنى
الواقعية اإلى حّد كبير ،نقدا اإيجابيا.
يذكر اأن مسسرحية «الوحل» سسبق واأن عرضست
سسنة  2014في اإطار مهرجان مسستغانم الوطني
ل-مسس-رح ال-ه-واة ف-ي ط-ب-ع-ت-ه السس-اب-ع-ة والأربعين،
ح-يث ن-الت ال-م-رت-ب-ة ال-ث-ان-ي-ة ،ون-الت المسسرحية
جائزة اأحسسن اأداء جماعي في الطبعة  14من
الأي-ام ال-وط-ن-ي-ة ل-مسس-رح ال-واح-ات ب-ورق-ل-ة سس-ن-ة
 ،2014وجائزة اأحسسن سسينوغرافيا في الطبعة
الأول -ى م -ن الأي -ام ال -وط -ن -ي-ة ل-ل-ف-ن-ون ال-درام-ي-ة
ب -ت -يسس -مسس -ي -لت ف -ي ن-فسس السس-ن-ة ،وشس-اركت ف-ي
الطبعة السسادسسة من المهرجان الدولي للمسسرح
المحترف ببجاية والطبعة  19من الأيام الوطنية
لمسسرح الهواة بالقليعة .ونالت «الوحل» جائزة
النخلة الذهبية لأحسسن عرضس متكامل واأحسسن
سس-ي-ن-وراف-ي-ا واأحسس-ن نّصس ف-ي ال-ط-ب-ع-ة السس-اعبة
ال-م-غ-ارب-ي-ة م-ن الأي-ام ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-مسسرح النخلة
الذهبية سسنة  ،201٥وهي السسنة التي عرضست
فيها على خشسبة المسسرح الجهوي عبد القادر
علولة بوهران.
واإلى جانب هذين العرضسين نجد مسسرحية «حب
في خدعة» للتعاونية الثقافية «العثمانية بوهران
(الأرب -ع-اء  9اأوت) ،ومسس -رح -ي -ة «ال-عسس-ل ال-م-ر»
لتعاونية «فن بÓدي» بوهران اأيضسا (الخميسس 10
اأوت) ،وقد كتب نصس هاتين المسسرحيتين العربي
مفÓح ،واأخرجهما قادة شسÓبي.
فيما سستعرضس مسسرحية «وفاة الرفيقة الميتة»،
التي كتب نصسها عدلن بخوشس ،واأخرجها فوزي
بن براهيم ،واأنتجها المسسرح الجهوي للعلمة،
سستعرضس يومي الأربعاء والخميسس  1٦و 17اأوت.
اأما مسسرحية «الإسسكافية» (نصس غارسسيا لوركا،
اإخراج عيسسى جكاتي واإنتاج المسسرح الجهوي
سسكيكدة) فسستعرضس يومي الجمعة والسسبت 1٨
و 19من شسهر اأوت الجاري.

á°VÉjQ

األربعاء  02أاوت  2017م
الموافق لـ 10ذي القعدة  1438هـ

منافسصة حادة ب Úصصا◊ي ،شصعال ،موسصو ÊورحموÊ

مـ ـن يكـ ـون حـ ـارسص مرمـ ـ ـى أŸنتخ ـ ـ ـب أÙل ـ ـي؟
^ اŸواجهـــــــة مـــــــع ليبيـــــــا أاول اختبـــــــار
يواصصل اŸنتخب الوطني
لÓعب ÚاÙلي– ÚضصÒاته،
Ãركز سصيدي موسصى –ت قيادة
ا’سصبا Êالكاراز– ،سصبا Ÿواجهة نظÒه
الليبي ‘ ذهاب تصصفيات كأاسس افريقيا
لÓعب ÚاÙلي. Ú

»°ù«ªM QÉªY
ع -رفت ت -دري -ب-ات اŸن-ت-خب ق-ي-ام م-درب
ا◊راسس عزيز بوراسس بعمل خاصس مع
ا◊راسس الرب- -ع -ة ال -ذي -ن ي -ت -واج -دون ‘
الÎبصس وي -ت -ع -ل-ق الم-ر ب-ك-ل م-ن ح-ارسس
شصباب قسصنطينة رحما Êو صصا◊ي من
شص -ب -اب ب -ل -وزداد ،اضص -اف -ة ا ¤شص-ع-ال م-ن
مولودية ا÷زائر و حارسس نادي بارادو
توفيق موسصاوي .
 ⁄ي- -ف- -وت اŸدرب السص- -ب- -ا Êال -ك -اراز
ال -ف-رصص-ة ل-ي-وؤك-د ع-ل-ى الÓ-ع-ب Úبضص-رورة
العمل بجد خÓل الÎبصس من اأجل الرفع

م- -ن ا÷اه- -زي- -ة ال- -ب- -دن- -ي- -ة ق -ب -ل م -وع -د
اŸواجهة اŸرتقبة اأمام ليبيا ‘ تصصفيات
““الشصان““ .
انتهز الكاراز الفرصصة ليوؤكد ان التاأهل
لكاأسس اإفريقيا للمحلي Úسصيكون له اثر
اي -ج -اب -ي ع -ل -ى الÓ-ع-ب Úوال-ب-ط-ول-ة لأن-ه
سصتسصمح للعديد من العناصصر اŸوجودة
من اŸشصاركة ‘ حدث كروي مهم على
مسصتوى القارة.
كان الناخب الوطني وجه الدعوة اإ29 ¤
لعبا ،من بينهم  4حراسس مرمى من اأجل
اŸشص- - -ارك- - -ة ‘ الÎبصس ال- - -ذي يسص- - -ب- - -ق
م -واج -ه -ت -ي ل -ي -ب -ي -ا ح-يث ال-ت-ح-ق م-ع-ظ-م
الÓ- -ع- -ب ،Úالأح -د  30ج-وي-ل-ي-ة ا÷اري،

‘ إاطار –ضصÒات الفريق
للموسصم ا÷ديد

أأوŸبـ ـ ـ ـ ـي أŸديـ ـ ـ ـة
يتعادل وديا أأمام
أإلفريقي ألتونسسي

تعادل اوŸبي اŸدية ونظÒه النادي ا’فريقي
التونسصي بنتيجة ( 1-1الشصوط ا’ول ‘ )1-0
اللقاء الودي الذي جمعهما ،مسصاء أاول أامسس
ا’ثنÃ ،Úدينة طÈقة ا◊دودية .سصجل
اŸه -اج -م ال -دو‹ ا÷زائ-ري ‘ صص-ف-وف ال-ن-ادي
ا’ف -ري-ق-ي اب-راه-ي-م شص-ن-ي-ح-ي ه-دف السص-ب-ق ‘
ال -دق-ي-ق-ة ال-ث-ان-ي-ة ق-ب-ل أان ي-ع-دل ب-در ال-دي-ن
ÓوŸب -ي ‘ Úه -ذه اŸب-اراة
ب -اح -ي ال -ن -ت -ي -ج -ة ل  -أ
ال -ودي -ة وه -ي ا’و ¤ل -ل-ن-ادي ا’ف-ري-ق-ي –ت
قيادة مدربه ا’يطا‹ ماركو سصيمو– ،Êسصبا
’ن -ط Ó-ق ال -ب -ط -ول-ة ال-ت-ونسص-ي-ة ل-ك-رة ال-ق-دم
( ،)2018-2017وك - -ذا –ضصÒا ل - -ل - -م - -واج- -ه- -ة
اŸزدوج - -ة (ذه - -اب - -ا واي - -اب- -ا) أام- -ام م- -ول- -ودي- -ة
ا÷زائ -ر ،شص -ه -ر سص -ب -ت-م ÈاŸق-ب-ل◊ ،سص-اب رب-ع
نهائي كأاسس الكنفدرالية ا’فريقية.

Ãكان الÎبصس بسصيدي موسصى باسصتثناء
اŸهاجم ﬁمد الهادي بولعويدات الذي
تاأخر حتى اأمسصية الإثن Úبسصبب عودته ‘
صص -ب -ي -ح -ة ن-فسس ال-ي-وم م-ن ال-ق-اه-رة ب-ع-د
اŸشصاركة مع فريقه نصصر حسص Úداي ‘
البطولة العربية لÓأندية.
بينما انضصم الÓعب مداﬁ Êمد ،ÚŸ
صص -ب -ي-ح-ة الث-ن ،Úب-ع-د ت-اأخ-ر رح-ل-ت-ه م-ن
بشصار ،عقب اإمضصائه على عقد انضصمامه
لشص -ب -ي -ب -ة السص -اورة ،الأح -دÃ ،واف-ق-ة م-ن
األ- -ك- -اراز  .ب -اسص -ت -ث -ن -اء ال -ي -وم الأول م -ن
الÎبصس الذي اكتفى فيه رفقاء بن دبكة
بحصصة واحدة على السصاعة الثامنة مسصاء
ب- -ع- -د ان ك- -انت م›Èة ع- -ل- -ى السص- -اع- -ة

السص -ادسص -ة مسص -اء و” ت-اأخÒه-ا بسص-اع-تÚ
بسصبب ا◊ر الشصديد فقد برمج األكاراز
حصصت Úتدريبيت ‘ Úبقية اأيام الÎبصس
الأو ¤صص- -ب- -اح -ا ( )9:30وال -ث -ان -ي-ة مسص-اء
( ،)19:30وذلك اإ ¤غاية موعد مباراة
الذهاب اŸقررة ،يوم  12اأوت على ملعب
الشصهيد حمÓوي بقسصنطينة.
ي -ج -ري ع -ن -اصص -ر اŸن -ت -خب ال -وط -ن -ي
للمحلي Úتدريباتهم خÓل الÎبصس الذي
ان- -ط -ل -ق ،الأح -د ،بسص -ي -دي م -وسص -ى –ت
درجة حرارة عالية لسصيما خÓل ا◊صصة
ال -ت -دري-ب-ي-ة ل-لصص-ب-ي-ح-ة ال-ت-ي ت-دوم سص-اع-ة
ونصصف من التاسصعة ونصصف ( )9:30ا¤
غاية ا◊ادية عشصرة (.) 11 : 00

بحسصب صصحيفة ““ليكيب ““ الفرنسصية

بودبوز يقÎب من ريال بيتيسص

اقÎب الÓعب الدو‹ ا÷زائري رياضس بودبوز
من ا’نضصمام إا ¤فريق ريال بيتيسس إاشصبيلية
’سصبا .ÊاقÎحت إادارة نادي ريال بيتيسس
ا إ
إاشصبيلية مبلغ  8.5مليون أاورو على نظÒتها من
فريق مونبلييه الفرنسصي ،نظ Òانتداب رياضس
بودبوز.
ذك-رت صص-ح-ي-ف-ة ““ل-ي-ك-يب““ ال-ف-رنسص-ي-ة ،أامسس ال-ثÓثاء ،أان
Ÿشصار إاليها ““ ⁄تسصّد شصهية““ ُمسصّÒي نادي
القيمة اŸالية ا ُ
م-ون-ب-ل-ي-ي-ه ،وت-وق-عت أان ُي-واف-ق-وا ع-ل-ى تسص-ري-ح ب-ودب-وز ‘
السصاعات القليلة اŸقبلة .رغم أان إادارة النادي الفرنسصي
اشصÎطت ‘ البداية تسصّلم مبلغ  15مليون أاورو ،مقابل
تسصريح بودبوز هذه الصصائفة ،وعرضصت نظÒتها من بيتيسس
إاشصبيلية مبلغا أاّوليا قيمته  7مÓي Úأاورو.
كان التقني ميشصال دير زاكاريان مدرب مونبلييه قد
ي
صصّرح ،اإلثن ÚاŸاضصيِ ،بأان إادارة ناديه  ⁄تسصتلم أا ّ
عرضس رسصمي ،وأاكد أان بودبوز باقٍ ‘ الفريق .بينما قال
الدو‹ ا÷زائري إانه مرتاح ‘ مونبلييه ،وسصيّÎيث ‘
قبول العروضس التي تصصله.
انتدبت إادارة نادي مونبلييه صصانع األلعاب رياضس بودبوز
( 27سصنة) صصيف  2015لِمّدة  4مواسصم ،وسصّددت مبلغ 1.7
مليون أاورو إا ¤نادي باسصتيا الفرنسصي.
‘ حال ترسصيم صصفقة انتقال رياضس بودبوز إا ¤ريال
بيتيسس ،فسصيلعب إا ¤جانب مواطنه وزميله اŸدافع الدو‹
ا÷زائ -ري ع -يسص -ى م-ان-ديُ .ي-ع-ا Êري-اضس ب-ودب-وز ح-ال-ي-ا

إاصصابة على مسصتوى الركبة اليسصرى ،ولن يعود إا ¤اŸيادين
حتى منتصصف الشصهر ا◊ا‹.

بعد فشصل صصفقة اŸا‹ سصيديبي

أŸلغاشسي أمادأ يلتحق بصسفوف مولودية أ÷زأئر
التحق اŸلغاشصي إابراهيم أامادا بصصفوف مولودية ا÷زائر ،بعد توقيعه على عقد مدته
’ثن ،Úحسصب ما أاكده مدير الفريق كمال قاسصي سصعيد.
موسصم ،Úأاول أامسس ا إ
جاء انضصمام أامادا إا ¤مولودية ا÷زائر ،بعد رفضس اŸا‹ سصيديبي سصوماي Óارتداء
’خضصر ،واختار اللعب ’–اد العاصصمة.
’حمر وا أ
اللون Úا أ
سصيحتدم التنافسس ‘ منصصب متوسصط اŸيدان خÓل اŸوسصم ا÷ديد’ ،سصيما أان مولودية
ا÷زائر يضصم كل من سصفيان بن دبكة وأام Òقراوي وشصريف الوزا Êوإابراهيم أامادا.
عقد مولودية ا÷زائر ‘ فÎة ا’نتقا’ت الصصيفية ا◊الية  6صصفقات هي سصفيان بن
دبكة (نصصر حسص Úداي) ،وأابو سصفيان بالغ (ا–اد سصيدي بلعباسس) ،وزكريا منصصوري
وع -ب -د ال-ل-ه اŸؤوذن (ب-ارادو) ،وزي-د ال-ع-اب-دي-ن ب-وÿوة (ا–اد ا◊راشس) وإاب-راه-ي-م أام-ادا
(وفاق سصطيف).

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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بعد Œديد عقده مع السصد القطري

بو‚ ـ ـ ـ ـ ـاح““ :أأع ـ ـ ـ ـ ـد أألنصس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار
باŸزي ـ ـ ـ ـد م ـ ـ ـ ـن أأللق ـ ـ ـ ـاب““

وصصف الدو‹
ا÷زائري بغداد
بو‚اح ،مهاجم
’ول لكرة
الفريق ا أ
القدم بنادي السصد
القطري قرار Œديد
تعاقده مع النادي حتى
’فضصل ‘
عام  2021با أ
مسصÒته ‘ ظل شصعوره
با’رتياح الكب‘ Ò
قطر وبالتحديد مع
السصد.
قال النجم ا÷زائري ‘
تصص - -ري - -ح - -ات ل - -ل - -م- -وق- -ع
ال - -رسص - -م- -ي ل- -ل- -ن- -ادي م- -ن
معسصكر النمسصا““ :أانا مرتاح
للغاية ‘ قطر وبيني وبÚ
إادارة الزعيم تفاهم كب،Ò
وأا“ن- -ى أان أاق -دم األفضص -ل
دائما وأاسصاعد الفريق على
حصصد األلقاب““.
شص- -دد ب- -و‚اح ع- -ل -ى أاه -م -ي -ة فÎة
اإلعداد التي يخوضصها السصد حاليا ‘
ال-ن-مسص-ا ،اسص-ت-ع-دادا ل-ل-م-وسص-م ا÷ديد
 ،2018 / 2017مشصÒا ا ¤أان اŸوسصم
اŸاضص -ي ك -ان صص -ع -ب -ا ل -ل -غ -اي -ة ع -ل -ى
ال -ف -ري -ق ،ول-ك-ن السص-د ك-ل-ل-ه ب-ال-ن-ج-اح
بالفوز بلقب Úمهم ‘ Úكأاسس قطر
وكأاسس األم.Ò
أاكمل““ :كان لهما الدور الرئيسصي فى
إاسص -ع -اد ج-م-اه Òال-ن-ادي وه-ذا األم-ر
يضص -ع -ه لع -ب -و السص -د نصصب أاع -ي -ن -ه-م
دائما““.
وواصصل““ :نعمل بقوة وخÓل فÎتÚ
صص- -ب- -اح- -ا ومسص- -اء م- -ن أاج- -ل خ- -وضس
التدريبات بكل قوة والوصصول ألفضصل
ج- -اه- -زي- -ة ،وأا“ن- -ى أان ت- -ب -ت -ع -د ع -ن
الÓ- -ع- -ب Úاإلصص- -اب- -ات ح- -ت- -ى ت -ك -ون
اÛم - -وع - -ة ك - -ام- -ل- -ة م- -ع ان- -طÓ- -ق
الدوري““.
ع- -ن اŸن -افسص -ة ‘ اŸوسص -م ا÷دي -د،
قال بو‚اح““ :اŸنافسصة سصتكون قوية
ل-ل-غ-اي-ة ب Úال-ع-دي-د م-ن ال-ف-رق ،وب-عد

اندماج ÿويا وا÷يشس أاصصبح فريق
الدحيل أاك Ìقوة ،باإلضصافة للتطورات
ال -ت -ي شص -ه-ده-ا ف-ري-ق ال-ع-رب-ي وأايضص-ا
ف -ري -ق ال-غ-راف-ة وال-ذي دع-م صص-ف-وف-ة
جيدا““.
أاضص- -اف ه- -داف ف- -ري- -ق السص -د‘““ :
اŸوسصم اŸاضصي سصجلت  29هدفا ‘
ك -ل ال-ب-ط-ولت ،وسص-وف أاسص-ع-ى خÓ-ل
اŸوسصم ا÷ديد إا ¤تسصجيل اŸزيد
Ÿسصاعدة الفريق على اŸنافسصة على
كل البطولت““.
أابدى بو‚اح سصعادته باŸشصاركة مع
الفريق ‘ بطولة دوري أابطال آاسصيا
م- -ن دور اÛم- -وع- -ات ،وال -ت -ي ت -ع -د
األك Ìأاهمية بالنسصبة للزعيم بعد وداع
ال- -ب- -ط- -ول -ة ‘ اŸوسص -م اŸاضص -ي م -ن
اŸل- - -ح- - -ق ال- - -ف- - -اصص - -ل ف - -ى إاي - -ران.
ووجه بو‚اح ‘ نهاية حديثه رسصالة
÷مهور السصد قائ““ :Óجمهور الزعيم
ك -ب Òوك -ل -ه -م رج-ال ،ووق-ف-وا ب-ج-انب
الÓعب ÚكثÒا ‘ حالة اÿسصارة قبل
الن -تصص-ار ،ونشص-ك-ره-م ك-ثÒا ون-ت-م-ن-ى
منهم الدعم اŸسصتمر““.

مدرب أاهلي الÈج بوغرارة:

تربصص تونسص مهم إلعادة ألفريق
إأ ¤ألسسكة ألصسحيحة

أاكد ليام Úبوغرارة مدرب أاهلي
برج بوعريريج (الرابطة
اÎÙفة الثانية لكرة القدم
موبيليسس) أان فريقه سصيتدارك ما
فاته من –ضصÒات Ãركز
التدريبات بحمام بورقيبة
بتونسس.
قال ذات التقني عندما كان الفريق
ي -ت -أاهب ل-لسص-ف-ر إا ¤ت-ونسس““ :ك-م-ا ي-ع-ل-م
ا÷ميع وألسصباب خارجة عن نطاقنا ⁄
نسصتطع احÎام ا◊جم السصاعي الذي
ك - - - - - -ان م›Èا ‘ الÎبصس األول بÈج
بوعريريج ،لكن األمور ” تداركها ‘
آاخ-ر اŸط-اف ح-يث اسص-ت-ط-ع-ن-ا –ق-ي-ق
ان -ت -داب -ات ن -وع -ي-ة وتشص-ك-ي-ل ›م-وع-ة
متجانسصة““ .أاضصاف ‘ هذا السصياق““ :
ينتظرنا عمل كب ÒخÓل هذا الÎبصس
ال -ث-ا Êح-يث سص-ط-رن-ا ب-رن-ا›ا م-ك-ث-ف-ا
رف -ق -ة اŸسص -اع -دي -ن ل -ت -دارك ال -ت -أاخ-ر
خصص - -وصص- -ا أان اŸركب ي- -ت- -وف- -ر ع- -ل- -ى
ال - -ظ - -روف ال - -ت - -ي تسص- -م- -ح ب- -ال- -ع- -م- -ل
والسصÎجاع ““.
يريد الطاقم الفني السصتثمار ‘ هذا
الÎبصس التحضصÒي الثا Êالذي انطلق،
اليوم الثÓثاء ،والذي سصيدوم إا ¤غاية

 13أاوت ا÷اري –قيق قفزة نوعية ‘
ما يتعلق با÷انب البد Êوبعده انتقاء
التشصكيلة اŸثالية من خÓل اŸباريات
الودية ا›ÈŸة.
Óشصارة يضصم وفد أاهلي برج بوعريريج
ل إ
 38عنصصرا من بينهم  27لعبا (” 15
انتدابهم خÓل الفÎة الصصيفية) .تعزز
خ-ط ه-ج-وم ال-ف-ري-ق ب-الÓ-عب السص-اب-ق
ألم -ل األرب -ع -اء ،شص-ب-اب ب-ل-وزداد ووف-اق
سصطيف ،عادل بوقروة.
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إأ’ربعاء  02أإوت  2017م
إلموإفق لـ  10ذي إلقعدة 1438هـ

حـــــارسس اŸنتخــــب الفرنـــــسسي لـ «الشسعــــب»:

QGƒM

مـ ــ ــ ــ ـونديال ا÷زائـ ــ ــ ــ ــ ـر جــ ــ ــ ــ ـرى
‘ ظـروف ‡تــازة

اŸرتبـــة الثالثــــة ل تليــــــق
بخــــــÈاء كـــــــــــرة اليـــــــــد
كشس- - -ف ح- - -ارسس اŸن- - -ت- - -خب
ال -ف -رنسس -ي ال -رائ -ع «ج -ول -ي -ان م -ي-ار» أان
لقل من
اŸرتبة الثالثة ‘ مونديال كرة اليد أ
 21سسنة مرتبة ل ترضسي اÈÿاء Ãا أانهم كانوا من
ب Úأاك ÈاŸرشس -ح Úل -ل -ف -وز ب-ه-ذا ال-ل-قب ،ك-م-ا أاع-رب ع-ن
ام -ت -ع -اضس -ه ‡ا ع -اشس -ه اŸن -ت -خب ال -ف -رنسس-ي م-ن ضس-غ-ط م-ن
ا÷مهور الذي سساند اŸنتخب الد‰اركي ،موضسحا بأان زمÓئه
لقصس -اء م -ن ال -دور نصس-ف
ع -اشس -وا خ -ي -ب -ة أام -ل ك -بÒة ب -ع -د ا إ
النهائي ،كاشسفا بأان ا÷يل ا◊ا‹ سسيعاد مشساهدته ‘ القريب
لن ال-تشس-ك-ي-ل-ة ال-ت-ي ت-ك-ون
لك-اب-ر أ
ال-ع-اج-ل م-ع م-ن-ت-خب ا أ
م -ن -ت -خب أاق -ل م -ن  21سس -ن -ة “لك لع -ب‡ Úي -زي -ن
إلذي إختارها ونحن طبقناها وكنا
وÁل- -ك- -ون م- -ؤوهÓ- -ت ع- -ال- -ي- -ة ،ك -م -ا –دث ع -ن
ن -ري -د إل -ف -وز ب -ال -ل -ق -اء ،وم -ا ح-دث ‘
مسس-ت-ق-ب-ل-ه وع-ن ال-ت-نظيم وعن أامور أاخرى
تطالعونها ‘ هذا ا◊وار:
إŸلعب يوم إŸبارإة ’ يجب أإن يحدث

أجرى أ◊وأرﬁ :مد فوزي بقاصص
@ «الشس- -عب» :م- -رك- -ز ث- -الث وم -ي -دال -ي -ة
برونزية ‘ البطولة العاŸية لكرة اليد
لقل من  21سسنة ،هل أانتم راضسون Ãا
أ
حققتموه؟
@@ جوليان ميار :رإضسون ’ أإبدإ ،أ’ننا نحن
إل- -ف- -رنسس- -ي‰ Úلك ث- -ق -اف -ة إل -ف -وز وإل -ظ -ف -ر
Óسس-ف ل-دي-ن-ا ج-ي-ل ‡ي-ز ول-ع-ب-نا
ب-اأ’ل-ق-اب ،ل -أ
مونديال كب Òبدليل أإننا فزنا باأ’دإء وإلنتيجة
على كبار وعمالقة كرة إليد إلعاŸية ،أإمام
إŸنتخب إأ’Ÿا ‘ ÊإŸبارإة إلÎتيبية ،أإدينا
مبارإة كبÒة كنا نود إلفوز أإك Ìمنهم ‘ هذإ
إللقاء ،مبارإة إليوم  ⁄يكن فيها إ’ندفاع كبÒإ
وإإ’رإدة ك -انت غ -ائ -ب -ة ت-ق-ري-ب-ا م-ن إŸن-ت-خب
إأ’Ÿا Êخصس -وصس -ا ‘ إŸرح-ل-ة إل-ث-ان-ي-ة إل-ت-ي
ع-رف-ن-ا ،ك-ي-ف ن-ع-ود ف-ي-ه-ا ب-وج-ه-ن-ا إ◊ق-ي-ق-ي
ونفوز باللقاء ،أإشسكر إلله أ’ننا أإنهينا إŸنافسسة
‘ إŸركز إلثالث ،خصسوصسا بعدما ” إقصسائنا
ل -ي -ل -ة ه -ذإ إل -ل-ق-اء م-ن إل-دور نصس-ف إل-ن-ه-ائ-ي
وحرمنا من بلوغ إلدور إلنهائي ،كنا لدينا ثأار
ودي -ن Œاه ك -ل إأ’نصس -ار إل-ف-رنسس-ي Úإأ’وف-ي-اء
إلذين تنقلوإ معنا بقوة Ÿسساندتنا ‘ هذإ
إŸونديال ،وبالنظر إ ¤كل ما عشسناه خÓل
م- -ب- -ارإة نصس- -ف إل- -ن- -ه- -ائ- -ي أإم- -ام إŸن- -ت- -خب
إلد‰اركي.
@ عشستم خيبة أامل كبÒة بعد إاقصسائكم
من نصسف النهائي؟
@@ إÿيبة ليسست من إŸبارإة ،كرة إليد هي
كرة إليد وإÿطة إلتي يلعب بها إلطاقم إلفني

أإبدإ نحن بشسر ونصسارع من أإجل قيم نبيلة
وإل -ري -اضس -ة ه-ي روح ري-اضس-ي-ة ق-ب-ل ك-ل شس-يء،
Óسسف وقعنا أإمام أإناسس  ⁄يتقاسسموإ معنا
ل أ
نفسس إلشسيء وهذإ أإمر مؤوسسف ’ ،أإفهم ما
إلذي حدث من ليلة لضسحاها ،إسستقبلنا جيدإ
‘ إ÷زإئر ووفرت لنا كل أإسساليب إلرإحة
وإ÷م- -ي- -ع ك- -ان يسس- -ت- -م -ع ل -ن -ا ويشس -ج -ع -ن -ا ‘
إŸب -اري -ات إأ’و ،¤ن -ت -ي-ج-ت-ن-ا ﬂي-ب-ة ‘ ه-ذإ
إŸون- -دي- -ال و◊سس- -ن ح- -ظ- -ن -ا حصس -دن -ا ه -ذه
إŸيدإلية.
@ اŸونديال انتهى ،كيف تقيم التنظيم
با÷زائر؟
@@ تنظيم هذإ إŸونديال كانت فيه كل إأ’مور
إي-ج-اب-ي-ة إسس-ت-ق-ب-ل-ن-ا ج-ي-دإ Ãدرسس-ة إل-ف-ن-دقة
وإإ’طعام بع Úإلبنيان وإلتنظيم كان ﬁكما
للغاية ،سسعيد أ’ننا إسستقبلنا وأإكلنا جيدإ و‰نا
‘ ظ -روف م -ري -ح -ة وه -ادئ-ة و–صس-ل-ن-ا ع-ل-ى
توقيت تدريبات مناسسب ،وإŸونديال خضسناه
‘ ق- -اع- -ت‡ Úي- -زت ،Úوه- -ذإ م -ا ي -ؤوك -د ب -أان
إ÷زإئر هي أإرضس لكرة إليد ،لكن مرة أإخرى
أإع-ت-ق-د ب-أان-ه ع-ل-ي-ك-م تصس-ح-ي-ح إŸشس-اك-ل إل-تي
تأاتيكم من إŸدرجات أ’نها تعكر وتقضسي على
ما تقومون به ،رغم أإن ضسغط إأ’نصسار علينا
ك -ان ‘ م -ب -ارإة وإح -دة وإسس -ت -ه -دف إل -ب -ع -ث -ة
إلفرنسسية وحدها.
@ ج -ي -ل أاق-ل م-ن  21سس-ن-ة سس-ي-ودع بعد
لم -ور
ن- -ه- -اي- -ة اŸون -دي -ال ،وسس -ت -م -رون أ
لن؟
أاخرى ا آ
@@ لكن هذإ إ÷يل سسيلتقي قريبا ‘ إأ’كابر
وهذإ ’ نشسك فيه أ’ن هذإ إŸنتخب Áلك
إمكانيات كبÒة وتوجنا معا من قبل بالبطولة

إأ’وروبية وإلبطولة إلعاŸية أ’قل من  19سسنة،
وحققنا أإمورإ جميلة معا ‘ إلبطولة إأ’وروبية
وهذه إلبطولة إلعاŸية ،لدينا مسستقبل كبÒ
وسسنلتحق باأ’كابر إتباعا.
@ سس-ت-ك-ون ح-ت-م-ا خ-ل-يفة حراسس مرمى
لول لكرة اليد ،هل
اŸنتخب الفرنسسي ا أ
تشس-ع-ر ب-الضس-غ-ط ،خصس-وصس-ا وأان ا÷م-يع
ي - -ت - -ح - -دث ع- -ن «م- -ي- -ار» ك- -ح- -ارسس أاول
للخÈاء؟
@@ إلضسغط وسسائل إإ’عÓم هي إلتي تتحدث
عنه ،لكن من دون شسك أإن إأ’مر صسعب للغاية
ل -ت -ح-م-ل عبء ه-ذه إŸسس-ؤوول-ي-ة إŸل-ق-اة ع-ل-ى
عاتقي وإأ’مور إ’يجابية إلكثÒة إلتي تقال
عني ،وهذإ إأ’مر بالذإت يجعلني أإعمل دإئما
على –سس Úوتطوير مسستوإي وإلظهور بوجه
أإفضسل ‘ كل منافسسة ،وإلضسغط جزء ’ يتجزأإ
من إلرياضسة ويجب أإن أإتعود عليه وأإن أإسسÒه
‘ إللحظات إلصسعبة وإ’يجابية ،أإنا رياضسي
و’عب Îﬁف وعلي أإن أإسس Òهذه إأ’مور،
وسس -أاوإصس -ل إل -ع -م -ل أ’كسسب م -ك -ان -ة إ◊ارسس
Óكابر ،وهو
إأ’سساسسي ‘ إŸنتخب إلفرنسسي ل أ
ما كنت أإعمل على بلوغه منذ أإن إلتحقت
ب -أاول م -درسس -ة ت -ك -وي -ن -ي -ة Ãسس -ق -ط رأإسس -ي بـ
«سسيليسستات» باأ’لزإسس.
@ شس-اه-دن-ا ع-ائ-ل-تك ال-ت-ي ت-ن-ق-لت بقوة
للجزائر Ÿسساندتك؟
@@ ع- -ائ- -ل- -ت- -ي ه -ن -ا وب -عضس إأ’صس -دق -اء وك -ل
ع- -ائÓ- -ت زمÓ- -ئ- -ي وإل -ذي -ن ت -ن -ق -ل -وإ م -ع -ن -ا
Ÿشس -اه -دت -ن -ا وتشس -ج -ي -ع -ن-ا ‘ ه-ذه إل-ب-ط-ول-ة
إلعاŸية لكرة إليد أ’قل من  21سسنة ،كنا نريد
أإن نبني أإمرإ إيجابيا معا ونعود باللقب إ¤
فرنسسا وأإمر جميل أإن نتقاسسم هذه إللحظات
إ÷ميلة ‘ هذإ إŸونديال.

«الكاف» – ⁄سسم ‘ البلد اŸنظم

الصش ،Úالو’يات اŸتحدة وقطر تتقدم
بطلب احتضشان «كان» 2023

قالت «الكاف» ،أامسس
الثÓثاء ،إان ثÓثة بلدان ل
تنتمي إا ¤القارة السسمراء،
أابدت اسستعداداتها لتنظيم
نهائيات كأاسس أا· إافريقيا
أاكابر نسسخة  .2023كشسفت
«الكاف» عن أاسسماء هذه
البلدان ‘ :الصس Úوالوليات
لمريكية وقطر.
اŸتحدة ا أ
أاضسافت أان اŸقÎح نوقشس
ل–اد
خÓل ندوة ا إ
لفريقي لكرة القدم ،التي
ا إ
انعقدت بالعاصسمة اŸغربية
لّيام القليلة
الرباط ‘ ا أ
اŸاضسية.
تابعت هيئة إلرئيسس أإحمد أإحمد
تقول إن هيئتها – ⁄سسم بعد ‘
تعي Úأإحد هذه إلبلدإن إلثÓثة،

لِ-م-ن-ح-ه-ا إم-تياز تنظيم
«كان» .2023
ُ ⁄ت- -وّضس- -ح «إل- -ك -اف»
مصس Òغ- - - -ي - - -ن - - -ي - - -ا
ك -ون -اك -ري ،إل -ب -ل-د إل-ذي ف-از
سسابقا بِحق إحتضسان نهائيات
كأاسس أإ· إفريقيا طبعة .2023
ما ب Úأإّول نسسخة من كأاسس أإ·
إف-ري-قيا  1957ب-السس-ودإن ،وآإخر
طبعة حملت رقم  ‘ 31جانفي
إŸاضس - -ي ِب - -ال- -غ- -اب- -ون ،نّ- -ظ- -مت
«إل-ك-اف» ه-ذه إل-ب-ط-ول-ة إل-ك-روي-ة
إل -ك-بÒة ِب-ب-ل-دإن إل-ق-ارة إلسس-م-رإء
إسستثناًء.
فضس Ó- -ع- -ن ذلك ،ق- -الت ه- -ي- -ئ- -ة
إلرئيسس إŸلغاشسي أإحمد أإحمد،
إن إل- -ن- -دوة ت- -ط ّ-رقت إ ¤م -قÎح
«ت -اري -خ -ي» آإخ -ر ،ف -ح -وإه ق -ب -ول
مشساركة ما ب 3 Úإ 4 ¤منتخبات
’ تنتمي إ ¤إلقارة إلسسمرإء ‘
نهائيات كأاسس أإ· إفريقيا ،دون
أإن –سس -م ‘ إأ’م -ر .م -ث -ل -م-ا ه-و
م- -ع- -م- -ول ب- -ه ‘ ك- -أاسس أإم -ري -ك -ا
إ÷ن -وب -ي-ة (ك-وب-ا أإم-ري-ك-ا) ،ح-يث
ُت -وّج -ه إل -دع -وة ِل -م -ن-ت-خ-ب-ات م-ن
م-ن-ط-ق-ة «إل-ك-ون-ك-ك-اف» (أإم-ري-كا
إلشسمالية وإلوسسطى وإلكارإييب)

ع- -ل -ى غ -رإر إل -و’ي -ات إŸت -ح -دة
إأ’م - - - -ري- - - -ك- - - -ي- - - -ة وإŸكسس- - - -يك
وكوسستاريكا ،وآإسسيا مثل إليابان.
ولو أإن إأ’مر ُيمكن تقّبله ،كون
أإمريكا إ÷نوبية ’ تضسم سسوى
 10م-ن-ت-خ-ب-ات ،وإل-ع-دد ق-ل-يل
ِلدورة كبÒة وطموحات أإك Èمن
إŸنظم ‘ Úجني غÓل مادية
خرإفية.
Óشس -ارة ،ف -إان «إل -ك-اف» أإع-ل-نت
ل -إ
أإّي- -ام ت- -ن- -ظ -ي -م ن -دوة إŸغ -رب أإن
«إل -ك -ان» مسس -اب -ق-ة ك-روي-ة ُت-نّ-ظ-م
دإخل إلقارة إلسسمرإء وِبمشساركة
م-ن-ت-خ-ب-ات إف-ري-قيا إسستثناًء ،فما
إل -ذي ج -ع -ل -ه -ا تÎإج -ع وُت-ن-اقشس
ح Ú- -إل -ت -اري -خ َ-ي Ú-؟ ه -ل
Ÿقَ Î
إُ
ُي- -خ -ف -ي إŸقÎح -ان فسس -ادإ ظ ّ-ل
إلرئيسس أإحمد أإحمد يصسيح مرإرإ
ِب-أان-ه سس-ي-ج-تّث ن-ب-ت-ت-ه إÿبيثة من
سس- - -اح - -ة «إل - -ك - -اف»؟ وه - -ل دسّس
إلثÓثي غ Òإإ’فريقي «إ◊لوى»
‘ جيب رئيسس «إلكاف» ،فمّر إ¤
م -ع -ا÷ة إŸقÎح؟ وŸاذإ ُت -ح -رم
بلدإن إفريقية عريقة من تنظيم
«إلكان» ،على غرإر إ÷زإئر إلتي
إح -تضس -نت إل-ب-ط-ول-ة مّ-رة وح-ي-دة
فقط؟!

19 17403 wiwnfwo.@ecehc-hc-haaaabb.c.coomm
دراع رئيسشا جديدا ل–Óادية ا÷زائرية للمÓكمة
إلعدد

انتخب ،ظهÒة أامسس ،عبد السسÓم دراع رئيسسا جديدا ل–Óادية ا÷زائرية
لجماع ،خÓل ا÷معية العامة النتخابية التي عقدت Ãركز
للمÓكمة با إ
لغلبية
–ضس Òالفرق الوطنية «غرمول» ،حيث صسّوت أاعضساء ا÷معية با أ
السساحقة لصسالح اŸرشسح الوحيد من اجل تو‹ قيادة الهيئة خÓل العهدة
لوŸبية القادمة.
ا أ

نبيلة بوقرين

ج -رت إ÷م-ع-ي-ة إل-ع-ام-ة ‘ أإج-وإء
ه -ادئ -ة ب -حضس -ور  46عضس -وإ م -ن
›موع  53من بينهم ‡ 28ثلÚ
عن إلرإبطات 10 ،أإحسسن إلنوإدي،
 10أإعضساء إلفيدرإلية ،أإجمعوإ على
أإن ي- -ك- -ون إل -رئ -يسس إل -ق -ادم ع -ب -د
إلسسÓ- -م درإع ب- -ع- -دم- -ا ك- -ان ه- -ذإ
إأ’خ Òن- -ائب إل -رئ -يسس ن -ح -اسس -ي -ة
خÓل إ’نتخابات إلتي جرت ‘
م -ط -ل -ع إلسس-ن-ة إ◊ال-ي-ة م-ن خÓ-ل
تصسويت  36عضسوإ بنعم 8 ،أإعضساء بـ
’ و  2إلتزموإ إ◊ياد.
توعد إلرئيسس إŸنتخب بإاعادة ⁄
شس-م-ل ع-ائ-ل-ة إÓŸك-م-ة إ÷زإئرية
«إن - -ت - -خ - -اب - -ي ع - -ل - -ى إ’–ادي - -ة
إ÷زإئ -ري-ة ل-ل-مÓ-ك-م-ة ه-و Ãث-اب-ة

تكليف مهمة وهي صسعبة ولكن لن
ت -ك -ون مسس -ت -ح -ي -ل -ة إذإ تضس -اف-رت
إ÷هود ،وإÿطة إأ’و ¤سسنهدف
إ ¤إع - -ادة  ⁄شس - -م - -ل ك - -ل أإسس - -رة
إÓŸك- -م- -ة إ÷زإئ- -ري- -ة وب -ع -ده -ا
سس -ن -ط -م-ح إ ¤إل-رف-ع م-ن مسس-ت-وى
إÓŸكمة إ÷زإئرية على إلصسعيد
إÙلي وتكوين فريق قوي قادر
على “ثيل إأ’لوإن إلوطنية ‘ كل
إÙافل إلدولية».

دراع« :اŸأامورية سستكون
صسعبة»

أإضساف درإع ‘ ذإت إلسسياق «نحن
على درإية تامة أإن إأ’مور لن تكون
سسهلة و’ يخفى على إ÷ميع أإن
إأ’لعاب إأ’وŸبية بطوكيو  ⁄يبق
يفصسلنا عنها إلكث Òمن إلوقت ،أإي
ث Ó-ث سس -ن-وإت ف-ق-ط ،إضس-اف-ة إ¤

باريسس سسان جÒمان وجهته

إلهدف إŸباشسر وهو أإلعاب إلبحر
إأ’ب -يضس إŸت -وسس -ط ب -وه-رإن ع-ام
 ،2021أ’ن -ن -ا ن -ط -م -ح إ– ¤ق -ي -ق
إŸركز إأ’ول بحول إلله».
أإم -ا ع -ن إل -ط -اق -م إل-ف-ن-ي إÿاصس
بالفريق إأ’ول قال ﬁدثنا‘« :
إلبدإية سسأاعمل على إسستعادة إلثقة
ب Úكل أإعضساء إŸكتب إلفيدرإ‹،
إ÷م -ع -ي-ة إل-ع-ام-ة وك-ل إÓŸك-مÚ
وب - -ع- -ده- -ا سس- -نشس- -رع ‘ إل- -ع- -م- -ل
إ÷ماعي بطريقة شسفافة وإتخاذ
إلقرإرإت باإ’جماع ‘ ،ح Úيبقى
ق -رإر ت -غ -ي ÒإŸدرب ب -ج-اوي م-ن
ع- -دم -ه م -ن صس Ó-ح -ي -ات إŸدي -ر
إلفني ،وهذإ إŸنصسب شساغر حاليا
وأإ“نى أإن يتم تنصسيب إلشسخصس
إŸناسسب وبعدها سسيكون إلكشسف
عن مصس Òإلطاقم إلفني للفريق
إلوطني».

نيم ـ ـ ـ ـ ـار يجتم ـ ـ ـ ـع اليـ ـ ـ ـ ـ ـوم
بإادارة برششلونـ ـ ـة للحسش ـم
‘ اختيـ ـ ـ ـ ـ ـاره النهائـ ـ ـ ـ ـي

عاد اŸهاجم الÈازيلي نيمار ،أامسس الثÓثاء،
لسسبانية ،بعد أان قام
إا ¤مدينة برشسلونة ا إ
Ãطار دبي ‘ طريق عودته من الصس..Ú
أاشسارت صسحيفة سسبورت ،إا ¤أان نيمار يعود إا¤
برشسلونة بعد أان اختتم ‘ الصس Úجولة للÎويج
لسسبانية سسيجتمع
لعÓمات Œارية ،و‘ اŸدينة ا إ
مع والده ومسساعديه لكي يحدد مسستقبله.
كانت تقارير إخبارية قد قالت قبل أإيام إن نيمار ( 25عاما)
سسيقوم باŸرور على إلدوحة ،لكي يخضسع للكشسف إلطبي هناك،
“هيدإ ’نتقاله إ ¤باريسس سسان جÒمان إلفرنسسي ‘ ،صسفقة
تزدإد حولها إلتكهنات يوميا .لكن نيمار قام ‘ نهاية إŸطاف
باŸرور على دبي ،وعاد برشسلونة ،مسساء أإمسس ،على
أإمل إ’نضسمام إ ¤تدريبات فريقه إعتبارإ
من إليوم.
ذكرت تقارير صسحفية ،أإن إلÈإزيلي
نيمار‚ ،م برشسلونة إإ’سسبا Êإلذي توإجد
‘ إلصس Úل- -ل- -مشس- -ارك -ة ‘ ع -دة ف -ع -ال -ي -ات
دعائية ،سسيوقع عقد إنضسمامه لنادي باريسس سسان
جÒمان ،يوم إ’ثن ÚإŸقبل.
على غÓف طبعتها إلورقية ،و–ت عنوإن« :نيمار
إ ¤بي إسس جي ..تشسويق عاŸي» ،لفتت صسحيفة
«ل -ي -ك -يب» إ ¤إ’ه-ت-م-ام إإ’عÓ-م-ي إل-وإسس-ع إل-ذي
تسس-ت-ق-ط-ب-ه «قضس-ي-ة ن-ي-م-ار» ب-ك-اف-ة أإن-ح-اء إل-عا،⁄
مضسيفة أإن إأ’مر رÃا يتعلق بأاك Èصسفقة ‘
تاريخ كرة إلقدم.
كان نادي برشسلونة قد أإبدى رفضسه إلتفاوضس
بشسأان رحيل نيمار ،إلذي إنضسم ‘ صسيف 2013
ل -ل-ف-ري-ق إل-ك-ت-ال-و‡ ،Êا ي-ع-ن-ي أإن ن-ادي إل-ع-اصس-م-ة
إل -ف -رنسس -ي -ة ل -يسس أإم-ام-ه سس-وى دف-ع ق-ي-م-ة إلشس-رط
إ÷زإئي ‘ عقده ،وإلتي تقدر بـ  222مليون يورو.
يÎقب إلعا ⁄حالًيا إإ’عÓن عن إنتقال إلنجم
إلÈإزيلي نيمار من برشسلونة إإ’سسبا Êإ ¤باريسس
سسان جÒمان ،وإ◊ديث ’ ينقطع عن مبلغ إلشسرط
إ÷زإئي 222 ،مليون أإورو’ ،نتقال إلÓعب ،وإلذي
يجب أإن يدفع حتى آإخر سسنت ،كما صسرح مؤوخًرإ
رئيسس نادي برشسلونة.
لكن إŸتابع رÃا يصساب بالدهشسة إذإ علم أإن صسفقة نيمار سستكلف سسان جÒمان ،إŸملوك لرجل
إأ’عمال إلقطري ناصسر إÿليفي ،أإربعة أإضسعاف إلشسرط إ÷زإئي تقريًبا ،فبحسسب موقع «فينانتسسن
 »100إ’قتصسادي إأ’Ÿا ،Êسستكون إلتكلفة إإ’جمالية  800مليون أإورو.
وقالت تقارير صسحفية عديدة ،ومنها ›لة فوكوسس إأ’Ÿانية نق ًÓعن صسحيفة قطرية.
بحسسب «فينانتسسن  »100فإان إلقانون إإ’سسبا Êينصس على وجود شسرط جزإئي ‘ عقود إلÓعب،Ú
وتقوم إأ’ندية هناك بوضسع مبالغ فلكية ‘ عقود كبار إلنجوم من أإجل إبعاد إلرإغب ‘ Úإلتعاقد
معهم ،ويقال إن عقد ليونيل ميسسي به شسرط جزإئي بقيمة مليار أإورو.

قبل اللقاء ا◊اسسم  8أاوت ا÷اري

لسسباÊ
يسسعى الدو‹ ا إ
سسÒجيو راموسس ،مدافع فريق
ريال مدريد ،من أاجل اللحاق Ãواجهة
لوروبي ،أامام مانشسسسÎ
كأاسس السسوبر ا أ
ل‚ليزي 8 ،أاوت ا÷اري .تعرضس
يونايتد ا إ
لذن
لصسابة ‘ ا أ
راموسس خÓل الفÎة اŸاضسية إ
اليمنى ،حيث كان Áارسس رياضسة الغطسس
أاثناء عطلته ،وأاثر الضسغط –ت اŸاء على
أاذنه وتسسبب له ‘ مشساكل سسمعية أاثرت
يسس Òرإموسس ،وفق خطة ُمحددة من أإجل أإن يلحق Ãوإجهة مانشسسسÎ
على تركيزه ،و ⁄يشسارك ‘
يونايتد ،فهو يؤودي تدريبات إضسافية ‘ إلقاعة إلرياضسية ،من أإجل إلوصسول
اŸباريات اŸاضسية.

رامـ ـ ـ ـ ـوسس يسشاب ـ ـ ـ ـق الزمـ ـ ـ ـ ـ ـن
للمششارك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ‘ نهـ ـ ـ ـ ـ ـائي
«السشوبر» اأ’وروبي بعد ا’صشابة

إ ¤أإفضسل جاهزية على إŸسستوى إلبد ،Êبحسسب ما أإفادت صسحيفة «ماركا».
يسس -ت -ع -د رإم-وسس ،ل-ل-مشس-ارك-ة ‘ ث-ا Êم-ب-اري-ات-ه م-ع إل-ف-ري-ق إŸل-ك-ي ‘ ،إ÷ول-ة
إلتحضسÒية بالو’يات إŸتحدة ،أإمام ‚وم إلدوري إأ’مريكي إليوم ،بعد مشساركته Ÿدة 45
دقيقة أإمام برشسلونة .أإشسارت إلصسحيفة ،إ ¤أإن رإموسس إلذي كان حاسسًما ‘ إلسسوبر إأ’وروبي
إلعام إŸاضسي ،بتسسجيله هدفا ‘ إلدقيقة  92أإمام إشسبيلية ،يسسعى لتكرإر ذلك هذإ إلعام أإمام
إلشسياط Úإ◊مر.
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مواقيت
الصشÓة

^ ٠٢أاوت  :18٦8ع-ي-نت السش-ل-ط-ات السش-ت-عمارية
ال- -قسش- -يسص «لف- -ي- -ج -ري» ( )Lavigerieم- -ن -دوب -ا
ل -ل -ب -ع -ث -ات ال-ت-بششÒي-ة اŸسش-ي-ح-ي-ة ‘ الصش-ح-راء
ا÷زائ-ري-ة ب-رف-ق-ة ج-ي-وشص ال-غ-زو الفرنسشية ‘
ﬁاولة لتنصش Òالسشكان اÙلي.Ú
^  ٠٢أاوت  :1٩٥٩ششن اŸناضشلون ا÷زائريون اŸعتقلون
‘ السش-ج-ون ال-ف-رنسش-ي-ة إاضش-راب-ا ع-ن ال-ط-ع-ام للحصشول على
ا◊قوق السشياسشية للمسشاج.Ú

الطقــسص اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

فة
 Úبوشتشفقلييق
تئليعسص
طوحيبرااسلشعمرابالر
أاشاشنترجفتهاعالليششهرالكفة اري÷قزاڤئارييدة لصشتال

تسصليـ ـ ـ ـ ـم  383سصيـ ـ ـ ـ ـ ـارة لـ ـ ـوزأرة ألدفـ ـ ـ ـ ـاع،
مديريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة أألمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ومؤوسصسصـ ـ ـ ـ ـات وطني ـ ـ ـ ـ ـ ـة

” ،أامسص ،تسشليم  383سشيارة من عÓمة مرسشيدسص بنز
أانتجت بالششركة ا÷زائرية لتطوير العربات لذات
العÓمة لع Úبوششقيف بولية تيارت.
” توقيع بروتوكول تسسليم هذه
ألسس -ي -ارأت م -ن صس -ن -ف -ي «ك Ó-سس
جي» ألرباعية ألدفع و»سسÈن»Î
أŸت - - -ع - - -ددة أ’سس- - -ت- - -ع- - -م- - -ا’ت
وأıصسصس -ة ل -ن -ق -ل أأ’شس -خ -اصس
وأل -بضس -ائ -ع وسس -ي -ارأت أإ’سس -ع-اف
ب - -حضس - -ور ‡ث - -ل- -ي أŸدي- -ري- -ات
وأل- -ه- -ي -ئ -ات أŸسس -ت -ف -ي -دة و–ت
إأشسرأف ألعميد إأسسماعيل كريكرو
أŸدير ألعام للشسركة أ÷زأئرية
ل - -ت - -ط - -وي- -ر أل- -ع- -رب- -ات عÓ- -م- -ة
م -رسس -ي-دسس ب-ن-ز ب-ع Úب-وشس-ق-ي-ف
ألتابعة لوزأرة ألدفاع ألوطني.
وأفاد ألعميد كريكرو أثناء كلمته
أل -ت-ي أل-ق-اه-ا ب-اŸن-اسس-ب-ة ،أن-ه ”
تسس-ل-ي-م  383سس -ي -ارة ،م-ن-ه-ا 216
للمديرية أŸركزية للعتاد بوزأرة
ألدفاع ألوطني ،منها  90سسيارة
رباعية ألدفع خاصسة بنقل ألفرق
ألعسسكرية وأخرى موجهة للدرك
أل-وط-ن-ي و 116سس -ي-ارة «سسÈن»Î

م -ن-ذ سس-ن-ة  2015أك Ìم -ن
 8.800سسيارة  ٪90منها ”
بيعه وتسسليمهÃ ،ا فيها ما
يقارب  2.000سسيارة سسلمت
للمديرية أŸركزية للعتاد بوزأرة
ألدفاع ألوطني.
وأشس- - -ار إأ ¤أن ه - -ن - -اك مشس - -روع
لÎك -يب وتسس -وي-ق سس-ي-ارة «كÓ-سس
ج- -ي» رب- -اع -ي -ة أل -دف -ع م -وج -ه -ة
ل-ل-خ-وأصس ول-ل-م-ؤوسسسس-ات أŸدن-ية
أب -ت -دأء م -ن أل -ع -ام أŸق-ب-ل وذلك
بشسكل جديد وخاصس يختلف عن
ألسس -ي -ارأت رب -اع -ي -ة أل-دف-ع أل-ت-ي
تركب حاليا وأŸوجهة لوحدأت
أ÷يشس أل-وط-ن-ي ألشس-ع-ب-ي وبعضس
أŸؤوسسسسات ألعمومية فقط.
وبلغت طاقة إأنتاج أŸصسنع فيما
ي - -خصس سس - -ي - -ارة «ك Ó- -سس ج - -ي»
رباعية ألدفع ،ألكمية أ›ÈŸة
‘ إأطار ألسسياسسة ألعامة للشسركة
أ÷زأئ-ري-ة ل-ت-ط-وي-ر أل-ع-ربات من

عÓ- -م- -ة م- -رسس- -ي -دسس ب -ن -ز ب -عÚ
ب -وشس -ق -ي -ف وه -ي  2.000سسيارة
سسنويا خÓل عام  ‘ 2017حÚ
كانت ’ تتعدى  900سسيارة سسنويا
‘  .2015وب -ل -غت ط -اق -ة إأن -ت-اج
أŸصسنع من سسيارأت «سسÈن50 »Î
من أŸئة من ألطاقة أ›ÈŸة
وهي  6000سسيارة سسنويا ،بحسسب
م- -دي- -ر أ’ن- -ت- -اج ب- -الشس -رك -ة زي -ن
ألعابدين مصسطفاوي.
ي- -ذك- -ر ،أن ألشس- -رك- -ة أ÷زأئ -ري -ة
ل- -ت- -ط- -وي- -ر أل- -ع- -رب- -ات ل- -عÓ- -م -ة
م -رسس -ي -دسس ب-ن-ز ل-ع Úب-وشس-ق-ي-ف
(ت -ي -ارت) ق -د ” ت-دشس-ي-ن-ه-ا سس-ن-ة
 2014م - -ن ط - -رف ن- -ائب وزي- -ر
أل- -دف- -اع أل -وط -ن -ي رئ -يسس أرك -ان
أ÷يشس ألوطني ألشسعبي ألفريق
أحمد ڤايد صسالح.

سشجلت أاك Ìمن  3مÓي Úمششاهد خÓل  ٤أاسشابيع

«بÓتين ـ ـ ـ ـ ـوم ريكـ ـ ـوردز» تطلـ ـ ـ ـ ـ ـق فيدي ـ ـ ـ ـ ـو كليـ ـ ـ ـ ـب أأغني ـ ـ ـ ـ ـ ـة «رأ»Ê
الدويتو يجمع ‚م الراي ا÷زائري فضشيل وﬁبوب العرب عسشاف

«الششعب» -أاطلقت بÓتينوم ريكوردز ،الششركة الرائدة ‘
لوسشط
صشناعة اŸوسشيقى والÎفيه ‘ منطقة الششرق ا أ
وششمال أافريقيا ،فيديو كليب دويتو «را »Êالذي يجمع ‚م
الراي ا÷زائري فضشيل مع ﬁبوب العرب ﬁمد عسشاف،
وذلك ع Èقناة الششركة الرسشمية على يوتيوب.
أŸصسري أم Òطعيمة ،وأŸؤولف
وأŸوزع أŸوسسيقي هادي شسرأرة،
وأŸوسس- -ي- -ق- -ار م- -يشس -ال ف -اضس -ل،
وألشساعر أÿليجي علي أÿوأر،
وأŸلحن روأد رعد ،وآأخرين .كما
يضس -م أأ’ل -ب -وم أغ-ن-ي-ة «ع-ل-ى ه-ذه
أأ’رضس» م- - - - -ن
و’قت أغ- - -ن- - -ي - -ة «رأ »Êإأق - -ب - -اً’
منقطع ألنظ Òمنذ إأطÓقها عÈ
ي- -وت -ي -وب ،ح -يث سس -ج -لت خ Ó-ل
أربعة أسسابيع أك Ìمن  3مÓيÚ
مشساهدة ،هي من ضسمن أغنيات
ثا Êألبومات ﬁمد عسساف ألذي
ي - -ع - -ود ب - -ه ÷م - -ه- -وره ب- -أاح- -دث
إأصس- - - -دأرأت- - - -ه –ت إأسس - - -م «م - - -ا
وحشسناك».
أأ’غ- -ن- -ي- -ة م- -ن إأن- -ت -اج ري -د -وأن
( ،)Red-OneأŸنتج أŸغربي
أل- -ع- -اŸي أ◊ائ- -ز ع- -ل- -ى ج -ائ -زة
غ- - - - - - - - -رأم - - - - - - - -ي (Grammy
 .)Awardوي- -ح- -م- -ل أل -ف -ي -دي -و
أل -بصس -م -ة أإ’ب -دأع -ي -ة ل -ل -م -خ -رج
أإ’سسبا ÊألعاŸي أŸقيم ‘ لوسس
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لبعاء  1٠ذو القعدة  1٤38هـ اŸوافق لـ  ٠٢أاوت  ٢٠17م
ا أ

ل-ن-ق-ل أأ’شس-خ-اصس وأل-بضس-ائ-ع و10
سسيارأت خاصسة بالتدخل للدرك
ألوطني.
وأضساف ،أنه ” تسسليم من خÓل
هذه أ◊صسة 30 ،سسيارة للمديرية
Óم- -ن أل- -وط -ن -ي و15
أل- -ع- -ام- -ة ل - -أ
للمديرية ألعامة للحماية أŸدنية
و 96سسيارة Ûمع سسوناطرأك،
م-ن-ها  80رب-اع-ي-ة أل-دفع وألباقي
سسلم Ÿؤوسسسسات عمومية متمثلة
‘ أŸؤوسسسس -ة أل-وط-ن-ي-ة ل-ل-ق-ن-وأت
Óن-ارة
وأŸؤوسسسس -ة أل -ع -م -وم -ي -ة ل  -إ
وم- -ؤوسسسس- -ات خ- -اصس- -ة ت -ع -م -ل ‘
›ال ت- -وزي- -ع أأ’دوي- -ة وأل- -ن- -ق- -ل
وغÒها.
وأف- -اد أŸدي- -ر أل- -ع- -ام ل- -لشس- -رك -ة
أ÷زأئ- -ري -ة ل -ت -ط -وي -ر أل -ع -رب -ات
عÓ- -م- -ة م- -رسس- -ي -دسس ب -ن -ز ب -عÚ
بوشسقيف ،أن نوعية أŸنتوج ذي
أŸقاييسس ألدولية أصسبح يفرضس
نفسسه ‘ ألسسوق ،حيث ” إأنتاج
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ك -ل -م -ات ألشس -اع -ر أل -ف -لسس -ط-ي-ن-ي
ألرأحل ﬁمود درويشس.
ودولياً ،يتعاون عسساف مع ألنجم
أل- -ع -اŸي م -ارك أن -ت -و Êوف -رق -ة
«خينتي دي زونا» (Gente de
 )Zonaعلى تقد Ëأغنية «بدك
ع -ن -اي -ة» ،وم -ن أŸق -رر أن ي -ت -م
تصس -وي -ره -ا ب -ط -ري -ق-ة
أل -ف -ي -دي -و ك-ل-يب
قريباً.

أ‚ل - -وسس دي - -ي - -غ - -و أورت - -ادو دي
مندوثا.
ويضسم أأ’لبوم ،من إأنتاج وتوزيع
«بÓ-ت-ي-ن-وم ري-كوردز» ،عشسر
أغنيات بلهجات متعددة
Óنتاج والتوزيع الفني واŸوسشيقي –ت
*تعمل ششركة «بÓتينوم ريكوردز» ل إ
م- - - -ن أÿل - - -ي - - -ج - - -ي - - -ة
مظلة «›موعة ،»MBCوهي ششركة رائدة ‘ ›ال صشناعة اŸوسشيقى والÎفيه
لوسش-ط وشش-م-ال أاف-ري-ق-ي-ا ،وت-ت-خصشصص ‘ إادارة اŸواهب ،وإان-ت-اج
وأŸصس-ري-ة وأل-ل-ب-ن-انية ‘ م -ن -ط -ق -ة الشش -رق ا أ
وأ÷زأئرية ،وبالطبع اŸوسشيقى والغا ÊاŸصشورة* ،التوزيع ع ÈاŸنصشات الرقمية ونششر اŸوسشيقى ،وتنظيم
ألفلسسطينية.
لفÓ-م والÈام-ج ال-ت-ل-ف-زي-ون-ي-ة .وت-ع-د «بÓ-ت-ي-نوم ريكوردز»ششريكًا
ا÷ولت ال-ف-ن-ي-ة ،وا أ
وي - -ت - -ع- -اون ﬁم- -د رئيسشياً ‘ غالبية الÈامج اŸوسشيقية الرئيسشية التي تبثها ›موعة  ،MBCمثل»أاراب
عسس - -اف ف - -ي- -ه م- -ع أايدول»« ،ذا فويسص»« ،ذا فويسص كيدز» ،و»أارابز غوت تالنت» ،كما تششرف أايضشاً على أاعمال
ن- - -خ - -ب - -ة م - -ن أŸع الفنان Úوتقوم بتوقيع عقود رعاية مع الفائزين ‘ كل موسشم من الÈامج.
’سس -م -اء ‘ سس -م-اء *تضشم أاسشرة «بÓتينوم ريكوردز» نخبة من ‚وم الغناء مثل أاحÓم ،وكاظم السشاهر،
أأ
’غ -ن -ي -ة أل -ع -رب -ي-ة ،وملحم زين ،وﬁمد عسشاف ،ونانسشي عجرم ،وفضشيل ،وعبد الفتاح ا÷ريني،وجميلة،
أأ
م- -ث- -ل ألشس -اع -ر ن -زأر وح  Ó-الÎك ،ول Úح -ايك ،وي -ع -ق -وب شش -اه ،Úوت -ت -ع -ام -ل م -ع أاŸع اŸن-ت-ج ÚواŸل-ح-نÚ
واŸوزع Úوالششعراء مثل ريدوان ،وميششيل فاضشل ،وهادي ششرارة ،ونزار فرنسشيسص،
ف -رأنسس-يسس ،وألشس-اع-ر
وفايز السشعيد،وعلي اÿوار ،وأام Òطعيمة ،وآاخرين.

نبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـذة عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
«بÓتين ـ ـ ـوم ريكـ ـ ـ ـ ـوردز»:

 36°وهران
 32°وهران

الثمن  1٠دج

31°
29°

france prix 1

بعد عملية –ييد اÛرم Úبصشفصشافة تيبازة

أ÷ي ـ ـشش يكشصـ ـ ـف هويـ ـ ـة أإلرهـ ـ ـابي Úألثماني ـ ـة

«الششعب»  ‘ -إأطار ﬁاربة أإ’رهاب وتبعا
ل-ل-ع-م-ل-ي-ة أل-ن-وع-ي-ة أل-ت-ي ت-ن-ف-ذها مفارز للجيشس
ألوطني ألشسعبي ،منذ  23جويلية Ã 2017نطقة
صسفصسافة ،دأئرة قورأية ‘ تيبازة/ن.ع ،1.وألتي
مكنت ◊د ألسساعة من –ييد ( )08إأرهابي،Ú
وأسسÎجاع ( )10أسسلحة نارية وكمية معتÈة من
ألذخÒة ” ،ألتعرف على هوية هؤو’ء أÛرمÚ
ويتعلق أأ’مر بكل من أإ’رهابي:Ú
 - 1ب.بلحول ،أŸكنى «ذأ ألنون».
 - 2ب.فوزي أŸكنى «أبوجهاد».
 - 3عﬁ.مد ،أŸكنى «أبوعمار».
 - 4ب.كر ËأŸكنى «أبوبكر أأ’نصساري»
 - 5سس.مبخوت ،أŸكنى «أبو ألبصس.»Ò
- 6هـ شس.أ◊اج ،أŸكنى «أبو منصسور».
 -7ن.عبد ألغني ،أŸكنى «أبو أليتيم».
 - 8صس .حبيب ،أŸكنى «أبو حمزة «.
‘ سس- -ي- -اق م- -تصس- -ل وع- -ل -ى إأث -ر ع -م -ل -ي -ة ب -حث
و“شسيط ،كشسفت ودمرت مفرزة للجيشس  3ألغام
تقليدية ألصسنع بÈج بوعريريج/ن.ع.5.

توقيف  17مهربا بأاقصشى ا÷نوب
أوقفت مفارز للجيشس ألوطني ألشسعبي ،بكل
من ع Úقزأم وبرج باجي ﬂتار 17 ،مهربا

وحجزت  7شساحنات و أزيد من  28طنا من
أŸوأد ألغذأئية ،بحسسب ما أفاد به ،أمسس،
بيان لوزأرة ألدفاع ألوطني.
أوضسح ذأت أŸصسدر ،أنه «‘ أإطار ﬁاربة
ألتهريب وأ÷رÁة أŸنظمة ،أوقفت مفارز
ل-ل-ج-يشس أل-وط-ن-ي ألشس-ع-ب-ي ،ي-وم  31جويلية
 2017بكل من ع Úقزأم وبرج باجي ﬂتار
(ألناحية ألعسسكرية ألسسادسسة) ،سسبعة عشسر
( )17م -ه -رب -ا وح -ج -زت سس-ب-ع ( )7شس-اح-ن-ات
و 28 , 2طنا من أŸوأد ألغذأئية و 17000لÎ
م- - - -ن م- - - -ادة زيت أŸائ- - - -دة و 19176علبة
بسس -ك -ويت ،أإضس-اف-ة أإ ¤م-ع-دأت ت-ن-ق-يب ع-ن
ألذهب».
‘ سس -ي -اق م -تصس-ل« ،ح-ج-زت م-ف-رزة ل-ل-ج-يشس
ألوطني ألشسعبي ببسسكرة (ألناحية ألعسسكرية
ألرأبعة) ،شساحنتﬁ )2( Úملت Úبـ 40000علبة
سسجائر ،فيما حجز حرأسس أ◊دود بالطارف
(ألناحية ألعسسكرية أÿامسسة)  10,3كليوغرأم
من أŸرجان أÿام».
من جهة أخرى ،أوقفت مفارز للجيشس ألوطني
ألشس -ع -ب-ي وع-ن-اصس-ر أل-درك أل-وط-ن-ي وح-رأسس
أ◊دود « 19مهاجرأ غ Òشسرعي من جنسسيات
ﬂتلفة بكل من تلمسسان وأدرأر وورڤلة».

ششرطة الطارف

فريق طبي من أألمن ألوطني يطمئن على صصحة أÛاهدين
«الشش - - - - - - - - - - - - - -عب» عرفانا
ب -تضس -ح -ي -ات أ’أسس -رة أل -ث-وري-ة
ل- -و’ي- -ة أل -ط -ارف أŸن -اضس -ل -ة
وأسستمرأرأ ‘ تنظيم زيارأت
›ام-ل-ة Ûاه-دي أŸن-ط-ق-ة
خ - - -اصس - - -ة أŸت - - -ق- - -اع- - -دي- - -ن
وأŸرضس- - -ى ،ق - -امت أإط - -ارأت
ت- -اب- -ع- -ة Ÿصس- -ال- -ح ألشس- -رط -ة،
م -رف -ق Úب -ط -اق -م ط-ب-ي ت-اب-ع
ل-ل-م-رك-ز أل-ط-ب-ي أ’ج-ت-م-اعي،
ن- -ه- -اي- -ة أ’أسس- -ب- -وع ،ب- -زي -ارأت
›ام - -ل- -ة ل- -ب- -عضس ›اه- -دي
أŸنطقة.
أŸبادرة ألتي “ت بالتنسسيق
م - -ع م - -دي - -ري- -ة أÛاه- -دي- -ن
ومتحف أÛاهد ،نظمت ‘

أإط -ار ألسس -ي -اسس -ة أل-ت-ي أقّ-ره-ا
أل- -ل- -وأء ع- -ب- -د أل -غ -ن -ي ه -ام -ل
أل -رأم -ي -ة لضس -رورة أ’ه -ت -م -ام
Ãخ -ت -ل -ف شس -رأئ-ح أÛت-م-ع،

خ- -اصس- -ة أÛاه -دي -ن أل -ذي -ن
ضس- -ح- -وأ ب- -ال- -غ -ا‹ ‘ سس -ب -ي -ل
أل -وط -ن ،ب -غ -رضس أ’ط -م-ئ-ن-ان
على حالتهم ألصسحية.

«الشش- -عب»  -ب -ه -دف تضس -ي -ي-ق
أÿن- - -اق ع- - -ل- - -ى ألشس- - -ب- - -ك- - -ات
أ’إج-رأم-ي-ة أل-ت-ي ت-ه-دد سسÓ-مة
أŸوأط -ن و‡ت -ل -ك -ات -ه ،ن -ف -ذت
ق- -وأت أ’أم- -ن ب- -و’ي -ة أ÷زأئ -ر
عمليات مدأهمة مسست أ’أحياء
ألشسعبية خاصسة ألنقاط ألسسودأء
وأ’أم-اك-ن أŸشس-ب-وه-ة ،أسس-ف-رت
ع- - -ن ت- - -وق - -ي - -ف  73شسخصسا
’رتكابهم جرأئم يعاقب عليها
أل -ق -ان -ون ،ع -ل -ى غ -رأر أ◊ي-ازة
وأŸت - - - - -اج - - - - -رة ‘ أıدرأت
وأŸوؤث- -رأت أل- -ع- -ق- -ل -ي -ة ،ح -م -ل
أسس -ل -ح -ة ب -يضس-اء ﬁظ-ورة دون
سسبب شسرعي.
” خÓ-ل أل-ع-م-ل-ي-ة ح-ج-ز ك-م-ية
م- -ع -تÈة م -ن أل -ك -ي -ف أŸع -ال -ج
وأŸوؤث-رأت أل-ع-ق-ل-ي-ة ،با’إضسافة
أإ 19 ¤سسÓ- -ح- -ا أب -يَضس م -ن
ﬂت - -ل - -ف أ’أن - -وأع وأ’أح- -ج- -ام
تسس- - - -ت- - - -ع- - - -م - - -ل ‘ ألسس - - -ط - - -و
وأ’عتدأءأت على أŸوأطن.Ú
‘ سسياق أآخر ،وبهدف ألقضساء
ع- -ل- -ى ظ- -اه- -رة أ◊ظ- -ائ -ر غÒ

ألشس-رع-ي-ة ع-ل-ى مسس-توى شسوأرع
و أحياء ألعاصسمة“ ،كنت قوأت
ألشس - -رط- -ة ل- -ذأت أل- -و’ي- -ة م- -ن
ت -وق -ي-ف  09أشس -خ-اصس ك-ان-وأ
يسس -ت -غ -ل -ون فضس -اءأت ع-م-وم-ي-ة
’أج-ل أإنشس-اء ح-ظ-ائ-ر ب-ط-ري-ق-ة
غ Òشسرعية ،أين ” –ويلهم
ل- -ل- -مصس- -ل- -ح- -ة وأإ‚از م- -ل -ف -ات
قضسائية ‘ شساأنهم.
..وششرطة بومرداسص تلقي
القبضص على اŸتهم بنششر
صشور ع Èمواقع التواصشل
“ك -نت ق -وأت ألشس-رط-ة ب-و’ي-ة
بومردأسس من توقيف شسخصس
‘ أل -ع -ق -د أل -ث -ا Êم -ن أل -ع-م-ر،
بتهمة ألتهديد بالنشسر وألتقاط
صسور دون أإذن مع ألسسب ونشسر
صس- -ور ألضس- -ح- -ي -ة ووضس -ع -ه -ا ‘
م -ت -ن -اول أ÷م -ه-ور ع Èم-وأق-ع
ألتوأصسل أ’جتماعي.
حيثيات ألعملية “ت على أإثر
شس- -ك- -وى ت- -ق- -دمت ب- -ه -ا أإح -دى
أل -ف-ت-ي-ات ،ب-خصس-وصس أل-ت-ه-دي-د

ب- -ال- -نشس -ر وأل -ت -ق -اط صس -ور دون
أإذنها مع ألسسب ونشسر صسورها
ووضس -ع-ه-ا ‘ م-ت-ن-اول أ÷م-ه-ور
ع Èم- - - -وأق- - - -ع أل- - - -ت- - - -وأصس- - - -ل
أ’ج - - -ت - - -م- - -اع- - -ي ضس- - -د أح- - -د
أ’أشس- -خ- -اصس ،وع -ل -ي -ه ب -اشس -رت
ع-ن-اصس-ر ألشس-رط-ة –ري-ات-ها ‘
ألقضسية ألتي أفضست أإ– ¤ديد
مكان توأجد أŸشستبه فيه31 ،
سس -ن -ة ،أل -ذي ” ت -وق -ي -ف -ه وه-و
مسسبوق قضسائيا .وبعد تفتيشس
مسس- -ك- -ن- -ه ” ضس- -ب -ط ب -ح -وزت -ه
أقرأصسا مهلوسسة ،لتقوم قوأت
ألشس -رط -ة ب-ت-ح-وي-ل-ه ل-ل-مصس-ل-ح-ة
’سستكمال ألتحقيق معه ،أفضسى
أإ ¤أعÎفه با’أفعال أŸنسسوبة
له وكذأ أ’أدلة أŸادية ألتي عÌ
ع -ل -ي -ه -ا ب -ح -وزت -ه و‘ حسس -اب-ه
أ’لكÎو.Ê
ب- -ع- -د أسس- -ت- -ك- -م- -ال أ’إج -رأءأت
أŸع -م -ول ،ب -ه -ا ” أإ‚از م-ل-ف
قضس- -ائ- -ي ضس- -د أŸشس -ت -ب -ه ف -ي -ه
وت- - - -ق- - - -دÁه أم- - - -ام أ÷ه- - - -ات
ألقضسائية أıتصسة.

أأمـ ـ ـ ـ ـن ألعاصصمـ ـ ـ ـة :مدأهمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات ألوك ـ ـ ـ ـ ـار أ÷رÁـ ـ ـ ـ ـ ـة

