بمناسصبة ألعيد ألوطني لبÓده

رئيسس الجمهورية يهنئ نظيره السسنغافوري
التضسامن اإلفريقي
عÓمة جزائرية مسسجلة
صص 03

صص 24

ISSN 1111-0449

أÿميسص  ١٨ذو ألقعدة  ١43٨هـ أŸوأفق لـ  ١0أوت 20١7م

ألعدد١74١0:

ألثمن  ١0دج

للكÎوwww.ech-chaab.com Ê
أŸوقع أ إ

أبرز من بومردأسص ألدور ألسصترأتيجي
ÓعÓم في ألوقاية من ألحرأئق
ل إ

france prix

في إأطار جولته ألعربية

كعوان « :الخط األحمر» جسسر
تواصسل بين المواطنين والفاعلين
بطاقة ألصصحفي للمحترفين وتقلصص
لعÓنات يفرضص أسصتقطاب موأرد أخرى
أ إ
صص 03

بعد هÓك شصخصصين في حريق بجبال عين قشصرة في سصكيكدة

ممثل وزير الفÓحة يشسارك في تشسييع الضسحيتين ويتعهد بفتح تحقيق
صص0٥

أشصرف على تمرين بالصصوأريخ سصطح  -سصطح بالناحية ألعسصكرية ألثانية

الفريق ڤايد صسالح :الرتقاء بالقوات
البحرية لمواجهة التحديات

مسساهل يسسلم رسسالة
من الرئيسس بوتفليقة
إالى نظيره العراقي وملك البحرين
صص 03

لعÓم بهيئة مرأقبة
ألمكلف با إ
ألنتخابات لـ «ألشصعب»:

لقاء تحضسيري للمحليات
يومي  28و 29أاوت
صص 04

يات
يف

صص

ألعمل
ألمحترف
يتوقف
على
ألعنصصر
ألبشصري
ألكفء

لخـر
““ألشصعب““ تسصتطلع ألوجـه أ آ
لصصيـف بجاية

صص 24

الصسناعـة التقليديـة تغـري
السسيـاح

أسصتطÓع

صص ١3/١2

لجنبية
أمام ألتهافت على ألعمÓت أ أ

انهيار غير مسسبوق للدينار في البنوك
والسسوق الموازية

لورو يتجاوز  ١٩،٥دينارأ في ألسصكوأر
أ أ
تزأمنا وموسصم ألصصطياف وألحج
صص 07

لولى
لدوأر أ أ
 ٥عدأئين خرجوأ من أ أ

مشساركة محتشسمة لرياضسيينا
في بطولة العالم بلندن
صص ١٩

الداليـ ـ ـ ـة تك ـ ـ ـ ـ ـرم
األطفال الناجحÚ

الخميسس  ١٠أاوت  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ١٨ذي القعدة ١٤٣٨هـ
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ت- -ق- -وم وزي- -رة ال- -تضص- -ام- -ن والأسص- -رة
وقضص-اي-ا اŸراأة غ-ن-ي-ة ال-دالية ،بزيارة
ت - - -ف - - -ق - - -دي - - -ة اإﬂ ¤ي - - -م الإق - - -ام - - -ة
ال- - -تضص- - -ام- - -ن- - -ي- - -ة ب- - -اŸرك - -ز ال - -ط - -ب - -ي
ال- -ب- -ي- -داغ- -وج- -ي ل- -ع Úط- -اي -ة ،ح -يث
تشص -رف ع -ل -ى ح -ف -ل ت -ك -ر Ëالأط-ف-ال
ال- -ن- -اج- -ح Úم- -ن م- -وؤسصسص- -ات وم- -راك- -ز
حماية الطفولة ،اليوم ،بداية من السصاعة  14 : 30بعد الزوال.

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

17410

مقابلة الدخول إا ¤كلية العلوم اإلسصÓمية يومي السصبت واألحد

م ـ ـرم ـ ـ ـوري يتفقـ ـ ـد
منتزه الصصاب ـ ـ ـÓت

تعلم وزارة الشصوؤون الدينية والأوقاف كافة الطلبة ا◊ائزين على شصهادة البكالوريا والذين ”
توجيههم اإ ¤تخصصصصي الإمامة والإرشصاد الديني ضصمن نظام «األ.اأم.دي» ،اأنه سصيتم اإجراء مقابلة
الدخول ،ابتداء من صصبيحة يوم السصبت  12اأوت ا÷اري اإ ¤مسصاء الأحد  13اأوت  ،2017بكلية
العلوم الإسصÓمية Ãلحقة اÿروبة جامعة ا÷زائر.

جمعية األمان –سصسس
Ãخاطر التسصممات الغذائية

ت- -ن- -ظ- -م ج- -م- -ع -ي -ة الأم -ان ◊م -اي -ة
اŸسصتهلك ،يومي  11و 12اأوت ،2017
ب -داي -ة م -ن السص -اع -ة 14سصا ،00اأب -واب-ا
م -ف -ت -وح -ة ‘ سص-اح-ة م-ي-ن-اء ا÷م-ي-ل-ة
بع Úبنيان ،على نشصاطاتها– ،سصسس
خÓلها Ãخاطر التسصممات الغذائية،
ح - - - - -وادث اŸرور ،ا◊وادث ع - - - - -ل - - - - -ى
الشص -واط -ئ ،وال -غ -رق .ك -م -ا سص -ت -نصصب
ا÷م- - -ع- - -ي- - -ة ب- - -اŸن- - -اسص - -ب - -ة ،شص - -ب - -اك
اŸسص-ت-ه-ل-ك ‘ Úم-ك-ان ال-ت-ظ-اهرة ،اأين
سص -ي -ت -م تسص -ج -ي -ل الشص-ك-اوى وت-وج-ي-ه
اŸسصتهلك ÚاŸتضصررين.

اللقاء ÷ 182مع شصهادات اÛاهدين

ي-ن-ظ-م اŸت-ح-ف الوطني
ل-ل-م-ج-اه-د ،بالتنسصيق مع
م - -دي- -ري- -ات اÛاه- -دي- -ن
واŸتاحف ا÷هوية ،يوم
اأوت
اÿم - - - - - - -يسس 10
ا÷اري ،اللقاء ا÷ماعي
اŸوسص - -ع رق - -م ÷ 182مع
شص - - - -ه- - - -ادات اÛاه- - - -دات
واÛاه- - - -دي- - - -ن ،خصصصس
هذا اللقاء Ÿوضصوع «كيفية كشصف اأسصرار العدو ومراقبة
–رك-ات-ه اإب-ان ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة» ،ب-داي-ة من السصاعة
 14 : 00بعد الزوالÃ ،قر اŸتحف.

جامعة صصيفية ◊زب
الكرامة

يومية وطنية إاخبارية تصصدر عن اŸؤوسصسصة العمومية
القتصصادية(شصركة ذات أاسصهم)
رأاسس مالها الجتماعي 12٦ .000.000 .00 :دج
 39شصارع الشصهداء الجزائر

الÈيد ا إ
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للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê
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ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)٦0.70.35:

(021) 60.70.40

ت- -رد حصص- -ة «لأم- -ن- -ك -م» ال -ت -ي ت -ع -ن -ى
بالسصÓمة اŸرورية وتبث على اŸباشصر
م - -ن اإذاع - -ة ت - -بسص- -ة ع Èاأث Òال- -ق- -ن- -اة
الإذاع - -ي - -ة الأو ،¤ال - -ي - -وم ،ب- -دءا م- -ن
السص-اعة  1٦ : 00مسص-اء ،ع-ل-ى انشصغالت
اŸسص - -ت- -م- -ع› ‘ Úال السصÓ- -م- -ة
اŸرورية ،من قبل اإطارات
الشص -رط -ة ،وصص -ح -ف-ي-ي
الإذاع - -ة اÙل - -ي- -ة،
ك- -م -ا تسص -ت -ع -رضس
حصصيلة حوادث اŸرور بقطاع اختصصاصس
الأمن الوطني لهذا الأسصبوع.

ي-ف-ت-تح حزب
الكرامة،
ت- -ن- -ط- -ل -ق ف -ع -ال -ي -ات
جامعته
ا÷ام- -ع- -ة الصص- -ي -ف -ي -ة
الصصيفية
لإط- - - -ارات ج - - -ب - - -ه - - -ة
اÿامسصة،
البوليسصاريو
ي -وم السص -بت  12اأوت ا÷ -اري ،وا÷م -ه -وري-ة الصص-ح-راوي-ة،
ع -ل -ى السص -اع-ة  10 : 00صصباحا،
ال -ي -وم ،ب-ولي-ة ب-وم-رداسس،
ب- - -ب- - -ل- - -دي- - -ة السص- - -وا Êب- - -ولي- - -ة
–ت اإسصم جامعة الشصهيد
تلمسصان.
سص-ي-دي ح-ي-ذوك وبشص-ع-ار «تصص-م-يم ووفاء
لعهد الشصهداء».
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واŸهاجرين حيث اأطلقت منذ اأيام عرضس «توريسصت» اŸصصمم خصصيصصا لفصصل الصصيف حيث يحتوي
على رصصيد اأو‹ قدره خمسصون دينارا و 50ميغا بايت من الأنÎنت ولكن عن طريق تعبئة األفي
دينار يتحصصل اŸشصÎك على  3جيغا بايت من الأنÎنت ،ومكاŸات غﬁ Òدودة اإ ¤جازي واألف
وخمسصمائة دينار من اŸكاŸات الدولية وقد كان هذا العرضس ﬁل تقدير كب Òمن قبل اŸسصافرين
الذين يتزايد يوميا عدد عمليات الشصحن واإعادة الشصحن التي يقومون بها.

التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسس(021) 60.67.93 :

«ألمنك ـم» ت ـ ـ ـرد علـ ـ ـى انشصغـ ـ ـالت
اŸسصتمع Úبتسصب ـ ـ ـة

جامعة صصيفية إلطارات
«البوليسصاريو»

«جازي» “دد شصعارها« ...خلي الفرحة تدوم» طوال الصصيف

التحرير

ي -ق -وم وزي -ر السص -ي -اح-ة والصص-ن-اع-ة
ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة حسص-ن م-رم-وري ،ال-ي-وم،
ب- -زي- -ارة ع- -م- -ل وت- -ف -ق -د اإ ¤م -ن -ت -زه
الصصابÓت بولية ا÷زائر.
الن -ط Ó-ق سص -ي -ك -ون ع -ل -ى السص -اع-ة
 17 : 00مسصاء من مقر ولية ا÷زائر.

الرئيسصة اŸديرة العامة
مسصؤوولة النشصر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

لقاء مسصاندة Ÿقاومة
نسصاء الصصحراء الغربية

تنظم
بلدية
ا÷زائر
ال -وسص -ط -ى اŸت-وأام-ة
م- -ع م- -دي -ن -ة ال -ع -ي -ون
الصصحراوية بالتنسصيق مع
لم- -ان- -ة ال- -وط- -ن- -ي- -ة ل–Ó- -اد
ا أ
ال- -وط- -ن- -ي ل- -ل -نسص -اء ا÷زائ -ري -ات ل -ق -اء
مسصاندة Ÿقاومة نسصاء الصصحراء الغربية من
أاجل اÛتمع اŸد ،Êووفد رفيع اŸسصتوى من
لم-ان-ة
ال-نسص-اء الصص-ح-راوي-ات ب-رئ-اسص-ة عضص-و ا أ
لمينة
ال-وط-ن-ي-ة ÷ب-ه-ة البوليسصاريو ،وكذا ا أ
لحد  13أاوت ا÷اري ،على السصاعة
العامة ل–اد اŸرأاة الصصحراوية ،وذلك يوم ا أ
 11:00صصباحا ،باŸركز الثقا‘ العربي بن مهيدي.

الشصرطة تفكك عصصابة إاجرامية وتوقف أافرادها

‘ إاطار ﬁاربة ا÷رÁة Ãختلف أانواعها“ ،كنت قوات الشصرطة بكل من ولية
البيضس وع Úالدفلى من توقيف جمعية أاشصرار متكونة من  3أاشصخاصس تÎاوح
لضصافة إا ¤أاحد
أاعمارهم ماب 19 Úو 25سصنة ،كانت تسصتهدف سصرقة اŸنازل ،با إ
اŸشصتبه فيهم الذي يحÎف السصرقة بالنشصل.
لو ،¤تعود وقائعها إا ¤اليوم Úالسصابق ،Úعلى إاثر تقييد شصكوى من
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طøرف أاحøد اŸواطøن ÚاŸقøيøمÃ Úديøن
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مفادها تعرضس مسصكنه للسصرقة ،على الفور قامت مصصالح أامن دائرة ا أ
الشصيخ بفتح –قيق ‘ القضصية ،و‘ ظرف قياسصي وبعد عملية البحث والتحري ”
التعرف على الفاعل ÚالثÓثة وتوقيفهم مع إاسصÎجاع اŸبلغ اŸا‹ اŸسصروق وقدره
 190أالف دينار كان بحوزة اŸتورط.Ú
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اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسصــــل أاوتسص - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصصحابها نشصرت أاو  ⁄تنشصر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لشصهار
اŸؤوسصسصة الوطنية للنشصر وا إ
 1شصارع باسصتور ـ ا÷زائر
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ألخميسس  ١٠أوت  ٢٠١٧م
ألموأفق لـ  ١٨ذي ألقعدة  ١٤٣٨هـ
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Ãناسسبة العيد الوطني لبÓده

رئيسس ا÷مهورية يهنئ نظÒه السسنغافوري
ب- -عث رئ- -يسس ا÷م- -ه -وري -ة ع -ب -د
العزيز بوتفليقة ،برقية تهنئة إا¤
ن -ظÒه م-ن ج-م-ه-وري-ة سس-ن-غ-اف-ورة،
ت- -و Êت- -ان ك- -ي- -ن- -غ ي- -امÃ ،ن- -اسس- -ب- -ة
احتفال بÓده بعيدها الوطني ،نوه
ف -ي -ه -ا ب -ن -وع -ي-ة عÓ-ق-ات الصس-داق-ة
وال- -ت -ع -اون ال -ت -ي Œم -ع ال -ب -ل -دي -ن،
›ددا اسس -ت -ع -داده Ÿواصس -ل-ة ال-ع-م-ل
على ترقيتها وتعزيزها.
جاء ‘ برقية الرئيسس بوتفليقة
قوله““ :يطيب ‹Ã ،ناسسبة احتفال
ج- -م -ه -وري -ة سس -ن -غ -اف -ورة ب -ع -ي -ده -ا
ال-وط-ن-ي ،أان أات-ق-دم إا ¤ف-خ-ام-ت-ك-م،
ب- -اسس- -م ا÷زائ- -ر شس- -ع- -ب- -ا وح- -ك- -وم -ة
وأاصس -ال-ة ع-ن ن-فسس-ي ،ب-أاح-ر ال-ت-ه-اÊ
وأاخ- -لصس ال -ت -م -ن -ي -ات ل -ك -م Ãوف -ور
الصس - -ح - -ة والسس - -ع - -ادة وÃزي- -د م- -ن
ال- - - -ت- - - -ق- - - -دم وال - - -رف - - -اه ل - - -لشس - - -عب
السسنغافوري الصسديق““.
وأاضساف رئيسس ا÷مهورية قائ:Ó
““وأاغ -ت -ن -م ه-ذه ال-ف-رصس-ة السس-ع-ي-دة
لن -وه ب -ن -وع-ي-ة عÓ-ق-ات الصس-داق-ة
أ
والتعاون التي Œمع بلدينا وأاجدد
ل -ك-م اسس-ت-ع-دادي Ÿواصس-ل-ة ت-رق-ي-ت-ه-ا
وت- -ع- -زي- -زه- -ا Ãا ي- -خ- -دم مصس- -ل -ح -ة
وطموحات شسعبينا الصسديق.““Ú

١٧٤١٠

‘ إاطار جولته العربية

مسساهل يسسلم رسسالة من الرئيسس بوتفليقة
إا ¤نظÒه العراقي فؤواد معصسوم
اسس - -ت - -ق - -ب - -ل وزي - -ر الشس - -وؤون
اÿارج - - -ي- - -ة ع- - -ب- - -د ال- - -ق- - -ادر
مسس- - -اه- - -ل ،م - -ن ق - -ب - -ل رئ - -يسس
ج- - -م- - -ه - -وري - -ة ال - -ع - -راق ف - -وؤاد
م-عصس-وم ،ح-يث سس-ل-م ل-ه رسسالة
اأخ-وي-ة م-ن رئ-يسس ا÷م-هورية
عبد العزيز بوتفليقة ،بحسسب
ما اأفاد به ،اأمسس ،بيان لوزارة
الشسوؤون اÿارجية.
أوضضح ذأت أŸصضدر ،أن ألرئيسس
م - -عصض - -وم أع - -رب ع - -ن ““ت- -ق- -دي- -ره
Ÿسض -اه-ل بشض-اأن ه-ذه أل-زي-ارة أل-ت-ي
ت -وؤك -د ع -ل -ى أل -روأب-ط أŸت-ي-ن-ة بÚ
ألشض - -ع - -ب Úأ÷زأئ - -ري وأل- -ع- -رأق- -ي
وأ’ه -ت -م -ام أل -ذي ط -اŸا ت-ول-ي-ه أ÷زأئ-ر ل-تسض-وي-ة أ’أزم-ة ‘ أل-ع-رأق م-ن أج-ل
أ◊فاظ على سضيادته وسضÓمة ترأبه““.
من جهته كلف ألرئيسس ألعرأقي ألوزير مسضاهل ““بتبليغ رئيسس أ÷مهورية
–ياته أ’أخوية ومشضاعر ألتقدير وأ’حÎأم و“نياته بالرقي وأ’زدهار للشضعب
أ÷زأئري““ ،يضضيف ألبيان.
وت -ن -اول أل -ل -ق-اء أيضض-ا ““أ’أوضض-اع ‘ أŸن-ط-ق-ة وأل-ت-ح-دي-ات أل-رئ-يسض-ي-ة أل-ت-ي
يوأجهها ألعا ⁄ألعربي وكذأ ضضرورة بذل كل أ÷هود Ÿوأجهتها““.

يزور مسسجد الشسيخ عبد القادر ا÷ي ÊÓببغداد

ÓعÓم ‘ الوقاية من ا◊رائق
أابرز من بومرداسس الدور السسÎاتيجي ل إ

كعوان « :اÿط األحمر» جسسر تواصسل ب ÚاŸواطن ÚوالفاعلÚ
لعÓنات يفرضس اسستقطاب موارد أاخرى
بطاقة الصسحفي للمحÎف Úوتقلصس ا إ
أاك -د وزي-ر التصس-ال ج-م-ال ك-ع-وان،
أامسس ،ب -ب -وم -رداسس أان م -ب -ادرة ““اÿط
لح- -م- -ر““ ل- -ل- -وق- -اي -ة وال -ت -ب -ل -ي -غ ع -ن
ا أ
لذاعات اÙلية ‘ كل
ا◊رائق ع Èا إ
أارجاء الوطن التي أاطلقت مؤوخرا تعد
Ãث -اب -ة ““جسس-ر ت-واصس-ل وت-ف-اع-ل““ بÚ
اŸواطن Úوﬂتلف الفاعل Úوالهيئات
اŸك - -ل- -ف- -ة Ãح- -ارب- -ة ه- -ذه ال- -ك- -ارث- -ة
البيئية.
لدى مشضاركته ‘ تنشضيط حصضة أليوم
أŸف- -ت -وح ح -ول أل -وق -اي -ة وأل -ت -ب -ل -ي -غ ع -ن
أ◊رأئ- -ق م -ن خ Ó-ل أÿط أأ’ح -م -ر عÈ
أإ’ذأعة أÙلية لبومردأسس أعت Èكعوأن
Óذأع- - -ات أÙل - -ي - -ة ع - -ل - -ى وج - -ه
أن ل - - -إ
أÿصض - -وصس ووسض - -ائ- -ل أإ’عÓ- -م أأ’خ- -رى
بصضفة عامة دورأ ““أسضÎأتيجيا وهاما““ ‘
إأ‚اح ه-ذه أŸب-ادرة ب-اع-ت-ب-اره-ا (وسض-ائ-ل
أإ’ع Ó- -م) ““ه- -م- -زة وصض- -ل““ ب ÚأŸوأط- -ن
وألسضلطات أŸعنية Ùاربة هذه ألكارثة
ألتي تعني أ÷ميع.
وبعدما شضدد ‘ معرضس تدخله على
أه -م -ي -ة ه -ذأ ““أÿط أأ’ح -م -ر““ م -ن أج-ل
أل-وق-اي-ة وأل-ت-ب-ل-ي-غ ع-ن أ◊رأئ-ق ب-اع-ت-باره
““خط حياة““ يدعم أ÷هود ألتي تبذلها كل
ألهيئات للوقاية من هذه ألكارثة ألبيئية
شضدد ألوزير على ألدور ألفعال ألذي يجب
أن ت -ل -ع -ب -ه وسض-ائ-ل أإ’عÓ-م أıت-ل-ف-ة ‘
عمليات ألتحسضيسس و حث أŸوأطن Úعلى
أ’ن -خ -رأط وأŸشض -ارك-ة ب-ف-ع-ال-ي-ة ‘ ه-ذه
أŸب -ادرة (أÿط أأ’ح -م -ر) أل -ت -ي أط-ل-قت
م-ن-ذ  ٣أي -ام ع -ل-ى مسض-ت-وى ك-ل أإ’ذأع-ات
أÙلية ع Èألوطن.
ووج -ه ك -ع -وأن ب -اŸن -اسض -ب -ة ن -دأء ل -ك -ل
وسضائل أإ’عÓم وأإ’ذأعات أÙلية على
وجه أÿصضوصس من خÓل عملها أ÷وأري
أŸم -ي -ز م -ن أج -ل ألÎك -ي -ز ع -ل -ى أه-م-ي-ة
أل -وق -اي -ة وأل -ت -حسض -يسس ونشض -ر أŸع -ل -وم -ة
أŸتعلقة با◊رأئق من أجل ﬁاربتها ‘
أل - -وقت أŸن - -اسضب وت - -ف - -ادي أÿسض - -ائ - -ر
أ÷سضيمة على أإ’نسضان وألبيئة.
و‘ ندوة صضحفية عقدها باŸناسضبة
ذك-ر ب-أان دأئ-رت-ه أل-وزأري-ة وب-ع-د ت-ق-ي-يمها
ل -ل -وضض -ع ف -ي-م-ا ت-ع-ل-ق ب-ب-ط-اق-ة ألصض-ح-ف-ي
أÎÙف سضتعمل ‘ إأطار Œديد هذه
ألبطاقة ألتي هي مؤوقتة حاليا ““على أن
’ يسضتفيد منها وحسضب ألقوأن Úألسضائرة
أŸف- -ع- -ول إأ’ ألصض- -ح- -ف- -ي أÎÙف دون
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غÒه““.
وإأذأ كانت هناك ““بعضس أأ’خطاء““ ‘
أÛال سض -ي -ت -م م -ع -ا÷ت -ه -ا ب-ه-دوء ي-ؤوك-د
ألوزير ألذي أشضار إأ ¤أن هذه ألعملية ما
هي إأ’ ““عملية Œديد وإأعادة ألتوأزن““
لهذه ألبطاقة و ““سضنسضهر على أن يكون
أŸسض-ت-ف-ي-د م-ن-ه-ا (أل-ب-طاقة) إأ’ ألصضحفي
أÎÙف فقط““.
و‘ م- - -ع- - -رضس رده ع - -ن سض - -ؤوأل ح - -ول
أح -ت -ج -اب ب -عضس ألصض -ح -ف أل-ورق-ي-ة ع-ن
ألصضدور بسضبب تقلصس حجم أإ’عÓنات
أوضضح كعوأن بأان عملية إأنشضاء ألصضحف
هو مشضروع أقتصضادي وŒاري وما على
م- -ال- -ك- -ي ه- -ذه أل- -وسض- -ائ- -ل أم- -ام ت -ق -لصس

أإ’عÓ-ن-ات أل-ت-ي ك-ان م-ع-ظ-م-ه-ا ع-م-وم-يا
بسضبب أأ’وضضاع أ’قتصضادية ألرأهنة إأ’
أ’بتكار وألبحث ’سضتقطاب موأرد دخل
أخرى.
وفيما تعلق بالصضحافة أإ’لكÎونية ذكر
بأان ألوزأرة من خÓل تنصضيب فريق عمل
ه -ي بصض -دد درأسض -ة أل -ت -حضض Òل -نصض -وصس
قوأن Úتنظم وجود هذأ ألنوع أŸهم من
ألصض- -ح- -اف- -ة و–دي- -د ت- -دأب Òأسض- -ت- -ف -ادة
أل- -ع -ام -ل Úف -ي -ه م -ن ب -ط -اق -ة ألصض -ح -ف -ي
أÎÙف.
وت -ن -درج زي -ارة أل -وزي -ر ل-ب-وم-ردأسس ‘
إأطار ألوقوف أŸيدأ Êعلى مبادرة أÿط
أأ’حمر ألتي أطلقت مؤوخرأ ع Èأإ’ذأعات
أÙل -ي -ة ح -يث وق -ف ب -اŸن -اسض -ب -ة ع -ل-ى
ظروف عمل ألصضحفي Úقبل أن يسضتمع
لتوضضيحات حول مبادرة ““ أÿط أأ’حمر““
ع Èكل إأذأعات ألوطن ويشضارك بعدها
أل -ع -م -ال ح -ف -ل إأح-ي-اء أل-ذك-رى أÿامسض-ة
إ’نشضاء أإ’ذأعة أÙلية لبومردأسس.
وب -اŸق -ر أل-رئ-يسض-ي ل-ل-ح-م-اي-ة أŸدن-ي-ة
ب -ال -و’ي-ة أسض-ت-م-ع أل-وزي-ر إأ ¤ت-وضض-ي-ح-ات
ح -ول ع -م -ل ﬂت -ل -ف أل -وح -دأت ودوره-ا
أل-ف-ع-ال ‘ إأخ-م-اد أ◊رأئ-ق وأل-ت-ج-هيزأت
أل -ت -ي سض -خ -رت ل -ذلك ل -ي-حضض-ر ب-ع-د ذلك
أسضتعرأضضا حول عملية إأخماد حريق ‘
ﬂت -ل -ف م -رأح -ل -ه وت -ن -ت -ق -ل ب -ع-ده-ا إأ¤
ضض -وأح -ي ب -ل -دي -ة ت -ي-جÓ-ب Úح-يث ع-اي-ن
ع -م -ل-ي-ة إأخ-م-اد ح-ق-ي-ق-ي-ة ◊رأئ-ق نشض-بت
باŸنطقة.

مدلسسي يسستقبل سسف Òفرنسسا ا÷ديد
اسس - - -ت - - -ق - - -ب - - -ل رئ- - -يسس اÛلسس
الدسستوري مراد مدلسسي ،اأمسس،
Ãق - - -ر اÛلسس ،سس - - -ف Òف- - -رنسس- - -ا
ا÷دي - -د ب - -ا÷زائ - -ر ،ك - -زاف - -ي- -ي
دريانكور ،بحسسب ما اأفاد به بيان
للمجلسس.
أوضضح ذأت أŸصضدر ،أن مدلسضي
وألسض-ف Òأل-ف-رنسض-ي أسض-ت-ع-رضض-ا ““وأقع
أل -عÓ-ق-ات أل-ث-ن-ائ-ي-ة أŸت-م-ي-زة وأآف-اق
ت - -ع - -زي - -زه - -ا ،خ - -اصض - -ة ب ÚأÛلسس
أل- - -دسض- - -ت- - -وري أ÷زأئ - -ري وأÛلسس
أل -دسض -ت-وري أل-ف-رنسض-ي ،وأل-ت-ي تشض-ه-د
تعاونا جيدأ ومتزأيدأ ‘ أÛا’ت
ذأت أ’ختصضاصس““.

زأر وزير ألشضوؤون أÿارجية عبد ألقادر مسضاهل ،أمسس ،ببغدأد ،مسضجد
ألشضيخ عبد ألقادر أ÷ي ،ÊÓحيث يتوأجد ضضريح ألشضيخ ألفاضضل ،بحسضب ما
أفاد به بيان لوزأرة ألشضوؤون أÿارجية.
بهذه أŸناسضبة ،أسضتمع مسضاهل لشضروحات أإمام أŸسضجد حول مسضار ألشضيخ
أ÷ي ÊÓوحول ﬂتلف أŸنشضاآت ألتي يشضملها هذأ ألضضريح ،من بينها أŸكتبة
ألتي شضّيدت قبل ثمانية قرون وألتي تضضم ﬂطوطات فريدة’ ،سضيما للقرأآن
ألكر.Ë
وذكر ألبيان ،أن أŸسضجد يعت Èمكان Œمع للعديد من أتباع ألطريقة
ألقادرية ويعد وجهة سضياحية ،بحسضب ذأت أŸصضدر.

...ويسسلم رسسالة من الرئيسس بوتفليقة اإ ¤اŸلك حمد بن عيسسى اآل خليفة

أسضُتقبل وزير ألشضوؤون أÿارجية عبد ألقادر مسضاهل ،أمسس ،باŸنامة ،من
قبل ملك ألبحرين حمد بن عيسضى أآل خليفة ،بحيث سضلمه رسضالة ““تقدير
و أخوة““ من رئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة ،بحسضب ما جاء ‘ بيان
لوزأرة ألشضوؤون أÿارجية.
أوضضح ذأت أŸصضدر ،أن أŸلك حمد بن عيسضى أآل خليفة أعرب عن ““شضكره
للسضيد مسضاهل على هذه ألرسضالة““ وكلفه بتبليغ شضقيقه رئيسس أ÷مهورية عبد
أل -ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة –ي-ات ““أل-ت-ق-دي-ر وأ’أخ-وة وأل-ت-م-ن-ي-ات ب-ا’زده-ار ل-لشض-عب
أ÷زأئري““.
ك -م -ا أع-رب ع-ن أرت-ي-اح-ه ÷ودة أل-عÓ-ق-ات أل-ث-ن-ائ-ي-ة وك-ذأ أوأصض-ر ““أ’خ-وة
وألصضدأقة““ ألقائمة ب Úألشضعب Úأ÷زأئري وألبحريني.
و أضضاف ذأت ألبيان ،أن أŸلك حمد قد عبّر كذلك عن ““أسضتعدأده““ لتعزيز
ألتعاون ع Èألفرصس أŸتاحة ‘ ك Óألبلدين.
كما تطرق أ÷انبان بهذه أŸناسضبة ،بحسضب أŸصضدر ذأته ،أإ ¤أŸسضائل
أŸرتبطة بالوضضع ألسضائد ‘ ألعا ⁄ألعربي وضضرورة أإعادة تفعيل ألعمل ألعربي
أŸشضÎك م -ن أج -ل م -وأج -ه-ة ع-دي-د أل-ت-ح-دي-ات أل-ت-ي ت-ت-ط-لب ع-م Ó-م-نسض-ق-ا
وتشضاوريا.
وقد جرى أللقاء بحضضور وزير ألشضوؤون أÿارجية ألبحريني خالد بن أحمد
أآل خليفة.
وكان مسضاهل قد حل ،أمسس ،باŸنامة ‘ زيارة عمل للبحرين ،قادما من
بغدأد ‘ أإطار جولته ‘ ألعا ⁄ألعربي ألتي يقوم بها بتعليمات من رئيسس
أ÷مهورية.

وجهة للسسياح ،اŸهني Úوالطلبة

تضساعف عدد التاشسÒات اŸمنوحة للجزائري Úمن اÛر
تضس- - -اع - -ف ع - -دد ال - -ت - -اأشسÒات
اŸم -ن -وح-ة ل-ل-ج-زائ-ري Úم-ن ق-ب-ل
اÛر ب -اأرب-ع م-رات خÓ-ل الأشس-ه-ر
الأخÒة ك- - -ون ه- - -ذه ال - -وج - -ه - -ة
اأصس - -ب - -حت ““اأك Ìاسس - -ت - -ق - -ط - -اب - -ا““
ل -لسس -ي -اح و اŸه -ن -ي Úو ال -ط -ل -ب -ة,
حسسبما جاء امسس ‘ بيان لسسفارة
اÛر.
أوضض - -ح ذأت أŸصض - -در Ãن - -اسض - -ب - -ة
ألزيارة ألتي تقوم بها سضفÒة أÛر
ألسض -ي -دة ه -ي -ل -ق -ا ك -ت -ال Úب -ري -ت-ز أإ¤
أŸكاتب أŸركزية لوكالة ““‘ .أف .أسس
غلوبال““ ألتي تتكفل باأغلبية طلبات
أل -ت -اأشضÒة ل -ه -ذأ أل -ب -ل -د أŸن -ت-م-ي أإ¤
أوروبا ألوسضطى أن ““أÛر و باعتباره
ب -ل -دأ عضض -وأ ‘ فضض -اء شض-ن-غ-ن أصض-ب-ح
وج -ه -ة أك Ìأسض -ت-ق-ط-اب-ا ل-ل-مسض-اف-ري-ن
أ÷زأئري ،Úسضياح و مهني Úو طلبة““.

‘ ه- -ذأ ألصض- -دد ذك- -رت ألسض- -ف -ارة
““ب - -ف - -ت - -ح شض - -رك - -ة أÿط- -وط أ÷وي- -ة
أ÷زأئ -ري -ة ل -رح -ل -ة م -ب -اشض -رة ب-اŒاه
بودأبسضت منذ أحد عشضر شضهرأ و من
ح - -ي - -ن- -ه- -ا أرت- -ف- -ع ع- -دد أل- -ت- -اأشضÒأت
أŸمنوحة للجزأئري Úمن قبل أÛر
باأربعة أضضعاف““.
و كان أÿط أ÷وي لشضركة ألنقل
أ÷وي قد دشضن بتاريخ  ١6سضبتمÈ
.٢٠١6
و أضضاف ألبيان أن ““تنقل ألسضفÒة
سضمح باإجرأء تقييم للوضضع مع أŸدير
أ’قليمي لوكالة ““‘ .أف .أسس غلوبال““
نبيل حميدون و تقد Ëألسضيدة أدريان
كيزسضماركي مسضاعدة رئيسس ألبعثة
أŸك -ل -ف -ة ب -الشض -وؤون أل -ق-نصض-ل-ي-ة أل-ت-ي
ألتحقت حديثا بالسضفارة.
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لمازيغية ‘ اÛال البيئي
ترمي إا ¤تعزيز اسشتخدام العربية وا أ

اتفاقية شسراكة ب Úوزارة البيئة و›لسض اللغة العربية وﬁافظة األمازيغية
زرواطي :وضشع دليل ششامل Ÿصشطلحات البيئة باللغت ÚالوطنيتÚ

لعلى للغة العربية واÙافظة السشامية للغة
وقعت وزارة البيئة والطاقات اŸتجددة ،أامسس ،اتفاقية ششراكة مع اÛلسس ا أ
لمازيغية تهدف إا ¤وضشع دليل ثÓثي اللغات حول اŸصشطلحات البيئية ‘ ا÷زائر ،حيث سشيتم تعميمه على كل اŸؤوسشسشات
ا أ
الÎبوية والوطنية ليكون مرجعا موحدا ‘ اÛال البيئي.

جÓل بوطي
تصشويرﬁ :مد آيت قاسشي
فاطمة الزهراء زرواطي وزيرة البيئة والطاقات
اŸتجددة قالت إان ا’تفاقية تهدف إا ¤وضشع دليل
منهجي للمصشطلحات البيئية ‘ ا÷زائر باللغتÚ
العربية واأ’مازيغية ،حيث سشيعزز اسشتخدامهما ‘
اÛال’ ،سش -ي -م -ا ‘ ﬁي -ط ال-ن-اشش-ئ-ة ،م-ؤوك-دة أان
ضشعف اسشتعمال اللغت› ‘ Úال البيئة حتم إايجاد
طريقة لتعزيز اللغت Úالوطنيت Úوتوسشيع ›ا’ت
اسشتخدامهما.
أاوضش- - -حت زرواط- - -ي ‘ ك- - -ل- - -م- - -ت- - -ه- - -ا خÓ- - -ل
ال -ت -وق -ي -ع،أامسس ،ع -ل -ى ا’ت -ف -اق -ي -ة Ãق-ر دائ-رت-ه-ا
ال-وزاري-ة ب-ال-ع-اصش-م-ة أان-ه سش-ي-ت-م Ãوجب ا’ت-ف-اقية
وضشع دليل ششامل للغات اŸسشتخدمة ‘ القطاع
البيئي واعتماده بعد ا’نتهاء من –ضشÒه ‘ إاطار
الشش -راك -ة م -ع ›لسس ال -ل -غ -ة ال -ع -رب -ي -ة وﬁاف-ظ-ة
اأ’مازيغية.
وي-أات-ي ال-ت-وق-ي-ع ع-ل-ى ا’ت-ف-اق-ي-ة حسشب ال-وزيرة
“اششيا مع ماينصس عليه الدسشتور الذي يؤوكد على
ضشرورة تعزيز اسشتخدام اللغات الرسشمية ‘ ا◊ياة
ال-ع-ام-ة ،وأاشش-ارت إا ¤أان اÿط-وة سش-ت-ل-ق-ى م-ت-اب-ع-ة
حثيثة من طرفها حتى ’ تكون حÈا على ورق
وتكون لها نتائج ملموسشة.
من جهته وصشف الصشالح بلعيد رئيسس اÛلسس
اأ’على للغة العربية ا’تفاقية باÿطوة التاريخية
قبل أان يؤوكد أانها اأ’و ¤من نوعها ‘ هذا اÛال
ال -ذي ي -ع-زز اسش-ت-خ-دام ال-ل-غ-ة ال-ع-رب-ي-ة ‘ ›ا’ت
العلوم بصشفة عامة والبيئة بصشفة خاصشة ،موضشحا
أان ه -ن -اك ت -ك -ام  Ó-ك-بÒا ب Úال-ل-غ-ت Úاأ’م-ازي-غ-ي-ة
والعربية.
ك -م -ا أاشش -ار ب -ل -ع-ي-د إا ¤أان دل-ي-ل اŸصش-ط-ل-ح-ات
الشش -ام-ل ب-ثÓ-ث ل-غ-ات وه-ي ال-ع-رب-ي-ة واأ’م-ازي-غ-ي-ة
والفرنسشية سشتكون له فائدة كبÒة من خÓل تطوير

اسشتخدام اللغات ،نافيا أان يكون هناك تصشادم بÚ
اللغت Úالوطنيت Úكما يروج له الكث ‘ Òالششارع
ا÷زائ -ري وه -و أام -ر ي -خ -ال-ف ا◊ق-ي-ق-ة ع-ل-ى ح-د
تعبÒه.
ومن اŸنتظر أان تششرف ÷نة خاصشة باÛلسس
اأ’ع -ل -ى ل -ل -غ -ة ال -ع -رب -ي-ة ع-ل-ى إاع-داد دل-ي-ل شش-ام-ل
Ÿصش -ط -ل -ح -ات ال -ب-ي-ئ-ة ت-خصس اÙي-ط ا÷زائ-ري
بصشفة خاصشة ،قائ ““Óإان الثقافة البيئية بحاجة إا¤
تعزيز ‘ ›ال اللغة ،وثمن اŸبادرة التي سشتعمل
على توحيد اسشتعمال اŸصشطلحات ‘ ا÷زائر““.
و‘ ›ال إا‚از اأ’دلة اللغوية قال بلعيد إان
اÛلسس قام بتأاليف  9أادلة بثÓث لغات وذلك ‘
›ا’ت ﬂت - -ل - -ف - -ة ع - -ل - -ى غ - -رار السش - -ي - -اسش - -ي - -ة
وا’قتصشادية ،مؤوكدا أان العمل متواصشل لتقد Ëيد
العون لكل اŸؤوسشسشات من أاجل ترقية اسشتعمال
العربية.
ب- -دوره ث- -م- -ن ال -ه -اشش -م -ي عصش -اد اأ’م Úال -ع -ام
للمحافظة السشامية للغة اأ’مازيغية اÿطوة التي
بادرت بها وزارة البيئة ،وأاكد أان اŸسشعى يÎجم

لعÓم لرابطة الطلبة ا÷زائري Úلـ «الششعب»:
اŸكلف با إ

توف Òالتأاط ÒالÓزم والكفاءة العالية مطلب ملح لرفع مسستوى الشسهادة
لعÓم لدى الرابطة  ÚŸسشاŸي
أاكد اŸكلف با إ
‘ اتصشال مع «الششعب» ،أامسس ،أانه ‘ ظل ما توفره
ال- -دول- -ة ا÷زائ -ري -ة م -ن إام -ك -ان -ي -ات م -ن شش -أان -ه -ا
النهوضس بالتعليم العا‹ والبحث العلمي Ÿواكبة
ال -ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات اŸت-ق-دم-ة وخ-ل-ق م-ي-ك-ان-ي-زم-ات
لتحسش Úظروف الدراسشة على مسشتوى اŸؤوسشسشات
ا÷ام -ع -ي -ة ،وك -ذا –سش Úم-ع-يشش-ة ال-ط-الب ع-ل-ى
مسشتوى قطاع اÿدمات ا÷امعية ،إال أاننا وككل
سش-ن-ة ج-ام-ع-ي-ة وب-ع-د ال-تقارير الدورية للمكاتب
ال -ولئ -ي-ة ،وك-ذا الشش-ك-اوى ال-ت-ي ت-ع Èع-ن ح-ال-ة
ال -ت -ذم -ر والح-ت-ق-ان ‘ ال-وسش-ط ال-طÓ-ب-ي ،ج-راء
الÎاك -م-ات ال-ت-ي ح-الت دون ت-ط-وي-ر م-ن-ظ-وم-ت-ن-ا
ا÷امعية.
قال اŸتحدث إان من ب Úالنقاط التي ” رفعها
إا ¤الوصشاية سشواء فيما تعلق با÷انب البيداغوجي
أاو ا’جتماعي ،تسشجيل العديد من حا’ت تعذر
ال -تسش -ج -ي-ل اأ’و‹ ◊ام-ل-ي ب-ك-ال-وري-ا  ،201٧ح- -يث
تطالب الرابطة بإاصشدار بيان خاصس إ’عادة فتح

أارضشية التسشجيÓت اأ’ولية على اŸوقع ،والتخلي
عن مركزية التحويÓت اإ’لكÎونية.
و‘ سشياق اŸطالب البيداغوجية دعا سشاŸي
إا ¤توف Òالتأاط ÒالÓزم والكفاءة العالية ‘ بعضس
التخصشصشات التي تعا Êنقصشا كبÒا ‘ التأاطÒ
وخاصشة ما تعلق باŸاسش Îوتوحيد تخصشصشاته عÈ
كامل جامعات الوطن وتغي Òتاريخ التسشجيÓت إا¤
ششهر سشبتم Èمن كل سشنة.
كما تدعو رابطة الطلبة ا÷زائري Úاإ ¤عقد
ندوة وطنية Ãششاركة جميع الفاعل ،Úب Úوزارة
التعليم العا‹ والبحث العلمي وكذا وزارة العمل
ال- -ه- -دف م- -ن- -ه -ا خ -ل -ق ت -ك -ام -ل ب Úن -ظ -ام ال.م.د
ومتطلبات سشوق العمل وكذا ضشرورة –ي Úسشلم
ال-وظ-ي-ف-ة ال-ع-م-وم-ي-ة Ãا ي-ت-م-اشش-ى م-ع ت-خصشصشات
النظام.
وفيما يخصس ا÷انب ا’جتماعي قال اŸكلف
باإ’عÓم لدى الرابطة إان اŸتتبع للواقع اŸزري
الذي يعيششه الطالب ا÷امعي ،يدرك جليا حجم

اŸع -ان-اة واŸشش-اك-ل ،ح-يث اقÎح ال-ت-وج-ه ال-ف-ع-ل-ي
لسش-ي-اسش-ة ال-دع-م اŸب-اشش-ر ل-ل-ط-الب ا÷ام-عي وفتح
–قيق ‘ التجاوزات الواقعة على مسشتوى بعضس
مديريات اÿدمات ا÷امعية.
و‘ هذا السشياق دعا إا ¤ضشرورة فتح –قيق ‘
م-ل-ف ال-ن-ق-ل ا÷ام-ع-ي خ-اصش-ة ‘ و’ي-ة ال-ع-اصش-م-ة
وإاعادة النظر ‘ بعضس بنود الصشفقات اÿاصشة
بالنقل ا÷امعي ،خاصشة ما تعلق بالبند الذي يتعلق
Ãراقبي ﬁطات النقل واسشتحداث ÷ان مراقبة
مسش-ت-ق-ل Úي-ك-ون-ون خ-واصس ،وال-ت-نسش-ي-ق مع مديرية
ال -ن -ق -ل ب -ال-ع-اصش-م-ة ل-وضش-ع ﬂط-ط ج-دي-د ل-ل-ن-ق-ل
ا÷امعي.
فيما يخصس مديرية –سش Úإاطار معيششة الطلبة
والتنششيط ‘ الوسشط ا÷امعي تدعو الرابطة إا¤
–ديد مهام هاته اŸديرية والتحقيق ‘ اŸيزانية
Óنششطة ،تفاديا لتبديد اŸال العام.
السشنوية ل أ

ل–اد الطÓبي ا◊ر لـ «الششعب»:
الطاهر ششروف عضشو ا إ

 ٪٦٠من الرسسوب تفرضض مراجعة توجيه الطلبة ا÷دد

دع - -ا ال–اد ال - -ع- -ام ال- -طÓ- -ب- -ي ا◊ر ،أامسس،
وزارة ال -ت -ع -ل -ي -م ال -ع -ا‹ وال -ب -حث ال -ع -م -ل -ي إا¤
ضش -رورة م -ع -ا÷ة اŸط -الب ال -ت-ي رف-ع-ه-ا لضش-م-ان
لضش-راب-ات،
دخ -ول ج -ام -ع -ي م -ري-ح ب-ع-ي-دا ع-ن ا إ
م -ؤوك -دا ع -ل -ى ج -م-ل-ة م-ن اŸط-الب الج-ت-م-اع-ي-ة
والبيداغوجية ،يأاتي ‘ مقدمتها فتح مناصشب
جديدة ‘ طور الدارسشات العليا وإاعادة النظر ‘
توجيه الطلبة ا÷دد.

جÓل .ب
أاوضش -ح رئ -يسس ال -ل -ج -ن-ة ال-وط-ن-ي-ة Ÿت-اب-ع-ة ال-دخ-ول
ا÷امعي با’–اد الطÓبي ا◊ر الطاهر ششروف ‘
تصشريح هاتفي مع ““الششعب““،أامسس ،أان ا’–اد بصشدد
رف -ع ج -م -ل -ة م -ن اŸط -الب اأ’سش -ب -وع ال-ق-ادم إا ¤وزارة
التعليم العا‹ والبحث العلمي ◊ل بعضس اŸششاكل التي
يسشجلها القطاع وتسشتدعي ح Óعاج Óقبل الدخول
القادم.
وكششف ششروف أان أاهم اŸطالب اŸرفوعة تتمثل ‘
ا÷انب ال -ب -ي -داغ -وج -ي ،و‘ م -ق -دم -ت -ه-ا ضش-رورة ف-ت-ح
مسش-اب-ق-ات ال-دك-ت-وراه ل-ل-ت-خصشصش-ات ال-ت-ي تشش-ه-د ط-ل-ب-ا
متزايدا ،حيث أان اŸناصشب اŸفتوحة  ⁄تلب الطلب
الكب Òللراغب ‘ Úمواصشلة الدراسشات العليا ‘ عدة
تخصشصشات.
وق -ب-ي-ل ال-دخ-ول ا÷ام-ع-ي ب-أاي-ام يسش-ت-ع-ج-ل ا’–اد
الطÓبي ا◊ر معا÷ة مششكل ا’كتظاظ ‘ اŸرافق
البيداغوجية ،حيث أاششار ششروف إا ¤أان ذلك قد يؤودي

إا ¤مششكل التأاط Òوكذا التحصشيل العلمي لدى الطالب،
‘ ح Úدعا إا ¤اإ’فراج عن نتائج الندوات الوطنية
إ’صش Ó-ح اÿدم -ات ا÷ام -ع -ي -ة ك-ي ت-ك-ون ورق-ة ط-ري-ق
Ÿعا÷ة اŸششاكل اŸطروحة.
وتزامنا مع التسشجيÓت ا÷امعية للدخول ا÷امعي
ا÷ديد  2018-201٧يرى ا’–اد الطÓبي ا◊ر أان
ظ -اه -رة ال -رسش -وب ا÷ام -ع -ي ت -ط -ف-و ع-ل-ى السش-ط-ح م-ا
يسش -ت -دع-ي ك-ذلك اسش-ت-ح-داث ÷ن-ة
خاصشة لدراسشة الوضشع ،سشيما وأان
ال -دخ -ول اŸق -ب -ل سش -ي -ع -رف ع-ددا
كبÒا للطلبة ا÷دد ‘ ظل وجود
خ -ل -ل ‘ ع -م -ل -ي -ة ت -وزي -ع -ه-م ع-ل-ى
التخصشصشات اŸطلوبة.
وب -ل -غت نسش -ب -ة ال -رسش-وب حسشب
شش -روف ع -ل -ى مسش -ت -وى ا÷ام-ع-ات
الوطنية  60باŸائة ،اأ’مر الذي يسشتدعي حسشبه إايجاد
حل سشريع لطريقة توزيع الطلبة على التخصشصشات ،كما
أان التوجيه العلمي فاقم الظاهرة ،حيث أان الكث Òمن
الطلبة غ Òراغب ‘ Úالتخصشصشات التي وجهوا إاليها.
و‘ هذا الصشدد أاششار اŸتحدث إا ¤أان تقليصس
رغبات الطلبة من  10إا 06 ¤كان له اأ’ثر السشلبي ‘
توجيه الطلبة نحو تخصشصشات ’ يرغبون فيها ،رغم أان
اإ’جراء اتخذته الوزارة لتمك Úالناجح Úا÷دد من
اختيار رغبات تناسشبهم ،حيث أاوضشح أان ذلك  ⁄يراع
التخصشصشات اŸطلوبة فحسشب.
وحسشب اŸت -ح -دث ف -إان م -ل -ف ع -دم ت-ط-اب-ق ب-عضس

جÓل بوطي

التخصشصشات مع سشوق العمل والتوظيف هو من اŸطالب
الضشرورية ،التي ’ تزال ترهق الطالب ا÷زائري ،حيث
يؤودي ذلك إا ¤البطالة ،مؤوكدا أان الوصشاية تفتح باب
ا◊وار دائما للنظر ‘ اŸطالب لكن التأاخر ‘ تنفيذ
الوعود يرهن الدخول ا÷امعي اŸقبل.
وب -خصش -وصس ا÷انب ا’ج -ت -م -اع-ي ج-دد اŸت-ح-دث
دعوة ا’–اد الطÓبي ا◊ر إا ¤ضشرورة التدخل بإايفاد
÷ن -ة وزاري -ة ل-ل-ت-ح-ق-ي-ق ‘ ك-ي-ف-ي-ة
تسش -ي Òأام -وال اÿدم-ات ا÷ام-ع-ي-ة
وت -وزي -ع -ه -ا ع -ل -ى اإ’ق-ام-ات ،وذلك
Ùارب - -ة ال - -فسش - -اد اŸسش - -تشش- -ري،
واقÎح ا’ن -ت -ق -ال م -ن ال -دع -م غÒ
مباششر إا ¤الدعم اŸباششر للطالب
لتحسش Úظروفه ا’جتماعية.
كما دعا اŸتحدث إا ¤تسشريع
تسش-ل-ي-م اإ’ق-ام-ات ا÷ام-ع-ي-ة ا÷دي-دة وت-ع-م-ي-م ع-م-ل-ي-ة
السش -حب اآ’‹ Ÿق -ررات اإ’ي -واء ع -ل -ى مسش -ت-وى ج-م-ي-ع
ا÷امعات ،إاضشافة إا ¤حل مششكلة انعدام اأ’من التي
تؤورق الطالب ‘ كث Òمن اأ’حيان ،سشيما بعد اسشتفحال
ا÷رÁة ‘ الوسشط ا÷امعي ‘ السشنوات اأ’خÒة.
وللوقوف على جميع النقائصس أاكد ششروف أان اللجنة
ال -وط -ن -ي-ة Ÿت-اب-ع-ة ال-دخ-ول ا÷ام-ع-ي ال-ق-ادم سش-ت-ع-ق-د
اأ’سشبوع اŸقبل ندوة وطنية تضشم كل فروع ا÷امعات
إ’ع- -داد م- -ل -ف شش -ام -ل ح -ول اŸط -الب اŸرف -وع -ة إا¤
ا÷ه -ات ال -وصش -ي -ة لضش -رورة اإ’سش -راع ‘ إاي -ج -اد ح-ل-ول
ناجعة.

عدم تطابق الشسهادة
مع سسوق العمل يؤورق
خريجي ا÷امعات
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لعÓم بالهيئة العليا اŸسشتقلة Ÿراقبة النتخابات لـ«الششعب““:
اŸكلف با إ

دربال يÎأاسض لقاء –ضسÒيا للمحليات يومي  28و 29أاوت ا÷اري
لع Ó-م ع-ل-ى مسش-ت-وى
كشش -ف اŸك -ل -ف ب -ا إ
ال-ه-ي-ئ-ة ال-ع-ليا اŸسشتقلة Ÿراقبة النتخابات
ع - - -ل - - -ي غ- - -رزو‹ ‘ ،تصش- - -ري- - -ح خصس ب- - -ه
““الششعب““ ،أامسس ،عن عقد لقاء وطني يومي
 28و 29أاوت ا÷اري ،يجمع رئيسس الهيئة
ع-ب-د ال-وه-اب درب-ال ب-اŸنسش-ق Úال-وط-ني،Ú
ي -تضش -م -ن ج -دول أاع -م -ال -ه ن -ق -ط -ة واح -دة
تخصس التحضش ÒلÓنتخابات اÙلية ،وعلى
لرجح فإان اللقاء يأاتي عششية اسشتدعاء
ا أ
رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ل-ل-ه-يئة الناخبة ،الذي
يتم  3أاششهر قبل يوم القÎاع وفق ما ينصس
عليه القانون.

فريال بوششوية

إارادة ال -دول -ة لÎق-ي-ة ال-ل-غ-ة اأ’م-ازي-غ-ي-ة م-ن خÓ-ل
ت- -ك- -ي- -ي- -ف خ -ارط -ة ط -ري -ق ج -دي -دة م -ع ﬂت -ل -ف
القطاعات ،وهو ما أاكد عليه الدسشتور ،حيث ”
تثبيت اللغة ‘ اÙيط اŸؤوسشسشاتي بخطى ثابتة.
وأاششار عصشاد إا ¤أانه حان الوقت لنتكلم عن
ان -ط Ó-ق -ة مشش -روع ت -ع -م -ي -م اأ’م-ازي-غ-ي-ة ب-ط-ري-ق-ة
ت -دري -ج -ي -ة ب -ب-ع-ده-ا اأ’ك-ادÁي وال-وط-ن-ي ،وي-ب-ق-ى
اŸسش -ع -ى ه -و ت -وظ -ي-ف ه-ذا ال-رصش-ي-د وال-ت-حصش-ي-ل
العلمي اÎŸاكم على مدار  22سشنة من نششاط
دؤووب قامت به اÙافظة ‘ كل و’يات الوطن.
وسش -ي -ت -م Ãوجب ا’ت -ف -اق -ي -ة إا‚از دل -ي-ل ح-ول
اŸصشطلحات البيئية والطاقات اŸتجددة ،إاضشافة
إا ¤وضش - -ع اŸصش - -ط - -ل- -ح- -ات ‘ إاط- -ار م- -ن- -ه- -ج- -ي
وبيداغوجي بتحديد ﬂتلف اÛا’ت البيئية من
خÓل جمع اŸادة وتصشنيفها ،كما سشيتم تأاسشيسس
÷ن -ة م -ت -خصشصش -ة م -ن ب -اح -ث ‘ Úع -ل -وم ال -ب -ي -ئ-ة
ولسش-ان-ي Úوم-ع-ج-م-ي Úإ’ع-داد ال-دل-ي-ل ال-ذي سش-يتم
اإ’عÓ-ن ع-ن-ه خÓ-ل م-ل-ت-ق-ى وط-ن-ي ‘ اŸسش-ت-ق-ب-ل
القريب.

العدد
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يجتمع نهاية الششهر ا÷اري رئيسس الهيئة
ال-ع-ل-ي-ا اŸسش-ت-ق-ل-ة Ÿراق-ب-ة ا’ن-ت-خ-اب-ات ع-بد
ال-وه-اب درب-ال ،ب-اŸنسش-ق Úال-و’ئ-ي Úب-ف-ندق
اأ’وراسش - - - - - -ي ،لضش - - - - - -ب- - - - - -ط
ال- - - - -ت- - - - -حضشÒات اÿاصش - - - -ة
ب -ا’سش -ت -ح -ق -اق -ات اÙل -ي-ة،
وسش -ي -ك -ون ا’ج -ت -م-اع ف-رصش-ة
سشانحة له لتقد Ëتوجيهات
ل- -ه -م لضش -م -ان السش Òا◊سش -ن
لÓقÎاع’ ،سشيما وأان الهيئة
اŸسش-ت-ح-دث-ة Ãوجب دسش-ت-ور
ال - -ع- -ام “ 2016ك - -نت م- -ن
–صشيل خÈةÃ ،ناسشبة –ضشÒها ومرافقتها
لÓنتخابات التششريعية التي جرت ‘ الرابع
ماي اŸاضشي ،والتي كانت Ãثابة أاول امتحان
لها.
اجتماع يومي  28و 29أاوت ا÷اري سشيكون
Ãث -اب -ة إاع -ط -اء إاشش-ارة ان-طÓ-ق ال-ت-حضشÒات
بطريقة رسشمية –سشبا لÓنتخابات اÙلية،

التي قد Œري ‘ نوفم Èعلى اأ’رجح أاو
ديسشم Èكأاقصشى أاجل ،وهو ما أاكده الوزير
اأ’ول خÓ-ل ال-ن-دوة الصش-ح-ف-ي-ة ال-ت-ي نشش-ط-ه-ا
غ- -داة مصش -ادق -ة أاعضش -اء ›لسس اأ’م -ة ع -ل -ى
ﬂطط عمل ا◊كومة ،موعد متوقع قياسشا
إا ¤الطبعات السشابقة من ا’نتخابات اÙلية
التي Œري ‘ ششهر نوفم.È
ك-م-ا سش-ي-ك-ون ا’ج-ت-م-اع م-ن-اسش-ب-ة سش-ان-حة،
لرجل ا◊قوق والوزير اأ’سشبق دربال ،لتقدË
ت- -وج- -ي- -ه- -ات ل -ل -م -نسش -ق Úال -وط -ن -ي Úت -خصس
ا’سشتحقاق ا’نتخابي ولتحفيزهم وللتوقف
ك -ذلك ع -ن -د ال -ت -ح -دي -ات ال -راه -ن -ة وأاه -م-ي-ة
اÙطة ا’نتخابية التي يتم خÓلها انتخاب
اÛالسس الششعبية اŸنتخبة الو’ئية والبلدية،
وفق ما أاكد اŸكلف باإ’عÓم.
و‘ معرضس رده على سشؤوال حول تاريخ فتح
اŸداومات ،أافاد علي غرزو‹ بأانه مرتبط
ب-اسش-ت-دع-اء ال-ه-ي-ئ-ة ال-ن-اخبة،
وع- -ل- -ى اأ’رج -ح ف -إان رئ -يسس
ا÷م- -ه- -وري -ة ع -ب -د ال -ع -زي -ز
بوتفليقة سشيسشتدعيها نهاية
أاوت ا÷اري ،إاذا ك - - - - - - - - -انت
ا’نتخابات سشتجري ‘ ششهر
نوفم Èكما جرت العادة ،أ’ن
اŸدة ال - - - -ف - - - -اصش- - - -ل- - - -ة بÚ
اسش- - -ت - -دع - -ائ - -ه - -ا وب Úي - -وم
ا’نتخاب تقدر بـ  3أاششهر كاملة ،ما يؤوكد أان
بر›ة لقاء قبل انقضشاء الششهر ا÷اري من
ق-ب-ل ال-ه-ي-ئ-ة ال-دسش-ت-وري-ة اŸسش-ت-ق-ل-ة Ÿراق-ب-ة
ا’نتخابات اŸكونة مناصشفة من قضشاة ومن
›تمع مد ،Êيكون عششية اسشتدعاء الهيئة
ال-ن-اخ-ب-ة خ-ط-وة سش-ت-ت-م ب-دوره-ا ق-ب-ل ان-قضشاء
أاوت.

إاعادة فتح اŸداومات بعد
اسستدعاء الهيئة الناخبة
اŸرتقب نهاية الشسهر

بلقاسشم فلفول:

«السسناباب”” متمسسكة بـ ٣2سسنة خدمة للتقاعد
ث -م -نت ال -ن-ق-اب-ة ال-وط-ن-ي-ة اŸسش-ت-ق-ل-ة
لدارة ال-ع-م-وم-ي-ة ،أامسس،
Ÿسش -ت -خ -دم-ي ا إ
فتح ا◊كومة ا◊وار مع كل الفاعلÚ
Ãا ف-ي-ه-م-ا ال-ن-ق-اب-ات ب-اعتبارهم ششركاء
لمانة
اجتماعي ،Úوهو ما اسشتحسشنته ا أ
الوطنية لـ ““السشناباب““ ،خاصشة وأان هذه
الدعوة جاءت ‘ ظرف ا÷زائر بحاجة
م -اسش-ة ف-ي-ه إا ¤السش-ت-ق-رار ع-ل-ى ج-م-ي-ع
لصش -ع -دة وتضش -اف -ر ا÷ه -ود ل -ل -ح -ف -اظ
ا أ
عليه.

سشعاد بوعبوشش
أاوضش- -ح ب -ل -ق -اسش -م ف -ل -ف -ول اأ’م Úال -ع -ام لـ
““السش -ن -اب -اب““ خ Ó-ل ن -دوة صش -ح-ف-ي-ة نشش-ط-ه-ا
باŸقر اŸركزي بباب الزوار ،أان النقابة غÒ
م-ه-ت-م-ة ب-اŸشش-ارك-ة ‘ ل-ق-اء ال-ثÓ-ثية اŸقبلة
أ’نها “ثل قطاعا آاخر غ Òالوظيف العمومي
أاي قطاع اقتصشادي بامتياز وسشتناقشس قضشايا
غ Òتلك التي تهتم لها النقابة ،مششÒا إا¤
أانهم طالبوا بثنائية مع ا◊كومة باعتبار أان
الدولة هي اŸسشتخدم.
و‘ اŸق - -اب - -ل ق - -ال إان ا◊وار ال - -وط - -ن- -ي
اŸفتوح سشيكون فرصشة لطرح بعضس اŸلفات
ال-ت-ي ت-راه-ا م-ه-م-ة وسش-ت-ع-زز أاك Ìا’سش-ت-ق-رار
با÷زائر’ ،سشيما على الصشعيد ا’جتماعي
منها ما يتعلق بقانون العمل
و–ديدا التقاعد والقانون
اأ’سشاسشي للصشحة إا ¤جانب
ال -ق -درة الشش -رائ-ي-ة ،ن-اه-يك
عن اŸطالبة بفتح ا◊وار
م-ع ب-عضس ال-ق-ط-اع-ات ال-تي
م -ا ت -زال ت-ع-ا Êع-ل-ى غ-رار
عمال اŸالية واŸدرسشة العليا للرياضشة بدا‹
إابراهيم.
فبخصشوصس قانون العمل أاششار فلفول إا¤
وجود مادت Úقانونيت ‘ Úالقانون 11- 90
اأ’و ¤تتعلق باÿدمات ا’جتماعية ’سشيما
ت - -لك ال - -ت - -ي اŸرت - -ب - -ط - -ة بسش - -لك ال - -قضش - -اة
وال-عسش-ك-ري ،Úوال-ث-ان-ي-ة ت-ت-ع-ل-ق ب-ت-ق-ي-ي-د ا◊ق
ال -ن -ق -اب -ي ب -ال -رغ -م م-ن ك-ون-ه ح-ق-ا مضش-م-ون-ا
دسشتوريا ومكسشبا هاما للطبقة الششغيلة و’
Áكن –ت أاي غطاء تقييده أاو التنازل عنه.
وفيما تعلق بالتقاعد أاكد ذات اŸتحدث أان
النقابة الوطنية اŸسشتقلة Ÿسشتخدمي اإ’دارة
العمومية ما تزال متمسشكة بـ  32سشنة خدمة،
وهذا اقتناعا منها أان هذا السشنوات كافية،
خ -اصش -ة وأان -ه -ا ت -ت -م -اشش -ى وسش-ن ال-تشش-غ-ي-ل ‘
السشنوات اأ’خÒة الذي يتم ‘ سشن متأاخرة
وأاغ -ل -ب -ه-م ‘ سش-ن  ،30م -ا ي -ع -ن -ي أان ال-ع-ام-ل
سشيتقاعد وسشنه يتجاوز السشت ،Úوهي كفيلة

للحفاظ على اإ’طارات الكفؤوة ذات اÈÿة
ال-ط-وي-ل-ة ال-ت-ي خسش-رت-ه-ا ﬂت-ل-ف ال-ق-طاعات
بسشبب قرارات متسشرعة والتي كانت لها نتائج
وخيمة على صشندوق التقاعد وعلى توظيف
ونزيف اإ’طارات.
فيما يخصس قانون الصشحة ،انتقد اأ’مÚ
العام لـ ““السشناباب““ ،تراجع القانون اأ’سشاسشي
ا÷دي -د ع -ن الصش -ح -ة ا÷واري -ة ال -ت -ي قّ-ربت
الصشحة من اŸواطن أاو ما يسشمى بتقسشيم
 ،201٧مششÒا إا ¤أان هذا التقسشيم ’ Áكن
الÎاجع عنه أ’نه يكفل حق التداوي للمواطن
ال -بسش -ي -ط وي-خ-ف-ف ع-ن-ه ال-ك-ث Òم-ن اŸع-ان-اة
واŸصشاريف.
وأاششار فلفول ‘ هذا السشياق إا ¤تنصشيب
÷ان للبحث ‘ كل النقائصس اŸوجودة ‘
القانون اأ’سشاسشي للصشحة بهدف –ديدها،
لتقد Ëا’قÎاحات الكفيلة
ب- -إاث -رائ -ه وŒاوز ال -ث -غ -رات
ال- -ت- -ي ي- -تضش- -م -ن -ه -ا خ -دم -ة
للقطاع واŸريضس.
أام -ا م -ا ت -ع -ل -ق ب -ال -ق-درة
الشش -رائ -ي -ة ف -ث -م -ن ت-ق-ل-يصس
ق -ائ -م -ة اŸواد اŸسش -ت-وردة،
لكن ‘ اŸقابل ششدد فلفول
على التحكم ‘ اأ’سشعار خاصشة وأان الزيادة ‘
اأ’جور  ⁄تعد هي ا◊ل ‘ ،ظل عدم ذهاب
الدعم Ÿن يسشتحقه ما يسشتدعي  -حسشبه -
وضشع آاليات تضشمن ذلك والتفك ‘ Òحلول
Ÿسشاعدة الطبقة اŸعوزة من خÓل تدعيم
دور ال- -ب- -ل- -دي -ات ع› Èالسس ب -ل -دي -ة ‡ث -ل -ة
ومنتخبة وقبل كل ذلك وجود إارادة سشياسشة
حقيقية قادرة على Œسشيد هذا اŸسشعى رغم
صشعوبته.
م - -ن ج - -ه - -ة أاخ - -رى ق - -ال اأ’م Úال- -ع- -ام لـ
““السش -ن -اب -اب““ إان ب -عضس ال -ق -ط-اع-ات م-ا ي-زال
عمالها يعانون على غرار قطاع اŸالية ،و كذا
اŸدرسشة العليا للرياضشة بدا‹ إابراهيم التي
” طرد منها  1٧إاطارا ،مششÒا إا ¤أانه ”
مراسشلة الوزراء اŸعني Úمن أاجل فتح ا◊وار
Ÿناقششة اŸطالب و‘ حال عدم ا’سشتجابة
سشتبقى فكرة التصشعيد قائمة.

قانون العمل ،الصسحة والقدرة
الشسرائية ملفات أاسساسسية
‘ ا◊وار مع ا◊كومة

ألخميسس  10أوت  201٧م
ألموأفق لـ  1٨ذي ألقعدة  1٤٣٨هـ

»æWh

بعد هÓك ششخصش ‘ Úحريق بجبال ع Úقششرة ‘ سشكيكدة

‡ثل وزير الفÓحة يشسارك ‘ تشسييع الضسحيت Úويتعهد بفتح –قيق
لول ،سشلسشلة حرأئق تسشببت ‘ هÓك
ششهدت قرية ““بوسشحابة““ ببلدية ع Úقششرة غرب سشكيكدة ،مسشاء أمسس أ أ
ششخصش Úمن عائلة وأحدة ،وهما قويسشم حسشان ألبالغ من ألعمر  42سشنة ،وقويسشم قدور ألبالغ من ألعمر  47سشنة،
وبحسشب مصشادر من ع ÚأŸكان ،فالضشحيتان كانا بصشدد إأنقاذ أبقارهما من أ◊ريق ،بعد أن بلغت ألسشنة أللهب
لسشطبل ألذي كانت تتوأجد به بقرية بوسشحابة ،أين “كنّت منهما ألنÒأن ما تسشبب ‘ إأصشابتهما بجروح وحروق
أ إ
خطÒة ⁄ ،تفلح معها ﬁاولت إأنقاذهما ،بينما أصشيب آأخرأن بجروح متفاوتة أÿطورة ،نق Óعلى إأثرها إأ¤
مصشلحة ألسشتعجالت Ãسشتششفى “الوسس .هذأ ما توقفت عنده ““ألششعب““ بع ÚأŸكان.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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النظام ا÷ديد ◊ركة اŸرور سسيقلصص ا’زدحام
تسش- -ع- -ى ألسش- -ل -ط -ات م -ن خ Ó-ل
ن- - -ظ- - -ام ح - -رك - -ة أŸرور أ÷دي - -د
أŸزم- - -ع أإطÓ- - -ق - -ه م - -ع أل - -دخ - -ول
ألجتماعي أإ ¤تخفيف ألضشغط
ع-ن أل-ع-اصش-م-ة و“ك ÚأŸوأط-نÚ
م - -ن ح - -ري - -ة أك Èو أري - -ح - -ي- -ة ‘
أل- -ت- -ن- -ق -ل بﬂ Úت -ل -ف ب -ل -دي -ات
ألعاصشمة.

حكيم بوغرارة
ب- -د أت ث- -م- -ار أل- -ت- -ع -اون أ÷زأئ -ري
ألإسس- -ب- -ا› ‘ Êال ت- -رق -ي -ة ﬂط -ط
حركة أŸرور بالعاصسمة ‘ ألتجسسيد،
حيث ” تغي Òخارطة أŸرور ‘ بن
ع -ك -ن -ون ن -ه -ائ-ي-ا م-ن خÓ-ل ج-ع-ل ك-ل
ألطرق ذأت أŒاه Úبدل من ألسسÒ
فيها ‘ أŒاه وأحد مع بناء ألكث Òمن
أÙولت ألدأئرية ÷عل أ◊ركة أكÌ
مرونة.
وأŸتجول ‘ بن عكنون منذ أكÌ
من  10أيام يÓحظ ألتحول ألكب‘ Ò
ح -رك -ة أŸرور ف-ال-ط-ري-ق أل-رأب-ط بÚ
وأدي حيدرة ““فال ديدرأ““ وأÙكمة
ألعليا بات مزودأ وذأ أŒاه Úونفسس
ألأم-ر ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-ط-ري-ق أل-ذي ي-ربط
أÙك- -م- -ة أل- -ع- -ل- -ي- -ا ع- -ن -د أŸدرسس -ة
ألسس -ع -ودي -ة ب -ك -ل -ي -ة أ◊ق-وق أل-ق-دÁة

ونفسس ألأمر ب Úكلية أ◊قوق ألقدÁة
وثانوية أŸقرأ.Ê
وسسيكون لهذه ألإ‚ازأت ‘ مدينة
ب -ن ع-ك-ن-ون أث-ر ك-ب ‘ Òأل-ت-ق-ل-ي-ل م-ن
ألضس -غ -ط ع -ل-ى م-دخ-ل أل-ع-اصس-م-ة م-ن
ن -اح -ي -ة ب -ن ع-ك-ن-ون ،ح-يث سس-ي-ت-م-ك-ن
سسكان أ÷هة ألغربية ألعاصسمة من
أري - -ح - -ي - -ة أك ‘ Ìأل - -دخ - -ول ل - -ق- -لب
ألعاصسمة من جهات متعددة وهو ما
سسيقلل من ألضسغط على ألزدحام ‘
ع-دي-د أل-ن-ق-اط ألسس-ودأء ح-يث ي-ح-ت-اج
ألكث Òمن سسكان ألشسرأقة و أولد فايت
وأل - -دوي - -رة وب - -اب - -ا حسس - -ن لأك Ìم - -ن
سساعت Úللدخول للعاصسمة.
وتضساف هذه أŸكاسسب للكث Òمن
ألإج- -رأءأت ألأخ- -رى أÿاصس -ة ب -ف -ت -ح
ألطرق ألثانوية وأ÷انبية بعد أن ”
غلقها لدوأع أمنية.
وتسسعى ﬂتلف ألقطاعات ألوزأرية
ل -ت -ن -ظ -ي -م ن -فسس -ه -ا –ضسÒأ ل -ل-دخ-ول
ألج - -ت- -م- -اع- -ي ‘ أحسس- -ن أل- -ظ- -روف
وألقضساء على مشسكل ألكتظاظ و أكÌ
م - -ن  200ن -ق -ط -ة سس -ودأء م -ن خ Ó-ل
ت -نصس -يب أإشس -ارأت ضس -وئ -ي-ة وم-رأج-ع-ة
أسس-ت-ع-م-ال أل-ط-رق وأسس-ت-غÓ-ل-ه-ا جيدأ
ب- -ع- -د أن ع- -رفت أ◊ظÒة أل- -وط- -ن -ي -ة
للسسيارأت تضساعفا كبÒأ حيث فاقت
 06مÓي Úمركبة.

درك ألبليدة يضشع ﬂططا ◊ماية ألقتصشاد وصشحة أŸوأطن

سسكيكدة :خالد العيفة
أ◊ريق أŸهول ،تسسبب أيضسا ‘ هÓك
عدد كب Òمن رؤووسس أألبقار وأألغنام،
و‘ إأتÓ- - -ف آألف أألشس - -ج - -ار أŸث - -م - -رة
وألزيتون ،بكل من قرى وأدي زقار ،ألدرع
لشسهب ،سسبالك ،بوسسحابة ،كما أتى على
بيوت بÓسستيكية خاصسة بÎبية ألدوأجن،
وعدد من خÓيا ألنحل ،وطلبت بشسأانه
وحدة أ◊ماية أŸدنية بتمالوسس تعزيزأت
ودع -م م -ن أل-وح-دة أل-رئ-يسس-ي-ة بسس-ك-ي-ك-دة
وألوحدأت ألفرعية بالقل وأ◊روشس.
ألسسنة أللهب كانت نتائجها كارثية ‡ا

جعلت بوعزغي عبد ألقادر وزير ألفÓحة
وألصس-ي-د أل-ب-ح-ري وأل-ت-ن-م-ية ألريفية يوفد
‡ث Óعنه ،يتعلق أألمر برئيسس مكتب
أ◊ماية ‘ أŸديرية ألعامة رشسيد بو عبد
أل -ل -ه أل -ذي كشس -ف ب -ع -د ق -رأءت -ه ل-رسس-ال-ة
ألتعزية نيابة عن ألوزير ““عن ﬂطط كبÒ
ألجل تفادي مثل هذه أألحدأث مسستقب،Ó
أين سسيتم تخصسيصس مبالغ مالية معتÈة
لقتناء طائرأت إأطفاء سستكون موجودة
ألعام أŸقبل ،ووضسع ﬂطط وطني لفتح
مسسالك طويلة ‘ ألغابات خاصسة ألكثيفة
منها مع حفر خنادق ،باإلضسافة إأ ¤توفÒ

خزأنات كبÒة للمياه تكون على مسستوى
م- -ن- -اط -ق غ -اب -ي -ة تسس -ت -ع -م -ل ‘ أ◊الت
ألطارئة““ ،وأضساف ‡ثل وزير ألفÓحة““
أن -ه ” ت -خصس -يصس م -ب -ال-غ م-ال-ي-ة لق-ت-ن-اء
Œه- -ي- -زأت وع- -ت -اد ل -ف -ائ -دة ﬁاف -ظ -ات
أل-غ-اب-ات ح-ت-ى ت-ل-عب أل-دور أŸن-وط ب-ه-ا،
عكسس ما هو موجود أليوم أين ل يقتصسر
ت -دخ -ل -ه -ا سس-وى ع-ل-ى ت-خ-ف-ي-ف أÿسس-ائ-ر
وﬁاولة منع أنتشسار ألسسنة أللهب حÚ
أن -دلع-ه-ا ““ ،وت-ع-ه-د ب-وع-ب-د أل-ل-ه ““ ب-ف-ت-ح
–قيق ‘ مÓبسسات هذأ أ◊ريق ألذي
أتى على أك Ìمن ألفي هكتار من ألغابات
وذلك ل -ت -ح -دي -د أسس -ب-اب أن-دلع أ◊رأئ-ق
ومعاقبة أŸتسسبب Úإأن وجدوأ ،مع تعويضس
أŸتضس -رري -ن ب -ع -د أسس -ت -ك -م -ال ع -م -ل-ي-ات
أإلحصساء““.
من جهتها وحدأت ﬁافظة ألغابات
حولت جميع مصسا◊ها نحو أŸنطقة‘ ،
مسساع إلنقاذ أŸوأطن ،Úحيث أتت ألسسنة
أللهب على عدد من أŸسساكن ألفردية،
وتسسببت ‘ تخريب ألبعضس منها ،وتدمÒ
ع- -دد م- -ن أسس- -ط- -ب Ó-ت أألب -ق -ار ،وسس -ارع
أŸوأط -ن -ون ب -ال -ب-ل-دي-ة ل-ن-ج-دة أه-ال-ي-ه-م،
ب -إاخ -م -اد أل -نÒأن وإأج Ó-ء ألسس -ك -ان ن -ح-و
مناطق آأمنة ،بينما ل تزأل ألسسنة أللهب
م -ت -وأصس -ل -ة ع Èغ-اب-ات وأد زق-ار وإأق-ل-ي-م
ب- -ل- -دي- -ة ع Úقشس -رة› ،ه -ودأت وح -دأت
أ◊ماية أŸدنية ومصسالح ألغابات قصسد
إأنقاذ ألتجمعات ألسسكانية وإأجÓء ألسسكان
و‡تلكاتهم.

يعتقد أنه مفتعل

الدرك يحقق ‘ خلفيات حريق غابة قمار باŸامونية
ف -ت -حت مصش -ال -ح أل -درك أل-وط-ن-ي
لق -ل -ي -م م -عسش -ك -ر– ،ق-ي-ق-ا أم-ن-ي-ا ‘
إ
خ- -ل -ف -ي -ات ح -ري -ق ششّب ي -وم أمسس ‘
لق-ل-ي-م ب-ل-دية
غ-اب-ة ق-م-ار أل-ت-اب-ع-ة إ
أŸام- -ون -ي -ة ‘ أل -ط -ري -ق أل -رأب -ط بÚ
م - -عسش - -ك - -ر وأÙم- -دي- -ة ،ح- -يث أتت
ألسش -ن -ة أل -نÒأن ع -ل -ى ن -ح -و ه -ك -ت-ار
وأح- -د م- -ن أل- -فضش- -اء أل- -غ- -اب -ي أل -ذي
ي- - -قصش- - -ده أل - -زوأر ل Ó- -سش - -ت - -ج - -م - -ام
وألسشÎأح - -ة خ - -اصش - -ة ب - -ال- -نسش- -ب- -ة
لعابري ألطريق ألولئي رقم .7
ي -ع -ت -ق-د أن ي-ك-ون أ◊ري-ق أل-ذي أت-ل-ف
عددأ معتÈأ من أشسجار ألصسنوبر أ◊لبي

وألضس -رو ومسس -اح-ة وأسس-ع-ة م-ن أألح-رأشس
وأألشس -ج -ار أŸث -م -رة ،م -ف -ت-ع ،Ó-أسس-ت-ن-ادأ
للتحقيقات أألولية Ÿصسالح أألمن ،وناŒا
ع- -ن إأه- -م- -ال أح- -د زوأر أل- -غ -اب -ة أإط -ف -اء
ﬂلفات ““حطب ألشسوأء““ ،لكن ألناشسطÚ
‘ ›ال حماية ألبيئة ألذين أعتادوأ على
أل-ق-ي-ام ب-ح-مÓ-ت ت-ن-ظ-ي-ف ‘ غ-اب-ة قمار
ذك -روأ أن أل -فضس -اءأت أل -غ -اب -ي -ة ت -ت-ع-رضس
لÓعتدأء ألصسارخ من طرف Œار ألفحم
ك -ل-م-ا ق-رب م-وع-د ع-ي-د أألضس-ح-ى ،ودع-ا
أل-ن-اشس-ط-ون ألشس-ب-اب ب-ال-دي-وأن ألسس-ي-اح-ي
أÙل -ي ل -ل -م -ام -ون -ي -ة إأ ¤ف-رضس سس-ل-ط-ة
أل- -ق- -ان- -ون ل- -ردع م -ث -ل ه -ذه أل -تصس -رف -ات

أŸع- -ادي- -ة ل- -ل- -ب- -ي -ئ -ة وأŸن -اف -ي -ة Ÿب -ادئ
أŸوأطنة.
‘ نفسس ألصسدد ،تدخل عناصسر ألرتل
أŸت- -ن- -ق- -ل Ÿك -اف -ح -ة ح -رأئ -ق أل -غ -اب -ات
مدعوما بعناصسر أ◊ماية أŸدنية إلطفاء
حريق غابة قمار وأ◊يلولة دون وصسول
ألسس -ن -ة أل -ل-هب إأ ¤أل-غ-اب-ة أÎŸب-ع-ة ع-ل-ى
مسساحة  ٣0هكتارأ ،حيث جنب ألتدخل
أآل Êلرجال أإلطفاء –أŸنطقة– خسسائر
م- -ع- -تÈة ك -ان Áك -ن أن ت -ط -ال أألرأضس -ي
أل -ف Ó-ح -ي -ة وأل -دوأوي -ر أآله -ل-ة ب-السس-ك-ان
بالقرب من غابة قّمار باŸامونية.

معسسكر :أام ا.Òÿسس

توقيف متورط ‘ Úسسقي ﬁاصسيل فÓحية
باŸي ـ ـ ـاه القـ ـ ـذرة

شش - -رعت وح - -دأت وف- -رق أل- -درك
لق-ل-ي-م-ي-ة ‘
أل -وط -ن -ي ب-اÛم-وع-ة أ إ
أل- - - -ب- - - -ل- - - -ي- - - -دة ‘ ،وضش- - - -ع ﬂط - - -ط
وأسشÎأتيجية تهدف إأﬁ““ ¤اربة ““
أل- -ظ- -وأه- -ر أل- -ت- -ي “سس ب- -ال -ق -وأنÚ
أÿاصش- -ة بصش- -ح- -ة أل- -ن- -اسس وأÙي -ط
لي -ك -ول -وج -ي وألق -تصش -اد وك -ل م-ا
أ إ
يتعلق بالعمرأن وألسشكن.
قام قائد أÛموعة أإلقليمية للدرك
أل -وط -ن-ي أŸق-دم ﬂت-ار زروأل ،ب-ت-ف-ع-ي-ل
أكŸ Ìه- - -ام ﬂت - -ل - -ف وح - -دأت أل - -درك
ألوطني ‘ ›ال ““ ألشسرطة أإلدأرية ““،
خ -اصس-ة ب-ع-د م-ع-ا÷ة  ٣قضس-اي-ا حسساسسة
مسست بصسحة أŸوأطن مباشسرة ،وقعت ‘
أق-ال-ي-م ب-ل-دي-ات ألشس-ف-ة ووب-ق-رة وألشسبلي،
حيث ” ألقبضس على  5أشسخاصس يقومون
بسس -ق -ي أÙاصس -ي -ل أل -ف Ó-ح-ي-ة أŸث-م-رة
وأشسجار ألزينة Ãياه ألتطه Òألصسحي” ،
إأحالة أŸتهم Úعلى أ÷هات ألقضسائية،
ح -يث فصس -لت ‘ أل -قضس -ي -ة أألو ¤ب-إادأن-ة
أح -د أŸت -ه -م Úبسس -ن -ت Úسس -ج -ن -ا ن-اف-ذأ،
إلقدأمه على سسقي نحو  1٨هكتارأ من
بسس- -ات Úأ◊مضس- -ي- -ات بضس -وأح -ي ألشس -ف -ة
ب-اŸي-اه أل-ق-ذرة ،ب-ي-ن-م-ا سس-ت-ن-ظ-ر ﬁك-م-ة
أألربعاء ‘ قضسايا بقية أŸتهم Úوتفصسل

‘ ألتهم أŸوجهة إأليهم ،وألتي تنحصسر
أيضسا ‘ سسقي بسسات Úألشسجار مثمرة مثل
أÿوخ وألرمان بضسوأحي بلدية بوقرة ،مع
أل- -ع- -ل- -م أن ف- -رق أل -درك أŸؤوه -ل -ة أل -قت
أل- -ق- -بضس ع- -ل- -ى أ÷ن- -اة ،ك- -م- -ا ح- -ج- -زت
مضس-خ-ات سس-ق-ي وع-ت-اد ك-ان يسس-ت-ع-م-ل ‘
ج -رÁة تسس -م -ي -م أل -ف -اك-ه-ة ،وط-رح-ه-ا ‘
أألسسوأق لÓسستهÓك.
وم -ن أج -ل ت -أام Úوح -م -اي -ة ‡ت-ل-ك-ات
أŸوأط- -ن ،وصس -ح -ت -ه وﬁي -ط -ه أل -ب -ي -ئ -ي
وألسسكني من أي جرأئم وأفعال جنائية
تضسر به ،دعا أŸقدم زروأل ﬂتار قائد
أÛموعة أإلقليمية كافة أŸعني Úإأ¤
أل -ت -ع -اون م-ع ج-ه-از أل-درك أل-وط-ن-يÃ ،ا
فيهم أألسسرة أإلعÓمية ،وألتبليغ عن أي
Œاوزأت ترتكب ،خاصسة تلك ألتي “سس
بالنظام ألعام وأمن ألناسس ،ع Èأألرقام
أÿضس - - -رأء أŸوضس- - -وع- - -ة –ت تصس- - -رف
أ÷م - -ي - -ع ،وم - -وق- -ع أل- -درك ألفÎأضس- -ي
أإلل -كÎوÙ ،Êارب -ة ك -ل أن -وأع أ÷رأئ -م
و–قيق ““أمن وسسÓمة““ أ÷ميع ،وتطهÒ
أÛتمع من أي خÓيا أو عصسابات أو
أف- -رأد ،شس- -غ -ل -ه -م ألشس -اغ -ل أذي -ة أل -ن -اسس
و–قيق ألربح بأاي وسسيلة غ Òمشسروعة.

البليدة :لينة ياسسمÚ

ألخميسس  10أوت  2017م
ألموأفق لـ  18ذي ألقعدة  14٣8هـ
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‘ وقفة احتجاجية بسسكيكدة

لمن ووسش ـ ـ ـ ـائل إلعمل
إلق ـاب ـÓت تطالـ ـ ـ Íبا أ

سشكيكدة :خالد العيفة
ن - -ظ - -مت ،صص - -ب- -اح أمسس ،ق- -ابÓ- -ت
مسص -تشص -ف -ى م -دي -ن -ة سص -ك -ي -ك-دة وق-ف-ة
أحتجاجية أمام مقر ولية سصكيكدة،
ت- -ط- -الب ب- -ال- -ع- -ودة أإ ¤أŸسص- -تشص- -ف -ى
أل- -ق- -د ،Ëوف -ت -ح مصص -ل -ح -ة ألأم -وم -ة،
وتوف Òألأطباء أıتصص ‘ Úأمرأضس
ألنسصاء ،مع توف Òألأمن ،أإضصافة أإ¤
أإعادة ألنظر ‘ ألقوأن◊ Úماية هذه
ألشصريحة ““ ،وحسصب ‡ثلة للقابÓت
أÙت- -ج- -ات ف- -ق- -د صص- -رحت ÷ري -دة
““ألشصعب““ ألتي كانت متوأجدة Ãكان
ألحتجاج ،أنهن سصئمن ألوضصع ألذين
يعملن به منذ  5سصنوأت من –ويل
قسص-م-ه-ن م-ن أŸسص-تشص-ف-ى أل-ق-د Ëأإ¤
مسصتشصفى عبد ألرزأق بوحارة ،بسصبب
ألأشصغال ،ورغم أن أŸسصتشصفى ألقدË
” ت -دشص -ي -ن -ه م -ن ق -ب -ل وزي-ر أل-ق-ط-اع

م -وؤخ -رأ ،أإل أن مصص -ل -ح -ت-ه-م م-ا ت-زأل
مشصتتة ب ÚثÓثة طوأبق باŸسصتشصفى
أ÷دي -د ،أي-ن يسص-ت-ح-ي-ل أل-ع-م-ل ،ح-يث
أكدت أإحدأهن““ أنهن ‘ كث ÒأŸرأت
يتم وضصع حمل ألنسصاء ‘ أŸصصعد أو
ح -ت -ى بسص-ي-ارة ألإسص-ع-اف ،ل-ع-دم ت-وف-ر
شصروط ألعمل أŸوضصوعية ،ناهيك عن
ألعتدأءأت من قبل أشصخاصس غرباء
ل -غ -ي -اب ألأم -ن ع-ن أŸصص-ل-ح-ة ،ل-ت-ج-د
ألقابلة نفسصها أمام فوهة بركان من
جهة أفتقاد أدوأت ألعمل وأŸطالب
غ ÒأŸقبولة من قاصصدي أŸصصلحة
من أفرأد عائÓت أŸرضصى““.
أل- -ق- -ابÓ- -ت ف- -ن- -دت م- -ا ي -روج ب -اأن
أŸصصلحة تتوفر على أطباء ﬂتصصÚ
ب-ال-ت-ول-ي-د أو أط-ب-اء ع-ام Úأل-ذي-ن م-ن
أŸفÎضس أن يكونوأ حاضصرين أإل أن
وج -وده -م ي -ق -تصص-ر ع-ل-ى ب-عضس ألأي-ام
فقط من ألأسصبوع ،زيادة على أن عدد

ألقابÓت بالولية يعرف نقصصا كبÒأ
ب -ع -د أن أح -ي -لت أل-ع-دي-د م-ن-ه-ن ع-ل-ى
أل -ت -ق -اع -د ،ل -ت -ت -ح-ول أل-ق-اب-ل-ة Ãث-اب-ة
أل -ط -ب -يب ،وأل -ق -اب -ل-ة ،وع-ام-ل-ة ألشص-ب-ه
أل -ط -ب -ي ،وك-ل أŸه-ام ه-ي أل-ت-ي ت-ق-وم
ب -ه -ا““ ،ك -م-ا ط-ال-بت أÙت-ج-ات ب-رف-ع
أŸت -اب-ع-ات ع-ل-ى ع-م-ل أل-ق-اب-ل-ة““ ،فÓ-
Áكن ألعمل كما أضصفن ““‘ وضصع كهذأ
م- -ن ن- -قصس ‘ ك- -ل وسص- -ائ- -ل أل- -ع- -م -ل،
وظ -روف ك -ارث -ي -ة ،وم -ن ث -م أŸت-اب-ع-ة
ألقضصائية““.
وهددن ““بالتوقف عن ألعمل ‘ ظل
أسص -ت -م -رأر وضص -ع-ي-ة أل-ع-م-ل أل-ك-ارث-ي-ة،
وألضص-غ-ط أŸم-ارسس ع-ل-ي-ه-ن ،ف-اأصص-بح
ألوضصع ل يحتمل ،مع أسصتمرأر ألتهجم
ع -ل -ى أل -ق -اب Ó-ت م -ن ق -ب-ل أف-رأد م-ن
ع- - -ائÓ- - -ت أŸرضص- - -ى ،ن - -اه - -يك ع - -ن
أŸت -اب -ع -ات أل -قضص -ائ -ي-ة ضص-ده-ن ك-م-ا
أضصافت أإحدأهن.

وسسط ﬂاوف من تكرار سسيناريو اللحوم اÿضسراء

Œنيد  36بيطريا Ÿرإقبة أإسشوإق إŸاششية بسشيدي بلعباسص
جندت مفتشسية البيطرة لو’ية
سسيدي بلعباسس قبل اأسسابيع من عيد
ا’أضسحى اŸبارك  36طبيبا بيطريا
لضسمان مراقبة روؤوسس اŸاشسية عÈ
ا’أسس -واق وك -ذا ن -ق -اط ال -ب-ي-ع ال-ت-ي
سس-ي-ت-م ا’إعÓ-ن ع-ن-ه-ا ’ح-قا بقرار
من وا‹ الو’ية.
أوضصح بوهنة ﬂتار من أŸصصلحة
أل -ولئ -ي -ة ل -ل -ب -ي -ط -رة أن أل -ت-حضصÒأت
أÿاصصة بعيد ألأضصحى قد ” ضصبطها
بشصكل نهائي من خÓل تسصط Òبرنامج
ل-ت-ك-ث-ي-ف ع-م-ل-ي-ات أل-ت-ف-ت-يشس ب-اأسصوأق
أŸاشصية من أجل ألوقوف على ألصصحة
أل-ع-ام-ة لÓ-أضص-اح-ي أŸت-وف-رة ب-السص-وق
ع-ل-ى أن تسص-ت-م-ر أŸرأق-ب-ة وأل-ت-ف-تيشس
خ Ó-ل أي-ام أل-ع-ي-د م-ع ضص-م-ان م-ن-اوب-ة
دأئ - -م - -ة .ك - -م - -ا أك- -د ضص- -رورة أإرف- -اق
أŸاشصية برخصصة صصحية أثناء نقلها
م -ن م -ك-ان لآخ-ر ت-ف-ادي-ا لأي-ة مشص-اك-ل
خاصصة ما تعلق بالأمرأضس ألتي قد
تصص -يب أŸاشص -ي-ة وأن-ت-ق-ال أل-ع-دوى ‘
ظ- - -ل ألإج - -رأءأت ألإحÎأزي - -ة أل - -ت - -ي
أتخذتها أŸصصالح Ÿنع أإنتشصار مرضس
أ◊م- -ى أل- -قÓ- -ع- -ي- -ة م- -وؤخ- -رأ ،ح- -يث
أإسصتمرت أŸفتشصية ‘ حمÓتها طيلة
ألأشص-ه-ر أŸاضص-ي-ة وم-ن-ذ شص-ه-ر م-ارسس
أŸاضصي بجميع أسصوأق ألولية خاصصة
ب -ع -د صص-دور ق-رأر م-ن-ع ح-رك-ة وت-ن-ق-ل
أŸاشصية بالأسصوأق.
و أك- -د ب- -وه- -ن- -ة ‘ ذأت ألسص -ي -اق أن

أŸصصالح ألبيطرية تسصعى جاهدة Ÿنع
تكرأر ظاهرة أللحوم أÿضصرأء ألتي
صصنعت أ◊دث ألعام أŸاضصي ومنعت
أل-ع-دي-د م-ن أل-ع-ائÓ-ت م-ن ألإسص-تمتاع
ب-اأضص-اح-ي-ه-ا وم-ن ج-ه-ة أخ-رى أدخ-لت
أŸفتشص ‘ ÚحÒة من أمرهم بسصبب
ألصصعوبات ألتي وأجهتهم ‘ –ديد
أسصباب ألظاهرة ومصصدرها .وهنا دعا
أإ ¤ت- -ك- -ث- -ي- -ف ح- -مÓ- -ت أل- -ت -حسص -يسس

ل-ل-م-وأل Úم-ن أج-ل ت-وع-ي-ت-هم بضصرورة
توف Òأضصاحي سصليمة للزبائن وŒنب
ألتعامل مع سصماسصرة ألربح ألسصريع،
كما دعا أŸوأطن Úأإ ¤ألتحلي بثقافة
أإسص -ت -ه Ó-ك -ي -ة وأق -ت-ن-اء ألأضص-اح-ي م-ن
مصص - -ادر م - -ع - -روف- -ة وألب- -ت- -ع- -اد ع- -ن
ألإسصطبÓت غ ÒأŸرأقبة.

سشيدي بلعباسس :غنية ششعدو

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لتجاوز أازمة العطشس وتلبية الطلب اŸتزايد للسسكان

حفر  21بئرإ عميقة و 5أإخرى إسشتعجالية بسشطيف

تسستفيد العديد من بلديات و’ية
سس- -ط- -ي- -ف ق- -ري- -ب- -ا ج -دا ،م -ن –سس -ن
م -ل -م -وسس ‘ ال -ت -زود ب -اŸاء الشس -روب،
ب- -فضس- -ل ال- -ع- -م- -ل- -ي- -ات ال -ت -دري -ج -ي -ة
’سس -ت -غÓ-ل  21ع -م -ل -ي -ة ح-ف-ر اآب-ار
عميقة ابتداء من شسهر اأوت ا÷اري،
وت- - -ع - -د ه - -ذه ال - -ع - -م - -ل - -ي - -ة م - -ن بÚ
ا’إج- - - -راءات ا’حÎازي- - - -ة ال- - - -ت- - - -ي
اتخذها قطاع اŸوارد اŸائية لتجاوز
اأزم -ة ال -ع -طشس ال -ت-ي ع-رف-ت-ه-ا ب-عضس
و’يات الشسرق.

ج -اه -زة ب -ال -ت-دري-ج ف-ور ألن-ت-ه-اء م-ن
عمليات ربط أŸعدأت وألكهرباء.
و أضصاف ذأت ألبيان أنه يرتقب أن
يصصل ألتدفق ألعملي أإ ¤أك Ìمن 50
ألف م Îمكعب يوميا ،يسصتفيد منها
ألسص -ك -ان ب -ت -ع -دأد أك Ìم -ن  280ألف
سص- -اك- -ن ،وتشص -م -ل أŸدن وأل -ب -ل -دي -ات
أŸعنية سصطيف ،ألعلمة ،ع Úأبيسصة،
ع Úرأوة -ع◊ Úج - - - - - - -ر ،ع Úأزأل،
أل - -روأق أ◊ام - -ة -ب - -وط - -الب -ب - -ازأر
سصخرة -رمدة -ع ÚأوŸان -تينور-
قصصر ألأبطال -ع Úأرنات -طاية-
بئر حدأدة.
زي -ادة ع -ل -ى ح-ف-ر  21ب-ئ-رأ ،هناك
خ -مسس أآب -ار ج -دي-دة سص-ي-ت-م أإطÓ-ق-ه-ا
أسص -ت -ع -ج-ال-ي-ا ل-ل-ت-خ-ف-ي-ف م-ن وضص-ع-ي-ة
أل- -ت- -زود ب- -اŸي- -اه ألصص- -ا◊ة ل- -لشص- -رب
Ãدينة سصطيف ،وألتي مولت ‘ أإطار
ألصص -ن -دوق أل -وط -ن -ي ل -ل -م -ي -اه ،وŒدر
ألإشص - - -ارة أإ ¤أن أإط Ó- - -ق ك - - -ل ه- - -ذه
ألÈأم- -ج ي- -اأت- -ي ‘ أإط- -ار ألإج- -رأءأت
أŸتخذة من طرف ألقطاع Ÿوأجهة
ألرتفاع أÙسصوسس ‘ ،طلبات ألتزود
ب - - -اŸاء ألشص - - -روب خ Ó- - -ل م - - -وسص - - -م
ألصصطياف ،حسصب ما أفاد به بيان
ألوزأرة ألوصصية.

لمن
أحبطت فرقة ألبحث وألتدخل أ
ج -ي -ج -ل ع -م -ل -ي -ة ت -روي-ج أورأق ن-ق-دي-ة
مزورة ،حيث جاءت هذه ألعملية بناء
ع -ل -ى م -ع -ل -وم -ات ب -ل-غت ل-ع-ن-اصص-ر ذأت
ألفرقة تفيد بوجود شصبكة تقوم بÎويج
أورأق ن- - -ق- - -دي- - -ة م- - -زورة وÃب- - -اشص - -رة
ألتحريات وأبحاث مكثفة مكنتهم من
–ديد هوية ألفاعل Úوهما شصخصصان
ي-ن-ح-درأن م-ن ولي-ة قسص-ن-ط-ي-ن-ة وألذين
قدما إأ ¤ولية جيجل منذ مدة وأقاما
بإاحدى ألبلديات ألسصاحلية بها أين كان
أŸشصتبه ألرئيسصي ألبالغ من ألعمر 28
سص- -ن- -ة ي- -زأول نشص- -اط ك- -رأء أل -ك -رأسص -ي
وأŸضصÓت للمصصطاف Úوقبل ذلك كان
قد قام بنسصخ مبالغ مالية أسصتقدمها
ل -ولي -ة ج -ي -ج-ل قصص-د ت-روي-ج-ه-ا رف-ق-ة
شصريكه ألقاصصر ألبالغ من ألعمر  17سصنة
لخ Òعلى نسصبة
مقابل حصصول هذأ أ أ
أرب- -اح إأل أن ع- -ن- -اصص -ر ف -رق -ة أل -ب -حث
وأل - -ت - -دخ - -ل وبÎصص - -د –رك - -ات - -ه - -م- -ا
وتنقÓتهما “كنت من توقيف أحدهما
بوسصط مدينة جيجل ،وبحوزته مبلغ 90
مليون سصنتيم عبارة عن أورأق مزورة
من فئة 1000دج ،وموأصصلة للتحقيق ”
حجز جهاز ألكمبيوتر ألذي أسصتعمل ‘
لورأق ،كما تب Úأن
عملية تزوير ونسصخ أ أ
لموأل
ألفاعل Úكانا بصصدد طرح هذه أ أ
أŸزورة ل- -ل -ت -دأول وه -ذأ ب -اŸوأزأة م -ع
م -وسص -م ألصص -ط -ي -اف وأل -ت-وأف-د أل-ك-بÒ
ل-لسص-ي-اح وأ◊رك-ة أل-ك-ث-ي-ف-ة ألتي تعرفها
أل -ولي -ة ل -ي -ت-م ب-ع-ده-ا ت-ق-دÁه-م-ا أم-ام
أ÷هات ألقضصائية أıتصصة عن تهمة
حيازة وتقليد أورأق نقدية ذأت سصعر
لق-ل-ي-م
ق -ان -و Êوط -رح-ه-ا ل-ل-ت-دأول ‘ أ إ

أل -وط-ن-ي أي-ن صص-در ضص-د أح-ده-م-ا أم-ر
إأي -دأع أ◊بسس ‘ ،ح Úوج -ه ل -ل -م -ت -ه -م
ألثا Êأسصتدعاء مباشصر.

سس .بوعموششة
‘ هذأ ألصصدد ،أوضصح بيان وزأرة
أŸوأرد أŸائية تلقت جريدة ““ألشصعب““
نسصخة منه أن ألعملية ألأو ¤تشصمل
وضصع حيز أÿدمة بئرين بتدفق 20
لÎأ ‘ أل - -ث - -ان - -ي - -ة ل - -ك - -ل وأح- -دة أي
Ãسصاهمة أإضصافية بـ  ٣456م Îمكعب
يوميا ،وهذأ خÓل ألأسصبوع ÚألأولÚ
م -ن شص -ه -ر أوت أ÷اري ،ب -ح-ج-م ك-بÒ
لسص -ك -ان م -دي -ن -ة سص-ط-ي-ف خÓ-ل ه-ذه
أل - -فÎة أŸع - -روف- -ة ب- -ارت- -ف- -اع درج- -ة
أ◊رأرة ،وب- -ال- -نسص- -ب- -ة ل- -ب -ق -ي -ة ألآب -ار
أŸن -ج -زة ‘ ه -ذأ ألÈن-ام-ج ،سص-ت-ك-ون

إحباط عملية ترويج أإورإق نقدية مزورة بجيجل

...وتوقيف ششخصص بحوزته
سشÓحا ناريا باŸيلية
ك -م -ا أوق-ف أم-ن دأئ-رة أŸي-ل-ي-ة أح-د
لشصخاصس وبحوزته سصÓح ناري بدون
أأ
رخصص- -ة ،ب- -فضص- -ل ألسص- -ت- -غÓ- -ل أ÷ي- -د
Ÿع- -ل- -وم- -ات وردت إأ ¤ذأت أŸصص- -ال -ح
لشص -خ -اصس لسصÓ-ح
ح -ول ح -ي -ازة أح -د أ أ
لم-ر
ن -اري Ãح-ل-ه أل-ت-ج-اري ،وي-ت-ع-ل-ق أ أ
لخ Òوبناء
بشصخصس يبلغ  44سصنة ،هذأ أ أ
ع -ل -ى إأذن ت -ف -ت-يشس صص-ادر ع-ن أ÷ه-ات
أل-قضص-ائ-ي-ة ” ،ت-ف-ت-يشس ﬁل-ه أل-ت-جاري
أين ” ألعثور على سصÓح ناري مسصدسس
ن- -وع ( ،)C Zع- -ي- -ار  7،65م-ل-م ،م-زود
Ãخزن ،إأضصافة إأ ¤ذخÒة حية “ثلت
‘  26خ -رط -وشص -ة ع -ي-ار  7،65ملم
وخرطوشصة وأحدة عيار  9ملم ،حاملة
خ -رأط -يشس ب Ó-سص -ت -ي -ك -ي -ة ،ألضص -ب -ط -ي-ة
لجرأءأت
ألقضصائية وبعد إأ“ام كافة أ إ
ق- -امت ب- -ت- -ق- -د Ëألسص -ال -ف ذك -ره أم -ام
أ÷هات ألقضصائية أıتصصة ،عن تهمة
حيازة سصÓح ناري مسصدسس وذخÒة حية
بدون ترخيصس من أ÷هات أıتصصة،
وعم Óبإاجرأءأت أŸثول ألفوري صصدر
‘ ح -ق -ه ح -ك -م بسص -ن -ت -ي ح -بسس ن -اف-ذة
وغرأمة مالية قدرها 500،000د.

جيجل :خالد العيفة
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انهيـ ـار غـ Òمسصبـ ـوق للدينـار فـي البنـوك والسصـ ـوق اŸوازية

ية انهيارا غÒ
تعرف العملة الوطن حة والسسفر بعد
سيا
مسسبوق تزامنا مع موسسم الس ة  19 , 5دينارا ‘
اب
اأن بلغ سسعر شسراء  1اأورو قر دينارا ‘ السسوق
اء وŒاوز 12 , 7
السسوق السسود
ينار يتقهقر اإ¤
الرسسمية ،وهو ما جعل الد ‘ فصسل الصسيف
لها ا÷زائريون
درجة  ⁄يتخي قدوم اŸغÎب.Ú
مع

áÑW É«fƒ°U
«الشش -عب» ان -ت-ق-لت اإل-ى السش-وق السش-وداء
«السش-ك-وار» ب-ال-ع-اصش-م-ة ل-م-ع-رف-ة اأسش-ع-ار
ال-ب-ي-ع والشش-راء ،والأسش-ب-اب ال-ت-ي ج-ع-لت
ال-دي-ن-ار ي-وصش-ف ب-ال-ت-ق-ه-ق-ر الأكثر حدة
على الإطÓق ،،حيث اكتششفنا اأن موسشم
السش- -ي- -اح- -ة والسش -ف -ر فضش  Ó-ع -ن ال -ح -ج
وال -ع -م -رة اأن -عشش سش-وق ال-ع-م-ل-ة وسش-اه-م
بشش-ك-ل ك-ب-ي-ر ف-ي ارت-ف-اع اأسش-ع-ار ال-ع-م-لة
الصشعبة.
لح-ظ-ن-ا خÓ-ل ج-ول-ت-ن-ا اأن-ه ب-ال-رغم من
غÓء سشعر الأورو اإل اأن هذا لم يمنع
الجزائريين من التوجه بقوة اإلى سشوق
السش- -ك- -وار لصش- -رف ال- -دي- -ن- -ار واق- -ت- -ن -اء
ال- -ع- -مÓ- -ت الأج- -ن- -ب -ي -ة ،خ -اصش -ة الأورو
والدولر وهو ما جعل اأكبر سشوق سشوداء
لبيع العملة في الجزائر السشكوار ينتعشش
بششكل كبير هذه الأيام في عز موسشم
الصشطياف.
من جهته ،اأطلعنا اأحد البائعين اأن سشعر
صشرف  1اأورو بلغ اأزيد من  19,5دينارا
م- -رج- -ع- -ا سش- -بب ارت -ف -اع ال -ع -م Ó-ت
الأج -ن -ب-ي-ة ه-ذه الأي-ام ف-ي
السش- -وق السش- -وداء
اإل- -ى اأسش -ع -ار
العمÓت
ا ل - - - -ت - - - -ي ل
تحكمها
ضش - - -واب - - -ط اأو
ق-وان-ي-ن ،م-وؤكدا
اأن زي -ادة ال -ط-لب
ع - -ل- -ى ال- -ع- -مÓ- -ت
الأج -ن -ب -ي -ة ،خ -اصش-ة
الأورو م - - - -ن ق- - - -ب- - - -ل
ال - - - - -ع - - - - -دي- - - - -د م- - - - -ن
الجزائريين ،كل بحسشب
ح-اج-ت-ه ،ك-السش-ي-اح-ة ن-حو
ال -خ -ارج ،اأصش -ح -اب ال -م -ال
والأعمال مما اأدى بالمقابل
اإلى ارتفاع قيمتها.
اأضش - -اف ب - -ائ - -ع ف- -ي السش- -وق
الموازي لصشرف العملة اأنه بالرغم من
ت -وف -ر السش -ي -ول -ة ال-م-ال-ي-ة ال-ت-ي ي-ج-ل-ب-ه-ا
ال -م-غ-ت-رب-ون ف-ي م-وسش-م الصش-ي-ف ،اإل اأن
اأسش -ع -ار صش -رف ال -ع -م-ل-ة الأج-ن-ب-ي-ة ه-ذه
السشنة صشدمت جميع الجزائريين الذين
ع-ل-ق-وا اآم-ال-ه-م ع-ل-ى ال-جالية الجزائرية
المقيمة بالخارج لششراء الأورو باأفضشل
الأسشعار..
بحسشب سشعيد الذي ينحدر من ولية
سشطيف ويعمل تاجرا بسشوق «السشكوار»
فاإن ارتفاع سشعر الأورو بششكل جنوني
راج- -ع ب- -ال- -درج- -ة الأول- -ى اإل- -ى ال -ط -لب
ال-م-ت-زاي-د ع-ل-ى ال-ع-م-ل-ة الأج-نبية بسشبب
موسشم السشياحة والسشفر ،موضشحا اأنه ما
زاد م -ن ل-ه-ي-ب-ه-ا ال-م-ع-ت-م-رون وال-ح-ج-اج
ال-ذي-ن ي-ق-وم-ون ب-اق-ت-ن-اء ال-عملة الصشعبة
في هذه الفترة.
اأوضش- -ح سش -ع -ي -د اأن الإق -ب -ال ال -ك -ب -ي -ر
ل -ل -م -واط -ن -ي -ن ه -ذه الأي -ام ع-ل-ى صش-رف
العملة خاصشة المتوجهين منهم الى
خارج الوطن لقضشاء عطلتهم السشنوية،
م- -وضش- -ح- -ا اأن ل- -دي- -ه- -م زب- -ائ- -ن اأوف -ي -اء
يتعاملون معهم في كل مرة ،وفي بعضش
الأح-ي-ان ي-ق-دم-ون ل-ه-م اأفضش-ل ال-عروضش
حتى وان كان السشعر مرتفعا ،نظرا للثقة
التي يبحث عنها جميع الزبائن لتفادي

الأموال

المزّورة.
ك -م -ا ت -ق-رب-ن-ا م-ن م-غ-ت-رب
قدم من فرنسشا
رف -ق-ة ع-ائ-ل-ت-ه اإل-ى
ال-ج-زائ-ر ال-عاصشمة
ل- -قضش- -اء ال- -ع -ط -ل -ة
الصش- - -ي - -ف - -ي - -ة ف - -ي
ال -وط-ن ،ح-يث اأك-د
لنا اأن كراءه منزل
ي -ط -ل ع-ل-ى ال-ب-ح-ر
كلفه اأكثر من  60األف دج للششهر الواحد،
ولحسشن حظه وجد عملة الأورو باأسشعار
م -رت -ف -ع -ة ،وه -و م -ا سش -اع-ده ع-ل-ى ك-راء
ال -م-ن-زل ل-م-دة  3اأشش-ه-ر ،م-رج-ح-ا ه-ذا
الرتفاع المفاجئ اإلى تقلبات البورصشة.
بحسشب تصشريحات باعة العملة ،فاإن
ال -م -غ -ت -رب -ي-ن ال-ذي-ن ي-اأت-ون م-ن ال-خ-ارج
خاصشة فرنسشا واسشبانيا ،يششكلون الرابح
الأكبر في التعامÓت لأن صشرف الأورو
ال-ذي ي-ج-ل-ب-ون-ه م-ع-ه-م بالسشكوار يضشمن
ل -ه -م ع -ائ-دات اأع-ل-ى ،خ-اصش-ة واأن سش-ع-ر
الصشرف يفوق بكثير الرسشمي المطبق
في البنوك.
ف -ي ح -ي-ن اخ-ت-ار ال-ب-عضش الآخ-ر اق-ت-ن-اء
الأورو عندما كان سشعره منخفضشا نوعا
ما باعتبارهم توقعوا ارتفاع سشعره في
ظ -ل ال -ط -لب ال -م -ت -زاي -د ع -ل -ى ال -ع -م -ل-ة
الأجنبية في هذا الموسشم لكي يقوموا
ببيعه لأصشدقائهم واأقاربهم الذين هم
ب- -ح- -اج- -ة اإل- -ى الصش- -رف ول- -و ب- -اأسش- -ع -ار

مرتفعة.
ف - - -ي ن - - -فسش ال - - -وقت
ي - - -ب - - -ح - - -ث- - -ون ع- - -ن
اأششخاصش يمكن اأن
ي - -ث - -ق - -وا ف- -ي- -ه- -م
لق -ت -ن -اء ع -م -ل-ة
غ - -ي- -ر م- -زورة،
وه - - - - -و م - - - - -ا
يتخوف منه
الكثيرون
لسشيما
واأن ال -ب -ن -وك
ال -ج -زائ -ري-ة ل
ت-ب-ي-ع ال-ع-م-ل-ة للمواطنين
دون مبرر قانوني ،وهو ما يجعلهم
مضشطرين للبحث عن طرق اأخرى ولو
غير ششرعية.
وجدت العائÓت الجزائرية التي تنوي
قضش -اء ال -ع -ط -ل -ة الصش -ي-ف-ي-ة ف-ي ال-خ-ارج
ن- -فسش- -ه- -ا م -ج -ب -رة ع -ل -ى
اقتناء الأورو من السشوق
السش-وداء ب-اأسش-ع-ار خ-يالية
خ- -اصش- -ة واأن ال -ب -ن -وك ل
تسش-م-ح ل-ل-زب-ائ-ن ب-ال-ق-يام
بعملية الصشرف اإل مرة
ف - -ي السش - -ن - -ة ،وه - -و م - -ا
اعتبروه غير كا ٍ
ف نظرا
لتكاليف السشفر التي تتطلب على الأقل
 1000اأورو.
من جهته ،اأكد الزبون محمد اأنه اأصشيب
بصش-دم-ة ب-ع-د تسش-ج-ي-ل ت-راج-ع ك-ب-ي-ر في
اأسشعار الدينار ،حيث لم يكن يتوقع اأن
يقفز سشعر الأورو اإلى هذا الحد،
مششيرا اإلى انه
اعتمد
على قدوم
المغتربين
ف - - - -ي ك- - - -ل
موسشم
اصشطياف
لذلك لم يقم
بشش -راء الأورو
ع- -ن- -دم- -ا ك- -ان
السشعر  1اأورو بـ
دينار،
1٧0
مضش- - - -ي- - - -ف - - -ا اأن
ال -ت -واف-د ال-ك-ب-ي-ر

لورو يتجاوز
ا أ
 19.5دينارا ‘
السسكوار

ل-ل-م-غ-ت-رب-ي-ن ال-ج-زائ-ريين باأوروبا اأنعشش
سشوق العملة ببورصشة السشكوار.

خ ـÈاء يطالبـ ـون بفتح مكاتـ ـب
صصـ ـرف إلنه ـاء حال ـة الفوضصـى
اأجمع الخبراء على اأن ارتفاع اأسشعار
العملة الصشعبة بششكل كبير ينذر بكارثة
ح-ق-ي-ق-ي-ة ف-ي ال-م-ي-زان-ي-ة في حال عدم
تدارك الوضشع الراهن ،والتعجيل بفتح
مكاتب الصشرف لإنهاء حالة الفوضشى.
دعا الخبراء الحكومة اإلى الإسشراع في
ف -ت -ح م-ك-اتب الصش-رف ال-ت-ي تضش-ع ح-دا
للمافيا التي ل تزال تسشيّر سشوق العملة
ف -ي ال -ج -زائ -ر دون حسش -يب ول رق -يب،
محذرين في سشياق اآخر من انعكاسشات
تهاوي سشعر برميل النفط على العملة
الوطنية والتي يمكن اأن تحدث كارثة
حقيقية للدينار في حال تراجع سشعر
البرميل.
ب - -حسشب ب- -عضش ال- -مصش- -ادر ،ف- -اإن ب- -نك
ال-ج-زائ-ر رسش-م ع-ب-ر ن-ظ-ام ي-ح-م-ل رق-م
 01-16ب -ت-اري-خ  6م-ارسش ال-م-اضش-ي،
اإق -ام -ة م -ك -اتب الصش -رف ،ح -يث اأدخ-ل
ت -ع -ديÓ-ت ع-ل-ى ال-ت-داب-ي-ر ال-ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة
والقانونية السشابقة والتي كانت سشارية،
دون اأن ت- -ت- -رج -م وت -جسش -د ع -ل -ى اأرضش
الواقع.
قام النظام الصشادر عن بنك الجزائر
بتعديل واإتمام النظام رقم 01-0٧
الصشادر في 3

ف- -ي -ف -ري  ،200٧ال -م -ت -ع -ل -ق ب -ال-ق-واع-د
ال-م-ط-ب-ق-ة ع-ل-ى ال-م-ع-امÓ-ت الخارجية
وال -حسش -اب -ات ب-ال-ع-م-ل-ة الصش-ع-ب-ة ،ح-يث
نصشت المادة  2من النظام الجديد على
اإحداث تعديل على المادة  ،21والتي
تنصش على تحرير عمليات الصشرف بين
الدينار الجزائري والعمÓت الأجنبية
ال- -ق- -اب- -ل -ة ل -ل -ت -ح -وي -ل ل -دى ال -وسش -ط -اء
المعتمدين اأو لدى بنك الجزائر.
في ذات السشياق ،سشاهم هذا التعديل
ال -ق-ان-ون-ي ب-ت-م-ك-ي-ن ب-نك ال-ج-زائ-ر ب-اأن
ي- -رّخ - -صش ل- -م- -ك- -اتب الصش- -رف ال- -ق -ي -ام
بعمليات الصشرف المختلفة ،منها ششراء
مقابل العملة الوطنية لÓأوراق النقدية
ول- -لشش- -ي- -ك- -ات السش- -ي- -اح- -ي- -ة ال -م -ح -ررة
ب-ال-ع-مÓ-ت الأج-ن-ب-ي-ة ال-ق-اب-ل-ة للتحويل
بصش -ف-ة ح-رة ل-دى اأشش-خ-اصش ط-ب-ي-ع-ي-ي-ن
مقيمين وغير مقيمين بمفهوم المادة 2
من النظام رقم  01-0٧الصشادر في 3
فيفري .200٧
ب -الإضش -اف -ة اإل -ى ب -ي -ع م -ق -اب -ل ال -ع -م-ل-ة
ال -وط -ن -ي -ة لÓ-أوراق ال-ن-ق-دي-ة ال-م-ح-ررة
ب-ال-ع-مÓ-ت الأج-ن-ب-ي-ة ال-ق-اب-ل-ة للتحويل
بصش-ف-ة ح-رة لأشش-خ-اصش ط-ب-ي-ع-ي-ي-ن غير
م -ق -ي -م -ي -ن ،ف -ي ح -دود م -ا ت -ب -ق -ى ف-ي
حوزتهم من دنانير عند نهاية اإقامتهم
في الجزائر ،المتاأتية من تحويل سشابق
للعملة الأجنبية.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لعادة تأاهيل ششواطئ تيبازة
 ٣١٧مليون دينار إ

اإلنارة العمومية وطÓء أاماكن ركن السسيارات

إانتشسار بيع فاكهة «الهندي» بأاسسعار معقولة
يعت Èالت Úالششوكي أاو ما يعرف بـ«الهندي» فاكهة ﬁلية فريدة من نوعها ،جّد ﬁبوبة لدى أاغلبية
لمر الذي من ششأانه إادخال الفرحة ‘ قلوب
ليام ،ا أ
لسشر  ،إاذ تعد كإارث خلفه أاجدادنا ،وبدأا ‘ النضشج هذه ا أ
ا أ
العديد من هواة هذه الفاكهة اللذيذة التي تنمو بششكل طبيعي.

رصشدت مديرية الدارة اÙلية
لولية تيبازة أاك Ìمن  ٣مÓي Òو542
مليون دج ضشمن اŸيزانية الضشافية
للسشنة ا÷ارية التي صشادق عليها
اÛلسض الششعبي الولئي نهاية السشبوع
الفارط لقسشم التجهيز والسشتثمار
فيما بلغت قيمة قسشم التسشي Òأاك Ìمن
مليارين و ٣2٧مليون دج.

بجاية :بن النوي توهامي
ت-ت-وف-ر م-ن-ط-ق-ة ال-ق-ب-ائ-ل على كّم
ه -ائ -ل م -ن ه -ذه اأ’شس -ج -ار أاو م-ا
ينبغي تسسميتها بـ«السسياجات» ،إاذ
ت- -ن -م -و ع -ل -ى ح -واف ال -ط -رق -ات
الريفية و–يط ببعضص اŸنازل،
كما لو كانت راغبة ‘ حجبها عن
‡ا ترمز إاليه
اأ’ع ،Úوبالرغم ّ
إا’ أان اŸسساحات اıصسصسة لها،
ع-رفت ت-راج-ع-ا م-ل-ح-وظ-ا بسس-بب
التنمية ا◊ضسرية العشسوائية .و‘
هذا الصسدد يقول السسيد جعفري
م- -ن سس- -ي -دي ع -بشص ،ق -دÁا ك -ان
ل -لصس -ب -ار اسس -ت -ع -م -ا’ت ع -دي -دة،
ف-عÓ-وة ع-ل-ى ك-ون-ه ف-اك-ه-ة غ-ن-ي-ة
يسس -ت -ف -ي -د م -ن -ه-ا السس-ك-ان وغ-ذاء
للماشسية ،فقد كان الصسبار يلعب
دور أاسسوار طبيعية تردع أاي نوع
من الهجمات ،إاذ أان القرى غالبا
ما كانت تبنى ‘ أاعا‹ التÓل
أ’سسباب أامنية ليسست باÿفية.
كما أانه كان يسستعمل Ÿكافحة
ظ -اه -رة ال -ت -ع -ري -ة ،أاو م-ا ي-ع-رف
ب-ا◊ت ،ن-ع-م ل-ق-د ع-م-د أاج-دادنا
ال - -ذي - -ن  ⁄ي- -ك- -ون- -وا ي- -قصس- -دون
اŸدرسس- -ة ع- -ل -ى غ -رسص أاشس -ج -ار
ال -ت Úالشس -وك -ي ،م-ن أاج-ل ت-ث-ب-يت
الÎبة و منع ا‚رافها ،ما يعد
فكرة ذكية أاثبتت فعاليتها ،حيث
تسس -اه -م ه-ذه ال-ت-ق-ن-ي-ة ‘ ت-ث-ب-يت
اأ’رضص من دون أاية مشساكل.
ول- -ك -ن م -ن اŸؤوسس -ف اإ’ق -رار أان
الصسبار قد فقد مكانته ‘ أايامنا،
وأاصسبح يقتلع ويرمى ‘ النفايات،
لتحل ﬁله أاسسوار متمثلة ‘ كتل
من ا’سسمنت ’ رونق و’ جمال
لها ،و لكن بالرغم من هذا ،تبقى
أاشس- -ج- -ار الصس- -ب- -ار ال -ت -ي ’ ت -زال
واق- -ف- -ة “ت- -ع اأ’ن -ظ -ار ،خ -اصس -ة
ع -ن -دم -ا ت -زه -ر وت-ظ-ه-ر ث-م-اره-ا
اأ’و ¤التي تطلق عليها التسسمية
العلمية ““ الغذاء الوظيفي““ ،وهذا
اŸنتج الزراعي الÈي باإ’ضسافة
إا ¤كونه فاكهة ،فهو Áلك فوائد
واسستعما’ت طبية عديدة ،ابتداء
من فوائده اŸثبتة على البشسرة
ووصسو’ إا ¤فعاليته ‘ معا÷ة
داء السسكري ،مرورا بالعÓج الذي
Áث -ل -ه ضس -د اإ’سس -ه -ال والسس -م -ن-ة
اŸفرطة وا’ضسطرابات اÿاصسة
باŸعدة.
ومن جهتها اأ’سستاذة عبلة تقول،
“Œدر اإ’شسارة إا ¤أان لكل جزء
من أاجزاء شسجرة الصسبار ( الثمار،
ال - - -ل- - -ح- - -اء ،اأ’زه- - -ار ،اأ’ل- - -واح)

اسستعما’ معينا ‘ الطب البديل،
‘ ب - -ل - -دان أاخ - -رى ع- -ل- -ى غ- -رار
اŸغ -رب وت -ونسص ،وي-زرع الصس-ب-ار
‘ مسس -اح-ات شس-اسس-ع-ة يسس-ت-خ-رج
منها ’حقا زيت ال ّصسبار ،الذي
يباع بأاسسعار باهضسة ‘ أاوروبا،
Óسسف ’ تسستعمل
أاما عندنا ،فل أ
ه- - -ذه ال- - -زراع- - -ة إا’ ل- - -غ- - -اي - -ات
اسس -ت-هÓ-ك-ي-ة مصس-ح-وب-ة Ãح-اول-ة
ﬁدودة للتصسنيع.
وم -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،ي-ع-ت Èدخ-ول
م- -وسس -م ال -ت Úالشس -وك -ي ،ف -رصس -ة
Óط-ف-ال الصس-غ-ار وكذا
ب-ال-نسس-ب-ة ل -أ
الشسباب الذين يسسعون إا ¤جمع
اŸال عن طريق بيع كميات كبÒة
من هذه الفاكهة الغريبة ،وهذه
حالة وادي الصسومام على سسبيل
غÒها من اŸناطق ،حيث يقطف
الشسباب يوميا ‘ الصسباح الباكر،
كميات معتÈة من الت Úالهندي،
ويضس-ع-ون-ه-ا ‘ د’ء ل-ب-ي-ع-ه-ا ع-ل-ى
حواف الطرقات ،خاصسة الطريق
الوطني رقم  26الذي يع Èهذه

اŸن- - -ط- - -ق - -ة م - -ن الشس - -م - -ال إا¤
ا÷نوب.
و‘ ب -ل -دي -ة ت-ازم-الت م-ث ،Ó-ي-ع-د
تسسويق الت Úالهندي أامرا شسائعا،
حسسب السس- -ي- -د ب -ع Ó-م -ي ق -اط -ن
ب -اŸن -ط -ق -ة ،ح-ت-ى أان-ه ‘ اآ’ون-ة
اأ’خÒة ” ،على حواف الطريق
ال-وط-ن-ي رق-م  ،26م-ع-اي-ن-ة إانشساء
ع -دد م -ن ن -ق -اط ب -ي -ع ﬂصسصس -ة
ل-ه-ذه ال-ف-اك-ه-ة اŸوسس-م-ي-ة ،نقاط
ب-ي-ع غ-ال-ب-ا م-ا ي-ع-م-ل ب-ه-ا أاط-ف-ال
صس - -غ - -ار وم - -راه- -ق Úو‘ ب- -عضص
اأ’ح -ي-ان شس-ب-اب ،أادرك-وا اŸك-ان-ة
التي يحظى به الت Úالشسوكي لدى
اأ’سس- - - - -ر وأاخ- - - - -ذوا ذلك ب- - - - -عÚ
ا’ع-ت-ب-ار ،وع-ل-ي-ه ي-ق-ومون بوضسع
ال -ف -اك -ه -ة الشس-ه-ي-ة ‘ د’ء ل-ل-فت
أانظار أاصسحاب اŸركبات ،الذين
غ-ال-ب-ا م-ا ي-ع-ج-زون ع-ن م-ق-اوم-ة
رغبتهم ‘ هذه الفاكهة الشسهية
فيÎجلون من سسياراتهم من أاجل
اقتنائها.
م- -ن ج- -ه- -ة اأخ -رى ،نشس Òاإ ¤اأن

اأسسعار هذه الفاكهة قد عرفت
ه-ذه السس-ن-ة ،ارت-ف-اع-ا ﬁسس-وسسا
فقد بلغ سسعر الكيلوغرام الواحد
 100دي-ن-ار ل-ل-كيلوغرام الواحد،
‘ ح ⁄ Úيكن يقدر اإ’ بـ ٤0
دي- - -ن- - -ار ‘ ال- - -ث Ó- -ث سس - -ن - -وات
اŸنصس - -رم - -ة ،فسس - -ع - -ر ال - -دل - -و
اŸم- -ت -ل -ئ ال -واح -د ي -ق -در بـ500
دي - -ن - -ار ‘ ،ح Úي - -ب - -ل - -غ ث - -م- -ن
الصسندوق الواحد  700دينار.
و‘ ه -ذا السس -ي -اق ،صس-رح اأح-د
سس - -ائ - -ق - -ي اŸرك - -ب - -ات ال - -ذي- -ن
اسستفسسروا عن ا’أسسعار ““ األيسست
ه - -ذه ف- -رصس- -ة م- -ن ذهب ÷م- -ع
اŸال ؟ و  ⁄تتباين اأجوبة معظم
ال -ب-ائ-ع Úالصس-غ-ار ال-ذي-ن ه-م ‘
ا◊قيقة تÓميذ متمدرسسون ‘
عطلة ،اإذ صسرح غالبيتهم ،اأنهم
‘ ع -ط -ل -ة صس -ي-ف-ي-ة Ÿدة ثÓ-ث-ة
اأشس-ه-ر ،وع-ل-ي-ه ف-ال-ب-ق-اء من دون
القيام باأي شسيء ،وروؤية الوقت
Áضسي دون اسستغÓله Ãا يفيدنا
ليسص بالشسيء ا÷يد.

لدارية
وا‹ جيجل ‘ زيارات فجائية للمرافق ا إ

تيبازة :عÓء ملزي
” إاع -داد اŸي -زان -ي-ة اإ’ضس-اف-ي-ة ل-ه-ذه السس-ن-ة
ّ
إاعتمادا على اŸداخيل العادية ذات الطبيعة
ا÷ب -ائ -ي -ة و ب -عضص ا’ع -ان -ات م -ن الصس -ن-دوق
اŸشسÎك للجماعات اÙلية و فائضص ناœ
ا◊سس- -اب اإ’داري لسس- -ن- -ة  ،2016و إاقÎ- -ح- -ت
مديرية ا’دارة اÙلية تخصسيصص مبلغ 11
مليون و  500أالف دج ’قتناء اأ’جهزة الهاتفية
و ال -ب -ي -ومÎي -ة ‘ اط -ار عصس -رن-ة ا÷م-اع-ات
اÙل- -ي -ة اضس -اف -ة ا 32 ¤م -ل -ي -ون دج ’“ام
أاشس- - -غ - -ال إا‚از دار ل - -ل - -تضس - -ام - -ن ت - -خصسصص
للجمعيات ذات الطابع ا’جتماعي و اإ’نسساÊ
و  317مليون دج إ’عادة تهيئة الشسواطئ من
خÓل تأاهيل الطرق اŸؤودية اليها و تأاهيل
شسبكة ا’نارة العمومية بها و طÓء أاماكن ركن
السسيارات و إاقتناء و تركيب  35غرفة صسحية
–وي دورات للمياه و مرشسات مع اقتناء و
وضسع  35غرفة جاهزة للحماية اŸدنية وفقا
Ÿا ي -نصص ع -ل -ي -ه ب -رن -ام -ج وزارة ال-داخ-ل-ي-ة و
”
ا÷ماعات اÙلية ،و ‘ سسياق ذي صسلة ّ
ت -خصس-يصص م-ي-زان-ي-ة  5م Ó-ي Úددج ’ق -ت -ن-اء
Œهيزات الغوصص و 5قوارب خفيفة لفائدة
جهاز ا◊ماية اŸدنية و مولدات كهربائية و

اإلطـ ـ ـ ـÓع علـ ـ ـ ـى سسـ ـ ـ ـ Òالعمـ ـ ـ ـل ميدانيـ ـ ـ ـا

باششر بشش Òفا وا‹ جيجل ا÷ديد ،بزيارة فجائية إا ¤بعضض الششواطئ للوقوف عن قرب على مدى
احÎام تعليمات وزارة الداخلية وا÷ماعات اÙلية والتهيئة العمرانية اŸتعلقة Ãجانية الششواطئ
لمن للمصشطاف .Úوششملت زيارته ششواطئ كتامة ،عوقة ،واÿليج الصشغÒ
وتوف Òششروط الراحة وا أ
بأاولد بونار ،كما عاين أاششغال تهيئة الواجهة البحرية عسشعوسض.

كما قام الوا‹ بزيارة فجائية إا¤
م -ق -ر ب-ل-دي-ة ج-ي-ج-ل وا◊ي اإ’داري
ح -يث ت -ف-ق-د اŸدي-ري-ات واŸصس-ال-ح
ب -اإ’ضس -اف -ة إا ¤م -ق -ر إاذاع-ة ج-ي-ج-ل
ح -يث أاد ¤ب -تصس -ري -ح ع Èف -ي -ه ع-ن
اسس -ت -ع -داده ل -ل -ع -م -ل م -ع اŸواط -نÚ
وإاطاراتها قصسد دفع التنمية والتكفل
با’نشسغا’ت.
ك- -م- -ا واصس- -ل ال- -وا‹ بشس Òزي- -ارات- -ه

ال -ف -ج -ائ -ي -ة ،ح -يث ق -ام و‘ سس -اع -ة
م -ت -أاخ -رة ““ح -وا‹ السس-اع-ة ال-واح-دة
صس- -ب- -اح- -ا““ ،ب -زي -ارة إا ¤مسس -تشس -ف -ى
ﬁمد الصسديق بن يحي حيث اطلع
على ظروف العمل وكيفية اسستقبال
وال -ت -ك -ف -ل ب -اŸرضس-ى ع-ل-ى مسس-ت-وى
اإ’سس -ت -ع -ج -ا’ت .و‘ إاط -ار م-ت-اب-ع-ة
اŸشس -اري-ع ،ع-ق-د ج-لسس-ات ع-م-ل م-ع
اŸدراء ال -ت -ن-ف-ي-ذي Úقصس-د ا’طÓ-ع

ع -ل -ى وضس -ع -ي -ة الÈام -ج ال -ت -ن -م -وي -ة
وإاع-ط-اء ت-ع-ل-ي-م-ات م-ت-ع-ل-ق-ة ب-حسس-ن
تسس ÒالÈامج وتسسليمها ‘ اأ’جال
اÙددة ،وإاضسافة ا ¤شسروعه 2017
ب-دراسس-ة الÈام-ج ال-ت-ن-م-وي-ة اÿاصسة
بقطاعي اŸوارد اŸائية وا’شسغال
العمومية ،وعقد جلسسات العمل مع
مدراء القطاعات حيث خصص مدير
الصسناعة واŸناجم بلقاسسم قسسمية

ب-ل-ق-اء ع-م-ل ل-دراسس-ة وضس-ع-ية برامج
ومشس -اري -ع ال -ق -ط-اع ب-ال-و’ي-ة وب-حث
ا◊لول للعوائق اŸطروحة.
ومن اإ’جراءات اŸتخذة “ك Úأاصسحاب
اŸشس-اري-ع ا’سس-ت-ث-م-اري-ة ل-ل-حصس-ول ع-ل-ى
ق- -رارات رخصص ال- -ب- -ن- -اء ،دون ان- -ت- -ظ -ار
ا◊صسول على عقود منح ا’متياز ،حيث
أان هذه القرارات –وز على قوة التنفيذ
من قبل كل مصسالح الدولة طبقا للتعليمة
الوزارية اŸشسÎكة رقم  01اŸؤورخة ‘
 06أاوت  2015اŸتضس-م-ن-ة اإ’جراءات
ا÷دي-دة ل-وضس-ع ح-ي-ز ال-ت-ن-ف-ي-ذ اأ’ح-ك-ام
اŸت- -ع- -ل- -ق -ة Ãن -ح ح -ق ا’م -ت -ي -از ع -ل -ى
ÓمÓ-ك اÿاصس-ة
ال -ع -ق -ارات ال -ت -اب -ع -ة ل -أ
ل- -ل- -دول- -ة واŸوج- -ه- -ة إ’‚از اŸشس -اري -ع
ا’سستثمارية وفقا أ’حكام اŸادة  ٤8من
قانون اŸالية التكميلي لسسنة .2015

جيجل :خالد العيفة

عوامات ضسوئية و يندرج ذلك أايضسا ضسمن
برنامج وزارة الداخلية.
أاما فيما يتعلق بتزويد الوحدات ا’قتصسادية
ال-و’ئ-ي-ة ب-وسس-ائ-ل ال-ع-م-ل ف-ق-د أاقّرت مديرية
ا’دارة اÙلية مبلغ  250مليون دج كإاعانة
مالية مباشسرة Ÿؤوسسسسة نظافة تيبازة بحيث
كان وزير الداخلية و ا÷ماعات اÙلية نور
الدين بدوي قد قّدم وعدا بهذا الشسأان على
ه -امشص زي -ارت -ه اأ’خÒة ل -ل -و’ي -ة ق -ب -ل شس-ه-ر
تقريبا ،و خصسصست ا’دارة اÙلية أاك Ìمن
م -ل-ي-ار و  8٤2م-ل-ي-ون دج ل-ت-ج-هيز ا÷ماعات
اÙلية من خÓل تخصسيصص  3٤2مليون و
 378أالف دج للتكفل بتوصسيل اŸاء الشسروب
للمواطن Úو ربط ا’أحياء بالغاز الطبيعي و
ال- -ت- -ك- -ف- -ل Ãصس- -اري- -ف ا’صس -ط -ي -اف Ãع -ب -ة
م-ق-تضس-ي-ات ت-ن-م-وي-ة أاخ-رى ك-م-ا ّ” تخصسيصص
مبلغ مليار و  500أالف دج لتحسس Úالظروف
اŸعيشسية لسسكان بلديات الو’ية ضسمن برنامج
وزارة الداخلية.

إايداع ا◊سشابات
لجتماعية باŸدية
ا إ

أاك Ìمن  818شسخصص
معنيون بالعملية
قدر الفرع اÙلي للمركز الوطني للسسجل
التجاري لو’ية اŸدية عدد اŸعني Úبعملية
اي -داع ا◊سس-اب-ات اإ’ج-ت-م-اع-ي-ة اÿاصس-ة بسس-ن-ة
 2017/2016ب -ح -وا‹  818م -ت -ع-ام-ل ب-و’ي-ة
اŸدية.
حسسب هذا الفرع فقد ” اسستÓم  520ايداع
خ -اصص ب -ه -ذه ا◊سس -اب -ات اإ’ج -ت -م-اع-ي-ة ،ع-ل-ى
تتواصسل هذه العملية إا ¤غاية نهاية الشسهر
ال -داخ -ل  ،م -ع ال -ع -ل -م ب -أان -ه ب -اŸق-اب-ل ول-ن-فسص
ال -غ -رضص ن -ظ -مت غ -رف -ة ال -ت -ج -ارة والصس-ن-اع-ة
““التيÎي““ بالتنسسيق مع ادارته أابوابا مفتوحة
–سس- -يسس- -ي- -ة ح- -ول أاه -م -ي -ة إاي -داع ا◊سس -اب -ات
ا’ج-ت-م-اع-ي-ة ل-لشس-رك-ات ال-ت-جارية على مسستوى
م -ق -ره -ا ب -ه -دف ال -ت -حسس-يسص ب-أاه-م-ي-ة اإ’ي-داع
Óشس -خ -اصص
ال- -ق- -ان- -و Êاإ’ل- -زام -ي ب -ال -نسس -ب -ة ل  -أ
اŸعنوي Úلدى هذا اŸركز  ،كما تأاتي هذه
اأ’يام أايضسا للتعريف والتنويه بضسرورة العملية
وال -ت -ط -رق إاﬂ ¤ت-ل-ف اإ’ج-راءات واÿط-وات
اŸتبعة ‘ ذلك ÷عل ا◊سسابات ا’جتماعية
ل -ه -ؤو’ء اأ’شس -خ-اصص م-ع-روف-ة ل-دى اŸؤوسسسس-ات
وال-ه-ي-ئ-ات ذات الصس-ل-ة ك-اŸؤوسسسس-ات وال-ه-ي-ئات
اŸالية وكذا اŸتعامل Úا’قتصسادي Úومن أاجل
تنبيههم لتفادي أاي متابعات قضسائية أاقرها
القانون .
وشسرعت اŸصسالح اŸعينة بو’ية اŸدية ‘
اع -ادة اإ’ع -ت -ب -ار ل -ل -م-دي-ن-ة ال-ق-دÁة ب-ع-اصس-م-ة
التيطري بعدما رصسد لها أاك Ìمن  30مليار
سسنتيم من أاجل التكفل بنفقات هذه العملية
،ب -قصس -د ب -عث ا◊ي -اة ‘ شس -وارع-ه-ا وب-خ-اصس-ة
بحيث ““رورابلي التاريخي““ .
واسس -ت -ن -ادا ل -ل -م -ع-ل-وم-ات اŸت-وف-رة بشس-أان ه-ذه
العملية التي ’ طاŸا طالب بها سسكان اŸدية
‘ العديد من العهد اإ’نتخابية  ،فإانه فيما
ك -ل -فت م -دي -ري -ة ال -ت -ع -م Òواإ’‚از Ãت -اب -ع -ة
الورشسات ‘ اŸيدان وتسسجيل تقدم كب‘ Ò
اعادة اإ’عتبار للشسبكات  ،سسيتم الشسروع ‘
عملية وضسع اإ’نارة اÿارجية  ،التهيئة  ،تعبيد
الطرقات واأ’رصسفة اأ’يام القادمة كأاقصسى
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’سضرائيلي
 ⁄تعÎف بهزÁة حزيران واسضتنفرت كل القوى العربية ضضد العدو ا إ
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بقلم :جودي عبد النور
ماجسست ‘ Òالتاريخ ا◊ديث واŸعاصسر
ا◊لقة ()٥

ي - -ق - -ول م- -ح- -ي- -ي ال- -دي- -ن
ع- - -م- - -ي- - -م- - -ور «:ف- - -ي ه - -ذه
ال-م-رح-ل-ة ت-م ا’ت-ف-اق على
ضضبط اتصضال متواصضل بين
ال- -ق- -ي- -ادت -ي -ن ال -ج -زائ -ري -ة
وال- - - -مصض - - -ري - - -ة ،وك s- - -ل - - -ف
السض -ادات ال -دك -ت -ور أاشض -رف
م - -روان م - -دي - -ر م - -ك - -ت - -ب - -ه
للمعلومات بأان يكون طرف
ا’تصض- -ال ال- -مصض- -ري ،ل- -ق -د
ك -ل -ف ُت أان -ا ب-أان أاك-ون ط-رف
ا’تصضال الجزائري ،وبهذه
الصضفة كنت أاسضتقبل أاشضرف
مروان».
’ف Ó-م
ق- -ال ب- -خصض- -وصص ا أ
ال- -م- -رسض- -ل- -ة م- -ن مصض- -ر إال -ى
ال - -ج - -زائ - -ر« :ال- -ت- -زم ُت م- -ع
أاشض- -رف م- -روان ب- -أام- -ر أان- -ور
السض -ادات ،ع -ل -ى أان ن-ت-ك-ف-ل
ب -إارسض -ال أافÓ-م ع-ن ال-ق-ت-ال
Óوروفيزيون،
في الجبهة ل أ
ب -ح -ك -م صض -ل -ت -ن -ا ال -وث -ي -ق -ة
م- -ع- -ه- -م ،وع- -ن- -دم- -ا راق -ب ُت
’ولى قبل إارسضالها
’فÓم ا أ
ا أ
أاحسضسضت ب-أان-ه-ا ت-ف-ت-قد إالى
ح- -رارة ال- -م- -ع -رك -ة ،وأان -ه -ا
«سضينمائية» بشض-ك-ل واضضح،
ولم أاُخ ِ
ف ذلك عن أاشضرف
م -روان ،ال -ذي اع -ت -رف ل -ي
ب -أان الصض -ور ال -ت -ق -طت ب -ع-د
العبور وليسص خÓله وذلك
’سض -ب -اب أام -ن -ي -ة ،وات -ف-ق-ن-ا
أ
ع -ل -ى إاع -داد ل -ق-ط-ات أاك-ث-ر
مصض -داق -ي-ة أارسض-ل-ن-ا ب-ه-ا إال-ى
دول الغرب ،وكانت ،على
ما أاتصضور ،أاول ما جرى بثه
ع - - -ن م - - -ع - - -ارك ال - - -ج- - -انب
العربي ،وكل ذلك أاكده لي
شض-خصض-يً-ا ف-ي-م-ا ب-ع-د الفريق
سضعد الدين الشضاذلي عند
اسضتقراره بالجزائر».
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يعاود الرئيسس بومدين ا’تصصال الهاتفي مع
الرئيسس السصادات يوم  9أاكتوبر على السصاعة
 10.25مسصاًء .حيث كانت أاهم بنود ا’تصصال
كا’تي :
^ بومدين :كيف أاخبار المعركة اليوم ؟
^ السضادات :إال -ى ح -د اآ’ن دخ -ل ال-م-ع-رك-ة
للعدو أاربعة لواءات مدرعة ،يعني حوالي 500
دبابة.
^ بومدين  :اعتقلتم قائد لواء؟ (المقصصود
الجنرال اإ’سصرائيلي ع ّسصاف ياجوري Assaf
)Yaguri
^ السضادات :نعم ..نعم ،وسصوف أابعث لك
أافÓم التلفزيون.
Óوروبيين ،أانا
^ بومدين  :نحن نرسصل بها ل أ
متذكر الصصورة التي قدمها الفرنسصيون عن
ال -ج -ن -ود ال-مصص-ري-ي-ن_ ال-م-قصص-ود م-ن أاسص-رى
ال- -ح- -رب_ ف -ي  .1967ضص -روري ت -ب -ع -ث -وا ل-ن-ا
اأ’فÓم.
^ السضادات :سصأارسصلها اآ’ن.
^ بومدين  :هم ضصربوا المطارات المصصرية ؟
^السضادات :من غير تأاثير.
^ ب -وم -دي-ن  :أان -ت-م أاخ-ذت-م أارب-ع-ة ط-ي-اري-ن
(يÓحظ متابعة بومدين الدقيقة).
^ السضادات :أاخذنا أاربعة اليوم صصباحًا.
^ ب -وم-دي-ن  :ك -ي -ف إاخ -وان -ن -ا ف -ي سص -وري-ا ؟
(يÓ-ح-ظ اه-ت-م-ام ب-وم-دي-ن ب-م-ا ي-ج-ري ع-ل-ى
سصوريا التي كان الضصغط عليها شصديداً) :هم ما
لم يسصتطيعوا أان يخترقوا الحدود السصورية ؟
^السضادات ،’ :لم يسصتطيعوا ،هناك واقفون
^ب-وم-دي-ن  :ف -ي -م -ا ي -خصس ح -اج-ت-ك-م م-ن
البترول ،المطلوب خام أاو مكرر ؟
^ السضادات :نحن نفضصل خامًا.
^ ب -وم-دي-ن  :ال -دف -ع-ة اأ’ول-ى م-ل-ي-ون ط-ن،
وأاخذنا نفسس القرار بالنسصبة لحافظ (اأ’سصد).
السصادات :وذخيرة كذلك يا أاخ بومدين.
^ بومدين  :أانا أاتابع اأ’نباء ،هم يعترفون
بأانهم على بعد 7كم من القناة ،المهم العدو
يخسصر.
يقول محيي الدين عميمور معلقًا على هذا
م - -ا ح- -دث ف- -ي ح- -رب ج- -وان « :1967ك -انت
ل-ق-ط-ات إاسص-رائ-ي-ل-ي-ة ال-مصص-در خ-ب-ي-ث-ة ال-هدف
تصص -ور ال -ج -ن -ود والضص -ب -اط ال -مصص -ري-ي-ن وه-م
يسصيرون مرفوعى اأ’يدي وشصبه عرايا وحفاة،
وهو ما لم ينسصه هواري بومدين الحريصس
على هيبة الجندي العربي ،وكان يريد الرد
على ذلك بتقديم صصور اأ’سصرى اإ’سصرائيليين،
عبر التلفزيون الفرنسصي نفسصه».
كان العبور العسصكري رائًعا من كل الجوانب؛
ح - -يث أان - -ه - -ى إال- -ى اأ’ب- -د خ- -راف- -ة ال- -ج- -يشس
الصصهيوني الذي ’ ُيقهر ،وكان موقف سصوريا
م -م -ت -ازا ،وه -و م-ا اسص-ت-ق-طب ث-ل-ث-ي ال-ط-ي-ران
اإ’سص -رائ -ي -ل -ي ال -ذي ك -ان ي-رك-ز ع-ل-ى سص-وري-ا.
ي-واصص-ل ب-وم-دي-ن اتصص-ال-ه ال-ه-اتفي بالسصادات،
ويجري اتصصاً’ أاخر يوم  10أاكتوبر ،كان من
ضصمن ما جاء فيه :
^ ب-وم-دي-ن :ي -ق -ول-ون إان-ه-م ق-ام-وا ب-ه-ج-وم
مضصاد؟
^ السضادات :يحاربون في الهواء ،وهم غيروا
القيادات.
^ بومدين  :أاين موشصيه دايان ؟ لم نعد
نسصمع به.
^ السضادات :صصحيح ونحن ’حظنا ذلك.
^ بومدين  :وكيف إاخواننا في سصوريا ؟
^ السضادات :وال -ل -ه ال -ح -ال ل -يسس ط -ي ً-ب-ا،
والعراقيون تأاخروا قلي Óبدون داٍع.
^ بومدين  :وحسصين (الملك حسصين)؟
^ السضادات :الحمد لله.
^ بومدين :ال-م-ه-م ن-ك-ون م-ط-م-ئ-نين على
أاحوال الجبهة الغربية (المصصرية).

موقف ا÷زائر مـــن
انتصضــــار  6أاكتوبــــر
’ شصك أان الشصعب الجزائري كان يتابع الحرب
ب-ك-ل ج-وارح-ه وخ-اصص-ة ق-ي-ادت-ه ال-ع-ل-ي-ا ،وب-ع-د
اإ’عÓن عن عبور القناة ،ظهرت البهجة على
الشصعب الجزائري ،وقالت صصحيفة المجاهد
في هذا الصصدد :إان اأ’مة العربية كلها تحسس
بالفخر العظيم ،والشصكر العظيم لجيشصي مصصر
وسصوريا؛ اللذان حققا للعرب أاول انتصصار ’

رج -وع ف -ي -ه ،وم -ه -م -ا ت-ك-ن ال-ن-ت-ائ-ج ال-ن-ه-ائ-ي-ة
ل-ل-م-ع-رك-ة ف-لسص-وف ت-ب-ق-ى ح-ق-ي-ق-ة أان-ه-ا أان-هت
مهانة  1967وجددت الكرامة العربية.
في الفاتح من نوفمبر  1973قدم مجلسس
الثورة الجزائرية التحية الخالصصة للمقاتلين
العرب في مصصر وسصوريا وهنأاهم على البسصالة
واسصتعادتهم الكرامة العربية ،كما حيا البيان
ذكرى شصهداء معارك أاكتوبر.
يرى البعضس أان مصصر في عهد أانور السصادات
لم تكن كبيرة ا’هتمام باإ’عداد للحرب ،ولكن
ذلك خطأا فادح للقوات المصصرية على الجبهة
ت -زداد ع -ددا وع -دة ،وت -واصص -ل ال-ت-دريب ل-يÓ-
ن- -ه- -ارا ف- -ي ج- -م- -ي- -ع أاف- -رع وح -دات ال -ق -وات
ال- - -مسص- - -ل - -ح - -ة ،ورب - -م - -ا ك - -انت ب - -عضس ه - -ذه
ا’سص-ت-ع-دادات سص-ري-ة وخ-ف-ي-ة وه-ادئ-ة ،بشص-كل
يوحي للعدو أان مصصر لن تحارب ولن تسصتطيع
أان تدخل معركة وهو نوع من الخداع ،مما
تتطلبه الحروب قديما وحديثا.

الدعم ا’قتصضادي
ا÷زائري Ÿصضر ‘ فÎة
حكم أانور السضادات
م- -م- -ا ’ شصك ف- -ي- -ه أان مسص- -اع -دات ال -دع -م
الجزائري المادي والعسصكري لمصصر ولحرب
أاكتوبر  1973كانت كبيرة ،وذات آاثار إايجابية
كبيرة في صصالح معركة العرب مع الصصهاينة،
ومن المؤوكد أان ذلك الدور الداعم للحرب قد
كانت له آاثار سصرية على ا’قتصصاد الجزائري
خاصصة بعد إاقدام الجزائر علي تأاميم شصركتين
أامريكيتين هما مونيل  MONILونيومنت
 ، NEWMINTكما أاممت الجزائر حقول
ال-ب-ت-رول وال-ن-ق-ل ال-ب-ري ل-لشص-رك-ات ال-ف-رنسص-ية
وذلك يوم  24فيفري ،1971وكان ذلك جزء
كبير من معركة البترول التي دعا إاليها العرب
ف -ي ال -ف-ت-رة ال-ت-ي أاع-ق-بت ال-ن-كسص-ة ،وم-م-ا ه-و
جدير بالتنويه أان حرب  1967وبعدها حرب
أاكتوبر  1973قد سصاعدا على ارتفاع أاسصعار
البترول أاضصعافا مضصاعفة مما كان له فعل
إايجابي على تطور اقتصصادات الدول المصصدرة
للبترول.
ف -ي م -اي  1971نشص -رت اأ’ه -رام خ-ب-را ع-ن
الصص-ح-ي-فة البريطانية Business Week
بأان رجلين من رجال اأ’عمال اإ’سصرائيليين
يقومان ببناء ناقلتي بترول واشصتركا في حرب
 ،1967وهما من بين من ُوuكل إاليهما نقل الغاز
الممّيع (السصائل) من الجزائر إالى أامريكاوكان
هدف اأ’هرام من نشصر ذلك الخبر ا’نتباه إالى
م-ح-او’ت الصص-ه-اي-ن-ة ال-ت-غلغل وا’نغماسس في
أاعمال ومشصروعات ت ّضصر بالمصصالح العربية.
في يوم  25جوان  1971م توترت العÓقات
ال-مصص-ري-ة ال-ج-زائ-ري-ة ،وصصs-ع-د أان-ور السص-ادات
اللهجة ضصد الجزائر على بيعها صصفقة غاز
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أ’م -ري -ك -ا ،وه -ذه الصص -ف -ق -ة وردت ف-ي وث-ائ-ق
ال- -خ- -ارج- -ي -ة اأ’م -ري -ك -ي -ة ،وم -ن ال -م -ؤوك -د أان
ال- -م- -خ -اب -رات ال -مصص -ري -ة ق -د اط -ل -عت ع -ل -ى
مجريات هذه الصصفقات وا’تفاقيات البترولية
مع الدول الغربية.
في حين تراجع ا’قتصصاد الجزائري بسصبب
المعركةُ ،فتحت أابوابه أامام الو’يات المتحدة
اأ’مريكية ،إاذ تم ا’تفاق بينهما على بناء أاكبر
مشصروع في تلك الفترة إ’نتاج الغاز الطبيعي
السصائل بالجزائر وكانت تقدر تكاليف هذا
المشصروع بملياري دو’ر وقد بدأا اإ’نتاج في
1976بطاقة تقدر بـ  200أالف متر مكعب .
ك-انت مصص-ر م-ه-ت-م-ة ب-ال-ج-زائ-ر ،م-ن الناحية
ا’ق -تصص-ادي-ة خ-اصص-ة ب-ال-نسص-ب-ة ل-م-واد ال-ط-اق-ة
خوفاً من أاي إاجراء يضصر باإ’عداد للمعركة
التي كانت منتظرة في ظل اأ’زمات التي
مّر ت بها الجزائر في ضصوء السصياسصة المطبقة
على التجارة الخارجية.
لما اسصتشصعرت الجزائر بخشصية مصصر على
م-وق-ف-ه-ا ب-خصص-وصس ال-م-واد ال-بترولية الÓزمة
لمصصر إاذا انطلقت حرب العبور أاعلنت  «:إانها
مسصتعدة لتقديم ما تحتاجه مصصر من البترول
لسصد حاجاتها في حالة ما إاذا احتاجت إاليه».
ك-ان ه-ن-اك دائ-م-ا ت-ن-ب-ي-ه ل-ل-ج-زائ-ر م-ن جانب
مصصر من وصصول مسصاعدات أامريكا إ’سصرائيل
عن طريق الجزائر خاصصة بعد مÓحظة زيادة
طلب الو’يات المتحدة على مواد الطاقة.
ف -ي سص -ن-ة  ،1973ق -ال ه -واري ب -وم -دي-ن ف-ي
المؤوتمر الرابع للنقابات الجزائرية« :ليسس من
اإ’خÓصس أان نحارب إاسصرائيل بالسصÓح من
ن -اح -ي -ة ،ث -م ن-رسص-ل أام-وال-ن-ا إال-ى ال-رأاسص-م-ال-ي-ة
الدولية حليفة الصصهيونية من ناحية أاخرى».
نسص -ت -خ-لصس م-ن ه-ذا ال-تصص-ري-ح ال-ع-دي-د م-ن
المÓحظات أاولها :أان الجزائر كانت ’ تعقد
صصفقات مع القوى ا’سصتعمارية الكبرى بما
فيها أامريكا وبريطانيا إا’ طبقا لما قررته
الدول العربية المنتجة للبترول ،ثانيًا أان ما
ن -ق -ل -ت-ه صص-ح-ي-ف-ة اأ’ه-رام رب-م-ا ك-ان م-ج-انً-ب-ا
للصصواب ،وكأانها تريد أان تقول للجزائريين
عليكم أان تقاطعوا الدولة الداعمة إ’سصرائيل،
هذا يخالف ما اتفقت عليه الدول العربية
المنتجة للبترول.
إابsان الحرب أاصصدر هواري بومدين تعليماته
إال -ى وزي -ر ال-ت-ج-ارة ال-ج-زائ-ري ب-وضص-ع ج-م-ي-ع
اإ’م -ك -ان -ات ال -ج -زائ -ري -ة م -ن م-واد ت-م-وي-ن-ي-ة
ضصرورية تحت تصصرف مصصر وأان تكون جاهزة
ومعدة للشصحن فور طلبها منها وفي الوقت
ذاته شصعرت الجزائر بحاجة مصصر إالى المواد
التموينية فبعثت بما قيمته مليوني جنيه لها
خÓ- - -ل ال- - -ح - -رب ك - -ه - -دي - -ة أاول - -ى .وت - -والت
المسصاعدات البترولية من الحكومة الجزائرية
إالى مصصر وسصوريا ،فقد ورد بجريدة اأ’هرام
في نوفمبر  1973أان الجزائر قد« :قدمت
لمصصر مليوني طن ،ولسصوريا مليوني طن وذلك

ا
لتحرير

لسصد حاجاتها من البترول» .مما هو جدير
بالذكر في هذا المقام أان الجماهيرية الليبية
كانت من بين الدول الداعمة لمصصر بالبترول،
وما إان أاعلنت مصصر وقف إاطÓق النار حتى
أاع -ي -دت ن-اقÓ-ت ال-ب-ت-رول ال-ل-ي-ب-ي-ة إال-ى مصص-ر
خالية ،وكانت حجة السصلطات الليبية أانه مادام
القتال قد توقف ف Óداعي إ’رسصال البترول؛
وهذا ما أاثر على حسصابات المعركة ،ودفع
بالجزائر إالى إانقاذ الموقف في مصصر وذلك
م-ق-دار إام-دادات-ه-ا ال-ب-ت-رول-ي-ة م-ن م-ل-ي-ون إال-ى
مليوني طن .ثم تطوعت الجزائر بـ 750أالف
طن من البوتاغاز لمصصر وكان سصببها أايضصاً
امتناع ليبيا عن تزويد مصصر بالغاز.
بخصصوصس مقدار ما قدمته الجزائر كدعم
ل -ل -دول ال -م -ح -ارب -ة ضص-د إاسص-رائ-ي-ل ف-ي ح-رب
أاكتوبر( 1973مصص -ر وسص -وري -ا) ف -ق -د ورد ف -ي
صصحيفة المجاهد «:أان الجزائر قدمت أاكثر
م - -ن 1000م-ل-ي-ون ج-ن-ي-ه إاسص-ت-رل-ي-ن-ي ك-م-عدات
عسص -ك -ري-ة وم-ال-ي-ة خÓ-ل ح-رب أاك-ت-وب-ر» .ل-م
ي-ت-وق-ف ال-دع-م ال-ج-زائ-ري ل-دول-تي المواجهة
ضصد إاسصرائيل حتى بعد وقف إاطÓق النار في
نوفمبر  1973ففي الفاتح من نوفمبر 1973
أاصصدرت الجزائر بياًنا جاء فيه« :أانها تواصصل
المعركة وتضصع جميع مصصادر ثروتها وطاقاتها
لخدمة المعركة ».إان الناظر في ا’قتصصاد
ال-ج-زائ-ري ف-ي ه-ذه ال-ف-ت-رة ي-ج-ده ق-د ع-ان-ى
بسص -بب ال -ح-ظ-ر ال-ذي ط-ب-ق-ت-ه ال-ج-زائ-ر ع-ل-ى
صص-ادرات-ه-ا م-ن ال-ب-ت-رول وال-غ-از ل-ب-عضس ال-دول
الغربية الكبرى.
مما هو جدير بالذكر أان الجزائر كانت عكسس
الدول العربية اأ’خرى المنتجة للبترول ،فهي
’ تملك احتياطات مالية ضصخمة حتى تسصد
ح -اج -ي -ات -ه -ا؛ إاذ ه -ي ف -ي ح -اج -ة م-ل-ح-ة إال-ى
المداخيل التي تأاتيها من ريع البترول والغاز
لشص- -راء ال -م -ع -دات واآ’’ت وتسص -دي -د أاقسص -اط
القروضس الخارجية المتزايدة.
واج-هت ال-ج-زائ-ر مشص-ك-ل-ة ع-ويصص-ة ف-ي ت-لك
الفترة وهي طرد العمال الجزائريين الذين بلغ
عددهم  450أالف عامل من فرنسصا وحدها،
ولقد كان لهؤو’ء العمال دور كبير في ا’قتصصاد
ال -ج -زائ -ري؛ إاذ ك -ان-وا ي-رسص-ل-ون أام-وال-ه-م إال-ى
أاهاليهم في الجزائر؛ فبطردهم هذا فقدت
الجزائر هذه المبالغ الضصخمة من جهة ،ومن
جهة أاخرى إاذ زادت البطالة أاكثر مما كانت
عليه في الجزائر التي لم تكن تسصتطيع توفير
وظائف لهذا العدد الكبير من العمال.
ل -ق-د رف-عت ال-دول ال-م-ح-روم-ة م-ن ال-ب-ت-رول
أاسص-ع-ار ال-م-واد ال-مسص-ت-وردة م-ن-ه-ا م-ق-اب-ل رف-ع
أاسص -ع -ار ال -ب -ت -رول ،إا’ أان ذلك ل -م ي -ؤوث -ر ع -ل-ى
سصياسصة الجزائر وظلت سصائرة في منع تصصدير
ال - -ب - -ت- -رول إال- -ى ت- -لك اأ’ط- -راف ال- -مسص- -ان- -دة
إ’سصرائيل.
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إلخميسس  1٠أإوت  ٢٠1٧م
إلموإفق لـ 1٨ذي إلقعدة  143٨هـ

وفاة متظاهر يّؤوجج أحتجاجات أ◊سسيمة

أإحزإب مغربية –ّمل إلعرشش إŸسصؤوولية وتنتقد إŸقاربة إأ’منية
لصسابة ‘ موأجهة مع قوأت
حملت أحزأب مغربية ،أıزن مسسؤوولية مقتل شساب متظاهر من منطقة أ◊سسيمة بعد تعرضسه إ
لمنية بدل أ◊وأر مع حرأك ألريف.
لمن ،وأنتقدت بشسدة أعتماد أ◊كومة أŸغربية ى أŸقاربة أ أ
أ أ

إلعدد

1٧41٠

خÓل عملية ﬂطط لها سسلفا

11

إأ’من إلتونسصي يقضصي على إرهابي Úويعتقل ثالثا

لمن
قتلت قوأت أ أ
ألتونسسية أرهابي ÚأثنÚ
وأعتقلت ثالثا مصسابا
بجروح خطÒة عقب كمÚ
تخللته أشستباكات ضسمن
عملية أمنية ﬂطط لها
سسلفا.
قالت وزإرة إلدإخلية إلتونسسية
‘ ب- - -ي - -ان ،أإمسس إأ’رب - -ع - -اء ،إن
وح- -دإت م- -ن إ◊رسس إل -وط -ن -ي
نفذت عملية إسستباقية بالتنسسيق
مع إلقطب إلقضسائي Ÿكافحة
إإ’رهاب ‘ جبل ““بÒينو““ بو’ية
إلقصسرين غربي تونسس.
أإضس- - - -افت أإن ق - - -وإت إ◊رسس
إل - -وط - -ن - -ي “ك - -نت م - -ن ق - -ت- -ل
ع -نصس -ري -ن إره -اب -ي Úوإع -ت-ق-ال
ثالث مصساب حالته حرجة ،كما
حجزت أإربع بنادق رشساشسة من
ط -رإز ك Ó-شس -ي -ن -ك -وف وه-وإت-ف
ﬁمولة ،مشسÒة إ ¤أإن عمليات
إل -ت-مشس-ي-ط إسس-ت-م-رت ،إمسس‘ ،
منطقة إ’شستباكات.
ك -ان إŸت -ح-دث ب-اسس-م إ◊رسس

إلوطني إلعميد خليفة إلشسيباÊ
قال إن إلعملية إنطلقت ،مسساء
إل - -ث Ó- -ث - -اء ،وأإدت إ ¤م - -ق- -ت- -ل
إرهابي Úمسسلح ،Úوع Ìفجر،
أإمسس إ’رب -ع -اء ،أإث -ن -اء “شس -ي-ط
إ÷ب -ل ع -ل -ى إ’ره -اب -ي إل -ث -الث
إŸصساب .وأإضساف إلشسيبا Êأإنه
 ⁄تسسجل إصسابات ‘ صسفوف
ق- - -وإت إ◊رسس إŸشس- - -ارك - -ة ‘
إل- -ع- -م- -ل- -ي -ة إل -ت -ي ق -ال مسس -ؤوول
قضسائي إنه جرى إلتحضس Òلها
منذ شسهر.
‘ إلسس - -ي - -اق ،أإورد إل- -ن- -اط- -ق

إل- -رسس- -م- -ي إŸك- -ل -ف ب -اإ’ع Ó-م
باإ’دإرة إلعامة للحرسس إلوطني
إلتونسسي إلعميد خليفة إلشسيبا،Ê
إن وحدإت خاصسة تابعة للحرسس
إل -وط -ن -ي قضست ع -ل-ى إره-اب-يÚ
إث- - -ن Úوأإوق - -فت آإخ - -ر ج - -ري - -ح
وح -ج -زت أإسس -ل -ح-ة خÓ-ل ك-مÚ
نصسبته Ûموعة إرهابية بجبل
بÒي-ن-و (و’ي-ة إل-قصس-ري-ن) غ-رب
إلبÓد .تسستمّر حالة إلطوإرئ ‘
تونسس منذ  ،٢٠1٥فيما حققت
إلسسلطات تقدما كبÒإ ‘ ›ال
مكافحة إإ’رهاب.

ألقرأر مرهون بعودة ألهدوء إأ ¤ليبيا

تو‘ متظاهر دخل ‘ غيبوبة
‘  20جويلية إأثر تلقيه ضسربة
على ألرأسس خÓل موأجهات بÚ
لمن ‘
متظاهرين وقوأت أ أ
أ◊سسيمة شسمال أŸغرب ،وفق
ألنيابة ألعامة ‘ أŸدينة.
ت -ل -ق-ى ع-م-اد إل-ع-ت-اب-ي ( ٢٢عاما)
ضسربة على إلرأإسس أإدخلته ‘ حالة
غ -ي -ب -وب -ة سس -ري -ري -ة ن -ق -ل إث-ره-ا إ¤
مسستشسفى عسسكري ‘ إلرباط.
صسرح إلوكيل إلعام ‘ إ◊سسيمة إنه
تو‘ إلثÓثاء ،وأإن إلتحقيق ’ زإل
جاريا لتحديد إأ’سسباب إلتي أإدت إ¤
وفاته ومن إŸسسؤوول عنها.
يذكر أإن منطقة إ◊سسيمة ‘ إلريف
إŸغ -رب -ي تشس -ه-د م-ن-ذ أإشس-ه-ر ح-رإك-ا

وت-ظ-اه-رإت ت-ت-خ-ل-ل-ه-ا موإجهات بÚ
ق-وإت إأ’م-ن وم-ت-ظ-اه-ري-ن ي-ح-تجون
ع-ل-ى إل-ت-ه-م-يشس وي-ط-ال-ب-ون ب-وظائف
وب -ال -ت -ن -م -ي -ة وب -إان -ه -اء إÙسس -وب -ي -ة
وإلفسساد.
بعد إذإعة خ Èإلوفاة ،رفع إأ’عضساء
إŸشساركون ‘ ملتقى شسبيبة حزب
““إل -ع -دإل -ة وإل-ت-ن-م-ي-ة““ Ãدي-ن-ة ف-اسس،
ق-ب-ي-ل إن-طÓ-ق ن-دوة ح-ق-وق-ي-ة ،وزي-ر
إل -دول -ة إŸك -ل -ف ب -ح -ق -وق إإ’نسس-ان،
حضسرها مصسطفى إلرميد شسعارإت
مثل““ :إلعتابي مات مقتول وإıزن
هو إŸسسؤوول““ و«إلوفاء إلوفاء لدماء
إلشسهدإء““.
ك -ان أإعضس -اء إل-ك-ت-اب-ات إإ’ق-ل-ي-م-ي-ة
Ãناطق بالريف إمزورن ،إ◊سسمية،

وإلناظور وغÒها من إŸناطق ،قد
قرروإ رفع شسعارإت ضسد وزير حقوق
إإ’نسسان.
م -ن ج -ان -ب-ه ،ح-م-ل إ◊زب إل-ل-يÈإ‹
إŸغ- -رب- -ي مسس- -ؤوول- -ي- -ة م- -ا آإلت إل -ي -ه
إأ’وضس -اع إ““ ¤إل -ت -م -ادي ‘ إع -ت -م-اد
إŸق- - -ارب- - -ة إأ’م - -ن - -ي - -ة ب - -دل إ◊وإر
وإإ’نصس - - -ات ل - - -ه- - -م- - -وم إŸوإط- - -نÚ
وإح -ت -ج -اج -ات -ه -م““ ،م -ؤوك -دإ ع-ل-ى أإن
““خ- -ط -اب إل -ع -رشس إأ’خ Òإل -ذي ن -وه
بدور إلقوإت إلعمومية ورجال إأ’من
‘ ح- -م -اي -ة إ’سس -ت -ق -رإر وإلسس -ل -م ‘
إل- -بÓ- -دÁ ’ ،ك- -ن أإن ي- -ك- -ون ذري -ع -ة
ÓفÓت من إلعقاب ،أإو Áنح إ◊ق
ل إ
‘ تهديد حياة إŸوإطن ÚوسسÓمتهم
إ÷سسدية““.

أعتقال أŸشستبه به وألنيابة تفتح –قيًقا

نبه إ◊زب كافة مؤوسسسسات إلدولة أإن
سس- -رع- -ة ت -ط -ور إأ’ح -دإث Ãن -ط -ق -ة
إ◊سس- -ي- -م -ة ،ي -وإزي -ه ب -طء ‘ إق -رإر
إ◊لول إŸمكنة‡ ،ا يجعلها عدÁة
إ÷دوى وإلنجاعة ،وتث Òشسكوكا ‘
م -دى وج -ود إرإدة سس-ي-اسس-ي-ة صس-ادق-ة
◊ل أإزمة إ◊رإك إلشسعبي““.
‘ ن -ه -اي -ة ج -وي -ل-ي-ة ،ع-ف-ا إŸلك
ﬁمد إلسسادسس عن إأك Ìمن إألف
معتقل بينهم  4٠شسخصسا شساركوإ
‘ إحتجاجات إلريف .ومع ذلك،
’ ي - -زإل ه - -ن - -اك ن - -ح- -و  1٥٠من
ن -اشس -ط -ي إل -ري -ف ق -ي -د إل -ت -وق-ي-ف
إأبرزهم ناصسر إلزفزإ‘ وهو عاطل
عن إلعمل ،عمره  39عاما إأصسبح
قائدإ للحرإك.

سصيارة تدهسش جنودإ بباريسش وتخلف  6جرحى
تعرضس جنود فرنسسيون،
مشساركون ‘ عملية ””سسانتينيل””
لرهاب ،شسمال غرب
Ÿكافحة أ إ
ألعاصسمة ألفرنسسية ،أمسس،
للدهسس من قبل سسائق سسيارة،
ما أسسفر عن جرح سستة منهم،
لمن على منفذ
وألقت قوأت أ أ
ألهجوم وهو يحاول ألفرأر إأ¤
وجهة ›هولة.

حمزة ﬁصصول  /الوكا’ت
صسدمت سسيارة عسسكري ÚمشساركÚ
‘ ع-م-ل-ي-ة ““سس-ان-ت-ي-ن-ي-ل““ ‘ ضساحية
لوفالوإ بÒيه شسمال غرب باريسس،
ما إأدى إ ¤وقوع سستة جرحى على
إ’أقل ،إثنان منهم إصسابتهما بالغة،
بحسسب ما إأفاد إŸقر إلعام لشسرطة
إلعاصسمة إلفرنسسية.
ج -رت ع -م -ل -ي-ة إل-دهسس إأم-ام ث-ك-ن-ة
عسسكرية ‘ وسسط مدينة لوفالوإ،
وف - -ق م - -ا إأوضس - -ح رئ- -يسس ب- -ات- -ريك
بالكا Êلقناة ““بي إف إم تي ‘““
إل- -ت- -ل- -ف -زي -ون -ي -ة وق -ال إأن إلسس -ي -ارة
““إأسس- - - -رعت ف- - - -ج- - - -اأة ح Úخ- - - -رج““
إلعسسكريون.
ق -ال ب-ال-ك-ا Êإن م-ا وصس-ف-ه ب-ع-م-ل
ع- -دوإ““ Êب -غ -يضس““ ك -ان ““دون شسك““
م- -ت -ع -م -دإ ،مضس -ي -ف -ا ““ح -دث إ’أم -ر
بسسرعة كبÒة .إŸركبة  ⁄تتوقف،
إندفعت بعنف باŒاههم ..وزإدت
ح -رك -ت -ه -ا بسس -رع-ة““ .وق-ع إل-ه-ج-وم
ق -رإب-ة إلسس-اع-ة إلسس-ادسس-ة صس-ب-اح-ا،
و“كن سسائق إلسسيارة من نوع ““ بي
إأم دب- -ل- -ي- -و““ ،م- -ن إل- -ف -رإر ،وذك -رت
مصس - -ادر م - -ن إلشس - -رط- -ة إأن ح- -ال- -ة
إ÷رح Úإ’آخرين حرجة نوعا ما.

إعتـ ـ ـ ـ ـ ـدإء متعمـ ـ ـ ـ ـ ـّد

إأع-ل-ن وزي-ر إل-دإخ-ل-ي-ة إل-ف-رنسس-ي،
جÒإر ’ك -ومب ،ع -ن ف -ت -ح –ق-ي-ق،
م -ن ق -ب -ل إل -ن -ي -اب -ة إل -ع-ام-ة وج-ه-از
مكافحة إ’إرهاب Ÿعرفة ما ““ إذإ
كان إ’عتدإء إرهابيا““ ،وإأضساف ““
إ’أك -ي -د إأن -ه ه -ج -وم م-ت-ع-م-د ول-يسس
عرضسي““.
إأك -د إأن إ’ع -ت -دإء ،يÈر إل -ت -دإبÒ
إلتي تقوم بها إ◊كومة إلفرنسسية،
من خطط إأمنية مشسددة ومشساريع
ق - -وإن◊ Úم - -اي - -ة إŸوإط - -ن Úم - -ن

إلهجمات.
إأفاد وزير إلدإخلية إلفرنسسي ،إأن
““إلرجل إŸهاجم كان Ãفرده ولكن
’ Áكن إأن ‚زم إأنه كان وحيدإ،
وإأطلقنا إجرإءإت مهمة Ÿعرفة كل
شسيء““.
كشس - -ف ‘ إلسس - -ي - -اق إأن- -ه- -ا إŸرة
إلسس- -ادسس- -ة إل- -ت- -ي ي -ت -ع -رضس ج -ن -ود
““سس -ون -ت -ي -ن -ال““ ل -ه -ج-وم م-ن-ذ ،٢٠1٥
م -ع -تÈإ ““إأن إل -ت -ه -دي-د ي-ب-ق-ى ك-بÒإ
وق - -وإت - -ن - -ا إل - -عسس - -ك - -ري - -ة م- -ازإلت
تسستهدف““.
ن -ددت وزي -رة إل -ق -وإت إŸسس-ل-ح-ة
فلورإنسس بار‹ بحزم ““هذإ إلعمل
إ÷بان““ موؤكدة ‘ بيان إأنه ““’ يوؤثر
إطÓقا على عزم إلعسسكري Úعلى
إل-ع-م-ل م-ن إأج-ل إأم-ن إل-ف-رنسس-ي.““Ú
وإأشسارت إ ““ ¤إصسابة سستة عسسكريÚ
من فوج بلفور  3٥للمشساة بجروح،
ثÓثة منهم إصساباتهم إأك Ìخطورة،
بدون إأن تكون حياتهم ‘ خطر““.
قالت إلوزيرة ‘ تصسريح للصسحافة،
رف - -ق - -ة وزي - -ر إل - -دإخ - -ل - -ي- -ة جÒإر
’ك- - -ومب ““ ،إن- - -ه ه- - -ج- - -وم ج- - -ب - -ان

إسستهدف جنودنا إلذين وصسلوإ إ¤
باريسس منذ إأسسبوع فقط““.
إعتÈت إلهجوم دليل على توإصسل
إل-ت-ه-دي-دإت إ’إره-اب-ي-ة ،ويسس-توجب
حسسبها إ◊ذر وإليقظة ،موؤكدة إأن
ع-م-ل-ي-ة ““سس-ان-تينيل““ ،باتت ضسرورية
إأك Ìمن إأي وقت مضسى.

إإلقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاء إلقب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـضش
علـ ـ ـ ـ ـ ـى إŸشصتبه به
إألقت قوإت إ’أمن إلفرنسسية ،بعد
إلظهÒة ،على إŸشستبه به ‘ عملية
دهسس إ÷ن - - -ود ،وذك - - -رت مصس- - -ادر
متطابقة ““ إأن سسيارة (بي إأم دإبليو)
سس -ودإء إل -ل -ون ” ت -وق -ي -ف -ه-ا وع-ل-ى
متنها سسائق وهي ‘ إلطريق نحو
مدينة كاليه““.
ب- - -حسسب مصس - -ادر قضس - -ائ - -ي - -ة““ ،إأن
إŸشستبه به من موإليد  ،19٨٠و”
إي -ق-اف-ه مصس-اب-ا ،ب-ع-د إطÓ-ق إل-ن-ار
ع -ل -ى إلسس -ي -ارة ،ل -رفضس -ه إ’نصس-ي-اع
لتحذيرإت رجال إلشسرطة““.
ق- -ب -ل إأي -ام صس -رح وزي -ر إل -دإخ -ل -ي -ة

تهنئـ ـ ـة
ي-ت-ق-دم إلسس-يد حسس Úب-ورماد إ ¤إب -ن
أإخته «يونسس» ،بأاسسمى عبارإت إلتهاÊ
وإل-ت-م-ا Êوإل-تÈي-ك-ات Ãن-اسس-ب-ة حصس-وله
على شسهادة إلبكالوريا إلتي أإدخل إلبهجة
ب- -ه- -ا ع -ل -ى ق -ل -وب وإل -دي -ه وك -ل إأ’ه -ل
وإأ’خ -وإل .ب -ه -ذه إŸن -اسس -ب -ة إلسس -ع -ي-دة
ي -ت -م -ن -ون ل -ه ك -ل إل-ت-وف-ي-ق وإل-ن-ج-اح ‘
درإسسته إ÷امعية.

أألــــف مبــروك

إل -ف -رنسس -ي ،إأن إح -ت -م -ا’ت ت -ن-ف-ي-ذ
إع-ت-دإءإت إره-اب-ي-ة ق-ائ-م-ة ،خاصسة
بعد عودة حوإ‹  ٢6٠إرهابي من
سس- -وري -ا وإل -ع -رإق ،وإأق -رت ف -رنسس -ا
حالة إلطوإرئ منذ جانفي .٢٠1٥

إلسصرإج :رفع إ◊ظر عن تسصلّح إŸؤوسصسصات إأ’منية قريًبا

أع -ل -ن رئ -يسس أÛلسس أل -رئ-اسس-ي ◊ك-وم-ة
ألوفاق ألوطني ألليبي فائز ألسسرأج ألوصسول
إأ ¤أÿط -وأت أل -ن-ه-ائ-ي-ة لإ“ام رف-ع أ◊ظ-ر
ع -ن أل -تسس -ل -ح”” ،وأك -د أن ””أÛلسس أل -رئ -اسس -ي
وأل -ق -ي -ادة أل -ع -ل -ي -ا ت -ع -م Ó-ن ع -ل -ى ت -ط -وي -ر
لمنية للبÓد””.
ألقدرأت ألعسسكرية وأ أ
ج -اء إع Ó-ن إلسس -رإج خ Ó-ل ك-ل-م-ة أإل-ق-اه-ا خÓ-ل
إ’حتفال بتخرج إلدفعة إأ’و ¤من قوإت إ◊رسس
إل- -رئ- -اسس- -ي ،إل- -ذي أإق- -ي- -م Ãعسس- -ك- -ر إلÒم -وك ‘
طرإبلسس ،بحضسور عدد من إŸسسؤوول ÚإلسسياسسيÚ
وإلقيادإت إلعسسكرية وإأ’منية.
قال إلسسرإج ‘ كلمته ““إن إلظرف إلصسعب إلذي
“ر ب- -ه إل- -بÓ- -د ي- -ف- -رضس ط- -لب إل- -دع- -م إل- -ف- -ن- -ي
وإل -ل -وجسس -ت -ي وإل -ت -دريب إلضس-روري م-ن إÛت-م-ع
إلدو‹““.
قال أإن إŸؤوسسسسة إلعسسكرية وإ◊رسس إلرئاسسي
وخ- -ف- -ر إلسس- -وإح- -ل وح- -رسس إ◊دود وق -وى إأ’م -ن
وإلشسرطة بحاجة إ› ¤موعة من إŸسستلزمات
لتأادية مهامها.
أإع -ل-ن إلسس-رإج ““إل-وصس-ول إ ¤إÿط-وإت إل-ن-ه-ائ-ي-ة
إ’“ام رفع إ◊ظر عن إلتسسلح حتى تقوم هذه
إل -ق -ط -اع-ات Ãه-ام-ه-ا ب-الشس-ك-ل إلصس-ح-ي-ح ،وت-ؤودي
دوره -ا ‘ بسس -ط إأ’م -ن وت -أام Úإ◊دود وح -م -اي -ة

إعتقال  880فلسصطيني ‘ جويلية

عـبـ ـ ـ ـ ـر إلعال ـ ـ ـ ـم

^ رأم ألله :قالت مؤوسسسسات حقوقية فلسسطينية إن عدد
إŸعتقل Úإلفلسسطيني ‘ Úإلسسجون إإ’سسرإئيلية إرتفع إرتفاعا كبÒإ ‘
جويلية إŸاضسي .أإضسافت هذه إŸؤوسسسسات ‘ بيان أإن إلسسلطات
إإ’سسرإئيلية إعتقلت  ٨٨٠موإطن فلسسطيني ،بينهم نسساء وأإطفال،
خÓل إلشسهر إŸاضسي .أإشسار تقرير لنادي إأ’سس Òإلفلسسطيني أإن عدد
إŸعتقل ÚخÓل شسهر جوإن بلغ  3٨٨معتقل.

كينياتا لو’ية جديدة
^ ن-ايروبي:أإظ -ه -رت ن -ت-ائ-ج أإول-ي-ة نشس-رت ،أإمسس إأ’رب-ع-اء ‘ ،ك-ي-ن-ي-ا
–ق -ي -ق إل -رئ -يسس إŸن -ت -ه-ي-ة و’ي-ت-ه أإوه-ورو ك-ي-ن-ي-ات-ا ت-ق-دم-ا ب-ارزإ ‘
إ’نتخابات إلرئاسسية ‘ إلبلد إأ’غنى ‘ شسرق إفريقيا ،مع فرز أإكÌ
من  1٠مÓي Úصسوت– .صسل كينياتا على  %٥٥من إأ’صسوإت مقابل
Ÿ %44رشسح إŸعارضسة رإي Óأإودينغا ،بفارق يبلغ  1,1صسوت ،بحسسب
إلنتائج إŸبكرة إلتي أإعلنتها إللجنة إ’نتخابية.

إلوطن““.
يأاتي حديث إلسسرإج ،عن رفع إ◊ظر على إلتسسلح،
بعد أإيام قليلة عن زيارة إŸبعوث إأ’‡ي غسسان
سسÓمة إ ¤ليبيا ،وإلذي أإشساد بعودة إ’سستقرإر
إأ’مني إ ¤إلعاصسمة طرإبلسس ،وأإعلن عن إلعودة
إلتدريجية للبعثة إأ’‡ية إليها.
ي -ف -ه -م م -ن ذلك أإن إÛلسس إل -رئ -اسس-ي ◊ك-وم-ة
إلوفاق تلقى إشسارإت إيجابية بشسأان رفع إ◊ظر عن
إق -ت -ن -اء إلسسÓ-ح شس-ري-ط-ة ت-وف-ر إل-ظ-روف إأ’م-ن-ي-ة
إÓŸئمة ،لتفادي وقوع إأ’سسلحة ‘ يد إŸليشسيات.

وصصول قطعة بحرية إإيطالية
وصس -لت إل -ق -ط -ع -ة إل -ب -ح -ري -ة إإ’ي-ط-ال-ي-ة إلسس-ف-ي-ن-ة
(ت-رÁي-ت-ي) إ ¤ق-اع-دة ط-رإب-لسس إل-ب-ح-ري-ة ت-فعيÓ
لÓتفاقية إŸوقعة ب Úليبيا وإيطاليا عام .٢٠٠٨
باعتبارها سسفينة ورشسة للصسيانة ،سستقوم إلقطعة
إل -ب -ح -ري -ة إ’ي -ط -ال -ي -ة ب -اسس-ت-ك-م-ال إل-دع-م إل-ف-ن-ي
وإل -ل -وجسس-ت-ي إل-ل-ذي-ن ق-دم-ت-ه-م-ا ك-ل م-ن إلسس-ف-ي-ن-ة
(ف-اك-ارو) وإلسس-ف-ي-ن-ة (ك-وم-ان-دإن-ت-ي ب-روزي-ن-ي) إ¤
إلقوإت إلبحرية وحرسس إلسسوإحل ،وذلك بناء على
طلب إ◊كومة إلليبية باسستشسارة فنية من إلقوإت
إلبحرية وحرسس إلسسوإحل““.

مقتل  4رجال شصرطة بسصيناء

لسسماعيلية  :قالت مصسادر أإمنية وطبية مصسرية ،إن
^أ إ
أإربعة رجال شسرطة بينهم ضسابط قتلوإ بالرصساصس ،أإمسس ‘ ،هجوم إرهابي
على سسيارتهم غربي مدينة إلعريشس Ãحافظة شسمال سسيناء إلتي ينشسط بها
دمويون موإلون لتنظيم إلدولة إإ’سسÓمية .أإضسافت إŸصسادر أإن إ’رهابيÚ
نصسبوإ كمينا لسسيارة كان يسستقلها رجال إلشسرطة وأإطلقوإ عليها إلرصساصس
Ãنطقة مÓحة سسبيكة غربي إلعريشس ،وهي كÈى مدن إÙافظة .ووقع
إلهجوم بالقرب من حاجز أإمني باŸنطقة.

إÛاعة تضصرب أإربع دول
^ نيويورك:عقد ›لسس إأ’من إلدو‹ جلسسة مفتوحة ،أإمسس إأ’ربعاء،
’عتماد بيان يعرب فيه عن قلقه إلبالغ إزإء إŸسستوى غ ÒإŸسسبوق
لÓحتياجات إإ’نسسانية إلعاŸية وتهديد إÛاعة أ’ك Ìمن عشسرين مليون
شسخصس .حذر إلبيان من إلعوإقب إŸدمرة ’سستمرإر إلصسرإعات على
إŸدني ‘ Úإليمن وإلصسومال وجنوب إلسسودإن ونيجÒيا.

إأشسهــــــــــــار

تهنئ ـ ـة

إلفرحة فرحتان غمرتا بيت إلزميل حسس Úبورماد بنجاح
إبنيه «عبد ألرؤووف» ‘ شسهادة إلبكالوريا و«أنيسس» ‘
شسهادة إلتعليم إŸتوسسط.
بهذه إŸناسسبة إلسسعيدة ،يتقدم لهما وإلدإهما ،جدتاهما
وكل إأ’عمام وإأ’خوإل بأاسسمى عبارإت إلتها ،ÊمتمنÚ
لهما مشسوإرإ درإسسيا موفقا ورقّيا علميا غﬁ Òدود
وحياة ملؤوها إلهناء وإلسسؤودد.

أألــــف مبــروك

تهنئـ ـة
يتقدم إلسسيد ألدرأجي
بن عمÒوشسÃ ،ناسسبة دخول إبن
خاله «مزعاشس عزألدين» إلقفصس
إلذهبي ،يوم  ٠٥إأوت إ÷اري ،يتقدم
ل - -ه ب - -اأسس - -م - -ى ع - -ب - -ارإت إل- -ت- -ه- -اÊ
وإلتÈيكات ،متمنيا له حياة زوجية
م -ف-ع-م-ة ب-اŸودة وإل-رح-م-ة ،م-ت-وج-ة
بزينة إ◊ياة إلدنيا بنيناً وبناٍت.
ب -ارك إل -ل -ه ل -ك-م-ا وع-ل-ي-ك-م-ا وج-م-ع
بينكما ‘ خ.Ò

أألــــف مبــروك
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الخميسس  ١٠أاوت  ٢٠١٧م
الموافق لـ ١٨ذي القعدة  ١٤٣٨هـ
العدد ١٧٤١٠

الخميسس  ١٠أاوت  ٢٠١٧م
الموافق لـ ١٨ذي القعدة  ١٤٣٨هـ
العدد ١٧٤١٠

ريبورتاج:
نب
يلة بوقرين

لخــــــر لصشيــــــف بجايــــــة
““الششعــــــب““ :تسشتطلــــــع الوجــــــه ا آ

ìÉ`«°ùdG …ô`¨J á`jó«∏≤àdG á`YÉæ°üdG
تزخر

اسستغÓل موسسم ا’صسطياف للÎويج للصسناعة التقليدية

Ãا أاننا ‘ فصسل الصسيف واإ’قبال يتضساعف على عروسس
بجاية
اŸت - -وسس- -ط خÓ- -ل ه- -ذه ال- -فÎة ه- -روب- -ا م- -ن ا◊رارة
Ãوروث حضشاري
اŸرت -ف -ع -ة وضس-ج-ي-ج اŸدن اأ’خ-رى ،اسس-ت-غ-ل سس-ك-ان
وث - - -ق- - -ا‘ ضش- - -ارب ‘
بجاية اŸناسسبة وجعلوها فرصسة سسانحة من أاجل
عمق التاريخ نا œعن
الÎويج Ÿوروث ثقا‘ آاخر ’ يقل أاهمية عن
تعاقب عديد ا◊ضشارات
اŸكسسب ال -ط -ب-ي-ع-ي  .واأ’م-ر ي-ت-عّ-ل-ق ب-الصس-ن-اع-ة
ف
لج - - -ن - - -اسس م - - -ن ﬂت - - -ل - - -
وا أ
ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة م -ن خ Ó-ل إاق -ام -ة م -ع-ارضس ع-ل-ى
لعراق والديانات على اŸنطقة السشاحلية
ا أ
الشسواطئ و‘ اأ’ماكن التي تعرف توافد الزوار
لسشÎات -ي -ج -ي اŸه -م ال -ذي Áزج ب Úزرق -ة ال -ب-ح-ر
ذات اŸوق -ع ا إ
م - -ن داخ - -ل وخ- -ارج ال- -وط- -ن ’ق- -ت- -ن- -اء ب- -عضس
وج -م -ال الشش -واط-ئ السش-اح-رة وال-غ-اب-ات اÿضش-راء اŸتصش-ل-ة ب-ه-ا،
ا◊اج -ي -ات ل Ó-ح -ت -ف -اظ ب -ه -ا ك -ت-ذك-ار خ-اصس-ة
اأ’ج -انب أ’ن -ه -ا ت -رم-ز ل-ع-راق-ة اŸن-ط-ق-ة ال-ت-ي
لث- -ري- -ة ال -ت -ي تشش -ه -د ع -ل -ى ع -راق -ة ع -اصش -م -ة
وك- -ذا اŸواق- -ع ا أ
ت- -داولت ع- -ل- -ي- -ه -ا ع -دة حضس -ارات م -ن ب -ي -ن -ه -ا
ا◊مادي Úمنذ عصشور خلت أاّهلها لكي تكون قبلة للزوار من
الفينيقية.
ك -ل أارج -اء اŸع -م-ورة رغ-ب-ة م-ن-ه-م ‘ اك-تشش-اف سش-ح-ر ل-ؤول-ؤوة
وي - -ك Ìا’ه - -ت - -م - -ام ب- -اأ’ل- -بسس- -ة ،ا◊ل- -ي ،اأ’واÊ
اŸتوسشط والتعرف عليها أاك Ìعن قرب ،هذا ما وقفت
الفخارية ،أاخذ صسور تذكارية هذا ما وقفنا عنده
ع-ن-ده ج-ري-دة ““الشش-عب““ خÓ-ل ا÷ول-ة ال-ت-ي ق-ادت-نا
ح -يث ي -ت -واج -د سس -ي-اح م-ن ك-ن-دا ،ف-رنسس-ا ،إاي-ط-ال-ي-ا،
ل-ه-ذه اŸدي-ن-ة ال-رائ-ع-ة““ .الشش-عب““ زارت ب-ج-اي-ة
تونسس ،إاسسبانيا وكذا من ﬂتلف و’يات الوطن جاؤووا
وت -رصش -د خصش -وصش -ي -ة اŸقصش -د ا÷زائ-ري
لÓسستمتاع بجمال هذه اŸدينة الرائعة.

الذي يحتفظ بأاسشراره وجماله.

ت - - -ع- - -رف و’ي- - -ة
ب- -ج- -اي -ة ت -واف -دا ك -بÒا
للسسياح اأ’جانب على مدار السسنة
غايتهم ا’سستمتاع بخليجها اŸطل على البحر اأ’بيضس اŸتوسسط الذي
يتميز بنظافة شسواطئه التي “زج ب Úزرقة اŸياه واخضسرار الغابات
اÙيطة بها على غرار كل من تيشسي ،أاوقاصس ،بوليماط ،ميناء الو’ية
الذي يصسّنف الثا Êوطنيا بعد ميناء العاصسمة ،إاضسافة إا ¤قصسبة
اŸدينة ،رأاسس كربون ،قمة القرود وكذا قمة Áا قوريا التي –توي
ع -ل -ى ضس -ري -ح ح-ارسس-ة اŸن-ط-ق-ة
م -ث -ل -م -ا روي ل-ن-ا م-ن ب-عضس ك-ب-ار
الو’ية السساحرة وكان ذلك خÓل
عقود خلت ولهذا يحجون إاليها
‘ ﬂتلف اŸناسسبات واأ’عياد
تÈكا وتيمنا بها من خÓل إاقامة
““الوعدات““ والصسعود يكون مشسيا
ع -ل -ى اأ’ق -دام ‘ غ-الب اأ’ح-ي-ان
لÓسستمتاع أاك ÌباŸناظر اÓÿبة
التي تتمتع بها ““لفغايت““ باأ’مازيغية
أاو ““الناصسرية““ نسسبة Ÿؤوسسسسها الناصسر
بن علناسس ابن حماد بن زيري أاحد ملوك
ب -ن -ي ح -م -اد ب -ا÷زائ -ر ‘ ال -ق-رن الـ  ١٠للميÓد
وصس- -و’ إا ¤ال- -ق- -م- -ة ال- -ت- -ي
ت Ó- -مسس الضس - -ب- -اب
الكثيف.

جمال اللباسس القبائلي وأاصسالته مطلب مّلح
يتّم عرضس اللباسس القبائلي Ãختلف أانواعه حسسب نوعية اأ’قمشسة
ال -ت -ي يصس -ن -ع م-ن-ه-ا ب-أال-وان ع-دي-دة ،اأ’ب-يضس ،اأ’صس-ف-ر ،الÈت-ق-ا‹،
اأ’سسودŒ ،سسد عليه نقوشس بدقة متناهية .هذا ما كشسفته لنا مليكة
إاح-دى ال-ع-ارضس-ات الشس-اب-ة ‘ ال-عشس-ري-ن-ي-ات م-ن ع-م-ره-ا ب-ال-قول:
““تعلمت خياطة اللباسس القبائلي والطرز ‘ ورشسة خاصسة بتيزي وزو
أ’نني أاحب كثÒا هذه اŸهنة للحفاظ على اŸوروث الذي خلفه لنا
أاباؤونا وأاجدادنا منذ عقود ،وÃا أان الفÎة اŸاضسية عرفت تراجعا
كبÒا ‘ هذا اÛال ،قررت أان أاكون واحدة من اللواتي يعملن
على إاعادة اللباسس القبائلي إا ¤مكانته ا◊قيقية على
الصس -ع -ي -د ال -وط -ن -ي إاضس -اف-ة إا ¤الÎوي-ج ل-ه خ-ارج
ا÷زائر““.
أاضسافت ذات اŸتحدثة وهي تسسرد Œربتها:
““خياطة اللباسس التقليدي القبائلي تختلف
حسسب نوعية اأ’قمشسة وأاشسكالها من منطقة
أ’خ -رى وت -خ -ت -ل -ف م -ع-ه-ا ال-رم-وز وأاشس-ك-ال
ال- -رسس- -وم- -ات ال- -ت -ي ت -وضس -ع ع -ل -ي -ه -ا حسسب
اÿصسوصسيات التي تع Èأاسساسسا عن طبيعة
ا◊ي -اة ال -ت -ي ك-ان ي-ع-يشس-ه-ا ع-ل-ي-ه-ا سس-ك-ان بÓ-د
ال -ق -ب-ائ-ل أاو اأ’م-ازي-غ ع-ام-ة ال-ذي-ن سس-ك-ن-وا شس-م-ال
أاف -ري -ق -ي -ا والصس -ح -راء ال -كÈى سس -اب -ق -ا وه -ي م-رت-ب-ط-ة
ب -ال -ط -ب -ي -ع -ة ،ا◊ي -اة ال-ي-وم-ي-ة ل-ه-م ‘ ت-لك اأ’زم-ن-ة ،ا◊ي-وان-ات
اŸسستعملة ‘ ﬂتلف اأ’شسغال ،أاسساليب العيشس وغÒها من اأ’مور
التي لها عÓقة مباشسرة مع ‰ط ا◊ياة ‘ اŸاضسي ،هذا هو
اŸع -ن -ى ا◊ق -ي -ق -ي ل -ل -ن -ق-وشس وال-رم-وز اŸوج-ودة ‘ ك-ل اأ’ل-بسس-ة
القبائلية مع اختÓف أاشسكالها““.
واصسلت مليكة ““رغم العصسرنة التي أادخلت على اللباسس القبائلي إا’
أاننا حافظنا على ا÷وهر ما جعله مطلوبا بكÌة ‘ كل الو’يات،
أ’ن الفتيات والعرائسس أاصسبحن يشسÎينه أاكÃ Ìا أانه جميل ،غÒ
مكلف ،مريح ‘ نفسس الوقت ويزيد من جمال ،أاناقة اŸرأاة التي
ترتديه هذا ما ’حظناه ‘ السسنوات اأ’خÒة وهو أامر مشسرف جدا
أ’ن ا÷زائر بلد شساسسع و“تلك موروثا ثقافيا كبÒا من ناحية
اأ’لبسسة اÿاصسة بكل منطقة منها من الشسمال إا ¤ا÷نوب والشسرق
إا ¤الغرب ونحن نفتخر عندما ‚د نسساء من و’يات أاخرى يقبلن
على اللباسس القبائلي““.

عصسرنة ا÷بة القبائلية رفعها للعاŸية
وق-ف-ن-ا ع-ل-ى دق-ة م-ت-ن-اه-ي-ة ‘ ال-رسس-وم-ات الÈب-ري-ة ،وال-زخ-رف-ة
اأ’مازيغية اŸوجودة ‘ كل اأ’لبسسة التي كانت معروضسة ‘ ﬂتلف

^^ اللباسس القبائلي ،ا◊لي –مل موروث حضشارة وهوية
اأ’ماكن التي قمنا بزيارتها ،هناك البسسيطة واأ’مر يتعلق با÷بة
Óيام العادية ،وهناك اŸتعلقة ببعضس اŸناسسبات
التي تسستخدم ل أ
اÿاصسة كاأ’عياد وا’حتفا’ت والسسهرات ‘ ،ح Úتوجد أالبسسة
” عصسرنتها لكي تتماشسى مع الطلب على غرار
خاصسة باأ’عراسس ّ
ال-ب-درون ،ال-ق-ف-ط-ان ،ا÷ب-ة اÿاصس-ة ب-ال-ع-روسس م-زخ-رف-ة بطريقة
ﬂتلفة عن البقية وتكون ‡تلئة أاك ÌباŸقارنة مع اأ’خريات
لتمييزها عن غÒها من الفتيات ،الÈنوسس اŸصسنوع من ا◊رير أاو
اŸنسسوج ،اŸلحفة التي توضسع على الرأاسس ،أالبسسة لكبÒات ‘
” تصسميم موديÓت ،حسسب مقاسسهن
السسن ،حتى البنات الصسغار ّ
Ãا أان اللباسس التقليدي اÿاصس باŸنطقة يعد أامرا ضسروريا ‘ كل
البيوت.
ك-م-ا ل-فت ان-ت-ب-اه-ن-ا ون-ح-ن ن-ت-ج-ول ب Úع-روضس اأ’ل-بسس-ة السس-اح-رة
اŸغرية ،أان هناك من النسساء اللواتي –بذنّ اسستعمال الفوطة مع
ا÷بة وأاخريات تضسعن ا◊زام الذي يتم خياطته بطريقة تشسابه
اللباسس الذي ترتديه الفتاة أاو ذلك الذي يصسنع من الصسوف التي يتم
تلوينها وبعدها تكون على شسكل ظفائر ﬂتلفة اأ’شسكال واأ’لوان
وهذا النوع تسستعمله ‘ غالب اأ’حيان كÈيات السسن وكل هذا
ال-ت-ن-اغ-م وال-ت-ن-اسس-ق ‘ اÿي-اط-ة ن-اب-ع م-ن ت-ع-ل-ق ال-ك-ب Òأ’صس-ح-اب
ا◊رف ‘ منطقة القبائل بهذه اŸهنة اŸمتعة والقيمة Ãا أانها
ح -ف-اظ ع-ل-ى اإ’رث

والتقاليد ومن جهة أاخرى يعد مكسسب اقتصسادي بعدما أاصسبح
اللباسس القبائلي يعرضس ‘ أاك ÈاŸعارضس الدولية.
من جهتها قالت لنا السسيدة سسجية وهي تشسرح طريقة اسستعمال
اأ’ح -زم -ة ،م -ع -ان -ي -ه-ا ود’’ت-ه-ا““ :ط-ري-ق-ة وضس-ع ا◊زام ‘ ا÷ب-ة
القبائلية له معانيهن أ’نه ‘ السسابق كان يوضسع حسسب ا◊اجة
هناك من تسستعمله من أاجل تسسهيل حمل قلة اŸاء ،حمل أابنائهن
على ظهورهن عند قيامهن بأاشسغال البيت ،وغÒها من اأ’غراضس
ولهذا فإان كل اأ’مور اŸتعلقة باللباسس القبائلي لها معان وأاهداف
على غرار النقوشس وهذا دليل كب Òأان هذا اŸوروث له عÓقة مع
طبيعة اŸنطقة ويجب ا◊فاظ عليه وتعليم هذه ا◊رفة للجيل
الصساعد حتى ’ تندثر أ’نه يعد رمز من مقومات هذه اأ’مة و‘
نفسس الوقت مكسسب اقتصسادي هام ،أ’ن اأ’جانب أاصسبحوا يقبلون
عليه وŸسسنا عودة ا÷زائري Úبقوة إا ¤كل ما له عÓقة بالÎاث
وهذا مؤوشسر إايجابي من
كل النواحي يشسجعنا

لصشالـــــة
^^ ششبـــــاب يقتحمـــــون صشناعـــــة الفضشـــــة حفـــــاظا علـــــى ا أ
أاك Ìعلى ا’سستمرار ‘ صسنع ﬂتلف اأ’لبسسة التقليدية““.

صسناعة حلي الفضسة تسستقطب الشسباب ..
صس -ن -اع -ة ح -ل -ي ال-فضس-ة ه-ي اأ’خ-رى ’ ت-ق-ل أاه-م-ي-ة ع-ن ال-ل-ب-اسس
التقليدي ‘ بجاية حيث تعرف رواجا كبÒا
من طرف ا◊رفي Úوالبارز ‘ اأ’مر أان
أاغ -ل-ب-ه-م شس-ب-اب أارادوا ح-م-ل اŸشس-ع-ل
Ÿواصس -ل -ة م -ه-ن-ة اأ’ج-داد أ’ن-ه-ا ت-عّ-د
مصسدر رزق لهم و‘ نفسس الوقت لها
قيمة كبÒة أ’نها أاصسبحت جزء من
ح - -ي - -ات - -ه- -م وت- -ن- -افسس ال- -ذهب ‘
اŸب -ي-ع-ات ب-دل-ي-ل أان اÓÙت ك-ل-ه-ا
يخصسصس جانب منها للذهب

وا÷انب اآ’خر للفضسة ،مثلما أاكده لنا البعضس على غرار سسليم قائ Óلنا:
““أاملك ﬁل خاصس ورثته عن جدي الذي علمني كيف أاصسنع حلي الفضسة
الذي يع Èعن أاصسالة العائلة و’ نسستطيع ا’سستغناء عنها أابدا وسسنواصسل ‘
هذا الطريق وسسأاعلمها أ’بنائي وهكذا تسستمر اأ’مور بحول الله““.

نقوشس ورموز تعكسس التنوع ا◊ضساري العريق
اسستفسسرنا عن الرموز والنقوشس اŸوجودة ‘ القطع قال لنا ﬁدثنا
““كل الرموز والنقوشس التي نرسسمها ‘ ا◊لي لها عÓقة باŸنطقة
وتع Èعن عراقة بÓد اأ’مازيغ بصسفة عامة ،ا◊روف ا’أمازيغية التي
ك -ان يسس -ت -ع -م-ل-ه-ا السس-ك-ان ،اأ’دوات ا◊رث ،ال-زرع ،ا÷ن-ي ،ال-ظ-واه-ر
الطبيعية ،البحر ،الشسمسس ،مقاومة اŸسستعمرين الذين تداولوا على
اŸنطقة منذ عصسور ،حتى اأ’لوان التي نسستعملها لها معا Êأايضسا
وتكون متناسسقة مع اللباسس القبائلي عند ارتدائهم ،حيث تختلف
اأ’سسعار حسسب ا◊جم و طرقة الصسنع أ’ننا نتعب كثÒا ‘ إا‚ازه و‘
غالب اأ’حيان نسستعمل أاداوت تقليدية حتى نتمكن من وضسع بعضس
الروتوشسات النهائية““.
تعرف صسناعة ا◊لي عدة أاشسكال دائرية ،مكعبة ،مسستطيلة‡ ،زوجة
مع بعضس بأاحجام ﬂتلفة صسغÒة ،كبÒة ،ثقيلة ،حتى يجد الزبون ما
Óسسعار التي تتماشسى مع الطلب أايضسا وهي ﬂتلفة
يرغب فيه وفقا ل أ
ا’سس -ت -ع-م-ا’ت ه-ن-اك ال-ت-ي ت-وضس-ع ‘
اŸعصسم واأ’مر يتعلق باأ’سساور بشستى
أان- -واع -ه -ا ،اÿوا” ،ال -ق Ó-دات وه -ذه
اأ’خÒة م-ن-ه-ا اŸصس-ن-وع-ة م-ن ال-فضس-ة
ف -ق-ط وأاخ-رى تسس-ت-ع-م-ل م-ع اŸرج-ان
الذي يعطيها أاك Ìجما’ ،اأ’قراط،
وهناك أانواع من القÓدات التي توضسع
ع - -ل - -ى ال - -رأاسس و ا÷ب ،Úخ - -ل - -خ- -ال،
اأ’حزمة ،قطع تعلق ‘ الثياب.

اŸادة اأ’ولية مشسكل يعيق ا◊رفيÚ
أاما ﬁمد حر‘ هو اآ’خر تطّرق إا ¤بعضس
اŸشساكل التي توجههم يوميا ““صسناعة حلي الفضسة
أامر رائع وحب هذه اŸهنة جعلنا نسستمر فيها أابا عن جد ولكن
هناك عدة مشساكل تعيق عملنا واأ’مر يتعلق بنقصس اŸادة اÿام،
إاضسافة إا ¤السسوق السسوداء أ’نه هناك بعضس ا◊رفي Úغ ÒاŸصسّرح
بهم ما يعني أانهم ’ يدفعون اإ’تاوات باŸقارنة معنا ما خلق فارق ‘
اأ’سسعار أ’نهم يبيعون بسسعر أاقل من اŸصسرح Úومن دون شسك أان
الزبائن دائما يختارون اأ’قل غÓء وهذا اأ’مر ’ يخدمنا ونطالب
اŸع -ن -ي Úب-ال-ت-دخ-ل وإاي-ق-اف ه-ذه ال-ف-وضس-ى ح-ت-ى ي-تسس-ن-ى ل-ن-ا ال-ع-م-ل
مسستقب Óمن دون أاي مشساكل ونطور هذا اÛال أاك Ìأ’ن الفضسة
تعرف إاقبال كب Òمن طرف كل ا÷زائري.““Ú

الفخار  ..مكانة خاصسة ‘ عاصسمة ا◊ماديÚ
الفخار هو اآ’خر له مكانته ‘ كل اŸدن سسواء اأ’وا Êالتي تسستعمل
بشس -ك-ل ي-وم-ي ك-الصس-ح-ون ،ال-ق-دور ،ال-ط-واج ،ÚاÓŸع-ق ،ا÷ف-ون
الطينية واÿشسبية وغÒها من اŸسستلزمات اŸنزلية اأ’خرى على
غرار قلة اŸاء ،القلة التي يوضسع فيها الل ،Íوكل هذه اأ’مور تعد
جزء ’ يتجزأا من حياة سسكان مدينة بجاية وتصسنع بشسكل خاصس ‘

اŸدن ال - -داخ- -ل- -ي- -ة
على غرار آاقبو ،تازمالت ،أاوز’قن
والسس -بب ي -رج-ع إا ¤ط-ب-ي-ع-ة ال-طÚ
اŸناسسبة من أاجل صسناعة اأ’واÊ
عكسس اأ’ماكن السساحلية الرملية ،كما أانها
تسستهوي السسياح اأ’جانب والزوار كثÒا أ’نها تختلف على اأ’دوات
اŸنزلية التي اعتادوا عليها والتي تكون عادة مصسنوعة من مادة
الزجاج أاو البÓسستيك.

الزوار :سسحرتنا الطبيعة واŸنتجات التقليدية
إال ،Úزائرة من كندا عÈت عن إاعجابها الكبÃ Òا وجدته ““جئت من
كندا أاردت اكتشساف مدينة بجاية أ’نني سسمعت عنها كثÒا وشساهدت
عدة صسور خاصسة بها جعلتني أافكر ‘ ذلك وأاعجبت كثÒا بسسحر
اŸناظر الطبيعية الرائعة ا÷بال التي –يط ،إاضسافة إا ¤اŸناطق
اأ’ثرية التي Œسسد عراقتها ،وأاخذت بعضس اأ’مور التذكارية مثل
خوا” ،أاسساور من الفضسة ،قبعة مزخرفة بطريقة جميلة جدا كما
أانني أاعجبت كثÒا بطريقة صسناعة اأ’لبسسة هنا وأاخذت بعضس الصسور
ال -ت -ذك -اري-ة ل-ك-ي أاوري-ه-ا أ’ب-ن-ائ-ي ع-ن-د ع-ودت-ي ،خ-اصس-ة أان السس-ك-ان
Áتازون بالكرم وتذوقنا بعضس اŸأاكو’ت وكانت رائعة اŸذاق““.
رج -ا ،ال -ت -ي ج -اءت رف -ق -ة اب-ن-ه-ا صس-احب الـ  ١٠سس-ن-وات م-ن ت-ونسس
الشسقيقة أاعجبت هي اأ’خرى باŸكان ““زرت ا÷زائر عدة مرات
ولكن كنت دائما أاذهب إا ¤العاصسمة أاو عنابة بحكم قربها من تونسس
وهذه اŸرة قررت زيارة و’ية بجاية أ’نني سسمعت عنها الكث Òوكنت
دائما أارغب ‘ اكتشسافها ،ولكن  ⁄تتسسنَ ‹ الفرصسة من
قبل ولهذا فرحت كثÒا أ’نني جئت رفقة ابني
الذي أاعجب أايضسا بكل اأ’ماكن التي توجهنا
إاليها ،خاصسة أان ا÷زائر وتونسس تعرف
تشس -اب -ه ك -ب Òم -ن ك -ل ال-ن-واح-ي ال-ع-ادات
والتقاليد ،اللغة ،كما أاننا أامازيغ ولكن
هناك بعضس اأ’مور التي أاعجبت بها
مثل الطبيعة اÓÿبة ،اهتمام السسكان
بالصسناعة التقليدية وهذا أامر رائع أايضسا
ول -ه -ذا سس -أاع -ود إا ¤ب -ج -اي-ة إاذا تسس-نت ‹
الفرصسة مرة أاخرى““.

الخميسض  10أاوت  2017م
الموافق  1٨ذي القعدة  1٤٣٨هـ

ثقافة

قرأءة نقدية

انتحار اŸعنى ‘ رواية «الّلصص والكÓب»

بقلم :كه يÓن ﬁمد

السشمة الغالبة في إابداع نجيب محفوظ هي
التنوع ،وإاقتراح أاسشاليب جديدة في كتابة
الرواية ،فهو ليسض من أاكثر الروائيين غزارة
في تأاليف األعمال الروائية فحسشب ،بل
تsمَكن في سشبك قوالب تتÓءم مع األفكار
التي اتخذها قوامًا لنصشه الروائي ،وتفادي
صشاحب «خان خليلي» من الوقوع في م ّ
طب
ال -ت -ك -رار وال-تشش-اب-ه ف-ي اُألسش-ل-وب ألن ه-ذا
ب لتسشجيل الحضشور واإلبقاء
الروائي لم َيكت ْ
ف -ي ال -واج -ه -ة ب -ل ك -ل م -اق -دم -ه ب -دءاً م-ن
ال -رواي -ات ال -ت -اري -خ -ي-ة م-روراً ب-م-ا ُي-سش-م-ى
بالواقعية والرمزية والملحمية إالى آاخر ما
ظهر له بعنوان« :احÓم فترة نقاهة» يأاتي
تنفيذاً لخطِة دقيقة وُيسشاندهُ تأامُل مسشبق
لضش- -رورات ال- -م- -رح- -ل -ة ،وم -ات -ف -رضش -ه م -ن
إاجراءات على مسشتوى العناصشر المركبة في
لحمة وسشدى العمل .
بما أان نجيب محفوظ قد عاصشر تحولت
جسشيمة على المسشتوى الفكري والسشياسشي
واإلج -ت -م -اع -ي ،ل -ذلك ك -ان ي -ت-ريُث إال-ى أان
ي -ت -ب -ل-وَر ل-دي-ه تصش-وُر واضش-ح ق-ب-ل أان ي-ك-تَب
عم ً
 Óجديداً ،إاذ عقبَ ثورة  1952في مصشر
يتوقف نجيب محفوظ عن الكتابة ،وتسشتمُر
ه -ذه ال -ح -ال-ة ح-ت-ى سش-ن-ة  ،1959وم -ن ه -ن-ا
ي -دخ ُ-ل إاب -داع ن -ج -يب م -ح -ف -وظ ف -ي ط-ور
م -خ -ت -ل -ف ،وي -ت -غ -يُ-ر أاسش-ل-وبُ-ه إاذ ي-م-يُ-ل إال-ى
ال-رم-زي-ة وُم-ع-ال-ج-ة الموضشوعات الوجودية
بلغة ُمكتنزة.

شسحن ـ ـ ـة رمزي ـ ـ ـة ف ـ ـ ـي
الشسخصسي ـ ـات واŸكـان
ف -ي ه -ذه ال -م -ح -ط -ة م -ن ح -ي -اة م -ح -ف-وظ
اإلب-داع-ي-ة ي-تصش-دُر ثÓ-ث-ة ع-ن-اوي-ن المششهد
ث
«اللّصض والكÓب ،الطريق ،الششحاذ» حي ُ
يسش- -م- -ى إان- -غÓ- -ق تشش- -اؤوم- -ي رواي- -ات ت- -لك
المرحلة على حد تعبير الكاتب التونسشي
(مُ -صش -ط -ف -ى ال -ت -وات -ي) .ي -ذك -ر أاsن ال-ط-اب-ع
التششاؤومي ينسشحب أايضشاً على»ثرثرة فوق
النيل « ولكنْ تبدو رواية «ميرامار» أاقل
تشش -اؤوم ً-ا م-ع أان-ه-ا صش-درت خÓ-ل السش-ن-وات
العششر التي إافتتحتها»اللصض والكÓب» ،سشنة
ك المتلقي الفرق الواضشح من
 ،1961إاذ يدر ُ
حيث الششكل واألُسشلُوب بين هذا العمل وما
سش -ب -ق -ه م -ن رواي -ات ت -ط -ب -عت ب -خصش -ائصض
ظ -روف -ه -ا ،وم -اي -ف -تُ-ح ال-ب-اب ل-ق-راءة رواي-ة
«اللصض والكÓب».
من مسشتويات مُتعددة أاsن مكوناتها من
اللغة والششخصشيات والمكان مُحملُة بششحنةِ
رم-زي-ة ،إاذ ت-غ-ادُر ال-ل-غ-ة وظ-ي-ف-ت-ه-ا األدات-ية
وت -ك-ون أاك-ث-ر إاي-ح-ائ-ي-ة ف-ي ال-م-ق-اط-ع ال-ت-ي
يتحاور فيها البطُل سشعيد مهران مع الششيخ
علي الجُنيدي ،وذلك كون األخير ُمناقضشًا
في تركيبته الروحية للعالم الذي يهرُب منه
سشعيد ،كما أان القيم الروحية التي يركنُ
إاليها الششيخُ ليتجسشُد إال رمزاً .األمر الذي
ي -دع-وك ل-ل-ت-ع-ام-ل م-ع شش-خصش-ي-ات ال-رواي-ة
بوصشفها تمثي ً
 Óلقيم متباينة ،كذلك عنصشر
المكان أايضشاً تلفه غÓلة رمزية.

صسراع مع القدر

ينطلق زمن الرواية بخروج سشعيد مهران
من مُعتقله ،ومن ثم يتضشح الفاعل وراء
الزج بسشعيد إالى السشجن لمدة أاربع سشنوات
وهو صشديقه عليشض الذي كان تابعًا له ،لكن
ذلك ليمنعه من التآامر عليه مع زوجته ،إاذ
يجُد سشعيُد نفسشه مُحاصشراً ليرى منفذا
ل -ل -ه -روب وي -ع -ج-ز م-ن كسش-ر ال-ط-وق خÓ-ل
إاح -دى ع-م-ل-ي-ات-ه ،وب-ع-دم-ا ت-ن-ت-ه-ي سش-ن-وات
السشجن ما يسشعى إاليه هو إاسشتعادة إابنته
«سشناء» التي ترمُز إالى المسشتقبل غير أان
سش -ع -ي-د يصش-ط-دُم ب-إان-ك-اره-ا ل-ه ع-ل-ى م-رأاى
الجميع ما يسشقط بيده كل الحجة ويكون
وج -ه ال -ع -ال-م أاك-ث-ر ق-ت-ام-ة ،إاذا أاضش-فت إال-ى
خيانة عليشض ونبوية تجاهل اإلبنة لششوق
األب غ - -ي- -ر أان تصش- -رف سش- -ن- -اء م- -ب- -رر ألن
األخيرة قد نششأات دون رؤوية مÓمح سشعيد.
ما يتابعه القارئ من الجلسشة التي تجمع
أاهالي حي عطفة الصشيرفي وما يتلفظ به
المخبر من كÓم يششي بعدم اإلرتياح بسشعيد
واسشتبطان المؤولف لما يدور بخلد الخارج
من السشجن ُيمهُد إلحتدام الصشراع في مناخ

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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›ددأ دعمه للمششاريع أŸششÎكة ،ميهوبي:

مهرجان وهران ﬁطة سسنوية لكبار السسينمائيÚ
‘ بيان تلقت «ألششعب» نسشخة منه وتبعا للتتويجات ألتي –صشلت عليها
لعمال ألسشنيمائية أ÷زأئرية ‘ مهرجان وهرأن ألدو‹ للفيلم ألعربي ‘
أ أ
طـبعته ألعاششرة ألتي أحتضشنتها وهرأن من  2٥إأ ٣١ ¤جويلية  ،2٠١٧هنأا عزألدين
ميهوبي ،وزير ألثقافة كافة ألسشينمائي Úألفائزين ‘ هذأ أŸهرجان.
في هذه التظاهرة السشينمائية العربية الكبيرة
ال-ت-ي اأصش-ب-حت فضش-اء وم-ح-ط-ة سش-ن-وي-ة ي-لتقي
مشش -ي -دا ب-ال-م-ن-اسش-ب-ة ب-ال-ت-ت-وي-ج ال-م-م-ي-ز ال-ذي ف-ي-ه-ا ك-ب-ار السش-ي-ن-م-ائ-ي-ي-ن م-ن م-خ-ت-لف العالم
خصشت ب-ه ل-ج-ن-ة ال-ت-ح-ك-ي-م ،ال-ف-ي-لم الجزائري ل -ل -ت -ع-ري-ف ب-اإب-داع-ات-ه-م وخ-ل-ق ف-رصض ال-ع-م-ل
الطويل في «انتظار السشنونوات» الذي حاز المششترك في المجال السشينمائي.
ع- -ل- -ى «ال- -وه- -ر ال- -ذه -ب -ي» وم -خ -رج -ه ك -ري -م في السشياق ذاته ثمن ميهوبي ما تم اإنتاجه من
م -وسش -اوي ،ال -ذي ت-حصش-ل ع-ل-ى ج-ائ-زة اأفضش-ل اأفÓم مششتركة بين الجزائر وبلدان عربية على
مخرج.
غرار فيلم «اأغسشتينوسض» مجددا دعمه لكل
ي
ن
ا
ه
ت
ل
ا
ت
ا
ر
ا
ب
ع
ض
ص
ل
ا
خ
ر
ي
ز
و
ل
ا
ه
ج
ك -م -ا و
ال-م-ب-ارات وال-مشش-اري-ع السش-ي-ن-م-ائ-ي-ة وال-ثقافية
والتقدير ،لكافة السشينمائيين الجزائرين من المششتركة التي تتجاوب مع طموحات الششعوب
م-خ-رج-ي-ن ،وم-ن-ت-ج-ي-ن ،وممثلين ،على تاألقهم العربية وترتقي بثقافاتها مع تنوعها.

ن.لعراجي

ضشّمت عروضشا فنية ،رسشوما وقرأءأت قصشصشية

افتتاح اللقـ ـاءات الثقافي ـ ـة األو« ¤صسي ـف الطفل»
الرواية ،إاذ تتفرع من حلقة الخيانة حلقة
اإلنتقام والغضشب على عالم ليختلفُ كثيراً
ع-م-ا ع-اشش-ه السش-ج-ي-ن ب-ي-ن ج-دران السش-جن
الصشماءَ ،يَتَعمقُ هذا الششعور لدى القارئ
عندما يلتقي سشعيد بأاسشتاذه رؤووف العلوان
الذي كان يحُثه على الثورة ويتسشتُر على
سش-رق-ت-ه ألح-د الُ-م-ق-ي-م-ي-ن ف-ي بيت الطلبة،
األكثر من ذلك وفsر غطاءً فكريًا لغزوات
سش-ع-ي-د الّ-ل-صش-وصش-ي-ة ،ول-ك-ن اب-ن ع-م م-هران
البواب يششعُر بأانه صشار مرمياً في العراء
ح -ي -ن ي -ع -اي -ن ال -ت -ح -ول م -ن ال -ن-ق-يضض إال-ى
النقيضض في ششخصشية «رؤووف علوان» .

ت-ك-ت-م-ل األب-ع-اد ال-ت-راج-ي-دي-ة ف-ي شش-خصشية
سش -ع -ي -د م -ه -ران وت -رج -ح ك -ف -ة ال -ع-بث ف-ي
محاولته للثأار من غرمائه ،إاذ كلما أاراد
تصش- -ويب ال- -رصش- -اصش- -ة إال- -ى أاع- -دائ -ه أاردت
بغيرهم فيكون حسشين ششعبان بدي ً
 Óلعليشض
كما أان البواب يلقى حتفه برصشاصشة سشعيد
عوضشاً عن رؤووف علوان .مقابل هذا العالم
الذي غزته الخيانة والغدر والكذب هناك
ع -ال -م آاخ -ر ي -ج ُ-د ف-ي-ه ال-ب-طُ-ل م-أاوًى .ه-ذا
ليعني أانه خال من التناقضشات.

ما بعد الثورة صسورة مغايرة
Ÿا ‘ ذهن الكاتب

بجانب مقهى عم طرزان وبيت المومسض
نور التي أاهمل سشعيد نداءات قلبها ،من
أاج-ل ال-خ-ائ-ن-ة ن-ب-وي-ة ،ي-وج-د رك-ن روح-اني
معبُق بالهدوء يرتاده المريدون ،منششيدين
األذكار التي تنزع من القلوب القلق
وال-ت-وت-ر ،ف-ي مسش-ك-ن
الششيخ الصشوفي علي
الُ- -ج -ن -ي -دي ي -ن -ق -ط -ع
ال - -م- -رُء ع- -ن ال- -ع- -ال- -م
الخارجي وما قر في
ق - -اع - -ه م - -ن ال - -ن - -وازع
الشش-ري-رة ،ع-ن-دم-ا يتجه
سشعيد نحو هذا المسشكن
ي- -جُ- -د ب- -اب- -ه م- -ف- -ت -وح ً-ا
ك-ال-ع-ادة والشش-ي-خ م-ت-رب-عًا
ف-ي م-ك-ان-ه ب-ك-ل م-اع-ن-ده
من اإلطمئان واإلبتسشامة
علت على محياه النوراني
ي -نصشُ-ح سش-ع-ي-د ب-أاsن ي-ت-وضش-أا
وي-ق-رأا ه-ن-ا أايضشً-ا ع-ل-ي-ن-ا ان
ن - -نصش - -رف إال - -ى ال- -م- -ع- -ن- -ى
ال-م-ج-ازي ل-ك-ل-م-ت-ين ،ويششكو
سش-ع-ي-د ل-لشش-ي-خ م-ا ع-ان-اه م-ن
الظلم والغدر ويذكر تجاهل
إابنته سشناء له لما فيرُد عليه الششيخُ بلغة
رمزية يعجز عن فهمها سشعيد ألنه ،على
حد قوله مقبل على النار .عندما يسشأاُل
سشعيد الششيخ عن معنى مايقوله في لقاء
آاخر أاجاب متأاسشفاً.
ي قولي أابداً .هكذا
ل
ع
لم يكن أابوك ليغلق s
يعيشُض سشعيد في اإلغتراب الروحي بجانب
إاغ -ت -راب -ه ع -ن ال -واق -ع .ف -ال -مسش -اح -ة ال-ت-ي
يتحرك فيها تنحسشُر يوما وراء يوم ،تتغيب
ن-ور م-ا ي-ح-ت-م ع-ل-ي-ه م-غ-ادرة الُشش-ق-ة ك-ذلك
ي-ن-تششُ-ر ال-م-خ-ب-رون ف-ي م-ح-ي-ط م-ق-هى عم
طرزان كما ُيجنُد رؤووف علوان صشحيفته
ل -بث ك-ل ال-م-ع-ل-وم-ات والصش-ور ع-ن ت-ل-م-ي-ذه
السشابق فبالتالي تصشبح الدروب مسشدودة إال
مايوصشله إالى مسشكن الششيخ يششار إالى أان
غ-اي-ة ن-ج-يب م-ح-ف-وظ ف-ي ت-وصش-ي-ف م-كان
إاقامة الششيخ بالمسشكن هي أان يفرق بين
ه -ذا ال -م -ك -ان وم -اي -ت -م -ي-ز ب-ه م-ن األج-واء
ال -ه-ادئ-ة ع-ن أام-ك-ن-ة أاخ-رى ،ت-ن-ه-ي ال-رواي-ة
بإاغÓق الدائرة على سشعيد وقتله ،مايلفت
النظر في هذا العمل هو لغة رششيقة وطرح
أاسش-ئ-ل-ة م-ي-ت-اف-ي-زي-ق-ي-ة ت-ح-م-ي-ل ال-م-ث-ق-ف-ي-ن
مسشؤوولية فسشاد العقول حالما يحيدون عن
ج -ادة م -ب -ادئ -ه -م ،ك -م -ا ت-ت-وزع ف-ي ج-ن-ب-ات
ال- -رواي- -ة ث- -ي- -م- -ات م- -ت- -ع- -ددة .ال- -خ- -ي- -ان- -ة
واإلسش- -ت- -غ- -راب واإلسش -ت -غ Ó-ل وم -ايسش -م -ي -ه
الجابري بششقاء الوعي والعبث.
(الّلصض والكÓب) دار الششروق ط2

ف -األخ -ي -ر ق -ب-ل ال-ث-ورة
كان من أاششsد الناقمين
ع-ل-ى األغ-ن-ي-اء ون-مط
ح- -ي- -ات- -ه- -م ،ب- -ي- -د أان
الصش-ورة ال-ت-ي ي-ظ-ه-ر
بها رؤووف علوان في
مرحلة مابعد الثورة
م-غ-اي-رة ت-م-امً-ا ل-م-ا
كان يحششو به رأاسض
سشعيد،حتى
الموضشوعات التي
ي- -ت- -ن- -اول- -ه- -ا ف- -ي
صشحيفته
الجديدة
«الزهرة» لم تعد
ُم -ت -ط -اب -ق-ة م-ع
ال-نسش-ق الفكري
لششخصشية
ال ُ-م -ن -ظ -ر ال -ث -ائ-ر ،ه-ك-ذا
يششحبُ األمُل لدى سشعيد وليعذبه ششيء
أاكثر من خيانة الفكر وتنكر أاسشتاذه لكل
المبادئ ،إاذ يخاطبُ سشعيد في حوار داخلي
أاسشتاذه السشابق مقارناً خيانته بفعلة زوجته
م -ع صش -دي -ق -ه ع -ل -يشض ح -يُث ُي-ح-مُ-ل رؤووف
علوان وزر خيانة كبرى بإاعتباره صشاحب
الفكر «ولكن ذنبك أافظع ياصشاحب العقل
والتاريخ ،أاتدفع بي إالى السشجن وتثب أانت
إالى قصشر األنوار والمرايا».
ف عدته الفكرية
بينما كان المثقف يوظ ُ
إلل-ق-اء ب-م-اضش-ي-ه ف-ي غ-ي-اهب ال-نسش-يان فإان
سش -ع -ي -د ي -ح -جب م -اضش -ي -ه م-ن إاسش-تشش-ف-اف
مÓمح الُمسشتقبل فكل ما يأاخذه من بيته
هو ماتبقى من الكتب التي نصشح بها طالب
الحقوق الذي إاسشتهان بها لحقاً .من هنا
تسشقط األقنعة وُتمحى الفواصشل بالنسشبة
لسشعيد بين رؤووف علوان وعليشض ونبوية،
فاألوُل تسشتر وراء الفكر والثاني راهن على
ال-ت-م-ل-ق وال-ولء وال-ث-ال-ث-ة ك-ان سشÓ-ح-ها هو
الجمال الظاهري لذلك يسشتنطقُ المؤولف
بطله بعبارة قريبة في عمق دللتها من
الحكمة الوليدة من رحم تجربة أاليمة« ،لو
أان ال -خ -ي-ان-ة ال-ك-ام-ن-ة ظ-ه-رت ف-ي صش-ف-ح-ة
الوجه ،كما تظهر آاثار الحميات الخبيثة لما
ت-ج-ل-ى ال-ج-م-ال ف-ي غ-ي-ر م-وضش-ع-ه» ،بعدما
ي-ن-ه-ار سش-ن-ده ال-ف-ك-ري الُ-م-ت-م-ث-ل في رؤووف
ع -ل -وان لي -ك -ون أام -ام سش -ع -ي -د غ -ي -ر خ -ي-ار
اإلنتقام إلسشتعادة ششيء من المعني وإاذن

الركن الروحاÊ

أف- - -ت- - -ت - -حت ،أول أمسض ،ب - -اŸك - -ت - -ب - -ة
أل-رئ-يسش-ي-ة ل-ل-م-طالعة ألعمومية «يحيى
لو¤
ب-وع-زي-ز» ل-ت-يسش-مسش-يلت ألطبعة أ أ
ل -ل -ق -اءأت أل -ث -ق-اف-ي-ة «صش-ي-ف أل-ط-ف-ل»،
بحسشبما لوحظ .تششمل هذه ألتظاهرة
أŸنظمة Ãبادرة من أŸؤوسشسشة ألثقافية
أŸذكورة بالتعاون مع مديرية ألثقافة
ضشمن برنامج ألتنششيط ألثقا‘ أÿاصض
Ãوسش -م ألصش -ي -ف ع -ل -ى ورشش -ات خ -اصش-ة
لل-ع-اب أل-ف-ك-رية
ب-ال-رسش-م وأŸط-ال-ع-ة وأ أ
وكتابة ألقصشة ألقصشÒة.
ب-رم-جت ضش-م-ن ه-ذه ال-ت-ظ-اه-رة ال-ت-ي ت-دوم
ششهرا معارضض خاصشة بكتب الطفل والكتاب
شش- -ب- -ه ال- -م -درسش -ي وك -ت -اب ت -اري -خ ال -ج -زائ -ر
ال -ح -ديث ،إاضش -اف-ة إال-ى ع-رضض لصش-ور شش-ه-داء
ال -ث -ورة ال -ت -ح -ري -ري -ة ال -م -ج -ي-دة ومسش-ي-رت-ه-م
النضشالية وفق المنظمين .كما سشيتم بالمناسشبة
تقديم محاضشرات ومداخÓت حول «الكتابة
ال -ن -ث -ري-ة وال-ك-ت-اب-ة الشش-ع-ري-ة» و»أادب ال-ط-ف-ل

و»عÓقة الطفل بالكتاب» ،إاضشافة إالى تنظيم
ن-دوات ف-ك-ري-ة وت-اري-خ-ي-ة سش-ت-نشش-ط م-ن ق-ب-ل
أاسشاتذة مختصشين.
ب -رم -جت ضش -م -ن ن -فسض ال -م -وع-د ال-ث-ق-اف-ي
مسشابقات موجهة لÓأطفال حول أاحسشن قصشة
قصشيرة وأاحسشن قصشيدة ششعرية وأاحسشن رسشم
ب -ي -ئ -ي وأاحسش -ن ع -م -ل ي-دوي ف-ن-ي .وسش-ي-ك-ون
األط -ف -ال ع -ل-ى م-وع-د م-ع ع-روضض ت-رف-ي-ه-ي-ة
ومسشرحية سشتتركز مضشامينها حول مواضشيع
تثقيفية وتهذيبية وتحسشيسشية وتاريخية.
يأاتي الهدف من تنظيم هذه اللقاءات للفت
ان -ت -ب -اه ف -ئ -ة األط -ف -ال ب -األنشش -ط -ة ال -ف-ك-ري-ة
والثقافية والفكرية المقدمة من قبل مكتبة
المطالعة العمومية ،اسشتنادا إالى المنظمين.
ك -م -ا ت -رم -ي إال -ى ت-نشش-ي-ط ال-ع-ط-ل-ة الصش-ي-ف-ي-ة
ب- -نشش- -اط -ات ف -ك -ري -ة وث -ق -اف -ي -ة وت -رف -ي -ه -ي -ة
وت -حسش -يسش -ي -ة ،ت -ن -درج ف -ي إاط -ار ال -مسش -اع -ي
الرامية لترسشيخ ثقافة حب المطالعة لدى
فئة األطفال.

عكاششة طالبي يعرضض أعماله بروأق ﬁمد رأسشم

 50سسنة من اŸوهبة واإلبداع الفني

خمسشون سشنة من ﬁاكاة ألفرششاة
للوأن و قلم ألرصشاصض ،هي رحلة طويلة
وأ أ
غنية بالعمل على ألذأت ،و ألدفع باŸوهبة
لبدأع إأ ¤أبعد أ◊دود ،رحلة جسشدت
وأ إ
بعضض من ﬁطاته ألفنان ألتششكيلي عكاششة
طالبي من خÓل أŸعرضض ألفني ألذي
لسشبوع و إأ 26 ¤أوت
يحتضشنه مند بدأية أ أ
أ÷اري روأق ﬁمد رأسشم بالعاصشمة.

حبيبة غريب
المعرضض الذي اأراد من خÓله عكاششة طالبي اأن
يقاسشم الجمهور و هواة الفن التششكيلي ،مقدما
نبذة عن مسشاره الفني الذي يمتد من 1967
الى 2017و الذي عبر عنه في تصشريح لـ» الششعب»
قائ « :Óهي مجموعة من حوالي  100لوحة و رسشم
و بور تري ،اأردت من خÓلها تقديم كرونولوجيا
لنصشف قرن من الأعمال ،ومحطات مختلفة من
مششوار فني لم يكن سشه Óبل مليء بالتحديات
و العمل الدءوب والتعلم من خبرات الذين سشبقوا
و التاأثر باأعمالهم و مواهبهم».
المعرضض باختÓف لوحاته و مواضشيعها هو رجوع
ع-ل-ى الأح-داث وال-م-ح-ط-ات ال-ت-ي ع-ايشش-ها الفنان
خÓل نصشف قرن من الزمن  ،والتي كانت غنية
بالتكوين والعمل على تحسشين موهبته وتميزها,
وك-ذا اح-ت-ك-اك-ه ب-خ-ب-رة م-ن سش-ب-ق-وه م-ن ال-ف-ن-ان-ي-ن
الجزائريين الكبار.
ويرى طالبي  ،اأن معرضشه مناسشبة لتوجيه نداء

عاجل للقائمين على الثقافة والفن
و مطالبتهم بالسشهر على «التعريف
ب-ال-ف-ن-ان-ي-ن ال-ج-زائ-ري-ي-ن في مجال
الفن التششكيلي و التعريف بمواهبهم
و اأعمالهم داخل وخارج البÓد دو ن
تميز او اسشتثناء اأو اإقصشاء» ،داعيا
اأيضشا الفنانين الششباب اإلى الكد و
المثابرة من اأجل و ضشع بصشماتهم
وال-ت-م-ي-ز ب-اأع-م-ال-ه-م واأسش-م-ائهم في
الوسشط الفني».
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الخميسض  10أاوت  201٧م
الموافق لـ 18ذي القعدة  1438هـ
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زيدان يدخل التاريخ من الباب الواسسع
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ي -واصس -ل م -ونشس -ي اŸدي -ر ال -ري -اضس-ي
ل -روم-ا مسس-اع-ي-ه ا◊ث-ي-ث-ة م-ن
أاجل ضسم ﬁرز لدراكه
 ⁄يفقد فريق روما
بالضسافة الكبÒة التي
أ’يطا‹ أ’مل ‘ ضشم ألدو‹
Áك- -ن ان ي- -ق -دم -ه -ا
أ÷زأئري رياضض ﬁرز حيث
الÓعب للفريق ‘
ح- -ال انضس- -م إال- -ي- -ه قامت أدأرة ألفريق بتقد Ëعرضض
وهو ما جعله يصسر جديد لنظÒتها ‘ ليسش Îسشيتي يقدر
على خدماته .رغم
ب 40مليون يورو علما أن هذه
ة
ان- -ه اك- -د ‘ ال -فÎ
أ’خÒة تطالب باك Ìمن ذلك
اŸاضس - -ي- -ة ع- -ل- -ى ان
للتخلي عن خدمات
ﬁرز  ⁄ي- -ع- -د اÿي -ار
ألÓعب.
الول إال ان ع - - - - - - -م- - - - - - -ل
ال- -ك- -وال- -يسض اك -د ال -ع -كسض م -ن
خ Ó-ل الصس -ح -ف-ي الي-ط-ا‹ الشس-ه Òدي
م- -ارزي- -و ال -ذي كشس -ف ،امسض ،ان م -ونشس -ي
مازال يريد ﬁرز ‘ روما.
 ⁄تقم ادارة روما بضسم لعب Úكبار خÓل
فÎة النتقالت الصسيفية وهو ما جعلها
تصسر على خدمات ﬁرز من اجل التعاقد
معه لمتصساصض غضسب النصسار الذين ⁄
يبدوا ارتياحهم لتعاقدات الفريق.
ي -ح -ظ -ى ﬁرز بشس -ع-ب-ي-ة ك-بÒة ب Úانصس-ار
روما خÓل اسستطÓع للرأاي أاجرته وكالة
ﬂتصسة اكدت شسغف انصسار نادي ““الذئاب““
ب -ال Ó-عب ورغ -ب -ت-ه-م ال-ك-بÒة ‘ رؤوي-ت-ه ‘ الفريق.
فريقهم خÓل اŸوسسم ا÷ديد.
من جهته ،كشسف مدرب ليسس Îسسيتي كريغ
ما زاد من شسغفهم هو التصسريح الخ Òشسيكسسب ÒخÓل اŸؤو“ر الصسحفي الذي
Ùرز الذي اكد فيه ان روما فريق كب Òعقده أامسض ،ويسسبق مواجهة ارسسنال ‘
راميا بالكرة ‘ مرمى ادارة ليسس Îالتي افتتاح مباريات الدوري ال‚ليزي ،غدا
يبقى لها الرأاي الول والخ ‘ Òمسستقبل ا÷معة ،ان فريقه  ⁄يحصسل على العرضض
الÓ- -عب Ãا ان ع -ق -ده م -ازال سس -اري -ا م -ع اŸن- - -اسسب ◊د الن ح- - -يث ق- - -ال ““ ﬁرز

صشاحب فكرة تأاسشيسض
ألفريق قبل أ’سشتقÓل

النادي الهاوي لشسباب
بلوزداد يكّرم عائلة
يحيى سسعدي

ق -امت اإدارة شس -ب -اب ب -ل-وزداد ب-ت-ك-ر Ëاأح-د
عمالقة الفريق ويتعلق المر بيحيى سسعدي
م- -ن خÓ- -ل زي- -ارت- -ه ‘ ب -ي -ت -ه رف -ق -ة ك -اأسض
ا÷م -ه -وري -ة ال -ت -ي ت ّ-و ج ب -ه -ا ال -ف-ري-ق ع-ل-ى
حسس -اب ال -وف -اق وت -ك -ر Ëع-ائ-ل-ت-ه .ت-ذك-رت
اإدارة فريق شسباب بلوزداد ،يحيى سسعدي،
صس- -احب ف- -ك- -رة ت- -اأسس- -يسض ال- -ف -ري -ق ق -ب -ي -ل
اسستقÓل ا÷زائر ،بحيث اأقدم ‡ثل عن
ال- -ن- -ادي ال- -ه- -اوي ،م- -ه- -دي راب -ح -ي ،ع -ل -ى
ت- - -خصس- - -يصض ي- - -وم ل - -زي - -ارة ›سس - -م ك - -اأسض
ا÷مهورية السسابعة التي فاز بها الشسباب ‘
عيد الشسباب والسستقÓل على حسساب وفاق
سسطيف ،اإ ¤بيت عائلة سسعدي.
بحسسب كر Ëسسعدي‚ ،ل صساحب فكرة
تاأسسيسض الفريق ،فاإن اإدارة الشسباب ا◊الية
اأعادت العتبار لوالده الذي ” تغييبه عن
تاريخ الشسباب صسانع تاريخ الكرة ا÷زائرية
ويعد من ب Úالأندية الأك Ìتتويجا على
اŸسس -ت -وى اÙل -ي““ :نشس-ك-ر ك-ثÒا مسس-وؤو‹
الشس -ب -اب ال -ذي -ن اأع-ادوا الع-ت-ب-ار ل-وال-دي،
الذي كان وراء فكرة تاأسسيسض شسباب بلكور،
ف -ن -ادرا م -ا ” ال -ت -ن -وي -ه Ãا ق-ام ب-ه ي-ح-ي-ى
سس -ع -دي ،وفضس -ل -ه ال -ك -ب Òع -ل -ى الشس -ب-اب..
وع -د ÊاŸسس ّ-ي -ر ‘ ال-ن-ادي ال-ه-اوي م-ه-دي
راب- -ح -ي ،ب -زي -ارة ›سس -م السس -ي -دة ال -ك -اأسض
Ÿن -زل -ن -ا ‘ ح -ال ال -ت -ف-وق ع-ل-ى ال-وف-اق ‘
النهائي الذي لعب يوم  5جويلية ،اŸاضسي،
وكان عند وعده «:مضسيفا““ :ا“نى ان يكون
الشسباب دائما ‘ اأحسسن احواله ،ويتنافسض
على الألقاب اÙلية والقارية ،كما اأوجه
رسسالة ا ¤رئيسض الفريق ﬁمد بوحفصض،
وادعوه لعدم النفراد بكل القرارات والعمل
مع اÛموعة التي –يط ،فالشسباب لديه
رجال Áكنهم تقد Ëاإضسافات كبÒة على
كل اŸسستويات““.

ل ع ب ك -ب  Òو ل -د ي -ه ا م -ك -ا ن -ي -ا ت ‡ ي -ز ة
وبالتا‹ فنحن نتمنى ان يتواجد ‘
ف -ر ي -ق ي -ل -ب -ي ط -م -و ح -ا ت -ه ا ل -ر ي -ا ض س -ي -ة
واŸادية لكن ◊د الن  ⁄نحصسل على
العرضض اŸناسسب من اجل التخلي عن
خدمات الÓعب““.
ي -و ا ص س -ل  ﬁر ز ا ل -ت -ح ض س  Òم -ع ا ل -ف -ر ي -ق

حيث قال اŸدرب شسكسسب ‘ Òهذا
المر ““ ﬁرز لعب Îﬁف ويواصسل
العمل معنا بكل جد من التواجد ‘
ا  Ÿب -ا ر ي -ا ت و ر غ -م ا ن م س س -ت -ق -ب -ل -ه م -ع -ن -ا
ليسض مضسكونا ال انه يتعامل مع المر
باحÎافية كبÒة من خÓل عمله ا÷اد
‘ التدريبات ““.

ألتحق بفريق إأيسشتوريل

حلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـشش يع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـود إال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى الÈتغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـال
ع- -اد ألÓ- -عب أل- -دو‹ أ÷زأئ- -ري ألسش- -اب- -ق رف- -ي- -ق
ح -ل -يشض إأ ¤ب -ط -ول -ة ألÈت -غ -ال ،ح -يث أصش -ب -ح
ي -رت -دي زّي ف -ري -ق إأيسش -ت -وري -لُ ⁄ .ت -وّضش-ح
إأدأرة ن-ادي إأيسش-ت-وري-ل ت-ف-اصش-ي-ل أل-ع-ق-د م-ن
م ّ-دة ‘ ،أح -دث ب -ي -ان ل -ه -ا ،وأك -ت -فت ِب -ن -ق -ل
تصش -ري -ح -ات ح -ل-يشض ،ح-يث ق-ال إأن أŸدرب
ألÈت -غ -ا‹ ب -ي -درو إأÁان -وي-ل ششّ-ج-ع-ه ع-ل-ى
إأمضش -اء أل -ع -ق-د ،وأن-ه مسش-ت-ع-د ِل-ب-ذل أقصش-ى
أÛه -ودأت م-ن أج-ل مسش-اع-دة زمÓ-ئ-ه وب-ل-وغ
’ه -دأف أŸسش ّ-ط -رة .دّرب
أل- -ف- -ري -ق أ أ
ألتقني بيدرو إأÁانويل (42
سش- -ن -ة) أل Ó-عب ح -ل -يشض ‘
ف - - -ري - - -ق أك - - -ادÁي - - -ك - - -ا
ك -وÈÁأ ألÈت-غ-ا‹

موسشم .2013-2012
سشبق للمدأفع رفيق حليشض ( 30سشنة) أن لعب ‘
ب -ط -ول-ة ألÈت-غ-ال ِل-ف-رق ب-ن-ف-ي-ك-ا ون-اسش-ي-ون-ال
ماديرأ وأكادÁيكا كوÈÁأ ،أنطÓقا من عام
 ،2008وعلى مرأحل.
وق-ب-ل أل-ت-ح-اق-ه ِب-ف-ري-ق إأيسش-ت-وري-ل ،كان إأبن
ألنصشرية يرتدي زيّ نادي قطر ألقطري منذ
صشيف .2014
ك -ان ف -ري -ق إأيسش -ت -وري -ل ق-د أن-ه-ى مشش-وأره ‘
’ّول ألÈتغا‹ أŸوسشم أŸاضشي،
بطولة ألقسشم أ أ
‘ أŸركز ألـ  10من أصشل  18ناديا متنافسشا.
وه - -و ن - -اٍد ““ف - -ق ““Òم - -ن ن- -اح- -ي- -ة
ألتتويجات رغم أنه تأاسّشسض عام
.1939

أطرأف ‘ ألفريق تريد ألتعاقد مع أ’ن ميششال

عدم Œديد عقد عمرا Êيث Òاسستياء أانصسار ““السسنافر““
 ⁄يفهم ألكث Òمن أنصشار فريق ششباب
’سشباب أ◊قيقية لتعطل Œديد
قسشنطينة أ أ
أŸدرب عبد ألقادر عمرأ Êعقده ،خاصشة بعد
’ك Ìمن مرة ،قبل أن يتطور
’مر أ
ما تأاجل أ أ
إأ ¤رفضض ذلك من قبل ألتقني ألتلمسشا Êألذي
غضشب ورفضض مسشودة ألعقد ألتي قدمها له
’م Úألعام للنادي خÓل أ◊صشة ألتدريبية
أ أ
ألتي جرت ،أمسض.
 ⁄يكن األمر بسسبب اختÓف حول وجهات النظر أاو
بنود العقد ا÷ديد الذي سسبق وأان اتفق بشسأانه مع
مسسؤوو‹ شسركة اآلبار اŸالكة لغالبية أاسسهم النادي ،ولكن
ب-ال-ن-ظ-ر ل-ل-ط-ري-ق-ة ال-ت-ي  ⁄يسس-تسس-غ-ه-ا عمرا Êبإامضساء
ع -ق -ده ،خ Ó-ل ا◊صس -ة ال -ت -دري-ب-ي-ة! م-ا اع-تÈه اŸع-ن-ي
واŸتتبع Úبإاهانة.
بقدر ما عطلت اÿطوة األخÒة للمدرب ومسسؤوو‹
الفريق من قضسية اسستخراج إاجازة اŸدرب التي يتوجب
ط -ل -ب-ه-ا تضس-م-ن نسس-خ-ة م-ن ع-ق-ده ،ف-ق-د ف-ت-حت ال-ب-اب
للعديد من اإلشساعات حول عزم جهات نافذة بالفريق
على إازاحة عمرا Êودفعه إا ¤اÿروج من الباب الضسيق
ورمي اŸنشسفة.
حتى أان بعضض التسسريبات –دثت عن –ضس Òخليفته
والذي قد يكون الفرنسسي آالن ميشسال الذي تردد اسسمه
كثÒا خÓل اŸوسسم الفارط ،كخليفة ﬁتمل Ÿواطنه
دي -دي غ-وم-ي-ز ق-ب-ل أان ي-خ-ت-ف-ي وي-ع-اود ال-ظ-ه-ر ،ب-داي-ة
اŸوسسم ا÷ديد.
هذا وينتظر ،كما أاسّسر عمراŸ Êقربيه ،عودة اŸناجÒ

العام طارق عرامة للفصسل ‘ هذا ““اŸشسكل““ ولو أان كل
اŸع-ط-ي-ات ت-ت-ح-دث ع-ن اسس-ت-ي-اء ع-م-را Êوح-دي-ث-ه عن
جهات تريد هدم كل ما بناه ،منذ نهاية اŸوسسم وبداية
فÎة التحضسÒات.

مرة أخرى يثبت زين ألدين
زيدأن قدرأته ألتدريبية،
عندما تفوق على ألÈتغا‹
أıضشرم جوزيه مورينيو،
مدرب مانششسش Îيونايتد،
ليوأصشل سشلسشلة تفوقه على كل
أŸدرب Úألكبار ‘ آأخر موسشم.Ú
قاد زيدان ،ريال مدريد للفوز على
م- -انشسسس Îي- -ون -اي -ت -د ( ،)1-2سس- -ه- -رة
ال -ث Ó-ث -اء ،ل -ي -تs-وج ب-السس-وب-ر األوروب-ي
للمرة الثانية على التوا‹ ،والرابعة ‘
تاريخ النادي اŸلكي.
أاصسبح زيدان ثا Êمدرب يفوز بكأاسض
السسوبر األوروبي مرت Úمتتاليت Úبعد
أاري -غ-و سس-اك-ي  1990م-ع م-يÓ-ن ،ك-م-ا
أان- - -ه حصس- - -د  4أال- -ق- -اب ‘ السس -وب -ر
األوروبي ،منهم لقبان كÓعب (مرة
مع جوفنتوسض ،وثانية مع الريال).
زيدان الذي صسنع أاسسطورته كÓعب
مع جوفنتوسض وريال مدريدُ ،يثبت كل
ي - -وم اأن- -ه سس- -ي- -ك- -ون أاح- -د األسس- -اطÒ
ال-ت-دري-ب-ي-ة ،ف-ال-ف-رنسس-ي صساحب الـ45
عامًا ،حقق خÓل  19شسهًرا فقط ،ما
 ⁄يحققه مدربون كبار ‘ سسنوات
عديدة.

‚ح ز يدان ‘ اأول Œربة ت دريبية
له وخÓل  1 9شسهًر ا فقط الفوز بـ 6
ب طو ل ت م ن اأ ص س ل  8بطولت لعب
ب - -ه - -ا  ،و ه - -ي د وري اأب- -ط -ا ل اأوروب -ا
““ م - - - -ر ت  ، ““ Úالسس- - - -وب- - - -ر الأوروب - - -ي
““ م -ر ت  ، ““ Úوك -اأ س ض ال-ع-ا ⁄لÓ-أن-دي-ة،
والدوري الإ س سبا. Ê
ووصسل زيزو Ÿعادلة مع ريال مدريد
ج -ع-ل-ت-ه ‘ مصس-اف اŸدرب Úال-ك-ب-ار،
أاهمها التنظيم ،والتعامل األمثل مع
غرفة خلع اÓŸبسض ،وهي من أاهم
األسس -ب -اب ال-ت-ي م-ك-ن-ت-ه م-ن إا‚از ك-ل
ه- - -ذه ال- - -ب - -ط - -ولت ‘ ت - -لك ال - -فÎة
الوجيزة.
 ⁄ي- -أاِت ت- -ف -وق اŸدرب ال -ف -رنسس -ي
ﬁضض صسدفة ،ففي آاخر  8مباريات
أاوروب -ي -ة ل -ه“ ،ك -ن ال -ف -وز ع-ل-ى أاكÈ
اŸدرب Úبالعا ⁄كأانشسيلوتي ،ودييغو
سس - -ي - -م- -ي- -و ،Êوم- -اوريسس- -ي- -و سس- -اري،
وم-اسس-ي-م-و أال-ي-غ-ري ،وأاخًÒا م-وري-نيو.
ب -وسس -ع زي -دان ك -ت -اب -ة ال-ت-اري-خ إاذا م-ا
اسس -ت -ط -اع ال -ف -وز ب-السس-وب-ر اإلسس-ب-ا،Ê
األسس -ب -وع اŸاضس -ي ،أام -ام ب -رشس -ل-ون-ة،
Óن-دي-ة ،ن-ه-اي-ة
وك-ذلك ك-أاسض ال-ع-ا ⁄ل -أ
العام.

وصشفته بـ ““ملك أوروبا““

صسحف العا ⁄تتغنى بتتويج النادي
اŸلكي بالسسوبر األوروبي

أششادت صشحف إأسشبانية
وعاŸية ،بتتويج ريال مدريد
’وروبي لكرة
بلقب ألسشوبر أ أ
ألقدم بالفوز على مانششسشÎ
يونايتد  ‘ 1-2أŸبارأة ألتي
أقيمت ‘ ألعاصشمة أŸقدونية
سشكوبي .حsقق ريال مدريد،
إأ‚اًزأ بالتتويج بالسشوبر للمرة
ألثانية على ألتوأ‹ ،وهو ما
 ⁄يتحقق منذ عام .1998
كالت ألصشحف أŸديح للفريق
أŸلكي ،وبالتحديد لنجمي
’سشبا Êإأيسشكو
ألفريق أ إ
آأ’ركون ،وألÈأزيلي
كاسشيمÒو ‚مي أللقاء بÓ
منازع.
نشسرت صسحيفة ““ماركا““ اŸدريدية،
صسورة للفريق اŸلكي وهو يحتفل
ب-ال-ل-قب ،وك-ت-بت بصس-ف-ح-تها األو:¤
““ال -ري -ال ل ي -خ -وضض ال -ن -ه -ائ -ي-ات..
م - -دري - -د ي - -ف - -وز ب - -ه - -ا““ .ق- -الت إاsن
““كاسسيمÒو ،وإايسسكو تكف Óبالقضساء
ع -ل -ى م -انشسسس Îي -ون-اي-ت-د““ .نشس-رت
صسحيفة ““آاسض““ عنواًنا جذابًا ،قائلة:
““أاوروب - -ا ه - -ي““ م - -ع صس- -ورة ل- -ري- -ال
مدريد.
ك-ت-بت ‘ صس-ف-ح-ات-ه-ا““ :أاوروب-ا ِم-لك
Ÿدريد““ ،مشسÒة إا ¤أاsن كاسسيمÒو
وإايسس- -ك- -و ،أاه- -دي -ا ال -ل -قب ل -ل -ن -ادي
اŸل -ك -ي ،وأاsن ي -ون -اي -ت -د  ⁄يسس-ت-ف-ق
سسوى ‘ نهاية اللقاء.
نشسرت صسحيفة ““آاوليه““ األرجنتينية
عنواًنا مثًÒا بصسفحتها األو““ ¤ملك

السسوبر األوروبي““ ،مشسÒة إا ¤تتويج
النادي اŸدريدي بلقبه الدو‹ .23
كتبت أان sالريال يبدو أاsنه ““ليسض لديه
Óل-ق-اب““ ويسس-ت-ع-د ◊صس-د
سس -ق -ف ل  -أ
لقب آاخر ‘ السسوبر اإلسسبا ،Êأامام
غ -رÁه ال -ت -ق -ل-ي-دي ب-رشس-ل-ون-ة .ك-ان
عنوان صسحيفة ““ليكيب““ الفرنسسية:
““م -دري -د أاك Èب -ك-ث Òم-ن م-انشسسسÎ
ي -ون -اي -ت -د““ ،وذك -رت أاsن ك-اسس-ي-مÒو،
أاثبت مرة أاخرى أاّنه ““أاك Ìمن ›رد
لعب وسسط مدافع““.
امتدحت خطة اŸدرب زين الدين
زي- - -دان ‘ ال- - -دف - -ع ب - -ال - -رب - -اع - -ي
““ك-اسس-ي-مÒو ،وم-ودري-تشض ،وك-روسض،
وإايسسكو““ الذي أاظهر سسيطرة كبÒة
خ -ل -ف اŸه -اج -م Úب-ن-زÁة ،وب-ي-ل.
قالت صسحيفة ““لغازيتا““ اإليطالية:
““م -دري -د ي -ت -ع-ذر ك-ب-ح-ه““‡ ،ت-دح-ة
ت -ت -وي -ج زي -دان ب-ل-ق-ب-ه السس-ادسض م-ع
ال -ف-ري-ق ،وق-وة خ-ط وسس-ط ال-ف-ري-ق
اإلسسبا““ Êالذي بسسط سسيطرته على
جوفنتوسض قبل شسهرين““ ‘ نهائي
التشسامبيونز ليغ.
 ⁄تهتم الصسحافة الكتالونية بتتويج الريال
األوروبي ،ونشسرت صسوًرا للفرنسسي عثمان
دÁب- -ي- -ل- -ي م- -ه -اج -م ب -روسس -ي -ا دور“ون -د
اŸطلوب بقوة ‘ برشسلونة.
–دثت عن اŸفاوضسات التي “ت
‘ أاŸانيا ،خÓل السساعات األخÒة،
بشسأان دÁبيلي ،واŸطالب الفلكية
م - -ن ق- -ب- -ل ن- -ادي- -ه ال- -ذي ل ي- -ري- -د
السس -ت -غ -ن-اء ع-ن-ه سس-وى م-ق-اب-ل 150
مليون أاورو.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الموافق لـ  18ذي القعدة 1438هـ

لو¤
لدوار ا أ
 5عـــــدائ Úخرجـــــوا مـــن ا أ

مششاركة ﬁتششمة لرياضشيينا ‘ بطول ـ ـة العا ⁄بلن ـ ـدن
لمــــــال
أالعـــــاب القـــــوى ا÷زائريــــة تخيــــب ا آ

العدد

17410

19

آالن بÒان يقÎب من تدريب اŸولودية

العميد ‘ تربصش بفرنسشا و ٣مواجهات ودية ‘ الÈنامج
للب
انطلق ،عشسية أامسس ،تربصس مولودية ا÷زائر بأاعا‹ «ت »Úبجبال ا أ
ا◊دودية مع سسويسسرا –ضسÒا للموسسم ا÷ديد ،بعدما طارت التشسكيلة ‘
Óربعاء من مطار «هواري بومدين» الدو‹ باŒاه مدينة ليون،
الصسباح الباكر ل أ
للب أاين
لعا‹ جبال ا أ
قبل أان يسسلكوا مسسافة أازيد من  230كلم برا للوصسول أ
سسيقيمون هناك  12يوما بفندق من ‚ 4وم .

ﬁمد فوزي بقاصص

– ⁄قق اŸشساركة
ا÷زائرية ‘ بطولة العا⁄
للعاب القوى ا÷ارية
أ
وقائعها بالعاصسمة
الÈيطانية لندن النتائج
لن بعد
اŸرجوة منها ◊د ا آ
إاقصساء  5عدائ Úمن أاصسل
ثمانية و هو ما يفتح باب
التسساؤول حول عملية
التحضس Òلهذا اŸوعد
العاŸي.

عمار حميسسي

لو ¤م- - - -ن
لدوار ا أ
و ع- - - -رفت ا أ
ﬂتلف اŸنافسشات إاقصشاء عدة
عدائ Úعلى غرار بÓب ثابتي
ال -ذي خ -رج م -ن نصش -ف ن -ه-ائ-ي

 3000م م -وان -ع و ع -ب -د اŸالك
◊ولو الذي أاقصشي من نصشف
نهائي  800م .
و ⁄تكن مششاركة البقية أافضشل
م- -ن ال- -ذي- -ن سش- -ب- -ق -وه -م ح -يث
خرجت كنزة دحما Êمن سشباق
Óصش- -اب- -ة ون -فسش
اŸاراط- -ون ل - -إ
لمر انطبق على أام Úبلفرار
اأ
لخ - -ر م - -ن
ال- - -ذي خ - -رج ه - -و ا آ
Óصشابة .
السشباق ل إ
وأاصش-ب-حت الم-ال م-ع-ل-ق-ة ع-ل-ى
الثنائي العربي بورعدة وأامينة
بيتيشش من أاجل حفظ ماء وجه
ال-راي-ة ال-وط-ن-ي-ة و–ق-ي-ق نتائج
أافضش -ل م -ن ال -ت -ي –ق -قت ◊د
لن من خÓل ضشمان ميدالية
اآ
لق- -ل ‘ ه- -ذا اŸوع- -د
ع- -ل- -ى ا أ

العاŸي.
وحضشر الثنائي بورعدة وبيتيشش
ج- -ي- -دا ل -ه -ذا اŸوع -د وه -و م -ا
ي -ج -ع -ل ب -اب ال-ت-ف-اؤول م-ف-ت-وح-ا
ح-ول إام-ك-ان-ي-ة –ق-ي-ق ن-ت-ائ-ج و
ب-خصش-وصش أام-ي-ن-ة ب-ي-ت-يشش ف-ق-د
اسش- -ت- -غ- -لت األ- -ع- -اب ال- -تضش- -ام -ن
لسش Ó-م -ي ال -ت -ي ج -رت ب -ب-اك-و
اإ
ع -اصش -م -ة أاذرب -ي -ج -ان م-ن أاج-ل
التحضش Òلهذا اŸوعد العاŸي
علما أانها حققت نتائج ‡يزة
خÓل أالعاب باكو .
أام -ا ب -ورع -دة ف -ق -د حضش -ر ه -و
لخر جيدا لهذا اŸوعد من
اآ
خÓل ›موعة من الÎبصشات
وال - -ت - -ي ك - -ان آاخ - -ره- -ا ت- -ربصش
ب -ف -رنسش -ا واŸشش -ارك-ة ‘ ب-عضش

تعادلوا ‘ أاربع وخسسروا واحدة بتونسس

اŸن- -افسش- -ات ال- -ودي -ة و ه -و م -ا
جعله جاهزا لهذا اŸوعد .
وي -دخ -ل ب -ورع -دة ال-ي-وم أاج-واء
اŸنافسشة حيث يتطلع لتحقيق
لدوار ال -ن -ه -ائ -ي-ة
ال -ت -أاه -ل إا ¤ا أ
واŸن - - -افسش - - -ة ع - - -ل- - -ى إاح- - -دى
اŸيداليات بعد أان كان قريبا
م -ن –ق -ي -ق ذلك خÓ-ل أال-ع-اب
ري - -و ‘ الÈازي - -ل رغ - -م ن- -قصش
لمكانيات .
اإ
وأاع -اب ب -ورع -دة ح -ي -ن-ه-ا ع-ل-ى
مسش - - - -ؤوو‹ ال–ادي - - - -ة ع - - - -دم
لن
اهتمامهم بالرياضشي Úلكن ا آ
لفضشل
لمور تغÒت وننتظر ا أ
اأ
منه بعد أان وفرت له ال–ادية
والوزارة كل إامكانيات التحضشÒ
ا÷يد ‘ هذا اŸوعد العاŸي.

أاوŸبي اŸدية ينهزم بسشداسشية أامام النجم السشاحلي
انهزم فريق اأوŸبي اŸدية
اأمام نظÒه النجم
السساحلي التونسسي
بنتيجة ( ،)1-6اأمسس،
Ãدينة حمام بورقيبة
(تونسس) ،مقر تربصس
النادي اŸنتمي اإ ¤بطولة
الرابطة الأو ¤لكرة
القدم.
ت -ع -د ه -ذه اŸواج -ه -ة ال -ودي -ة
السش- -ادسش- -ة لأب- -ن- -اء ع- -اصش- -م- -ة
«ال -ت -ي -ط -ري» خ Ó-ل ت -ربصش-ه-م
ال-ت-حضشÒي ،ح-يث ت-ع-ادل-وا ‘
اأربعة وخسشروا ‘ واحدة.
وت- -ع- -ادلت تشش- -ك- -ي- -ل -ة اŸدرب
سش - -ل - -ي - -م - -ا Êاأم - -ام ال - -ن- -اديÚ
ال-ت-ونسش-ي ،Úالإف-ري-ق-ي بنتيجة
( )1-1وب- -ن -زرت بـ(  ،)0-0ك-م-ا
تعادلت اأيضشا اأمام اأندية من

ال -راب -ط -ة ال -ث -ان -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة
ويتعلق الأمر Ãولودية سشعيدة
ب-ن-ت-ي-ج-ة ( )1-1واأه - -ل - -ي ب- -رج

أاكد ا÷زائري عز الدين
دوخة ،حارسس مرمى أاحد
السسعودي ،رغبة الفريق ‘
صسنع اŸفاجأاة خÓل اŸوسسم
ا÷ديد.
قال دوخة ‘ تصشريحات متلفزة
«أاحد فريق جديد على الدوري
اŸم -ت -از ،وب -ط -ب -ي -ع -ة ا◊ال م -ن
اŸم- -ك- -ن أان ي- -واج- -ه صش- -ع -وب -ات
ك- - - -بÒة ،وأايًضش - - -ا ق - - -د يصش - - -ن - - -ع
اŸفاجأاة».
وت -اب -ع «ال -ف-رق الصش-غÒة ع-ن-دم-ا
ت -ل-عب ‘ ال-دوري اŸم-ت-از ي-ك-ون

ل - -دي - -ه- -ا ح- -اف- -ز ،وه- -ذا الشش- -يء
اإليجابي ‘ الفريق».
وأاضش- -اف دوخ- -ة «ك- -ل الÓ- -ع- -بÚ
لديهم رغبة ششديدة وقوية لكي
ن- - - -دخ- - - -ل ال - - -دوري ‘ أاحسش - - -ن
الظروف ،التحضشÒات ‘ أاحسشن
اŸسش- -ت- -وى ،وŸسشت ال- -رغ -ب -ة ‘
إاح -داث اŸف -اج -أاة ه -ذا اŸوسش-م
أامام الفرق الكبÒة».
وع- - - -ن ق- - - -رار إادخ - - -ال ا◊ارسش
األجنبي للدوري السشعودي ،علق
«ب -ح -ك -م أان -ن-ي رأايت ال-ع-دي-د م-ن
اŸباريات ‘ الدوري السشعودي،

ه - - -ذا وقسش - - -م ال - - -وف- - -د إا¤
›م- - -وع - -ت Úأاي - -ن ت - -ن - -ق - -ل
الÓعبون والطاقم الفني ‘
ال-رح-ل-ة الصش-ب-اح-ية فيما حل
ب -ق -ي -ة ال-وف-د م-ن اŸراف-قÚ
وعمال الفريق ‘ األمسشية،
وباششرت إادارة «العميد» على
رأاسشها «كمال قاسشي سشعيد»
سشباقا ضشد الزمن بسشبب عدم
جاهزية التأاششÒات لÓعبÚ
وكانت قاب قوسش Úأاو أادنى
من إالغاء تربصش فرنسشا لول
ت - -أاك - -د وصش - -ول ال- -ت- -أاششÒات
أامسشية الثÓثاء ،بعدما كانت
ت - -ت - -ج - -ه اإلدارة إا ¤ب- -ر›ة
ت- - - -ربصش بـ «لل- - - -ة سش - - -ت - - -ي»
بتلمسشان ،خصشوصشا بعد تأاخر
موعد الÎبصش بـ  48سشاعة
ب -ع -دم -ا ك -ان سش -ف -ر ال -ف -ري-ق
مقررا يوم الثن.Ú
مصشادر «الششعب» من داخل
ب- -يت اŸول- -ودي- -ة أاك -دت ب -أان
ت -ربصش ف -رنسش-ا سش-ت-ت-خ-ل-ل-ه 3
مباريات ودية على األقل من
ال- -ت- -ي “ك- -ن م- -ع- -د الÎبصش
ضش-م-ان-ه-ا ◊د السش-اع-ة ،ضش-د
ف -رق ن -اشش -ط -ة ‘ ال -ب -ط -ول -ة
السشويسشرية األو ¤والثانية ‘
انتظار تأاكيد اŸباراة الرابعة
م- -ع أاح- -د ك- -ب- -ار ال- -ب- -ط- -ول- -ة
السش -ويسش -ري -ة ،أاي -ن سش-ي-ت-ن-ق-ل
مسش- - -اع - -د اŸدرب «رف - -ي - -ق
صشايفي» ولعبوه ‘ كل مرة
برا إا ¤سشويسشرا التي تبعد
ب- -ب- -عضش ال -ك -ي -ل -ومÎات ع -ن
مكان إاقامة العميد ،وهو ما
سشيأاتي بالفائدة على رفقاء
ال- - -ه- - -داف «ﬁم- - -د هشش- - -ام
ن-ق-اشش» Ãا أان-ه-م سش-ي-حتكون
باŸسشتوى العا‹ قبل العودة

إا ¤أاجواء اŸنافسشة الرسشمية
‘  25من الششهر ا◊ا‹ ضشد
إا–اد بسشكرة برسشم ا÷ولة
األو ¤من الرابطة اÎÙفة
األو ¤لكرة القدم.
ه- - -ذه اŸب - -اري - -ات ال - -ودي - -ة
سش- - -ت- - -ك- - -ون أافضش- - -ل –ضشÒ
لÓعب Úقبل مواجهة النادي
اإلف-ري-ق-ي ب-رسش-م رب-ع ن-هائي
م-ن-افسش-ة ك-أاسش ال-ك-ونفدرالية
اإلف -ري-ق-ي-ة ل-ك-رة ال-ق-دم ،ه-و
الذي باششر عمله منذ أازيد
من  3أاسشابيع ولعب العديد
من اŸباريات الودية خÓل
تربصشه التحضشÒي منها مع
فرق جزائرية هناك بتونسش،
‘ ان- -ت- -ظ- -ار ه- -وي -ة اŸدرب
ا÷دي- -د ال -ذي ق -د ي -ل -ت -ح -ق
Ãك- - -ان الÎبصش Ÿب- - -اشش- - -رة
عمله مع الÓعب Úهناك.
ه -ذا وكشش-فت مصش-ادرن-ا ب-أان
مسش- -اع- -د م- -درب م- -ول- -ودي -ة
ا÷زائ- - -ر م- - -دل- - -ل األنصش - -ار
السش- -اب- -ق «رف- -ي- -ق صش -اي -ف -ي»
Óدارة إلقناع مدربه
توسشط ل إ
السش - -اب - -ق ال - -ف - -رنسش- -ي «آالن
بÒان» ال - - -ذي ق - - -د ي- - -ك- - -ون

اŸدرب ا÷دي -د ل -ل-م-ول-ودي-ة
خ - -ل - -ف- -ا ل- -ل- -م- -درب «ك- -م- -ال
مواسشة» ،كما ” تداول اسشم
اŸدرب ال - -ف - -رنسش- -ي اآلخ- -ر
«باتريك رÁي» الذي سشيكون
اıطط «ب» إلدارة الفريق
ال-ت-ي فضش-لت ان-ت-ه-اج سش-ياسشة
الصشمت ‘ الظرف ا◊ا‹،
ب-ع-دم-ا ت-أاك-د «ق-اسش-ي سشعيد»
أان رفضش ان- - -ت - -ق - -ال اŸدرب
«حسش -ن شش -ح -ات -ة» ل -ل -ج-زائ-ر
ل-ل-ت-ع-اق-د م-ع اŸول-ودية وكذا
اإلسشبا« Êفارناندو فازكيسش»
ج -اء ب-ع-دم-ا اتصش-لت أاط-راف
ب-ه-م م-ن ا÷زائ-ر وط-ال-ب-ت-ه-م
بعدم اللتحاق بالفريق.
م - -ن ج - -ه- -ة أاخ- -رى ،أاج- -رت
ال-ثÓ-ث-اء ال-تشش-كيلة العاصشمية
آاخ -ر م -ران ل -ه -ا ب -ال-ع-اصش-م-ة
األول ‘ ال -فÎة الصش -ب -اح -ي -ة
ب -غ -اب-ة ب-وشش-اوي وال-ث-ا Êك-ان
Ãدرسش-ة ال-ف-ن-دق-ة واإلط-ع-ام
بع Úالبنيان بالعاصشمة ،قبل
ال -ت-ن-ق-ل إا ¤ف-رنسش-ا األرب-ع-اء
أاين أاجروا حصشة اسشÎخائية
قبل الدخول إا ¤أاجواء العمل
ا÷دي صشبيحة اليوم.

يواجه غدا اÿريطيات القطري

إا–اد العاصشمة يحقق فوزا عريضشا على مÒسش ÚالÎكي

ب-وع-ري-ريج بـ(  ،)0-0ب-اŸق-اب-ل
خسش - -ر ال - -ف - -ري- -ق اأم- -ام ن- -ادي
ج -ن -دوب -ة ال -ت -ونسش -ي ب -ن -ت-ي-ج-ة
وك -ان «ل -وام» ق -د
(.)0-2
انهزم ‘ لقاء ودي با÷زائر

ال - -ع - -اصش - -م- -ة اأم- -ام الصش- -اع- -د
ا÷دي- -د اإ ¤ال- -راب- -ط -ة الأو¤
نادي بارادو ( )0-1قبل توجهه
اإ ¤ت- -ونسش ن- -ه- -اي- -ة ج- -وي- -ل -ي -ة
الفارط.

دوخة حارسس مرمى الفريق:

«أاحـ ـ ـ ـد» قادر على صشن ـ ـع اŸفاج ـ ـ ـ ـأاة
‘ الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدوري السشع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودي
أارى أان هذا األمر سشيعود بالنفع».
وأاوضشح «احÎم كل حراسش مرمى
السشعودية الذين يتمتعون Ãسشتوى
‡ي - -ز ،والح - -ت - -ك - -اك وت - -ب - -ادل
اÈÿات مع األجانب سشيفيدهم

بعـــــد انتهـــــاء عقــــده
مــــــــــــــع الفريــــــــــق

أاك .»Ìوأاضشاف «حتى اŸهاجمÚ
لن يسشجلوا العديد من األهداف
‘ اŸوسش- -م اŸق- -ب- -ل ،وسش -ت -ك -ون
هناك صشعوبة  ⁄تكن موجودة ‘
اŸاضشي.

مورينهو يتمنى بقاء
ابراهيموفيتـ ـشش ‘
مانششسش Îيونايتد

حقق فريق ا–اد
لو¤
ا÷زائر (الرابطة ا أ
لكرة القدم) ،فوزا
عريضسا على حسساب
نادي مرسس Úإادمان
الÎكي بنتيجة (‘ ،)1-5
أاول لقاء ودي له أامسس
Ãدينة ازميت الÎكية
ضسمن اسستعدادات النادي
العاصسمي للموسسم اŸقبل.
ك - -ان م - -ن اŸق- -رر أان Œرى
اŸواجهة يوم الثÓثاء لتتأاجل
إا ¤صشباح أامسش بسشبب سشوء
األح- - -وال ا÷وي - -ة Ãدي - -ن - -ة
إازميت.
وك- -ان ن- -ادي م- -رسش Úإادم -ان
م- -ن- -ت- -م -ي -ا إا ¤ال -قسش -م الأول
الÎك- -ي ل- -ي- -ن -زل إا ¤ال -قسش -م
ال- -ث- -ا ‘ Êن- -ه- -اي- -ة اŸوسش- -م
اŸنصشرم.
وي-خ-وضش أاب-ن-اء «سشوسشطارة»
مباراة ودية ثانية يوم ا÷معة
أام - -ام ن - -ادي اÿري - -ط - -ي- -ات
ال- -ق- -ط- -ري ،ع- -ل- -م -ا أان م -دة

كششف الÈتغا‹ جوزيه مورينيو اŸدير الفني لفريق مانششسشÎ
يونايتد اإل‚ليزي ،عن مصش Òمهاجم الفريق السشابق السشويدي
زلتان إابراهيموفيتشش.
وان-ت-ه-ى ع-ق-د إاب-راه-ي-م-وف-ي-تشش م-ع «الشش-ي-اط Úا◊مر» ،بنهاية
اŸوسشم السشابق ،وكان على وششك التجديد ،إال أان اإلصشابة التي
تعرضش لها أامام أاندرÿت البلجيكي ‘ الدوري األوروبي حالت
دون ذلك .ومن اŸقرر أان يعود «السشلطان» زلتان إا ¤اÓŸعب،
‘ مطلع جانفي القادم ،وتلقى عدة عروضش أابرزها من ميÓن
اإليطا‹ ،الذي أابدى اهتماما كبًÒا لسشتعادة خدماته ›ددا.
وعلق مورينيو ،خÓل تصشريحاته لششبكة «سشبورت ميدياسشت»
اإليطالية« :إابراهيموفيتشش رÃا يظل معنا».
وأاضشاف« :هو ليسش مرتبطا معنا بعقد ،ولكنه قريب من التوقيع

–ضشÒه بÎك- - -ي- - -ا ت - -دوم 12
يوما.
م -ن ج -ه -ت -ه ال -ت -ح -ق ا÷ن -اح

األÁن ل–Óاد موسشى بوخنة
ب- -زمÓ- -ئ -ه ‘ م -ق -ر الÎبصش
سشهرة الثÓثاء إا ¤األربعاء.

Ÿانششسش.»Î
وانتقل إابراهيموفتيشش الصشيف السشابق إا ¤مانششسش Îيونايتد ‘
صشفقة انتقال حر ،بعد نهاية عقده مع باريسش سشان جÒمان
الفرنسشي ،وقدم مسشتوى أاك Ìمن رائع رفقة «الششياط Úا◊مر».

: OGó``````YGE
áæ«eCG.ê
اÿميسس  ١٠أاوت  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ١٨ذي القعدة  ١٤٣٨هـ
العـ ـدد١٧٤١٠ :

koutoufcom@gmail.com
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فالك فال اÒÿ

‘ حّبـك يا بـÓدي

الحمل

سض -ي -دى ال-ط-الب دي-ر ف-ي-ا م-زيـا
ج - -ب - -ل - -ي ه - -ذاك الشض - -اب إال- -ي
مابغاشس يخزر فيا أانا شضابة وزينة
بصضح زهري دارها بيا.

الثور

إاي Óأانت بحر أانـا حوتـة فيك
وي Ó- -أانت ج- -ن- -ان أان- -ا وردة ف- -يك
وإاي Óأانت تحبني أانا نموت عليك.

ششربت العقيدة حتى الثمالة....
فأاسشلمت وجهي لرب ا÷Óله
’سشÓمنا
ولو’ الوفاء إ
Ÿا قرر الششعب يوما ماله
ولو’ اسشتقامة أاخÓقنا
Ÿا أاخلصص الششعب يوما
نضشاله
ولو’ –الف ششعب وربŸ ....ا حقق
الرب يوما سشؤواله
هو الدين يغمر أارواحنا ....بنور
اليق Úويرسشي العداله
و‚ده يكرر الصشورة نفسشها ‘ إالياذته
عن مناسشبة نوفم ،Èإاذ يقول:
تأاذن ربك ليلة قدر
وأالقى السشتار على أالف ششهر
وقال له الششعب :أامرك ربي ..وقال له
الرب :أامرك أامري

الجوزاء
^ أان من موظفي العالم غير سشعداء بوظيفتهم،
 %24يكرهون وظيفتهم الى حد كبير %87 ،يرون
أان عملهم سشببا لÓحباط ؟

حكم و
أأمثال

^ ال-ل-ح-
ال-م-خ -ظ-ات غير
ط
ه-ي ا -ط ل-ه-ا غ-ال ً
’ با ما تكون
أ
’
ج
م
ل ،أن
دون أاي توقعات ك ت-ع-يششها
مسشبقة.
^ أ
’ن ال -ح-ي-اة
عل
’ن ’ تسش-ت-ق-ر
ح
ا
ب -ي -ى ل و أ
ه
ا
ت
أ
ا
خ
ذ
ن
ك
ضش -ي -ق وات
ن -فسشك ع -ل-ى ال سش -اع عّ-ود
رضش-ا ب-ك-ل
ششيء.

طليت على البحر وشضتكيتلو همي
أانطق ليا البحر وقالي يفرج ربي
وي -ج -يك سض -ال-م غ-ان-م وال-ت-كÓ-ن ع-ل-ى
ربي.

السسرطان

^ إان في حالة التنفسص الطبيعي ،يدخل الهواء
Óنف بسشرعة  6.5كيلو متر في السشاعة ،وعند
ل أ
العطسص من الممكن أان تصشل سشرعة طرد الهواء 160
كيلو متر في السشاعة؟

ح -ن -ة ي -اح -ن -ة ي -ام-ع-ط-رة ب-رواي-ح
ال -ج-ن-ة ج-ي-ن-ي ف-ي السض-ي-رة والسض-ن ـة
ولـي هـبل عليا يديني.

األسسد

نعم الصشراحة جَميلة ..لكن ُكن
صشريحًا مِن البداية ’ ..تجامل ثم
ترمي بالصشراحة كصشدمة.

للعÈة

خ - - -رجت فـي نصضـاف الـل- - -ي- - -الـي
وط- -لـبت م- -ع- -ب- -ودي ق -لت يـاربـي
أاجمع شضملي مع شضمل محبوبي.

العذراء

جاء المعلم اللي والفتو وخياله
ب -ي -ن ع -ي-ن-يـا ذوك ١٠٠مـايجوشس
كـيف سضيرتـو فـي العقلي ـة.

الميزان

خ -ارج-ة م-ن ال-ح-م-ام وخ-دودهـا
ي- - -ح - -مـارو ال - -لـي وري - -لـي داره - -ا
يعمرولو دارو.

العقرب

غـالـي غالـي والـغـالـي ربـي مهمـا
أاتروح وتغيـب معزتـك فـي قلبـي.

^ متى Áشسي اŸسسمار على رأاسسه؟
حل العدد السشابق

^ المششط

أبتسسم

^ تزوج رجل بامرأاتين إاحداهما اسضمها
حانة والثانية اسضمها مانة وكانت حانة صضغيرة
في السضن عمرها ل يتجاوز العشضرين بخÓف مانة التي
كان يزيد عمرها على الخمسضين والشضيب لعب برأاسضها فكان
كلما دخل إالى حجرة حانة تنظر إالى لحيته وتنزع منها كل شضعرة
بيضضاء وتقول يصضعب علي عندما أارى الشضعر الشضائب يلعب بهذه
اللحية الجميلة وأانت مازلت شضابا..
فيذهب الرجل إالى حجرة مانة فتمسضك لحيته هي األخرى وتنزع
منها الشضعر األسضود وهي تقول له يكدرني أان أارى شضعرا أاسضود
بلحيتك وأانت رجل كبير السضن جليل القدر ودام حال الرجل
على هذا المنوال إالى أان نظر في المرآاة يوما فرأاى بها
نقصضا عظيما فمسضك لحيته بعنف وقال :بين حانة ومانة
ضضاعت لحانا ومن وقتها صضارت مث.Ó

يحكى أان دجاجة رأات صضديقتها أاجمل
وأافضضل منها في جميع األمور ،فبث داء
الحقد والغيرة في قلبها ،فجمعت كل
ال-دج-اج-ات ال-ت-ي ف-ي ال-م-زرع-ة وأاخذت
ت -غ -ت -اب ف -ي صض -دي-ق-ت-ه-ا ح-ت-ى ي-ك-ره-ه-ا
الجميع .بدأات تح ّسضن من صضورتها أامام
اآلخرين ،وفي إاحدى الليالي اسضتيقظت
الدجاجة فرأات أافعى تقترب منها تريد

مثÒة

أان تلدغها ،ففزعت وصضاحت بق بق بق
بق انجدوني ...ولكن ل جدوى فجميع
الحيوانات نائمة.
Óف-ع-ى :م-ا أاغ-درك!! ت-ق-تربين
ف-ق-الت ل -أ
مني بهدوء لتبثي السضم في جسضدي!!..
ف-ن-ظ-رت األف-ع-ى ب-ازدراء ال-ى ال-دج-اجة
وقالت :اصضمتي أايتها الدجاجه فأانا أالدغ
ولكني لم أالدغ أافعى مثلي يوماً ،أاما أانت
فتلدغين دجاجة مثلك كل يوم.

حكمة:

إاذا كانت األفعى ل تلدغ أافعى مثلها،
فاألولى لنا نحن بني آادم أال نلدغ بعضضنا
بعضضا بغيبة أاو نميمة.

نصسيحة:

عندما تأاكل لحم أاخيك أامام الناسس ل
تنسس أان غيرك ينظر إالى لحمك.

أاخبار

عرضضت صضورة السضيلفي التي التقطها ،باز أالدرن،
وهو يطفو في الفضضاء فوق األرضس ،منذ  5١عاما،
للبيع حيث يتوقع أان تحقق  ١٢٠٠جنيه اسضترليني،
ما يعادل حوالي  ١6٠٠دولر أامريكي .كان أالدرن
قد التقط أاول صضورة «سضيلفي» في الفضضاء أاثناء
أادائه مهمة « ،»١٢ Geminiفي نوفمبر ،١966
وقد قضضى حينها أالدرن نحو  5سضاعات ونصضف
خارج المركبة الفضضائية في  ٣طلعات .خÓل ذلك

ط -ل -عت ل -لسض -ط-ح ق-لت ل-ح-ب-ي-ب-ي
بÓك تنسضانـي ياخليلي محبتك
في قلبي كالجوهر الحقانـ ـي.

الجدي

ه -ب -طت ل -ق -اع ال -ب -ح -ر وح -ن-يت
ي-دي-ه-ا وق-لت رب-ي ك-م-ل-ي م-اراني
متمنية.

الدلو

أاول «سسيلفي» ‘ الفضساء يعرضض للبيع
‘ مزاد علني
الوقت ،تمكن أالدرن من
تصض -وي -ر ال -ن -ج-وم ووج-د
أايضض -ا ال -وقت ال-م-ن-اسضب
لل-ت-ق-اط صض-ورة ل-ه.هذه
الصضورة التي يبلغ طولها  ٢5سضنتيمترا وعرضضها ٢٠
سضنتيمترا ،تنتمي إالى مجموعة من صضور ناسضا من
بعثة « »١٢ Geminiالتي تم بيعها في مزاد في
العام .٢٠١5وتم تخزين الصضورة في أارشضيف وكالة

القوسض

مشضيت الليل وحـدي وأانـا نبكي
وأانا أانـادي ياربي لعزيز سضقملي
سضعدي.

ن - - - -اسض - - - -ا ح - - - -يث ي- - - -وج- - - -د ت- - - -ح- - - -م- - - -ل رم- - - -ز
« »699٢6/66NASA/وق- -رر م- -الك م- -ج- -م- -وع -ة
صضورة بعثة « »١٢ Geminiعرضس الصضورة للبيع
بدءا من سضعر  ١٢٠٠جنيه اسضترليني في مزاد علني
سضيعقد ،في الـ ١٤من سضبتمبر المقبل.

الحوت

المنجل عمرو مايسضوى القلب
مايحب غير اللي يهوى.

áMGÎ°SG

الخميسش  ١٠أاوت  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ١٨ذي القعدة  ١٤٣٨هـ

متاهـــــة
األرقــــام
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الكلمــــات السسهميـــة
’عب دولي
تشصيلي

ننطلق من الدائرة
السسوداء ‘ أاعلى
الشسبكة لنصسل إا¤
الدائرة السسوداء
’خرى ،شسرط أان Œمع
ا أ
‘ النهاية  ٣٥٢نقطة
ؤأا’ “ر ‘ رقم ؤاحد
إا’ مرة ؤاحدة.

6

’شسارة –توي على
هذه ا إ
دؤائر مرقمة من ١إا ٨ ¤ؤ‘
نفسس الوقت على حرؤف
ﬂتلفة بحيث أان رمز
’شسارة يتكون من
ا إ
›موعة أارقام ترجمه
إا ¤حرؤف ثم اجمع هذه
ا◊رؤف فتحصسل على
’حد الكتب
اسسم أ
السسماؤية.

للنهي
متشصابهان
رجاء
متشصابه

٢

شصهر ميÓدي و’ية
وجع
مصصدرة اسصتفسصر «م»
للماء
تكرر «م»
اسصتمر
آالة طرب

سصن

ثلثا ورد

٥

لتخيير
قادم
إاله

للتعريف
اشصمل

سصئم
يقنط «م»

عطل
عشش «م»

للجر
ظرف مكان

نصصف أاكل ’يداع
للنصصب «م»

٧

علل
حرف مكرر

من أاخطاء
كرة القدم

دردشسة
لسسهم
اأ

858

جوهر

والدتي

٣

’عب دولي
أارجنتيني

١٧٤١٠

للتعريف ’عب دولي
إايفواري
يصصافح

شصهر
ميÓدي
قواعد
ثلثا نور
عملة أاسصيوية

العدد

رقــــــــــم

مخدة
ناقوسش «م»
حيوان

لعبــــة الحـــروف

للنصصب
متشصابهة
مرضش معدي «م»

حارسش دولي
برتغالي

فاه
يلحق
القواعد

أللغز:

سس-ر ب-اŒاه ا أ
’سس-هم
م-ب-ت-دئ-ا ب-ا◊رف أالف
(أا) ح------ت------ى تصس-----ل إا¤
حرف الÓم (ل) لتجد
الكلمة اŸفقودة.

أالح ـ ـ ـ ــل

كلمات سسهمية
كلمة سسر
دردشسة ألحروف
لعبة ألحروف

صسابونجي
ألرأحل
مطالب
أألحباسس

مدينة أنجليزية يحمل فريق
لكرة ألقدم أسسمها

١

قارة صصفراء
٣

٢

٥

٤

٧

6
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ألكلمـــــــات:

الكواكب ،اŸهراسس ،السسائل ،شسغل ،ا’سسئلة ،النجوم ،اŸذنبة،
’جوبة ،الرؤؤية ،القمر،
البلور ،فخا ،التنجيم ،اÿفيف ،ا أ
النفسس ،ا÷لوسس ،البصسارات ،الصسندؤق ،الفرار ،اŸناقشسة،
العÓقة ،الرجالية ،السسبب ،مرأاة ،السسر،
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أافقيا :محمد الصصالح طواشش ،اسصبانيا،
مد ،باري ،دال ،سصقي ،ام ،سصنة ،ال ،لي،
حسصن قطوني ،معمل ،أاعمل ،رسصكل ،ان،
ري ،أامسش ،اليونان ،كريم بودشصيشش،
عموديا )١ :سصموم ،كامل ،حادق ،سصلم،
حر ،شصم ،ناي ،يسصمع ،القل ،ا.ا.ا.ا ،.يم،
باب ،مرسصل ،طعم ،لو ،صصبي ،لوم ،دين،
لندن ،يدسش ،ين ،حياة ،شصارك ،طال،
نيروبي،
الحل متاهة ا أ
’رقام

٢٥ + ٢٤ + ١١١ + ١١٢ + ١١٣ + ٠٩
٦٠٤ = ٩٤ + ٩٢ +
الحل  /تسسل ؤتثقف

ج  - ١ /أأحÓم مسستغانمي
عابر سسريري
 - ٢زهور ونيسسي ألزهور
وأألشسوأق
 - ٣أسسماعيل عموقات
أألجسساد ألمحمومة

` 10
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ة
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ج
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ل

ا

ل

الحل  /كلمات متقاطعة

` 11
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ل

أا

سش

ئـ
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ة
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ب

سش

ل

ا

`

شسطب الكلمات اŸدؤنة داخل اŸربعات ‘ جميع ا’Œاهات
مع اسستعمال أاؤل ؤآاخر حرف للكلمة

’يوبي
أا  -صسÓح لدين ا أ
ب  -ا’سسكندر المقدؤني
ج  -عمرؤ بن العاصس

` 4 `` 3 ` 2

الكلمــات السسريــة
كلمة
السسر:

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

 ) ١إاعÓمي مصصري
 ) ٢ثلثا حمل ،قارة عجوز
 ) ٣قبيح «م» ،للنفي ،دلو  ،للسصقي،
 ) ٤ب- -ره- -ان ،نصص- -ف ح- -اسص- -ة ،ضص- -م -ي -ر
للمخاطب «م»
 ) ٥بعث «م» ،للجزم
 ) 6للنداء ،صصوت ا’نفجار ،ثروة،
 ) ٧ناقد سصينمائي فلسصطيني،
 ) ٨سصائل حيوي ،حرف مكرر،
 ) ٩شصهر قمري ،رقيق «م»،
 ) ١٠وطن ،للنصصب،
 ) ١١ف- -ي -ل -م ل -ل -م -خ -رج ال -راح -ل ع -م -ار
العسصكري،

عموديا
 ) ١روائي جزائري راحل ،وجع «م»،
 ) ٢جاسصوسش ،أافسصر،
 ) ٣لقياسش المسصافة ،مرضش التنفسش،
 ) ٤بلدية بو’ية بومرداسش ،دولة أاوروبية
«م»
 ) ٥للنفي ،حقن «م» ،حيوان قطبي،
 ) 6مفرد دول ،مسصرف،
 ) ٧موفد ،اصصلح البناء ،متشصابهان،
 )٨إاله ،شصعوب «م» ،صصيد،
 )٩اسصتمرت ،أاقاربي
 ) ١٠دق ،نادر «م»،
 ) ١١بلدية بو’ية تيبازة ،رن،

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصسÓة

^  ١0أاوت  :١9٥9ف-ج-رت اŸن-ظ-مة
ا’إره- -اب- -ي -ة (ال -ي -د ا◊م -راء) ق -ن -ب -ل -ة
شس - -دي- -دة اŸف- -ع- -ول ‘ ق- -لب ال- -قصس- -ب- -ة
با÷زائر العاصسمة ،أادت إا ¤اسستشسهاد ٥3
مواطنا و–طيم مائت Úوثمان Úمنز’.

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
 23°ا÷زائر

عنابة

 20°ا÷زائر

عنابة
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اÿميسس  ١٨ذو القعدة  ١43٨هـ اŸوافق لـ  ١0أاوت  ٢0١7م

الفري ـق ڤايـد صصالح :ا’رتقاء بالقوات البحريـة Ÿواجه ـة التحدي ـات
العمــــــل اÙـــــÎف يتــــوقف علـــــى العنصســــر البشســـــري الكــــــــفء

الواجهة البحرية الغربية ،حيث أالقى كلمة
توجيهية هنأا فيها طاقم السضفينة الفرقاطة
«الرادع» على –كمهم ا÷يد ‘ األسضلحة
واŸع -دات ،مشض -ي -دا ب -ا÷ه-ود ال-كÈى ال-ت-ي
ُب -ذلت م -ن أاج -ل الرت -ق-اء ب-ق-درات ال-ق-وات
البحرية كمكون أاسضاسضي من مكونات ا÷يشش
ال-وط-ن-ي الشض-ع-ب-ي ،ب-الع-ت-م-اد أاسض-اسض-ا ع-لى
عنصضر بشضري كفء قادر على مواجهة كافة
ال -ت -ح -دي -ات اŸعÎضض -ة ق -ائ« :Ó-إان ال-ع-م-ل
اŸه -ن -ي اŸسض -ؤوول اŸتصض -ف ب -الحÎاف -ي -ة
وا÷دية ،هو السضلوك العملي األمثل ،الذي
–رصش ال -ق -ي -ادة ال -ع -ل -ي-ا ل-ل-ج-يشش ال-وط-ن-ي
الشضعبي ،مسضتعينة بدعم وتوجيهات فخامة
السض -ي-د رئ-يسش ا÷م-ه-وري-ة ،ال-ق-ائ-د األع-ل-ى
للقوات اŸسضلحة ،وزير الدفاع الوطني ،على
تطوير القوات اŸسضلحة من خÓل التحكم
ال -ك -ام -ل ‘ آال-ي-ات ت-ط-وي-ع ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات
اŸت -ط -ورة ال -ت -ي أاصض -ب -حت ت -ط -ب -ع ال -ع -ت-اد
وال- -ت- -ج- -ه -ي -زات اŸوضض -وع -ة –ت تصض -رف

اسسÎاتيجية اŸوازنة الفاعلة

واأضض -اف ال -ف -ري -ق« :ه-ذا ا÷ه-د ال-ذي
ي-ن-درج ضض-م-ن سض-ي-اق م-واصض-ل-ة Œسض-ي-د
اإسضÎات- -ي -ج -ي -ة اŸوازن -ة ال -ف -اع -ل -ة بÚ

وزيــــــر ا’قتصســــــــاد اŸغـــــــربي السسابـــــــق سسعــــدي:

اŸغ ـرب ق ـد يدخـ ـل ‘ وضصعي ـة ’إاسصتقـ ـرار اجتماعي وسصياسصـ ـي
أاكد وزير ا’قتصساد اŸغربي السسابق الشضعور الذي زاد من حدته الفسضاد والريع
سسعيد سسعدي ،أان اŸغرب قد يدخل ‘ وغياب األمل ‘ اŸسضتقبل بالنسضبة للشضباب
وضسعية «’إاسستقرار اجتماعي وسسياسسي» وضضعف اŸصضالح الجتماعية».
تكون نتائجها «وخيمة» ‘ اŸسستقبل .كما أاشضار إا ¤أانه منذ أاك Ìمن ثمانية أاشضهر
مضسيفا ،أان اسستمرار احتجاجات واŸغرب يعيشش على وقع حراك الريف
«ا◊راك» يعكسس الضسعف الهيكلي الذي ال -ذي ي -ع -د ح-رك-ة اح-ت-ج-اج-ي-ة ذات ط-اب-ع
تعا Êمنه اŸملكة والذي يؤودي بشسكل شضعبي واجتماعي ،بدأات على إاثر اŸوت
دوري إا ¤احتجاجات ‘ ﬂتلف مناطق اŸأاسض -وي Ùسض -ن ف -ك -ري ،ت-اج-ر السض-مك
ومدن البÓد .الذي سضحقته شضاحنة نقل القمامة ‘ شضهر
أاضض- -اف ك- -اتب ال- -دول- -ة السض- -اب- -ق م- -ك -ل -ف أاك-ت-وبر Ã 2016دي -ن-ة ا◊سض-ي-م-ة ،ب-ع-د أان
با◊ماية الجتماعية واألسضرة والطفولة ‘ ح -اول اسضÎج -اع بضض -اع-ت-ه ال-ت-ي ح-ج-زت-ه-ا
م- -ق- -ال نشض- -ر ،أامسش ،ب- -أاسض- -ب- -وع -ي -ة «ج -ون الشضرطة.
أاف - -ريك» ،أان «اسض - -ت - -م - -رار ه - -ذه ا◊رك - -ة وأاوضضح اإلطار السضابق ‘ حزب التقدم
الجتماعية يعكسش مدى الضضعف الهيكلي والشضÎاكية الذي اسضتقال منه ‘ ،2014
الذي يعا Êمنه اŸغرب والذي يؤودي دوريا أان «اسضتئناف الحتجاجات الشضعبية التي
إا ¤احتجاجات ‘ ﬂتلف مدن ومناطق تقمصضها حراك الريف ،يعكسش أايضضا أازمة
البÓد» .مضضيفا ،ان «هذه (الحتجاجات) الوسضاطة السضياسضية التقليدية وفشضل قوة
سض- -ب -ب -ه -ا الشض -ع -ور ب -ال -ظ -ل -م الج -ت -م -اع -ي تركيز السضطات حول اŸلك» .مضضيفا ‘
والتهميشش والتعسضف الذي تواجهه يوميا هذا الصضدد ،أان «رئيسش ا◊كومة األسضبق
ال -ف -ئ -ات الضض -ع-ي-ف-ة م-ن
عبد اإلله بن كÒان قد صضرح مؤوخرا ليومية
السض-ك-ان وه-و
«أاخبار اليوم» ،أانه  ⁄يتم إاشضراكه ‘
إاعداد مشضروع ا◊سضيمة ،منارة
بعد  ٢٢سسنة من الوجود
اŸتوسضط (الذي انطلق ‘
 ،)2015وال- - - - - - -ذي أادى
ع- -دم Œسض- -ي- -ده إا¤
إاشض - -ع - -ال ف - -ت - -ي- -ل
التوترات
الجتماعية ‘
الريف».
أاع -ل -ن م -ن أاط -ل -ق -وا ع -ل -ى أان-فسس-ه-م «ف-ري-ق ’ت-رب-ي-ون» ‘ ب-ي-ان،
وت-اب-ع سضعدي
اسستلمت «الشسعب» نسسخة منه ،عن توقف العنوان عن الصسدور ق- - - -ول - - -ه« ،إان
اعتبارا ،من اليوم اÿميسس.
اŸواط- -ن Úل
وأارج -ع ال -ب -ي-ان سس-بب ال-ق-رار إا ¤ال-دي-ون اÎŸاك-م-ة .ك-م-ا ط-لب ي -ث -ق-ون ك-ثÒا
البيان كل اŸسسؤوول Úوعلى جميع اŸسستويات ،التدخل العاجل ‘ اŸؤوسضسضات
(برŸان
’بقاء هذا العنوان على قيد ا◊ياة ،وأان الفريق
’يجاد حلول إ
إ
وأاحزاب
قرر مواصسلة العمل من أاجل هذا الهدف.
ون-ق-اب-ات وه-يئات
(الشسعــب)

«’تربي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـون» تتوق ـ ـ ـف
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن الصص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدور

اÛتمع اŸد )Êوذلك ما عكسضته مشضاركة
 %25فقط من اŸغربي ‘ Úالنتخابات
التشضريعية األخÒة»ﬁ ،ذرا من أانه «‘
حال عدم تصضحيح التوجه ،فإان البÓد قد
ت -دخ -ل ‘ وضض-ع-ي-ة لإاسض-ت-ق-رار اج-ت-م-اع-ي
وسض- -ي -اسض -ي ت -ك -ون ن -ت -ائ -ج -ه -ا وخ -ي -م -ة ‘
اŸسضتقبل».
ويتعلق األمر  -كما قال « -بتغي Òالنموذج
التنموي من خÓل بديل يهدف إا ¤إاقامة
دولة دÁقراطية تنموية واجتماعية».
أام- -ا ب- -خصض- -وصش ال- -ف -وارق الج -ت -م -اع -ي -ة
وا÷ه - -وي - -ة ‘ اŸغ - -رب ،أاأاك - -د اŸسض- -ؤوول
السض- -اب- -ق أان ه -ذه األخÒة «ت -ع -كسش ع -ج -ز
اÿي- -ارات الق- -تصض- -ادي- -ة والج- -ت- -م -اع -ي -ة
ل- -ل- -مسض -ؤوول ‘ Úالسض -ت -ج -اب -ة ل -ت -ط -ل -ع -ات
السضكان».
كما أاشضار إا ¤أان «سضنوات  2000قد عرفت
ازده -ار أاق -ل -ي -ة صض -غÒة م -ن اŸق -رب Úم-ن
السضلطة السضياسضية التي اسضتفادت من مزايا
–ري- -ر الق -تصض -اد وخ -وصضصض -ة الق -تصض -اد
اŸغ - -رب - -ي ،دون أان ي- -ن- -ع- -كسش ذلك ع- -ل- -ى
اإلنتاجية وتوف Òمناصضب الشضغل الÓئقة أاو
من خÓل تنمية بشضرية».
وأاضضاف ذات اŸسضؤوول اŸغربي ،أان «ذلك
أادى إا ¤تركيز كب ÒللÌوات واسضتقطاب
اجتماعي ‚م عنه اندلع حركة  20فÈاير
 ،»2011مؤوكدا أانه «ابتداء من  ،2012على
إاثر أازمة منطقة األورو وتدهور توازنات
الق -تصض -اد ال -ك -ل -ي ،ح -يث أاث -رت إاج-راءات
ال-ت-قشض-ف اŸا‹ ع-ل-ى اŸسض-ت-وى اŸع-يشض-ي
والنفسضي لفئات واسضعة من السضكان».
وخلصش سضعيد ‘ األخ ،Òإا ¤أان «ذلك قد
أادى إا ¤ت- -زاي- -د ا◊رك- -ات الج- -ت -م -اع -ي -ة
واŸظ - -اه - -رات ،ح- -يث ” إاحصض- -اء 11000
خÓل سضنة  2016لوحدها ،بحسضب تصضريح
أاخ Òللناطق باسضم ا◊كومة.

 26°وهران
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التضصامـ ـ ـ ـ ـ ـن اإ’فريق ـ ـ ـ ـي..
عÓمة جزائرية مسصجل ـ ـة

أأم Úبلعمري

«الشسعب» ‘ :اليوم الثالث من زيارته
إا ¤الناحية العسسكرية الثانية اأشسرف
الفريق أاحمد ڤايد صسالح نائب وزير
الدفاع الوطني ،رئيسس أاركان ا÷يشس
الوطني الشسعبي ،أامسس ،على تنفيذ
“رين رمي بالصسواريخ سسطح -سسطح،
وتفقد بعضس وحدات الناحية.جاء هذا
‘ بيان وزارة الدفاع الوطني تلقت
«الشسعب» نسسخة منه.

أافرادها.
فتحقيقا لهذه الغاية ،نحرصش اليوم ،على أان
ي -ت -م ت -ن-ف-ي-ذ م-ث-ل ه-ذه ال-ت-م-اري-ن ال-ب-ح-ري-ة
بالرمايات ا◊قيقية ،بغرضش “ك Úالعنصضر
ال -بشض -ري م -ن أان ي-ت-ك-ي-ف بصض-ف-ة ك-ام-ل-ة م-ع
معطيات ومتطلبات العمل اÎÙف ،الذي
يسض -ت -وجب ب -دوره ح -ت -م-ي-ة اك-تسض-اب ذه-ن-ي-ة
التوافق الكلي مع طبيعة اŸهام اŸوكلة،
ومع ﬂتلف األحوال والظروف اÙيطة،
وم -ع مسض-ت-ل-زم-ات –ق-ي-ق ج-ودة اŸردودي-ة
ال-ف-ردي-ة وا÷م-اع-ي-ة ،ف-ت-ل-كم هي أابجديات
العمل اÎÙف ،وذلكم هو النهج القوË
ال -ذي م -ن شض-أان-ه اإلسض-ه-ام بصض-ورة إاي-ج-اب-ي-ة
وفعلية ‘ تقوية ا÷هد ا÷ماعي اŸبذول».

 30°وهران

الثمن  ١0دج

أاشســـرف علــــى “ــــرين بالصسواريــــخ سسطح -سسطــح بالناحيـــة العسسكريــة الثانيــة

Ãضض-ل-ع ال-رم-ي ل-ل-ق-وات ال-ب-ح-رية بالواجهة
الغربية بوهران ،ورفقة اللواء سضعيد باي
ق-ائ-د ال-ن-اح-ي-ة ال-عسض-ك-ري-ة ال-ث-ان-ي-ة ،وال-ل-واء
ﬁمد العربي حو‹ قائد القوات البحرية،
تابع الفريق ›ريات التمرين الذي نفذ من
قبل طاقم السضفينة الفرقاطة «الرادع» التي
تعززت بها قواتنا البحرية سضنة ‘ 2016
إاط -ار ب -رن -ام -ج –ديث وت -ط-وي-ر وعصض-رن-ة
أاسضطولها البحري.
تنفيذ “رين الرمي ” على هدف بحري،
وهو عبارة عن باخرة قدÁة ” تخصضيصضها
كدارئة للرمي ،حيث ” “ثيل معركة بحرية
قريبة من الواقع ضضد هدف معادي ،ويهدف
هذا التمرين إا ¤إاتقان التحكم ‘ اسضتعمال
األسضلحة الكÈى اŸوجودة ‘ حوزة القوات
البحرية ،خاصضة الصضواريخ اŸضضادة للسضفن
ا◊رب- -ي- -ة ،وم- -راق- -ب- -ة ف -ع -ال -ي -ة األسض -ل -ح -ة
اŸكتسضبة.
ك -م -ا ي -ن -درج ال -ت -م -ري -ن ‘ إاط-ار السض-تÓ-م
ال-ن-ه-ائ-ي ل-لسض-ف-ي-ن-ة ال-ف-رق-اطة «الرادع» بعد
ال-ت-أاك-د م-ن ف-ع-ال-ي-ت-ه-ا ال-ع-م-ل-ي-ات-ي-ة ،وقد ”
تنفيذه وتدم Òالهدف البحري بدقة عالية،
وهو ما يعد ‚احا آاخر وثمرة من ثمار
Óطقم والتحكم ‘
التحضض Òالقتا‹ ا÷يد ل أ
األسض- -ل- -ح -ة واŸع -دات ،م -ا ي -ؤوك -د ال -ت -ط -ور
وا÷اهزية العملياتية التي بلغتها وحدات
القوات البحرية ا÷زائرية خÓل السضنوات
األخÒة.
ب -ع-د ذلك ال-ت-ق-ى ال-ف-ري-ق ب-إاط-ارات وأاف-راد
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مسضتلزمات السضتعمال الأصضوب للعتاد
اŸتطور اŸنجز ،وما يسضتحقه ذلك من
–ضض Òوتدريب نظري وتطبيقي ،وهو
م -ا سض -يضض -ف -ي ،دون شضك ،ع-ل-ى م-ردود
ق-وام اŸع-رك-ة ل-دي-ن-ا ،ط-اب-ع النسض-جام
العملياتي والتكامل ‘ العمل القتا‹
البحري ،وÁنحه بالتاأكيد صضبغة القوة
والفعالية اŸرغوبت.»Ú
ب -ع -ده-ا اسض-ت-م-ع ال-ف-ري-ق اإ ¤ت-دخÓ-ت
الأف -راد وانشض -غ -الت -ه -م وال-ت-ي انصض-بت
ج - -م - -ي - -ع - -ه- -ا ح- -ول ال- -وف- -اء ال- -ك- -ام- -ل
والﬁÓ-دود ل-ل-ج-يشش ال-وط-ن-ي الشضعبي
ول-ل-ج-زائ-ر والسض-ت-ع-داد التام للتضضحية
‘ سضبيل اأمنها واسضتقرارها ووحدتها
ح -ت -ى اآخ -ر ق -ط-رة م-ن دم-ائ-ه-م« ،واإن-ه
لقسضم لو تعلمون عظيم».
م -ع ال -ع -ل-م ك-انت ل-ل-ف-ري-ق خÓ-ل ال-ي-وم
الثا Êمن الزيارة اأنشضطة عدة ،حيث
دشضن وحدات ومرافق هامة ،وذلك ‘
اإطار اسضÎاتيجية تدعيم قوام اŸعركة
للجيشش.
وشضملت عملية التدشض« Úرايسش حسضان
ب -ارب -ي -ار» ،ال -ت -ي ” تصض -ن -ي -ع -ه -ا ع -ل -ى
مسض -ت -وى م -وؤسضسض -ة ال -ب -ن -اء وال -تصض -ل-ي-ح
البحري ،Úالرائدة ‘ هذا اÛال.كما
شضملت مدرجا جديدا لهبوط واإقÓع
ال -ط-ائ-رات وسض-ري-ة ال-ت-م-وي-ن ب-ال-وق-ود،
وال -ت -ي ي -اأت -ي اإ‚ازه -ا ك -وح-دة اإسض-ن-اد
ب- -اŸواد ال- -بÎول- -ي- -ة ‘ اإط -ار ﬂط -ط
تطوير سضلسضلة الإمداد للجيشش ،فضضÓ
ع -ن ك -ون -ه -ا ت -ت-م-ي-ز Ãرون-ة اسض-ت-خ-دام
“ك- -ن -ه -ا م -ن الضض -ط Ó-ع Ãه -ام ن -ق -ل
الوقود ،توزيعه وتخزينه ،اإضضافة اإ¤
اإجراء التحاليل ومراقبة النوعية.

كانت أابواب ا÷زائر و’ تزل مفتوحة أامام الشسعوب
اŸك -اف -ح -ة م -ن أاج -ل قضس -اي -اه -ا ال-ع-ادل-ة و’سس-ت-ع-ادة
ح -ري -ت -ه -ا واسس -ت -ق Ó-ل-ه-ا و’ ع-جب ‘ ذلك ف-ا÷زائ-ر
مشسهود لها ‘ الدفع Ãسسار اسستكمال –رير القارة
’فريقية من ا’سستعمار ،حيث احتضسنت حركات
ا إ
’ف -ري -ق -ي و دربت ال -ك -ث Òم -ن
ال- -ت- -ح- -رر ال -وط -ن -ي ا إ
رجا’ت ورموز ا◊رية ومكافحة اŸيز العنصسري ‘
ال-ق-ارة السس-م-راء ع-ل-ى غ-رار ن-ي-لسس-ون م-ان-دي Ó-وه-ي
ال -ت -ي وق -فت و’ ت -زال إا ¤ج-انب الشس-ع-ب ÚاÙت-لÚ
الفلسسطيني والصسحراوي و ⁄تبدل تبدي Óولهذا ⁄
ي -ك -ن وصس -ف «ق -ب -ل -ة ال -ث -وار» ال-ذي أاط-ل-ق-ه ال-زع-ي-م
ا’فريقي أاميلكار كابرال على ا÷زائر رميا للورود.
اسس -ت -م -رارا ‘ ه -ذا ال -ن -ه -ج ت -ف -ت -ت -ح ال -ي -وم Ãدي-ن-ة
’ط-ارات
ب -وم -رداسس ف -ع -ال -ي -ات ال -ط -ب -ع -ة ال -ث -ام -ن -ة إ
ال -ب -ول -يسس -اري -و وال -دول -ة الصس-ح-راوي-ة وه-ي ﬁط-ة
أاخ -رى Œدد م -ن خ Ó-ل -ه -ا ا÷زائ -ر ال -ت-زام-ه-ا ب-دع-م
القضسايا العادلة واحتضسان حركات التحرر Œسسيدا
لروح التضسامن مع اŸضسطهدين و»اÙڤورين» وهذا
تصس -رف ’ Áك-ن اخ-تصس-اره ‘ م-وق-ف سس-ي-اسس-ي ف-ق-ط
ولكن التزام نابع من ثقافة تضسامنية متأاصسلة لدى
الشسعب ا÷زائري ولعل كل من تابع اŸقابلة الكروية
ال -ت -ي ج-م-عت ال-ف-ري-ق ال-وط-ن-ي ا÷زائ-ري وال-ف-ري-ق
الفلسسطيني العام اŸاضسي يكون قد فهم الرسسالة التي
بعث بها الشسعب ا÷زائري إا ¤العا ⁄وإا ¤ا’شسقاء
ال -ف -لسس -ط -ي -ن -ي Úع -ن-دم-ا ن-اصس-ر ف-ري-ق اÿصس-م ع-ل-ى
حسساب اŸنتخب الوطني نفسسه و’ أاتصسور أانه ‘ حال
ي- -واج- -ه اŸن- -ت- -خب الصس- -ح- -راوي اŸن- -ت- -خب ال- -وط -ن -ي
’ن-ه ط-ب-ع
سس -ي-تصس-رف ا÷م-ه-ور ا÷زائ-ري غ Òه-ذا أ
أاصس- -ي- -ل وال- -ط- -ب -ع ي -غ -لب ال -ت -ط -ب -ع دائ -م -ا ،ف -الشس -عب
ا÷زائ -ري ج -ب -ل ع -ل -ى ال -وق -وف ‘ صس -ف اŸظ -ل-ومÚ
’ف-ري-ق-ي
’م-ر ب-ال-ب-ع-دي-ن ا إ
خ -اصس-ة ع-ن-دم-ا ي-ت-ع-ل-ق ا أ
وال -ع-رب-ي ،تصس-رف يسس-ت-ن-د إا ¤ق-ن-اع-ة ت-ت-غ-لب ع-ل-ى
اŸواق-ف السس-ي-اسس-ي-ة ال-ظ-رف-ية التي تخضسع ◊سسابات
اŸصسالح وهذا ما يفسسر اŸواقف اŸبدئية للجزائر التي
 ⁄ت -ت -خ -ل ع -ن -ه -ا ح -ت -ى وه-ي “ر ب-أاح-لك ال-ظ-روف
وفضس -لت ال -ت -مسسك ب -ه -ا وح -ي -دة و ⁄تسس -تسس -ل-م أام-ام
اŸسساومات والضسغوط وقاومت العاصسفة حتى ا‚لت
الرؤوية .
إان احتضسان ا÷زائر للجامعة الصسيفية للبوليسساريو
ل -يسس إا’ مشس -ه -دا م -ن مشس -اه -د ال -تضس-ام-ن م-ع الشس-عب
’فريقية
الصسحراوي و مع كل شسعوب ودول القارة ا إ
’شسقاء الصسحراويون الفارون من بطشس ا’حتÓل
فا أ
’من و’ تزال على مدار
كانت لهم ا÷زائر اÓŸذ ا آ
أاك Ìم- - -ن  40سس -ن -ة و’ ت -زال ‘ ان -ت -ظ -ار اسسÎج-اع
أاراضس- -ي- -ه- -م اŸسس- -ل- -وب -ة ك -م -ا وج -د ال -ف -لسس -ط -ي -ن -ي -ون
’ف- -ارق- -ة ال- -ق- -ادم- -ون م- -ن ج- -ن- -وب
والسس - -وري - -ون وا أ
’من
الصسحراء بدورهم و’عتبارات إانسسانية اÓŸذ ا آ
كذلك و” اسستقبالهم وإايواؤوهم رغم وضسعهم غÒ
ال -ق -ان -و Êإا’ أان عصس -اب-ات ت-ه-ريب ال-بشس-ر وال-دع-ارة
’وراق
وال -تسس -ول دخ-لت ع-ل-ى اÿط وأاخ-ل-طت ك-ل ا أ
ف -أاصس -ب -ح وج -ود ه -ؤو’ء خ -ط -را ح -ق -ي -ق -ي -ا ع-ل-ى أام-ن
ا÷زائر واسستقرارها.

سصفينة اŸدرسص ـة «الصصوم ـام»ترسصو Ãين ـاء ا÷زائـ ـر
رسست امسس Ãيناء
ا÷زائر العاصسمة
السسفينة اŸدرسسة
«الصسومام» رقم ا937 ÏŸ
عقب انهائها تنفيذ
ا◊ملة التدريبية
ال -ب -ح -ري -ة ل -ل -ط -ل -ب-ة الضض-ب-اط
ال- - -ع - -ام - -ل« Úصض - -ي - -ف»2017 -
والتي جرت ‘ الفÎة اŸمتدة
من  01جويلية اإ 08 ¤اأوت
ا÷اري حسضب ما اورده بيان
لوزارة الدفاع الوطني
واأشضرف على مراسضم تفتيشش
السضفينة اŸدرسضة « الصضومام»
ب - -الأمÒال - -ي - -ة رئ- -يسش اأرك- -ان
ال -ق -وات ال -ب -ح -ري -ة ال -ل-واء ب-ن
م - - -داح ﬁف - - -وظ اأي - - -ن ق- - -ام
ب -ت -ف -ت -يشش م -رب -ع -ات ال -ط -ل -ب-ة
وال- -ط- -اق- -م وﬂت- -ل- -ف اأقسض -ام
السضفينة -يضضيف البيان.
وخ-لصش ال-ب-ي-ان ب-اأن» ا◊م-لة

ال- -ت- -دري- -ب- -ي -ة «صض -ي -ف»2017 -
التي اسضتغرقت ( )38يوما من
ال- -ت- -دريب م- -ن -ه -ا (  )15ي- -وم- -ا
ت -وق-ف-ات ‘ م-وان-ئ اأج-ن-ب-ي-ة و
( )23يوما من الإبحار اأتاحت
ل ( )116طالبا ضضابطا عامÓ
م - -ن اإسض - -ت - -ك - -م- -ال مسض- -اره- -م
التكويني ع Èتطبيق معارفهم

ال - -ن - -ظ - -ري - -ة اŸك - -تسض - -ب - -ة ‘
اŸدرسض- -ة ال- -ع- -ل -ي -ا ال -ب -ح -ري -ة
واإختبار تاأقلمهم مع الظروف
اÓŸح-ي-ة ا◊ق-ي-ق-ي-ة والتعرف
على طبيعة ا◊ياة على اÏŸ
وكذا التحكم ‘ ﬂتلف اأنواع
الأسض-ل-ح-ة واŸع-دات اŸنصض-ب-ة
على السضفينة» .

