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ي -ق -وم وزي -ر أل -ف Ó-ح -ة وأل -ت -ن -م -ي-ة
ألريفية وألصشيد ألبحري عبد ألقادر
بوعزغي ،أليوم ،بزيارة عمل وتفقد
أإ ¤ولي -ة أ÷ل -ف -ة ،ي -ع -اي -ن خ Ó-ل-ه-ا
مسشتثمرأت فÓحية ،وأأخرى خاصشة
بÎبية أŸوأششي ،كما يلتقي فÓحي،
مربي ومتعاملي ألصشناعات ألغذأئية
بالولية.

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

17408

كيفي ـ ـ ـة كششـ ـف
أإسشـ ـ ـرإر إلعـ ـ ـ ـ ـدو

إإعـ ـ ـ ـادة تششغيـ ـ ـ ـ ـل مـ ـ ـ ـÎو إ÷زإئ ـ ـ ـ ـ ـر بعـ ـ ـ ـ ـد عطـ ـ ـ ـ ـب تقنـ ـ ـ ـي
سشتؤونف تششغيل أÿط 1
ÎŸو أ÷زأئر ،أمسص ،على ألسشاعة
09سشا05د ،بعد تعطل سشجل نفسص أليوم
ع-ل-ى ألسش-اعة 05سشا 00وف-ق ب-ي-ان لـ» آأرأت-ي-بي
أ÷زأئر».
وأوضش -ح ذأت أŸصش -در أن-ه «ق-د ” إأع-ادة أل-تشش-غ-ي-ل
لم-ث-ل ل-ك-ام-ل أÿط 1ع-ل-ى ألسش-اعة 09سشا05د ب-عد
أ أ
تدخل فرق آأرأتيبي أ÷زأئر بالتعاون مع مؤوسشسشة
مÎو أ÷زأئر».
 ⁄يتمكن مÎو أ÷زأئر بالنطÓق ‘ تششغيل
أÿط ع- -ل- -ى ألسش- -اع- -ة  5:00صش-ب-اح-ا ن-ظرأ
لسش - -ت - -ح- -ال- -ة “وي- -ن ق- -ط- -ارأت أÎŸو
ب-ال-ت-ي-ار أل-ك-ه-ربائي أنطÓقا من
مركز ألتحكم.

ي- - -ن- - -ظ- - -م أŸت- - -ح- - -ف أل - -وط - -ن - -ي
للمجاهد ،بالتنسشيق مع مديريات
أÛاه -دي -ن وأŸت -اح-ف أ÷ه-وي-ة،
ي- -وم أÿم -يسص  10أأوت أ÷ -اري،
أللقاء أ÷ماعي أŸوسشع رقم 182
÷م- - - -ع شش - - -ه - - -ادأت أÛاه - - -دي - - -ن
وأÛاهدأت ،خصشصص هذأ أللقاء
Ÿوضش- -وع «ك -ي -ف -ي -ة كشش -ف أأسش -رأر
أل -ع -دو وم -رأق -ب -ة –رك -ات-ه أإب-ان
ألثورة ألتحريرية» ،بدأية من ألسشاعة  14 : 00بعد ألزوألÃ ،قر
أŸتحف.

مسشÒة إÛاهد إلسشعيد إلسشو‘

ت-ن-ظ-م ج-م-ع-ي-ة مشش-ع-ل ألشش-ه-يد بالتنسشيق مع أŸنظمة ألوطنية
للمجاهدين ،منتدى ألذأكرة حول «مسشÒة أÛاهد ألسشعيد
ألسش -و‘ م -ن ج-يشص أل-ت-ح-ري-ر أإ ¤رع-اي-ة وت-رب-ي-ة أأب-ن-اء
ألشش -ه -دأء خ Ó-ل أإشش -رأف -ه ع -ل -ى أأول م -رك -ز لأب-ن-اء
ألششهدأء بعد ألسشتقÓل بولية أŸدية».
ي- - -نشش- - -ط أŸن - -ت - -دى أإط - -ارأت م - -ن أل - -ولي - -ة
ألتاريخية ألرأبعة ،تتبعها ششهادأت لأبناء
ألشش - -ه - -دأء ،وذلك ي - -وم غ- -د ،ب- -دأي- -ة م- -ن
ألسش -اع-ة  10 : 00صش -ب -اح -اÃ ،ق-ر أÛلسص
ألششعبي ألولئي لولية أŸدية.

إكتشش ـ ـ ـ ـاف قطـ ـ ـ ـع فخاري ـ ـ ـ ـة وخزفيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
إلغاز يقتل أإربعة
ونقدية بحصشن «تازإ»
أإششخاصص من عائلة وإحدة بحسش Úدإي

“ك- -ن ف- -ري- -ق أل -ب -حث ألأث -ري
ل - - - -ق - - - -ي أأرب- - - -ع- - - -ة
ب -ج-ام-ع-ة أ÷زأئ-ر  2أل -ذي جسش-د
أأششخاصص من عائلة
أ◊ف -ري-ات ألـ  1٦ب-اŸوقع ألأثري
وأحدة مصشرعهم،
Ò
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لحرأشص ‡ا أعطى
فريدة من نوعها يرجح أأن تعود للفÎة ألوسشيطة أأو ألقدÁة فضش Óوي -ت-ع-ل-ق ألأم-ر ب-الأب (  42سش- -ن -ة) ،ألأم (  38سشنة) متنوع بنزع ألقصشب وإأزألة أ أ
وأبنيهما ( 9و 7سشنوأت) ،حيث ” نقل جثث
ل -ل -مشش -ه-د ج-م-ال-ي-ة م-ن خÓ-ل رؤوي-ة أŸارة ل-ل-ح-ق-ول
عن مصشباح Úزيتي( ÚألفÎة ألقدÁة) وكذأ أأجزأء مهمة من صشحنÚ
ألضشحايا أإ ¤مسشتششفى مصشطفى باششا
لط-رأف .وتسش-م-ح ه-ذه
وأŸزأرع أل -وأسش -ع -ة أÎŸأم -ي -ة أ أ
¤
من ألفخار أأحدهما برمز ألصشليب وأللذأن يعودأن للفÎة ألقدÁة أإ
أ÷امعي.
Óرأضشي ألفÓحية ألتي
ألعملية بإاضشفاء مششاهدة ششفافة ل أ
ج-انب ق-ط-ع-ت Úخ-زف-ي-ت Úت-ع-ودأن ل-ل-فÎة ألإسشÓ-م-ي-ة أل-وسش-يطة ،وكذأ
ب-ق-در م-ا ي-ع-رف ب-عضش-ه-ا أسش-ت-غÓ-ل ،ف-إان مسش-اح-ات أخ-رى ل تزأل
ق -ط -ع -ت Úن -ق -دي -ت Úت -ع -ودأن ل -ل-ح-ق-ب-ة أل-ق-دÁة رغ-م أسش-ت-ح-ال-ة ق-رأءة
Óهمال ويتح ÚأŸضشاربون ألفرصشة لÓنقضشاضص عليها.
عرضشة ل إ
ﬁتوياتهما أإضشافة أإ ¤ألعثور على قطعة عنق قنديل –مل زخارف
وبعد أن أزيلت تلك أ◊وأجز ألتي لطاŸا ششوهت أŸنظر ألعام وفرضشت تعتيما على أŸزأرع أŸمتدة ‘
أآدمية وحيوأنية.
لرضص ‘ وقت أعلنت فيه أ◊كومة ‘ ﬂطط
لمكان مششاهدة ما يجري على أ أ
كل ألŒاهات ،أصشبح با إ
لرأضشي ألفÓحية ووقف أسشتنزأفها.
عملها عن إأرأدة قوية ◊ماية أ أ
غ Òأن ألعملية ألتي أسشتحسشنها ألرأي ألعام أÙلي سشتحقق أŸبتغى لو تتوأصشل على مسشتوى ألطريق
ألرأبط ب ÚبÓطو وغابة باينام باŒاه بوزريعة ،حيث Áكن لتطه Òألطريق وتنظيفه أن يريح أŸارة
بالسشيارأت أو ألرأجل Úويششجع ألعائÓت على ألتنزه ،علما أن هوأة ألركضص مث Óيسشلكونه ويعرضشون
أنفسشهم للخطر لنعدأم ألرصشيف.

تنظيف ﬁيط إلطريق بÚ
إلششرإقة وع Úإلبنيان

Œاوب كب Òمع إÿط إألحمر بسشيدي بلعباسص

تسش- -ج- -ل ألإذأع- -ة أÙل- -ي- -ة لسش -ي -دي
ب- -ل- -ع- -ب- -اسص م- -ن- -ذ أسش- -ت- -ح- -دأث أÿط -ر
ألأحمر أıصشصص للتبليغ عن حرأئق
أل- - -غ- - -اب - -ات Œاوب - -ا ك - -بÒأ م - -ن ق - -ب - -ل
أŸوأطن Úألذين أأبوأ أإل أأن يكونوأ ششركاء ‘ هذه أŸبادرة ألتي أأطلقتها
وزأرة ألتصشال حسشب ما علم لدى ذأت ألإذأعة.
وأأوضش -ح ذأت أŸصش-در أأن-ه م-ن-ذ أسش-ت-ح-دأث أÿط ألأح-م-ر ع-ل-ى أل-رق-م
 0487٦1717وألذي يعمل على مدأر  24سشاعة طيلة أأيام ألأسشبوع ”
تسش-ج-ي-ل ت-ه-اط-ل ك-بŸ Òك-اŸات أŸوأط-ن Úم-ن ﬂت-ل-ف ألشش-رأئ-ح أل-ذين
أأرأدوأ أأن يكونوأ ششركاء للتبليغ عن حرأئق ألغابات.
يومية وطنية إأخبارية تصشدر عن أŸؤوسشسشة ألعمومية
ألقتصشادية(ششركة ذأت أسشهم)
رأسص مالها ألجتماعي 12٦ .000.000 .00 :دج
 39ششارع ألششهدأء ألجزأئر

ألÈيد أ إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊأŸوقع أ إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

ألتحرير

ألتحرير(021) 60.67.83 :
ألفاكسص(021) 60.67.93 :

لدأرة وألمالية
أ إ

أمانة ألمديرية ألعامة

ألهاتف(021) 60.69.55:
ألفاكسص(021)٦0.70.35:

(021) 60.70.40

أإمن إلششلف يرإفق إŸصشطاف Úع Èإلششوإطئ
ق-امت شش-رط-ة ألشش-ل-ف ب-ت-ن-ظ-م ح-م-ل-ة –سش-يسش-ي-ة و ت-وع-وي-ة م-ن خÓ-ل ع-رضص ﬂتلف نششاطات
مصشا◊ها للمصشطاف.Ú
” ت-خصش-يصص أج-ن-ح-ة Ÿع-رضص أŸصش-ل-ح-ة أل-ولئ-ي-ة وف-رق-ة م-ك-اف-ح-ة أıدرأت ،إأ ¤ج-انب ت-نششيط
Óطفال ،من أجل تعليمهم قوأعد ألسشياقة ألصشحيحة.
حظائر للÎبية أŸرورية ل أ
لمن ألولئي خÓل موسشم
كما قام إأطارأت ألششرطة بششـــرح ألÈنامج ألتصشا‹ أŸسشطر من طرف أ أ
ألصش-ط-ي-اف ،قصش-د ح-م-اي-ت-ه-م وت-ام Úمسش-ت-ع-م-ل-ي أل-ط-رق م-ن أخ-ط-ار أ◊وأدث  ،ع-ن ط-ريق توزيع
أŸطويات وأŸلصشقات أÿاصشة بالسشÓمة أŸرورية.

ألرئيسشة أŸديرة ألعامة
مسشؤوولة ألنششر

أإمينة دباشص
مدير ألتحرير

فنيدسص بن بلة

إلع ـÓناتكـم إتصشل ـ ـوإ تلفاكسص(021) 73.60.59 :
بالقسش ـ ـم إلتجـ ـ ـاري :إلسشرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وإ÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
أŸقـــالت وأل- - -وث- - -ائ- - -ق أل- - -ت - -ي ت - -رسشــــل أوتسش - -لــــم
للجريــــدة ل تردإأ ¤أصشحابها نششرت أو  ⁄تنششر
ول ›ال Ÿطالبة أ÷ريدة بها

لششهار
أŸؤوسشسشة ألوطنية للنششر وأ إ
 1ششارع باسشتور ـ أ÷زأئر
ألهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
ألفاكسص(021)73.95.59... :

وسشسشات ألتالية:ألوسشط :مطبعة  S.I.Aألغرب :ششركة ألطباعة  S.I.Oألششرق :ششركة ألطباعة  S.I.Eألجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بششارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

»æWh

ألثÓثاء  08أوت  2017م
ألموأفق لـ  16ذي ألقعدة  1438هـ

Ãناسسبة العيد الوطني لبÓده

رئيسس أ÷مهورية يهنئ نظÒه أإ’يفوأري
ب - -عث رئ - -يسش ا÷م- -ه- -وري- -ة ع- -ب- -د
ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-قة ،برقية تهنئة إا¤
لي- -ف- -واري ا◊سس- -ن درام- -ان
ن- -ظÒه ا إ
وات- -اراÃ ،ن- -اسس- -ب- -ة ال- -ع -ي -د ال -وط -ن -ي
لبÓده ،أاكد له فيها عزمه على العمل
م-ع-ه ع-ل-ى ت-ع-زي-ز عÓ-ق-ات الصس-داقة
وال-ت-ع-اون ال-ت-ي Œم-ع ال-ب-ل-دي-ن وكذا
“ت Úال- - - -تشس- - - -اور ح - - -ول اŸسس - - -ائ - - -ل
لقليمية والدولية.
ا إ
ج -اء ‘ ب-رق-ي-ة رئ-يسش ا÷م-ه-وري-ة
ق -ول -ه““ :إان اح-ت-ف-ال ج-م-ه-وري-ة ك-وت
دي -ف -وار ب -ع -ي -ده -ا ال -وط -ن-ي ،سس-ان-ح-ة
لتوجه إاليكم ،باسسم
ط-ي-ب-ة أاغ-ت-ن-مها أ
ا÷زائ-ر شس-ع-ب-ا وح-ك-وم-ة وأاصس-الة عن
ن -فسس-ي ،ب-ت-ه-ان-ي-ن-ا اÿالصس-ة م-ق-رون-ة
بتمنياتي لكم Ãوفور الصسحة والرفاه
وب - - -ال - - -رق - - -ي والزده - - -ار ل - - -لشس - - -عب
ليفواري الشسقيق““.
ا إ
وأاضس-اف ال-رئ-يسش ب-وت-ف-ل-ي-قة قائ:Ó
““واŸن -اسس -ب -ة السس -ع -ي -دة ه -ذه سس-ان-ح-ة
لؤوك-د ل-ك-م اسس-ت-ع-دادي ل-ل-ع-مل معكم
أ
ع- -ل- -ى ت- -ع- -زي- -ز عÓ- -ق- -ات الصس- -داق- -ة
وال-ت-ع-اون ال-ت-ي Œم-ع ب-ل-دينا و“تÚ
تشس-اورن-ا ح-ول م-ا ه-و ﬁل اه-ت-م-ام-ن-ا
لق- -ل- -ي- -م- -ي -ة
اŸشسÎك م- -ن اŸسس- -ائ- -ل ا إ
والدولية““.

بوحجة يسستقبل السسف ÒاŸكسسيكي

تنصشيب ›موعة برŸانية للصشدأقة أ÷زأئرية  -أŸكسشيكية قريبا
أاعلن رئيسش اÛلسش الشسعبي الوطني
السسعيد بوحجة ،عن تنصسيب ›موعة
ب - -رŸان - -ي - -ة ل - -لصس - -داق - -ة ا÷زائ - -ري - -ة -
ال -ولي -ات اŸت -ح -دة اŸكسس -ي-ك-ي-ة ق-ري-ب-ا،
ب -حسسب م -ا أاف -اد ب -ه ب -ي -ان ل-ذات ال-ه-ي-ئ-ة
با÷زائر العاصسمة.
أوضسح ذأت أŸصسدر ،أن رئيسص أÛلسص
ألشس- -ع- -ب -ي أل -وط -ن -ي ق -د أع -ل -ن ع -ن ت -نصس -يب
›م -وع -ة ب -رŸان -ي -ة ل-لصس-دأق-ة أ÷زأئ-ري-ة -
ألوليات أŸتحدة أŸكسسيكية قريبا وذلك إأثر
أسس -ت -ق -ب -ال -ه لسس -ف Òه -ذأ أل-ب-ل-د خ-وأن خ-وزي
غ- -ون- -زل- -ي -ز م -ي -خ -اري -ز ،أل -ذي أدى ل -ه زي -ارة
›املة ،مؤوكدأ أن هذه أÛموعة سستكون
““ق -ن -اة ل -ل -ت -وأصس -ل وت-ب-ادل أÈÿأت وأل-تشس-اور
وت- -نسس- -ي- -ق أŸوأق- -ف““ ب ÚأÛلسص ألشس -ع -ب -ي
ألوطني وغرفة ألنوأب للوليات أŸكسسيكية،
Ãا يخدم مصسلحة ألشسعب Úوألبلدين.
وذك -ر ب -وح -ج -ة ب -اŸن -اسس -ب -ة ،ب -ال -عÓ-ق-ات

ألتاريخية ألتي Œمع ألبلدين وألتي تعود -
كما أضساف  -إأ ¤مرحلة ألثورة ألتحريرية
(عام  ،)1955دأعيا إأ ¤تطورها أŸسستمر ‘
أÛال ألسسياسسي وألقتصسادي وألŸÈا.Ê

وأك- -د ب- -وح- -ج- -ة ع- -ل- -ى صس- -ع- -ي -د آأخ -ر ،أن
أإلصسÓحات ألسسياسسية ألعميقة ألتي بادر بها
رئيسص أ÷مهورية ألسسيد عبد ألعزيز بوتفليقة،
قد عززت من أŸكاسسب ألدÁقرأطية ،حيث
يظهر ذلك  -كما أشسار  ‘ -تركيبة أÛلسص
ألشسعبي ألوطني ألتي تعد ““أألك Ìتعددية ‘
تاريخ ألŸÈان أ÷زأئري بـ 35حزبا سسياسسيا
و 26قائمة حرة““.
وأشسار ألسسف ÒأŸكسسيكي من جانبه ،إأ¤
ج - -ودة أل - -ع Ó- -ق - -ات أل- -ت- -ي ت- -رب- -ط أ÷زأئ- -ر
وأŸكسسيك ،مؤوكدأ تطلع بلده لتعزيزها Ãا
يتوأفق وطموح قيادتي وشسعبي ألبلدين وألتزأم
أل -ولي -ات أŸت -ح -دة أŸكسس -ي -ك -ي -ة ‘ ““نصس -رة
ألقضسايا ألعادلة““ Ãا ‘ ذلك قضسية ألصسحرأء
أل -غ -رب -ي -ة ،م -ث -م -ن -ا ‘ ذأت أل -وقت أŸوأق -ف
““أل- -ث- -اب- -ت -ة وأل -ب -ن -اءة““ ل -لسس -ي -اسس -ة أÿارج -ي -ة
أ÷زأئرية أÿادمة للسسلم وأألمن وألتضسامن
‘ ألعا.⁄

وفد برŸا Êيششارك ‘ أأششغال مؤو“ر رؤوسشاء ألŸÈانات أإ’فريقية
يشسارك وفد برŸا ‘ Êأشسغال أŸوؤ“ر
ألسس -ن-وي ل-روؤسس-اء ألŸÈان-ات ألإف-ري-ق-ي-ة،
أŸق -رر ع -ق -ده Ãق -ر ألŸÈان ألإف-ري-ق-ي
Ãي- -درن- -د (ج -ن -وب أإف -ري -ق -ي -ا) ‘ أل -فÎة
أŸم -ت -دة م-ن  08أإ 12 ¤أوت أ÷ -اري،
بحسسب ما أفاد به ،أمسص ،بيان للمجلسص

ألشسعبي ألوطني.
أوضس- - -ح ن- - -فسص أŸصس- - -در ،أن أل- - -وف - -د
ألŸÈا Êيتكون من نائب رئيسص أÛلسص
ألشس-ع-ب-ي أل-وط-ن-ي ج-م-ال ب-ورأسص ،بصس-فته
““رئ- -يسص أل- -وف- -د““ ،ب- -الإضس -اف -ة أإ ¤رئ -يسص
أÛم -وع -ة ألŸÈان -ي-ة ل-ل-ت-ج-م-ع أل-وط-ن-ي

ألدÁقرأطي Ãجلسص ألأمة عبد أÛيد
بوزريبة.
ي -تضس -م -ن ج-دول أع-م-ال ه-ذأ أŸوؤ“ر،
بحسسب أŸصسدر ذأته““ ،مناقشسة موضسوع““
ألسستفادة ألكاملة من ألعائد ألدÁغرأ‘
من أجل ألسستثمار ‘ ألشسباب ألإفريقي““.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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مسساهل يسسلم رسسالة من الرئيسش بوتفليقة إا ¤أام Òالكويت

Œديد تأاكيد دعم أ÷زأئر ÷هود حل أأ’زمة أÿليجية

اسس -ت -ق -ب -ل وزي -ر الشس -ؤوون اÿارج-ي-ة
ع- -ب- -د ال- -ق -ادر مسس -اه -ل م -ن ط -رف أامÒ
لح-م-د ا÷اب-ر
ال -ك -ويت الشس-ي-خ صس-ب-اح ا أ
الصس -ب-اح ،ال-ذي سس-ل-م-ه ““رسس-ال-ة صس-داق-ة
وﬁب- -ة وت- -ق- -دي- -ر““ ب- -ع- -ث -ه -ا ل -ه رئ -يسش
ا÷م -ه -وري -ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة،
بحسسب ما أافاد به بيان لوزارة الشسؤوون
اÿارجية.
أوضسح ذأت أŸصسدر ،أن ““ألشسيخ صسباح كلف
بدوره مسساهل بتبليغ رئيسص أ÷مهورية عبد
أل -ع -زي -ز ب -وت-ف-ل-ي-ق-ة –ي-ات-ه أ◊ارة وأألخ-وي-ة
ومشس-اع-ر ت-ق-دي-ره و“ن-ي-ات-ه ب-ال-ت-ق-دم للشسعب
أ÷زأئري““.
“حور أللقاء ب Úألطرف Úحول ““ألوضسع
باŸنطقة خاصسة ألتطورأت أŸرتبطة بأازمة
أÿليج ‘ .هذأ ألصسدد جدد مسساهل دعم
أ÷زأئر للجهود ألتي يبذلها أم Òألكويت من
أج- -ل ح- -ل ه- -ذه أألزم- -ة““ ،أسس -ت -ن -ادأ إأ ¤ذأت
ألبيان.
ك -م -ا أسس -ت -ق -ب-ل مسس-اه-ل م-ن ط-رف رئ-يسص
›لسص ألوزرأء ألشسيخ جابر أŸبارك ألصسباح
أل -ذي ت -ط -رق م -ع -ه إأ““ ¤أل -قضس -اي-ا أŸت-ع-ل-ق-ة
بالتعاون ألثنائي وآأفاق دعمه وتوسسيعه ÷ميع
أÛالت““.
ب- -ه- -ذه أŸن- -اسس- -ب -ة ،ع -رضص وزي -ر ألشس -ؤوون
أÿارجية على رئيسص ›لسص ألوزرأء ألكويتي
““ف- -رصص ألسس -ت -ث -م -ار أل -ت -ي ت -وف -ره -ا ألسس -وق
أ÷زأئرية ‘ ﬂتلف ألقطاعات ،خصسوصسا
‘ ق- -ط- -اع أل- -ط- -اق -ة وأل -ف Ó-ح -ة وألسس -ي -اح -ة
وألصسناعة““.
وب- -خصس- -وصص ألسس- -ت- -ح- -ق -اق -ات أل -ق -ادم -ة

وأŸدرجة ‘ أألجندة ألثنائية ،لسسيما دورة
أللجنة أıتلطة ““أتفق مسساهل وألشسيخ جابر
أŸبارك ألصسباح على تكثيف زيارأت وفود
رج -ال أألع -م -ال ب -ه -دف ت -ط -وي -ر أل -ت -ب-ادلت
ألقتصسادية ب Úألبلدين““.

...ويلتقي نظÒه أأ’رد ‘ Êعمان
حّل وزير ألشسؤوون أÿارجية عبد ألقادر
مسس -اه -ل ،أمسص ،ب -ع -م -ان ‘ زي -ارة ع -م -ل إأ¤
أألردن قادما من ألكويت ‘ إأطار جولته ‘
أل -ع -ا ⁄أل -ع -رب -ي ،ت -ن -ف -ي-ذأ ل-ت-ع-ل-ي-م-ات رئ-يسص
أ÷م- -ه- -وري -ة ،ب -حسسب ب -ي -ان ل -وزأرة ألشس -ؤوون
أÿارجية.
وأسستنادأ إأ ¤ذأت أŸصسدر ،أجرى مسساهل
ﬁادث- -ات م -ع ن -ظÒه أألرد ÊأÁن صس -ف -ادي
وكذأ مع شسخصسيات سسامية بهذأ ألبلد.

تبون يلتقي بباريسس نظÒه ألفرنسشي إأيدوأرد فيليب
أل - -ت- -ق- -ى أل- -وزي- -ر أألول ع- -ب- -د
أÛيد تبون ،أمسص ،خÓل توقفه
بباريسص بنظÒه ألفرنسسي أإيدوأرد
فيليب ،بحسسب ما أفاد به بيان
Ÿصسالح ألوزير أألول.
أوضس - - -ح ذأت أŸصس - - -در ،أن - - -ه
““خÓل توقفه بباريسص ُدعي ألوزير
أألول عبد أÛيد تبون من طرف
ن-ظÒه أل-ف-رنسس-ي إأي-دوأرد ف-ي-ل-يب
إأ ¤ل- -ق- -اء غ Òرسس- -م- -ي ب- -ف- -ن -دق
ماتنيون““.

نانا كويسشي أأره ÚسشفÒأ جديدأ لغانا ‘ أ÷زأئر
أعطت أ◊كومة أ÷زأئرية موأفقتها على
ت -ع -ي Úن -ان -ا ك -ويسس -ي أره Úبصس -ف -ت -ه سس -فÒأ
م -ف -وضس -ا ف -وق أل -ع -ادة ÷م -ه-وري-ة غ-ان-ا ل-دى

أ÷مهورية أ÷زأئرية ألدÁقرأطية ألشسعبية،
بحسسب ما أورده ،أمسص ،بيان لوزأرة ألشسؤوون
أÿارجية.

وقعتها سسوناطرك مع ›مع ÚتركيÚ

مذكرة تفاهم حول مششروع نزع ألهيدروج ÚبÎكيا

وجهت إاعذارات للزبائن قبل اللجوء إا ¤العدالة

 29مليار دينار مسشتحقات أ÷زأئرية للمياه
ب -ل -غت ق -ي -م -ة ال -ف -واتÒ
غ ÒاŸدف- -وع -ة م -ن ط -رف
ال- - - - -ع- - - - -ائ Ó- - - -ت Ÿوؤسسسس - - - -ة
ا÷زائ-ري-ة ل-ل-م-ي-اه ح-وا‹
 29م -ل -ي -ار دج ،ب -حسسب م-ا
كشس-ف ع-ن-ه اŸدي-ر اŸك-ل-ف
ب- -ال- -ت- -زود ب- -اŸاء الشس- -روب
ب - - - -وزارة اŸوارد اŸائ- - - -ي- - - -ة
اإسس - -م- -اع- -ي- -ل ع- -مÒوشش ‘
حوار لواأج.
Áثل ذلك أك Ìمن  %63من
أإج- -م- -ا‹ أŸسس- -ت- -ح- -ق -ات غÒ
أŸدف -وع -ة م -ن ط -رف زب -ائ -ن
أ÷زأئ -ري -ة ل -ل -م -ي-اه وأŸق-درة
بـ 46مليار دج.
أم -ا أŸسس-ت-ح-ق-ات أÎŸت-ب-ة
ع -ل -ى ألإدأرأت وع -ل -ى ر أسس -ه-ا
أ÷ماعات أÙلية فقد بلغت
ق-ي-م-ت-ها  13م -ل-ي-ار دج ب-ي-ن-م-ا
تقدر قيمة بقية أŸسستحقات
ب -ـ  4م Ó-ي Òدج م -وزع-ة ع-ل-ى
فئات متعددة من ألزبائن.
وت-ع-رف مسس-ت-ح-ق-ات زب-ائ-ن
أ÷زأئ -ري -ة ل -ل -م -ي -اه أرت -ف -اع-ا

م -ت-زأي-دأ ‡ا يضس-ر ب-السسÓ-م-ة
أŸال -ي -ة وألسس Òأ◊سس -ن ل -ه-ذه
أŸوؤسسسسة لسسيما فيما يتعلق
ب-ع-م-ل-ي-ات أل-ت-ج-ه-ي-ز وألصس-يانة
كاسستبدأل أŸضسخات وتصسليح
ألتسسربات.
ك- -م -ا تسس -بب ن -قصص أŸوأرد
أŸال- -ي -ة ‘ صس -ع -وب -ة تسس -دي -د
أل -دي-ون م-ن ط-رف أ÷زأئ-ري-ة
للمياه لفائدة ›مع سسونلغاز
وألتي تقدر قيمتها بحوأ‹ 3
مÓي Òدج.
و” ألتطرق مرأرأ Ÿوضسوع
أŸسس-ت-ح-ق-ات م-ن ط-رف وزي-ر
ألقطاع حسس Úنسسيب لسسيما
خÓل أجتماعاته مع أŸديرين
أŸرك- - - - - - - -زي ÚوأÙل - - - - - - -يÚ
ل-ل-ج-زأئ-ري-ة ل-ل-مياه وكذأ سسيال
(أ÷زأئ- -ر) وسس- -ي- -ور (وه- -رأن)
وسسياكو (قسسنطينة).
وحسسب ع - - -مÒوشص ف - - -ق- - -د
ق- -امت أŸوؤسسسس- -ة ب- -ح- -مÓ- -ت
–سسيسسية باŸوأزأة مع أإرسسال
أإع -ذأرأت ل -ل -زب -ائ -ن أŸع -ن-يÚ

وأللجوء أإ ¤ألعدألة كاآخر حل
ي- -ت- -م أل -ل -ج -وء أإل -ي -ه ب -الأخصص
بالنسسبة لكبار ألدأئن.Ú
وت- -رج- -ع ب- -عضص أل -ب -ل -دي -ات
أŸع -ن -ي -ة ب -ع -دم دف-ع أل-ف-وأتÒ
ألأم -ر أإ ¤ألصس-ع-وب-ات أŸال-ي-ة
أل- - -ت- - -ي Œت- - -ازه- - -ا يضس- - -ي- - -ف
أŸسس- - - - - - - - - -وؤول ،مشسÒأ أإ ¤أن
أ÷زأئرية للمياه تعتزم تعميم
نظام ألعدأدأت ◊سساب حجم
ألسستهÓك وألتخلي تدريجيا
عن نظام ألفوترة أ÷زأفية.

أك Ìمن  6أآ’ف ربط غÒ
ششرعي و 80ألف تسشرب
وتظهر حصسيلة نشساط ÷نة
أل -ي -ق -ظ -ة وم -ت-اب-ع-ة ألشس-ب-ك-ات
أل - -ق - -ي - -ام بـ 33 . 841خرجة
ميدأنية ب Úيناير ومايو 2017
وه -و م -ا أسس -ف -ر ع -ن تسس -ج -ي-ل
 79 . 660تسس -رب م -ن ب -ي -ن -ه -ا

 64 . 962تسس -رب ” أإصس Ó-ح -ه
أي ما يعادل  7 , 4مليون م.3
و أكد أŸسسوؤول أن عمليات
أل-ت-ك-ف-ل ب-ال-تسس-رب-ات تتم وفقا
ل -ت -وف -ر ألم-ك-ان-ي-ات أل-بشس-ري-ة
وأŸادية.
أم -ا ب -خصس-وصص أل-رب-ط غÒ
ألشس- - -رع- - -ي بشس - -ب - -ك - -ة أŸي - -اه
ألشسروب تظهر أ◊صسيلة وجود
 6 . 059حالة من بينها 3 . 386
حالة “ت معا÷تها أي بنسسبة
 %57بينما أحيلت  2 . 606حالة
أإ ¤أل -قضس -اء ( )%43م -ع ح-ج-م
م -ي -اه مسسÎج -ع-ة ي-ق-در بـ 546
ألف م.3
أم -ا ف -ي -م -ا ي -ت -ع -ل -ق ب-ح-ج-م
ألسستهÓك فاإن معدله يقدر بـ
 180ل ‘ Îأليوم لكل سساكن.
وتشس- -ارك ﬁط- -ات –ل- -ي -ة
م -ي -اه أل -ب-ح-ر ب-نسس-ب-ة ‘ %17
ت- - -زوي- - -د ألسس- - -ك- - -ان ب - -اŸي - -اه
ألشسروب ،علما أن عددها يبلغ
ﬁ 11طة موزعة على ﬂتلف
أŸدن ألسساحلية.

وقعت الشسركة الوطنية سسوناطراك
امسش ب- -ا÷زائ- -ر م- -ذك- -رة ت- -ف- -اه- -م م- -ع
اÛم - - - -ع ÚالÎك - - - -ي Úرون- - - -يسس- - - -انسش
ان -دوسسÎي وب -اي -غ-ان ل-ل-ق-ي-ام ب-دراسس-ة
ج- -دوى ت- -خصش مشس- -روع م- -نشس -أاة ل -ن -زع
ال- -ه- -ي -دروج Úم -ن الÈوب -ان ‘ ت -رك -ي -ا
حسسبما أافاد به بيان من الشسركة.
ت -ت-ع-ل-ق ه-ذه أل-درأسس-ة ب-تصس-م-ي-م وه-ن-دسس-ة
و“وين وبناء وأسستغÓل هذه أŸنشسأاة وأنتاج
ما ب 500 Úألف و  750ألف طن سسنويا من
أل - -ب - -و‹ ب - -روب- -ل ‘ Úت- -رك- -ي- -ا حسسب ن- -فسص
أŸصسدر.
وت-ع-ت-زم ألشس-رك-ة أل-وط-ن-ي-ة رف-ق-ة شس-ريكيها
ألÎكي Úألقيام سسوية بدرأسسة جدوى مفصسلة
ح -ول ه-ذأ أŸشس-روع وت-ق-ي-ي-م إأم-ك-ان-ي-ة إأنشس-اء

شسركة ﬂتلطة بغرضص تطويره.
وسس -تسس -م -ح ه -ذه ألشس -رأك -ة بضس-م-ان م-ن-ف-ذ
ط - -وي - -ل أŸدى ل - -لÈوب - -ان أ÷زأئ- -ري أل- -ذي
سس -يسس -ت -خ -دم ك-م-ادة أول-ي-ة ‘ ه-ذأ أŸشس-روع
عاŸي أ◊جم حسسب ألبيان.
كما سسيضسمن هذأ أŸشسروع أرباحا Ûمع
سسوناطرأك تتناسسب مع حصستها.
وسسيسستفيد أŸشسروع من عامل ألقرب من
ألسسوق ألÎكي ألذي يتميز بقوة طلبه على
أŸن -ت -ج -ات أل -بÎوك -ي -م -ي-ائ-ي-ة يضس-ي-ف ن-فسص
أŸصسدر.
يذكر أن ألتوقيع على أŸذكرة ” بحضسور
أل- -رئ -يسص أŸدي -ر أل -ع -ام لسس -ون -اط -رأك ع -ب -د
أŸؤوم -ن ول -د ق -دور ون -ظÒه م -ن رون -يسس -انسص
أندوسسÎي أيرمان إأيليكاك.
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الثÓثاء  08أاوت  2017م
الموافق لـ  16ذي القعدة  1438هـ
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اإلعÓن عن مسسابقة تؤظيف األسساتذة غدا
أاك Ìمن  10آا’ف منصضب مفتوح قبل الدخول اŸدرسضي

’سضاتذة ،لÓلتحاق
يعلن الديوان الوطني لÓمتحانات واŸسضابقات ،غدا ،عن النتائج النهائية ’متحان مسضابقة توظيف ا أ
برتبة أاسضتاذ ‘ أاحد الطورين اŸتوسضط أاو الثانوي ‘ ،ح Úتنطلق عملية التكوين ابتداء من منتصضف الشضهر ا÷اري ،وذلك
–سضبا للدخول اŸدرسضي القادم اŸقرر ‘ السضادسس سضبتم Èالقادم.

جÓل بوطي
اإلعÓن عن النتائج النهائية Ÿسصابقة
األسص -ات -ذة سص -ي -ك -ون ع ÈاŸوق -ع ال-رسص-م-ي
للديوان الوطني لÓمتحانات واŸسصابقات،
حيث سصيتم اإلفراج على النتائج النهائية
لم- -ت- -ح -ان مسص -اب -ق -ة ت -وظ -ي -ف األسص -ات -ذة
لÓ-ل-ت-ح-اق ب-رت-ب-ة أاسص-ت-اذ ‘ أاح-د ال-طورين
اŸت- -وسص- -ط أاو ال- -ث- -ان- -وي ‘ ،ح Úسص- -ي -ت -م
الشصروع ‘ عملية تكوين األسصاتذة ا÷دد
بعنوان  2017بداية من  15أاوت ا÷اري،
–سصبا للدخول اŸدرسصي اŸقبل اŸقرر
‘  06من سصبتم Èالداخل.
ب -حسصب م -ا أاع -ل -نت ع -ن-ه مصص-ال-ح وزارة
الÎب -ي -ة ال-وط-ن-ي-ة ،ف-إان ب-إام-ك-ان  134أالف
م -ت -ف -وق ‘ الخ -ت -ب -ار ال -ك-ت-اب-ي Ÿسص-اب-ق-ة
ت-وظ-ي-ف األسص-ات-ذة ال-ذي-ن أاج-روا الخ-ت-بار
الشص-ف-ه-ي ي-ومي  30و 31ج-وي-لية ،الطÓع
ع-ل-ى ال-ن-ت-ائ-ج ال-ن-ه-ائ-ي-ة ل-ل-مسصابقة توظيف
األسصاتذة بعنوان  ،2017غدا األربعاء ،عÈ
موقع الديوان ،وذلك من خÓل الولوج إا¤
اŸوقع الرسصمي ،إاذ أانه بإامكان الناجحÚ
اللتحاق برتبة أاسصتاذ ‘ الطورين الثانوي
واŸتوسصط حسصبما ما هو منصصوصس عليه
‘ شصروط اŸسصابقة.
ك -م -ا سص -ي -دخ -ل األسص-ات-ذة ا÷دد ال-ذي-ن
ت -خ -ط-وا الم-ت-ح-ان ال-ك-ت-اب-ي ال-ذي أاج-رت-ه
الوصصاية ‘  29من شصهر جوان اŸاضصي
والشص- -ف- -ه -ي اŸن -ظ -م م -ن ط -رف ال -دي -وان
الوطني لÓمتحانات واŸسصابقات يومي 30
و 31ج- -وي- -ل- -ي- -ة اŸنصص- -رم ‘ ال -ت -ك -وي -ن
التحضصÒي ـ اإللزامي بداية من  15من

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

شصهر أاوت ا÷اري وإا ¤غاية  31من نفسس
الشص -ه -ر ،قصص -د –ضصÒه -م ا÷ي -د –سص -ب-ا
للدخول اŸدرسصي.
Œدر اإلشص - -ارة إا ¤إان ع - -دد اŸن- -اصصب
اŸال - -ي - -ة الشص - -اغ- -رة اÙددة م- -ن ط- -رف
مصصالح وزارة الÎبية الوطنية ‘ الطورين
اŸتوسصط والثانوي قد بلغت  10009منصصب
وهو عدد األسصاتذة الذين سصيتم انتقاؤوهم
م- -ن أاصص -ل  134أال -ف ن -اج-ح ‘ الم-ت-ح-ان
ال -ك-ت-اب-ي ،أاغ-ل-ب-ه-م ‘ م-ادت-ي ال-ري-اضص-ي-ات
والفيزياء التي سصجلت فيها وزارة الÎبية
ال-وط-ن-ي-ة ن-قصص-ا ف-ادح-ا خ-اصص-ة ب-اŸن-اط-ق
الداخلية وا÷نوبية من الوطن ،ما أاثر سصلبا
على اŸسصتوى التعليمي للتÓميذ ‘ كثÒ
من األحيان ،بحسصب نتائج المتحانات.
وتسصعى وزارة الÎبية الوطنية من خÓل
تعزيز اŸورد البشصري باŸناطق ا÷نوبية
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نظرا لطابعه ا’سضÎاتيجي

مؤؤسسسسات الÈيد لن تخؤصسصص
ق -ط -عت وزي -رة الÈي -د وا’تصض -ا’ت
السض-ل-ك-ي-ة والÓ-سض-ل-ك-ي-ة وال-ت-ك-ن-ول-وج-يا
وال -رق-م-ن-ة ه-دى إاÁان ف-رع-ون ،الشضك
ب -ال-ي-ق Úب-خصض-وصس خ-وصضصض-ة م-ؤوسضسض-ة
’خ - -رى
ب - -ري - -د ا÷زائ - -ر واŸؤوسضسض - -ات ا أ
ال - -ن - -اشض- -ط- -ة ‘ ال- -ق- -ط- -اع ،ع- -ل- -ى غ- -رار
اتصضا’ت ا÷زائر و«موبيليسس““’ ،فتة
’مر يتعلق بقطاع اسضÎاتيجي
إا ¤أان ا أ
’ ›ال فيه للخوصضصضة ’ اليوم ،و’ ‘
السضنوات اŸقبل.

فريال بوشسوية

وال -داخ -ل -ي -ة ،إا ¤رف -ع مسص -ت -وى ال -تÓ-م-ي-ذ
و–صص -ي -ل -ه-م ال-دراسص-ي و–ق-ي-ق ت-وازن ‘
ت-وزي-ع ال-ك-ف-اءات ال-ع-ل-م-ي-ة ،ح-يث ك-ثÒا م-ا
وج-هت ان-ت-ق-ادات ل-ل-ج-ه-ات ال-وصصية بتعمد
اÿل -ل أاو اخ -ت -ي -ار ت-وزي-ع األسص-ات-ذة ،األم-ر
ال -ذي ت -رفضص -ه مصص -ال -ح ن -وري-ة ب-ن غÈيت
بشصدة.
وŸواجهة فارق اŸسصتوى التعليمي بÚ
الوليات ،دعت الوزارة الوصصية سصابقا إا¤
ضص- -رورة تشص- -خ- -يصس الخ -ت Ó-لت وإاي -ج -اد
تصص -ور واف ع -ن أاسص-ال-يب ت-ل-ق Úال-تÓ-م-ي-ذ
حسصب اŸن -اط -ق ،ح-يث سص-ي-ت-م-ي-ز ال-دخ-ول
اŸدرسص -ي اŸق -ب -ل ب -ت -ن -ف-ي-ذ ع-دة م-ن-اه-ج
ج-دي-دة ﬁي-ن-ة ب-ال-نسص-ب-ة ل-ل-ط-ور الثا Êمن
ال -ت -ع-ل-ي-م الب-ت-داء وغÒه-ا م-ن اإلج-راءات
ال- -ت -ي تصصب ‘ مصص -ل -ح -ة ت -ط -وي -ر ق -ط -اع
التعليم.

العدد
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‘ كل مرة ا◊ديث يعود عن اÿوصصصصة
وإان طرح هذه اŸرة بخصصوصس اŸؤوسصسصات
التابعة لقطاع الÈيد ،فإانه ‘ اŸرات السصابقة
شص-م-ل ق-ط-اع-ات وم-ي-ادي-ن أاخ-رى ،ع-ل-ى غرار
فتح اÛال ا÷وي ،طرح اÿوصصصصة الذي
طاŸا ارتبط بالتحول القتصصادي والتغيÒات
ال -ت-ي ي-ع-يشس ع-ل-ى وق-ع-ه-ا الق-تصص-اد ال-وط-ن-ي
عموما ،ل يطبق بالضصرورة ‘ كل القطاعات
وهو مافتئت السصلطات تؤوكده ‘ كل مرة.
‘ ح -ال اŸواف -ق -ة ع -ل -ي -ه .ت -ت -م ال -ع-م-ل-ي-ة
ب -ط -ري -ق -ة ت -دري -ج -ي -ة ،ل -ع-ل أاحسص-ن م-ث-ال ‘
الظرف الراهن فتح قطاع التعليم العا‹ أامام
اÿوصصصص -ة ب -ع-د ق-ب-ول  3دف-ات-ر شص-روط م-ن
›مل  6فقط ” إايداعها ،ليسص ‘ ،Òحال
‚اح ال -ت -ج -رب -ة ،ع -ل-ى خ-ط-ى ق-ط-اع الÎب-ي-ة
الوطنية الذي فتح ،قبل حوا‹ عقدين ،أامام

اÿواصس بطريقة رسصمية Ãنحهم العتماد
الذي رسصم نشصاطهم.
غ Òأان اÿوصصصصة أاو فتح اÛال أامامها
لن يشصمل كل القطاعات ،فاŸؤوسصسصات التابعة
ل-ق-ط-اع الÈي-د ع-ل-ى سص-ب-ي-ل اŸث-ال ،ل-ن ت-ك-ون
معنية بها ول ›ال للخوصصصصة ‘ القطاع
“اما ،بحسصب ما أاكدته الوزيرة ،التي قدمت
إاجابة واضصحة وقاطعة غ Òقابلة للنقاشس،
م -ف -اده -ا أان ال -ق -ط -اع اسصÎات-ي-ج-ي ول ›ال
للخوصصصصة فيه.
واسصتنادا إا ¤الوزيرة هدى إاÁان فرعون،
ف- -ان- -ه ““ل ›ال ÿوصصصص- -ة م- -ؤوسصسص- -ة ب -ري -د
ا÷زائر ول مؤوسصسصة اتصصالت ا÷زائر ،ول
““موبيليسس““ ،ولن تفتح أامام اÿواصس ل اآلن
ول ‘ السصنوات اŸقبلة ،كلها مؤوسصسصات تسصÒ
›الت تكتسصي طابعا اسصÎاتيجيا بالنسصبة
ل- -ل- -دول- -ة ،سص- -ت- -ب- -ق- -ى م -ؤوسصسص -ات ذات ط -اب -ع
اقتصصادي““.
ت -أات -ي ت -وضص -ي-ح-ات اŸسص-ؤوول-ة ع-ل-ى ق-ط-اع
الÈي -د والتصص -الت السص -ل -ك -ي -ة وال Ó-سص -ل-ك-ي-ة
والتكنولوجيا والرقمنة ‘ ،وقت ” ا◊ديث
م -ؤوخ -را ع -ن إام -ك -ان -ي -ة خ-وصصصص-ة م-ؤوسصسص-ات
ال- -ق- -ط -اع ،ب -داع -ي –سص Úاÿدم -ات؛ ط -رح
فندته بشصكل قاطع هدى فرعون ،التي أاكدت
أان –سص Úاÿدمات ،الذي يعت Èمن أاهم
التحديات ،سصيتم من خÓل التوظيف الذي
يعالج إاشصكال نقصس عدد العامل› ‘ Úالت
مهمة على غرار الÈيد والطرود ،ما انعكسس
سصلبا على اÿدمات.

وسضط إاجراءات تنظيمية ﬁكمة

 163حاج يتؤجهؤن نحؤ البقاع اŸقدسسة ‘ أاول رحلة من عنابة

اŸدير العملي ’تصضا’ت ا÷زائر لـ «الشضعب»:

عصسرنة الشسبكة الهاتفية بخنشسلة رهان كسسب
كشص - -ف اŸدي- -ر ال- -ع- -م- -ل- -ي لتصص- -الت
ا÷زائ -ر ل -ولي -ة خ -نشص -ل-ة ب-وب-يشس شص-مسس
ال- - -دي- - -ن ،صص - -ب - -اح أامسس ،لـ«الشص - -عب““ ،أان
مصص -ال -ح اتصص -الت ا÷زائ -ر ل -ل -ولي -ة ق-د
أانهت عملية عصصرنة الشصبكة الهاتفية عÈ
ك -ل ب -ل-دي-ات ال-ولي-ة ب-نسص-ب-ة  100باŸائة
لتكون بذلك خنشصلة من الوليات األو¤
وط -ن -ي-ا وال-ت-ي اسص-ت-ب-دلت شص-ب-ك-ة ال-ك-واب-ل
ال -ن -ح -اسص -ي -ة بشص -ب -ك -ة األل -ي -اف ال-بصص-ري-ة
اŸتطورة ،وذلك خدمة للزبائن وتنفيذا
ÿطة مؤوسصسصة اتصصالت ا÷زائر الهادفة
إا ¤عصصرنه اÿدمات مع مواكبة موجة
ال -ت -ط -ور ال -ت-ك-ن-ول-وج-ي ال-ع-اŸي-ة ‘ ه-ذا
اإلطار.
أاوضصح ذات اŸسصؤوول ،أان النتقال من

اسص-ت-ع-م-ال شص-ب-ك-ة ال-ك-واب-ل ال-ن-ح-اسصية إا¤
شصبكة األلياف البصصرية يعد قفزة نوعية
حققتها اŸؤوسصسصة Ÿا –تويه هذه التقنية
م- -ن ام- -ت -ي -ازات ج -د م -ت -ط -ورة سص -م -حت
بتحسص Úاÿدمات وتسصيÒها من جهة،
وتضص- -م- -ن مسص- -ت- -ق- -ب Ó- -السص- -ت- -ف- -ادة م- -ن
تكنولوجيات جديدة وخدمات جد عالية
‘ ›ال التصص- -ال ن- -ظ- -را ل- -ق- -درة ه- -ذه
األلياف البصصرية اŸصصنوعة من الزجاج
ال-ن-ق-ي ع-ل-ى ن-ق-ل ال-ب-ي-ان-ات بسصرعة كبÒة
وضصمان عدم تداخلها.
‘ ›ال خ- -دم- -ات األنÎنت ،تسص- -م- -ح
األل - -ي - -اف ال - -بصص- -ري- -ة ،حسصب ﬁدث- -ن- -ا،
باسصتقبال تدفق عا‹ مسصتقب Óيصصل إا¤
غ -اي-ة  20م -ي-غ-اب-ايت ‘ ال-ث-ان-ي-ة ،ع-كسس

الشص -ب -ك -ة ال -ق -دÁة اŸك-ون-ة م-ن ال-ك-واب-ل
النحاسصية والتي ل تتجاوز قدرتها نقلها
ÓنÎنت  02ميغابايت.
ل أ
ك -م -ا أان اع -ت-م-اد ه-ذا ال-ن-ظ-ام ا÷دي-د
ح- -ق -ق حسصب ذات اŸصص -در ،ان -خ -ف -اضص -ا
ك- -بÒا ‘ ع- -دد ال- -ت- -ع- -ط Ó-ت اŸسص -ج -ل -ة
بالولية لدى زبائن خدمة األنÎنت نظرا
لتطوره وكونه يكشصف آاليا أاي عطب أاو
تعطل لدى اŸشصÎك Úويشصخصس اŸكان
بدقة ‘ زمن وجيز.
عدد الزبائن اŸشصÎك Úبولية خنشصلة
‘ خ- -دم- -ة األنÎنت ب- -ل- -غ حسصب اŸدي -ر
 33589زب -ون بسص -ع -ة أاج -ه -زة تسص -ت -وعب
 56608مشصÎك.

خنشسلة :سسكندر ◊جازي

لقضضاء موسضم اصضطياف هادئ وآامن بالبليدة

حملة –سسيسسية ألصسحاب الدراجات النارية
عم Óعلى –قيق موسضم اصضطياف
آام - - -ن وه- - -ادئ وخ- - -ال م- - -ن ا◊وادث
اŸروري-ة ،ن-ظ-مت اŸصض-ل-ح-ة ال-و’ئية
Óمن العمومي بأامن و’ية البليدة
ل أ
م -ؤوخ -را ،ح -م-ل-ة –سض-يسض-ي-ة م-وسض-ع-ة
ل-ف-ائ-دة أاصض-ح-اب ال-دراج-ات النارية،
والتي باتت ““موضضة ““ منتشضرة بكÌة
ب Úسض- -ك- -ان ال- -ب- -ل- -ي -دة خ -اصض -ة ف -ئ -ة
الشض- -ب- -ابŸ ،رون- -ت- -ه- -ا خÓ- -ل ح -رك -ة
السض ،Òوع- - -دم اكÎاث أاصض - -ح - -اب - -ه - -ا
بأازمة السض Òوا’ختناق اŸروري.
ق - -امت مصص- -ل- -ح- -ة األم- -ن ال- -ع- -م- -وم- -ي
ب - -ت - -حسص - -يسس أاصص - -ح- -اب ذلك ال- -ن- -وع م- -ن
اŸرك -ب -ات ال -ث -ن -ائ -ي-ة ال-ع-جÓ-ت ،وت-ق-دË
شص-روح-ات وت-ف-اصص-ي-ل ت-ق-ن-ي-ة وب-ي-ان-ات عن
أان- -واع ال- -دراج- -ات وﬁرك- -ات- -ه- -ا ،والسص- -ن
القانونية اŸرخصس بها لقيادتها ،وضصرورة
أان يكون صصاحب الدراجة حائزا ولديه
كامل الوثائق الثبوتية واÿاصصة Ãركبته،

كما حملت الشصروحات ا◊ديث عن أاهمية
وضصرورة اسصتعمال اÿوذة ،والتي ‘ غالب
ا◊وادث اŸأاسص -اوي -ة ي -ك -ون سص -بب ال -وف-اة
عدم اسصتعمالها.
وقام عناصصر األمن العمومي Ãراقبة
م -ي -دان -ي -ة ألصص -ح -اب ال -دراج -ات ،ب-ه-دف
ال - -ت - -ق - -ل - -ي - -ل م- -ن ا◊وادث ،خ- -اصص- -ة وأان
اسص-ت-ع-م-ال-ه-ا ‘ ال-ب-ل-ي-دة م-ك-ث-ف ،واأسصفرت
عملية اŸراقبة ‘ مرحلتها األولية ،عن
–رير ﬂ 96الفة ،وتوقيف  15دراجة عن
السص“ Òاما ،حتى يتم تسصوية وضصعياتها
وسصحب  13رخصصة سصياقة من أاصصحابها،
ورفع  31جنحة مرورية.
‘ سصياق العمل التحسصيسصي من أاخطار
““إارهاب الطرقات““ األعمى ،والذي أاصصبح
ظاهرة مأاسصاوية ‘ ا÷زائر ( اإلحصصاءات
ال -رسص -م -ي -ة ت-ؤوك-د م-ق-ت-ل أاك Ìم-ن  4آالف
شصخصس سصنويا ‘ حوادث السص ،) Òوللتقليل
م- -ن -ه -ا ،ت -واصص -ل ق -ي -ادة ال -درك ال -وط -ن -ي

ان- -ط- -ل- -قت ،أامسس ‘ ،ح -دود السض -اع -ة
الواحدة زوا’ ،أاول رحلة للحجاج من
م-ط-ار راب-ح ب-ي-ط-اط ال-دو‹ ب-ع-نابة إا¤
ال -ب -ق -اع اŸق -دسض-ة ،تضض-م  163ح -اج م-ن
ضض-م-ن  08رح Ó-ت م›Èة م -ن م -ط -ار
ع -ن -اب -ة ،م -ن ب-ي-ن-ه-ا  05رحÓ-ت ت-اب-ع-ة
لشض -رك -ة اÿط -وط ا÷وي -ة ا÷زائ-ري-ة
و 04رحÓت لشضركة اÿطوط ا÷وية
السضعودية.

عنابة :هدى بوعطيح
وسصط تنظيم ﬁكم انطلقت بعنابة أاول
رحلة إا ¤البقاع اŸقدسصة ،حيث شصهد مطار
راب -ح ب -ي-ط-اط حضص-ورا ك-بÒا ل-ل-ع-ائÓ-ت ال-ت-ي
راف -قت ح -ج -اج -ه-ا ألداء م-ن-اسصك ا◊ج ل-ه-ذا
اŸوسص- -م ،ال- -ذي “ي- -ز ب -تسص -ه -ي -ل اإلج -راءات
اإلداري -ة ع -ل -ى مسص -ت -وى اŸط -ارات ،وت -ع-زي-ز
األمن حيث يتم إادخال ا◊جاج مباشصرة إا¤

قاعة الركوب.
وتسصجل ولية عنابة  08رحÓت من مطار
عنابة لنقل  516حاج ،حيث كانت النطÓقة
أامسس ع Èالرحلة  8010والتي تقل  163حاج،
‘ ح Úسصيكون اليوم موعد الرحلة الثانية
بداية من الرابعة والنصصف صصباحا ،لتتوا¤
الرحÓت أايام  20 ،19 ،18 ،17 ،09و ،22لتكون
الرحلة األخÒة نحو البقاع اŸقدسصة يوم 24
أاوت ا÷اري والتي تنطلق على السصاعة 08:00
صصباحا.
وقد اسصتحسصن أاغلب ا◊جاج اإلجراءات
التنظيمية اÙكمة التي يشصهدها مطار رابح
ب - -ي - -ط - -اط ال - -دو‹ ،وإادارة شص - -ؤوون ج - -م - -ي- -ع
اŸتوجه Úنحو بيت الله ا◊رام ،على تسصهيل
ال -دخ -ول إا ¤م -ط -ار راب -ح ب -ي-ط-اط وال-ت-وج-ه
مباشصرة نحو قاعة الركوب ،ومنها الŒاه إا¤
ال-ط-ائ-رة ال-ت-ي ت-ق-ل-ه-م م-ب-اشص-رة ن-ح-و اŸدينة
اŸنورة.

وفر عنهم عناء التنقل ا ¤شضبابيك اŸراقبة

حمÓت التحسصيسس ‘ هذا الشصأان ،والتي
وضص- -عت ل- -ه- -ا شص -ع -ارا ““ ال -درك ال -وط -ن -ي
يرافقكم من أاجل عطلة دون حوادث ““” ،
ت-ك-ث-ي-ف ان-تشص-ار ال-وح-دات ال-ق-اع-دي-ة عÈ
الطرقات العامةÃ ،ا فيها الطريق السصيار
شص -رق غ -رب ،وال -ط -ري -ق ال-وط-ن-ي رق-م 01
الرابط ب Úوليات الشصمال بجنوبه ،فضصÓ
عن تكليف تلك الوحدات بتوزيع مطويات،
ت -تضص -م -ن ت -وج -ي -ه -ات ب -خصص -وصس ق -واع-د
السص -ي -اق -ة السص -ل -ي -م -ة ،خ -اصص -ة ‘ مسص -ائ-ل
السص -رع -ة اŸف-رط-ة وال-ت-ج-اوز واŸن-اورات
اÿطÒة ،وأاثمرت ا◊ملة اŸتواصصلة ،عن
–ق -ي-ق ن-ت-ائ-ج أاول-ي-ة ،ح-يث ب-ي-نت األرق-ام
تسصجيل انخفاضس بنسصبة  30باŸائة عن
نفسس الفÎة من العام  ،2016وهي نسصبة
م- -ه- -م- -ة ‘ ان- -ت- -ظ- -ار حصص- -اد ا◊صص- -ي- -ل -ة
اإلجمالية.

البليدة :لينة ياسسمÚ

األمن يسسهر على راحة حجاجنا اŸيامÚ

““الشض - -عب““ ات - -خ - -ذت اŸدي - -ري - -ة
’جراءات
Óمن جملة من ا إ
العامة ل أ
ال - -تسض- -ه- -ي- -ل- -ي- -ة لضض- -م- -ان ال- -راح- -ة
والسضÓ-م-ة ◊ج-اج-ن-ا اŸيام Úأاثناء
م- -غ- -ادرت -ه -م إا ¤ال -ب -ق -اع اŸق -دسض -ة
وذلك ع-م Ó-ب-ت-وج-يهات وتوصضيات
السض -ي -د ال -ل -واء ع -ب -د ال-غ-ن-ي ه-ام-ل
حيث وفرت عنهم عناء التنقل ا¤
شض-ب-اب-يك اŸراق-ب-ة الشضرطية للقيام
بإاجراءات اÿروج.
خÓل توديع  263حاج رفقة البعثة
ال -رسص -م -ي -ة ل -ل -ح -جÃ ،ط -ار ه -واري ب-وم-دي-ن
الدو‹ ،مسصاء الحد قدمت مصصالح شصرطة
ا◊دود وب -ك -ل ج -اه -زي -ة ك -اف -ة ال -تسص -ه-يÓ-ت
الÓ- -زم- -ة إلن- -ه- -اء إاج -راءات اŸغ -ادرة .وه -ي
ع -م -ل -ي -ة أا‚زت ‘ م-دة زم-ن-ي-ة ق-ي-اسص-ي-ة م-ن
ط -رف ع -ن -اصص -ر شص -رط-ي-ة م-ؤوه-ل-ة ،ت-دع-م-ه-م
ع -ن -اصص -ر نسص -وي -ة ق -امت ب-إاسص-ت-ق-ب-ال ا◊ج-اج

والتكفل بهم وتوعيتهم باألشصياء اŸسصموح لهم
حملها ،مع توزيع أاوشصحة –مل راية األمن
الوطني.
كما ” تخصصيصس رواق أاخضصر لتسصهيل
عبور ا◊جاج لسصيما كبار السصن منهم ،إاضصافة
إا ¤ت - -ع- -زي- -ز تشص- -ك- -يÓ- -ت اŸرور ‘ ﬁي- -ط
اŸط- -ارات م- -ن أاج- -ل تسص -ه -ي -ل ح -رك -ة السصÒ
وتدعيم ا◊زام األمني.

»æWh

ألثÓثاء  08أوت  2017م
ألموأفق لـ  16ذي ألقعدة  1438هـ

ألصصالؤن ألدو‹ ’سصÎجاع وتثم Úألنفايات شصهر أكتؤبر

Œارب متعددة وتقنيات إلرسشكلة وإلتدوير ‘ إلوإجهة
^ نصشف إلنفايات إلصشناعية غ Òمسشتغلة وإ’قتصشاد إأ’خضشر مؤوجل

تنظم ألغرفة أ÷زأئرية للتجارة وألصصناعة بالتعاون مع ألؤكالة ألؤطنية للنفايات وألشصركة أ÷زأئرية للمعارضض وألتصصدير ،ألصصالؤن ألدو‹
’سصÎجاع وتثم Úألنفايات ““روفاد““ أıصصصض ÷مع ،فرز ،نقل ،معا÷ة ،أسصÎجاع وتثم Úألنفايات ،حيث سصينعقد هذأ أ◊دث ‘ ألفÎة أŸمتّدة
من  09إأ 12 ¤أكتؤبر  ،2017بقصصر أŸعارضض ألصصنؤبر ألبحري ،أ÷زأئر –ت شصعار ““ألرهانات أ’قتصصادية و ألتكنؤلؤجية ‘ تدوير ألنفايات.

سسعاد بوعبوشس
تكمن أهمية ألصشالون ‘ تسشليط ألضشوء على
نششاط إأعادة تدوير وتثم Úألنفايات ألذي كان إأ¤
حد قريب قضشية بيئية بحتة ،ليصشبح أليوم نششاطا
أقتصشاديا قادرأ على توليد موأرد مالية هامة تصشل
إأ 38 ¤مليار دينار  /سشنة ،و أسشتحدأث ألكث Òمن
فرصش ألعمل أŸباششرة وغ ÒأŸباششرة Ãا قدره
 7600وظ -ي -ف -ة Áك -ن أن ت -نشش -أا ‘ ق-ط-اع رسش-ك-ل-ة
ألنفايات ألتي تنتج حوأ‹  350 000طن /سشنة.
وت -ب Úأإ’حصش -ائ -ي -ات أأ’خÒة أن ه -ن -اك سش-وق-ا
ت-ق-در ب-ن-ح-و  300 000ط-ن /سش-ن-ة م-ن أل-ن-ف-اي-ات
أÿاصش - -ة ك- -اإ’ط- -ارأت ،أل- -زي- -وت أŸسش- -ت- -ع- -م- -ل- -ة،
أل- -ب- -ط -اري -ات و ن -ف -اي -ات أŸع -دأت أل -ك -ه -رب -ائ -ي -ة
وأإ’لكÎونية ،من بينها فقط  150.000طن مثمنة و
مسشتغلة.
وتسشجل أ÷زأئر ‘ هذأ أÛال نششاط نحو 16
ششركة ‘ ›ال جمع وتصشدير ألزيوت أŸسشتعملة،
و ما يقرب  10ششركات من ألقطاع أÿاصش ألعاملة
‘ ج -م -ع وإأع -ادة ت -دوي -ر أإ’ط -ارأت أŸسش -ت -ع -م -ل-ة
وأسش-ت-خ-دأم-ه-ا أسش-اسش-ا ‘ إأن-ت-اج سش-ج-اد ل-ل-ط-رقات
وح -ب -ي -ب -ات أŸط-اط وم-ا ت-زأل سش-وق ه-ذه أأ’خÒة
وأع- -دة ج- -دأ ،خ -اصش -ة وأن أل -ك -ث Òم -ن ألشش -رك -ات
أأ’مريكية وألفرنسشية ومن جنوب أفريقيا قد أبدت
أهتماما كبÒأ لتحقيق أقطاب ألصشناعة ‘ إأعادة
تدوير أجهزة ألكمبيوتر.
وتوضشح هذه أأ’رقام أإ’حصشائية أن ›ال تثمÚ
أل -ن -ف -اي -ات م -ا ي-زأل ضش-ع-ي-ف-ا ‘ أ÷زأئ-ر ،ل-ك-ن ‘

أŸق- -اب- -ل وع -ل -ى صش -ع -ي -د آأخ -ر ،أ◊د م -ن أŸوأرد
أŸالية أÿارجية للجزأئر هو عامل مششجع على
أل -ب -حث ع -ن سش -ب -ل وط-رق ج-دي-دة ل-ل-مسش-اه-م-ة ‘
أسش -ت -ب -دأل أل -وأردأت ب -اإ’ن -ت -اج أÙل-ي م-ن خÓ-ل
أ’سشتفادة ألقصشوى من أŸوأرد أإ’نتاجية أŸتاحة
با÷زأئر’ ،سشيما عن طريق جمع وإأعادة تدوير
أل-ن-ف-اي-ات وتشش-ج-ي-ع أ’سش-ت-ث-م-ار ‘ أنشش-طة جديدة
وإأنشش- -اء شش- -رك -ات ج -دي -دة خ -اصش -ة أŸت -وسش -ط -ة و
ألصشغÒة من طرف ألششباب ما من ششأانه أŸسشاهمة
‘ خلق ألÌوة و مناصشب ششغل جديدة.
وب-ال-ن-ظ-ر ل-ل-ن-ج-اح أل-ذي ع-رف-ت-ه أل-ط-بعة أأ’و¤
للمعرضش ألدو‹ إ’عادة تدوير وتثم Úألنفايات” ،
ت-ن-ظ-ي-م أل-ط-ب-ع-ة أل-ث-ان-ي-ة لهذأ ألصشالون أıصشصش

÷مع ،فرز ،نقل ،معا÷ة وأسشÎدأد وإأعادة تدوير
ألنفايات ،للÎكيز أك Ìعلى ألقيمة أ’قتصشادية و
ألفرصش أ’سشتثمارية أŸتاحة غ ÒأŸسشتغلة خاصشة
ألنفايات ألصشناعية حيث أضشحت من ألقطاعات
أŸربحة .
و“ثل ألطبعة ألثانية لهذأ أŸوعد أ’يكولوجي
ف -رصش -ة ح -ق -ي-ق-ي-ة ل-ت-ق-د Ëرؤوي-ة أق-تصش-ادي-ة إ’دأرة
أل-ن-ف-اي-ات وتشش-ج-ي-ع ألصش-ن-اع-ة لÓ-سش-ت-ث-مار ‘ هذأ
أŸتخصشصشة ،وما –مله من نششاطات ذأت قدرة
عالية ÿلق ألÌوة ،خاصشة وأن أ’قتصشاد أŸدور
يتيح أن تكون ألنفايات أŸادة أÿام Ÿنتج آأخر،
وبالتا‹ فهي سشوق أك Ìمن وأعدة Œمع ب Úأأ’دأء
ألبيئي وأ’قتصشادي معا.

«أإونسشاج““ بلعباسس توإفق على  311ملف

سسيدي بلعباسس :غ .شسعدو
قال أŸكلف باإ’عÓم بوكالة أونسشاج إأن  57ششابا
من طالبي ألقروضش أ÷دد –صشلوأ على أŸوأفقة
أل -ب -ن -ك-ي-ة م-ن أصش-ل أŸل-ف-ات أŸصش-ادق ع-ل-ي-ه-ا ،وه-ي
أŸشش -اري -ع أل -ت-ي سش-ت-وف-ر  213م -نصشب ع -م -ل حسشب
أإ’حصشائيات أŸنجزة  ،وأضشاف أن ألقطاع ألفÓحي
إأسشتقطب عددأ هاما من ألششباب بدليل أŸششاريع
أŸوأف -ق ع -ل -ي -ه -ا وأل -ت-ي ب-ل-غت  125مشش -روع ،ح-يث
سشتسشاهم هذه أŸششاريع ‘ خلق  125منصشب ششغل ،
أما قطاعي ألبناء وألري فقد سشجل بهما  30ملفا
لطالبي ألقروضش ‘ ،ح Úبلغ عدد أŸلفات أŸقدمة
‘ قطاعي ألصشناعة وأÿدمات  70ملفا ‡ا سشيسشهم
‘ خلق حوأ‹  50منصشب عمل.
وعن ألديون ألتي ’ تزأل على عاتق أŸسشتفيدين
فقد “كنت ألوكالة من إأسشÎجاع نسشب جد هامة من
هذه ألديون فاقت  55باŸائة ،حيث تسشعى حاليا
للرفع من هذه ألنسشبة إأ ¤غاية  70باŸائة من أŸبالغ
أإ’جمالية Ÿسشتحقاتها من ألديون حتى نهاية ألسشنة

أ÷اري -ة ،و‘ ه -ذأ أإ’ط -ار ج -ن -دت أل -وك -ال-ة ف-رق-ا
ل -ل-ق-ي-ام ب-خ-رج-ات م-ي-دأن-ي-ة ت-ف-ق-دي-ة ف-ج-ائ-ي-ة” ،
خÓ-ل-ه-ا م-ع-اي-ن-ة أŸشش-اري-ع وأŸؤوسشسش-ات أŸصشغرة
ومدى مطابقتها مع دف Îألششروط ،ومن ثم إأتخاذ
كافة أإ’جرأءأت ألقانونية ضشد أŸسشتفيدين ألذين
Óنشش -ط -ة أو إأسش -ت -ع -م-ال أأ’م-وأل
ث -بت ت -غ -يÒه -م ل  -أ
لوجهات وأنششطة ﬂالفة.
ووضشعت ألوكالة كافة ألتسشهيÓت للمتقاعسشÚ
وأŸت -أاخ -ري -ن ع -ن دف -ع أل -دي -ون م -ن خ Ó-ل إأع-ادة
جدولتها وفق رزنامة ﬂصشصشة لذلك حيث تسشتقبل
ي-وم-ي-ا أع-دأد م-ع-تÈة م-ن أŸسش-ت-ف-ي-دي-ن أل-ق-دأم-ى
ألرأغب ‘ Úتسشوية وضشعيتهم ،هذأ ويتم توجيه
إأع -ذأرأت ل -ل -م-م-ت-ن-ع Úع-ن أل-دف-ع وت-وج-ي-ه-ه-م إأ¤
مصشلحة أŸنازعات بالوكالة قبل أن يتم –ويلهم
إأ ¤أل -ع -دأل -ة ك -م -رح -ل-ة ن-ه-ائ-ي-ة ◊ل أل-ن-زأع ،وع-ن
أŸسشتفيدين ألذين فششلوأ ‘ Œسشيد مششاريعهم
أ’سشباب خارجة عن نطاقهم فيتم ألتكفل بهم من
قبل صشندوق ألضشمان ‘ ح Úيسشتفيد أصشحاب
أŸشش -اري -ع أل -ن-اج-ح-ة م-ن ع-م-ل-ي-ة “دي-د ل-ت-وسش-ع-ة
أنششطتهم.
Óششارة فإان وكالة دعم وتششغيل ألششباب قامت
ل إ
بتمويل  2773مششروع منذ سشنة  ‘ ،2010ح Úبلغ
عدد أŸششاريع أŸمولة منذ دخول ألÈنامج حيز
أÿدمة  8256مششروع.
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لقي ششخصش حتفه وأصشيب تسشعة آأخرون ‘ حادث
مرور ‡يت وقع صشبيحة أمسش بالطريق ألوطني رقم
 92ب-ب-ل-دي-ة ب-ل-ع-رب-ي شش-رق سش-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسش ،وحسشب
مصش- -ال- -ح أ◊م- -اي- -ة أŸدن- -ي- -ة ف -إان أ◊ادث ‚م ع -ن
إأصشطدأم عنيف ب Úحافلة لنقل أŸسشافرين كانت
متوجهة من مدينة سشيدي بلعباسش إأ ¤مدينة سشعيدة
بسش -ي-ارة ن-ف-ع-ي-ة ،خ-ل-ف إأصش-اب-ة  09أشش-خ-اصش بجروح
متفاوتة أÿطورة من بينهم  04نسشاء و 05رجال ‘
ح Úلفظ ضشحية يدعى  -ب.م  -ويبلغ من ألعمر 58
سش -ن -ة أن -ف -اسش -ه أأ’خÒة Ãج -رد ول -وج -ه أŸسش-تشش-ف-ى
أ÷امعي عبد ألقادر حسشا Êبسشيـدي بلعبـاسش ،ومن
جهتها فتحت مصشالح ألدرك –قيقا موسشعا Ÿعرفة
أسشباب أ◊ادث.
Óشش -ارة ف -ق -د سش -ج -لت ذأت أŸصش-ال-ح خÓ-ل 24
ل -إ
سشاعة أأ’خÒة ثÓثة حوأدث مرور ‡يتة كان أولها
ب-ال-ط-ري-ق أل-وط-ن-ي ب-ب-ل-دي-ة سش-ي-دي برأهيم إأثر دهسش
سشيارة نفعية لرجل يبلغ من ألعمر  53سشنة فيما ششهد
ألطريق ألوطني ببلدية ششطوأن حادث مرور آأخر بعد
أصش -ط-دأم سش-ي-ارة ن-ف-ع-ي-ة ب-درأج-ة ن-اري-ة ﬂل-ف-ا وف-اة
سشائق ألدرأجة ألبالغ من ألعمر  58سشنة ‘ ،حÚ
أصشيب سشائق سشيارة آأخر بجروح جد بليغة بعد أن
دهسش- -ه أل- -ق- -ط -ار ع -ن -د ‡ر غﬁ Òروسش م -ت -وأج -د
بنوأحي وأد صشارنو.

رأسصلؤأ ألسصلطات أÙلية وألؤزأرة ألؤصصية

إأ’طباء إأ’خصشائيون يطالبون بتطه Òإلسشكنات إلوظيفية Ãعسشكر
’خصصائي ‘ Úو’ية معسصكر،
’طباء أ أ
رأسصل أ أ
ألسصلطات ألؤ’ئية وألؤزأرة ألؤصصية على قطاع
’ي-ج-اد ح-ل
ألصص -ح -ة ،م -ل-ت-مسص Úم-ن-ه-م أل-ت-دخ-ل إ
Ÿشص- -ك- -ل ألسص -ك -ن أل -ؤظ -ي -ف -ي أل -ذي تشص -ؤب -ه ع -دة
خروقات قانؤنية على حد تعبÒهم ‘ عريضصة
وجهت للؤزير ﬂتار حسصبÓوي وألؤأ‹ ﬁمد
لبقى ،يناشصدون فيها أŸسصؤؤول Úإأعادة ألنظر ‘
ع-م-ل-ي-ة أ’سص-ت-ف-ادة م-ن ألسص-ك-نات ألؤظيفية ألتي
’طباء أ’خصصائÚ
وفرت ‘ وقت سصابق لتشصجيع أ أ
ع-ل-ى أل-ع-م-ل ب-ؤ’ي-ة م-عسص-ك-ر ،ب-ال-ن-ظر إأ ¤ألعجز
’طباء
أ◊اد ألذي سصجل و ما زأل يسصجل ‘ شصان أ أ
’خصصائي Úعلى مسصتؤى مسصتشصفيات ألؤ’ية .
أ أ
جاء ‘ ألعريضشة أŸوجهة لوزير ألصشحة وأسشتلمت
””ألشش -عب”” نسش -خ -ة م-ن-ه-ا ،ج-م-ل-ة أŸشش-اك-ل أل-ت-ي ت-عÎضش
أسش -ت -ق -رأر أأ’ط-ب-اء أأ’خصش-ائ-ي Úب-اŸن-ط-ق-ة و ت-دف-ع-ه-م
للعزوف عن ألعمل وأ’سشتجابة لدعوأت ألقطاع ،منها
أنعدأم ألسشكنات ألوظيفية و وقوعها ‘ قبضشة غرباء عن
ألقطاع وحتى عمال مهني ÚباŸسشتششفيات من سشكان
أŸنطقة و ألذين ’ تتوفر فيهم ششروط أ’سشتفادة من
ألسشكن ألوظيفي حسشب عريضشة أأ’طباء أأ’خصشائي،Ú
أأ’م -ر أل -ذي أن -ع -كسش ب -السش -لب ع -ل -ى أسش-ت-ق-رأر أأ’ط-ب-اء
أأ’خصشائي Úو جعلهم يهجرون أŸسشتششفيات بعد فÎأت
قصشÒة من ألتحاقهم به ،وسشلط أهل أ’ختصشاصش ألطبي
ألضشوء ‘ عريضشتهم على بعضش ألتجاوزأت ألتي طالت
عملية توجيه ألسشكنات ألوظيفية لزمÓء لهم قبل سشنوأت،
غ Òأن ألسشكنات ألتي منحت لفئة من أأ’طباء ألعاملÚ

ألعدد
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إ’حتياط للسشنة إŸقبلة

إأن ألتعامل مع عديد ألقضشايا وأŸلفات ألتي عرفتها أ÷زأئر منذ مطلع جوأن يؤوكد على
ضشرورة مرأجعة ألكث Òمن أأ’مور أحتياطا للسشنة أŸقبلة وللمسشتقبل أ’ن أسشتمرأر أأ’وضشاع
على ما هي عليه لن يعود بالنفع على أحد.
لقد أخذ ملف أ◊رأئق أبعادأ خطÒة خاصشة بعد أن Œاوزت أıاطر خسشارة هكتارأت
من ألغطاء ألنباتي إأ ¤حرق ألكوأبل ألكهربائية،وتدم Òألبيوت وخسشارة ألÌوة أ◊يوأنية.
أعتقد أن تÈيرأت أ◊رأئق ’ تنفع أمام تكرأر ألظاهرة سشنويا فا÷ديد ‘ ألظاهرة هو
خسشارة أŸزيد من ألغطاء ألنباتي دون أن نسشتطيع ألتحكم ‘ أ◊رأئق.
إأن ›هودأت أŸورد ألبششري ‘ أ◊ماية أŸدنية مششهود له وهناك من دفع نفسشه ثمنا
لذلك دون أن تعرف أ◊رأئق طريقا لÓنحصشار،وعليه فاإ’طÓع على Œارب ألدول ألرأئدة
‘ هذأ أ÷انب أمر مهم جدأ حتى نتزود بالتجهيزأت وأŸاكنات وألطائرأت ألÓزمة –سشبا
للمسشتقبل ولتفادي أŸزيد من أÿسشائر.
ومن أŸلفات ألتي أظهرت نقصشا فادحا ‘ أŸعا÷ة قضشية أنهيار ألدينار أمام ألعمÓت
أأ’جنبية ‘ مششهد ﬂيف يجعلنا نتسشاءل عن مصش Òعملتنا مسشتقب Óوإأمكانية –ويلها
للعمÓت أأ’خرى فالهوة ب Úألسشوق ألسشودأء وألرسشمية تتقلصش ‘ صشورة حÒت كل خÈأء
أ’قتصشاد.
وع -ل -ي-ه ف-ا÷زأئ-ر أل-ت-ي ت-ن-ت-ظ-ره-ا أل-ك-ث Òم-ن أل-ره-ان-ات ب-ح-اج-ة إأ ¤م-رأج-ع-ة ﬂت-ل-ف
أ’سشÎأتيجيات وأ’بتعاد عن لغة أأ’رقام وأإ’حصشائيات حتى نكون ‘ مسشتوى ألتطلعات أ’ن
تدأرك ألتأاخر يحتاج إأ ¤ألصشرأحة وألتعامل مع أ◊قيقة وألوأقع.

حكيم بوغرارة

ألقطاع ألفÓحي أسصتقطب  125مشصروع

’عÓ-م ع-ل-ى مسص-ت-ؤى وك-ال-ة
كشص-ف أŸك-ل-ف ب-ا إ
دع -م وتشص-غ-ي-ل ألشص-ب-اب بسص-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسض ﬁم-د
أ÷ع -ي-دري ،ع-ن “ؤي-ل  71مشص-روع-ا ‘ ﬂت-لف
أل-ق-ط-اع-ات م-ن ج-م-لة  311م -ل-ف “ت أŸصص-ادق-ة
’ول من ألسصنة أ÷ارية.
عليها خÓل ألسصدأسصي أ أ
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‘ أل -ق -ط-اع أل-ع-ام ب-ق-يت غ Òمسش-ت-غ-ل-ة ب-ع-د أن غ-ادره-ا
أŸسش -ت -ف -ي -دون م -ن-ه-ا سش-وأء م-ت-ن-ق-ل Úل-ل-ع-م-ل ‘ و’ي-ات
›اورة أو حتى خارج ألوطن أو أنهم فتحوأ عيادأت
خاصشة ،مضشيف Úأن هذه ألفئة مازألت تعت Èمسشتفيدة
م -ن ألسش -ك -ن أل -وظ -ي -ف -ي و“ت -لك م -ف-ات-ي-ح ألشش-ق-ق أل-ت-ي
أسشتفادت منها.
ع -ن أŸوضش -وع ول -غ-ي-اب م-دي-ر ألصش-ح-ة ل-ل-و’ي-ة ع-ب-د
ألكرﬁ Ëمد أ◊بيب عن منصشبه ⁄ ،توضشح مصشالح
أل -ق -ط-اع أي ت-ف-اصش-ي-ل ع-ن مسش-أال-ة ألسش-ك-ن-ات أل-وظ-ي-ف-ي-ة

للقطاع ألصشحي Ãعسشكر ،مؤوكدة وجود عجز فادح ‘
أأ’ط - -ب - -اء أأ’خصش - -ائ - -ي Úع - -ل - -ى مسش - -ت- -وى أŸؤوسشسش- -ات
أ’سشتششفائية ألعمومية ،أأ’مر ألذي أسشتدعى فتح باب
أل- -ت -وظ -ي -ف لـ  78م- - -نصشب ط- - -ب- - -يب ﬂتصش ‘ ع - -دة
أختصشاصشات منها ألقلب وأأ’ورأم وأ÷هاز ألهضشمي ،فهل
سشيلقى هؤو’ء نفسش مصش Òأأ’طباء أأ’خصشائي Úألذين
يعملون ‘ ظروف مزرية بفعل عدم أسشتقرأرهم وعدم
أسشتفادتهم من ألسشكن ألوظيفي ؟

معسسكر :أام ا.Òÿسس

إلعثور على ثÓث جثث متعفنة ‘ أإماكن متفرقة ببجاية

أكد عبد أ◊كيم لطرشش من أ◊ماية أŸدنية ،لـ«ألششعب”” ،أن مصشا◊ه سشجلت ،أمسش ،ثÓث حا’ت وفاة
أ’ششخاصش ‘ حالة متقدمة من ألتعفن ،أ◊الة أأ’و ¤لششخصش يبلغ من ألعمر  92سشنة ،وجد دأخل منزله بحي
سشيدي أحمد ببجاية ،وجثة أخرى لششيخ آأخر وجد ميتا Ãنزله ألكائن بقرية ”إأزونباقن” Ãدينة أقبو ،ويبلغ من
ألعمر  70سشنة ،أما أ◊الة ألثالثة فهي جثة ششخصش ›هول ألهوية بإاحدى أŸنحدرأت ألكائنة بحي  260مسشكن
Ãدينة سشيدي عيشش ،ويÎأوح عمره ب 40 Úو 50سشنة.
نشش Òإأ ¤أنه ،يجب ألتكفل باأ’ششخاصش أŸسشن Úخاصشة ‘ أيام أ◊ّر ،حيث ’ يعقل تركهم أ’يام دون
ألسشؤوأل عليهم ،وهو ما حدث للضشحيت Úأأ’ولي ،Úوأللذين وجدأ جثت Úهامدت ‘ Úحالة تعفن متقدمة ،وهو
ما يعني عدم ألسشؤوأل عليهما وأ’طمئنان على صشحتهما من طرف أأ’قارب .وقد حذرت مديرية ألصشحة للو’ية
أŸوأطن ،Úوخاصشة كبار ألسشن وأŸرضشى وأأ’طفال من ألتعرضش أ’ششعة ألششمسش بششكل مباششر ،وطالبتهم
بتجنب أÿروج إأ ¤أأ’ماكن أŸفتوحة وقت ألظهÒة ،وألبقاء ‘ ألغرف أأ’ك Ìبرودة مع إأغÓق ألسشتائر نهارأ
وفتح ألنوأفذ لي ،Óوألتوجه فورأ للطبيب عند ألششعور بأاي أعرأضش غ Òطبيعية ،كما أكدت على Œنب أإ’جهاد
وضشرورة أرتدأء أÓŸبسش ألقطنية ألفا–ة ،وتناول ألسشوأئل بكÌة خاصشة قبل أÿروج من أŸنزل ،وعدم
ألتوأجد ‘ أأ’ماكن أŸزدحمة أو سشيئة ألتهوئة.

بجاية :بن النوي توهامي

’ئمة:
’م Úألعام لتنسصيقية أ أ
حجيمي جلؤل أ أ

نعمل من أإجل قوإن– Úمي إإ’مام وموظفي إلقطاع
’م Úألعام للتنسصيقية
طلب حجيمي جلؤل أ أ
ألؤطنية لÓئمة ومؤظفي ألشصؤؤون ألدينية على
ه -امشض أل -ي -ؤم أل -درأسص -ي أل -ذي أح -تضص -ن-ه أŸرك-ز
’سصÓ- -م- -ي بسص- -ك- -ي- -ك -دة ،ح -ؤل خ -ط -ر
أل- -ث- -ق- -ا‘ أ إ
أ’ع- -ت- -دأء ع- -ل- -ى أŸسص- -اج- -د ،ب- -ت- -ؤف Òأ◊م- -اي -ة
أل -ق -ان -ؤن -ي -ة ل Ó-ئ -م -ة وم -ؤظ -ف -ي ق -ط-اع ألشص-ؤؤون
ألدينية.
ق- -ال إأن ه- -ذه أ◊م- -اي- -ة ب- -اتت ضش- -روري -ة ‘ ظ -ل
أسش -ت -م -رأر أ’ع -ت-دأءأت ع-ل-ى أ’ئ-م-ة م-ن ق-ب-ل أع-دأء
أŸرجعية ألوطنية أŸتمسشك Úبالفكر ألتكفÒي وألغلو
ألديني بعيدأ عن ألوسشطية.
أوضشح حجيمي ‘ هذأ أإ’طار”” ،أن ألفرأغ ألقانوي
لعب دورأ سشلبيا ‘ هذأ ألششأان ،أأ’مر ألذي جعل
ألتنسشيقية ألوطنية تسشعى لدى وزير ألعدل ’سشتصشدأر
قانون يجرم ألتعدي على أإ’مام نظرأ للدور ألهام
أل -ذي ي -ؤودي -ه ،ف -ه -و ي -ع-م-ل ع-ل-ى ح-م-اي-ة أ÷م-ه-وري-ة
Óسشف ’ أحد يحميه ،إأضشافة إأ ¤أن
ومؤوسشسشاتها ،ول أ
أŸسش- -اسش ب- -اإ’م -ام ل -يسش م -ث -ل أŸسش -اسش ب -الشش -خصش
ألعادي لطبيعة أŸهمة ألتي على كاهله”” ،مؤوكدأ على””
أن أسش -ت -ق -رأر أÛت -م-ع م-ن أسش-ت-ق-رأر أŸسش-ج-د ،وأن
نقابته ششاركت ‘ كل ألقضشايا ألتي دعمت أسشتقرأر
أÛتمع”” ،وطالب من أ’ئمة”” ألصش Èوأ’بتعاد عن
أÿط -اب -ات أŸت -ط -رف -ة ،وم -ع-ا÷ة أل-قضش-اي-ا أŸث-ارة

بأاسشلوب قانو ÊوÃسشار هادف وحضشاري””.
وأرج -ع ح -ج-ي-م-ي ه-ذه أÓÿف-ات أŸت-ك-ررة”” ،إأ¤
خÓفات ‘ ألقناعات وأŸرجعية ألدينية ،ب Úأإ’مام
وأŸصش -ل ،Úورأءه -ا أي -اد تسش -ع -ى ل -ل-ت-ح-ريضش وضش-رب
أŸرجعية ألوطنية”” ،كما كششف أأ’م Úألعام للتنسشيقية
””أن ‘ أأ’مر مؤوأمرة من قبل هؤو’ء تهدف إأ ¤تششويه
صش -ورة أأ’ئ -م -ة م -ن خ Ó-ل ت -ل-ف-ي-ق قضش-اي-ا أع-ت-دأءأت
جنسشية وجرأئم لهم ،وفق خطة مدروسشة وﬁكمة،
و‘ كث Òمن أأ’حيان تثبت ألعدألة وألتحقيقات عدم
صشحتها””.

سسكيكدة :خالد العيفة

 ⁄يتلقؤأ أجؤرهم مدة  3أشصهر

عمال مؤوسشسشة ““إإيكوناك““ بسشكيكدة يحتجون

أحتج قرأبة  300عامل نظافة Ãؤوسشسشة ””أكوناك””
لبلدية سشكيكدة أمسش أمام مقر ألو’ية للتعب Òعن
سشخطهم جرأء عدم حصشولهم على أجورهم ألششهرية
Ÿدة  03أششهر كاملة.
أكد عدد من ألعمال ألذين كانوأ ‘ حالة غضشب
÷ري -دة ””ألشش -عب”” ””أن -ه -م وم -ن -ذ شش -ه -ر رمضش -ان أي -ن
–صشلوأ على قسشط صشغ Òمن أأ’جرة ألششهرية ⁄
ي -ت -ل -ق -وأ روأت -ب -ه -م ،أأ’م -ر أل -ذي ج -ع -ل وضش -ع -ي -ت -ه -م
أ’جتماعية تتفاقم.
قال هؤو’ء ،إأن وضشعهم ألصشعب حرم أطفالهم من
كسشوة ألعيد””.و ⁄يعد بإامكانهم ألثقة ‘ ألوعود ألتي
ي-ط-ل-ق-ه-ا مسش-ؤوول-و أŸؤوسشسش-ة وأل-ب-ل-دية ،خصشوصشا وأن
عيد أأ’ضشحى و ألدخول أ’جتماعي على أأ’بوأب””،
وتعجب أÙتجون من –جج مسشؤوو‹ ألبلدية ‘
ت -فسش Òع -دم تسش -دي -د أج -وره -م ،أل-ت-ي أرج-ع-وه-ا إأ¤
مششاكل إأدأرية ومالية ،قائل Úإأن هذأ ألتÈير ينطبق
عليهم ’ على غÒهم حيث تصشب أجور باقي عمال
ألبلدية ‘ وقتها وأŸششاكل أŸالية غ Òمطروحة،
متهم Úألبلدية بالتفرقة.
ألعمال أÙتجون قطعوأ أك Ìمن  03كيلومÎأت

مشش -ي -ا ع -ل -ى أأ’ق -دأم م -ن أم -اك -ن ع -م -ل -ه -م إ’يصش -ال
أنششغا’تهم ومعاناتهم أليومية وطرحها على أŸسشؤوول
أأ’ول على رأسش ألو’ية ،قبل أن ينظموأ أمام مقر
أل -و’ي -ة وق -ف -ة أح-ت-ج-اج-ي-ة ،غ-اي-ت-ه-م م-ق-اب-ل-ة أل-وأ‹
درفوف حجري لطرح عليه بعضش أ’نششغا’ت من
بينها ،ألنظر ‘ أأ’جرة ألششهرية ألتي ’ تكفي حسشب
ألعمال حاجياتهم أليومية كاŸرضش ،وألعÓج ناهيك
عن عدم أنتظام صشبها من قبل أŸؤوسشسشة ،إأضشافة أ¤
ظروف ألعمل ألقاسشية.
م -ن ج -ه -ت -ه أرج -ع ك-م-ال ط-ب-وشش رئ-يسش أÛلسش
ألششعبي لبلدية سشكيكدة ألسشبب إ’ششكال إأدأري ،ووعد
بصشب أج -ور ع -م -ال أل -ن -ظ -اف -ة أÙت -ج ‘ Úظ -رف
أقصشاه أسشبوع.
Óششارة ،أفرجت ،أمسش أأ’ول ،بلدية سشكيكدة عن
لإ
 3مÓي Úدج لصشالح مؤوسشسشة ””أيكوناك”” إأثر مدأولة
أÛلسش ألبلدي ‘ دورة أسشتثنائية ،أأ’مر ألذي Áكن
أŸؤوسشسشة من دفع روأتب ألعمال ،وبالتا‹ أسشتمرأر
أŸؤوسشسشة ‘ أدأء عملها بكل أريحية دون إأكرأه.

خالد العيفة

أثقل حصصيلة للحرأئق مسصجلة منذ  20سصنة بسصطيف

إإتÓف  1200هكتار من إلغابات و 3آإ’ف ششجرة مثمرة
أك -د مصص -در مسص -ؤؤول ‘ أŸدي -ري-ة أل-ؤ’ئ-ي-ة
’خÒة
ل-ل-ح-م-اي-ة أŸدن-ي-ة بسص-ط-ي-ف ،أن هذه أ أ
شص-ه-دت حصص-ي-ل-ة ث-ق-ي-ل-ة وم-رعبة هذأ ألعام ‘
ح- -رأئ- -ق أل- -غ- -اب- -ات ،ع -ل -ى غ Òع -ادة م -ن -اط -ق
ألؤ’ية ،ألتي  ⁄تسصجل حصصيلة ‡اثلة منذ
أك Ìمن  20سصنة.
ب - -حسشب مصش - -ل - -ح - -ة أإ’ع Ó- -م وأ’تصش - -ال ب - -ذأت
أŸديرية ،و‘ عملية تقييمية Ÿا سشجلته ألو’ية ،منذ
ألفا— جوأن وأ ¤غاية نهاية ششهر جويلية من ألعام
أ÷اري ،فانه ” إأحصشاء  320حريق “كنت مصشالح
أ◊ماية أŸدنية من إأخماد ثÓثة أرباع منها ‘ بدأية
نششوبها ‘ ،ح Úأن  80حريقا آأخرأ تسشببت ‘ خسشائر
جسشيمة “ثلت ‘ إأتÓف  1200هكتار من أأ’ششجار
ألغابية Ãختلف أنوأعها ،و 228هكتار من أأ’دغال،
و 95ه -ك-ت-ارأ م-ن أ◊شش-ائشش وب-ق-اي-ا أÙاصش-ي-ل م-ن
أ◊بوب ،و 58.5هكتارأ من حقول أ◊بوب Ãختلف
 Óوت ،Íو 2919ششجرة
أصشنافها ،و 11276حزمة ك أ
مثمرة Ãختلف أنوأعها ،ووصشف ذأت أŸصشدر هذه
أ◊صشيلة باŸرعبة.

Œدر أإ’ششارة إأ ¤أن آأخر حريق Úسشج Óبالو’ية،
أأ’سشبوع أŸاضشي ،بقرية ثيقناث Úببلدية بني ورثيÓن،
وعرفا Œنيد مصشالح أ◊ماية أŸدنية لوسشائل وحدة
بني ورثيÓن مدعمة بوسشائل أخرى من ألوحدأت
ألثانوية أÛاورة قنزأت ،بوقاعة وبوعندأسش وكذأ
ألوحدة ألرئيسشية سشطيف– ،ت إأششرأف قائد ألوحدة
أل -رئ-يسش-ي-ة ب-إاج-م-ا‹  80ع- -ون Ãخ- -ت- -ل -ف أل -رتب 5
ششاحنات إأطفاء وحافلة نقل أأ’فرأد و 3سشيارأت قيادة
وسشيارة إأسشعاف.
وحريق غابة ‡اثل ،ب Úقريتي إأيغيل علي وآأيت
موسشى ألتابعت Úعلى ألتوأ‹ لبلديتي بني ششبانة وبني
ورثيÓن ،وقد تسشبب ‘ أحÎأق وإأتÓف حوأ‹ 4
هكتارأت من أأ’دغال و 1هكتار من أأ’ششجار أŸثمرة
(ت Úوزيتون).
ي -ذك -ر ،أن أإ’ذأع -ة أ÷ه -وي -ة بسش -ط -ي -ف وت-ن-ف-ي-ذأ
لتعليمات وزأرة أ’تصشال ،كانت قد وضشعت مؤوخرأ
خطا أحمرأ للتبليغ عن كل حوأدث أ◊رأئق وطلب
ألنجدة.

سسطيف :نورالدين بوطغان
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الثÓثاء  ٠٨أاوت  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ١٦ذي القعدة  ١٤٣٨هـ

Œتهد ‘ ““تلميع““ صصورة اŸقاصصد اÿارجية لتصصدير السصياح
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وكا’ت سشياحية تضشرب عرضس ا◊ائط نداء ترقية الؤجهة الداخلية
^ «أاونات”” وحيد ‘ مؤاجهة اŸنافسشة الششرسشة وعروضس خاصشة للعائÓت
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ل-دائ-م ع-ن ““ال-رب-ح““

التخييم م ؤؤجل...
وششقق ›هزة على طؤل
السشاحل بـ  8آا’ف دينار

¿ÉªMO øH AGôgR
ت -غ -رد ال -وك-ا’ت السس-ي-اح-ي-ة خ-ارج ““سس-رب““
الوزارة الوصسية ،فإاذا كانت هذه اأ’خÒة تركز
‘ جميع ﬂططات عملها القطاعية على
ت- -رق- -ي- -ة وج -ه -ة ا÷زائ -ر ل -ت -حسس Úج -اذب -ي -ة
وتنافسسية النشساط السسياحي ،وتدعو الفاعلÚ
‘ القطاع واŸهني Úإا ¤ا’نخراط ‘ هذا
اŸسسعى للÎويج للمقصسد ا÷زائري ،يجتهد
مسسÒو وكا’ت السسياحة واأ’سسفار باŸقابل ‘
““ت -ل-م-ي-ع““ صس-ورة ال-وج-ه-ات اÿارج-ي-ة ل-ب-ل-دان
›اورة وأاخرى موجودة ‘ قارات بعيدة ،غÒ
آابه Úبالظرف ا◊ا‹ الذي يفرضض تنسسيق
وت-ك-اث-ف ج-ه-ود ا÷م-ي-ع ل-ل-مسس-اه-مة ‘ تنويع
مصس - -ادر ال - -دخ - -ل ال - -وط - -ن- -ي خ- -ارج ق- -ط- -اع
اÙروقات ،وŒاوز ““صسدمة أاسسعار النفط ““
بأاقل اأ’ضسرار.
 ⁄تنجح ““جغرافية““ ا÷زائر ،و’ ‡يزاتها
ومواقعها اÓÿبة ‘ إاقناع الكث Òمن هؤو’ء
ب -الÎوي -ج Ÿق -اصس -ده -ا ،وإان ك -ان -وا ي -عÎف-ون
ب -ج -م -ال -ه -ا ،غ Òأان ذلك ’ ي -ك -ف -ي حسس -ب -ه -م
’سستقطاب السسياح اأ’جانب ،أاو إارضساء رغبات
ال - -زب - -ون اÙل - -ي ،بسس - -بب ت - -د Êاÿدم- -ات
اŸقدمة على مسستوى الفنادق ،ونقصض هياكل
ا’سستقبال ،عكسض الدول العربية أاو اأ’وروبية
وحتى اأ’سسيوية التي قطعت حسسبهم أاشسواطا
م -ع -تÈة ‘ ذلك خ -دم-ة وتشس-ج-ي-ع-ا ل-لسس-ي-اح-ة
الداخلية.
وي -عÎف أان -يسض زاب -ي ،اŸم -ث -ل ال -ت -ج -اري
لوكالة نوميديا للسسياحة واأ’سسفار ،أان هذه
اأ’خÒة –رصض ‘ ع - -م - -ل - -ه - -ا ع - -ل- -ى ج- -ذب
““ا÷زائري ““Úنحو اأ’سسواق اÿارجية ،و–ثهم
ع -ل -ى ال -ق-ي-ام ب-رحÓ-ت ن-ح-و اÿارج ،ب-ع-د أان
تقÎح عليهم برنا›ا بأاسسعار مغرية ،يوضسع
بالتنسسيق مع أاصسحاب وكا’ت سسياحية أاجنبية
ومتعامل ‘ Úالقطاع.

تؤنسس وتركيا اأ’ك Ìطلبا
والفيتنام الؤجهة ا÷ديدة
وتبقى تونسض وتركيا اŸقصسدين اأ’ك Ìطلبا
من طرف ا÷زائري ‘ ،Úح Úدخلت بلدان
آاسسيوية Ûال اŸنافسسة على غرار الفيتنام،
ب -ع -د أان اسس -ت -ح -وذت م -ال -ي-زي-ا ،وأان-دون-يسس-ي-ا،
وت -اي Ó-ن -دا ،ع -ل -ى إاه -ت -م -ام -ه -م ‘ السس -ن-وات
اأ’خÒة ،وسسمح سسعر الرحلة اŸنظمة الذي ’
يتجاوز  ٢5٠أالف دينار للشسخصض الواحد Ÿدة
 ١٣يوما وأاحيانا أاك ،Ìللعديد منهم بالقيام
بهذه اŸغامرة واكتشساف ا÷زء الشسرقي من
الكرة اأ’رضسية.
ويÈر زاب -ي ““ع-زوف““ ال-وك-ا’ت السس-ي-اح-ي-ة
اÙلية عن خدمة الوجهة الداخلية ،بانعدام
الطلب عليها سسيما ‘ فصسل الصسيف ،حيث
ي - -فضس - -ل ا÷زائ - -ري - -ون حسس - -ب - -ه اŸق - -اصس- -د
اÿارج -ي -ة ،م -ث -ل ت -ونسض ،ت -رك-ي-ا ومصس-ر ،ل-ذا
ت- -ك- -ت -ف -ي وك -ال -ت -ه ب -ت -ق -د Ëع -روضض خ -اصس -ة
بالسسياحة الصسحراوية ‘ موسسم اÿريف أاو
ال-رب-ي-ع ،ل-ت-ل-ب-ي-ة ال-ط-لب اŸسس-ج-ل خ-اصس-ة م-ن
طرف الشسباب.
ويبقى سسعر الفنادق ونقصض اÿدمات‘ ،
ن- -ظ- -ر زاب- -ي أاك Èع- -ائ- -ق لÎق- -ي- -ة السس -ي -اح -ة
ال -داخ -ل-ي-ة ،إاذ ي-ك-ل-ف قضس-اء أاسس-ب-وع واح-د ‘
فندق جزائري  ١٢٠أالف دينار وأاحيانا أاك،Ì
‘ ح Úيكلف نصسف اŸبلغ بدولة تونسض مث،Ó
مشسÒا إا ¤أان ا’تفاقيات اÈŸمة مع الفنادق

ل Ó-سس -ت -ف -ادة م -ن ال-ت-خ-ف-يضس-ات غÒ
كافية كون اأ’سسعار تبقى مرتفعة.
إاذا ك - - -ان زاب - - -ي يÈر ع - - -زوف
ال-وك-ا’ت السس-ي-اح-ي-ة ع-ن الÎويج
ل- -ل- -م- -قصس -د ا÷زائ -ري ب -غ -ي -اب
ال-ط-لب وارت-ف-اع أاسس-ع-ار اإ’ي-واء
بالفنادق ،فإان اŸديرة العامة
ل -وك-ال-ة ك-راي-ي-بسض ت-ور رب-ي-ع-ة
تÓعة ترجع تفضسيل خدمة
ال- -وج -ه -ة اÿارج -ي -ة ع -ل -ى
حسس - -اب ال - -داخ- -ل- -ي- -ة ،إا¤
صس- -ع -وب -ة ا◊صس -ول ع -ل -ى
ال- - -ت - -أاشسÒة ب - -ال - -نسس - -ب - -ة
Óج -انب ال -راغ -ب‘ Ú
ل -أ
اÛيء للجزائر ،سسواء
ك- - - -ان- - - -وا سس - - -ي - - -اح أاو
متعامل ‘ Úالقطاع،
إاذ تضسطر كما قالت
إا ¤ان -ت -ظ -ار أاشس -ه-ر
ل-دراسس-ة ال-ط-لب ،وأاشس-ه-ر
أاخرى Ÿنح التأاشسÒة وهو ما يثبط عمل
الوكالة ويجعل زبائنها يفقدون الثقة فيها.
وتقول أان لديها النية ‘ ترقية اŸقصسد
ا÷زائ- -ري ،ل- -ك- -ن ‘ ظ- -ل ه- -ذه ال -ظ -روف ’
Áكنها تقد Ëالكث ،Òوتكتفي بتوجيه السسياح
ا÷زائ -ري Úإا ¤اÿارج ،ن -ظ -را ل -ل -ت-ح-ف-ي-زات
والتسسهيÓت اŸمنوحة لهم من عدة دول.

ششرم الششيخ تنافسس الؤجهات
الدولية التقليدية بقؤة
ت -ن -افسض شس -رم الشس -ي -خ Ãصس -ر،
هذه السسنة بقوة الوجهات الدولية
““التقليدية““ تونسض وتركيا ،التي
ت-ع-ود ا÷زائ-ري ع-ل-ى قصس-ده-ا
لقضساء عطلته السسنوية بعيدا
ع -ن ضس -غ -ط ال-ع-م-ل وال-روتÚ
اليومي ،واجتهد اŸتعاملون
‘ القطاع السسياحي Ãصسر
ب - -ال - -ت - -ع- -اون م- -ع وك- -ا’ت
سس -ي -اح -ي -ة ج -زائ -ري -ة‘ ،
تقد Ëعروضض ““مغرية““
’سس -ت -ق -ط-اب أاك Èع-دد
من ا÷زائري Úو الفوز
بذلك بأاك Èحصسة من
السس -وق ا÷زائ -ري -ة ال -ت-ي
أاصسبحت من أاهم اأ’سسواق لدى اŸصسريÚ
خاصسة هذه السسنة على حد قول مدير شسركة
سسكاراموشض للسسياحة تامر اأ’بيضض.
وي- -رى اŸت- -ع- -ام- -ل- -ون ‘ ›ال السس -ي -اح -ة
Ãصس -ر ‘ ،السس -ائ-ح ا÷زائ-ري ““زب-ون-ا م-ه-م-ا““
كونه يعيشض اسستقرارا يجعله ’ يفوت اسستغÓل
ع-ط-ل-ة ن-ه-اي-ة السس-ن-ة ل-قضس-اء أاي-ام م-ن ال-راح-ة
بعيدا عن البلد اأ’م ،وهو ما جعلهم يعيدون
ب-ر›ة ب-وصس-ل-ت-ه-م ب-اŒاه-ه ’سس-ت-قطابه نحو
ال -وج -ه -ة اŸصس-ري-ة ،ب-ت-ق-د Ëع-روضض م-غ-ري-ة
تراعي قدرته الشسرائية ،فعلى سسبيل اŸثال ’
ا◊صس -ر رح -ل-ة سس-ي-اح-ي-ة Ÿدة  ١٠أاي-ام لشس-رم
الشس-ي-خ ت-ك-لف  ١٠٠أال-ف دي-ن-ار ،ك-م-ا ب-ر›ت
رحÓ-ت أاخ-رى ل-ل-غ-ردق-ة ،وم-ن-ت-ج-ع-ات ال-ب-حر
اأ’حمر ،بأاسسعار تÎاوح ب ١٠٠ Úأالف إا١٤٠ ¤
أالف دينار جزائري.
ويتضسمن العرضض اŸوجه للسسائح ا÷زائري

تأاشسÒة
ال- - -دخ - -ول إا ¤مصس - -ر،
تذكرة الطائرة مع اÿطوط اŸصسرية
انطÓقا من ا÷زائر-القاهرة-شسرم الشسيخ-
ا÷زائر ،أاو أاي مدينة أاخرى ﬂتارة ،اإ’قامة
‘ فنادق  ٤أاو ‚ 5وم وا’سستفادة من خرجات
منظمة مع دليل سسياحي.
ويسسعى هؤو’ء مثل ما قال اأ’بيضض ،إا ¤فتح
خط جوي مباشسر ب Úا÷زائر وشسرم الشسيخ،
ل -تسس -ه -ي -ل ت-ن-ق-ل السس-ي-اح ا÷زائ-ري Úوت-ق-ل-ي-ل
مشس -ق -ة السس-ف-ر ع-ن-ه-م ،خ-اصس-ة وأان ال-رحÓ-ت
اŸتوفرة حاليا تقتضسي اŸرور بالقاهرة ،قبل
أاخ- -ذ ط -ائ -رة أاخ -رى ل -ل -ت -وج -ه إا¤
اŸدي-ن-ة اÙددة،

وه- - - -و م- - - -ا ي - - -راه
البعضض مضسيعة للوقت ،ناهيك عن
التعب اŸرتب عنها.

تبادل السشياح ’ ...أاثر له
‘ ﬂطط عمل الؤكا’ت
ي -عÎف اأ’ب -يضض أان ا÷زائ -ر ب -ل -د ج-م-ي-ل،
Áلك م -ق -وم -ات وم -ؤوه Ó-ت ط-ب-ي-ع-ي-ة خÓ-ب-ة
Œعله يتحول إا ¤مقصسد سسياحي بامتياز ،لكن
اŸشساكل التي تواجه اŸتعامل Úاأ’جانب ‘
ا◊صسول على تأاشسÒة الدخول إاليهŒ ،علهم
يعزفون عن وضسعه ضسمن الÈنامج الÎويجي
للوكا’ت السسياحية ‘ بلده ÷ب السسياح إاليه،

ف - -ا◊صس - -ول ع - -ل- -ى ال- -ت- -أاشسÒة
ا÷زائ-ري-ة ي-ت-ط-لب وق-ت-ا ط-ويÓ
يصسل أاحيانا -حسسب قوله  -إا¤
ث Ó-ث -ة أاشس -ه -ر ل -ت -ل -ق -ي ال-رد ع-ل-ى
ال- -ط- -لب ف- -ق- -ط ،ع- -كسض السس -ف -ارة
اŸصسرية التي “نحها ‘ ظرف ٤٨
سساعة لتشسجيع السسياحة الداخلية.
وعلى هذا اأ’سساسض تبادل الوفود
السس- -ي- -اح- -ي- -ة ب Úال- -ب -ل -دي -ن ،أام -ر غÒ
مطروح لديهم اآ’ن ‘ ظل وجود مثل
هذه العراقيل والصسعوبات ،إاذ كيف Áكن
لهم بر›ة رحÓت منظمة أ’فواج من
السسياح ،وهم عاجزون عن ا◊صسول عن
ال- -ت- -أاشسÒة ال- -دخ- -ول ل -ل -ج -زائ -ر ‘ ال -وقت
اŸن -اسسب ،م -ا يضس-ع وك-ال-ت-ه-م السس-ي-اح-ي-ة ‘
موقف صسعب هم ‘ غنى عنه ،لذا يكتفون
ب« اسس -تÒاد السس -ي -اح““ ،ب -ال-ت-ع-اون م-ع وك-ا’ت
جزائرية ،تتو ¤تنظيم رحÓت بأاسسعار مغرية
÷ذب الزبون ا÷زائري.
وي -رى اأ’ب -يضض أان أاسس -ع -ار ال -ف-ن-ادق ع-ام-ل
““منفر““ للمتعامل Úوالسسياح اأ’جانب ،فجميع
ال -ف -ن -ادق ا÷زائ -ري -ة ع-ل-ى ح-د ق-ول-ه ت-ع-ت-م-د
أاسسعارا خاصسة باŸسستثمرين وليسض بالسسياح،
عكسض ما هو معمول به ‘ مصسر أاو ‘ دول
أاخرى ،حيث توضسع تسسعÒة خاصسة بالوكا’ت
السسياحية التي Œلب أاك Ìمن زبون للفندق،
وأاسسعار ا◊جوزات ‘ فصسل الشستاء ليسست هي
نفسسها ‘ موسسم ا’صسطياف ،وهذا اأ’مر ’
ت-ع-م-ل ب-ه ال-ف-ن-ادق ا÷زائ-ري-ة ال-تي
ترفضض إادراج تخفيضسات
لفائدة السسياح ،حتى وإان
بقيت غرفها شساغرة طول
العام.
وي -ت-ق-اسس-م صس-احب وك-ال-ة
ف -ا‹ ل-لسس-ي-اح-ة ج-وان ق-اسس-م
من تركيا نفسض الرؤوية ،حيث
يÈر “سسك وك -ال -ت -ه ب -ال-وج-ه-ة
اÿارج - - -ي - - -ة ،ب - - -ع - - -دم وج- - -ود
Óج-انب
–ف -ي-زات ‘ ا÷زائ-ر ل -أ
÷لب السس -ي -اح إال -ي -ه -ا ،فصس -ع -وب -ة
ا◊صس -ول ع -ل -ى ت -أاشسÒة ال -دخ -ول،
وأاسس- -ع- -ار ال- -ف- -ن- -ادق ،ع -ام Ó-ن غÒ
ﬁفزان على وضسع عروضض ترويجية
مشسÎك -ة ل -ت -ب -ادل أاف-واج السس-ي-اح ،ل-ذا
يقتصسر العمل على اسستقطاب ا÷زائري Úنحو
ال-وج-ه-ة الÎك-ي-ة ،وع-دده-م ي-رت-ف-ع سس-ن-ة ب-ع-د
أاخرى ،فعلى سسبيل اŸثال شسركته تعمل على
اسستقبال ب ٣5٠٠ Úإا ٤5٠٠ ¤جزائري سسنويا،
ب- -فضس -ل ال -ع -روضض اŸم -ي -زة واأ’سس -ع -ار ال -ت -ي
توفرها لهم إاذ Áكن للسسائح ا÷زائري التمتع
بعطلة Ÿدة أاسسبوع Ãبلغ  ٧٠أالف دينار إا¤
غاية  ١١٠أالف دينار ،و‘ فنادق راقية ،ناهيك
عن وضسع برنامج ثري يشسمل رحÓت منظمة
إا ¤م -ن -اط -ق أاث -ري -ة وسس -اح -ل -ي -ة تشس -ت -ه-ر ب-ه-ا
العاصسمة التاريخية اسسطمبول.

«أاونات”” يؤاجه اŸنافسشة الداخلية
واÿارجية باإمكاناته اŸتاحة
يقف الديوان الوطني ا÷زائري للسسياحة
““أاون - -ات““ وح - -ي - -دا ‘ م- -واج- -ه- -ة اŸن- -افسس- -ة
اÿارج -ي-ة وال-داخ-ل-ي-ة ب-إام-ك-ان-ي-ات-ه اŸت-اح-ة،
حيث يجتهد ‘ كل موسسم لتقد Ëعروضض
للسسائح ا÷زائري رافضسا بذلك ترك الفراغ
وم-ن-ح ال-ف-رصس-ة ل-ل-وك-ا’ت السس-ي-اح-ي-ة اÙلية
لتصسدير ““السسياح““ نحو الوجهات الدولية.
وحتى يتجاوب مع الطلب اÙلي ،أاطلق
الديوان ا÷زائري السسياحي برنا›ا خاصسا
Ãوسسم ا’صسطياف موجه خصسيصسا للعائÓت،
ي -تضس -م -ن حسسب م-دي-ره ال-ع-ام ﬁم-د شس-ري-ف
سسÓطنية تأاج Òإاقامات وشسقق مفروشسة على
طول السساحل ا÷زائري ،بأاسسعار تÎاوح ب٧ Ú
آا’ف إا ١٤ ¤أالف دينار لليوم و÷ميع أافراد
العائلة ،وهي ‘ نظره مقبولة مقارنة بأاسسعار
الفنادق التي تؤوجر غرفة بـ  ١5أالف دينار إا¤
 ٢٠أالف دينار لليلة ولشسخصض واحد.
وق -ال سس Ó-ط -ن -ي -ة إان ال -دي -وان يسس -ت -ه -دف
بÈن-ا›ه ه-ذا ال-ط-ب-ق-ة اŸت-وسس-ط-ة ل-تشس-ج-يع
السس- -ي- -اح -ة ال -داخ -ل -ي -ة ،وإان ك -ان ال -ك -ث Òم -ن
ا÷زائري Úيفضسلون التوجه إا ¤تونسض رغم أان
أاسسعار الرحلة السسياحية تبقى مرتفعة بالنسسبة
للموظف ،فعلى سسبيل اŸثال ’ ا◊صسر يكلف
أاسسبوع واحد ‘ تونسض ب ٣٠ Úأالف إا 5٠ ¤أالف
دي -ن -ار ل -ل -ف -رد ال -واح-د ،وإاذا ك-ان ع-دد أاف-راد
العائلة  ٤أاو  5أافراد تكلف الرحلة  ٢٠٠أالف
دي -ن -ار ،ع-كسض م-ا ي-ق-دم-ه ال-دي-وان السس-ي-اح-ي
ا÷زائري شسقق مفروشسة على طول السساحل
بسسعر متوسسط يÎاوح ب ٨ Úإا ١٠ ¤آا’ف دينار
÷ميع أافراد العائلة ‘ اليوم.
ورغ- -م أان ال- -ط -لب ع -ل -ي -ه ي -ك ‘ Ìم -وسس -م
ا’صسطياف من طرف الشسباب خاصسة ،اضسطر
ال- -دي- -وان السس- -ي -اح -ي ا÷زائ -ري إا ¤ت -أاج -ي -ل
ال -ت -خ -ي -ي-م إا ¤غ-اي-ة اسس-تÓ-م مشس-اري-ع ال-ق-رى
السس -ي -اح -ي -ة ا÷اري إا‚ازه -ا ب -ك -ل م-ن سس-وق
ا’ثن Úببجاية بقدرة اسستيعاب  ٣٠٠سسرير،
وت -ي -م -ي -م -ون ب -أادرار ب -ن -فسض السس -ع -ة ،وأاخ -رى
بتاغيت بو’ية بشسار ،واكتفى ب›Èة رحÓت
منظمة لهذه الفئة للجبال ،وتنظيم أالعاب على
مسستوى الغابات والشسواطئ ،على غرار لعبة
بينت بول ،والغوصض البحري ،وسسكي نوتيك.
وأاكد سسÓطنية أان هذه اŸرافق السسياحية
التي سستنجز وفق اŸعاي Òالدولية سستتدعم
Ãراف-ق ل-لÎف-ي-ه وال-ت-ن-زه وال-ري-اضس-ة وق-اعات
ل-ل-م-ح-اضس-رات ل-ت-وف Òال-راح-ة ل-ل-زب-ائ-ن ،وهي
جهود ما فتئ الديوان يبذلها من أاجل تشسجيع
ودعم السسياحة الداخلية بتوف Òمرافق اإ’يواء
اŸريحة واÿدمات ا÷يدة وتقد Ëعروضض
ت -ن -افسس -ي -ة إا ¤ج -انب إاق -ام -ة ات -ف -اق -ي-ات م-ع
ﬂتلف الشسركاء ’سسيما مع شسركة اÿطوط
ا÷وي -ة ا÷زائ -ري -ة ل-ت-خ-ف-يضض ت-ذك-رة السس-ف-ر
بنسسبة  5٠باŸائة لفائدة السسياح.
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ا
لتحرير
ب -عضش ال -ت -ج -ه -ي -زات ال-عسش-ك-ري-ة ل-ل-ق-وات
ال -مصش -ري-ة وي-ح-ك-ي ال-ل-واء خ-ال-د ن-زار م-ا
جرى في ذلك الوقت يقول  «:لقد حملنا
رسش -ال -ة م -ن ه -واري ب -وم-دي-ن ي-ب-ل-غ ف-ي-ه-ا
ال-ق-ي-ادة ال-مصش-ري-ة اسش-ت-ع-داد الجزائر أ’ن
تضشع تحت تصشرف الجيشش المصشري ما
ي -ق -در بـ  60ط-ائ-رة ح-رب-ية و 150سشيارة
مصش-ف-ح-ة و 100دب-اب-ة ك-انت سش-ت-تسش-ل-مها
الجزائر من ا’تحاد السشوفييتي ،وكانت
ال -ج -زائ -ر ق -د م-ن ق-دمت  4أاسش-راب م-ن
طائرات ميج 17و 21في جانفي.»1973
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لسستعداد Ÿعركة العبور
ا إ
واسسÎداد سسيناء
ششعرت مصشر بخطورة الحرب القادمة
وهذا ما دفعها إالى العمل ،وخاصشة بعدما
ق -ام ال -خ-ب-راء ب-دراسش-ة م-ي-دان-ي-ة م-ع-م-ق-ة
ل- -مسش- -رح ال- -ع- -م -ل -ي -ات وق -درات ال -ج -يشش
ال-مصش-ري وإام-ك-ان-ات-ه ال-تسش-ليحية ،وضشعت
الدراسشة في ا’عتبار الموقف العسشكري
ل- -ل- -ع- -دو ،وك- -ان ال- -خ- -ب- -راء ال -عسش -ك -ري -ون
المصشريون قد فكروا في خطة هجومية
ب-م-واصش-ف-ات ف-ن-ي-ة ك-ان ل-ل-ع-ل-وم ال-رياضشية
وال -ط-ب-ي-ع-ي-ة وال-ف-ل-ك-ي-ة دور ف-ي-ه-ا؛ وع-م-د
ضش -ب -اط ال -ج -يشش ال -مصش -ري إال -ى اخ -ت-ي-ار
ال-وقت ال-م-ن-اسشب ل-ل-ق-ي-ام ب-الهجوم .وذلك
بعد عقد مؤوتمر المجلسش اأ’على للقوات
المسشلحة بمنزل أانور السشادات ،يوم 24
أاك-ت-وبر 1972م ال -ذي ق -ال وق -ت -ه-ا  «:إان-ن-ا
نقترب من ششّن الحرب على إاسشرائيل».
أاضشاف « :نحن اليوم أامام امتحان للقوات
المسشلحة خÓصشته أان هزيمة جوان 1967
ج -ع -لت ال -ع -دو والصش -دي -ق ’ ي -ث -ق ب -أان -ن -ا
سشنقاتل ،ولذلك فإان الحلول التي تعرضش
على كلها تدل على أاننا لن نحارب ...أامام
ششعبنا وأامام العدو والصشديق’ ،زم علينا
أان ن- -ث- -بت أان- -ن- -ا نسش- -ت- -ط- -ي- -ع أان نضش- -ح -ي
ون -ن -اضش -ل» .أاضش-اف ق-ائ « :Ó-ال-ق-ت-ال ي-ت-م
باأ’سشلوب الذي يمكننا به وما عندنا من
اأ’سش -ل -ح -ة وب-م-ا ل-دي-ن-ا ن-رسش-م ون-خ-ط-ط،
وبذلك يكون الكÓم له قيمة».
الحق أان الصشحافة المصشرية في أاعدادها
التي تلت تقلد أانور السشادات الحكم كانت
كلها تدفعه إالى الحرب دفًعا ،إالى درجة
أانه ششعر بالمسشؤوولية ،وقد ازداد ضشغط
ال- -ج- -زائ -ر ع -ل -ي -ه وم -ن ال -رئ -يسش ه -واري
بومدين بصشفة خاصشة؛ إاذ كان في كل مرة
يتكلم مع الرئيسش السشادات على العدوان
اإ’سش-رائ-ي-ل-ي وال-قضش-ي-ة ال-ف-لسش-ط-ينية ،وأان
الدول العربية ’ تزال مسشتمرة في حرب
البترول التي تم اإ’عÓن عنها بعد حرب
جوان .1967
بما أان النجاح يحتاج إالى تخطيط؛ فقد
اسشتخدمت القوات المسشلحة المهندسشين
ال-مصش-ري-ي-ن ل-ل-ت-خ-ط-ي-ط ال-م-حكم ’ختيار
موعد بدء الحرب وتجنب أاي أاخطاء تعود
على مصشر والجيوشش العربية بالويÓت؛

ف -ق -د وضش -ع ه -ؤو’ء ال -م -ه -ن-دسش-ون دراسش-ة
م -ح -ك -م -ة أاخ -ذت ب -ع -ي -ن ا’ع -ت-ب-ار ال-م-د
وال- -ج- -زر ،وسش- -رع- -ة ال -ت -ي -ار ،وات -ج -اه -ه،
وسشاعات الظÓم ،وسشاعات ضشوء القمر،
واأ’ح- -وال ال- -ج -وي -ة ف -ي ق -ن -اة السش -ويسش،
وح -ال -ة ال -ب -ح -ري -ن ال -م -ت -وسش-ط واأ’ح-م-ر
واخ-ت-ي-ار ال-ت-وق-ي-ت-ات ال-ت-ي ت-ح-ق-ق أافضش-ل
اسشتخدام للقوات المصشرية وششن الهجوم
على الجبهتين المصشرية والسشورية بنجاح،
ووضشع إاسشرائيل في أاسشوأا الظروف.
قرر أانور السشادات دخول الحرب مهما
كانت العواقب حتى يتخلصش من الضشغط
ال -مضش -روب ع -ل -ى ح -ك -وم -ت-ه ،وح-ت-ى ي-ت-م
هزيمة العدو ويتم اسشترداد اأ’رضش ،أ’ن
عدم تحريك القضشية قد يؤودي إالى حالة
م -ن السش -ك -ون ،والصش -مت وم -وت ال -قضش-ي-ة
وفقدان اأ’مل وضشياع العرب خاصشة مصشر
في اسشترداد حقهم وعودة أاراضشيهم.
ي-ق-ول م-ح-م-د ع-ب-د ال-غ-ن-ي ال-جمسشي اأنه
عندما حاولنا اختيار يوم الهجوم ،درسشنا
أايام اأ’عياد لدى العدو «:وجدنا أان لديهم
ثمانية أاعياد في ششهر أاكتوبر وهي :عيد
ال-غ-ف-ران (ي-وم ك-ي-ب-ور) ،وع-ي-د ال-م-ظÓ-ت،
وعيد التوراة وغيرها ،ولكل عيد من هذه
اأ’ع -ي-اد ت-ق-ال-ي-د وإاج-راءات ي-ق-وم-ون ب-ه-ا
تختلف عن العيد اآ’خر».
كان يهمنا في هذا الموضشوع معرفة تاأثير
ك -ل ع -ط -ل -ة ع -ل -ى إاج-راءات ال-ت-ع-ب-ئ-ة ف-ي
إاسشرائيل التي تعتمد اعتماًدا رئيسشيًا في
الحرب على قوات ا’حتياطي ،ومن خÓل
ال -دراسش -ة وج -دن -ا أان ي -وم ع -ي-د ال-غ-ف-ران
سشيكون ،يوم السشبت ،واأ’هم من ذلك أانه
اليوم الوحيد خÓل السشنة الذي تتوقف
فيه اإ’ذاعة والتلفزيون عن البث بوصشفه
جزًءا من تقاليد هذا العيد الذي يعد يوم
سش- -ك- -ون ك- -ام -ل؛ أاي أان اسش -ت -دع -اء ق -وات
ا’حتياط غير متاح؛ بسشبب عدم توصشيل
ال -م -ع -ل -وم -ة إال -ي -ه -م .ول -م ت -ك -ن ال-ه-وات-ف
ال-م-ح-م-ول-ة م-ت-وف-رة خÓ-ل السش-ب-ع-ي-ن-يات،
وك -ان إاب Ó-غ ج -ن -ود ا’ح -ت -ي -اط ل -ل-ت-ج-م-ع
يعتمد ،أاسشاسًشا على اإ’ذاعة والتلفزيون.
ووق -ع ا’ت-ف-اق ع-ل-ى شش-ه-ر أاك-ت-وب-ر ل-ي-ك-ون
موعد بدء العمليات أ’ن الليل طويل والجو
مناسشب وتكون إاسشرائيل على موعد مع
ث Ó-ث -ة أاع -ي-اد ،ب-اإ’ضش-اف-ة إال-ى ان-ت-ظ-اره-ا
لÓ-ن-ت-خ-اب-ات ال-ب-رل-م-ان-ي-ة ،وف-ي ال-م-ق-اب-ل

ت -ك-ون مصش-ر ف-ي شش-ه-ر رمضش-ان ال-م-ب-ارك
ال -ذي ي -ك-ون م-ف-عً-م-ا ب-اأ’ج-واء اإ’ي-م-ان-ي-ة
حيث ’ يتوقع العدو حدوث عدوان من
جانبنا فيه.
في ذلك الششهر تكون المÓحة البحرية
وحالة المد والجزر في القناة على اأحسشن
اأ’حوال ،وذلك يناسشب القوارب وتششغيل
ال -م-ع-دات وإانشش-اء ال-ك-ب-اري (جسش-ور ع-ل-ى
القناة لكي تمر فوقه الدبابات والعربات
وغ -ي -ره -ا) ،ك -م -ا ’ح -ظ ال-م-ه-ن-دسش-ون أان
القمر يكون سشاطعًا في نصشف اأ’ول من
ال-ل-ي-ل ب-م-ا يسش-اع-د ع-ل-ى اإنشش-اء ال-ك-ب-اري،
والنصشف اآ’خر من الليل يكون مظلماً مّما
يسشهل عملية المرور داخل سشيناء في تلك
اأ’ج -واء .ك -انت ا’سش -ت -ع -دادات ال-ح-رب-ي-ة
والتدريب العسشكري ،في كافة اأ’سشلحة
ال-ب-ري-ة وال-ب-ح-ري-ة وال-ج-وي-ة وا’سش-ت-طÓ-ع
على أاششدها ،وجرت عملية اإخفاء وتمويه
ع- -ل- -ى ن- -ط- -اق واسش- -ع ،واأصش- -ب- -ح ال -ج -يشش
المصشري على أاهبة ا’سشتعداد لÓنخراط
في حرب واسشعة ضشد العدو الصشهيوني،
دون أان يعلم أاحد من القيادات الوسشطى
وال-دن-ي-ا وال-ج-ن-ود ب-ال-ط-ب-ع موعد انطÓق
الششرارة اأ’ولى للحرب.
ل -ق -د أاب -دت ال-ج-زائ-ر اسش-ت-ع-داده-ا ل-دع-م
ال -ق -وات ال -مسش -ل -ح -ة ال-مصش-ري-ة ،وح-اولت
مصش -ر السش -ع -ي ل -ت -ع -ب -ئ -ة ال -ع-ال-م ال-ع-رب-ي،
وال -ج -زائ -ر خ-اصش-ة إاذ ط-ل-بت مصش-ر م-ن-ه-ا
اإ’م -داد ب -ب -عضش ال -ع -ت -اد ال -ح -رب -ي وج-اء
سش -ري -عً-ا ب-وصش-ول  150دب-اب-ة ب-تجهيزاتها
وطاقمها وتموينها ومدافعها كافة .فقد
كانت مصشر في حاجة اإلى قوة عسشكرية
مسشلحة كافية حتى تتيقن اأن العمليات
سشتكون لصشالحها وحتى تدخل اإلى الحرب
بثقة.
في الوقت ذاته ،اسشتقبل بومدين مرة
أاخرى الفريق سشعد الدين الششاذلي الذي
وصشل إالى الجزائر في زيارة سشرية يوم 16
سشبتمبر 1973م ،وكانت مهمته إاخباره بأان
العد التنازلي قد بدأا ،وباتفاق مششترك
بين القيادة المصشرية والسشورية ،اأي أان
الحرب سشتندلع في حدود ثÓثة أاششهر،
وقد تكون غداً وقد تكون بعد  89يوما كما
ج -ري ا’ت -ف -اق ع-ل-ي-ه مسش-ب-قً-ا م-ع ه-واري
بومدين ولم تذع أاخبار الزيارة إاطÓقا.
في الوقت ذاته أارسشلت مصشر وفًدا لتسشلم

ق -ال م-ح-ي-ي ال-دي-ن ع-م-ي-م-ور « :ك-نت ف-ي
مصش- - -ر وقت ان - -د’ع ال - -ح - -رب وأاج - -ريت
مكالمة مع هواري بومدين من السشفارة
_الجزائرية_ » وذكر عميمور أانه « قبل
أان يغادر سشفارة الجزائر بالقاهرة يوم 6
أاك-ت-وبر  1973اتصش-ل ب-رئ-اسش-ة الجمهورية
المصشرية إ’بÓغهم بأان هواري بومدين
يحاول ا’تصشال بهم ،وتم ا’تصشال فع ً
Ó
على السشاعة السشادسشة وعششر دقائق من
مسش -اء ن -فسش ال -ي -وم ،واط -م-أان م-ن خÓ-ل-ه
ب-وم-دي-ن ع-ل-ى سش-ي-ر اأ’م-ور ف-ي ال-ج-ب-ه-ة،
وسش -أال السش -ادات ع-ن أاي ط-ل-ب-ات ي-ري-ده-ا
ورك- -ز السش- -ادات ع- -ل- -ى ب- -عضش اأ’سش -ل -ح -ة
والذخائر ،وقد اأوضشح الرئيسش الجزائري
للسشادات اأنه مسشتعد إاذا دعت الحاجة ’أي
تحرك خارجي».
لّما اندلعت الحرب كان هواري بومدين
يراقب عن كثب ما يحدث في مصشر ،وهنا
يقول عميمور« :وُعدت إالى الجزائر على
متن الطائرة الرئاسشية مسشتير  20رفقة
ال -ع -ق -ي -د ع -ب-د ال-غ-ن-ي ،وم-ررن-ا ب-ب-ن-غ-ازي
فوجدنا هناك قائد القاعدة الجزائري،
والضشابط البحري الرائد نور الدين بن
ق -رط -ب -يُ ،ي -ع ّ-د إ’رسش -ال ط-ائ-رات ال-م-ي-ج
17ن - -ح - -و مصش- -ر ،ب- -ع- -د أان أارسش- -ل سش- -رب
طائرات من الميج  21الجزائري به نحو
ال-ج-ب-ه-ة ،وك-انت ق-اع-دة ب-ن-غ-ازي تسش-ت-ع-د
’سشتقبال سشرب السشوخوي ،تباًعا حيث إان
ال -ط -ائ -رات ال -ح -رب -ي-ة ’ تسش-ت-ط-ي-ع ق-ط-ع
ال -مسش -اف-ة ب-ي-ن ال-ج-زائ-ر وال-ق-اه-رة ب-دون
التزود بالوقود في نصشف المسشافة».
كانت المعلومات التي تصشل إالى الجزائر
عن الخسشائر الهائلة إاثر ا’ندفاع ششرقًا
ف -ي سش -ي -ن-اء م-ث-ي-رة ل-ل-ق-ل-ق .ط -لب أان -ور
السشادات من هواري بومدين أان يسشافر
إال -ى م -وسش -ك -و ،وي -ب -ذل ك-ل م-ا ف-ي وسش-ع-ه
لشش-راء اأ’سش-ل-ح-ة ،وب-ال-ف-ع-ل سش-افر هواري
بومدين فوراً إالى موسشكو ،وذلك فجر يوم
 16اأك -ت -وب-ر وف-ت-ح حسش-ابً-ا ب-ن-كّ-يً-ا إ’ق-ن-اع
السشوفييت بإارسشال السشÓح الÓزم بسشرعة
إالى مصشر ،وكان الششيك المقدم لهم فارغاً
وقال بومدين للسشوفييت «:اكتبوا فيه ما
تششاءون».
حول هذا الموضشوع يقول محيي الدين
عميمور« :في اأ’سشبوع الثاني من الحرب
كان هناك ششعور على مسشتوى الجزائر
بأان اأ’مور ’ تسشير كما يرام ،فباإ’ضشافة
اإلى اأ’خبار المتواترة عن الثغرة ،كانت
التقارير تششير اإلى احتمال وجود خلل في
ح -ج-م اأ’سش-ل-ح-ة ب-ي-ن ال-ط-رف-ي-ن ،وأات-ذك-ر
ي-وم-ه-ا أان-ه ،وط-وال ال-ل-ي-ل ال-رمضش-ان-ي ،لم
ت -ط -ف -أا اأ’ضش-واء ف-ي م-ق-ر ال-رئ-اسش-ة ع-ل-ى
م-رت-ف-ع-ات ال-م-رادي-ة ،ف-ق-د ات-خ-ذ هواري
ب -وم -دي-ن ق-رار السش-ف-ر ف-وراً إال-ى ا’ت-ح-اد
السشوفييتي».

يتبـــع

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ح ـ ـ ـ ـ ـ ـان الوقـ ـ ـ ـ ـ ـت لÓه ـ ـ ـ ـتمام بالب ـ ـ ـ ـحث العلم ـ ـ ـ ـي ‘ جمي ـ ـ ـع القطاع ـ ـ ـ ـات
ا÷امعة ﬁطة ا’نطÓق ا’قتصسادي ا◊قيقي
’هداف
رؤوية واضسحة واعتماد آاليات ناجعة لبلوغ ا أ
دعا الÈوفيسسور ﬁمد حشسماوي أاسستاذ العلوم ا’قتصسادية إا ¤ضسرورة التعجيل بتجسسيد
’نتاجية سسواء كانت اقتصسادية أاو خدماتية،
جسسور التعاون ما ب Úا÷امعة واŸؤوسسسسة ا إ
وقال أان ا÷زائر تتوفر على ›موعة من القطاعات القابلة إا ¤التطور وخلق الÌوة
ويرى أان هذا التطور لن يتجسسد إا’ من خÓل البحث وا’بتكار الذي توفره ا÷امعة،
مشسددا على ضسرورة ا’هتمام بالبحث العلمي ‘ جميع القطاعات ،غي ظل التطور
التكنولوجي السسريع والتغÒات ا’قتصسادية السسارية ،وقال أانه ’ مفر من التعجيل
بتطوير التعليم من أاجل خدمة ا’قتصساد الوطني.

فضضيلة بودريشش
الشضعب :ما رأايك حول طبيعة العÓقة التي Œمع اŸؤوسضسضة
ا’قتصضادية با÷امعة..وهل فعل يوجد تعاون قد يفضضي
إا ¤ترقية أاداء اآ’لة اإ’نتاجية؟
 الدكتور ﬁمد حشضماويÁ :كن القول أان العÓقة بÚا÷امعة واŸؤوسضسضة ا’قتصضادية عرفت نوعا من القصضور
خÓل السضنوات اŸاضضية حيث كان يسضجل غياب للجسضور
التي تربطهما ،لكن خÓل السضنوات اأ’خÒة سضجل اهتمام
كب ‘ Òخلق ا÷سضور ،علما أان ا÷امعة تلعب دورا كبÒا ‘
التنمية من خÓل البحوث التي تقوم بها لفائدة اŸؤوسضسضات
ا’قتصضادية بشضكل عام ،سضواء كانت إانتاجية أاو خدماتية،
و’ يخفى أانه يسضجل اهتمام ﬁسضوسص من جانب الطرفÚ
نظرا لقدرة هذه العÓقة ‘ الدفع با’قتصضاد ا÷زائري ‘
تنويع ا’قتصضاد خاصضة ‘ اآ’ونة اأ’خÒة ،حيث –رصص
ا÷زائر على تنويع اقتصضادها واÿروج من التبعية النفطية
والتحرر من اقتصضاد اÙروقات إا ¤اقتصضاد بديل متنوع
يرتكز على اسضتحداث الÌوة ،وكانت ندوة نهاية عام 2015
ل -ت -ق -ي -ي -م ن -ظ-ام «أال.م .دي» ق-د رك-زت ع-ل-ى ال-عÓ-ق-ة بÚ
اŸؤوسضسضة ا’قتصضادية وا÷امعة ،وسضجل باŸوازاة مع ذلك
حضضورا قويا للمؤوسضسضات ا÷زائرية ،وكانت ÷نة خاصضة
ل -ت -ق -ي -ي -م ال -ع Ó-ق-ة ب Úال-ط-رف ‘ ،Úظ-ل وج-ود اŸت-اب-ع-ة
اŸسضتمرة من طرف وزارة التعليم العا‹ لهذه العÓقة ،أاي
هناك تقييم دوري تقوم به الوزارة لتقدم هذه العÓقة،
وال -وزارة ت -ط -الب اŸؤوسضسض -ات ا÷ام -ع -ي -ة ب -ه -ذا ال-ت-ق-ي-ي-م
الدوري ،وتطالب ‘ نفسص الوقت اقÎاب ومسضاهمة كل
مؤوسضسضة ‘ بناء العÓقة ب ÚاŸؤوسضسضة وا÷امعة ،وهذا ‘
إاط- -ار ا’قÎاب م- -ن اŸؤوسضسض- -ة ا’ق- -تصض- -ادي -ة ،و” ع -ق -د
›م -وع -ة م -ن ا’ت-ف-اق-ي-ات م-ا ب Úا÷ام-ع-ة واŸؤوسضسض-ات
ا’قتصضادية ،ة من أاجل تطوير العÓقة وا’تفاقيات تخصص
›موعة من البحوث اŸتعلقة بنشضاط هذه اŸؤوسضسضات ‘
اŸيدان التكنولوجي أاو ا’قتصضادي ،وأاعتقد أان هناك وعي
واهتمام وا÷ميع بات يسضهر على تطوير هذه العÓقة،
وبالتا‹ على خلق آاليات لهذه العÓقة مثل ا’تفاقيات
ول - -ق- -اءات دوري- -ة ب Úال- -ط- -رف Úومشض- -ارك- -ة اŸؤوسضسض- -ات
ا’قتصضادية ‘ هياكل اŸؤوسضسضات ا÷امعية مثل ›لسص
اإ’دارة ،وه- -ذا ا’ح- -ت- -ك- -اك ب- -نشض- -اط ا÷ام- -ع -ات ودع -وة

اŸؤوسضسض- -ة ا’ق -تصض -ادي -ة ل -ل -مشض -ارك -ة ‘ ت -رك -يب الÈام -ج
اıتلفة و‘ التعب Òعن احتياجاتها ،من شضأانه أان Áكن
ا÷امعة من ا’سضتجابة لهذه ا’حتياجات.

@ ه-ل ب-ح-وزت-ك-م أارق-ام-ا ع-ن ال-ت-ع-اون ال-ذي
’نتاجية؟
يسسري ب Úا÷امعة واŸؤوسسسسة ا إ
’زال هذا اŸشضكل مطروحا ،ونذكر وجود ›موعة منالبحوث يتعاون فيها مع اıابر ا÷امعية ،ويضضاف إاليها
بعضص اŸبادرات طرحت من طرف الطلبة وا÷امعات
لتجسضيد البحوث ،لكن ’ يخفى أانه ’زال هناك النقصص ‘
Œسض -ي -د ه -ذه اŸشض -اري -ع ع -ل -ى أارضص ال -واق -ع ،ول-ه-ذا م-ن
الضض- -روري خ- -ل- -ق ›م- -وع- -ة م -ن اآ’ل -ي -ات ب ÚاŸؤوسضسض -ة
وا÷ام-ع-ات ل-ت-جسض-ي-د ه-ذه اŸشض-اري-ع ومسض-اع-دة أاصضحاب
هذه اŸشضاريع ،ومن الضضروري التأاكيد بأانه يسضجل على
مسضتوى العديد من اŸؤوسضسضات ا÷امعية ›موعة من
الطلبة قاموا بالبحوث وابتكار بعضص اŸنتجات ،و ⁄يتم
Œسضيدها ،وكل ذلك يحتاج إا ¤آاليات لتشضجيع الباحثÚ
على ا’سضتمرار ‘ البحث ثم Œسضيد مشضاريعهم.

تطوير التعليم ÿدمة اقتصضاد اŸعرفة
@ ا÷زائ -ر ت -ع -يشس ال -ت -ح -ول ا’ق -تصس-ادي..
كيف ترى ›رى هذا التحول الذي يكتسسي
أاهمية ‘ مواجهة –ديات التنمية؟

 دون شضك يوجد وعي كب Òلدى ا÷ميع ،من أاجل تطويروتنويع ا’قتصضاد ا÷زائري ،وفع Óالتنويع يحتاج إا ¤جهود
ا÷ميع ،وللجامعة دور اقتصضادي هام ‡كن أان تلعبه،
وا÷زائر تتوفر على ›موعة من القطاعات القابلة إا¤
التطور وهذا التطور له عÓقة بعملية اإ’بداع والبحث و’
يأاتي هذا اأ’خ Òإا’ من ا÷امعة ،وحان الوقت لÓهتمام
بالبحث العلمي ‘ ﬂتلف القطاعات ،ويتضضح التطور
التكنولوجي السضريع وكذا التغÒات ا’قتصضادية السضارية ‘
العا ،⁄وŸواكبة كل ذلك من الضضروري تطوير التعليم
ÿدمة ا’قتصضاد ،لهذا يجب توف Òشضروط البحث واقتناع
اŸؤوسضسضة ا÷زائرية بالبحث العلمي ،أ’نه ‘ السضابق كان

يسضجل قطيعة ب ÚاŸؤوسضسضة والبحث ،لذا ينبغي الرجوع
إا ¤العÓقة الوطيدة ب ÚاŸؤوسضسضة والباحث مثل باقي
ال -ب -ل -دان وا÷ام -ع -ات ،وب -ال -ت -ا‹ ن -ع -ت Èا÷ام-ع-ة ﬁط-ة
ا’نطÓق ا◊قيقي للتطور ا’قتصضادي ،ويجب أان ندرك
أان اŸعرفة مصضدر للÌوة والتطور والتنمية ا’قتصضادية،
وننطلق من هذه النقطة ا÷وهرية ،وإا ¤جانب تشضجيع
ال -ب -حث ال -ع -ل -م -ي ودف -ع ال -ب -حث ل-ل-عب دوره اŸن-وط ،أ’ن
اŸع-رف-ة وال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا ع-امÓ-ن م-ن ع-وامل خلق الÌوة،
و’زل -ن -ا م -ت -أاخ -ري -ن ‘ ه -ذا اÛال ،ل -ذا ع -ل-ى ا÷ام-ع-ة
واŸؤوسضسضة بذل ا÷هود ورفع التحدي من أاجل وضضع دور
كل طرف من اجل اŸسضاهمة ‘ Œسضيد اŸعادلة التنموية،
وب -ات ضض -روري -ا ع -ل -ى اŸؤوسضسض -ة أان ت -قÎب م -ن ا÷ام-ع-ة
والعكسص صضحيح ،ويجب أان يقطع كل طرف خطوات نحو
اأ’مام بهدف ا’لتقاء ‘ التنمية ا’قتصضادية التي تصضب ‘
مصضلحة ا÷زائر.

اسضتقرار ا’قتصضاد الكلي

@ ك -ي -ف Áك -ن ال -ق-ف-ز إا ¤م-رح-ل-ة ال-ت-خ-ل-ي
’يرادات النفط؟
الفعلي عن التبعية إ

 بالفعل نعا Êمثل البلدان اŸنتجة واŸصضدرة للنفط منالتبعية إا ¤ثروة اÙروقات ،لكن تبعيتنا جد عالية أاي
بنسضبة تفوق ال 90باŸائة والعديد من البلدان مثل بعضص
بلدان اÿليج ،بدأات تعتمد على موارد أاخرى بديلة عن
اÙروقات ووصضلت إا 50 ¤باŸائة ،وهذا يتطلب Œسضيد
شضعار مرحلة ما بعد اÙروقات ويعد شضعار قد Ëجديد،
وهناك خطاب يدعو للخروج من هذه التبعية ،لكن فعليا
’زل- -ن- -ا ت- -اب -ع Úإا ¤اÙروق -ات ،أاي -ن اŸشض -ك -ل..؟ ..و‘

اعتقادي يكمن اŸشضكل ‘ عدم قدرة اإ’نتاج الوطني
وضضعفه ‘ تلبية ا◊اجيات ا÷زائرية ،وهناك ا’عتماد
الكب Òعلى البÎول وا’سضتÒاد لتلبية الطلب الوطني ،اإذا
كان ‘ مرحلة معينة مقبو’ صضار اليوم غ Òمقبو’ ،وأ’ن
ا÷زائر تواجه –ديات كبÒة ‘ ،ظل وجود تقلبات كبÒة
‘ سضوق اÙروقات ويضضاف إاليها منافسض› ‘ Úال
النفط وكذا اأ’سضعار متذبذبة وحتمية زوال البÎول..إاذا
هل فع Óهناك تفك ‘ Òأافق  2040و ،2050أ’نه ‘ آافاق
عشض- -ري- -ة أاو عشض- -ري- -ت Úال- -ق -ادم -تÁ ،Úك -ن زوال ال -بÎول
ومرشضح أان ينخفضص الطلب على النفط ،أ’نه يسضجل تقدم
‘ الطاقات النووية وتقدم ‘ الطاقات اŸتجددة وتطور
‘ ا’سض -ت -غ -ن -اء ع -ن ال -ب -ن -زي -ن واسض -ت -ب -دال اسض -ت-ع-م-ال-ه ‘
السضيارات ،والطلب حتما سضينخفضص على البÎول أامام
ظ -ه -ور ال -غ -از الصض -خ -ري ،ل -ذا اع-ت-ق-د أان ا◊ل ي-ت-م-ث-ل ‘
الذهاب إا ¤تنويع ا’قتصضاد وا’هتمام بقطاعات Áكن
للجزائر أان تنافسص بها ‘ التصضدير ،وإ’يجاد مصضادر أاخرى
ل-ل-ع-م-ل-ة اأ’ج-ن-ب-ي-ة وال-ت-ق-ل-يصص م-ن ف-ات-ورة ال-واردات ،و’أن
ا’حتياطي الصضرف بالعملة اأ’جنبية يلعب دورا كبÒا ‘
اسض -ت -ق -رار ا’ق -تصض -اد ال -ك -ل-ي ،ي-جب ال-ت-ع-ج-ي-ل ‘ –دي-د
القطاعات التي –تاج إا ¤تطوير ،وهناك قطاعات ⁄
ت -ت -ط -ور إا ¤اŸسض -ت -وى اŸط-ل-وب ،و‚د ق-ط-اع الصض-ن-اع-ة
متشضعب ومتعدد ..فما هي الصضناعات التي –تاج الÎكيز
عليها وÁكن اŸنافسضة بها ‘ اأ’سضواق اÿارجية ،ونذكر
أان هناك عوامل تسضاعد على اŸنافسضة ،وإا’ ندخل ‘
حلقة مفرغة ،وخÓصضة القول أانه من الضضروري –ديد
رؤوية واضضحة وخلق اآ’ليات للوصضول إا ¤اأ’هداف ،من
خ Ó-ل دراسض -ات دق -ي-ق-ة وم-ع-رف-ة ال-ق-ط-اع-ات ال-ت-ي Áك-ن
ا’عتماد عليها ،والعمل Ãنطق أان اŸؤوسضسضة ا’قتصضادية
وحدها من تسضتحدث الÌوة.

ارتفـــــاع الطلــــب علــــى فـــــروع ا’قتصســــاد يعكــــسس تفكــــ Òالطالـــب ‘ الشسغــــــل مبكـــــرا

–وي ـ ـل ا Ÿـ ـدارسس م ـ ـن –ضضÒي ـ ـة إا ¤علي ـ ـا يعزز الدفـ ـع بكف ـ ـاءات بشضرية إا ¤ع ـ ـا ⁄ا’قتصضـ ـ ـاد
تعرف التسسجيÓت ا÷امعية تزايد الطلب على اŸدارسس والكليات ا’قتصسادية بجميع تخصسصساتها ويفسسر الÈوفيسسور ‘ ا’قتصساد ﬁمد
حشسماوي ذلك بان الطلبة Áيلون ‘ التفك Òحول مسستقبلهم ‘ عا ⁄الشسغل ولذلك يشسرعون مبكرا ‘ السسؤوال عن الفروع واŸيادين التي
تسسمح له بتحقيق ا◊لم والتي توفر أاك Ìالفرصس و‘ مقدمتها بالطبع الفروع ا’قتصسادية بكل تخصسصساتها كون ا’قتصساد والتسسي Òوالتجارة
’فق ومن هنا يكون الطلب على اŸدارسس ا’قتصسادية.
’خرى لها طابع قطاعي ضسيق ا أ
›ا’ت شساملة “سس كافة القطاعات بينما الفروع ا أ
ويوضضح بهذا اÿصضوصص قائ »Óمث Óتكوين ‘ السضياحة
يفرضص العمل ‘ السضياحة أاما تكوين ‘ ا’قتصضاد فيمكن
العمل من خÓله ‘ كل القطاعات خاصضة وان تخصضصضات
ال -ع -ل -وم ا’ق-تصض-ادي-ة ع-دي-دة م-ث-ل اŸن-اج-م-نت ،ال-تسض-ي،Ò
اŸالية ،التجارة ،إادارة اأ’زمات والرياضضة ،هي تخصضصضات
ﬁورية أافقية ،ما يجعل الطالب Áيل إاليها مفكرا ‘
الشضغل قبل التسضجيل».
وأاصضبح ضضمن هذه التخصضصضات ا’قتصضادية توجه ’ختيار
اŸدارسص ،ك -ون اŸدرسض -ة ت-وف-ر ت-ك-وي-ن-ا م-ت-م-ي-زا م-ق-ارن-ة
با÷امعة التي تعا Êمن ا’كتظاظ بينما اŸدرسضة عدد
طÓبها ﬁدود واŸناهج حديثة واإ’مكانيات فيها أافضضل.
كل هذا يضضيف حشضماوي « يجعل الدراسضة ‘ اŸدارسص
العليا ذات نوعية بالنظر لعوامل التنظيم والÈامج وعليه
فان الطلب على اŸدارسص يرتفع كل سضنة وهي مطلوبة
ح -ت -ى م -ن اŸؤوسضسض -ات ا’ق -تصض -ادي -ة ال -ت -ي ت -وظ -ف حÒة
اŸتخرج.»Ú

Ÿاذا تأاسسسست اŸدارسس العليا؟

ي -ع -ت Èاأ’سض -ت -اذ حشض -م -اوي أان ه -ن -اك ع -دة ع -وام -ل وراء
تاسضيسضها كون الهدف من احداث اŸدارسص العليا بلوغ
درجة تكوين ا’متياز (إاعداد النخبة) ،لذلك يتم اختيار
ال -ط -ل -ب -ة م -ن اصض -ح -اب اŸع -د’ت اŸرت -ف -ع -ة ‘ شض -ه-ادة
الباكالوريا ،وÁكن للمعد’ت أان تكون ﬂتلفة من سضنة
أ’خ -رى إا ¤ج -انب م -ع -ي -ار ط -اق -ة ا’سض-ت-ي-ع-اب وال-ق-درات
التأاطÒية للمدرسضة.
لقد أانشضئت اŸدارسص التحضضÒية ‘ سضنة  2009لتنتقل إا¤

نظام اŸدارسص العليا قصضد اسضتيعاب الطلب.
وحول سضؤوال أان كان هذا التحول يعكسص التخلي عن Œربة
أاو تطوير لها؟ ،أاوضضح الÈوفيسضور حشضماوي انه «يدخل ‘
إاطار إاصضÓح التعليم العا‹ من اجل ا’نتقال من تكوين
ك -م -ي إا ¤ت-ك-وي-ن ن-وع-ي وإاع-داد ك-ف-اءات تسض-يÒي-ة ع-ال-ي-ة
اŸسضتوى من اجل توجيهها إا ¤القطاع ا’قتصضادي أاو’
واإ’داري ثانيا».
لهذا كان الولوج إا ¤هذه اŸدارسص بشضروط (اŸعد’ت)
ومنهج الدراسضة حيث تسضطر برامج تدريسص مكثفة ‘
السض-ن-ة اأ’و ¤وال-ث-ان-ي-ة ك-م-ا ت-ع-ت-م-د ط-رق ت-دريسص ح-دي-ثة
ت-راف-ق-ه-ا م-ن-اه-ج ت-ق-ي-م صض-ارم-ة ك-ون ال-ط-الب ‘ اŸدري-ة
ال-ت-حضضÒي-ة ي-درسص سض-ن-ت Úوب-ع-د ال-ت-ف-وق Œرى مسض-اب-ق-ة
وطنية للدخول إا ¤السضلك الثا( ÊاŸاسض .)Îوا’نتقال من
سض -ن -ة إا ¤أاخ -رى ي -خضض -ع إا ¤ت -ق -ي -ي -م ع-ل-ى مسض-ت-وى ÷ن-ة
مداو’ت مشضكلة من أاسضاتذة من كل مسضتوى ،علما أان
اأ’سضتاذ من منطلق معرفته للطالب (عدد الطلبة ‘ الفوج
ﬁدود) يكون التقييم دقيقا وصضارما .كل هذا يتم وفقا
للقرار الوزاري  12الصضادر ‘ جانفي  2017وكذا وفقا
ل- -ق- -رارات ن- -ظ- -ام «ل -يسض -انسص ،م -اسض ،Îدك -ت -وراه» اÿاصص
باŸدارسص العليا خاصضة القرارين  511و.512
ويؤوكد ﬁدثنا أان «هذا التوجه يندرج ‘ إاطار بناء كفاءات
بشضرية مؤوهلة لتسضي Òا’قتصضاد خاصضة وان ا÷زائر تريد
مرافقة اقتصضادها للتحرر من التبعية للمحروقات وتنويعه
بتحسض Úمؤوشضرات اإ’نتاج والتصضدير ما يعني رد ا’عتبار
ل -ل -ت-ج-ارة ال-دول-ي-ة ‘ اŸشض-ه-د ال-ع-ام ل-لسض-وق ا÷زائ-ري-ة».
Óشضارة عانت اŸؤوسضسضة من عجز ‘ اإ’طارات ويتم سضده
ل إ

بتوف Òالكفاءات اŸهنية عن طرق وضضع موارد بشضرية
فعالة.
وبعد Œربة خمسص سضنوات من عمل اŸدارسص التحضضÒية
جرى تقييم معمق وشضامل لها ،حيث تب Úوجود طلب كبÒ
ع -ل -ي -ه -ا ،ون -ظ-را ل-ل-ت-ك-وي-ن Ÿدة سض-ن-ت ⁄ Úت-ع-د اŸدارسص
ال-ت-حضضÒي-ة تسض-ت-ق-طب ك-ف-اءات اأ’سض-ات-ذة ال-ذي-ن يفضضلون
تكوين ‘ اŸاسض Îوالبحث ،فرأات الوصضاية انه من اŸهم
–ويل اŸدارسص التحضضÒية إا ¤مدارسص عليا ورشّضحت
وزارة التعليم العا‹ والبحث العلمي  10مدارسص بعد دراسضة
ا÷دوى من قبل ÷نة وطنية نصضبت لهذا الشضأان ،حيث ”
قبول  9مدارسص ع Èالوطن.

وماذا عن اŸدرسسة التحضسÒية ‘ العلوم
ا’قتصسادية ،التجارية وعلوم التسسيÒ؟

ي -وضض -ح حشض -م -اوي م -دي -ر اŸدرسض -ة ق -ائ« Ó-ال-واق-ع ب-ق-ي
مشض- -روع –وي- -ل اإ’ط- -ار ال -ق -ان -وŸ Êدرسض -ت -ن -ا ب -ال -ن -ظ -ر
لتحفظات يجري التكفل بها Ÿعا÷تها ،وانوه من هذا
اŸن ÈباÛهودات ا÷بارة التي يقوم بها معا‹ وزير
التعليم العا‹ والبحث العلمي الطاهر حجار من اجل
Œسضيد مشضروع –ويل اŸدرسضة من –ضضÒية إا ¤عليا»،
مشضÒا إا ¤أان هذه اŸؤوسضسضة ا÷امعية تتميز بالتكوين ‘
تخصضصضات هامة منها التجارة الدولية وهو نشضاط متميز
ع -ن غÒه م -ن أان -واع ال -ت -ج -ارة ‘ ظ -ل ح -اج -ة اŸن-ظ-وم-ة
ا’قتصضادية إا ¤تأاط Òنوعي ‘ هذا اÛال.
وللتوضضيح ،تختلف هذه اŸدرسضة من حيث التخصضصضات
عن باقي اŸدارسص اأ’خرى بحيث تسضتجيب إا ¤احتياجات

عا ⁄التجارة الدولية خاصضة ‘ ظل التوجهات ا÷ديدة
لÎق -ي -ة ال -ت -ج-ارة خ-ارج اÙروق-ات ودراسض-ة اأ’سض-واق ‘
ال- -تصض -دي -ر وا’سض -تÒاد ‘ ،وقت –ت -اج ف -ي -ه اŸؤوسضسض -ات
ا÷زائ- -ري- -ة إا ¤ت- -أاط Òبشض- -ري ن- -وع- -ي ل- -كسضب م- -ع- -رك- -ة
التنافسضية .وعلى سضبيل اŸثال يÓحظ ‘ السضوق كيف تقوم
مؤوسضسضة باسضتÒاد منتوجات موجودة ﬁليا وغالبا بأاسضعار
مرتفعة أ’نها ’ تتحكم ‘ مؤوشضرات اأ’سضواق التي تدرج
دراسضتها ‘ صضميم العملية التجارية الناجحة ،وهو ما تقوم
اŸدرسض -ة ب -ال-تصض-دي ل-ه ب-ح-يث تضض-م-ن ت-ك-وي-ن-ا ‘ دراسض-ة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اŸؤوسصسصــــــة اŸنتــجـــــــة ا◊لقـــــة اŸفقـــــــودة

أ ÿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطط أŸرسسومـ ـ ـ ـ ـة تصسطـ ـ ـ ـ ـدم دأئم ـ ـ ـ ـ ـ ـا Ãصسال ـ ـ ـ ـح ضسيق ـ ـ ـ ـة
لفــــق
لي مبــــادرة ‘ ا أ
لداري مـــــازال مهيمــــنا ومعطــــل أ
القــــــرار ا إ

لقتصصاد ا◊رائري مقبلة على تغيÒات جذرية ‘ أادائها اŸا‹ والتجاري قصصد بلوغ اŸؤوشصرات اŸعمول بها دوليا ،تسصمح باقتحام أابواب
منظومة ا إ
لسصواق اÿارجية ،وهذا ما يتطلب الÎكيز على رؤوية واضصحة ،وإاسصتحداث آاليات تÎجم
التعاملت الصصارمة ‘ هذا اÛال ،منها ا◊ضصور ‘ ا أ
هذا اŸسصعى ال وهو البورصصة التي تعت Èا÷هة الوحيدة القادرة على تقييم العملية اŸالية على ضصوء البيانات واŸعطيات اŸتداولة.
ت - -ب - -ع - -ا ل - -ذلك ،ف- -إان ه- -ذه ا◊ل- -ق- -ات
اŸتسس -لسس -ل -ة م -رت-ب-ط-ة ارت-ب-اط-ا وث-ي-ق-ا
باŸؤوسسسسة مصسدر حلق الÌوة والقيمة
اŸضسافة ول بديل عنها ‘ اعتبارها
ركيزة أاسساسسية فيالوصسول إا ¤األهداف
اŸسسطرة.
وضس -م -ن ه -ذا اإلط -ار سس -أال -ن -ا األسس-ت-اذ
ﬁم - -د حشس - -م- -اوي م- -دي- -ر اŸدرسس- -ة
التحضسÒية التجارية وعلوم التسسي Òعن
ا◊ل- - -ق- - -ة اŸف- - -ق- - -ودة ‘ الق - -تصس - -اد
ا÷زائ - -ري ،إاسس - -ت - -ن - -ادا إا ¤ك - -ل ت - -لك
اإلج -راءات األخÒة اŸت -ع -ل -ق-ة ب-اع-ادة
النظر ‘ كيفية تسسي Òقطاعات حيوية
ل -ه -ا صس -ل -ة م -ب-اشس-رة ب-خصس-وصش “وق-ع
اŸؤوسسسس -ة ا÷زائ -ري -ة وإان -خ-راط-ه-ا ‘
اŸقاييسش التي أانشسئت من أاجلها.
وه -ك -ذا ي -رى األسس -ت -اذ حشس -م-اوي ب-أان
ا◊ل- - -ق- - -ة اŸف- - -ق- - -ودة ‘ اإلق - -تصس - -اد
ا÷زائ- -ري ه- -ي اŸؤوسسسس- -ة اŸن- -ت- -ج- -ة
وإاح Ó-ل ﬁل -ه -ا ع-ائ-دات اÙروق-ات
‡ا أاوق- -ع- -ن- -ا دائ -م -ا ‘ اŸؤوقت ال -ذي
Óسسف ما
يؤودي حتما إا ¤األزمة وهذا ل أ
نقف عليه اليوم ،هذا الختÓل كبل أاي
انطÓقة واعدة وذات فائدة من أاجل
تصسحيح ذلك والقصسد من ذلك هو أان
تكون األشسياء واضسحة ‘ األذهان ،ال
وهي أان الفائضش اŸتولد عن الرتياح
هو الذي يقود آاليا إا ¤توسسيع دائرة
السستثمار.
ولبد بناء على هذا التشسخيصش من تÒ
أاطراف اŸعادلة باتاه إاعادة اإلعتبار
للمؤوسسسسة ا÷زائرية وادخالها ‘ كل
مسسارات اإلصسÓح بعد أان تكفلت بها
السس-ل-ط-ات ال-ع-م-وم-ي-ة ت-كف Óكام Óمن
مسسح لديوانها وإاحداث التوازنات ‘
نشس- -اط- -ه -ا وال -فصس -ل م -اب Úك -ل م -اه -و
اق - -تصس- -ادي واج- -ت- -م- -اع- -ي وإاخ- -راج أاو
ت -خ-ل-يصس-ه-ا م-ن اŸل-ح-ق-ات واÿدم-ات
الضسافية التي أاتعبت ميزانية اŸؤوسسسسة
فيما سسبق خاصسة ما تعلق باألجور التي
Œاوزت أاحيانا النسسبة اŸتعارف عليها
‡ا ي- -ج- -ع- -ل مسس- -ؤوول اŸؤوسسسس- -ة ي -دق

ناقوسش اÿطر ،لتوقيف هذا اŸنحى
ب- -الن -ت -ق -ال إا ¤صس -ي -غ أاخ -رى ت -ف -رضش
نفسسها بإا◊اح ‘ ›ال التسسي.Ò
والرهان كل الرهان كل الرهان اليوم أان
ي -ب -ن -ى ع -ل -ى ه -ذا اÿي -ار ب-ال-رغ-م م-ن
–دياته اŸفروضسة آام ‘ Óايجاد تلك
اآلل- -ي- -ات م- -ن أاج -ل ت -ن -وي -ع الق -تصس -اد
ال -وط -ن -ي وال -ت -ح -ل -ي ب -ت -لك ال-ق-درة ‘
الذهاب إا ¤التصسدير.
هذه ا◊قائق ل مفر منها وأاو ¤بوادر
لبراز هذه اإلرادة هو التخلي عن كل
تردد ،الذي يعطل هذه النقلة ،ويضسعف
م-ن ع-ن-ف-وان ت-ط-ب-ي-ق-ه-ا ،ك-ل ت-دخ-ل م-ا
ي -ع -رف ب -اŸن -افسس -ة الشس -رسس -ة إلث -ب-ات
ال- -ذات وال- -وج- -ود وم -ه -م -ا زودت ه -ذه
اŸؤوسسسسة بهيكل تنظيمي ‘ تسسيÒها
كمجلسش إادارة وبرنامج العمل ،وتوزيع
اŸصسالح واإلدارات وفق نظرة ا÷دوى
وال -ف -ع -ال-ي-ة إال أان-ه-ا م-ات-زال ت-ع-ا Êم-ن

تسسي ÒأŸعلومة

ذهنيات معينة تكبح انطÓقتها ،وهذا
ال -ف -ك-ر أاو ال-ذه-ن-ي-ة ا◊ام-ل-ة ل-ل-م-ن-ط-ق
اإلداري ح -لت ﬁل اŸب -ادرة ال -ق-ائ-م-ة
على اŸنافسسة ‘ اŸيدان‡ ،ا أا◊ق
الضس -رر ب -ال -ق -رارات ال-رام-ي-ة إا ¤وضس-ع
الÈامج والسسÎاتيجيات ‘ هذا الشسأان
مع الÎكيز على اآلليات خاصسة.
و‘ ه - -ذا اإلط - -ار أاك- -د حشس- -م- -اوي أان
هناك عم Óأا‚ز ‘ هذا الصسدد إال أان
النتائج  ⁄تكن ‘ اŸسستوى وبعيدة عن
ال- -ت -ط -ل -ع -ات اŸرج -وة م -تسس -ائ  Ó-ع -ن
األسسباب الكامنة وراء ذلك.
ويرى بأان ما أاوصسل أاحيانا إا ¤هذه
ال- - -وضس- - -ع- - -ي- - -ة ،ي- - -اب اإلرادة أاو ب - -روز
تناقضسات ب Úا÷هات اŸكلفة بالفصسل
‘ هذه التصسورات ،منها اصسطدام ‘
اŸصس- - - -ال- - - -ح وع- - - -دم
األخذر برأاي
اÈÿاء
-

ه -ل ي -ع ّ-د ظ -ه -ر الق -تصص -اد ال-وط-ن-ي ع-ار إا ¤درج-ة أان ك-ل م-ؤوشص-رات-ه
لع -لم -ي -ة ،وم -ا م -دى ت -أام Úسص -لم -ة اŸؤوسصسص -ة
ت- -ت -داول ‘ السص -اح -ة ا إ
ا÷زائرية ‘ مواجهة منافسصة شصرسصة تتطلب سصرية اŸعطيات ا◊يوية
حتى ل تقع ‘ يد منافسصيها؟
هو سصؤوال ﬁوري ،قد Ëجديد ،يطرح ‘ كل مرة ‘ وقت تشصتد فيه
الضصائقة على اŸنظومة القتصصادية وتزداد متاعب اŸؤوسصسصة ا÷زائرية.
لع -لم-ي إا ¤إاط-لق ال-ع-ن-ان ل-نشص-ر ك-ل صص-غÒة
ل -ق -د أادى الن -ف -ت -اح ا إ
وكبÒة حول كافة جوانب القتصصاد الوطني من مؤوسصسصات وبنوك ،ما
أادى إا ¤ت-وف Òم-ع-ط-ي-ات يسص-ت-ف-ي-د م-ن-ه-ا م-ت-ع-ام-لون أاجانب باÛان ول
يكلفون أانفسصهم عناء البحث عن معطيات يوظفونها ‘ إابرام الصصفقات
والفوز Ãشصاريع.
“ث-ل اŸع-ل-وم-ة الق-تصص-ادي-ة ورق-ة ح-اسص-م-ة ‘ أاي مشص-روع اسص-ت-ثماري
ب-ح-يث ك-ل-م-ا وق-عت ‘ ي-د م-ت-ع-ام-ل م-ه-ت-م ك-ل-م-ا زادت ق-وته التفاوضصية
وارتفع سصهم تنافسصيته ،فÎاه يدخل السصاحة بأاريحية على اعتبار انه
يعلم قوة وضصعف منافسصه.
لحرى بالقطاعات ا◊يوية واŸؤوسصسصات ذات ا◊جم الكب‘ (Ò
لذلك ا أ
ال‚از والسصتثمار واŸالية) التي يراهن عليها ‘ بعث النمو وÁكن
وصصفها بالذراع اŸت Úللقتصصاد ا÷زائري أان تعيد صصياغة سصياسصتها
لعلمية ضصمن معادلة شصفافية اŸعلومة وتأامينها ‘ نفسش الوقت.
ا إ
اŸؤوكد أان للشصفافية اŸفرطة ثمن يدفعه القتصصاد ،لكن ل ي عني ذا
لخ-ف-اء وال-ت-ه-رب م-ن “ك ÚاŸواط-ن
السص -ق -وط ‘ سص-ي-اسص-ة ال-ت-ع-ت-ي-م وا إ
لعلم .إانها معادلة صصعبة وحسصاسصة لكن من
واŸتعامل من حقه ‘ ا إ
الضصروري بناء أاسصسصها.
لسص -ف ه -ن -اك أاسص -ل -وب اŸآادب ال -ت -ي ي-دع-و إال-ي-ه-ا م-ت-ع-ام-ل-ون أاج-انب
ل -أ
ي -ج -م -ع -ون ح -ول -ه -م م -ا أام -ك -ن م -ن م -وظ-ف-ي دوائ-ر اق-تصص-ادي-ة وإاداري-ة
«لتنتزع» منهم (بالتي هي أاحسصن وبكل ما لّذ وطاب وما يرافق ذلك من
أاخذ وعطاء) معطيات ومعلومات حيوية حول مشصروع أاو صصفقة أاو أاي
عملية يتحقق وراءها كسصب ما‹ كب.Ò
لمر ‘ النهاية Ãسصالة اليقظة التي ينبغي أان ترافق مفهوم
يتعلق ا أ
لعلم التي يعنيها
لمر أايضصا وسصائل ا إ
اŸواطنة القتصصادية ويعني ا أ
لمن القتصصادي من خلل التحكم
موضصوع اŸسصاهمة ‘ تنمية ثقافة ا أ
‘ توظيف ومعا÷ة اŸعلومة ا◊سصاسصة ،فينشصر ما هو عادي ويحفظ
غÒه لعتبارات وطنية.
اŸعارك القتصصادية التي تدور كل يوم قد –سصمها معلومة بسصيطة
ل ي -ن-ت-ب-ه ل-ه-ا اح-د ،ل-ك-ن ي-ق-ت-نصص-ه-ا م-ن ل-ه دراي-ة ب-الشص-أان الق-تصص-ادي
ويفككها ليحصصل على «الشصفرة» التي تفتح له السصوق.
م -ا ع -دا ب -عضش الشص -رك-ات ال-كÈى ال-ت-ي رÃا ت-ت-اب-ع ب-ج-دي-ة م-ع-ط-ي-ات
شصركائها ومنافسصيها ع Èالعا ،⁄يبدو أان هذه الثقافة غائبة “اما لدى
مسص ÒاŸؤوسصسص-ة ا÷زائ-ري-ة ،واŸسص-ت-ث-م-ر ال-ط-م-وح ال-ذي ي-قاوم الهيمنة
لعلم القتصصادي
ويتمسصك بحظوظه ‘ البقاء هو من يسصتثمر ‘ ا إ
ويسصيطر على قواعده واضصعا العنصصر البشصري ‘ قمرة قيادة اŸشصروع.

سسعيد بن عياد

‡ا يرجح الكفة إا ¤اإلدارة ،ويتحول
العداء إا ¤نقطة الصسفر ،و‘ مقابل
ذلك ت -ك -ون ان -ت -ق -دن -ا إا ¤ت -لك ال -رؤوي-ة
اŸب -ح -وث ع -ن -ه -ا واŸت-م-ث-ل-ة ‘ رصس-د
األسسواق الداخلية واÿارجية ،وهذا ما
أاوقعنا ‘ الضسبابية والتذبذب ‘ قطاع
السسيارات ،يجب علينا تصسحيح وتعديل
مسس-ار ال-ت-وج-ه-ات اÿاط-ئ-ة ال-ت-ي كانت
ﬂت -ل -ف -ة “ام -ا ل -ت-وق-ع-ات-ن-ا ‘ ﬁاور
واضسحة منها على سسبيل اŸثال اإلدماج
الذي وعدنا بأان نسسب Ïكذا واليوم ل
يوجد “اما ،ناهيك عن سسعر السسيارة
وم- -ا ت- -رتب ع- -ن ذلك م- -ن ت- -داع- -ي- -ات
م- -ب- -اشس- -رة ع- -ن اإلل -ت -زام -ات األخ -رى،
ب- -ال -رم -ن م -ن ك -ل ال -ت -ح -ف -ي -زات ال -ت -ي
يسستفدونا منها.

جمال أأوكيلي

بطاقة ‘ أطار

@ ﬁمد حشصماوي ...واقعية وبعد نظر

يعّد الÈوفيسصور ﬁمد حشصماوي صصاحب مسصار مهني وجامعي طويل ،ول
يÎدد ◊ظة ‘ تلبية الدعوة للمشصاركة ‘ النقاشش القتصصادي ليسصاهم بذلك ‘
تنمية ا◊وار القتصصادي والجتماعي الذي يؤوسصسش ÷سصور التواصصل ب Úا÷امعة
وعا ⁄اŸؤوسصسصات القتصصادية.
لسصتاذ بالرصصانة ‘ التحليل وبعد النظر ‘ السصتشصراف وفق منهج واقعي يرتكز
يتميز ا أ
على قواعد علمية ليوفر لصصاحب القرار القتصصادي أارضصية مفصصلة تسصاعد على –ددي
اÿيارات.
مارسش حشصماوي وظائف ‘ ا◊قل القتصصادي وتو ¤مسصؤووليات عديدة قبل أان يلتحق
بالتدريسش با÷امعة ا÷زائرية ،حيث يخوضش ول يزال مسصارا متجددا من أاسصتاذ ‘ القتصصاد
إا ¤بروفيسصور.
ويتو ¤حاليا إادارة اŸدرسصة التحضصÒية ‘ العلوم القتصصادية ،التجارية وعلوم التسصي،Ò
ولديه عدة مؤولفات ومقالت علمية ‘ اŸسصائل القتصصادية والتجارة واŸالية ،فيما يعكف
لضصافة
حاليا على النتهاء من تأاليف كتاب جديد يتناول تقنيات التجارة الدولية ،وهي ا إ
التي تسصاهم ‘ إاثراء اŸكتبة ا÷امعية والقتصصادية خاصصة.

العدد
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ألسسيـ ـ ـ ـ ـ ـاسسي وأ’قتصس ـ ـ ـ ـ ـ ـادي..
عÓق ـ ـ ـ ـ ـة غ ـ ـ ـ ـ Òمتكاملـ ـ ـ ـ ـ ـة
فنيدسس بن بلة

أاع -ط -ى الÈوف -يسص -ور ﬁم -د حشص -م -اوي ق-راءت-ه ‘ م-ك-ان-ة
اÿب Òالق - -تصص - -ادي أاو اŸسص- -تشص- -ار ‘ اŸشص- -ه- -د الق- -تصص- -ادي
ا÷زائ -ري اŸق -ب -ل ع -ل -ى ت -غÒات ك -بÒة ي -ف -رضص -ه -ا ال-ظ-رف
لت -ي م -ق -دم -ا أادق
الصص- -عب وإام- -لءات –دي- -ات ال- -راه -ن وا آ
ال- -ت -ف -اصص -ي -ل ع -ن م -ع -ادل -ة غ Òم -ت -وازن -ة ب Úالق -تصص -ادي
والسصياسصي والتكامل الوظيفي اŸفقود رغم حاجة كل واحد
لخر.
ل آ
وق -ال حشص -م -اوي ‘ ن -دوة «الشص -عب» ال -ت -ي “ح -ورت ح -ول
قضصايا عدة تتصصدرها البدائل اŸمكنة ÷زائر تسصابق الزمن
‘ سص -ب -ي -ل ال -ت -ح-رر م-ن ال-ت-ب-ع-ي-ة ل-ل-م-ح-روق-ات وت-داع-ي-ات-ه-ا
اÿطÒة ع-ل-ى اسص-ت-ق-لل-ي-ة ال-ق-رار السص-ي-اسص-ي والسص-ي-ادة ،إان
الق-تصص-ادي-ات ا◊دي-ث-ة ت-ع-ت-م-د ك-ل-ي-ا ع-ل-ى اŸع-رف-ة وت-ع-لي
شصأانها على ا◊سصابات ،مؤوكدا اسصتحالة ا◊ركية التنموية ‘
غياب هذا اŸعطى الثابت.
لمر إا ¤العلقة ب ÚاŸؤوسصسصة القتصصادية
وهنا يعود بنا ا أ
وا÷ام- -ع- -ة ال- -ت- -ي ب- -اتت م -ن أاه -م ال -ع -لق -ات الق -تصص -ادي -ة
ا◊ديثة .وÃعنى أادق بات حضصور اÈÿاء من أاهم العوامل
لبناء اسصÎاتيجيات الدولة اقتصصديا.
ال- -دول- -ة ال- -ت- -ي ت- -ه -مشش اÈÿاء ودوره -م اŸع -ر‘ ‘ ب -ن -اء
له -داف
اسصÎات- -ي- -ج- -ي -ات ل تصص -ل إا ¤اŸب -ت -غ -ى وت -خ -ط -ئ ا أ
لنها  ⁄تضصع ‘ ا◊سصبان رأاي اıتصش واÿبÒ
اŸسصطرة أ
لسص-اسش ت-ظ-ه-ر
و ⁄ت -ع -ره أاي اه -ت -م-ام واع-ت-ب-ار .ع-ل-ى ه-ذا ا أ
لرق-ام.
م -ؤوشص -رات ال -ت -ط -ور وال -ن -م -و وت -ت -ب-اي-ن اŸع-ط-ي-ات وا أ
و–دث الفوارق ب Úدولة متقدمة معتمدة على أاهل العلم
لعÚ
إا ¤أاب -ع -د ا◊دود م-ب-ج-ل-ة ل-ه-م واضص-ع-ة إاي-اه-م نصصب ا أ
مسص-ت-م-ع-ة ل-ه-م آاخ-ذة ب-رؤواه-م و–ذي-رات-ه-م ودولة متخلفة
ت -ع -ادي ه -ذا ال -ت -وج -ه ويضص -ع أاصص -ح -اب ال -ق -رار أاه -ل ال -ع -ل -م
واŸع-رف-ة ‘ درج-ة ث-ان-ي-ة يسص-ت-م-ع إال-ي-ه-م ول ت-ط-ب-ق آارائ-ه-م
بالضصرورة.
هنا يتوقف اÿب Òالقتصصادي حشصماوي ويقول Ãرارة
لسص-ف أان ال-ب-ل-دان ال-ت-ي
ع -ن ه -ذه اŸف -ارق -ات ال -ع-ج-ي-ب-ة« :ل -أ
تسص-م-ى ب-ال-ن-ام-ي-ة ،اŸت-خ-ل-ف-ة وه-ي أاسص-م-اء م-ت-غÒة وم-ف-اهيم
ت- -ت- -غ Òل ت- -ع- -ت- -م- -د ك- -ثÒا ع- -ل- -ى رأاي اÈÿاء ول ت- -ه- -ت- -م
ب-ال-ب-اح-ث .Úتسص-ت-م-ع ل-ه-ؤولء أاح-ي-ان-ا ول ت-ف-ع-ل م-ا ي-ق-ولون.
والسص -بب ط -غ -ي -ان ال -ع -وام-ل السص-ي-اسص-ي-ة ع-ل-ى الق-تصص-ادي-ة.
اÿب Òي -ع -ت -ن -ي ب -الق -تصص-اد ،يضص-ع أاه-داف-ا واضص-ح-ة وآال-ي-ات
لن ب-عضش السصÎات-ي-جيات ا÷يدة تؤودي إا¤
ل-ت-ح-ق-ي-ق-ه-ا .و أ
إاع-ادة ت-وزي-ع أادوار ال-ف-اع-ل Úالق-تصص-ادي Úوال-دخ-ل ،ف-إانها
Œد م-ق-اوم-ة م-ن أاط-راف ت-ع-م-ل م-ا ‘ اŸق-درة ع-ل-ى إافشص-ال-ه-ا
واإلغائها».
ح -ول م -دى اله -ت -م -ام ب-اÈÿاء ‘ ال-ظ-رف الصص-عب ال-ذي
ت -ع -يشص -ه ا÷زائ -ر وح -ت -م -ي -ة اع-ت-م-اده-ا ع-ل-ى ب-دائ-ل أاخ-رى
ل-ل-م-ح-روق-ات ،أاك-د الÈوف-يسص-ور حشص-م-اوي أان هناك لقاءات
“ت ب Úالقتصصادي Úورجال السصياسصة ،وقدمت اقÎاحات
لطراف
لن ا أ
وتوصصيات لكن قلما Œسصد وتضصع ‘ ا◊سصبان أ
ذات الصصلة بهذا التوجه أاو السصÎاتيجية تقاوم وتعرقل.
وهنا تظهر هيمنة السصياسصي على القتصصادي ‘ القرارات
الق-تصص-ادي-ة ال-ت-ي ك-ثÒا م-ا –م-ل ح-ل-ول آان-ي-ة ل-ت-ع-ق-ي-دات
كÈى.
ع -كسش ه -ذا اŸع -ط -ى اŸع -اشش ‘ ،ال -دول ال -ت -ي ت -ع -رف ‰وا
لب-ق-اء ع-ل-ى
م -تسص -ارع -ا وت-خ-وضش م-ع-ارك ي-وم-ي-ة م-ن أاج-ل ا إ
ح -رك -ي -ة ال-ت-ط-ور وŒاوز أاي اه-ت-زاز أاو خ-ط-وة إا ¤اÿل-ف،
تعطي القتصصادي كل قيمة ووزن .وتضصع خطوط فاصصلة
ب Úال-ط-رف Úوت-ع-ت-م-د اسص-ت-ق-لل-ي-ة دون خ-وف أاو ح-رج ول
عقدة نقصش.السصياسصي هنا يؤوطر السصياسصة القتصصادية يضصع
ل -ه -ا ق -وان Úوال -ق-رار ال-ن-ه-ائ-ي ال-ف-اصص-ل وا◊اسص-م ي-ت-خ-ذ م-ن
لشص-ي-اء ،ال-ت-وق-ع-ات وا◊ل-ول
الق -تصص-ادي بصص-ف-ت-ه اŸدرك ل -أ
اŸمكنة.
إانها القاعدة اŸقدسصة اŸتبعة ‘ دول تضصع ‘ ا◊سصبان هذه
ال -رؤوي -ة وت -ف -رضش اسص-ت-م-راري-ت-ه-ا م-ق-ت-ن-ع-ة ح-د ال-ث-م-ال-ة أان
لق-وى ‘ ك-ل ع-م-ل-ي-ة إا‰اء وب-ن-اء.ه-و
الق-تصص-ادي ا◊ل-ق-ة ا أ
البوصصلة التي يرجع إاليها وقت الشصدائد باعتبارها ﬂرج
النجاة.

أأفكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار مهرب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن نقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشش مفتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوح

‘ كل نقاشش اقتصصادي اأو سصياسصي اأو تاريخي
اأو غÒه قد نقفز اأو نتغاضصى عن نقاط مهمة
جدا ،نظرا للكم الهائل من اŸعلومات
والسصيولة الكبÒة للأفكار الواردة ‘ خضصم
التحليل اأو السصرد الصصادر عن الضصيف ،والتي
تهم الراأي العام مباشصرة ،وصصانع القرار كونها
تصصرح من قبل اأناسش لهم Œربة رائدة
وخÈة ثرية ‘ تسصي Òالشصوؤون العامة ‘
اŸيدان وقراءة جيدة ÿلفيات الأحداث.
ونحاول ‘ هذا الركن اإلتقاط اأقوال مهربة من
النقاشش اŸفتوح مع الأسستاذ ﬁمد حشسماوي مدير
اŸدرسس -ة ال -ت -حضسÒي -ة ال -ت -ج -اري -ة وع-ل-وم ال-تسس-يÒ
ب -خصس -وصش ح -رك -ي -ة الق -تصس-اد ال-وط-ن-ي ع-ل-ى ضس-واأ
التداب ÒاŸتخذة ،من اأجل النهوضش به واإخراجه من
الدائرة اŸضسرة به ،والتي تعتمد على السستÒاد
ف -ق -ط اإ ¤ع -ا ⁄اŸن -افسس -ة ،لضس -ف -اء ع -ل -ي -ه ط-اب-ع
الفعالية ومن هذه اŸنطلقات.
@ اأول :العقد الإقتصسادي والإجتماعي للنمو بÚ
ا◊كومة اŸركزية النقابية ،واأرباب العمل ،يحتاج
اإ ¤اآل -ي -ات ال -ت -ط -ب -ي -ق واضس-ح-ة ل-ت-ح-ق-ي-ق الأه-داف
اŸسس -ط -رة وح -ت -ى ل ي -ب -ق -ى ›رد ك Ó-م ع -ام ك -م -ا
يسستدعي الأمر تقييمه منذ اأن دخل حيز التنفيذ
ل-ي-ب-ن-ى ع-ل-ى ق-واع-د ج-دي-دة م-ت-ك-ي-ف-ة مع التغيÒات

الراهنة خاصسة ما تعلق بÎاجع عائدات النفط.
@ ث-ان-يا :ال -ب-ورصس-ة الداة ال-وح-ي-دة ال-ق-ادرة ع-ل-ى
معرفة القيمة ا◊قيقية للموؤسسسسة ا÷زائرية وغياب
هذه الأخÒة ‘ هذا التداول ،قد يعرضش الإقتصساد
ا÷زائري اإ ¤قراءات شستى من قبل اŸوؤسسسسات
اŸالية الأجنبية هذا ما يÓظ ‘ التقارير الصسادرة
‘ هذا الشساأن والتي يشسعر اأو يلمسش فيها كل متتبع
اأنها مبنية على معلومات Œاوزها الزمن ،بعيدة عن
ال -واق -ع وغ Òصس -ح -ي -ح -ة ،وه -ذا م -ا ي -ن -ط -ب -ق ع-ل-ى
الحتجاج الشسديد لوزير اŸالية السسابق على تقرير
البنك العاŸي الذي اإعتمد على مرجعيات شسوعت
الظرف اÿاصش بالقتصساد ا÷زائري.
@ ثالثا :اŸطلوب من القطاع اÿاصش اأن يÎجم ما
م -ن -ح -ن -ت -ه ل -ه السس -ل-ط-ات ال-ع-م-وم-ي-ة ،م-ن اإع-ف-اءات
وŒهيزات اإ ¤اسستثمارات منتجة ،قادرة على توفÒ
مناصسب الشسغل ،والإلتزام بالتكوين وتقد Ëخدمات
‘ اŸسستوى ،وتزويد السسوق Ãا يتطلب من مواد
اأسساسسية الواسسعة السستهÓك.
@ رابعا :اŸقصسود Ãصسادر التمويل غ Òالتقليدية
كما ورد ‘ بيان ›لسش الوزراء ترقية التمويÓت
الداخلية غ Òالتقليدية ،التي Áكن حشسدها خÓل
سس -ن -وات الن -ت -ق -ال اŸا‹ ،ه -و ال -ت -وج-ه اإ ¤السس-وق
اŸا‹ اأي البورصسة مع باقي الشسركاء ،ومقابل ذلك

فاإن اŸطلوب من اŸنظومة اŸالية اأن تفكر من
الآن فصس - -اع - -دا ‘ ا◊ل- -ول اŸت- -ج- -اوب- -ة م- -ع ه- -ذا
الإنشس -غ -ال السس -تشس -را‘ ال-ق-ائ-م ع-ل-ى ن-ظ-ره ب-ع-ي-دة
اŸدى.
@ خامسصا :العودة اإ ¤العمل بصسيغة الرخصسة ‘
اسستÒاد السسلع والبضسائع اإ‰ا هي رسسالة قوية اإ¤
كل اأولئك الذين شسغلهم الشساغل تضسخيم الفواتÒ
لتهريب العملة الصسعبة.
@ سص-ادسص-ا :م -ا ي -ج -ري ال -ي-وم م-ن م-ت-اب-ع-ة دق-ي-ق-ة
وصسارمة Ÿلف السسيارات ،هو عبارة عن تصسحيح
ل -ت -وج -ه -ات  ⁄ي -ل -ت -زم اصس -ح -اب-ه-ا ب-دف Îالشس-روط،
بالشسكل اŸتفق عليه ‡ا اأحدث ل توازن ‘ الكفة
لصسالح من اأبعودا اŸناولة ا÷زائرية واأقصسوا نسسبة
الدماج اŸقررة وحولوها اإ ¤رقم ل يذكر.
@ سصابعا :قد نتسساءل اأحياء عن غياب التقييم من
ق- -ل اŸوؤسسسس- -ات الن- -ت- -م -ائ -ي -ة ال -دول -ة ل Ó-ق -تصس -اد
ا÷زائري ،وبخاصسة الأداء اŸا‹ ،غ Òاأن مثل هذا
التصسنيف يتطلب وجود البورصسة التي من خÓلها
يسس -م -ح Ãع-رف-ة ح-رك-ي-ة الأداء وف-ق ت-ن-ق-ي-ط خ-اصش
ي -ط -ل-ع ع-ل-ي-ه ع Èنشس-ري-ات Ÿع-رف-ة م-ا م-دى ال-ث-ق-ة
وكذلك الصسÓبة للسسوق اŸا‹.

جمال أأوكيلي
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حأضســــــــــــر وكتــــــــــــب بخمــــــــــــسض لغــــــــــــأت

º°SÉ≤∏H âjÉf º°SÉb Oƒdƒe
موسسوعـ ــة فكري ــة خألـ ــدة
ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـود إألـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدء

بقلم األسستاذ /عبد القادر حمداوي
باحث ‘ التاريخ
هو ذو خصسوصسية متميزة،
كأن قأمة موسسوعة ومتمسسكأ
لمأزيغية العربية
بألهوية ا أ
لسسÓمية .كأن اŸثقف
ا إ
النظيف جعل منه
الشسخصسية النبيلة .من
الذين دافعوا عن اللغة
العربية بكل قوة ،فكأن
يقول ‘ ﬁأضسرات عديدة:
إان اللغة العربية إانهأ لغة
لن
قأدت العأ ،⁄وعمل أ
تعود إا ¤القيأدة .أانه مولود
قأسسم نأيت بلقأسسم العÓمة
الكب Òالذي تتوقف عنده
صسفحة أاعÓم ا÷زائر
لÎصسد مسسÒته ومسسأره
وا‚أزاته الراسسخة ‘
الذاكرة والضسم.Ò

جمأل سسأحر تخفيه
قصسور وواحأت

كانت له النبوغة فهو العبقري اŸوسسوعي الذي عمل لصسالح
األمة وبناء األسسسس ،وكان يعمل ‘ إاعداد الرجال
واختيار األشسراف والتكوين منذ صسغره فكان
النافع اŸثا‹ ولد ‘  6يناير ‘ 1927
أاقبو ولية بجاية .كان يتميز بالتدين
ال -ع -م -ي -ق وا◊ي -وي -ة ،ي -رفضس ال-كسس-ل
والتقاعسس.
كان مناضس Óمع الوفد الدائم ‘
ال -ق -اه -رة و‡ث -ل ج -ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر
الوطني  ‘ 1954باريسس ،و‘ 1956
ا ¤جانب الدراسسة وإاعداد دكتوراه
الدولة ‘ الفلسسفة .مناضسل وطالب
بجامعة براغ  1957نائب رئيسس الوفد
ال - -دائ- -م ‘ ب- -ون  58وم-ك-ل-ف بالشسؤوون
الدبلوماسسية.
ك- -ان شس- -دي- -د الع- -ت- -زاز ب -ال -ه -وي -ة ا÷زائ -ري -ة
وبشس-خصس-ي-ت-ه-ا الم-ازي-غ-ي-ة ال-ع-رب-ي-ة اإلسسÓ-م-ي-ة ،يغزو
ال -ق -ل -وب ب -ع -ذوب -ت-ه وم-ول-ع ب-ت-اري-خ ا÷زائ-ر وال-دف-اع ضس-د ك-ل
ﬁاولت تشسّوهه.
و‘ السستقÓل  ⁄يخضسع إا ¤الراحة بل األوضساع ‘ البÓد ⁄
تسس -م -ح ل -ه ،ف -هب إا ¤ال -ع -م-ل ا÷اد ،ق-ام ب-ج-ه-ود ك-بÒة م-ن-ه-ا
التعريب.
كان الرجل يتقن لغات عاŸية إاذا تكلم سسمى وعÓه البهاء وكان
ا÷ميع يعرف أان مولود قاسسم كان حريصسا كل ا◊رصس على أان
تسسود اللغة العربية مكانتها ،ورغم قيامه بالتعريب أاك Ìمن
غÒه ،ظّل رافضسا لكل األقاويل التي أارادت أان Œعل اللغة
العربية لغة دين.
كان مولود قاسسم يحاضسر ويكتب بخمسس لغات فهو الصسادق
األم Úكر Ëالشسمائل شسجاع مغامر ،فالزمان يدور وهو ل يكّل
ول ّÁل ع -ن ال -دوران ع -ل -ى اإلنسس -ان أان يسس -ت -غ -ل
ع-م-ره ،ف-األسس-ت-اذ ك-ان ذك-ي-ا ق-وي-ا ا◊اف-ظ-ة
واسسع اÿيال شسديد النتباه كان له من
علم ومعرفة .إاذا وعد وفى بوعده.
وإاذا عرضس عليه أامر اهتم به وتفرغ
له ،وكان ميال إا ¤خدمة الناسس
ونفعهم ،كان يعطف على الفقراء
وي -ح -اول ال -ت -خ -ف-ي-ف ع-ن-ه-م ف-ه-و
شسريف يضسبط نفسسه ،كان وطنيا
إا ¤ال- -ن- -خ- -اع ﬁب -ا ل -ب Ó-ده م -ن -ذ
صسغره ،كان يشسيد بأا›اده والتغني
بجمالها اÓÿب ،فهو رجل تعّددت
مواهبه وتلونت وكل جانب يدعو إا¤
وق -ف -ة وت -أام -ل ف-ه-و اŸؤورخ اŸدق-ق ال-ذي
يوافق ب Úاللغة والتاريخ.
كان يعتني باألرضس ،ل يقوم إال بإاصسÓحها وتفتيت
صسخورها وشسّق ترابها وإاقÓع األعشساب الضسارة.
األرضس ل تقبل ول –ب إال السساعد القوي صساحب اŸعول،

كان إاذا رجع إا ¤أاقبو ‘ أايام العطل يهتم كثÒا باألرضس التي
ت -ف -يضس ع -ل -ي -ه ب -ال -غÓ-ل .ال-ي-وم األرضس أاصس-ب-حت ‘ ك-ث Òم-ن
ا÷هات بورا تشستاق إا ¤من يقوم بخدمتها.
فالفÓح القد Ëالذي أاعطاها ا◊ياة والعمر
فقامت عليه خÒا وبركة ،كثÒا ما يبذل
ي -ع -اون ل -ل -ه -دى ي -حب ا÷م -ي-ع ي-نصس-ح
ال -ن -اسس ،ل ي -ري -د م -ن -ه -م ج -زاًء ول
شس - -ك - -ورا ،ي - -خ - -دم ا◊ّق يصس - -ن- -ع
اŸعروف كثÒا ما اسسمعه يقول:
إان أاحب اÿلق إا ¤الله أانفعهم
ل -ع -ي -ال -ه ،ي -ت -ق -ن ع-م-ل-ه وي-خ-دم
وط- -ن- -ه ،ن- -ادت- -ه األم- -ة ل -ي -ت -و¤
اŸسس-ؤوول-ي-ة اسس-ت-ع-انت ب-ه ال-بÓد
اسستنجدت به دياره.
أاجاب دعاء الوطن لنداء األمة .إانه
معتدل ‘ أافكاره والوعي ‘ كتاباته
والعمق نظرته وشسديد ‘ الوقت نفسسه
وصس- -لب اŸواق- -ف ا÷ادة ال -ت -ي ل
يسس -ت -ه -ان ب -ه -ا وغ Òم-تسس-اه-ل ،إاذا
غضسب سسكت ا÷ميع.
الثقافة ا÷زائرية مدينة Ÿولود قاسسم
ال -ف-ذ بÌائ-ه ي-دي-ن ل-ه ال-وط-ن ب-رم-ت-ه
ب -األع -م -ال ا÷ل -ي -ل -ة ال -ت-ي ي-ع-رف-ه-ا
ا÷ميع ‘ إاثارة سسبيل اŸناعة وما
غذته األجيال ،وعندما يتكلم يثلج
الصسدور بعد اعÎافا وتعبÒا عن
تقد Ëرمز العلم والتضسحية دون أان
ينتظر جزاء ول شسكورا.
عندما يحاضسر ‘ ﬁاضسرته يتميز
بقوة الشسخصسية العارمة تتدفق ‘ كيانه
اŸع-رف-ة ب-ح-رك-ت-ه ف-ت-وق-د كلماته كأاشسد
م -ن ال -ل-هب ع-ن-د ال-ت-وق-د ب-ف-ك-ره
ولسسانه .كان واثقا بنفسسه وهذا
م- -ا ي- -ن- -ع- -كسس ع -ل -ى ا◊ضس -ور وÁضس -ي
طريقه جادا قويا ‘ أاقواله وأاعماله،
ف -اŸه -ن -ة ال -ت -ي ك-انت تÓ-ئ-م-ه ه-ي
ال -ت -ع -ل -ي-م األصس-ل-ي وم-واه-ب-ه وق-د
أادرك هذه اÓŸئمة فكان أاسستاذا
ن-اج-ح-ا وم-رب-ي-ا م-اه-را وخ-ط-ي-با
م -ؤوث-را وك-ات-ب-ا ب-ارع-ا .ك-ان يسس-أال
ويبحث ويوجه فهو أانه أاهل سسأالته
بهدوء ورفق.
وك -نت أاحسس -ن السس-ت-م-اع أايضس-ا م-ع-ه
جه إاليه ،كأانه معلم جالسس بÚ
وقلبي مت ّ
يديك ‘ مكان الدرسس ،ل أاترك الوقت
Áر دون الفائدة فهو جامعة ‘ ذاته ،ومن
عÓمات حضسور القلب وتشسخيصس الع ،Úهذا مهم
جدا أان نبدي السسرور من الدرسس واإلفادة منه وأان ترتقبه

بفارغ الصس ّ” .Èتوجيهنا إا ¤قاعة اÙضسرات واسستقبله
مسسؤوو‹ الولية ورحبوا به .صسعد إا ¤اŸنصسة كا÷بل وبدأا ‘
ﬁضسراته بالقدوة وبصسالح أاخÓقه وكر Ëشسمائله.
وكنت على قدر ما أاملك كالطالب ‘ اسستماعه وجمع نفسسه
وتفاعل أاحاسسيسسه مع شسيخه ‘ درسسه .ولهذا كنت حذرا من
الكسسل والفتور والتكاء وانصسراف الذهن وفتوره ،هذا ما كان
يكرهه ،كان يفضسل قوة السستماع وإاتباع كÓمه ،وهو يقلب
األوراق تارة ول ينبغي أان يلقى اÙاضسرات ب Úا◊ضسور وهم
متشسوقون له حتى يكون كالغيث أاصساب أارضسا يابسسة فقبلته.

ألصسمت حكمة وألكÓم نور
إاذ رأاى الناسس متشسوق Úإاليه تكلم وفن ‘ الكÓم ،وإاذا رأاى
العكسس ف Óيتكلم .كان من الرجال الذين صسنعوا التاريخ بداية
من الثورة ودور الدبلوماسسية التي قادها هو وزمÓئه ،كان
ثائرا ومفكرا بالقلم والفكر والدهاء بكل شسجاعة ونبل مسسلحا
بالسسياسسة والثقافة واŸعرفة والوعي النابضس من القلب ،فكان
خÒة من أابناء ا÷زائر .فكانت سسÒته ‰وذجا قدم
تضسحيات كبÒة.
كان من أاعمدة ا÷زائر العمالقة الذي
ارتبط اسسمه بالتعريب سساهم بكتابة
ت -اري -خ ا÷زائ -ر أاث -ن -اء م -ف-اوضس-ات
اي- -ف- -ي- -ان ،ح -يث رد ع -ل -ى ال -ذي -ن
ي -ح -اول -ون بث ال -ب -ل -ب-ل-ة ‘ ع-زل
الصسحراء ،فكان صسانعا للحدث
ثم مؤورخا لها.
ف -ك -ان م-ن السس-ي-اسس-ي Úال-قÓ-ئ-ل
الذين جمعوا الثقافة واŸعرفة،
حيث كان ينتقد وهو مسسؤوول ،كان
Áتلك وجهات نظر ‘ العديد من
األشسياء البعيدة ،ترك بصسمات ‘ كتبه:
]األصسالة[.2- 1
ك -ان ال -رج -ل اŸت -ط ّ-ل-ع إا ¤اŸسس-ت-ق-ب-ل وا◊ا⁄
بالغد ،ولكن الرجال يذهبون بقدر وتنتهي أاعمارهم بأاجل
مسسمى وتطوى صسفحات ›دهم ،تركوا لنا ا÷زائر أامانة ‘
أاعناقنا فلنحافظ عليها .كان يطمح إا ¤جهاد وجهود من أاجل
ال -ت -ع -ريب يصس -عب ع -ل-ي-ه أان ي-ع-رف ب-أان ال-رج-ل ي-ت-ق-ن ال-ل-غ-ات
العاŸية.
ك -ان ح -ريصس -ا ك -ل ا◊رصس أان ي -ع -ي -د ل-ل-غ-ة ال-ع-رب-ي-ة م-ك-ان-ت-ه-ا
و›دها .ومن أاهم أاعماله ‘ هذا اÛال هو تو‹ على
إاصسدار ›لة األصسالة.
ت -و‘ م -ول -ود ق -اسس -م ي -وم  27أاوت  .1992ت- -رك ال -ك -ث Òم -ن
اÙاضسرات واŸقالت واŸؤولفات.
األمة واألصسالة.أاصسالة أام انفصسالية.ـ بعضس مآاثر أاول نوفم.È
رحمة الله عليه مولود قاسسم وسسÓم الله عليك ‘ اÿالدين.
طبت حيا وطبت ميتا ،وضساعف الله أاجرك.

ألثقأفـ ـة
أ÷زأئريـة مدينة
للعÓمـة

 .. ¿ƒ` `ª«ª«Jفسسيفسس ـ ـ ـ ـ ـأاء مـ ـ ـ ـن كثب ـ ـ ـ ـاأن رمليـ ـ ـ ـ ـة
تعت Èأادرار ثأ Êأاك Èولية بألوطن بعد “Ôاسست من حيث
اŸسس-أح-ة وت-ع-رف ال-ولي-ة ب-أأن-ه-أ –ت-ل مسس-أح-ة معتÈة من
إاق-ل-ي-م ت-وات ال-ت-أري-خ-ي ،ال-ذي شس-ه-د ‘ ال-قرون اŸأضسية
ح -رك -ة Œأري -ة وع -ل -م -ي -ة كÈى ،وك -أن م-رك-ز إاشس-ع-أع
علمي جنوب غرب أافريقيأ ،بسسبب تواجد عدد مهم
م - -ن ال - -زواي - -أ واŸدارسض الصس - -وف - -ي- -ة أاكÈه- -أ
وأاشس -ه-ره-أ ح-أل-ي-أ م-درسس-ة الشس-ي-خ سس-ي-دي
ﬁمد بألكبÒ
تشستهر أادرار بواحدة من أاهم وأابرز
اŸنأطق السسيأحية وهي تيميمون ““220
ك- -ل- -م شس- -م- -أل ال- -ولي- -ة““ وال -ت -ي ت -ل -قب
بألواحة ا◊مراء.
ت- -ي- -م- -ي- -م- -ون ه- -ي ل- -وح- -ة ف -ن -ي -ة أاو
فسس -ي -فسس -أء م -ك -ون-ة م-ن ك-ث-ب-أن رم-ل-ي-ة
وقصسور وواحأت نخيل ولك أان تتخيل
ك - -ل ه - -ذا ال - -رون - -ق ال - -ذي ت- -خ- -ت- -زن- -ه

الواحة ا◊مراء ملجأأ
Ÿن يبحث عن الدفء

تيميمون ‘ طيأتهأ.
تبعد تيميمون التي تقع ‘ ا÷نوب الغربي للجزائر 1400كلم
عن ا÷زائر العأصسمة وهي ملجأأ لكل من يبحث عن الدفء ‘
فصسل الشستأء ،حيث يفضسل السسيأح قصسدهأ ‘ الفÎة اŸمتدة من
لضسأفة
أاك-ت-وب-ر ل-غ-أي-ة م-أي ك-ل سس-ن-ة ح-يث ت-ع-رف ج-وا داف-ئ-أ ب-أ إ
لطبيعتهأ اÓÿبة خأصسة منظر غروب الشسمسض وهي تختفي بÚ
لرضض ‘ مشسهد نأدر جدا.
كثبأن الرمأل حتى تلتقي بأ أ
ومأ Áيز تيميمون أايضسأ ÷أنب طبيعتهأ هو قصسورهأ وبيوتهأ
لح-م-ر وم-ن-ه أاخ-ذت ت-ي-م-ي-م-ون اسس-م-هأ أاي
ال-ت-ي ب-ن-يت ب-أل-ط-وب ا أ
الواحة ا◊مراء نسسبة للون الذي بنيت به البيوت والتي –يط
بهأ ا◊قول وواحأت النخيل التي تسسقى من آابأر متصسلة ببعضسهأ
اسسمهأ الفقأق ،Òكمأ توجد بهأ العديد من النبأتأت الصسحراوية.
ال -زائ -ر ل -ت -ي -م -ي -م-ون لب-د أان ل ي-غ-أدر ال-واح-ة ا◊م-راء دون
تذوقه للشسأي الذي تبدع فيه أايدي أابنأء اŸنطقة ،وخأصسة إاذا
” –ضسÒه ع-ل-ى ا÷م-ر ف-ت-أأسس-رك رائ-ح-ت-ه ول-ون-ه اŸم-ي-ز وحتى
ّ
طريقة تقدÁه ‘ أاكواب –مل طأبع اŸن.

رأءأت
قـــــ

شسعري ـ ـ ـ ـ ـة ألبـ ـ ـ ـ ـ ـوح ف ـ ـ ـ ـ ـي روأي ـ ـ ـ ـ ـة
““سسأأقذف نفسسي أأمأمك““ للفقيدة ديهية لويز

بداية ،وللحق أاقول ،إان اŸشسهد الروائي اŸغأربي ،فقد مؤوخرا اسسمأ أاك Ìمن واعد ‘ سسمأء الرواية ا÷زائرية بصسيغة
لصسفيأء
لصسÓء وا أ
اŸؤونث ،إانهأ الروائية ديهية لويز وعن سسن تنأهز  32عأمأ ،وهكذا هي بعضض النمأذج من اŸبدع Úا أ
لصسÓء والÈوميتيوسسيون،
ي-غ-أدرون-ن-أ ب-أك-را ،وأاع-ت-ق-د أان ال-ف-ق-ي-دة دي-ه-ي-أ ل-وي-ز ،واح-دة م-ن ه-ؤولء اŸبدع Úا أ
يرحلون فجأأة و‘ قلوبهم صسنأديق سسوداء تنأم على أاسسرار غأمضسة ،والكث‡ Òأ يسستحق النتبأه والبوح
اعÎافأ واسستحضسأرا لروح الفقيدة وعواŸهأ الÌية والبهية للراحلة ،سسنÓمسض بألتحديد مÓمح البوح ‘
روايتهأ الثأنية ““سسأأقذف نفسسي أامأمك““ الصسأدرة منشسورات ““ضسفأف““ و«الختÓف““  2013بعد روايتهأ
لمأزيغية
““جسسد يسسكنني““ الصسأدرة عن دار ثÒا العأم  ،2012كمأ سسأهمت ‘ ›موعة قصسصسية بأللغة ا أ
مع عدد من الكتأب ا÷زائري ÚواŸغأربة والليبي ،Úوحأزت ‘  2016على جأئزة ﬁمد ديب للرواية ‘
لمأرات
لدبية بأ÷زائر وخأرجهأ وخصسوصسأ بأ إ
لمأزيغية ،وشسأركت ‘ العديد من التظأهرات ا أ
اللغة ا أ
العربية اŸتحدة ،ثم أاخÒا روايتهأ ““إايروتومأنيأ““ التي بدأات كتأبتهأ العأم اŸأضسي ورحلت من دون أان

بقلم  :الناقد عبد الله اŸتقي  -اŸغرب
يÓحظ اŸقبل على غÓف الرواية اختيار الراحلة أان تقذف
بنفسسها ‘ العنوان دون جسسدها ،ألن النفسس ل تعدو أان
Óسسرار والنفÓتات ،حيث  ⁄تsÎدد
تكون خزانا وصسندوقا ل أ
السساردة ‘ البْوح Ãا يختلج ‘ نفسسها ،حتى ل تبقى تلك
اÿبايا حبيسسة وسسجينة مكنوناتها ،فتجد ‘ الكتابة ما
تعويضسا ومÓذا ““لكني سسأاكمل وأاكتب وأاتعرى ،رغما عني،
وبإارادتي  ..فلم يعد هناك غ Òالكتابة كملجأا أاخ Òلهذا
الكم الهائل من اÿراب الداخلي ““صس  ،7و‘ نفسس سسياق
طلب السساردة للجوء التنفيسسي والتعويضسي من الكتابة فنقرأا
‘ صس  «: 37أاعرف أا ‘ Êأاحيان كثÒة أاكتب أاشسياء قاسسية
جدا ،بدءا بنفسسي ووصسول إا ¤أاقرب الناسس إا‹ّ  ..لكن
الكتابة هي متنفسسي الوحيد ،حقيقتي التي أاواجهها بكل
قسسوتها وجمالها““.
هكذا يعلن العنوان عن نية النصس ،إاذ سسيكون القارئ وعلى
م -دى إاح -دى عشس -ر فصس  ،Ó-أام -ام ج -زي-رة م-ن ال-ب-وح غ-اي-ت-ه
التنفيسس والتطه Òونشسر الغسسيل كل ما هو مدنسس وﬁرم،
وبذلك يكون العنوان الذي انتدبته الراحلة متسساوقا مع
اْŸتن الروائي ،وكما لو أان الكاتبة “سسك بيد القارئ ‘
العتبة قائلة““ :عزيزي القارئ ،هذه هي نفسسي أانشسر ها
أامامك““‡ .ا يوحي بكامل البوح أاو بشسطر منه.
تتحدث الرواية عن ليلة ماطرة ومظلمة ،ح Úيعود األب
ﬂم-وراً إا ¤ب-ي-ت-ه ل-ي-ن-ه-ال ع-ل-ى جسس-ده ب-ق-ب-ل-ة ع-ن-ي-ف-ة ع-لى
شس-ف-ت-ي-ه-ا ﬁاول اغ-تصس-اب-ه-ا ،ف-ي-ح-اول ““نسس-ي-م““ ال-دف-اع ع-ن
شسقيقته ليصسطدم رأاسسه بالطاولة ليحدث له نزيفا أادى به
إا ¤الوفاة باŸسستشسفى ،يهرب األب ويغادر بيته إا ¤ما ل
رجوع حتى تبيّن أاّنه توّفى وحيدا بائسسا ليموت وحيدا ‘
أاعماق الغاب.
بعدها تقرر األم اÿروج إا‡ ¤ارسسة الدعارة ‘ ،الوقت
الذي Œاوزت مر Ëحالتها بالنغماسس ‘ ا◊ياة الدراسسية
واŸشساركة ‘ الحتجاجات للمطالبة بالعدالة الجتماعية،
وت -ت -ع -رف ع -ل -ى ““ع -م -ر““ اŸن -اضس -ل ال -وط -ن-ي ال-ذي تسس-ك-ن-ه
اŸواط -ن-ة وال-ك-ت-اب-ة ‘ ن-فسس ا◊ ،Úوسس-ي-ت-زوج-ه-ا ل ح-ق-ا،
وبسسبب جرأاته التي أازعجت ا◊كومة ” اغتياله برصساصسة
‘ رأاسسه قيل بعدها أانها طائشسة وأاصسابته خطأا ،بعدها
تتوا ¤األحداث ‘ الرواية وتتحمل ““مر ““ Ëآالما جديدة
وإاضس-اف-ي-ة ب-ع-د أان ت-ك-تشس-ف أان-ه-ا اب-ن-ة غ Òشس-رع-ي-ة ل-عÓ-ق-ة
جمعت أامها Ãناضسل وكاتب مشسهور هو سسليمان جودي ،هو
بدوره ‘ عداد اŸوتى باŸهجر  .وأان الرجل الذي ظنته
أاباها تزوج من أامها ،وقرر أان ينتقم منها عن طريقها⁄ ،
يكن سسوى أابا بالتبني.
‘ هذه األحداث تخصسيصسا ،تطرح الكاتبة بجرأاة وحذاقة،
واح -دا م-ن ال-ط-اب-وه-ات الج-ت-م-اع-ي-ة اŸت-فشس-ي-ة ‘ ال-ع-ا⁄
العربي ،واŸتمثل ‘ زنا اÙارم الذي  ⁄تتداوله الكتابات
واألبحاث حتى ،وكما ينبغي أان يكون باعتباره أامرا منافيا
Óعراف والتقاليد ،وواحدا من ا◊واجز الجتماعية.
ل أ
وÁكن أان نسستشسف هذا ا÷هد من البوح والخÎاق لهذه
ال -ع -وا ⁄السس -وداء م-ن خÓ-ل ح-ك-اي-ت Úاث-ن-ت Úل-ه-م-ا عÓ-ق-ة

ب -ال -ع-ن-ف وال-ت-ح-رشس ا÷نسس-ي ،أاوله-ا ﬁاول-ة اع-ت-داء أاو¤
لبوية
فاشسلة من طرف أابيها انتهى باندثار تلك الصسورة ا أ
الذهنية ““لكن بدل ذلك ترك ذراعه –يط بخصسري بهدوء،
قبل أان يجذبني إاليه بقوة تكاد تكسسر عظامي ،وضسع
شس -ف-ت-ي-ه ع-ل-ى ف-م-ي ورائ-ح-ت-ه ت-خ-ن-ق-ن-ي ،ي-ده ت-تسس-ل-ل ‘
جسسدي لتبعث فيه رعشسة  ⁄أاعرفها قبل تلك اللحظة““
صس.9
ثم ليعيد اÙاولة ثانيا و‘ غياب الأم،
لكن هذه اŸرة

أاك Ìع- - -ن- - -ف - -ا و–رشس - -ا
ف - -ن - -ق - -رأا ‘ صس «:23
ان - -ق - -ل - -بت م Ó- -م - -ح
وجهه ،ليتحول إا¤
وج- - - -ه ل ي - - -رغب
سس -وى ب -ال-ع-ن-ف،
ان -ف -ل -تت ي -داه
إا ¤صس- -دري
ليمزق
قميصس
نومي
األزرق ،اجتاحني برد جسسدي من صسدري العاري““.
أاما ا◊كاية الثانية وبطلتها ““إايناسس““ صسديقة ““مر ““Ëالتي
ت -ع -رضست لغ -تصس -اب ج -نسس-ي ووحشس-ي وه-ي ط-ف-ل-ة ‘ سسّ-ن
اŸراهقة من طرف عون أامن ‘ مكتب الدرك الوطني:
““كنت أا“زق من األ ⁄واإلهانة ،جسسدي ل يسسعفني ليقاوم أاو
يتحمل عضسوه الذي تغلغل بداخلي بعنف““ صس ،78لتحتمل
بعدها الكارثة ‘ صسمت وتلتزم الصس ÈوالÎصّسد إا ¤أان
سسمحت لها أاوضساع الربيع األسسود ،فأاخذت ثأارها بيدها من
مغتصسبها بقتله وأاصسبحت حديث ا÷ميع ““أاحرقت دركيا
األسسبوع اŸاضسي ،صسبت عليه زيتا مغليا ح Úكان يجلسس
أاسسفل شسرفة منزل خالتها““ صس  71ثم تنتحر بعدها.
واضسح من زبدة ا◊كايت Úالسسابقت ،Úأان التيمة التي –ظى
بحصسة األسسد وقصسب السسبق هي تيمة قمة الذكورة أاو قهر
اŸرأاة ع Èمشسهدين فاجع Úكما هو أاعÓه وفق ثقافة
أابيسسية تروم حيونة العÓقة ب Úالرجل واŸرأاة من خÓل
األحاسسيسس والغرائز ا◊يوانية ،وبذلك تسسمو الكاتبة ببوحها
حد العري ودون حدود جمركية ،لتنشسر على حبال الرواية
غسسيل اÛتمع األبيسسي الذي يروم تسسليع اŸرأاة وتشسييئها.
و‘ ن -فسس سس -ي -اق ال-ب-وح ال-ع-اري وب-ج-رأاة ال-ك-ت-اب ا◊رف-يÚ
واŸتمكن Úمن صسناعة كتابة اŸوقف والختيار ،تنتقل بنا
الكاتبة ألحداث الربيع األمازيغي عام  ،2011كما يطلق عليه
الناشسطون األمازيغ با÷زائر ،ويطلق هذا اŸصسطلح على
الصس-ط-دام-ات ال-ع-ن-ي-ف-ة ال-ت-ي ع-رف-ت-ه-ا م-ن-طقة القبائل بÚ
قوات األمن واŸتظاهرين خÓل الفÎة اŸمتدة ب Úأابريل
 2001م وأابريل  2002م حيث أاجهضس الرصساصس وشسطط
السسلطة كل األحÓم وذلك بإاطÓق الرصساصس ا◊ي والقنابل
اŸسسيلة للدموع على اŸتظاهرين الذي يطالبون بحقوقهم

الج-ت-م-اع-ي-ة والعÎاف ب-ه-وي-ن-ه-م ال-ل-غ-وي-ة ال-ت-ي ط-اŸا ّ”
Œاه -ل -ت -ه -ا ا◊ك -وم -ات اŸت -ع-اق-ب-ة ‘ وط-ن تشس-ه-د ج-ب-ال-ه
لمازيغ ‘ صسنع تاريخه واسستقÓله ،ونورد
الشساﬂة أاصسالة ا أ
باŸناسسبة ،شسواهد نصسية تصسور بعضسا من هذا الشسطط:

«أاسسبـــوع واحــــد يحصســــد
أاكـــ Ìمن خمسســ Úقتيــ““Ó

““أكـ Ìمـن مأئـة وعشسري ـن قتي ـÓ
وعشسـ ـرأت أŸعط ـوب““Ú
«ح - -زن ي- -خ- -ت- -زل أا ⁄أام- -ه- -ات م- -ازل- -ن ي- -رث Úأاولده- -ن
لو ‘ ¤كل مظاهرة ،للمطالبة بالثار
ويتصسدرون الصسفوف ا أ
◊ياة أابناء قتلوا ›انا““ صس92
«ما إان جلسسنا ‘ مقهى ““السسعادة““ بأاقبو حتى وصسلت
حشسود الشسباب الهارب من الغازات اŸسسيلة للدموع““ صس114
م-ن خÓ-ل ه-ذه واŸشس-اه-د ال-درام-ي-ة وا◊م-اسس-ي-ة ي-ت-عبأا
السس -رد ل -يصس -ور أاه -وال ال -ق -ي -ام-ة ال-ت-ي اج-ت-احت ج-غ-راف-ي-ة
““القبايل““ من خÓل أانفاسس روائية سساخنة وﬁبوكة ،كيف ل
وهي تسسرد علينا وقائع كاملة ودقيقة من الفجائع واألوجاع
وتسستعرضس لنا العديد من اŸواقف واŸصسائر واÿيانات
لسسود الذي نّكل
حتى ،والتي تسساوقت وأاحداث الربيع ا أ
بالكث ،Òوعطب وزج ‘ السسجن بالعديد ،كما أاطفأا ا◊لم
““القبايلي““ بوطن كما ينبغي أان يكون.
لخضسر للرواية
لك Ìمنه ،إان هذا البوح Áنح الضسوء ا أ
وا أ
لمازيغية من
لصسول ا أ
بالنضسمام للجيل جديد من ذوي ا أ
كّتاب الرواية الذي ظهر ‘ ا÷زائر خÓل السسنوات األخÒة،
لمازيغي باللغة العربية
والذين Œرؤووا وكتبوا عن الربيع ا أ
لمازيغية ليسس
من دون عقد لغوية ،ذلك أاّن الدفاع عن ا أ
لمازيغية أاو على اللغة الفرنسسية ،كما هو
حكراً على اللغة ا أ
شسائع ‘ أادبيات ا◊ركة الÈبرية.
ت -ب -ق -ى رواي-ة ““سس-أاق-ذف ن-فسس-ي أام-امك““Œ ،رب-ة ج-ري-ئ-ة
وم-ت-ج-ه-م-ة وشس-اع-ري-ة ،وورشس-ة ح-اف-ل-ة ب-اŸف-ارق-ات ،حافلة
والسسخرية والتهكم ،وحافلة بنقاط سساخنة ،وبأاك Ìمن بوح
عما يعتمل بالداخل من جراحات وانكسسارات ،وبأاك Ìمن
فظاظة رائجة خارج هذه الذات اŸأازومة ،ليبقى كل شسيء
جزءا من ◊ظات مسستفزة نكاد نتقراها باليد ونسستعيد
أاصسداءها وتفاصسيلها.
وصسفوة القول ،سسÓم على روح فقيدتنا القاصسة والروائية
لنسسانة ““ديهيا لويز““ الذي أادركت حرفة الكتابة ليدركها
وا إ
اŸوت و‘ جبتها رواية ““إايروتومانيا““ والكث Òمن اإلبداع
اŸزي-د واŸن-ق-ح ،أاسس-ك-ن-ه-ا ال-ل-ه فسس-ي-ح ج-ن-ان-ه ،وإان-ه ال-ق-در
اŸقدور .
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’عمال الروائية
ضصمانا Ÿشصاركة أاك Èعدد من ا أ

“دي ـ ـد آاجـ ـال «جائـ ـزة الطاهـ ـر وطـ ـار» إا ¤الفا— سشبتمـ ـÈ

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

فلسصفة اŸوت وا◊ياة ‘ الوطن العربي عند كرÁة ع ّسصاسس

رواية «اأمششاج
التششكيل »ا÷ما‹
بعيد عن الراهن

اأعلنت اللجنة التحضصÒية ÷ائزة الطاهر وطار للرواية
عن “ديد اآجال اسصتقبال اأعمال اŸشصارك Úفيها ،وذلك اإ¤
غاية الفا— سصبتم Èالداخل .بّررت اللجنة التحضصÒية
هذا القرار بكونه «نزو’ عند رغبة العديد من الذين اأبدوا
نيتهم ‘ اŸشصاركة ‘ ا÷ائزة وتخوفوا من عدم “كنهم من
اإيداع اأعمالهم ‘ ا’آجال اÙددة سصابقا» ،لعدم اكتمال هذه
ا’أعمال.

أسسامة إأفرأح

ع- -ن ه- -ذه ال- -مسص- -اب- -ق -ة ،سص -ب -ق
ل -ري -اضض وط-ار ،رئ-يسض ج-م-ع-ي-ة
«نوافذ ثقافية» وابن اأخ ا’أديب
الطاهر وطار ،القول اإن هذه
الجائزة كانت من بين اأهداف
ال-ج-م-ع-ي-ة ب-م-ا ف-ي ذلك ت-ك-ري-م
وت- -خ- -ل- -ي- -د ذك- -رى ه -ذا ا’سص -م
الكبير في ا’أدب وا’إبداع ،اإلى
ج-انب تشص-ج-ي-ع وت-رق-ية الرواية
ال -ج -زائ -ري -ة وال -مسص -اه -م-ة ف-ي
ت - -نشص - -ي - -ط ال - -ح - -ي - -اة ا’أدب- -ي- -ة
وال -ث -ق -اف -ي -ة ال-ج-زائ-ري-ة ،وك-ذا
ت -اأسص -يسض م -وع -د ث-ق-اف-ي دوري
يلتقي فيه المبدعون ،واأضصاف
رياضض وطار باأن هذه الجائزة
حلم كان صصعب المنال وتحقق
اأخ -ي -را ل -ك -ل ا’أدب-اء ال-غ-ي-وري-ن
على ا’أدب الجزائري والواعين
بالقيمة ا’أدبية للطاهر وطار.
ك -انت ال -ل -ج-ن-ة ال-ت-حضص-ي-ري-ة
ل-ج-ائ-زة ال-ط-اه-ر وط-ار للرواية
ق- -د ح- -ددت اآخ -ر اأج -ل ’إي -داع
ا’أعمال بتاريخ الفاتح من شصهر
ماي المنصصرم .جائزة الطاهر

وطار للرواية هي جائزة وطنية
سصنوية ،تنظمها جمعية «نوافذ
ال -ث -ق -اف -ي -ة» ،وت-ح-ظ-ى ب-رع-اي-ة
وزارة الثقافة ،كما ترعاها كل
م-ن ال-م-وؤسصسص-ة ال-وط-ن-ية للفنون
ال -م -ط-ب-ع-ي-ة ،ال-ن-ق-اب-ة ال-وط-ن-ي-ة
ل -ن -اشص -ري ال -ك -تب ،ودار ال-نشص-ر
وال- -ت- -وزي- -ع ال -مصص -ري -ة «ك -ن -وز»
للطبعة العربية.
ي-ت-راأسض ل-ج-ن-ة ال-ت-حكيم ا’أديب
د .واسص -ي -ن -ي ا’أع -رج ،وت -ت -ك-ون
هذه اللجنة من الدكتورة اآمنة
بلعلى ،الدكتور فيصصل ا’أحمر،
ال - -دك - -ت- -ور م- -خ- -ل- -وف ع- -ام- -ر،
وال- -دك- -ت- -ور سص- -ف- -ي- -ان زدادق -ة.
وتقدر القيمة المالية للجائزة
بـ 500األف دينار جزائري لفائز
واحد بها .اأما باب المشصاركة
ف -ي ال -مسص -اب -ق -ة ف -ه -و م -ف -ت -وح
ل -ل -م -ب -دع -ي -ن م-ن ك-ل ا’أع-م-ار،
سص- -واء ك- -ان ه- -وؤ’ء م- -ب- -دع- -ي -ن
ج - -زائ - -ري - -ي- -ن (ذوي ج- -نسص- -ي- -ة
ج-زائ-ري-ة) اأو م-ب-دع-ي-ن اأج-انب
مقيمين في الجزائر.
من شصروط العمل المشصارك اأن
ي - -ك - -ون م - -ن ج - -نسض ال - -رواي- -ة،

بقلم :د .سسناء بوختاشس
وم- -ك- -ت- -وب- -ا ب -ال -ل -غ -ة ال -ع -رب -ي -ة
ال - -فصص - -ح - -ى (اإ’ م- -ا اق- -تضص- -اه
السصياق الفني من مقاطع داخل
المتن) ،ولم يسصبق له الحصصول
ع- -ل- -ى ج- -ائ -زة اأدب -ي -ة داخ -ل اأو
خ - -ارج ال - -وط- -ن .ك- -م- -ا ت- -ق- -ب- -ل
ا’أع - -م - -ال ال- -م- -نشص- -ورة وغ- -ي- -ر
المنشصورة.
ع-ل-ى ال-راغ-ب-ي-ن ف-ي ال-مشص-ارك-ة
اإرسص -ال اأع -م -ال -ه -م ف -ي نسص -خ -ة
ورق -ي-ة ع-ل-ى ال-ع-ن-وان ال-ب-ري-دي
ال -ت -ال -ي :ال-م-رك-ز ال-ث-ق-اف-ي ع-ز
الدين مجوبي –جائزة الطاهر
وطار للرواية–  92شصارع محمد
زك -ال ب -ل -دي-ة سص-ي-دي ام-ح-م-د–

ال-ج-زائ-ر  .16000ف -ي-م-ا ت-رسص-ل
نسصخة رقمية ترسصل اإلى العنوان
ا’ل -ك -ت-رون-ي-prixtaherou :
ettar@gmail.com
ويشص - - -ت - - -رط ف- - -ي ال- - -نسص- - -خ- - -ة
المطبوعة اأن تكون على وجه
واحد من الورقة ،مكتوبة ببنط
 14على ا’أقل ،وفي حدود 500
ك- -ل- -م- -ة ع- -ل- -ى ا’أك- -ث -ر ف -ي ك -ل
صص-ف-ح-ة ،ك-م-ا ت-ح-ت-ف-ظ ج-م-عية
ن - -واف- -ذ ث- -ق- -اف- -ي- -ة ب- -ح- -ق نشصر
ا’أع -م -ال ال -م -خ -ت -ارة .وسص -ي -ت -م
تسصليم الجائزة في حفل سصتعلن
عنه الجمعة المنظمة في وقت
’حق.

…QÉ÷G ô¡°ûdG øe 25 ájÉZ ¤GE ôªà°ùj

الفنان التششكيلي عكاششة طالبي يعرضض  50سشنة من الفن
يتواصصل معرضض الفنان الرسصام عكاشصة طالبي حيث ترمز
لوحاته الى المراأة والثقافة الجزائرية .يقترح هذا المعرضض
الذي نظم بقاعة الفنون محمد رسصيم من طرف موؤسصسصة
فنون وثقافة لو’ية الجزائر على الزوار لمحة حول مسصيرة
فنية عمرها  50سصنة .تولي العديد من اللوحات المعروضصة
اهتماما خاصصا للمراأة الجزائرية من خÓل مجموعة من
البورتريهات على غرار «حامÓت الكسصكسض» و « نسصاء» و «
محاطة» اأو « صصباح مع العائلة» تذكر في بعضض ا’حيان
باأعمال محمد ايسصياخم الذي كان له تاأثيرا كبيرا على الفنان
عكاشصة طالبي.
في سصلسصلة اأخرى من اللوحات اقترح طالبي مجموعة من
مناظر السصاحل ،اضصافة الى اعادة رسصم مناظر حضصرية و
داخل المسصاجد بطابع يّذكر اأيضصا بالطابع المشصرقي .كما
عرضض الفنان اأعما’ اأخرى حول المراأة الترقية وا’يمزاد
والزي التقليدي الترقي .للعلم التقى عكاشصة طالبي الذي ولد

سصنة  1947بالعاصصمة بالرسصام علي قرطبي الذي شصجعه على
ال -رسص -م وق -د اأن -ج -ز اأع -م -ا’ ك -ث -ي -رة ح -ول م -ن-اظ-ر ب-بسص-ك-رة
وبوسصعادة حيث اقترحها من اأجل ا’نضصمام الى ا’تحاد
ال -وط -ن-ي ل-ل-ف-ن-ون ال-تشص-ك-ي-ل-ي-ة ،ح-يث ال-ت-ق-ى ال-رسص-ام م-ح-م-د
ايسصياخم .ويتواصصل هذا المعرضض بقاعة «رسصيم» الى غاية
 25اأوت.

‘ أاجواء احتفائية فاترة غاب فيها ا÷مهور

انطÓقـ ـ ـة ﬁتششم ـ ـة لتظاه ـ ـرة أايام القناوي Ãعسشك ـ ـر

ليام اÙلية لفن القناوي ‘ أاجواء
افتتحت ،أامسس ،بدار الثقافة «أابي رأاسس الناصصري»Ã ،دينة معسصكر ،فعاليات الطبعة الرابعة ل أ
احتفالية فاترة غاب عنها ا÷مهور و السصلطات اÙلية التي تخلت عن تشصجيع مثل هذه التظاهرات التي تنفضس الغبار عن تراث
اŸنطقة وإارثها الثقا‘ و–رك قليل الفعل الثقا‘ اŸشصلول ،حيث  ⁄يعرف افتتاح التظاهرة إاقبا’ كبÒا ،مثلما كان متوقعا له،
خاصصة وأان إادارة دار الثقافة «أابي رأاسس الناصصري» وجمعيات الفن القناوي قد اسصتعدت جيدا لتنظيم الطبعة الرابعة لهذا الطابع
الفني التقليدي التي حملت شصعار «فن القناوي تراث وأاصصالة».

معسسكر :أم أ - Òÿسس.

يشصارك في فعاليات اأ’يام المحلية لفن
القناوي  4فرق فلكلورية ،منها فرقة جمعية
الراشصدية لرجال قناوة و فرقتي سصيدي بÓل
لمعسصكر و المحمدية و فرقة جمعية بيت
م-ح-ل-ة ل-ع-ي-ن السص-ل-ط-ان ،ال-ت-ي ح-اولت ت-قديم
Óلبسصة
إاضصافات للتظاهرة بتنظيم معارضض ل أ
و

اأ’دوات ال -ت -ي يسص -ت -ع -م-ل-ه-ا رج-ال ق-ن-اوة ف-ي
عروضصهم الفلكلورية التي تضصرب في جذور
ت-اري-خ ال-ف-ن-ون الشص-ع-ب-ي-ة اإ’ف-ري-ق-ي-ة ،إاضص-اف-ة
لمعارضض للصصور التي تذكر بمشصاركات الفرق
المحلية المعروفة بالمهرجانات الدولية
و الوطنية .
على أامل أان تشصهد ،أامسصية اليوم ،تفاعÓ
ك -ب -ي -را م -ن ط -رف ال -ج -م-ه-ور ال-واسص-ع ل-ل-ف-ن
ال -ق -ن -اوي ،ب -دار ال -ث -ق -اف -ة «أاب-ي رأاسض
الناصصري» ،يتوقع المشصرفون
على جمعية الراشصدية
ل -رج -ال ق -ن -اوة أان
يلقوا الدعم و
التشصجيع
الكافي
لتأاسصيسض
مدرسصة
فنية
لتعليم
أاصصول
هذا

الطابع الفني ضصمانا لتداوله بين اأ’جيال بما
يتناسصب مع مسصاعي السصلطات الوصصية على
قطاع الثقافة ،للحفاظ على التراث الوطني
ال-م-ادي والÓ-م-ادي ،ف-حسصب رئ-يسض ج-م-ع-ي-ة
الراشصدية لرجال قناوة السصيد علي حصصاب،
فإان الدعم الÓزم للفرق الفلكلورية المهتمة
بالفن القناوي صصار شصحيحا ،بل حتى صصار
يلجأا لها فقط في المناسصبات ،بينما يتمثل
وجود هذه الفرق كعصصب يصصل بين اأ’جيال
التي توارثت الطابع الفني فحافظت عليه من
الزوال وشصّرفت المنطقة في عدة محافل
وطنية ودولية ،مؤوكدا أان جميع فرق القناوي
ل -م ت -ع -د ت -ع -ت -م -د ف-ي نشص-اط-ه-ا ال-ف-ن-ي ع-ل-ى
اإ’ع-ان-ات ال-ت-ي ت-ق-دم-ه-ا السص-ل-ط-ات ال-محلية
والتي تراجعت كثيرا ،بحسصب المتحدث ،إانما
صص-ارت ت-ع-ت-م-د ف-ي ت-ن-قÓ-ت-ه-ا ل-ل-مشصاركة في
التظاهرات الوطنية والجهوية على مداخيلها
ال -ن -ات -ج -ة ع-ن إاح-ي-اء اأ’ع-راسض وال-ح-فÓ-ت،
اأ’مر الذي أاثقل كاهل الفرق الفنية وحّد من
ج -ه -وده -ا ل -ت -أاسص -يسض م -درسص -ة ل-ت-ع-ل-ي-م ال-ف-ن
القناوي والمحافظة عليه .
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رواي- -ة أامشص- -اج لـ ـ :ك- -ري -م -ة عّسص -اسض ه -ي أاح -د
الّ-رواي-ات ال-ج-زائ-رّي-ة ال-م-ع-اصصرة ،التي نفضصت
الغبار عن قلم المرأاة ،بتجاوزها الكتابة عن
الّذات اأ’نثوّية ومعاناتها من الهيمنة الّذكورّية،
التي كادت تقتل إابداعها ،وتأاّكد قول الّرجل
بأاّن المرأاة ناقصصة عقل ،وكائن عورة ،وأاعادت
ل-ل-م-رأاة ال-ج-زائ-رّي-ة ال-م-ب-دع-ة اع-ت-ب-اره-ا ،حين
سص-رحت ب-خ-ي-ال-ه-ا إال-ى اأ’ف-ق ال-ب-ع-ي-د ،وف-ت-حت
ك -ت -اب -ه -ا ع -ل -ى ع-وال-م ال-ك-ون وب-ح-ثت ع-ن سصّ-ر
الوجود ،وكشصفت عن كوامن النّفسض اإ’نسصانيّة
المسصكوت عنها والتي ’ يقبل الكثيرون النّبشض
في دواخلها.
ه-ي آال-ة مصصّ-ورة ل-م-ع-ان-اة اإ’نسص-ان الّ-داخ-لّ-ي-ة
بسصبب تفاقم الجراح ،هي زبدة مخاضض ناتجة
عن إابداع الكاتبة التي أاضصافت إاشصراقة جديدة
على المضصامين التي نقلتها من الّلغة البسصيطة
ال -ع -ادّي -ة ال -ت -ي ن -أال -ف -ه -ا ع-ن-د ال-ك-ات-ب-ة ال-م-رأاة
الجزائرّية ،إالى لغة فلسصفيّة تجاوزت المأالوف،
ل -ت -ذهب ب -ن -ا إال -ى ت -ف -ك -يك وت -ق-ويضض ك-ل ت-لك
الحقائق الّثابتة.
رواية «أامشصاج» هي رواية ج ّسصدت لنا نوعا آاخر
من التّيمات هو الموت ،لكن ليسض أاي موت،
إاّن-م-ا ه-و م-وت ال-خ-دي-ع-ة ال-م-ت-مّ-ث-ل ف-ي معاناة
اإ’نسص -ان م -ن ال -ع -ن-ف ال-م-ادي والّ-روح-ي ال-ذي
ي-ع-يشص-ه بسص-بب الّ-ظ-روف ال-ق-اسصّ-ي-ة ال-ت-ي قضصت
ع -ل -ى أاح Ó-م -ه ،وه -ذا م -ا ج -ع -ل م -ن ال ّ-رواي -ة
تشص -ك -ي  Ó-ج -م -الّ-ي-ا ي-عّ-ب-ر ع-ن الّ-راه-ن ويسص-اي-ر
تحّو’ته وفق بناء خاصض.
هذا الموت الذي وظّفته الّروائيّة في روايتها
’ يعكسض الموت الفيزيقي الذي هو مصصير كل
كائن حي على هذه اأ’رضض ،وإاّنما هو موت
ط -رح ع-ل-ى شص-ك-ل ه-اجسض ف-لسص-ف-ي ي-روق ف-ك-ر
الّ-روائّ-ي-ة ،ك-م-ا ي-ج-ع-ل-ه-ا ت-ت-رك-ه سص-ؤوا’ مفتوحا
للقارئ تفتح له من خÓله أافق واسصعة للقراءة
ال-م-ؤوّج-ل-ة ،ال-ت-ي ت-م-ن-ح إاب-داع-ه-ا ب-ع-دا ج-م-الّ-يا
مميزا يعكسض أالم المأاسصاة ،وهذا الموت قبل أان
يكون جسصدّيا هو موت معنوي.
إاذن رواي- -ة «أامشص -اج» ج -اءت ت -جسص -ي -دا ل -م -وت
معنوي أافرغ الّذوات من انسصانّيتها ،تعيشض حالة
حصصار شصديد ،لكن مع ذلك هذه الّذوات كانت
على وعي عميق بهذا التّمّزق والتّشصظي الذي
سص -ل -خ -ه -ا م -ن ك -ي -ان -ه -ا ،ك-م-ا ك-ان ال-م-وت رم-ز
ال -ظ -اه -رة ال -ي -أاسض والّ-ت-شص-رد ال-ذي ع-انت م-ن-ه
الشّصخصصّيات ،لتبدأا رحلة العبثّية والÓاسصتقرار
تضصرب بجذورها في أاعماق الّرواية ،كما هي
ف -ي أاع -م-اق ال-وط-ن ال-ع-رب-ي ال-م-م-ح-ون ،ال-ذي
حاولت الّرواية أان تكشصف عنه ،لكن بأاسصلوب
مراوغ ولم تصصّرح به ،إانما هدفت إالى إايجاد
شصرخ بين ما يصصّرح به الّنصض وما يخفيه.
إاذن الّروائّية كريمة عسصاسض من خÓل روايتها
«أامشصاج»أارادت أان تكتب عم Óإابداعّيا تطرح
من خÓله فلسصفة الحياة والموت في الوطن
العربي عامة ،والجزائر خاصصة ،حين ج ّسصدت
لنا الموت والقهر الذي عانه الشصعب الجزائري
أاّيفاصمشواللعاشلصتيرّيهةوادل’حليمةرااءأ’،مكخناةصّص‘ةااŸأ’Ï
ط افلاسلش اردأ’بيرياء
ال -ذي -ن م -ث ّ-ل -ت -ه-م ف-ي شص-خصصّ-ي-ةرؤووف صص-احب
العشصر سصنوات الذي كان شصاهد عيان على هذه
المأاسصاة ،والذي ذبح بال ّسصكين لكنه عاد من
الموت بأاعجوبة ومعجزة من اللّه ،لكن مع ذلك
هو لم يؤومن بهذه الحياة أابدا ،وكان يرى فيها
موتا لكن من نوع آاخر ،وهو المتمثّل في الموت
الّروحي.
حّتى ذلك اليوم الذي التقى فيه بمريم ،تلك
المرأاة التي هي اأ’خرى عانت القهر ،واليأاسض،
وف -ق -دت اأ’م -ل ف-ي ال-ح-ي-اة ب-ع-د م-وت اب-ن-ت-ه-ا
أاناييسض صصاحبة الثÓث سصنوات ،بسصبب خطأا
غير مقصصود منها ،وهي منشصغلة بتحضصير كعكة

عيد ميÓدها ،فأاعطتها قارورة ماء كي تروي
عطشصها ،ونسصيّت أان تفتحها لها وتبلع الطفلة
أاناييسض غطاء القارورة لتموت مختنقة ،وتنتهي
معها حياة مريم التي حاولت ا’نتحار لكن لم
تفلح.
ك -ان رؤووف م -م -رضص -ا ل -ه -ا ي -ت -قصص -ى أاح -وال -ه-ا
ويواسصيها على فقيدتها ،وفقيدها الذي رحل
عنها دون عزاء ،وهو زوجها الذي تخلى عنها
ولم يراعي وجعها الكبير في فقدانها لفلذة
كبدها ،يرى رؤووف في حياة مريم أاّنها شصبيهة
بحياته ،فكÓهما يعتقد أاّنهما إاذا أارادا الحياة
من جديد فÓبّد أاّو’ من الموت..
ب -ن -اًء ع -ل -ى م-ا ت-قّ-دم اّت-خ-ذت ك-ري-م-ة عسص-اسض
عنوان« :أامشصاج»معاد’ موضصوعيّا يعكسض وجه
اأ’برياء الذين تم قتلهم ،والهزيمة التي لحقت
ب -اإ’نسص -ان ال -ع -رب ّ-ي بسص -بب ال -فشص -ل اإ’نسص -ان -ي
والبطشض ،والجوع السصيّاسصي الذي حاول وما
زال يحاول الفتك بالوطن وامتÓك ما ليسض
ملكه.
أاي أانّ كّل من العنوان والنّصض يشصّكÓن معاد’
موضصوعيّا كبيرا ،فالعنوان أاصصبح مكّونا د’لّيا،
ومكّونا بصصرّيا مهّما في فضصاء الغÓف ،لما
يحمله من تقنّيات تلفت انتباه القارئ ،الذي
يقوم فيما بعد بالبحث عنها ،وكشصف د’’تها
ال- -م- -خّ- -ب- -أاة ،وه -ذا م -ا جّسص -ده ع -ن -وان رواي -ة:
«أامشص -اج» ال -ذي ح -م -ل ال -ع -دي -د م -ن الّ-د’’ت
والثنائيّات التي لعبت فيها اللّغة بإانسصياباتها
دورها بامتيّاز.
هذا كان بالنّسصبة للعنوان أاما المتن فهو يتكّون
من مجموعة شصخصصيّات تدور حولها اأ’حداث
وكانت شصخصصّية رؤووف ومريم هي الشصخصصّيات
البطلة ،والمحّرك الفاعل للنّصض الّروائي الذي
ي -رت -ب -ط ب -الّ-زم-ن ف-ي-ح-ت-وي ال-ح-دث ،وي-حّ-رك
الشّصخصصّية ،وينهضض بالمعنى ،ويشصّكل الرؤويا،
وينتج اللّغة ،متحّو’ بديناميكيّة حركّية دائبة
Óحداث ،أاو وعاء عام
من مجّرد إاطار تزييني ل أ
لها ،إالى عنصصر مشصارك فّعال متعّدد المÓمح
والظّÓل التي تعطي العمل الفنّي خصصوصصيّته.
فك Óالشّصخصصيّتين جاءتا ناقمتان عن وضصعهما
في هذه الحياة التي لم تترك لهما متنفسصا،
وجعلتهما يحيا حياة الموت ،رؤووف يعيشض حالة
نفسصّية حاّدة بسصبب عودته من يوم القّيامة دون
أان يموت مثله مثل والده ومن كان معه في
الحافلة ،رغم ال ّسصكين الذي نخر رقبته ،ومريم
هي اأ’خرى إانسصان ميت ينبضض قلبه للفردوسض
والّ-ل-ح-اق ب-م-ن ك-انت ت-ح-ك-ي-ه-ا ح-ي-ات-ه-ا اب-ن-ت-ها
أاناييسض ،التي غادرتها وهي مازالت نطفة ’
تعرف من الّدنيا سصوى أامها.
ع -ل -ى ه -ذا اأ’سص -اسض ي -م -ك-ن أان نصصّ-ن-ف ه-ذه
الّرواية ضصمن الّروايات ما بعد الحداثّية أ’نها
اشصتغلت على سصؤوال الموت وهو سصؤوال مفتوح
أاصص -ب-ح ي-حضص-ر ك-ث-ي-را ف-ي ال-نصص-وصض الّ-روائّ-ي-ة
المعاصصرة ،أ’نه يخ ّصض كينونة اإ’نسصان ،فهذه
الرواية سصعت إالى الكشصف عن حقيقة اإ’نسصان
ومدى تعلّقه بانتمائه المكاني ،رغم اكتشصافه
بأاّنه مكان مليء بالسصوداوّية ،إا’ أانه يمثّل لديه
أاحد محّددات هويته الثقافّية ،وكان للعامل
النّفسصي الّدور الكبير في تحديد هوّيته كونه
متشصبث بعادات وتقاليد وقيّم ’ يريد تغييرها،
يكفيه أاّنه خرج من رحمه.
إاذن نقول إاّنها رواية تحكي عن انهّيار اأ’مة
ال -ع -رب ّ-ي -ة ،ف -ه -ي ت -ك -اد ت -ك -ون فشص  Ó-ل -لّشص-رط
اإ’نسصاني ،وتأاكيدا على مأاسصاة الوضصع البشصري،
’ مفّر من القسصوة ،واأ’لم ،والعنف ،والكره،
وال- -م- -وت ،وال- -ت- -ب ّ-دل ال -ج -ارح ،وذاك الّشص -ع -ور
Óنسص -ان ،شص-ع-ور ال-م-ن-ف-ى ب-ال-م-ع-ن-ى
اأ’صص -ل -ي ل  -إ
الّديني للكلمة (التوق إالى الفردوسض) ،والمأازق
ال -وج -ودي ،واأ’ق -دار ال -غ -ادرة ،ف-د’ل-ة تشصّ-ت-ت
الشّص - -خصصّ- -ي- -ات ال- -ت- -ي ك- -انت عصصب الّ- -رواي- -ة،
وواج -ه -ت-ه-ا ،وصص-ان-ع-ة صص-وره-ا ،وان-ه-زام-ات-ه-ا،
وسص ّ-ي -اسص -ت -ه -ا ،ه -ي د’ل -ة ع -ل-ى خ-راب ال-وط-ن
العربي وتفّككه.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الثÓثاء  ٠٨أاوت  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ١٦ذي القعدة  ١٤٣٨هـ

لفريقي رحب باŸقÎح
أل–اد أ إ

فرنسضيون ضضد لقب السضيدة األو ¤لزوجة ماكرون

لفريقي ،أمسسÃ ،قÎح رئيسس ألكونغو دينيسس سساسسو نغيسسو يقضسي باسستضسافة بÓده
لمن ألتابع ل–Óاد أ أ
رحب ›لسس ألسسÓم وأ أ
أجتماعا –ضسÒيا Ÿؤو“ر أŸصسا◊ة ألليبية ‘ برأزأفيل ‘ أقرب وقت ‡كن حسسب مصسادر إأعÓمية.

الفعال ÷هودهما.
وحث ›لسش السص -ل -م واألم -ن ع -ل-ى ت-ع-زي-ز
الوحدة والعمل اŸنسصق ‘ ليبيا ب Úجميع
أاعضص -اء اÛت -م-ع ال-دو‹ ،ول سص-ي-م-ا ال-ل-ج-ن-ة
ال -رب -اع -ي -ة اŸك -ون -ة م -ن ال–اد األف -ري -ق -ي
وج -ام -ع -ة ال -دول ال-ع-رب-ي-ة وال–اد األوروب-ي
واأل· اŸتحدةŸ ،سصاعدة األطراف الليبية
‘ ج- -ه- -وده- -ا ال- -رام- -ي- -ة إا ¤ال- -ت- -غ -لب ع -ل -ى
خÓفاتها.
وأاثنى اÛلسش على ا÷هود الدؤووبة التي
ب -ذل -ت -ه -ا ال -ب-ل-دان اÛاورة ل-ل-ي-ب-ي-ا Ÿواصص-ل-ة
مشص -ارك -ت -ه -ا ‘ ال -ب -حث ع -ن السص Ó-م واألم -ن
واŸصصا◊ة ،ول سصيما ‘ إاطار اللجنة الرفيعة
اŸسصتوى.

اŸبعوث األ‡ي ‘ ايطاليا
أاع- -ل- -نت ا◊ك- -وم- -ة اإلي- -ط- -ال- -ي- -ة أان وزي -ر
اÿارج-ي-ة ا‚ي-ل-ي-ن-و أال-ف-ان-و سصيسصتقبل ،صصباح
Óم Úالعام
اليوم الثÓثاء ،اŸمثل اÿاصش ل أ
ورئيسش بعثة األ· اŸتحدة للدعم ‘ ليبيا،
غسصان سصÓمة.
ويأاتي لقاء روما غداة أاول زيارة رسصمية
للمبعوث األ‡ي إا ¤ليبيا ،شصملت العاصصمة
ط-راب-لسش وم-دي-ن-ت-ي ال-ق-ب-ة وال-ب-يضص-اء ،إال-ت-ق-ى
خ Ó-ل -ه -ا ك  Óً-م -ن رئ -يسش اÛلسش ال -رئ-اسص-ي
◊كومة الوفاق الوطني فائز السصراج ،ورئيسش

١٧٤٠٨

رفضسوأ حصسولها على أموأل من ميزأنية ألدولة

اجتماع –ضضÒي Ÿؤو“ر اŸصضا◊ة الليبية بالكونغو
ذكرت اŸصصادر ذاتها أان ›لسش السصÓم
واألم- -ن ال- -ت- -اب- -ع ل–Ó- -اد األف -ري -ق -ي ““رحب
ب -القÎاح ال -ذي ق -دم -ه رئ -يسش ال -ك -ون -غ-و ا¤
األط-راف ال-ل-ي-ب-ي-ة واŸت-ع-ل-ق ب-اسص-ت-عداد بÓده
لسص- - -تضص- - -اف- - -ة اج - -ت - -م - -اع –ضصÒي Ÿؤو“ر
اŸصصا◊ة الليبية ‘ برازافيل ‘ أاقرب وقت
‡كن““.
وأاضصافت أان ›لسش السصÓم واألمن التابع
ل–Óاد األفريقي أاحاط ‘ تقرير له Ÿمثل
السص-ام-ي ل–Ó-اد األف-ري-ق-ي ‘ ل-ي-ب-ي-ا ج-اك-ايا
ك -ي -ك -وي -ت-ي بشص-أان ال-وضص-ع ‘ ل-ي-ب-ي-ا و–رك-ات
اللجنة رفيعة اŸسصتوى اŸعنية بحل األزمة ‘
ليبيا.
ونقل اŸوقع اإللكÎو Êللمجلسش تفاصصيل
جهود الرئيسش نغيسصو بصصفته رئيسش اللجنة
رف-ي-ع-ة اŸسص-ت-وى ل–Ó-اد األف-ري-ق-ي اŸع-ن-ية
بليبيا وكذلك من جانب ‡ثلي ليبيا وجامعة
ال- -دول ال- -ع- -رب- -ي- -ة واأل· اŸت -ح -دة وال–اد
األوروبي.
وأاك- - - - -د اÛلسش ›ددا ق - - - -ل - - - -ق ال–اد
الف -ري -ق -ي إازاء اŸأازق السص -ي -اسص -ي اŸسص-ت-م-ر
فضص Óعن الوضصع اإلنسصا Êواألمني ‘ ليبيا.
‘ هذا الصصدد ،دعا ›لسش السصلم واألمن
األفريقي جميع السصياسصي Úالليبي Úإا ¤العمل
معا من أاجل التغلب على اŸأازق السصياسصي
ا◊ا‹ و“هيد السصبيل لتحقيق السصÓم الدائم
والسصتقرار واŸصصا◊ة ‘ ليبيا.
وأاثنى اÛلسش على ا÷هود الدؤووبة التي
ب -ذل -ت -ه -ا ال -ب-ل-دان اÛاورة ل-ل-ي-ب-ي-ا Ÿواصص-ل-ة
مشص -ارك -ت -ه -ا ‘ ال -ب -حث ع -ن السص Ó-م واألم -ن
واŸصصا◊ة ول سصيما ‘ إاطار اللجنة الرفيعة
اŸسصتوى.
ودعا اÛلسش إا ¤تعزيز مسصاهمة ال–اد
األفريقي من خÓل اŸمثل السصامي واللجنة
الرفيعة اŸسصتوى اŸعنية بليبيا ‘ ،ا÷هود
Óزمة ‘ ليبيا.
الرامية إا ¤إايجاد حل دائم ل أ
وأاكد ›دًدا اقتناعه بأان حل األزمة ‘ ليبيا
ي- -ك- -م -ن ‘ اŸق -ام األول ‘ أاي -دي ال -ل -ي -ب -يÚ
أانفسصهم ،وشصدد على أان دور ال–اد األفريقي
واÛت -م -ع ال -دو‹ األك Èه -و ت -ق-د Ëال-دع-م

العدد
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اÛلسش األع- -ل- -ى ل- -ل- -دول- -ة ع- -ب- -د ال -رح -م -ن
السص -وي -ح -ل -ي ،ورئ-يسش ›لسش ال-ن-واب ال-ل-ي-ب-ي
عقيلة صصالح.

السضراج :ل بديل عن التفاق السضياسضي
أاك -د رئ -يسش ح-ك-وم-ة ال-وف-اق ال-ل-ي-ب-ي-ة ف-اي-ز
السص -راج أامسش ،ب -ع -د اج -ت -م -اع -ه م-ع ال-رئ-يسش
التونسصي الباجي قايد السصبسصي ‘ تونسش ان
““ل بديل لÓتفاق السصياسصي““ ‘ بÓده ،داعيا
كل الطراف الليبي Úا ¤تنفيذ تعهداتهم من
أاجل التوصصل ا““ ¤تسصوية شصاملة““.
والتقى رئيسش اÛلسش الرئاسصي النتقا‹
الليبي فايز السصراج الباجي قايد السصبسصي ‘
قصصر قرطاج .وقال ‘ مؤو“ر صصحا‘ بعد
ال -ل -ق -اء أان -ه ” ال -ب -حث ‘ ““آاخ -ر ال -ت -ط-ورات
السص -ي -اسص -ي -ة واŸشص -ه -د السص -ي-اسص-ي ‘ ل-ي-ب-ي-ا““،
ومناقشصة ““تفاصصيل خارطة الطريق““ التي ”
ال -ت -وصص -ل ال -ي -ه -ا ‘ ب -اريسش ““لي -ج-اد أارضص-ي-ة
مشصÎكة للوصصول ا ¤وضصع أاك Ìاسصتقرارا بعد
ان لح- -ظ- -ن- -ا ان الم- -ور وصص- -لت ا ¤ط- -ري- -ق
مسصدود““.
وق- - -ال ان ك- - -ل الشص- - -رائ- - -ح السص - -ي - -اسص - -ي - -ة
والجتماعية ‘ ليبيا ““أاكدت ان ل بديل عن
الت-ف-اق السص-ي-اسص-ي““ ،داع-ي-ا ““ج-م-ي-ع الجسص-ام
اŸن-ب-ث-ق-ة م-ن ه-ذا الت-ف-اق السص-ي-اسص-ي ال-ق-يام
باسصتحقاقاتها ليجاد تسصوية شصاملة““.

لنÎنت
جمعت عريضسة أطلقت على أ أ
لو““¤
ضس- -د أسس- -ت- -ح- -دأث ل -قب ““ألسس -ي -دة أ أ
لÈيجيت ماكرون ،نحو  200ألف توقيع.
ورفضس أŸوق- -ع -ون أن ت -خصسصس م -ي -زأن -ي -ة
لزوجة ألرئيسس من أŸال ألعام وضسرأئب
ألفرنسسي ،Úخاصسة ‘ ظل سسعي أ◊كومة
لخلقة أ◊ياة ألسسياسسية““
لرسساء خطة ““ أ
إ
وأل -ت -ي ت -تضس -م -ن م -ن -ع ت -وظ -ي -ف أل -وزرأء
لقاربهم.
وألنوأب أ
أاطلقت حملة على النÎنت ‘ فرنسصا منذ
ن-ح-و ثÓ-ث-ة أاسص-اب-ي-ع ل-ت-وق-ي-ع ع-ريضص-ة ج-م-عت
حوا‹  ٢٠٠أالف إامضصاء ،ترفضش أان –صصل
زوج -ة ال -رئ -يسش ال-ف-رنسص-ي إاÁان-وي-ل م-اك-رون
ع -ل -ى ل -قب رسص -م-ي ،وتضص-م-ن ال-نصش اŸراف-ق
للعريضصة ““ليسش هناك سصبب يدعو ألن –صصل
زوجة الرئيسش على اŸال من اŸيزانية العامة
للدولة““.
ونشصرت هذه ا◊ملة على األنÎنت Ãبادرة
من تÒي بول فالت الذي يعرف عن نفسصه
بأانه فنان ورسصام وكاتب ومواطن ملتزم.
يذكر ،أانه وعلى خÓف الوليات اŸتحدة
األمريكية ل تتمتع زوجة الرئيسش الفرنسصي
رسصميا بلقب ““السصيدة األو.““¤
وتضصمن النصش اŸوجه للرئيسش الفرنسصي
ورئ- -يسش وزرائ -ه إادوار ف -ي -ل -يب ““ن -دي -ن بشص -دة
جميع هجمات التمييز ا÷نسصي““ التي تتعرضش
ل -ه -ا ب -ري -ج -يت م-اك-رون ،ول نشص-كك ب-ت-ات-ا ‘
ك- -ف- -اءت- -ه -ا““ ،ل -ك -ن ““‘ ظ -ل سص -ع -ي ا◊ك -وم -ة
الفرنسصية ألخلقة ا◊ياة السصياسصية ومع تبني
القانون الذي Áنع توظيف الوزراء والنواب
ألق -رب -ائ -ه -م ،ل-يسش ب-إام-ك-ان-ن-ا اŸواف-ق-ة ع-ل-ى
اŸب -ادرة لسص -ت -ح -داث ل -قب رسص -م -ي ل -زوج -ة
الرئيسش ماكرون““.
وأاوضص -ح ال -نصش ال -ذي يسص -ل-ط الضص-وء ع-ل-ى
اÿط -ة الق -تصص -ادي -ة ال -ت-ي تسص-ع-ى إلرسص-ائ-ه-ا
ا◊ك -وم -ة ا◊ال-ي-ة ““ب-ري-ج-يت م-اك-رون ل-دي-ه-ا

ح -ال -ي -ا ف -ري -ق م -ن ن -ح -و ث Ó-ث -ة مسص -اع-دي-ن،
باإلضصافة إا ¤كاتب Úورجلي أامن وهذا كاف““.
ويذكر أانه وخÓل حملته النتخابية ،تعهد
إاÁانويل ماكرون بأان يكون لزوجته ““دور ‘
ا◊ياة العامة““ ‘ حال انتخابه رئيسصا““ ،لكن
عملها لن يكون مدفوعا من ضصرائب الدولة““
وأاشصار أانه سصيحدد الإطار اŸناسصب لذلك منذ
األسصابيع األو ‘ ¤حال انتخابه.
وط-رحت مسص-أال-ة اسص-ت-ح-داث ل-قب السص-ي-دة
األو ¤األسصبوع اŸاضصي ‘ ا÷معية الوطنية،
أاثناء النظر ‘ ““مشصاريع قوان Úأاخلقة ا◊ياة
السصياسصية““ حيث يعارضش اليسصار الراديكا‹
بشصدة ‘ هذا السصياق أان “نح أاموال لزوجة
ال - -رئ - -يسش ع - -ل - -ى غ - -رار أاعضص - -اء ا◊ك- -وم- -ة
والŸÈان.
وأاق ّ-ر الŸÈان ال -ف -رنسص -ي ن -ه -ائ -ي -ا م-ط-ل-ع
الشص -ه -ر ا÷اري ،ق -ان-ون-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-أاخÓ-ق-ي-ات
السص-ي-اسص-ة وÁن-ع ت-وظ-ي-ف أاف-راد م-ن ع-ائÓ-ت
الŸÈان -ي Úك -مسص -اع-دي-ن ل-ه-م ‘ ،أاول ورشص-ة
تشص -ري -ع-ي-ة ك-بÒة ‘ ع-ه-د ال-رئ-يسش ال-ف-رنسص-ي
اÁانويل ماكرون.
وكان الرئيسش ا÷ديد وعد بإاقرار سصريع
ل-ق-ان-ون األخÓ-ق-ي-ات السص-ي-اسص-ي-ة ،ب-ع-د ح-م-لة
انتخابية شصهدت قضصايا شصككت بنزاهة بعضش
اŸرشص -ح.Úوط -الت ه-ذه ال-قضص-اي-ا خصص-وصص-ا
مرشصح اليم Úفرانسصوا فيون اŸشصتبه بتورطه
‘ اسصتغÓل زوجته وأابنائه لوظائف وهمية
كعامل ‘ ÚالŸÈان.

أنهى كافة ألسستعدأدأت

ا÷يشش العراقي يخوضش معركة أاخرى ضضد الإرهاب ‘ تلعفر

 ٪53,73نسسبة أŸشساركة ‘ ألقÎأع

 ٪٨٥من اŸوريتاني Úيصضوتون «نعم» لتعديل الدسضتور
أع -ل -نت أل -ل -ج -ن -ة أŸوري -ت -ان -ي-ة أŸسس-ت-ق-ل-ة
لÓنتخابات أمسس أن أنصسار ألرئيسس ﬁمد
ول -د ع -ب -د أل-ع-زي-ز ومسس-ان-دي-ه-م م-ن أح-زأب
أŸع-ارضس-ة ح-ق-ق-وأ ف-وزأ سس-اح-قا ‘ ألسستفتاء
ع-ل-ى أل-ت-ع-ديÓ-ت أل-دسس-ت-وري-ة بعد أن وأفق
ع -ل -ي -ه -ا ن -ح -و خ -مسس -ة وث -م-ان ‘ ÚأŸائ-ة م-ن
ألناخب.Ú
فاز مؤويدو التعديÓت الدسصتورية التي تنصش
على إالغاء ›لسش الشصيوخ ‘ السصتفتاء الذي
ج -رى السص -بت ‘ م -وري -ت -ان -ي-ا ،وتشص-ك-ل ن-ت-ائ-ج-ه
انتصصارا واضصحا للرئيسش ﬁمد ولد عبد العزيز
ترفضش اŸعارضصة العÎاف به.
وأاعلنت اللجنة النتخابية أان نسصبة اŸشصاركة
بلغت  ،٪5٣,٧٣موضصحة أان  ٪٨5من الناخبÚ
صصوتوا Ÿصصلحة التعديÓت اŸقÎحة.
وتبقى النتائج التي أاعلنتها اللجنة اŸوريتانية
اŸسصتقلة لÓنتخابات منتصصف الليلة اŸاضصية
ن -ت -ائ -ج م -ؤوق -ت -ة ل Ó-سص -ت -ف -ت -اء ع-ل-ى ال-ت-ع-ديÓ-ت
ال-دسص-ت-وري-ة ح-ت-ى يصص-دق-ه-ا ويصصدرها اÛلسش
الدسصتوري.
وت-نصش ال-ت-ع-ديÓ-ت ال-دسص-ت-وري-ة التي طرحها
ال -رئ -يسش اŸوري -ت -اﬁ Êم -د ول -د ع -ب-د ال-ع-زي-ز

وحزبه ال–اد من أاجل ا÷مهورية ا◊اكم على
إالغاء ›لسش الشصيوخ ““الغرفة الثانية للŸÈان““،
واسص-ت-ب-دال-ه-ا Ãج-السش ج-ه-وي-ة منتخبة ،وتعديل
العلم الوطني بإاضصافة خط Úأاحمرين ““لتثمÚ
تضصحية شصهداء““ اŸقاومة ‘ مواجهة السصتعمار
الفرنسصي الذي انتهى ‘ العام .١9٦٠
وأاعرب رئيسش ÷نة النتخابات عبد الله ولد
اسصويد احمد باسصم ÷نة ا◊كماء أاعلى هيئة ‘
اللجنة عن كامل الرتياح للظروف التي “ت
فيها تنظيم السصتفتاء مشصيدا بروح اŸسصؤوولية
وال -نضص-ج واŸدن-ي-ة ال-ت-ي ط-ب-عت سص-ل-وك الشص-عب

ع Èالعا⁄
تدهور الوضضع

^ لندن :دعت ب -ري -ط -ان -ي-ا أامسش ،إا ¤ات-خ-اذ ت-دابÒ
عاجلة لوقف تدهور الوضصع ‘ فنزوي Óكما دعت حكومة
كراكاسش إا ¤احÎام الدÁقراطية وحقوق اإلنسصان حسصب
مصصادر إاعÓمية.

تقليل األضضرار
^ موسسكو :أاع- -رب سصÒغ- -ي ري -اب -ك -وف ن -ائب وزي -ر
اÿارجية الروسصي أامسش ،عن أامله ‘ أان ““لتصصل األمور
إا ¤ح -د اŸواج -ه -ة م -ع ال -ولي-ات اŸت-ح-دة األم-ري-ك-ي-ة““،

اŸوري - -ت - -ا Êط - -وال ه - -ذه ال - -فÎة
النتخابية.
وقال إان  ٧٤٦أالف ناخب صصوتوا
‘ السصتفتاء من أاصصل نحو ٤ر١
مليون ناخب ،من بينهم  5٨٤أالف
ن -اخب صص-وت-وا بـ«ن-ع-م““ ،م-ق-اب-ل ٦٨
أالف ناخب صصوتوا ضصد التعديÓت
الدسصتورية.
وفيما التزمت اŸوالة الصصمت
ع- -قب اع Ó-ن ال -ن -ت -ائ -ج ,سص -ارعت
أاح- -زاب اŸع- -ارضص- -ة إا ¤رفضص- -ه -ا،
واع- -تÈت أان القÎاع شص- -ه -د ع -م -ل -ي -ات ت -زوي -ر
واسصعة.
ودعت أاح -زاب ائ -ت Ó-ف اŸن -ت-دى اŸع-ارضش
ال-ق-وى ال-وط-ن-ي-ة م-ن أاح-زاب وشص-ي-وخ وم-نظمات
مدنية ونشصطاء إا ¤التكاتف وتوحيد ا÷هود من
أاجل ما سصمته إاحداث تغي ÒدÁقراطي حقيقي
‘ البÓد.
ك -م -ا ت -ظ -اه-ر ب-عضش أاعضص-اء ›لسش الشص-ي-وخ
ال -ذي صص -وت اŸوري -ت -ان -ي-ون ع-ل-ى ال-غ-ائ-ه ق-ب-ي-ل
اع Ó-ن ال -ن -ت -ائ -ج أام -ام اŸق -ر اŸرك -زي ل-ل-ج-ن-ة
النتخابات .وأاعربوا عن رفضصهم للنتائج.

م -ؤوك -دا أان م -وسص -ك -و ““سص -ت -ع-م-ل ع-ل-ى ت-ق-ل-ي-ل األضص-رار ‘
العÓقات الثنائية““.

مواصضلة ا◊رب على الفسضاد
^ سسيول :داهمت الشصرطة الكورية ا÷نوبية ،أامسش،
مكتبا إاداريا توŒ ¤ديد مقار رئيسش عمÓق الصصناعات
اإللكÎونية سصامسصونغ ‹ كون-هي وعائلته ،وذلك بعد
سصاعات من مطالبة النيابة بسصجن نائب رئيسش اÛموعة
‹ جاي-يونغ وهو إابن رئيسصهاŸ ،دة  ١٢عاما على خلفية
اتهامات تتعلق بالفسصاد ودفع رشصاوى.

دعوة لتحقيق السضÓم
^ إأسسÓم أباد :دعا وزير اÿارجية الباكسصتا Êخواجه
ﬁمد أامسش ،دول ا÷وار على رأاسصها الهند وباكسصتان إا¤
ضصرورة بذل جهود متبادلة من أاجل ضصمان السصÓم الدائم

أع -ل -نت وزأرة أل-دف-اع أل-ع-رأق-ي-ة أمسس ،ع-ن
إأنهاء أسستعدأدأتها ألعسسكرية ÿوضس معركتها
لره -اب-ي ‘
أ÷دي -دة ضس -د ت -ن -ظ -ي -م ““دأعشس““ أ إ
قضس-اء ت-ل-ع-ف-ر غ-رب م-دي-ن-ة أŸوصس-ل Ãح-افظة
ن-ي-ن-وي Ãسس-ان-دة م-ي-ل-يشس-ي-ات أ◊شس-د ألشسعبي،
بحسسب مصسادر إأعÓمية.
ذكرت اŸصصادر ذاتها ،أان بيانا صصادرا عن
وزارة الدفاع العراقية أاكد أان ““اŸعركة ا÷ديدة
ضص- -د ت- -ن- -ظ- -ي -م ““داعشش““ اإلره -اب -ي سص -ت -دور ‘
ﬁافظة نينوى وبالتحديد ‘ قضصاء تلعفر غرب
اŸوصص- -ل والشص- -رق -اط ج -ن -وب -ا ب -ق -ي -ادة ا÷يشش
وبإاسصناد من ميليشصيات ا◊شصد الشصعبي““.
وأاضصاف ،أان فرقة اŸدرعة التاسصعة  -التي
ك -انت م -ت -م -رك-زة ‘ م-دي-ن-ة اŸوصص-ل  -سص-ل-مت
م -ل -ف -ه -ا األم -ن -ي ل -ق -ي -ادة الشص-رط-ت Úال–ادي-ة
واÙلية وباشصرت بالتمهيد للتحرك نحو تلعفر.

‘ اŸنطقة وبناء عÓقات طيبة حسصب مصصادر إاعÓمية.

بريطانيا مطالبة بتسضديد ﬂصضصضات مالية
^ برل :Úأاك- -د م- -ف- -وضش ال–اد األوروب- -ي لشص- -ؤوون
اŸوازنة جون Îأاوتينجر ،أامسش األثن ،Úأانه ““على بريطانيا
السصتمرار ‘ دفع ﬂصصصصات مالية ل–Óاد األوروبي
حتى بعد خروجها من ال–اد حتى عام  ،““٢٠٢٠بحسصب
مصصادر إاعÓمية.

مدنيون ضضحايا غارة
^ دمشسق :أاعلن التلفزيون السصوري عن مقتل عدد من
اŸدني Úجراء غارة جوية للتحالف الدو‹ الذي تقوده
الوليات اŸتحدة المريكية على بلدة اŸيادين بريف دير
الزور ا÷نوبي الشصرقي.

من جانبها ذكرت مصصادر أامنية بأان الطÒان
ال -ع-راق-ي““ ب-اشص-ر ب-ال-ف-ع-ل ال-قصص-ف ع-ل-ى م-واق-ع
تنظيم ““داعشش““ اإلرهابي ومقراته الرئيسصية ‘
القضصاء إلضصعاف قواه الدفاعية.
كما أان ميليشصيات ا◊شصد الشصعبي بدأات قبل
عدة أايام تنفيذ عمليات عسصكرية ‘ اÙيط
الشصرقي لتلعفر.
و‘ قضص -اء الشص -رق -اط ج -ن-وب اŸوصص-ل أاف-اد
مصصدر أامني بأان طÒان ا÷يشش شصن عدة غارات
مسص -ت -ه -دف -ا م -واق -ع ق -ت -ال -ي -ة ل-ت-ن-ظ-ي-م ““داعشش““
اإلرهابي ‘ ،الضصفة الشصرقية التي ل تزال –ت
سصيطرة اإلرهابي.Ú
و‘ ﬁاولة لتعزيز تواجده العسصكري شصن
تنظيم ““داعشش““ اإلرهابي ،هجوم Úمتفرق‘ Ú
ﬁاف-ظ-ت-ي صصÓ-ح ال-دي-ن ون-ي-ن-وى ه-م-ا األعنف
منذ اسصتعادة اŸوصصل.

مناورات عسضكرية
^ ألدوحة :ق -الت وسص -ائ-ل إاعÓ-م ق-ط-ري-ة ،إان ق-ط-ر
أاجرت مناورات عسصكرية مشصÎكة مع قوات تركية ،أامسش
األول ‘ ،اسصتعراضش لتحالفهما السصÎاتيجي بعد شصهرين
من مقاطعة دول عربية لقطر إاثر اتهامات لها بدعم
اإلرهاب.

تهديد شضديد اللهجة
^ ب-يانغ يونغ :ق--الت ك-وري-ا الشص-م-ال-ي-ة ‘ ب-ي-ان
لج--ت-م-اع اإق-ل-ي-م-ي ،إان-ه-ا مسص-ت-ع-دة ل-ت-ل-ق Úال-ولي-ات
اŸت----ح----دة ““درسص----ا شص----دي---دا““ ب---ق---وت---ه---ا ال---ن---ووي---ة
السصÎاتيجية اإذا ما اتخذت اإجراء عسصكريا ضصدها،
مضص---ي---ف---ة أان---ه--ا ل--ن ت--ط--رح ب--رن--ا›ه--ا ال--ن--ووي أاو
الصصاروخي على طاولة اŸفاوضصات.

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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اŸنتخب اÙلي يسستأأنف –ضسÒاته –سسبأ Ÿواجهة ليبيأ

“نى إالتحأقه بنأدي ““الذئأب““

رانيÒي”” :تعأقد رومأ مع ﬁرز
أامر جيد للفريق””
اسستأأنف اŸنتخب اÙلي –ضسÒاته،
أامسسÃ ،ركز سسيدي موسسى– ،سسبأ
Ÿواجهة نظÒه الليبي ‘ ذهأب
تصسفيأت كأأسس افريقيأ للمحليÚ
التي سستجري بكينيأ ،مطلع العأم
اŸقبل ،حيث يراهن الكأراز على
هذا الÎبصس لتحضس ÒاŸنتخب
جيدا ليكون ‘ اŸوعد.

»°ù«ªM QÉªY

كان التقني ا’سسبا Êقد منح الÓعبÚ
يوم Úراحة من أاجل التقاط ا’نفاسس
ب -ع -د ال -ع -م-ل ال-ك-ب Òال-ذي ق-ام-وا ب-ه م-ن
الناحية البدنية خÓل اŸرحلة ا’و ¤من
الÎبصس التي ” الÎكيز فيها على هذا

ا÷انب.
دفع تواجد الÓعب ‘ Úعطلة Ãا اننا ‘
نهاية اŸوسسم با÷هاز الفني ا ¤تسسطÒ
برنامج عمل خاصس لتحضس ÒالÓعب Úمن
الناحية البدنية ليكونوا ‘ اŸوعد يوم
اŸباراة ،خاصسة ان العامل البد Êيبقى
مهما لظهور اŸنتخب بوجه جيد.
قام مدرب اŸنتخب اÙلي بتقليصس
القائمة ا’ 25 ¤عبا بعد ان أاخذ فكرة
مّوسسعة عن التعداد وامكانيات الÓعبÚ
ال-ذي-ن سس-ي-ت-م ال-دف-ع ب-ه-م خÓ-ل م-واجهة
ل- -ي- -ب- -ي- -ا Ãا ان ال- -ت -أاه -ل سس -ي -ل -عب ع -ل -ى
مواجهت Úذهابا وإايابا.
ع -رفت غ -ي -اب الÓ-عب ام-ق-ران بسس-بب
معاناته من ا’صسابة وهو ما جعل ا÷هاز

الفني يعفيه من مواجهتي ليبيا ،خاصسة
ان م -دة شس -ف-ائ-ه ق-د ت-ت-ج-اوز ا’سس-ب-وعÚ
وه - -و م - -ا دف - -ع ب - -اŸدرب ال - -ك - -اراز ا¤
تسسريحه.
سسيتم الÎكيز خÓل اŸرحلة الثانية من
الÎبصس ع -ل -ى ا÷انب ال -ف -ن -ي ب -ع -د ان
–صس- -ل ا÷ه- -از ال- -ف- -ن- -ي ع- -ل- -ى ب- -عضس
ا’شسرطة للمواجهات ا’خÒة للمنتخب
ال- -ل- -ي- -ب- -ي ال- -ذي شس- -ارك ‘ تصس- -ف -ي -ات
اŸونديال.
’ Áت- -لك اŸن- -ت- -خب ال- -ل- -ي -ب -ي ا’ول
Îﬁف Úك Ìوهو ما جعله يعتمد على
الÓعب ÚاÙلي Úوبالتا‹ فاŸنتخب
ال - -ل - -ي - -ب - -ي ا’ول ه- -و ‘ ن- -فسس ال- -وقت
اŸن- -ت -خب اÙل -ي وه -و م -ا سس -يّصس -عب

اŸاأم -وري-ة ع-ل-ى اأشس-ب-ال ال-ك-اراز بسس-بب
ا’نسس- -ج- -ام اŸوج- -ود داخ -ل اŸن -ت -خب
الليبي.
م-ن ج-ه-ة اأخ-رى سس-ي-ت-م ال-ق-ي-ام Ãع-اينة
نقاط قوة وضسعف اŸنتخب الليبي من
خ Ó-ل ب -ر›ة حصسصس ف-ي-دي-و لÓ-ع-بÚ
وه -ذا Ÿع -رف -ة ق -وة اŸن -افسس وك -ي-ف-ي-ة
الفوز عليه خاصسة ان اŸنتخب اÙلي
‘ طور التشسكل.
ي -راه -ن ال -ك-اراز ك-ثÒا ع-ل-ى اŸرح-ل-ة
ال -ث -ان -ي -ة م-ن الÎبصس م-ن اأج-ل –ق-ي-ق
النتائج اŸرجوة اŸتمثلة ‘ الرفع من
ا÷اه -زي -ة ل -دى ال Ó-ع -ب Úل -ي-ك-ون-وا ‘
اŸوع -د وي -ح-ق-ق-وا ا’ن-تصس-ار اŸن-ت-ظ-ر
وا’قÎاب من التاأهل.

تأألقأ مع دينأمو زغرب واندرÿت

سسودا Êوهني يفتتحأن عدادهمأ التهديفي

دشّس -ن الÓ-عب ال-دو‹ ا÷زائ-ري ال-ع-رب-ي هÓ-ل سس-ودا ،Êم-وسس-م-ه ال-ت-ه-دي-ف-ي م-ع ف-ري-ق دي-نأمو
زغ-رب ‘ ،ب-ط-ول-ة ك-روات-ي-أ ل-ل-م-وسس-م ا÷دي-د .ف-أز دي-ن-أم-و زغ-رب ِب -نتيجة (  )1-3ع-ل-ى الضس-يف
هأيجوك سسبيليتِ ،برسسم ا÷ولة الرابعة من عمر بطولة كرواتيأ.

جل اŸهاجم العربي هÓل سسودا Êالهدف
سس ّ
اأ’خ ‘ Òهذه اŸباراة ،عند الدقيقة الـ  80وهو
أاّول ت- -وق- -ي- -ع ل- -ل- -دو‹ ا÷زائ -ري ‘ ال -ب -ط -ول -ة
الكرواتية نسسخة  ،2018-2017بعد أان أامضسى 17
هدفا ‘ طبعة اŸوسسم اŸاضسي.
شسارك اŸهاجم العربي هÓل سسودا Êأاسساسسيا
مع دينامو زغرب ،وخاضس كامل أاطوار مواجهة
هايجوك سسبيليت.
يتصسّدر دينامو زغرب ريادة الÎتيب ِبمجموع
 10نقاط ،مُتقّدما بِنقطة واحدة عن اŸطارد
فريق ريجيكا  -بطل النسسخة اŸاضسية  -رفقة
ف-ري-ق سسÓ-ف-ن .ب-ي-ن-م-ا يشس-غ-ل ه-اي-جوك سسبليت

الرتبة اÿامسسة بـ  7نقاط.
م -ن ج -ه -ت -ه ،أاه -دى ال Ó-عب ال-دو‹ ا÷زائ-ري
سسفيان هني فريقه أاندرÿت أاّول فوز له‘ ،
ب -ط -ول -ة ب-ل-ج-ي-ك-ا ل-ل-م-وسس-م ا÷دي-د .ف-از ف-ري-ق
أان- - -درÿت ِب- - -ه- - -دف دون رّد ع - -ل - -ى الضس - -ي - -ف
أاوسستينديِ ،برسسم ا÷ولة الثانية من عمر بطولة
بلجيكا ،مسساء اأ’حد اŸاضسي.
سس ّ-ج -ل صس -ان-ع اأ’ل-ع-اب سس-ف-ي-ان ه-ن-ي ال-ه-دف
الوحيد والثم ‘ Úهذه اŸباراة ،عند الدقيقة
ال -ـ  77وه- -و أاّول ه- -دف ل -ل -دو‹ ا÷زائ -ري ‘
بطولة بلجيكا للموسسم ا÷ديد وشسارك القائد
سس -ف -ي -ان ه -ن -ي أاسس -اسس-ي-ا م-ع ف-ري-ق-ه أان-درÿت،

لوروبي
نهأئي ““السسوبر““ ا أ
اليوم

مواجهة نأرية ب Úريأل مدريد
ومأنشسسس Îيونأيتد
يسستهل مانشسسس Îيونايتد اŸوسسم ا÷ديد Ãواجهة من العيار الثقيل مع ريال
مدريد ،على لقب كأاسس السسوبر اأ’وروبي ‘ ،اللقاء الذي سسيقام على ملعب
““فيليب آارينا““ ،بالعاصسمة اŸقدونية ،سسكوبيه ،اليوم الثÓثاء.
يعتمد جوزيه مورينيو ،اŸدير الفني Ÿانشسسس Îيونايتد ،على  3أاعمدة إاسسبانية ‘
تشسكيلته ،وهم :ديفيد دي خيا ،وخوان ماتا ،وأاندير هÒيرا.
سسبق لثÓثي مانشسسس Îيونايتد اإ’سسبا Êخوضس غمار الليغا وكأاسس اŸلك ،كما لعبوا
إا ¤جانب مواطنيهم ‘ ريال مدريد ،برفقة اŸنتخب اإ’سسبا ،Êوُينتظر منهم
القيام بدور كب Òأامام النادي اŸلكي ‘ كأاسس السسوبر ،بالنظر إا ¤خÈاتهم الكبÒة
‘ مواجهة اأ’ندية اإ’سسبانية .أاجرى الفرنسسي زين الدين زيدان ،مدرب ريال
مدريد ،مقابلة صسحفية ،قبل مواجهة مانشسسس Îيونايتد ‘ كأاسس السسوبر اأ’وروبي،
الثÓثاء اŸقبل ‘ ،سسكوبيه عاصسمة مقدونيا.

وخ -اضس ك-ام-ل أاط-وار م-واج-ه-ة
أاوسستيندي.
يتموقع أاندرÿت سسادسسا ِبرصسيد
 4ن -ق -اط ،ب -ي -ن -م -ا يشس -غ -ل ف-ري-ق
أاوسستيندي الرتبة اأ’خÒة ِب Óشسيء
رف -ق -ة  3ف- -رق أاخ- -رىِ .ع -ل -م -ا أان
مضس -م -ار سس -ب-اق ب-ط-ول-ة ب-ل-ج-ي-ك-ا
للقسسم اأ’ّول يضسم  16ناديا .كان
سسفيان هني قد أاحرز مع فريق
أاندرÿت  -كما هو معلوم -
لقب بطولة بلجيكا ‘ اŸوسسم
اŸاضسي.

قال التقني اإ’يطا‹ كÓوديو رانيÒي ،إان الÓعب الدو‹ ا÷زائري رياضس ﬁرز
سسيكون صسفقة ناجحة ‘ ،حال انتقاله إا ¤فريق روما.
أاوضسح كÓوديو رانيÒي ‘ تصسريحات نقلتها صسحافة بÓده ،أامسس اإ’ثنﬁ““ :Úرز
’عب عظيم .بِإامكانه اإ’سستثمار ‘ مواهبه وتقد Ëاأ’فضسل لِفريق روما““ .أاضساف
اŸدرب ا◊ا‹ لِفريق نانت الفرنسسي““ :على أانصسار روما تشسجيع ﬁرز وتدعيمه
معنويا ‘ ،حال قدومه إا ¤فريقهم““.
يعرف التقني كÓوديو رانيÒي ( 65سسنة) ﬁرز جّيدا ،حيث دّربه ‘ فريق ليسسÎ
سسيتي اإ’‚ليزي ما ب Úصسيف  2015وفيفري  .2017كما يحوز معلومات قّيمة عن
نادي روما اإ’يطا‹ ،كونه ارتدى زيّ ““الذئاب““ ’عبا ‘ مركز مدافع منتصسف
السسبعينيات ،ودّرب الفريق ما ب 2009 Úو .2011مازالت إادارة نادي روما اإ’يطا‹
 ⁄تظفر بعد بِخدمات مهاجم ““اÿضسر““ ،بِسسبب ““القبضسة ا◊ديدية““ ،بينها وبÚ
نظÒتها من ليسس Îسسيتي اإ’‚ليزي.
تقّدم ُمسسيّرو نائب بطل إايطاليا ِبثÓثة عروضس قيمتها  23مليون أاورو ثم  30مليون
أاورو ثم  35مليون أاورو ،إ’نتداب ﬁرز هذه الصسائفة .ولكن إادارة نادي ليسسÎ
سسيتي رفضست اŸقÎح ،حيث اعتÈت القيمة اŸالية زهيدة و’ ُتناسسب اŸسستوى
الفني ِأ’حسسن ’عب ‘ إافريقيا  2016و«الÁÈرليغ““ موسسم .2016-2015

ثÓثــي هجومـــــي قـــــوي
مــع نيمـأر وكأفـأÊ

بأريـ ـسس سسـ ـ ـ ـأن جÒمـ ـأن
يدخل سسبأق ضسم مبأبي

أافادت تقارير فرنسسية ،بأان الÓعب الفرنسسي
الصس-اع-د ،ك-ي-ل-ي-ان م-ب-اب-ي ،ه-و ه-دف ب-اريسس
سسان جÒمان ،وأان النادي مسستعد لدفع 180
مليون أاورو Ÿوناكو ،مقابل ا◊صسول على
خدماته.
ق- -الت صس -ح -ي -ف -ة ““ل -ي -ك -يب““ إان اŸال -كÚ
القطري Úللنادي الباريسسي ،يسسعون لتشسكيل
خ -ط ه -ج -وم ثÓ-ث-ي ،م-ك-ون م-ن الÈازي-ل-ي
ن- -ي- -م- -ار ،ال -ذي أاع -ل -ن ضس -م -ه م -ؤوخ -را م -ن
برشسلونة ،وكافا ،Êومبابي ،لذا يتفاوضسون
من أاجل شسرائه.
فيما ذكرت ““لو باريزيان““ أان وصسول نيمار لنادي
العاصسمة الفرنسسية ،جعل باريسس سسان جÒمان
وجهة رئيسسية Ÿبابي ( 18عاما).
أاضسافت الصسحيفة أان الÓعب متشسوق بشسدة
للعب إا ¤جوار نيمار الذي دفع فيه باريسس سسان
جÒمان  222مليون أاورو ،قيمة الشسرط ا÷زائي
لفسسخ تعاقده مع برشسلونة ،وهو رقم غ Òمسسبوق
‘ تاريخ كرة القدم.
ذك -رت أايضس -ا أان ال -ن -ادي ال -ب -اريسس -ي ’ ،ي-خشس-ى
ﬂال -ف -ة ق -واع -د ا’–اد اأ’وروب -ي ل-ك-رة ال-ق-دم
(ي -وي -ف -ا) اÿاصس -ة Ãا يسس-م-ى بـ«ال-ل-عب اŸا‹
النظيف““ ،كما أانه يحاول بيع بعضس ’عبيه
ا◊ال - -ي Úم - -ث - -ل ال - -ب - -ول- -ن- -دي ج- -رزي- -ج- -ورز
كريتشسوفياك والفرنسسي بليز ماتويدي واإ’يفواري سسÒج أاورييه واأ’رجنتيني أانخل
دي ماريا .أاوضسحت ““ليكيب““ أان انضسمام نيمار للنادي الباريسسي سسيعزز من تفضسيل
مبابي ’نتقاله إا ¤باريسس سسان جÒمان ،الذي ينتظر من الÓعب إاشسارة موافقة
ليبدأا مفاوضساته مع موناكو ،الذي حدد سسعره بـ180
مليون أاورو Ãا يجعلها ثا Êأاغلى صسفقة
‘ التاريخ بعد نيمار.

نشس- -رت صس- -ح- -ي- -ف- -ة ““م- -ون -دو دي -ب -ورت -ي -ف -و““
ال-ك-ت-ال-ون-ي-ة ق-ول زي-دان““ :ري-ال م-دري-د ف-ريق
ج- -ائ- -ع ،ن- -ح- -ن ن- -ع- -رف م- -ا ح -دث ‘ اŸوسس -م
اŸاضسي ،والتحدي اأ’ك Èبالنسسبة لنا هو أان نقدم
أاداًء ‡اثً ،Óونحاول الفوز باأ’لقاب ›دًدا““.
عن مباراة السسوبر ،قال““ :إانها أاول مباراة ‘ اŸوسسم ،وا÷ميع
يعرف كم هي مهمة بالنسسبة لنا ،الهدف هو الوصسول للمباراة ونحن بحالة
جيدة جًدا““ .حول لقاء كأاسس السسوبر اŸاضسي ،الذي فاز به ريال مدريد على
حسساب إاشسبيلية بصسعوبة بالغة ( ،)2-3قال زيدان““ :ا÷ميع يعلم أاننا قدمنا
موسسًما عظيًما ،خسسرنا عدًدا قليً Óمن اŸباريات ،و‘ نهاية اŸطاف حصسدنا
العديد من النجاحات ،والفكرة هي نفسسها ،سسنحاول إاعطاء كل شسيء ،والفوز
بكل شسيء ‡كن ،الÓعبون مندفعون ومتحفزون للمزيد من اأ’لقاب““.
تابع اŸدرب““ :ا÷ميع يعرف أان بداية اŸوسسم مهمة ،لقد فزنا بكأاسس السسوبر ‘
Óندية ..نحن
اŸوسسم اŸاضسي ،ثم بدأانا جيًدا ‘ الدوري ،وفزنا بكأاسس العا ⁄ل أ
نعلم أانه سستكون هناك أاوقاًتا صسعبة ،لكننا نحاول أان نبقى جيدين حتى نهاية
اŸوسسم ،أانا فخور جًدا بÓعبي فريقي وبا÷مهور الذي دّعمنا حتى نهاية اŸوسسم
اأ’خ.““Ò
بخصسوصس رغبة ريال مدريد ‘ الفوز بدوري أابطال
أاوروبا ،للمرة الثالثة على التوا‹ ،قال““ :بالطبع
إانه هدفنا ،لكن اأ’مر لن يكون سسهً،Ó
سس -ن -ح -اول ال -ك -ف -اح م-ن أاج-ل ذلك،
حصسلنا على لقب Úعلى التوا‹،
وسس-ن-ح-اول ا◊صس-ول ع-ل-ى
الثالث““.
َ
لثن ،Úعلى موقعهأ الرسسمي عن حكأم مقأبلتي اŸنتخب الوطني ا÷زائري وُمنأفسسه الزامبي،
كشسفت ““الكأف““ ،أامسس ا إ
ِبرسسم ا÷ولَت Úالثألثة والرابعة من تصسفيأت مونديأل روسسيأ ُ .2018تجرى مبأراة الذهأب ِبألعأصسمة الزامبية لوزاكأ ‘ ،الـ 2
من سسبتم ÈاŸقبل ،انطÓقأ من السسأعة الثألثة بعد الظهر ﬁليأ (الثأنية بعد الظهر ِبألتوقيت ا÷زائري )ُ .يدير هذه اŸبأراة
طأقم من أانغول ،يقوده حكم السسأحة هلدر مأرتينز دي كأرفأليوِ ،بمسسأعدة ُمواطنَيه وزميلَيه إايفأنيلدو مÒيليسس دو أاو سسأنشسي
لنغو‹ هلدر مأرتينز دي كأرفأليو ( 40سسنة) شسأرة الفيفأ الدولية عأم
لوبيز وخوليو غونكألفيز دا سسيلفأ ليموسس .نأل ا◊كم ا أ
 ،2008وقد سسبق له إادارة مبأراة اŸنتخب الوطني ا÷زائري ومضسيفه منتخب جمهورية إافريقيأ الوسسطى ،شسهر أاكتوبر ِ ،2010برسسم
ليأب ‘ الـ  5من
تصسفيأت ““كأن““  ،2012وحينهأ خسسر أاشسبأل النأخب الوطني عبد ا◊ق بن شسيخة ِبثنأئية نظيفةُ.تقأم مبأراة ا إ
ءِ ،بملعب ““مصسطفى شسأكر““ ِبألبليدة وفقأ لـ ““الكأف““ و«ﬁمد
سسبتم ÈاŸقبل ،انطÓقأ من السسأعة الثأمنة والنصسف مسسأ ً
حمÓوي““ ِبقسسنطينة ،اسستنأدا إا ¤الفيفأ ،ولو أان هيئة الرئيسس خ Òالدين زطشسي اختأرت ميدان قسسنطينة وأاخÈت
الفيفأ ِبذلكُ .يدير هذه اŸواجهة طأقم من مأ‹ ،يقوده حكم السسأحة ﬁمدو كأيتأِ ،بمسسأعدة ُمواطَنيه
وزميَليه دريسسأ كأموري نيأري وموريبأ ديأكيتي.ونأل ا◊كم اŸأ‹ ﬁمدو كأيتأ ( 34سسنة) شسأرة الفيفأ
الدولية عأم  ،2011وقد سسبق له إادارة مبأراة اŸنتخب الوطني ا÷زائري ومضسيفه التنزا‘ ،Ê
نوفمِ ،2015 Èبرسسم تصسفيأت مونديأل روسسيأ  ،2018وحينهأ تعأدل أاشسبأل النأخب
الوطني كريسستيأن غوركوف ِبنتيجة (.) 2-2

تصسفيأت مونديأل روسسيأ 2018

””الكأف”” تكشسف عن حكأم مواجهتي ””اÿضسر”” وزامبيأ

á°VÉjQ

الثÓثاء  08أاوت  2017م
الموافق لـ  16ذي القعدة  1438هـ

بحسسب موقع «فوت مÒكاتو»

غـ ـزال يجت ـاز الفحوصش ـات الطبي ـة “هيدا لنضشمامه إا ¤موناكو
أاكد موقع «فوت مÒكاتو»،
أامسض ،حسس -م م -ون-اك-و ال-ف-رنسس-ي
صسفقة الدو‹ ا÷زائري رشسيد
غ -زال ال-ذي أاصس-ب-ح ع-ل-ى ع-ت-ب-ة
الل -ت -ح -اق ب -ف-ري-ق «الم-ارة» ‘
ع -ق -د م-دت-ه  5سس -ن -وات ب-ع-د ان
اجتاز الفحوصض الطبية بنجاح.

عمار حميسسي

حل ،أامسض ،الÓعب السسابق ’ولمبيك ليون
بمقر فريق موناكو والتقى مسسؤوولي الفريق
حيث تفاوضض على حيثيات عقده الجديد بعد
ان أاج-رى ال-ف-ح-وصس-ات ال-ط-ب-ي-ة ب-م-ق-ر ع-ي-ادة
الفريق .من المنتظر ان تقوم ادارة موناكو
با’عÓن عن الصسفقة ،خÓل السساعات القليلة
المقبلة بعد ان تم ا’مضساء على العقد الذي
سس -ي -رب -ط ال -دول -ي ال -ج-زائ-ري ب-ب-ط-ل ف-رنسس-ا
للموسسم المنقضسي .يعد ا’نضسمام الى فريق
موناكو أامرا جيدا لغزال الذي لم يوفق في
اخ-ت-ي-ار ف-ري-ق ج-دي-د ي-نضس-م ال-ي-ه ب-ع-د ان-تهاء
عقده مع فريق ليون حيث ارتبط اسسمه بأاكثر
من فريق من داخل وخارج فرنسسا.
لن يدفع موناكو أاي مقابل مادي من أاجل
ضسم الÓعب بما ان هذا ا’خير متواجد في
نهاية عقده وهو ما سسهل عملية التفاوضض معه
من اجل اقناعه با’نضسمام للفريق خÓل فترة
ا’نتقا’ت الصسيفية .سسيدفع انضسمام غزال

بإادارة
موناكو للتفكير في بيع أاحد ’عبيها حيث
تتجه ا’نظار الى الÓعب الدولي الفرنسسي
ليمار المتواجد تحت مجهر عدة اندية تريد
خدماته على غرار ارسسنال ا’نجليزي.
ي
’ ينتمي المهاجم رشسيد غزال ( 25سسنة) أأ’ ّ
ن- -اٍد ب- -ع- -د أان ان- -قضست ف- -ي الـ  30م-ن ج-وان
ال- -م- -اضس- -ي م ّ-دة ع -ق -ده م -ع أاول -م -ب -يك ل -ي -ون
الفرنسسي الفريق الذي غادره أبسسبب اأ’جرة
السسنوية الزهيدة التي ’ تعكسض مسستواه الفني
المحترم وحمله صسفة ’عب دولي حيث كانت
إادارة ال- -رئ- -يسض ج- -ون م -يشس -ال أاو’سض ت -م -ن -ح

الدولي الجزائري راتبا سسنويا قيمته  800أالف
أاورو.
اقترحت إادارة نادي موناكو على غزال منحه
أاجرة سسنوية قيمتها  2.1مليون أاورو فضس Óعن
مبلغ  3مÓيين أاورو ُيدرج ضسمن خانة منحة
اإ’مضساء.
كان فريق موناكو قد اسستهّل بأطريقة إايجابية
رح -ل -ة ال -دف -اع ع -ن ل -قب «ال -ل -ي-غ  »1ال-ج-م-عة
الماضسية حيث فاز أبنتيجة ( )2–3على الضسيف
تولوز فيما ُيواجه المضسيف ديجون ،اأ’حد
المقبل ،بأرسسم الجولة الثانية من عمر بطولة
فرنسسا.

للعاب القوى
بطولة العا ⁄أ

كن ـ ـ ـزة دحمـ ـ ـا Êتنسشحـ ـ ـب بداع ـ ـ ـي اإلصشابـ ـ ـة

لل -ع -اب
أاك -دت ال–ادي -ة ا÷زائ -ري -ة أ
القوى أان إاصسابة على مسستوى الوتر للعداءة
ا÷زائ- -ري- -ة ك- -ن- -زة دح -م -ا Êك -انت السس -بب
لحد ،من
الرئيسسي وراء انسسحابها ،أامسض ا أ
لل-ع-اب
سس -ب-اق اŸارات-ون ل-ل-ب-ط-ول-ة ال-ع-اŸي-ة أ
ال -ق-وى  2017 -ا÷اري -ة م-ن  4إا 13 ¤أاوت
ب- -ل- -ن- -دن ،ب- -حسسب ب- -ي- -ان نشس- -رت- -ه ال- -ه- -ي -ئ -ة
الفدرالية ع Èموقعها الرسسمي.
قالت ا’تحادية‘‘ :إاصسابة الوتر التي كانت تعالجها
هذا الموسسم هي السسبب الرئيسسي وراء انسسحابها
من السسباق‘‘ .دحماني ( 36عاما) كانت تطمح في
إانهاء السسباق مع الـ 30اأ’وائل كأاقل تقدير ولكنها
اضس -ط -رت ل Ó-نسس -ح-اب بسس-بب اآ’’م ب-ع-د  10كلم
سسجلت فيها توقيت 36د 40ثا 56ج ،بينما أانهت
الخمسسة كيلومترات اأ’ولى في 18د 20ثا 52ج.
ك -انت دح-م-ان-ي اأ’ول-ى م-ن ب-ي-ن ال-ج-زائ-ري-ي-ن ف-ي
ت -ح -ق -ي -ق ال -ح -د اأ’دن -ى ل -ل-مشس-ارك-ة ف-ي ال-ب-ط-ول-ة

العالمية.
شسهد السسباق الذي سسجل مشساركة  92عداءة ،فوز
البحرينية روسض شسيليمو (2سسا 27د 11ثا) متفوقة

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

ع -ل-ى ال-ك-ي-ن-ي-ة إادن-ا ك-ي-بÓ-غ-ات (2سس- -ا 27د 18ثا)
واأ’مريكية أامي كراغ (2سسا 27د 18ثا).
م -ن ج -ه -ة أاخ-رى ،خ-اضض ،سس-ه-رة أامسض ا’ث-ن-ي-ن،
الجزائري عبد المليك لحولو الدور نصسف النهائي
من سسباق  400متر حواجز بعد أان تأاهل ،اأ’حد،
م-ح-ق-ق-ا ال-م-رت-ب-ة ال-ث-ال-ث-ة ف-ي ال-م-ج-م-وع-ة الثانية
ب-ت-وقيت 49ث -ا 78ج خ -ل-ف اأ’م-ري-ك-ي ت-ج ه-وم-لسض
(49ثا 35ج) والجمايكي جاهل هيد (49ثا 72ج).
لحسساب الدور نصسف النهائي ،سسيسسجل الجزائري
حضسوره في المجموعة اأ’ولى (الرواق الثامن) إالى
ج -انب ث -م -ان -ي-ة ع-دائ-ي-ن وسس-ي-ت-أاه-ل إال-ى ال-ن-ه-ائ-ي
أاصس- -ح -اب ال -م -راك -ز اأ’ول -ى وال -ث -ان -ي -ة ع -ن ث Ó-ث
مجموعات باإ’ضسافة إالى أاحسسن توقيتين.
أاما نهائي  3000متر موانع المقرر إاجراؤوه ،اليوم
ال-ثÓ-ثاء ،)10:21( ،فسس-يشس-ه-د مشس-ارك-ة ال-ج-زائري
بÓل تابتي الذي تأاهل ،أاول أامسض اأ’حد ،بينما
أاقصسي مواطنه هشسام بوشسيشسة

العدد

17408

لشسراف على تربصض تونسض
يتو ¤ا إ

19

مهداوي
مدربا
لدفاع
تاجنانت
اإت- -ف- -قت ،اأمسض ،اإدارة دف -اع
تاجنانت رسسميا مع الناخب الوطني
السس -اب -ق «ع -ب -د ال -رح -م -ان م-ه-داوي»
ل -خÓ-ف-ة ال-مسس-ت-ق-ي-ل «م-زي-ان اإي-غ-ي-ل»
ع-ل-ى راأسض ال-ع-ارضس-ة ال-ف-ن-ي-ة ل-ل-ف-ريق
وسس-ي-ت-م ت-ق-دي-م ال-م-درب ب-تونسض ،اأين
ي -ق -ي-م ال-ف-ري-ق ت-ربصس-ه ب-م-دي-ن-ة ع-ي-ن
الدراهم وسسيباشسر عمله خÓل الـ 48
سساعة المقبلة.
اأك -د ال -رئ-يسض ق-رع-يشض ف-ي تصس-ري-ح
سس -اب -ق اأن ال -م -درب ال -ج -دي -د ل -دف-اع
ت -اج -ن -انت ه-و م-ن سس-ي-خ-ت-ار ال-ط-اق-م
ال - -ذي سس - -يسس - -اع - -ده وب - -ال- -خصس- -وصض
المحضسر البدني خصسوصسا وان النادي
يعاني من فراغ في هذا المنصسب بعد
رحيل المحضسر «اأكنيوان» اأياما قليلة
قبل اإسستقالة اإيغيل.
كان المدرب مزيان اإيغيل قد اعلن
اسس -ت -ق -ال -ت-ه م-ن ع-ل-ى راأسض ال-ع-ارضس-ة
الفنية لدفاع تاجنانت في وقت سسابق
حيث اأبلغ الرئيسض قرعيشض الطاهر

ب -ق -راره م -ت -ح -ج -ج-ا ب-ال-م-ح-ي-ط غ-ي-ر
المسساعد على اأداء مهامه ،وهذا دون
ت - -ق - -دي - -م اأي ت - -وضس - -ي - -ح ب- -خصس- -وصض
الموضسوع ،وتحدثت مصسادر من داخل
الفريق باأن الناخب الوطني لم يكن
راضس -ي -ا ع -ن ط -ري -ق-ة ضس-ب-ط ال-ت-ع-داد
ال-ن-ه-ائ-ي ،وه-ذا ب-ال-رغ-م م-ن اإشس-رافه
على عملية ا’نتدابات.
ووج -د ال -رئ -يسض ق -رع -يشض ن-فسس-ه ف-ي
ورطة حقيقية خاصسة اأن ا’سستقالة
جاءت في وقت حسساسض جدا ،اأي قبل
 24سساعة فقط من تنقل الفريق اإلى
ت -ونسض ’إج -راء ال-ت-ربصض ال-ت-حضس-ي-ري
المغلق في منطقة عين الدراهم.
ي -م -ت -لك ال -م-درب ع-ب-د ال-رح-م-ن
م -ه -داوي خ -ب -رة ك -ب -ي-رة ف-ي ال-م-ج-ال
ال -ت -دري -ب -ي ب -ع-د ان درب ع-دة اأن-دي-ة
وم-ن-ت-خ-ب-ات م-ن ق-ب-ل وه-و م-ا ي-ج-ع-له
خ -ي -ارا م -ه -م -ا ب -ال -نسس-ب-ة ’دارة دف-اع
تاجنانت من اجل اعادة الفريق الى
السسكة الصسحيحة.

–سسبا للموسسم الرياضسي

ششبيب ـ ـ ـ ـ ـة بجايـ ـ ـ ـ ـ ـة تواجـ ـ ـ ـ ـه الي ـ ـ ـ ـ ـ ـوم
ا– ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاد البلي ـ ـ ـ ـ ـ ـدة ودًي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا

تزامنا مع احتفال النادي بعيده ٩٦

اŸولوديـ ـ ـة تغـ ـ ـرق ‘ األزم ـ ـة وتعيـ ـ ـ Úا Ÿـ ـدرب مؤوجل إلششع ـ ـار آاخر

لمور ل تسس ‘ Òصسالح اŸكتب اŸسس Òا÷ديد Ÿولودية ا÷زائر وعلى رأاسسه «كمال قاسسي سسعيد» ،الذي يجد الكث Òمن الصسعوبات ‘ تسسيÒ
يبدو أان ا أ
لمور ‘ الـ  48سساعة اŸاضسية ،بالدخول ‘ مفاوضسات جديدة مع مدرب Úأاجانب لتعويضض رفضض السسباÊ
لول ،بعدما اختلطت عليه ا أ
شسؤوون العميد ‘ شسهره ا أ
لشسراف على العارضسة الفنية للفريق ،تبعه بعدها بأاقل من  24سساعة إالغاء تنقل
لمضساء على عقده مع اŸولودية إ
«فارناندو فاسسكيز» اÛيء للجزائر ل إ
لراضسي الفرنسسية.
للب الفرنسسية ،بسسبب عدم جاهزية تأاشسÒات الدخول إا ¤ا أ
النادي إا ¤فرنسسا للدخول ‘ تربصض مغلق بـ «ت »Úبأاعا‹ جبال ا أ
التربصض هناك ،أاو التربصض بتونسض الذي
ي -ت -واج -د ف -ي -ه -ا ع -دد ه -ائ -ل م -ن ال-ف-رق
أال- -غت إادارة ف- -ري- -ق م -ول -ودي -ة ال -ج -زائ -ر ال -ج -زائ-ري-ة م-ن ال-راب-ط-ت-ي-ن ال-م-ح-ت-رف-ة
رح -ل -ت -ه -ا إال -ى ف -رنسس -ا ل-ل-دخ-ول ف-ي أاول اأ’ول -ى وال -ث -ان -ي -ة ،وه -و م -ا ك -ان سس-ي-أات-ي
تربصض تحضسيري لبداية الموسسم الكروي ب -ال -ف -ائ -دة ع -ل -ى تشس -ك-ي-ل-ة ال-ع-م-ي-د ال-ت-ي
الجديد ( )2018 – 2017الذي كان من ت -ن -ت -ظ-ره-ا ب-داي-ة م-وسس-م صس-ع-ب-ة ل-ل-غ-اي-ة
ال-م-ق-رر أان ي-ن-ط-ل-ق أامسض ب-أاع-ال-ي «ت-ي-ن» ب -إاج -راء ع -دي -د ال -ل -ق-اءات ف-ي ال-ب-ط-ول-ة
بجبال اأ’لب الفرنسسية ،بعدما تعذر على وك -أاسض ال -ك -ون -ف -درال-ي-ة اإ’ف-ري-ق-ي-ة ل-ك-رة
اإ’دارة إالى غاية كتابة هذه اأ’سسطر جلب ال -ق -دم.م -ا ي -ح -دث ف -ي ب -يت ال-م-ول-ودي-ة
ت- -أاشس- -ي- -رة دخ- -ول اأ’راضس- -ي ال -ف -رنسس -ي -ة تزامنا مع عيدها  96منذ نشسأاة الفريق
لÓعبين لمباشسرة التربصض  ،بعدما كان ب -ات ي-ق-ل-ق الشس-ن-اوة ك-ث-ي-را ق-ب-ل ان-طÓ-ق
مقررا جلب جوازات السسفر في الصسبيحة ال -م -وسس-م ال-ك-روي بـ  18ي-وم-ا ،خصسوصسا
وال -ذه -اب ف -ي رح-ل-ة م-ن ال-ع-اصس-م-ة إال-ى بعدما باتت المولودية آاخر فريق يدخل
مدينة ليون الفرنسسية عبر رحلة للخطوط أاجواء العمل الجدي بعدما كان رفقاء
ال-ج-وي-ة ال-ج-زائ-ري-ة ،وم-ن ث-م ال-ت-نقل برا ال-ح-ارسض «شس-اوشس-ي» ال-م-وسس-م ال-م-نقضسي
لإ
Óقامة في فندق «النسسر» من  4نجوم أاول فريق باشسر العمل في تربصض تونسض.
الذي حجزت فيه إادارة الفريق لمباشسرة في نفسض السسياق ،وما يؤوكد أان اأ’مور
التربصض الذي كان مقررا أان تتخلله على اختلطت على إادارة قاسسي السسعيد ،هو أان
اأ’ق- - -ل  4م- -ب- -اري- -ات ودي- -ة ضس- -د ف -رق المسسيرين وبعد نهاية الحصسة التدريبية
سس - -ويسس- -ري- -ة ن- -اشس- -ط- -ة ف- -ي ال- -ب- -ط- -ول- -ة لصسبيحة أامسض ،أاكدوا لÓعبين بأانه سسيتم
السسويسسرية اأ’ولى والثانية ،قبل العودة إاعÓ-م-ه-م ب-ال-ب-رن-ام-ج ال-جديد للتدريبات
إالى الجزائر  4أايام قبل انطÓق الموسسم ع -ب -ر ال -ه -ات -ف ،وه -و م -ا أاضس -ح -ى ي -ق-ل-ق
الكروي.
ال Ó-ع -ب -ي -ن ال-ذي-ن حضس-روا أان-فسس-ه-م م-ن سس- -ي- -اسس- -ة الصس -مت ب -خصس -وصض ال -م -درب بصس-ف-ة ن-ه-ائ-ي-ة ،وسس-ي-ك-ون م-درب-ا فرنسسيا
تفاقم المشساكل في ظرف وجيز ،طرح ال-ن-اح-ي-ة ال-بسس-ي-ك-ولوجية لدخول التربصض الجديد الذي تفاوضسه بعدما اعتذر لحد دربه في السسابق.
العديد من التسساؤو’ت حول طريقة تسسيير وأاعربوا عن امتعاضسهم لمقربيهم.
اآ’ن مدربين أاجنبين عن تدريب الفريق م- -ن ج- -ه- -ة أاخ -رى ،ع -اشست شس -وارع ب -اب
الفريق والتنظيم الذي ينتهجه المسسيرون هذا وفي حالة ما إاذا لم تمنح تأاشسيرات ويتعلق اأ’مر بالمدرب المصسري «حسسن ال -وادي وت -ح -دي -دا «ك -ي -ت-ان-ي» ع-ل-ى وق-ع
الجدد للنادي ،الذين كان بإامكانهم إاجراء دخ - -ول اأ’راضس - -ي ال - -ف- -رنسس- -ي- -ة ال- -ي- -وم ،شس-ح-ات-ة» وال-م-درب ا’سس-ب-ان-ي «فارناندو اح -ت -ف -ا’ت أانصس-ار ال-ف-ري-ق ب-ع-ي-د م-يÓ-د
ال -ت -ربصض ف -ي ب -ول-ون-ي-ا ،ك-م-ا ت-ع-ود ع-ل-ي-ه فسسيحّول تربصض المولودية من دون أادنى فاسسكيز» ،في حين تؤوكد مصسادر قريبة النادي الـ  96بعدما أابدعت بـ «كراكاج»
الفريق في السسنوات الماضسية ،خصسوصسا شسك إال -ى أاع -ال -ي «’ل -ة سس-ت-ي» ب-ت-ل-مسس-ان من اإ’دارة بأان المدرب المسساعد للفريق ع -ال -م -ي ب-م-خ-ت-ل-ف اأ’ل-ع-اب ال-ن-اري-ة ،ت-م
أان السس- -ف- -ارة ال -ب -ول -ون -ي -ة تسس -ه -ل ت -ل -ق -ي ت -حضس -ي -را ل -ل -م-وسس-م ال-ج-دي-د ،ف-ي ح-ي-ن نجم المولودية السسابق «رفيق صسايفي» تداوله حتى من بعضض المواقع العالمية
التأاشسيرات للعميد بما أانها متعودة على فضس -لت إادارة ال -م -ول -ودي -ة ح-ال-ي-ا ان-ت-ه-اج متواجد في فرنسسا وحسسم قضسية المدرب الخاصسة باإ’لتراسض.

ﬁمد فوزي بقاصص

أاك -د م -درب شس -ب-ي-ب-ة ب-ج-اي-ة ،م-نÒ
زغ -دود لـ’الشس -عب’ ،أان ف -ري -ق -ه ي-واصس-ل
–ضسÒات -ه ب -زرال-دة ‘ ظ-روف ج-ي-دة،
وكلّه عزÁة على رفع التحدي و–قيق
لهداف اŸسسطرة ،وقد ظهر ذلك جليا
ا أ
لول ال-ذي ج-م-ع
خ -لل ال -ل -ق-اء ال-ودي ا أ
لحد ،بنادي بارادو،
فريقه ،أاول أامسض ا أ
حيث انتهى بالتعادل ( .) 2 / 2

بجاية :بن النوي توهامي

نّوه التقني البجاوي بالمردود الجيد
من طرف الÓعبين ،وكذا ا’سستماتة
الكبيرة اأمام تشسكيلة لها وزنها ،حيث
ب-غضض ال-ن-ظ-ر ع-ن ال-ن-ت-ي-ج-ة ال-مسسّ-ج لة،
ف- -ق -د ب -دا ال Ó-ع -ب -ون ب -م -ردود ف -ردي
وجماعي مقنع وحفز مسستقب.Ó
مضسيفا ،اأن فريقه سسيكون على موعد،
مسساء اليوم الثÓثاء ،في مباراة ودية
ثانية تجمعه باتحاد البليدة ،على اأن
تتواصسل اللقاءات الودية يوم السسبت 12
اأوت اأم -ام ن -ج -م ال -ق -ل-ي-ع-ة ،ال-م-ت-واج-د
ضس- -م- -ن ب- -ط- -ول- -ة وط- -ن- -ي ال- -ه- -واة ف -ي
م -ج-م-وع-ت-ه-ا ال-غ-رب-ي-ة ،ب-ا’إضس-اف-ة اإل-ى
م-ب-اراة ودي-ة سس-ت-ب-رم-ج ب-م-لعب الوحدة

المغاربية ببجاية ،حتى يكون الفريق
ج-اه-زا ل-ل-ق-اء ال-ج-ول-ة ا’أول-ى ل-ب-ط-ول-ة
ال-راب-ط-ة ال-م-ح-ت-رف-ة ال-ث-ان-ية ،المقررة
ي - -وم  25اأوت اأم -ام سس -ري -ع غ -ل -ي -زان.
وت -ه -دف ه -ذه ال -ت -حضس -ي -رات ،ب -حسسب
الطاقم الفني ،اإلى تصسحيح ا’أخطاء
م- -ع خ -ل -ق ا’نسس -ج -ام ب -ي -ن ال -خ -ط -وط
ال -ث Ó-ث -ة ،وب -ال -ت-ال-ي ضس-ب-ط ال-تشس-ك-ي-ل-ة
ا’أسس - -اسس - -ي - -ة ،ال - -ت - -ي سس- -تشس- -ارك ف- -ي
المنافسسة الرسسمية.
يتزامن تربصض البجاويين مع عودة،
رئيسض شسبيبة بجاية بوعÓم طياب من
ف -رنسس-ا ،ح-يث ب-ق-ي ه-ن-اك م-دة ثÓ-ث-ة
اأسس-اب-ي-ع ل-ل-عÓ-ج ،وت-ن-ت-ظ-ره ال-عديد من
ال -قضس -اي -ا ال-م-ت-ع-ل-ق-ة بشس-وؤون ال-ف-ري-ق،
سسيما ما تعلق بمسستحقات الÓعبين،
ال-ذي-ن ي-ن-ت-ظ-رون ب-ف-ارغ الصس-بر تسسوية
مسستحقاتهم المالية في اأقرب ا’آجال.
نشسير اأن المهاجم بÓل بن سساحة لم
يشس -ارك ف -ي ه -ذه ال -م-ب-اري-ات ال-ودي-ة،
بسس -بب خضس -وع-ه اإل-ى ت-حضس-ي-ر خ-اصض،
ك- -م- -ا سس- -ي- -ح- -رم م- -ن ال- -مشس- -ارك- -ة ف -ي
المباريات ا’أولى من بطولة الرابطة
المحترفة الثانية.

á«îjQÉàdG IôµØªdG

موإقيت
إلصشÓة

^ 0٨أإوت  :1956أإسشسشت ج -ب-ه-ة إل-ت-ح-ري-ر
إلوطني أإول مدرسشة للموإصشÓت إلسشلكية
وإل Ó-سش -ل -ك -ي -ة ع -ل -ى إ◊دود إ÷زإئ -ري -ة
إŸغربية.
^  0٨أإوت  :195٨ضش -غ -ط سش-ت-ة عشش-ر ن-ائ-ب-ا
إأم-ري-ك-ي-ا ب-ال-ك-ون-غ-رسش ع-ل-ى ب-ل-دهم للتدخل لدى
فرنسشا ◊ملها على إلتفاوضش مع إ÷زإئري.Ú

إلطقــسش إŸنتظـــر إليـــوم و إلغــــد
عنابة
عنابة

 23°إ÷زإئر

 33°وهرإن

 20°إ÷زإئر

17408 Oó©dG

إلثÓثاء  16ذو إلقعدة  143٨هـ إŸوإفق لـ  0٨أإوت  2017م

ترسشيخـا لنهــــج إلتوإصشــــل
لفــــــرإد إلعسشكــــريÚ
مع إ أ

إلفجر04.21...............:
إلظهر12.54...............:
إلعصشر16.41...............:
إلمغرب19.51..............:
إلعششـاء21.19................:

 30°وهرإن

إلثمن  10دج

34°
31°

france prix 1

الفريـق ڤايـد صشال ـح ي ـدشّشن منششـ ـ ـآات بالناحيـ ـ ـة العسشكري ـ ـة الثاني ـ ـة

تسشميـــــة إلثكنـــــة إ÷ديـــــدة لقــــوإت إلدفـــــاع إ÷ـــــوي باسشم إلششهيـــــد ﬁمـــــود حوحــــــة

إلششعب /موإصشلة للزيارإت إŸيدإنية إلدورية إﬂ ¤تلف إلنوإحي
لفرإد
إلعسشكرية ،وترسشيخا لنهج إلتوإصشل إŸيدإ Êإلدإئم مع إ أ
إلعسشكري ÚإŸرإبط ‘ Úكافة جهات إلوطن ،يقوم إلفريق أإحمد
ڤايد صشالح ،نائب وزير إلدفاع إلوطني ،رئيسش أإركان إ÷يشش
إلوطني إلششعبي ،إبتدإء من أإمسش بزيارة عمل وتفقد إ ¤إلناحية
إلعسشكرية إلثانية بوهرإن.
وفاء للتضصحيات إلكÈى إلتي قدمها شصهدإء و›اهدو إلثورة إلتحريرية إŸباركة،

إثــــــر عمليــــات بحث و“ششيط
بسشكيكدة ،إŸدية وتيبـــــازة

ا÷يشش يدمر  9قنابل تقليدي ـ ـ ـة،
مواد كيماوي ـ ـ ـ ـة وعتادا اإعÓم ـ ـ ـيا
لرهاب وإثر عمليات
إلششعب ‘ /إطار مكافحة إ إ
بحث و“ششيط ،كششفت مفارز للجيشش ،يوم  06أإوت
 ،2017بكل من سشكيكدة/ن.ع 5.وإŸدية
وتيبازة/ن.ع )09( ،1.قنابل تقليدية إلصشنع وكمية
من إŸوإد إلكيميائية وعتاد إعÓم آإ‹ وموإد غذإئية
وأإلبسشة.

..تـ ـوقيف تاجـ ـر ﬂـ ـدرات ببلعبـ ـ ـ ـاسش

و‘ إطار ﬁاربة إلتهريب وإ÷رÁة إŸنظمة ،أإوقف عناصصر
إلدرك إلوطني على مسصتوى إلطريق إلسصيار شصرق-غرب بسصيدي
بلعباسس/ن.ع ،2.تاجر ﬂدرإت على م Ïسصيارة نفعية ﬁملة
بكمية ضصخمة من إلكيف إŸعالج ُتقدر بـ ( )454,3كيلوغرإم.

..و مهرب Úومهاجرين غ ÒششرعيÚ

من جهة أإخرى ،ضصبطت مفارز للجيشس بع Úقزإم/ن.ع)03( ،6.
مهرب Úوحجزت ( )30جهاز كشصف عن إŸعادن و( )17مولدإ
ك-ه-رب-ائيا و( )16م -ط -رق -ة ضص -غ -ط ،ف -ي-م-ا أإوق-فت م-ف-ارز أإخ-رى
وعناصصر إلدرك إلوطني( )84مهاجرإ غ Òشصرعي من جنسصيات
ﬂتلفة بكل من ع“ Úوشصنت وورقلة وع Úقزإم.

وقف إلفريق رفقة إللوإء سصعيد باي ،قائد إلناحية إلعسصكرية إلثانية ،وقفة ترحم
على روح إŸرحوم إÛاهد «بوجنان أإحمد إŸدعو سصي عباسس» إلذي يحمل مقر
قياة إلناحية إسصمه ،حيث وضصع إكلي Óمن إلزهور أإمام إŸعلم إلتذكاري إıلد له،
وت Óفا–ة إلكتاب على روحه وأإروإح إلشصهدإء إأ’طهار.
بعدها قام إلفريق بوضصع حجر إأ’سصاسس للمقر إ÷ديد للقطاع إلعملياتي ودشصن
ب-ع-ده-ا م-رك-ز إإ’عÓ-م إإ’ق-ل-ي-م-ي ،وه-وإل-فضص-اء إإ’عÓ-م-ي وإل-ث-ق-ا‘ بامتياز ،يتو¤
إلتعريف Ãهام ونشصاطات إ÷يشس من خÓل تنظيم إأ’يام إإ’عÓمية وإأ’بوإب

دعــــــت إسشبانيــــا إ ¤معاقبـــــة إŸتـــــورط ‘ Úإ÷رÁــــــة

ا÷الية الصشحراوية بكناريا :كفى نهبا لÌوات الصشحراء الغربية
طالب أإفرإد إ÷الية إلصشحرإوية
لسشبانيـــــة
بكناريــــــا إلدولـــــة إ إ
بـمعاقبة إŸتورط ‘ Úنهب إŸوإرد
إلصشحرإوية إلطبيعية وخاصشة
إلرمال إلتي يتم نهبها من ميناء
مدينة إلعيون إÙتلة حسشبما
لنباء إلصشحرإوية
ذكرت وكالة إ أ
(وإصش).
أإفادت إلوكالة إلصصحرإوية بأان «أإفرإد
إ÷الية إلصصحرإوية بجزيرة (تينÒيفي)
ن -ظ -م -وإ ي-وم إأ’ح-د وق-ف-ة إح-ت-ج-اج-ي-ة
بشصاطئ (إلكامسصون) بجنوب إ÷زيرة،
حيث رإكمت إحدى شصركات كناريا ت’Ó
من إلرمال ” جلبها حديثا من ميناء
م -دي -ن -ة إل -ع -ي -ون إÙت -ل -ة ‘ إن -ت -ظ-ار
إسصتعمالها ‘ عملية تسصوية إلشصاطئ من
جديد».
وأإضص- -افت أإن إل- -وق- -ف- -ة شص- -ارك ف- -ي- -ه -ا
عشص - - -رإت إأ’ط - - -ف- - -ال إلصص- - -ح- - -رإويÚ
إل - -ق - -ادم Úم - -ن إıي- -م- -ات ‘ إط- -ار

ششرط ـ ـ ـة الطـ ـ ـارف تـ ـ ـوقف  03أاششخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاصش

إلششعب /أإوقفت ششرطة إلطارف ‘
إليوم ÚإŸاضشي Úششبكة إجرإمية
متكونة من  03أإششخاصش بتهمة
إŸششاجرة ‘ إلطريق إلعام باسشتعمال
أإسشلحة بيضشاء ﬁظورة.
عملية إلتوقيف “ت على إثر تلقي مصصالح
إلشصرطة بدإئرة بوحجار شصكوى من طرف
أإح -د إŸوإط -ن ،Úم -ف -اده -ا وج -ود عصص -اب-ة
م-ت-ك-ون-ة من  03أإشص-خ-اصس ت-ق-وم با’عتدإء
’شصخاصس باسصتعمال أإسصلحة بيضصاء.
على إ أ

ق-امت ف-رق-ة إلشص-رط-ة إل-قضص-ائ-ي-ة ب-ال-ت-وجه
على جناح إلسصرعة إ ¤ع ÚإŸكان ،حيث
” رصص -د إŸشص -ت -ب -ه ف-ي-ه-م وسص-ط إل-ط-ري-ق،
حيث وÃجرد مÓحظتهم لعناصصر إلشصرطة
حاولوإ إلفرإر إ’ أإنه ” توقيفهم بفضصل
إÿطة إلتي وضصعتها مصصالح إلشصرطة إلتي
طوقت إ◊ي بكامله.
وع- -ل- -ي -ه ” إ‚از م -ل -ف -ات قضص -ائ -ي -ة ضص -د
إŸشص -ت -ب -ه ف -ي -ه-م وت-ق-دÁه-م أإم-ام إ÷ه-ات
إلقضصائية إıتصصة.

..وششرطة ورقلة ‘ يوم توعوي لسشواق اŸسشافات الطويلة

م -ن ج -ه -ت-ه-ا ن-ظ-مت مصش-ال-ح أإم-ن
ورق- -ل -ة ي -وم -ا –سش -يسش -ي -ا لسش -وإق
إŸسش-اف-ات إل-ط-وي-ل-ة Ãح-ط-ة نقل
إŸسشافرين بورقلة ،تزإمنا وفصشل
إلصش- -ي- -ف إل- -ذي ي- -ع- -رف ح- -رك- -ة
ك -بÒة ‘ إل -ت -ن -ق -ل إ ¤إل -ولي -ات
إلسش - -اح- -ل- -ي- -ة وإرت- -ف- -اع ك- -بÒإ ‘
درجة إ◊رإرة.
” من خÓل إلتظاهرة تقدË
لرشش - -ادإت ح - -ول
إل- - -نصش- - -ائ - -ح وإ إ
إلسشÓمة إŸرورية.

إŸفتوحة لفائدة ﬂتلف شصرإئح إÛتمع ،فضص Óعن تنظيم إŸعارضس وإحتضصان
إلندوإت إلتاريخية وإلعلمية وفتح إÛال أإمام إلطلبة للبحث وإŸطالعة.
وبنفسس إŸوقع قام إلفريق بتدشص ÚإŸقر إ÷ديد للمديرية إ÷هوية للمعتمدية إثر
ذلك أإشصرف على تدشص Úثكنة جديدة ﬂصصصصة لوحدة من وحدإت قوإت إلدفاع
إ÷وي عن إإ’قليم ،وتسصميتها باسصم إلشصهيد «ﬁمود حوحة» ،وذلك بحضصور أإفرإد
من عائلة إلشصهيد ،إلذين ” تكرÁهم من قبل إلفريق قايد صصالح إلذي إسصتمع
بعدها إ ¤عرضس حول هذه إلوحدة وتفقد ﬂتلف مرإفقها إإ’دإرية وإلبيدإغوجية.

برنامج «عطل ‘ سصÓم» رفقة إلعائÓت
Óطفال وإلعديد
إلكنارية إŸسصتضصيفة ل أ
من أإعضصاء «إ÷معية إلكنارية للصصدإقة
مع إلشصعب إلصصحرإوي يتقدمهم رئيسس
إ÷م-ع-ي-ة أإل-بÒت-و ن-غ-ري-ن و‡ث-ل ج-ب-هة
إلبوليسصاريو بكناريا حمدي منصصور».
وأإوضصحت أإن «إŸشصارك Úحاولوإ من
خÓل هذه إلوقفة تذك Òإلرأإي إلعام
إلكناري وإلدو‹ بأانه ‘ إلوقت إلذي
يعيشس جزء من إلشصعب إلصصحرإوي ‘
ظروف قاسصية ‘ إللجوء وإ÷زء إآ’خر
م -ن -ه ي -ع-ا Êإل-ق-ه-ر وإ◊رم-ان وشص-ظ-ف
إل- -ع- -يشس ب- -اأ’رإضص- -ي إÙت- -ل- -ة ت- -ن -هب
إلÌوإت إل -ط -ب -ي -ع -ي -ة إل -ت -ي ت -خ -ت -زن -ه-ا
إلصص-ح-رإء إل-غ-رب-ي-ة إÙت-ل-ة ك-م-ا ي-فعل
ب -عضس إŸسص-ت-ث-م-ري-ن وإلشص-رك-ات إل-ذي-ن
ي-ج-ل-ب-ون أإسص-ب-وع-ي-ا شص-ح-ن-ات ه-ائ-لة من
إأ’سصماك وإلرمال إلتي تسصتغل كموإد
بناء و‘ تهيئة إلشصوإطئ كما تدخل ‘
صصناعات أإخرى عديدة».

وحث إŸشصاركون ‘ إلوقفة إلسصلطات
إإ’سص -ب -ان -ي -ة وإل -ك -ن-اري-ة بـ»إت-خ-اذ ك-اف-ة
إلتدإب ÒإلÓزمة لضصمان سصيادة إلشصعب
إلصص -ح -رإوي ع -ل -ى م -وإرده إل -ط -ب -ي-ع-ي-ة
باعتبار أإن إلدولة إ’إسصبانية هي إلقوة
Óقليم قانونيا» مطالب Úإياها
إŸديرة ل إ
بـ»معاقبة أإولئك إ◊امل÷ Úنسصيتها من
م - -وإط - -ن Úأإو أإشص - -خ- -اصس إع- -ت- -ب- -اريÚ
وي - -ع - -م - -ل - -ون ضص - -د مصص - -ال - -ح إلشص - -عب
إلصص -ح -رإوي إل -ذي ’ ي -زإل ‘ إن -ت-ظ-ار
تقريره ŸصصÒه ع Èإسصتفتاء حر ونزيه
بإاشصرإف من منظمتي إأ’· إŸتحدة
وإ’–اد إإ’فريقي».
وك- -ان –ق- -ي- -ق ل -لصص -ح -ي -ف -ة إل -ي -وم -ي -ة
إلÈي- -ط- -ان- -ي- -ة «غ- -اردي -ان» نشص -ر ‘ 29
جويلية إŸنصصرم قد كشصف بأان شصاطئ
«ت -ورو» Ãح -ط-ة «غ-رإن ك-ن-اري-ا» ب-ج-زر
إلكناري “ت تغطيته بالرمال إŸتأاتية
ب -ط -ري -ق -ة غ Òق -ان-ون-ي-ة م-ن إلصص-ح-رإء
إلغربية آإخر مسصتعمرة إفريقية.

أإمن إلعاصشمة يدإهم أإوكار إ÷رÁة

تـ ـوقي ـ ـف  175ششخ ـ ـ ـصش
مت ـ ـ ـ ـورط ‘ جرائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم

إلششعب /نفذت قوإت أإمن إلعاصصمة نهاية
إأ’سص -ب -وع إل -ف -ارط ع -م -ل-ي-ات م-دإه-م-ة مسصت
ﬂت -ل -ف إأ’ح -ي -اء إلشص -ع -ب-ي-ة خ-اصص-ة إل-ن-ق-اط
إلسص -ودإء وإأ’م -اك -ن إŸشص-ب-وه-ة ،أإسص-ف-رت ع-ن
توقيف  175شصخصس ’رتكابهم جرإئم ،على
غ- - -رإر إ◊ي- - -ازة وإŸت- - -اج- - -رة ‘ إıدرإت
وإŸؤوث -رإت إل -ع -ق -ل -ي-ة ،ح-م-ل أإسص-ل-ح-ة ب-يضص-اء
ﬁظورة دون سصبب شصرعي ” ،من خÓلها
حجز 447قرصس من إŸوؤثرإت إلعقلية وكمية
معتÈة من إلكيف إŸعالج ،باإ’ضصافة إ52 ¤
سصÓحا أإبيضس من ﬂتلف إأ’نوإع وإأ’حجام
تسص- -ت- -ع- -م- -ل ‘ إلسص- -ط -و وإ’ع -ت -دإءإت ع -ل -ى
إŸوإطن.Ú
‘ سصياق آإخر وبهدف إلقضصاء على ظاهرة
إ◊ظائر غ Òإلشصرعية على مسصتوى إلشصوإرع
و إأ’حياء“ ،كنت قوإت إلشصرطة من توقيف
 05أإشصخاصس كانوإ يسصتغلون فضصاءإت عمومية
أ’جل إنشصاء حظائر بطريقة غ Òشصرعية ،أإين
” –ويلهم للمصصلحة وإ‚از ملفات قضصائية
‘ شصأانهم.

إنتزعـــــوإ ثــــا Êمرتبـــــة ‘ إلبطولــــة إلعاŸيــــة للفيـــات فودإو بالهند

رياضشي ـ ـ ـو جمعيـ ـ ـة اأ’م ـ ـن يحصش ـ ـ ـدون  13ميدالي ـ ـة منه ـ ـا  04ذهبيـ ـ ـ ـ ـة

Óمن إلوطني ضشمن إŸنتخب إلوطني
إلششعب /ششارك فرع إلفيات فودإو للجمعية إلرياضشية ل أ
‘ إلطبعة إÿامسشة للبطولة إلعاŸية للفوفينام فيات فودإو خÓل إلفÎة إŸمتدة من  01إ¤
 07أإوت  2017بالهندÃ ،ششاركة  24دولة ،من بينهم فريق إŸنتخب إلوطني.
تأالق رياضصيو جمعية إأ’من إلوطني ‘ هذه إلبطولة بحصصولهم على  13ميدإلية منها  04ذهبية06 ،
فضصية 03 ،برونزية.
كانت إلسصيطرة وإضصحة Ÿمثلي جمعية إأ’من إلوطني ‘ رياضصة للفوفينام فيات فودإو ،إلتي أإضصحت Œلب
لصصفوفها خÒة إلÓعب Úبإاشصرإف مدرب Úوطني Úأإكفاء لهذه إلرياضصة إلقتالية إلفيتنامية إأ’صصل.
مع إلعلم –صصل إلفريق إلوطني على إŸرتبة إلثانية وحصصد  12ميدإلية ذهبية 11 ،فضصية و 04
برونزية بعد جمهورية إلفيتنام.

يسشÒهــــا مـكتب مـــــؤوقت و ⁄تنظــــم جمعيــــة إنتخابيـــــــة

ا’–اديـ ـ ـ ـ ـ ـة العاŸيـ ـ ـ ـة للكـ ـ ـ ـ ـ ـاراتي تعاق ـ ـ ـ ـب ا’–اديـ ـ ـ ـ ـ ـة ا÷زائري ـ ـ ـ ـ ـ ـة
أإع -ل -نت إ’–ادي -ة إل -ع -اŸي -ة ل -ل-ك-ارإت-ي-دو ،أإمسس،
م-ع-اق-ب-ت-ه-ا ل–Ó-ادي-ة إ÷زإئ-ري-ة إل-ت-ي يسصÒه-ا ح-اليا
مكتب مؤوقت برئاسصة أإبوبكر ﬂفي.
وقالت إ’–ادية إلعاŸية ‘ بيان ‡ضصى من طرف
رئيسصها أإنطونيو إسصبينوسس « :على إثر مرإسصلتنا بتاريخ
 8يونيو ع Èإلفاكسس وإإ’Áيل وإلتي  ⁄يتم إلرد عليها،
نعلمكم أإن إÛلسس إلتنفيذي ل–Óادية إلعاŸية قرر
معاقبة إ’–ادية إ÷زإئرية فورإ ،بعد إنقضصاء مهلة 45
يوما دون إيجاد أإي حل».
وأإبرقت إلهيئة إلعاŸية ‘ إلثامن يونيو إلفارط وزإرة

إلشصباب وإلرياضصة تخÈها بضصرورة «تسصهيل» تنظيم
جمعية عامة إنتخابية ،مانحة إياها مهلة  45يوما
Ÿع- -ا÷ة «إل- -ت- -ج- -اوزإت» إل- -ت- -ي ت -ع -رف -ه -ا إ’–ادي -ة
إ÷زإئرية منذ عدة أإشصهر .وع Úأإبوبكر ﬂفي شصهر
مايو إلفارط من قبل وزإرة إلشصباب وإلرياضصة على رأإسس
«دي-ري-ك-ت-وإر» ل-غ-اي-ة ت-ن-ظ-ي-م ج-م-ع-ي-ة إن-ت-خ-اب-ي-ة ،و ه-و
إإ’جرإء إلذي رفضصته إ’–ادية إلعاŸية كون إŸكتب
إŸؤوقت «غ Òمنتخب ويعارضس نصصوصس وقوإن »Úهيئة
أإنطونيو إسصبينوسس.
وحسصب ب -ي -ان إ’–ادي -ة إل -ع -اŸي -ة إŸوج-ه إ ¤وزإرة

إلشصباب وإلرياضصة« ،فقد ” إرسصال نسصخة من إلقرإر
إ ¤رئيسس إ–اد إلفدرإليات إإ’فريقية للكارإتيﬁ ،مد
إلطاهر مصصباحي ‘ ،حال ما إذإ ” طلب معلومات
إضصافية عن إلعقوبة».
يذكر أإن إ–اد إلفدرإليات إإ’فريقية للكارإتي كان قد
عاقب أإبوبكر ﬂفي ‘ يوليو إŸاضصي لسصنت Úمن كل
إل -نشص-اط-ات إل-ت-ي ل-ه-ا عÓ-ق-ة ب-ال-ه-ي-ئ-ة إل-ق-اري-ة بسص-بب
«تصصريحاته إلكاذبة وإلقذف» إلتي أإد ¤بها بعد بطولة
إفريقيا 2017-إلتي أإقيمت من  29مايو إ 4 ¤يونيو
بياوندي إلكامÒونية.

