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زعÓن يتفقد
مششاريع قطاعية
باŸدية

زما‹ ‘ زيارة
عمل اإ ¤ڤاŸة
يقوم مراد زما‹ وزير العمل
والتششغيل والضشمان الجتماعي،
اليوم ،بزيارة عمل وتفقد
للهيئات التابعة للقطاع بولية
قاŸة ،وذلك بداية من السشاعة
 ٠٩ : ٠٠صشباحا ،والنطÓق من
مقر الولية.

قتيل وجريحÚ
ببوسشعادة –ت
عجÓت جرار فÓحي

ولد علي يفتشش
ﬂيمات الششباب
والتسشلية
يقوم وزير الششباب
والرياضشة الهادي ولد
علي ،اليوم ،بزيارة عمل
اإ ¤ولية جيجل لتفتيشش
ﬂيمات الششباب .

يقوم وزير الأششغال
العمومية والنقل عبد
الغني زعÓن ،اليوم،
بزيارة عمل وتفقد اإ¤
ولية اŸدية للمتابعة
اŸيدانية Ÿششاريع قطاعية.

اإلثنين  ٢١أاوت  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٢٩ذي القعدة ١٤٣٨هـ

رئيسش برŸان
الصشحراء الغربية
خاطر اأدوه ضشيف
منتدى ا◊وار
تسشتضشيف جريدة ا◊وار ‘
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info@ech-chaab..com
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خلف حادث اصشطدام جرار
فÓحي بثÓث اأششخاصش كانوا
داخل فناء منزل بحي ﬁمد
ششعبا Êببوسشعادة مقتل امراأة
تبلغ من العمر  ٢١سشنة وجرح
ششخصش Úاآخرين بجروح
د
د
ع
ل
ا
١٧4١٩
بليغة.
وحسشب مصشالح ا◊ماية
اŸدنية وحدة بوسشعادة فاإن
الضشحايا تعرضشوا لعملية
دهسش من قبل جرار فÓحي
وهم بفناء اŸنزل بعد اأن
اصشطدم ا÷رار بهم و” نقلهم
من قبل ذات اŸصشالح اإ¤
السشتعجالت الطبية
Ÿسشتششفى رزيق البششÒ
عرفت مصشلحة الأنف والأذن وا◊نجرة وحدة سشيدي بلوة
ببوسشسشعادة.
باŸركز السشتششفائي ا÷امعي ندير ﬁمد بتيزي وزو،
اأمسش ،اإجراء اأول عملية جراحية لسشتئصشال الفك متبوعة
بالزرع الذاتي على مريضش مصشاب بسشرطان ‘ الفك
السشفلي.
وجرت هذه العملية الكبÒة التي تتطلب من  ١٠اإ١٢ ¤
سشاعة لأول مرة على مسشتوى هذه اŸصشلحة من طرف
الدكتور سشعيد جباري طبيب جراح ﬂتصش ‘ الوجه والفكÚ
والذي التحق موؤخرا Ãسشتششفى تيزي وزو ،حسشبما صشرح به
للصشحافة رئيسش الأطباء باŸصشلحة
قبل بداية العملية.
ويبلغ اŸريضش الذي اأجريت له
لقي سشبعة اششخاصش حتفهم
العملية  4٦سشنة وهو مصشاب
واأصشيب  ٢٣اآخرون بجروح
بورم ‘ الفك السشفلي ‡ا
متفاوتة اÿطورة ‘ ،عدة
تطلب السشتئصشال الكلي
حوادث مرورية وقعت
لهذا ا÷زء من الوجه
Ãختلف مناطق الوطن خÓل لوقف تطور اŸرضش حسشب
 ٢4سشاعة الأخÒة ،حسشب
الدكتور موسشاوي .
حصشيلة اأوردتها ،اأمسش،
مصشالح ا◊ماية اŸدنية.
واأكدت ذات اŸصشالح ،اأن اأثقل
حصشيلة للحوادث سشجلت على
مسشتوى ولية ا÷لفة بوفاة
ششخصش Úواإصشابة اآخر
بجروح على اإثر
اصشطدام ب Úسشيارة
من الوزن اÿفيف
وششاحنة بالطريق
الوطني رقم ٠١
باŸكان اŸسشمى
ة
ي
السشدري ببلد
“كن عناصشر الششرطة بولية البيضش من اإلقاء القبضش على
.
ل
ي
ب
ل
ودائرة ع Úا
ششخصش Úمششتبه فيهما بسشرقة اŸواششي واسشÎجاع  ١٥راأسش غنم،
حسشب ما اأفاد به اأمسش بيان للمديرية العامة لÓأمن الوطني.
واأوضشح اŸصشدر ذاته اأن مصشالح اأمن دائرة الششÓلة بولية
البيضش “كنت من اإلقاء القبضش على ششخصش ٢٥( Úو 4٧سشنة)
مششتبه فيهما بسشرقة اŸواششي ،كما اسشÎجعت  ١٥راأسش غنم».
وتعود وقائع القضشية حسشب البيان «بعد اتصشال هاتفي على
الرقم الخضشر  ١٥48مفاده تعرضش اأحد الأششخاصش اإ ¤سشرقة
قطيع من الغنم لتقوم بعدها قوات الششرطة بتكثيف اأبحاثها
ودورياتها التي اأسشفرت بعد نصشف سشاعة من التبليغ ،على
توقيف مركبة باأحد حواجز اŸراقبة على متنها اŸششتبه فيهما ‘
حالة تلبسش وبحوزتهما قطيع الغنم اŸسشروق.

اأول عملية
لسشتئصشال الفك متبوعة بالزرع
Ãصشلحة الأنف والأذن وا◊نجرة

وفاة سشبعة
اأششخاصش واإصشابة
 23اآخرين خÓل
 24سشاعة الأخÒة

منتداها ،اليومّ ،رئيسش برŸان
الصشحراء الغربية خاطر اأدوه
للحديث عن اآخر تطورات
القضشية الصشحراوية
وانتصشاراتها الدبلوماسشية
اÙققة خاصشة على الصشعيد
الدو‹ ،وذلك Ãقر ا÷ريدة
ب Íعكنون ،ابتداء من
السشاعة  ١٠ : ٣٠صشباحا.

اللقاء اŸوسشع 186
÷مع ششهادات
اÛاهدين ندوة صشحفية حول
ينظم اŸتحف الوطني للمجاهد ح ص ش ي ل ة ح ر ا ئ ق
بالتنسشيق مع مديريات اÛاهدين
ت
ا
ب
ا
غ
ل
ا
واŸتاحف ا÷هوية واŸلحقات الولئية و
تنظم اŸديرية العامة
مديريات اÛاهدين ومراكز الراحة،
يوم  ٢4اأوت ا÷اري ،اللقاء اŸوسشع ١8٦
÷مع ششهادات اÛاهدين واÛاهدات
حول موضشوع « اإسشÎاتيجية التعبئة
الششاملة وسشر ‚احها ‘ الثورة
التحريرية» ،وذلك Ãقره ،ابتداء
من السشاعة  ١4 : ٠٠بعد الزوال،
فيما –دد كل موؤسشسشة اŸكان
والسشاعة اŸناسشبة.

للحماية اŸدنية بالتنسشيق مع
اŸديرية العامة للغابات،
اليوم ،ندوة صشحفية حول
حصشيلة حرائق الغابات،
وذلك باŸركز الوطني
لÓإعÓم بع Úالنعجة ،ابتداء
من السشاعة  ١٠ : ٠٠صشباحا.
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بيطري للسشهر على سشÓمة اŸواششي اŸوجهة للبيع Ãناسشبة عيد
الأضشحى وهذا ‘ اإطار برنامج مديرية اŸصشالح الفÓحية الرامي اإ¤
حماية صشحة اŸواطن من الأمراضش اŸتنقلة ع Èا◊يوان لسشيما
الكيسش اŸائي.
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ارتفعت الصشادرات إا 20.71 ¤مليار دولر

تراجع ﬁسسوسس ‘ العجز التجاري خÓل  7أاشسهر

لو ¤من  2017إا 6,17 ¤مليار دولر مقابل
لششهر السشبعة ا أ
تراجع العجز التجاري للجزائر خÓل ا أ
عجز بـ  10,61مليار دولر خÓل نفسس الفÎة من  2016أاي بانخفاضس قدره  4,44مليار دولر ما Áثل
تراجعا بلغ  42باŸئة حسشبما علمت واج لدى ا÷مارك.

وارت- -ف -عت الصص -أدرات بشص -ك -ل ك -بÒ
ل -ت-ب-ل-غ  20 , 71م- -ل- -ي- -أر دولر خ Ó-ل
الأشص - -ه - -ر السص- -ب- -ع- -ة الأو ¤م- -ن 2017
مقأبل  16 , 55مليأر دولر خÓل نفسس
الفÎة من  25 , 06 +( 2016بأŸئة)
حسصب م- -ع- -ط- -ي- -أت اŸرك- -ز ال -وط -ن -ي
ل Ó-إع Ó-م الآ‹ والإحصص-أئ-ي-أت ال-ت-أب-ع
ل- -ل- -ج- -م -أرك ،اأم -أ ال -واردات ف -ع -رفت
تراجعأ طفيفأ اإذ بلغت  26 , 87مليأر
دولر مقأبل  27 , 17مليأر دولر (-
 1 , 08ب- -أŸئ- -ة) خÓ- -ل ن -فسس ال -فÎة
حسصب نفسس اŸصصدر .و بهذا ارتفع
معدل تغطية الواردات بألصصأدرات اإ¤
 77بأŸئة مقأبل  61بأŸئة.
وتشصكلت اÙروقأت كعأدتهأ اأغلب
مبيعأت ا÷زائر اإ ¤اÿأرج (94 , 71
ب - - -أŸئ - - -ة م - - -ن ا◊ج- - -م الإج- - -م- - -أ‹
للصصأدرات) Ãبلغ  19 , 61مليأر دولر
مقأبل  15 , 53مليأر دولر خÓل نفسس
ال -فÎة م -ن  2016اأي ب-أرت-ف-أع نسص-بته
 26 , 25بأŸئة.
وت- -ب- -ق- -ى حصص- -ة الصص- -أدرات خ- -أرج
اÙروق -أت ه -أمشص-ي-ة ( 5 , 29بأŸئة
م- -ن ا◊ج- -م الإج- -م -أ‹ ل -لصص -أدرات)
Ãب- -ل -غ  ⁄ي -ت -ع -د  1 , 09م-ل-ي-أر دولر
بألرغم من ارتفأعهأ بـ  6 , 93بأŸئة
م -ق -أرن -ة ب -ن -فسس ال -فÎة م -ن . 2016
وتتشصكل هذه الصصأدرات اأسصأسصأ من
اŸواد نصصف اŸصصنعة بـ  786مليون
دولر (م - -ق- -أب- -ل  782م -ل -ي-ون دولر)
واŸواد الغذائية بـ  219مليون دولر
( 159مليون دولر) واŸواد اÿأم بـ 40
مليون دولر (مقأبل  45مليون دولر)
وم -ن-ت-ج-أت ال-ت-ج-ه-ي-ز الصص-ن-أع-ي بـ 40
مليون دولر (مقأبل  29مليون دولر)
واŸواد السصتهÓكية غ Òالغذائية بـ

 11م -ل-ي-ون دولر (م-ق-أب-ل  10مÓيÚ
دولر).
اأم- -أ ال -واردات ف -ق -د ع -رفت ب -عضس
ال- -ف- -ئ- -أت م- -ن اŸواد ت- -راج- -ع- -أ م -ث -ل
اŸنتجأت نصصف اŸصصنعة (9 , 26 -
بأŸئة) اإ 6 , 22 ¤مليأر دولر مقأبل
 6 , 85مليأر دولر ومنتجأت التجهيز
الصصنأعي ( 5 , 10 -بأŸئة) اإ8 , 41 ¤
مليأر دولر مقأبل  8 , 86مليأر دولر
واŸواد اÿأم ( 3 , 85 -بأŸئة) اإ¤
 898مليون دولر مقأبل  934مليون
دولر.
من جهة اأخرى سصجلت ›موعأت
اأخ -رى م -ن ال -واردات ارت -ف -أع -أ ع -ل -ى
غ- -رار م- -واد ال- -ت- -ج- -ه- -ي- -ز ال- -فÓ- -ح -ي
( 39 , 07+بأŸئة) اإ 388 ¤مليون دولر
م -ق-أب-ل  279م- -ل- -ي- -ون دولر واŸواد
الطأقوية ومواد التشصحيم (20 , 72 +
بأŸئة) اإ 938 ¤مليون دولر مقأبل
 777مليون دولر.
كمأ ارتفعت واردات اŸواد الغذائية
ب- -ـ  10 , 13ب- -أŸئ- -ة اإ 5 , 017 ¤مليأر
دولر مقأبل  4 , 7مليأر دولر ‘ حÚ
ارت-ف-عت واردات السص-ل-ع السص-ت-هÓ-ك-ي-ة
غ Òالغذائية بـ  1 , 77بأŸئة اإ4 , 84 ¤
مليأر دولر مقأبل  4 , 75مليأر دولر
خÓل نفسس فÎة اŸقأرنة.
ول -ت -غ-ط-ي-ة ك-ل-ف-ة اإج-م-أ‹ ال-واردات
خÓل الأشصهر السصبعة الأو ¤من 2017
وال -ت-ي ب-ل-غت  26 , 87م -ل -ي-أر دولر ”
ت -خ-ل-يصس  16 , 31م -ل -ي -أر دولر ن-ق-دا
( 60 , 7بأŸئة من اإجمأ‹ الواردات)
ب-أرت-فأع  3 , 23ب-أŸئ-ة م-ق-أرنة بنفسس
ال -فÎة م -ن سص -ن -ة  2016ب-ي-نمأ غطت
خ -ط -وط ال -ق -رضس م-ب-ل-غ  9 , 65مليأر
دولر ( 6 , 02 -ب -أŸئ -ة) اأي م -أ Áث-ل

 35 , 93بأŸئة من اإجمأ‹ الواردات.
وسص - -أه - -مت ا◊سص - -أب - -أت اÿأصص - -ة
ب -أل -ع -م -ل -ة الصص -ع -ب-ة ‘ ت-غ-ط-ي-ة 0 , 02
ب -أŸئ -ة ف -ق -ط م -ن ال-واردات Ãب-ل-غ 6
مÓي Úدولر مقأبل  2مÓي Úدولر.
و” تسص -دي -د ق -ي -م -ة م -أ ت -ب -ق -ى م-ن
ال- -واردات Ãب- -ل -غ  904م -ل-ي-ون دولر
( 3 , 36بأŸئة من اإجمأ‹ الواردات)
بـ»وسص - -أئ - -ل دف- -ع اأخ- -رى» اأي بÎاج- -ع
 17 , 37ب-أŸئ-ة م-ق-أرن-ة ب-ن-فسس الفÎة
من سصنة .2016

إايطاليا والصس– Úافظان
على مرتبتيهما كأاهم شسريكÚ
للجزائر

خÓل األشصهر السصبعة األو ¤من السصنة
ا÷أري -ة ك -أنت إاي -ط -أل -ي -أ م-ن أاه-م زب-أئ-ن
ا÷زائ- - - -ر بـ  3,5مÓ- - - -ي Òدولر (16,9
ب -أŸئ -ة م -ن إاج -م -أ‹ صص -أدرات ا÷زائ-ر)
م -ت -ب -وع-ة ب-ف-رنسص-أ بـ  2,60م-ل-ي-أر دولر
( 12,55بأŸئة) وإاسصبأنيأ بـ  2,32مليأر
دولر ( 11,23بأŸئة) والوليأت اŸتحدة
األمريكية بـ  2,09مليأر دولر (10,11
ب- -أŸئ -ة) والÈازي -ل بـ  1,39م-ل-يأر دولر
( 6,74بأŸئة) أاهم زبأئن ا÷زائر.
واح- -ت- -لت الصص Úالصص- -دارة ‘ ق -أئ -م -ة
اŸمونÃ Úبلغ  5,21مليأر دولر (19,40
ب -أŸئ -ة م-ن واردات ا÷زائ-ر اإلج-م-أل-ي-ة)
تليهأ فرنسصأ بـ  2,35مليأر دولر (8,77
ب -أŸئ -ة) وإاي -ط-أل-ي-أ بـ  1,98م-ل-ي-أر دولر
( 7,37بأŸئة) ثم أاŸأنيأ بـ  1,84مليأر
دولر (  6,85ب -أŸئ-ة) وإاسص-ب-أن-ي-أ بـ 1,75
مليأر دولر ( 6,53بأŸئة).

تسشمم  40مواطنا Ãليانة ع Úالدفلى

وزارة اŸوارد اŸائية تسستبعد فرضسية تلوث مياه الشسرب
اسشتبعدت وزارة اŸوارد اŸائية،
اأمسس ،فرضشية تسشبب تلوث مياه
الششرب ‘ حالت التسشمم ،والتي
اأدت اإ ¤دخول حوا‹  40مواطنا
اإ ¤اŸسش -تشش -ف -ى Ãل -ي -ان -ة (ولي-ة
ع Úال- -دف -ل -ى) ،حسشب م -ا ج -اء ‘
بيان للوزارة .
وح- -رصصت ال- -وزارة ع- -ل- -ى ط- -م - -أن -ة
اŸواطن Úبألت أكيد اأن نتأئج التحأليل
اÛراة على عينأت اŸيأه اŸسصحوبة
كأنت سصلبية مسصتبعدة بذلك تلوث ميأه
الشصرب.
وم -ن اأج -ل دراسص -ة ه -ذه الإم-ك-أن-ي-ة

اأنشصئت ÷نة تتشصكل من رئيسس دائرة
مليأنة ورئيسس البلدية ومدير اŸوارد
اŸأئ -ي -ة واŸدي -ر ال -ع -أم ل -ل -ج -زائ-ري-ة
ل -ل -م -ي -أه فضص  Ó-ع -ن مصص -أل -ح الصص-ح-ة
العمومية والتجأرة والديوان الوطني
للتطه.Ò
ولح -ظت ه -ذه ال -ل -ج -ن -ة اأن ن -ت-أئ-ج
ال-ت-ح-أل-ي-ل البكتÒيولوجية والفيزيكو-
ك -ي-م-أوي-ة الصص-أدرة ع-ن  Èﬂالصص-ح-ة
ال -ع -م -وم-ي-ة و Èﬂا÷زائ-ري-ة ل-ل-م-ي-أه
تشص Òاإ ¤اأن «اŸي - - -أه ذات ن- - -وع- - -ي- - -ة
جيدة».
وبألإضصأفة اإ ¤ذلك ،ذكرت مصصألح

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

قطأع الصصحة اأنه  ⁄تسصجل اأية حألت
اإصص-أب-ة بـ «ح-م-ى ال-ت-ي-ف-وئ-ي-د» و ⁄ي-تم
الإب Ó-غ ع -ن-ه-أ ،ك-م-أ اسص-ت-ب-ع-دت اأيضص-أ
وج -ود اأم -راضس م -ت -ن -ق -ل-ة ع ÈاŸي-أه،
حسصب نفسس اŸصصدر.
ي -ذك -ر اأن م -راق -ب -ة ج -ودة ون -وع -ي -ة
اŸي -أه اŸوزع -ة مضص -م-ون-ة م-ن ط-رف
ا÷زائرية للميأه ع ÈالÎاب الوطني
بفضصل شصبكة ﬂأبر مكونة من Èﬂ
مركزي وﬂ 4أبر جهوية وÈﬂ 41
وحدة و  Èﬂ 40عمليأتي من اأجل
ت-ل-ب-ي-ة م-ت-ط-ل-ب-أت اŸسص-ت-هلك Úوتنفيذ
التنظيم ا◊أ‹.
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السشف Òلؤوي عيسشى  :إاحراق األقصشى جرÁة اسشرائيلية ضشد الفلسشطينيÚ

انتهاكات ا’حتÓل مسستمرة أامام صسمت العا⁄

أاك- - -د سش- - -ف Òدول - -ة
ف- -لسش- -ط ‘ Úا÷زائ -ر
لؤوي عيسشى ،أامسس ،أان
إاح- - - - -راق اŸسش- - - - -ج - - - -د
القصش- - - - - - -ى ح - - - - - -دث
م -فصش -ل -ي ‘ ال -قضش -ي -ة
ال -ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ة مششÒا
إا ¤أان إاحياء الذكرى
لليمة
 48ل-ل-حادثة ا أ
ي - - -ه- - -دف «ل- - -ت- - -ذكÒ
ال -ع -ا ⁄ب -الن-ت-ه-اك-ات
لسش -رائ -ي -ل -ي-ة ‘ ح-ق
ا إ
الشش -عب ال -ف-لسش-ط-ي-ن-ي
وم- -ق- -دسش- -ات -ه ط -ي -ل -ة
السشنوات اŸاضشية».
وأاوضصح السصف ‘ Òكلمة
أال -ق -أه -أ ب -قصص -ر ال -ث -ق-أف-ة
م -ف -دي زك -ري-أء ب-أ÷زائ-ر
ال - -ع - -أصص- -م- -ةÃ ،ن- -أسص- -ب- -ة
إلحراق
ال - - -ذك- - -رى 48
اŸسصجد األقصصى من قبل
م-ت-ط-رف صص-ه-ي-و Êي-حمل
ا÷نسص- -ي- -ة األسصÎال- -ي -ة أان
«ه- -ذه ال- -ذك- -رى األل- -ي -م -ة
عÓ- - -م - -ة ب - -أرزة ج - -دا ‘
اŸف- -ه- -وم الصص- -ه- -ي -و‘ Ê
ال- -ت- -ع- -أط -ي م -ع ال -قضص -ي -ة
ال -ف -لسص -ط -ي -ن -ي -ة و‘ ل -ب-ه-أ
ال- - - -ق - - -دسس واŸسص - - -ج - - -د
األقصص- - - - -ى» مشصÒا إا ¤أان
«ح -ري -ق األقصص-ى مسص-ت-م-ر
من خÓل سصعي الحتÓل
اإلسص-رائ-ي-ل-ي ◊رق ال-هوية
وال- -ث- -ق- -أف- -ة واŸف- -أه- -ي- -م
ال -ف -لسص -ط -ي -ن -ي -ة وإاسص-ق-أط
ال-قضص-ي-ة والسص-ت-يÓ-ء ع-لى
كل شصيء».
و‘ السصيأق ذاته أاضصأف
ل - -ؤوي ع - -يسص - -ى أان إاح- -راق
اŸسص-ج-د األقصص-ى «ح-دث
م - -فصص - -ل - -ي ‘ ال- -قضص- -ي- -ة
ال-ف-لسص-ط-ي-نية» ،مشصÒا اإ¤
أان «إاحيأء الذكرى للحأدثة
ل ي -راد م -ن -ه ال-ب-ك-أء ع-ل-ى
األطÓ- - -ل وإا‰أ ي- - -ه- - -دف
لتذك Òالعأ ⁄بألنتهأكأت
اإلسصرائيلية ‘ حق الشصعب
ال -ف-لسص-ط-ي-ن-ي وم-ق-دسص-أت-ه
طيلة السصنوات اŸأضصية»،
داعيأ إا ¤ضصرورة التحرك
«ي- - -دا واح- - -دة إلي- - -ق- - -أف
الن -ت-ه-أك-أت اإلسص-رائ-ي-ل-ي-ة
وإاح - - - - -ب - - - - -أط ﬂط- - - - -ط

الصص-ه-أي-ن-ة لÓسصتيÓء على
ال- - - -ق - - -دسس واŸسص - - -ج - - -د
األقصصى».
ك- -م- -أ ان- -ت- -ق- -د السص- -فÒ
ال -ف -لسص-ط-ي-ن-ي ع-دم وج-ود
إاج -راءات ح -ق -ي -ق-ي-ة ل-ردع
الح- -ت Ó-ل اإلسص -رائ -ي -ل -ي،
م- -وضص -ح -أ ب -أن ال -ق -رارات
الصصأدرة عن ›لسس األمن
ال -دو‹ وع -دد م -ن ال -دول
ع- -ل- -ى رأاسص- -ه- -أ ال- -ولي- -أت
اŸت-ح-دة الم-ري-ك-ية طيلة
السص- - - -ن - - -وات اŸأضص - - -ي - - -ة
«واضصحة ولكنهأ ل تطبق».
واأشص - -أد السص - -ف Òب - -دور
ا÷زائر ‘ تسصليط الضصوء
ع-ل-ى ال-نضص-أل ال-ف-لسصطيني
ق -أئ « Ó-ن -ح -ن ‘ ا÷زائ-ر
لدينأ شصراكة كبÒة ‘ دعم
القضصية الفلسصطينية حتى
نسص -ت -ط -ي -ع أان نصص -م-د وأان
نغ ،»Òمشصددا على أانه «ل
فأئدة لدولة فلسصط Úدون
ال- - - -ق - - -دسس واŸسص - - -ج - - -د
األقصصى».
و” ب -أŸن-أسص-ب-ة ع-رضس
ف- -ي- -ل- -م وث- -أئ- -ق -ي ي -ظ -ه -ر
األح-داث اŸت-ع-أق-ب-ة ع-لى
اŸسص- - - - -ج- - - - -د األقصص- - - - -ى
والن-ت-ه-أك-أت ال-تي تعرضس
ل- -ه- -أ م -ن ق -ب -ل الح -ت Ó-ل
السص -رائ -ي -ل -ي -ي اإ ¤ج-أنب
ع-رضس مسص-رح-ي-ة ألط-ف-أل

ف-لسص-ط-ي-ن-ي Úاسص-تضص-أفتهم
ا÷زائر ‘ ﬂيم صصيفي
تÎج- -م م- -ع- -أن- -أة الشص- -عب
ال-ف-لسص-ط-ي-ن-ي وم-أ يتعرضس
ل - -ه م - -ن ت - -ع - -ذيب وق- -ت- -ل
وتشص- -ري- -د إلج- -ب -أره ع -ل -ى
التخلي عن قضصيته.
ي - -ذك - -ر أان م- -ت- -ط- -رف- -أ
صص-ه-ي-ون-ي-أ ي-حمل ا÷نسصية
السصÎال - - -ي - - -ة «دي- - -ن- - -يسس
مأيكل» قأم ‘  21أاوت
 1969ب- -أق -ت -ح -أم ب -أب
اŸغ- - -أرب- - -ة ب- - -أŸسص - -ج - -د
القصصى وأاشصعل النÒان ‘
اŸسص -ج -د ال -ق -ب -ل -ي ح -يث
تسص -ب -بت أالسص -ن -ة ال-ل-هب ‘
إا◊أق ضص- - - - - - - -رر ك - - - - - - -بÒ
بأŸسصجد وسصقفه وسصجأده
وزخ - -أرف- -ه ال- -ن- -أدرة وك- -ل
ﬁت-وي-أت-ه م-ن اŸصص-أحف
واألثأث.
ول- - - - -ق- - - - -يت ا◊أدث- - - - -ة
اسص- -ت- -ن- -ك- -أرا دول -ي -أ ك -بÒا
وصصدر قرار ›لسس األمن
رق - - -م  271ال -ذي ي -دي -ن
إاسص- -رائ -ي -ل وي -دع -وه -أ إا¤
إالغأء جميع التداب Òالتي
م -ن شص -أن -ه -أ ت -غ -ي Òوضص -ع
ال- -ق- -دسس ب- -ي- -ن- -م -أ أاظ -ه -ر
الح-تÓ-ل اŸت-ه-م ك-م-ع-توه
واأدخ - - -ل - - -ه مسص- - -تشص- - -ف- - -ى
اÛأن Úل- -ي- -غ -ط -ي ع -ل -ى
جرÁته.

تقييم مؤو“ر طوكيو الدو‹ حول التنمية ‘ إافريقيا

عيادي Áثل ا÷زائر ‘ ا’جتماع الوزاري Ãابوتو
لم Úال- - -ع- - -ام ل - -وزارة
ي- - -ق- - -ود ا أ
الشش- -ؤوون اÿارج- -ي- -ة ن- -ورال- -دي -ن
ع- -ي- -ادي ال- -وف- -د ا÷زائ- -ري ال -ذي
سش -يشش -ارك ‘ الج -ت -م -اع ال -وزاري
Ÿت -اب -ع -ة وت -ق-ي-ي-م م-ؤو“ر ط-وك-ي-و
ال-دو‹ ح-ول ال-ت-ن-م-ي-ة ‘ إاف-ريقيا
(تيكاد )VI-اŸزم-ع ت-ن-ظ-ي-م-ه ي-وم-ي
 24و  25أاغسش- -طسس Ãاب -وت -و
(اŸوزمبيق) حسشبما أافاد به ،أامسس،
بيان للوزارة.
وأاوضص - - - -ح ذات اŸصص - - - -در أان ه- - - -ذا
الجتمأع الذي سصينعقد بعد سصنة من
ق- -م- -ة ن- -أي -روب -ي (أاغسص -طسس « )2016
سص -ي -درسس ال -ت -ط-ور اÙرز ‘ ت-ط-ب-ي-ق
ﬂطط عمل تيكأد Vي اŸصصأدق عليه
بيوكوهأمأ سصنة  2013وﬂطط تطبيق
ت -ي -ك-أد  VIاŸع -ت -م-د ب-ن-أي-روب-ي سص-ن-ة
.»2016
وأاضصأف ذات اŸصصدر أان الجتمأع
ال- - - -وزاري» سص - - -يسص - - -ع - - -ى إا– ¤دي - - -د
لج -راءات ال -ت-ي م-ن شص-أن-ه-أ أان تسص-ه-ل
اإ

إا‚أز الل- -ت -زام -أت اŸت -خ -ذة ‘ إاط -أر
عملية تيكأد» ،مؤوكدا أان «اŸنأقشصأت
سصتدور حول –ضصÒات الطبعة السصأبعة
Ÿؤو“ر طوكيو الدو‹ حول التنمية ‘
إاف- -ري- -ق- -ي- -أ ال- -ذي سص -ي -ن -ع -ق -د ‘ 2019
بأليأبأن».

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الثÓثاء  22أاوت  2017م
الموافق لـ 30ذي القعدة  143٨هـ

 13رئيسس حكومة منذ  29سصنة على إاقرار اŸنصصب

ملف
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أويحيى أك Ìمن  10سسنوأت Œربة وأول من تقلد منصسب ألوزير أألول
رؤوسساء أ◊كومات ..سسياسسيون ،حقوقيون ،مهندسسون،أطباء وفÓسسفة

الثÓثاء  22أاوت  2017م
الموافق لـ 30ذي القعدة  143٨هـ

ملف
رضسا مالك ألدبلوماسسي
وألسسياسسي أألديب ألفيلسسوف

عرفت ا÷زائر مرور  13رئيسس حكومة منذ إاقرار اŸنصصب ‘ نوفم ،1988 Èقبل أان يثبت هذا اŸنصصب بحكم اŸادة  74من دسصتور  23فÈاير  ‘ 1989النقطة اÿامسصة التي أاكدت
على أان رئيسس ا÷مهورية هو الذي يع Úرئيسس ا◊كومة وهو الذي ينهي مهامه.

IQGôZƒH º«µM
جاء دسستور  19٨9بعد األحداث والتطورات التي
شسهدتها ا÷زائر ‡ثلة ‘ أاحداث  5أاكتوبر 19٨٨
وان- -ه- -ي- -ار ﬂت- -ل- -ف ال- -دÁق- -راط- -ي- -ات الشس -ع -ب -ي -ة
الشسÎاك -ي -ة ،وح -الت الن-قسس-ام والخ-تÓ-ف ع-ل-ى
مسستوى حزب جبهة التحرير الوطني.
وقد كانت أاسسباب تلك األحداث -حسسب قيادي
ج -ي -ه -ة ال -ت -ح-ري-ر ال-وط-ن-ي آان-ذاك ﬁم-د الصس-ال-ح
ي -ح -ي-اوي ال-ذي ك-ان م-ن-افسس-ا ل-ل-راح-ل الشس-اذ‹ ب-ن
جديد على ترشسيح ا◊زب Óÿفة الرئيسس الراحل
ه -واري ب -وم -دي -ن -راج -ع -ة إا ¤رفضس شس -خصس-ي-ات
داخل ا◊زب الواحد لسسياسسة وإاصسÓحات الشساذ‹
بن جديد قائ ‘ Óمقابلة مع جريدة «الشسعب» ‘
أاوت »19٨9اقتنع رئيسس ا÷مهورية آانذاك الراحل
الشساذ‹ بن جديد بأان كبار الشسخصسيات ‘ حزب
جبهة التحرير الوطني يعارضسون إاصسÓحاته وأانه
غ Òقادر على القيادة والتوجيه ‘ تلك الظروف
الصسعبة .وعليه كان ل بد أان يقوم بعمليات إاقصساء
‘ حرب اŸواقع .فقد حذرته من إاقامة تشسكيل
سسياسسي مناهضس للجبهة ألنه من غ ÒاŸعقول أان
تدعوا ا÷بهة إا ¤تنظيم مؤو“ر يلغي وجودها ،أاو
تنظيم Œمع يهدف إلسسقاطها».

أويحيى ...ألعميد

يعت Èأاحمد أاويحيى عميد رؤوسساء ا◊كومات
من حيث اŸدة التي قضساها على رأاسس ا÷هاز
التنفيذي والوزارة األوŸ ¤دة تفوق  10سسنوات،
و‘ ﬂتلف اŸراحل التي مرت بها ا÷زائر وهو
الوحيد الذي عمل رفقة الرئيسس السسابق اليامÚ
زروال ورئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة.
Óدارة،
أاحمد أاويحيى خريج اŸدرسسة العليا ل إ
وصساحب شسهادة دراسسات عليا ‘ العلوم السسياسسية
تدرج ‘ العديد من اŸسسؤووليات الدبلوماسسية منذ
 .19٨1من سسف ‘ Òكوت ديفوار وما‹ ،إا ¤كاتب
دول -ة م -ك-ل-ف ب-الشس-ؤوون اŸغ-ارب-ي-ة واإلف-ري-ق-ي-ة إا¤
رئيسس للحكومة ‘  31ديسسم.1995 È
وكانت تلك اŸرحلة الصسعبة ‘ تاريخ ا÷زائر
حيث عرف اŸد اإلرهابي أاوجه وكادت ا÷مهورية
أان تسس -ق -ط ،وك -ان ق -ان -ون ال -رح -م -ة ال -ذي ب -اشس -ره
الرئيسس اليام Úزروال أاول Œربة لرئيسس ا◊كومة
أاحمد أاويحيى الذي كان معروفا بتوجهه الصسارم
Ÿكافحة اإلرهاب .هي Œربة غايتها فتح الباب
Ÿن يعود إا ¤أاحضسان الوطن والكف عن أاعمال
العنف والقضساء على جذور الفتنة.
اكتسسب أاويحيى صساحب  67سسنة Œربة كبÒة ‘
تسسي Òدواليب الدولة واإلŸام Ãختلف اŸلفات
الجتماعية والقتصسادية التي كانت صسادمة بسسبب
الظروف اŸالية والقتصسادية الصسعبة التي مرت
بها البÓد مع انهيار أاسسعار النفط وتزايد اŸتاعب
األمنية.
كما كانت فÎة أاحمد أاويحيى سسنة ونصسف بعد
توقيع اتفاق سستندباي مع صسندوق النقد الدو‹
والقرارات الصسعبة التي وافقت عليها ا÷زائر من
أاجل ا◊صسول على قروضس ،حيث تقرر غلق أاكÌ
من  1500مؤوسسسسة عمومية وتسسريح مئات اآللف
من العمال.
وكان أاحمد أاويحيي أاول رئيسس ◊زب التجمع
الوطني الدÁقراطي ‘  ،1997حيث شسارك ‘
الن-ت-خ-اب-ات ال-تشس-ري-ع-ي-ة ب-ع-د اعÓ-ن دسس-تور 1996
والتعديÓت التي أاجريت عليه ومنها إانشساء ›لسس
األمة كغرفة أاو ¤للŸÈان وإانشساء ﬁكمة تختصس
‘ ﬁاكمة رئيسس ا÷مهورية حسسب اŸادة 15٨
ال-ت-ي ت-نصس»ت-ؤوسّس-سس ﬁك-م-ة ع-ل-ي-ا ل-لّ-دولة ،تختصس
Ãحاكمة رئيسس ا÷مهورية عن األفعال التي Áكن
وصس-ف-ه-ا ب-اÿي-ان-ة ال-ع-ظ-م-ى ،ورئ-يسس ا◊كومة عن
ا÷نايات وا÷نح ،التي يرتكبانها Ãناسسبة تأاديتهما
مهامهما .يحّدد قانون عضسوي تشسكيلة اÙكمة

العليا للّدولة وتنظيمها وسسÒها وكذا اإلجراءات
اŸطّبقة ».والعديد من التعديÓت األخرى التي
منعت األحزاب من اسستعمال الرموز الوطنية ‘
العمل السسياسسي.
وكان أاحمد أاويحيى قد ترأاسس ا◊كومة للمرة
األو ¤ب 31 Úديسسم 1995 Èوديسسم 199٨ Èثم
للمرة الثانية ‘ ماي  2003إا ¤غاية ماي  2006أاما
اŸرة الثالثة فكانت من  23جوان  200٨إا ¤سسيتمÈ
 ،2012وكان له شسرف النتقال من منصسب رئيسس
ح - -ك - -وم - -ة إا ¤م- -نصسب وزي- -ر أاول ‘  200٨ضسمن
ال- -ت- -ع- -ديÓ- -ت ال- -دسس- -ت- -وري -ة ال -ت -ي أاق -ره -ا رئ -يسس
ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة رفقة رفع نسسبة
مشساركة اŸرأاة ‘ اÛالسس اŸنتخبة إا ¤الثلث.
وغادرأاحمد أاويحيى ا◊كومة ‘ آاخر مرة ‘
سسبتم ،2012 Èحيث خلفه عبد اŸالك سسÓل ،وهو
ال -ذي ق -اد ت-اسس-ع ح-ك-وم-ة ب Úال-ت-ي أاشس-رف ع-ل-ي-ه-ا
مباشسرة والتي حدثت فيها تعديÓت ( /1995ماي
/2003سس- -ب -ت -م /2003 Èأاف- - - -ري- - - -ل  /2004م- - - -اي
/2005ج -وان /200٨ن-وف-م 200٨ Èأاف-ري-ل /2009
قبل أان يخلف عبد اÛيد تبون ‘ أاوت )2017

الثقيلة وب Úجانفي 19٨4وفيفري 19٨٨شسغل منصسب
وزير الفÓحة والصسيد.أاما ‘ فيفري  19٨٨فشسغل
منصسب وزير للصسحة العمومية.
و” تعيينه أاول رئيسس للحكومة ‘ نوفم،19٨٨ È
إا ¤غاية سسبتم 19٨9 Èو‘ أاكتوبر 1990اسستقال من
ال -ل-ج-ن-ة اŸرك-زي-ة ÷ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي ،وأاسسسس
حزب «ا◊ركة ا÷زائرية من أاجل العدالة والتنمية «.

بلعيد عبد ألسسÓم ..حارب
ألدعاية لإÓرهاب ع Èألصسحافة

مولود حمروشش ...ألليÈأ‹

قاصسدي مرباح ...من أıابرأت
إأ ¤ألسسياسسة

كان قاصسدي مرباح أاول رئيسس حكومة للجزائر ‘
نوفم ،19٨٨ Èوواصسل ‘ نفسس اŸنصسب بعد إاقرار
دسستور  23فيفري  ،19٨9وهو من مواليد -04-193٨
Ã16دينة فاسس اŸغربية ،ويحوز شسهادة ليسسانسس ‘
ا◊قوق .الرجل الذي ” اغتياله ‘  21أاوت 1993
با÷زائر على إاثر عمل إارهابي رفقة ابنه وأاخيه كان
مناضس Óمنذ ماي  ‘ 1956جبهة التحرير الوطني
وعضس - -وا ‘ ال–اد ال - -ع - -ام ل - -ل - -ط - -ل- -ب- -ة اŸسس- -ل- -مÚ
ا÷زائري ،Úوالتحق بصسفوف جيشس التحرير الوطني
‘ الولية التاريخية اÿامسسة (وهران).
و” تعيينه بوزارة التسسليح والتصسالت العامة .و‘
ف-ي-فري  1960رئ-يسس-ا Ÿصس-ل-ح-ة السس-تعÓمات لوزارة
ال -تسس -ل -ي -ح والتصس -الت ال -ع -ام -ة ،ل-دى ق-ي-ادة األرك-ان
ال- -ع -ام -ة.وشس -ارك ك -خ -ب Òعسس -ك -ري ‘ اŸف -اوضس -ات
ا÷زائرية الفرنسسية ‘  1961ثم ‘ مفاوضسات فيفري
 م- - - - -ارسس  1962ال -ت -ي أادت Ÿف -اوضس -ات إاي -ف -ي-ان.وبعد السستقÓل وب ” 1979-1962 Úتعيينه اŸسسؤوول
Óمن العسسكري بوزارة الدفاع الوطني.لÒقى
األول ل أ
‘  19٨0نائبا لوزير الدفاع الوطني ،وأاضسيفت له فيما
بعد مهمة اŸكلف بالدعم والصسناعات العسسكرية.
تقلد مرباح ‘ جانفي 19٨2منصسب وزير الصسناعة

سسيد أحمد غزأ‹ ...فÎة
أ◊صسار وألطوأرئ

اŸل -ح -ة ح -ال -ة ال -ط -وارئ أاو ا◊صس-ارŸ ،دة م-ع-ي-ن-ة ب-ع-د
Óم -ن ،واسس -تشس -ارة رئ -يسس
اج- -ت- -م -اع اÛلسس األع -ل -ى ل  -أ
اÛلسس الشس -ع -ب -ي ال -وط-ن-ي ،ورئ-يسس ا◊ك-وم-ة ،ورئ-يسس
اÛلسس الدسستوري ....ول Áكن “ديد حالة الطوارئ
أاو ا◊صسار إال Ãوافقة اÛلسس الشسعبي الوطني».
Óنقاذ بقرار من
و” حل حزب ا÷بهة اإلسسÓمية ل إ
الغرفة اإلدارية Ûلسس قضساء العاصسمة ‘  4مارسس
 1992بعد  29شسهرا من الوجود ،وشسهدت نفسس السسنة
التي تو ¤فيها غزا‹ رئاسسة ا◊كومة ظهور أاو ¤بوادر
اإلرهاب ‘»  29نوفم 1991Èأاين ” اغتيال  3عسسكريÚ
Ãنطقة «قمار» بولية الوادي لتنطلق بعدها سسلسسلة
ع -م -ل -ي -ات اغ -ت-ي-ال وق-ت-ل ضس-د أاسسÓ-ك األم-ن اŸشسÎك-ة
وبعضس اŸثقف Úومناضسلي األحزاب وحتى رجال اإلعÓم
بدءا من شسهر فيفري .1992
وباإلضسافة إا ¤الظروف األمنية الصسعبة للبÓد وتوا‹
سسقوط ا◊كومات“ ،يزت تلك الفÎة بشسغور منصسب
رئيسس ا÷مهورية من  11/01/1992إا16/11/1995 ¤
تاريخ انتخاب اليام Úزروال رئيسسا للجزائر.
وأاشسرف غزا‹ على ا◊كومة منذ  1٨جوان ،1991
م -ع إاج -راء ت -ع-دي-ل ‘ ج-وي-ل-ي-ة  ،1991وت -ع -دي -ل آاخ-ر ‘
أاكتوبر،1991وت -ع -دي -ل آاخ -ر ب -ت -ع -ي Úأاب-و ب-ك-ر ب-ل-ق-اي-د ‘
منصسب وزير الثقافة والتصسال ‘  22جويلية ،1992
وتغيÒات مسست 7حقائب أاخرى.

يعت Èمولود حمروشس ثا Êرئيسس حكومة ‘ البÓد،
حيث خلف الراحل قاصسدي مرباح ‘ سسبتم،19٨9 È
وه- -و م- -ا ت- -زام- -ن م- -ع –ولت سس- -ي- -اسس -ي -ة واق -تصس -ادي -ة
واجتماعية وثقافية كبÒة مع البدء الفعلي ‘ Œسسيد
التوجه الليÈا‹ أاو اقتصساد السسوق كما كان يروج له
آانذاك .كما احتوت القوان Úالتي أاصسدرها على ا◊قوق
اÿاصسة با÷يل الثا ÊواŸتمثلة ‘ ا◊ق ‘ اإلضسراب
وا◊قوق النقابية.
وعرفت ا÷زائر بداية نشساط األحزاب السسياسسية بعد
إاقرار التعددية ‘ ظل دسستور  23فيفري  19٨9الذي
أاعلن عن التعددية السسياسسية .
حمروشس من مواليد  03ديسسم 1943 Èبقسسنطينة
شسغل عدة مناصسب عسسكرية أاهمها منتدب وزارة الدفاع
الوطني لدى رئاسسة ا÷مهورية ،ومدير مسساعد برئاسسة
ا÷مهورية ومسسؤوول الÈوتوكول بنفسس الهيأاة وأام Úعام
للحكومة ‘  196٨وأام Úعام رئاسسة ا÷مهورية ‘ 19٨6
ناهيك عن نشساطاته ‘ حزب جبهة التحرير الوطني
وكان عضسوا فاع ‘ Óأاحداث اإلصسÓحات على مسستوى
ا◊زب وا◊ياة السسياسسية.
وعرفت فÎة مولود حمروشس صسدور قوان Úالتعددية
بعد فÎة ا◊زب الواحد ولعب دورا كبÒا ‘ إاقرار قانون
إاعÓم  07-90الذي عرف ميÓد الصسحافة اÿاصسة أاو
التي يقال عنها مسستقلة .مع الشسروع ‘ –رير التجارة
اÿارج- -ي- -ة ،ك- -م- -ا سس -ج -لت ه -ذه ال -فÎة ان -تشس -ارا ك -بÒا
للهوائيات اŸقعرة ودخول اإلعÓم األجنبي بقوة بعد أان
كانت ا÷زائر –ت رحمة األحادية.
وأاشسرف حمروشس على ا◊كومة األو ¤قبل أان تخضسع
لتعديل جزئي ‘ جويلية  1990والتي شسهدت ألول مرة
منح منصسب وزير الدفاع الوطني للواء خالد نزار بعد أان
كان الرئيسس هو الذي يجمع اŸنصسب Úمعا ،وذلك بسسبب
الظروف األمنية التي باتت تعيشسها البÓد من انفÓت
العمل السسياسسي وانتشسار العنف ‘ اÿطابات مع اندفاع
كب Òلوسسائل اإلعÓم التي انقسسمت بﬂ Úتلف التيارات
واليديولوجيات لتنطلق حالة الحتقان والتمهيد لعشسرية
دموية كادت أان تأاتي على األخضسر واليابسس.

ع Úالرئيسس الشساذ‹ بن جديد وزير اÿارجية سسيد
أاحمد غزا‹ رئيسسا للحكومة ‘  1٨جوان  ،1991وهي
اŸرح- -ل- -ة ال -ت -ي ك -انت صس -ع -ب -ة ج -دا بسس -بب الح -ت -ق -ان
السسياسسي ،ودخول األحزاب السسياسسية مرحلة التحريضس
والعنف وزرع الكراهية ب Úأافراد اÛتمع وهو ما جعل
األوضساع تتأازم وتعجل بسسقوط ا◊كومات خاصسة ‘ ظل
األزمة اŸالية والقتصسادية.
سس -ي -د أاح -م -د غ -زا‹ م -ن م-وال-ي-د  31م- -ارسس 1937
Ãعكسسر خريج جامعة فرنسسية متخصسصسة ‘ ا÷سسور
والطرقات .نال شسهادة مهندسس ،وصساحب العديد من
اŸن -اصسب أاه -م -ه -ا مسس -تشس -ار م -ك -ل -ف ب -ال -ط-اق-ة ب-وزارة
الق - -تصس- -اد وعضس- -و ›لسس إادارة ال- -ه- -ي- -ئ- -ة ا÷زائ- -ري- -ة
الفرنسسية اŸكلفة بالصسحراء ،1961-1964 .وشسغل الرجل
Óشسغال العمومية ،ثم مديرا
منصسب نائب كاتب الدولة ل أ
للمناجم والوقود بوزارة الصسناعة والطاقة عاما بعد ذلك
ليع 1966 ‘ Úمديرا عاما لسسوناطراك ،حتى سسنة 1977
أاي -ن اخ-ت Òك-وزي-ر ل-ل-ط-اق-ة والصس-ن-اع-ات ال-بÎوك-ي-م-اوي-ةـ
وشسغل كذلك وزيرا للري ‘ .1979
وانتقل سسيد أاحمد غزا‹ للدبلوماسسية ‘ سسنوات
ال -ث -م -ان -ي-ن-ات ح-يث ع Úسس-فÒا ل-ل-ج-زائ-ر ل-دى ب-ل-ج-ي-ك-ا
وهولندا واللكسسمبورغ وكذا ال–اد األوروبي قبل أان
يعود للجزائر ‘  19٨٨أاين شسغل منصسب وزير اŸالية
وكان آاخر منصسب هو وزير اÿارجية ‘  19٨9قبل أان
يع Úرئيسسا للحكومة ‘ جوان .1991
وعرفت ا÷زائر ‘ الفÎة قبل تو‹ غزا‹ رئاسسة
ا◊كومة مظاهرات حاشسدة ب1٨ Úو 31جانفي 1991بعد
حرب اÿليج األو ¤امتدادا Ÿواقف األحزاب السسياسسية
الرافضسة للعدوان على العراق مع انطÓق إاضسراب عام
غﬁ Òدود بدءا من  25ماي .1991وتدهورت األوضساع
فيما بعد وانحرفت Ÿسسارات خطÒة ما جعل السسلطة-
الشس -اذ‹ ب -ن ج -دي -د رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة« -ي -ع-ل-ن ح-ال-ة
ا◊صسار ‘  4جوان.1991
ك -م-ا ” ت-أاج-ي-ل الن-ت-خ-اب-ات ال-تشس-ري-ع-ي-ة ال-ت-ي ك-انت
مقررة ‘  26جوان ،1991إا 26 ¤ديسسم ،1991 Èوهو ما
أاحدث أازمة سسياسسية كبÒة بالبÓد حيث اسستقال رئيسس
ا÷مهورية الشساذ‹ بن جديد ‘ 11جانفي ،19و” إالغاء
اŸسسار النتخابي وباŸوازاة مع ذلك ” تشسكيل اÛلسس
األعلى للدولة كقيادة جديدة ‘ 14جانفي .1992
وسس - -ادت ا÷زائ- -ر ب- -ع- -ده- -ا ح- -ال- -ة م- -ن ال- -ف- -وضس- -ى
والÓسستقرار ما أادى إا ¤إاعÓن» حالة الطوارئ ‘ البÓد
‘  9فيفري  1992وكان ذلك طبقا ألحكام اŸادة  ٨6من
ال -دسس -ت -ور»ي -ق-رر رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة إاذا ادعت الضس-رورة

 ⁄يصسمد سسيد احمد غزا‹ كثÒا على رأاسس ا◊كومة
‘ ظل األزمة اŸالية والقتصسادية للبÓد وتزايد العنف
واإلرهاب الذي أاخذ أابعادا خطÒة جدا األمر الذي جعل
اÛلسس األعلى للدولة يسستنجد باÛاهد الطبيب عبد
السسÓم بلعيد اŸولود بتاريخ  01ديسسم،192٨ Èوا◊ائز
على شسهادة دراسسات عليا ‘ كلية الطب بجامعة ا÷زائر
ثم جامعة غرونوبل.
عبد السسÓم بلعيد تقلد مناصسب كثÒة أاهمها رئيسس
جمعية الكلية اŸسسلم Úلشسمال إافريقيا ب1953-1951Ú
ثم عضسو ‘ اللجنة اŸركزية ◊ركة انتصسار ا◊ريات
الدÁقراطية ‘  ،1953وسساهم ‘ تأاسسيسس ال–اد العام
ل -ل -ط-ل-ب-ة اŸسس-ل-م Úا÷زائ-ري ،1953 Úوال -ت -ح-ق ال-رج-ل
بجبهة التحرير الوطني ‘ ماي .1955
و” ت -ع -ي -ي -ن-ه ‘ م-نصسب مسس-اع-د ل-وزي-ر ال-ث-ق-اف-ة ‘
ا◊كومة اŸؤوقتة ‘  ،195٨لينتقل فيما بعد إا ¤مسساعد
ل Íيوسسف بن خدة ،منتدب للشسؤوون القتصسادية بÚ
1961و  19مارسس .1962
ومن اŸناصسب التي تقلدها الرجل رئيسس مدير عام
سسوناطراك  1966-1964ثم وزيرا للصسناعة واŸناجم بÚ
ج-وي-ل-ي-ة  1965وأافريل ،1977وع Úوزي - -ر الصس- -ن- -اع- -ات
واÿفيفة .1979-1977
وتقلد عبد السسÓم بلعيد منصسب رئيسس حكومة ووزير
القتصساد ب Úجويلية  1992وأاوت  1993وحاول تخليصس
البÓد من األزمة غ Òأان عمق اŸسساكل وتشسعبها جعله
يسستقيل من اŸنصسب الذي خلفه فيه السسيد رضسا مالك
أاحد مهندسسي اتفاقيات ايفيان.
و“يزت فÎة عبد السسÓم بلعيد بإاصسدار اŸرسسوم
الشسه Òاÿاصس بتمرير اإلشسهار العمومي على الوكالة
الوطنية للنشسر واإلشسهار مرسسوم أاوت  1992الذي أاحدث
ضسجة كبÒة.
وشسهدت فÎة بلعيد عبد السسÓم اتخاذ العديد من
اإلجراءات ضسد بعضس العناوين اإلعÓمية التي وقعت ‘
Óرهاب،ومسست عملية التوقيف صسحيفة
فخ الدعاية ل إ
لوموند الفرنسسية منذ 14ماي  .1992ليصسدر ‘ حقها
التوقيف النهائي من دخول ا÷زائر ‘  2أاوت  1993من
ق -ب -ل وزارة ال -داخ -ل-ي-ة ،وه-ذا بسس-بب اŸسس-اسس ب-ال-وح-دة
الوطنية وقذف اŸؤوسسسسات الدسستورية للدولة .وأاشسرف
عبد السسÓم بلعيد على حكومة عرفت تعدي Óواحدا ‘
أاكتوبر .1992

عجلت الظروف الصسعبة التي مرت بها البÓد ‘
ال-تسس-ع-ي-ن-ي-ات خ-اصس-ة ت-ده-ور ال-وضس-ع األم-ني بسسقوط
ا◊كومات ،حيث كان عمر كل حكومة سسنة ،وخلف
رضسا مالك بلعيد عبد السسÓم ،رضسا مالك ابن مدينة
باتنة اŸولود بتاريخ  21ديسسم 1931 Èخريج كليات
األدب والفلسسفة من جامعة ا÷زائر وباريسس ،كان
ناطقا باسسم الوفد اŸفاوضس ‘ اتفاقيات ايفيان،
أاحد ﬁرري ميثاق طرابلسس ،ومديرا عاما ÷ريدة
«اÛاه -د» ال -ت -ي ك -انت لسس-ان ح-ال ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر
الوطني ‘ الثورة ب 1957 Úو .1962
ودامت فÎة ت- - -و‹ رضس- - -ا م- - -الك Ÿنصسب رئ - -يسس
ا◊كومة ب 21 Úأاوت  1993وأافريل  .1994وتو ¤عدة
م-ن-اصسب ع-ال-ي-ة أاه-م-ه-ا سس-ف Òا÷زائ-ر ب-ي-وغسسÓ-ف-ي-ا
 ،1964-1962وسسف Òا÷زائر بفرنسسا  ،1965ثم سسفÒ
ا÷زائر بال–اد السسوفييتي،1970 -ووزير اإلعÓم
والثقافة ‘ .1977
وواصس -ل م -ه -ام-ه-ة ال-دب-ل-وم-اسس-ي-ة كسس-ف Òا÷زائ-ر
ب- -ال- -ولي -ات اŸت -ح -دة ‘  1979ث- -م سس- -ف Òا÷زائ -ر
بÈيطانيا ‘ .19٨2
وع -اد إا ¤أارضس ال -وط -ن ل -ي -ع Úرئ -يسس -ا ل-ل-م-ج-لسس
السستشساري الوطني ‘  26أافريل  ،1992ثم عضسوا
خ- -امسس -ا ‘ اÛلسس األع -ل -ى ل -ل -دول -ة 3ج-وي-ل-ية ،92
وبالنظر لتجربته الدبلوماسسية الكبÒة وحاجة البÓد
لشسخصس ﬁنك لفك ا◊صسار اŸفروضس على البÓد
” تعيينه وزيرا للشسؤوون اÿارجية ‘  3فيفري .1993
ولتهذيب العمل السسياسسي واŸسساهمة ‘ ترقية
اŸسسار الدÁقراطي ،ترأاسس الراحل رضسا مالك ‘
 1995ح -زب ال -ت -ح -ال -ف ال-وط-ن-ي ا÷م-ه-وري .وعÚ
ال- -رئ- -يسس ال- -راح- -ل الشس -اذ‹ ب -ن ج -دي -د رضس -ا م -الك
ب Úن - -وف - -م -19٨0 Èج- -ان- -ف -ي  19٨1ضس-م-ن ال-وف-د
اŸفاوضس لتحرير  52رهينة ‘ السسفارة األمريكية
بطهران.
وأاشسرف رضسا مالك على حكومة سسبتم1993 È
ال -ت -ي ” ت -ع -ي Úال -ي -ام Úزروال ف -ي -ه-ا وزي-را ل-ل-دف-اع
وعرفت تعدي Óواحد ‘ جانفي .1994

مقدأد سسيفي مأازق «سستندباي»

ق -ي -م -ة ال-دي-ن-ار بـ ( )%40,17ورف -ع ف -وائ -د ال -ق-روضس
ال-ب-ن-ك-ي-ة إا 15 ¤ب -اŸائ -ة ،ب-اإلضس-اف-ة إا ¤ف-ت-ح أاب-واب
ال -ت -ف -اوضس م -ع ن -ادي ب -اريسس إلع-ادة ج-دول-ة ال-دي-ون
اÿارجية للجزائر.
م -ق -داد سس -ي -ف -ي م-ن م-وال-ي-د أاف-ري-ل  1940بتبسسة
متحصسل على ليسسانسس ‘ العلوم الفيزيائية من جامعة
ا÷زائر 196٨دراسسات معمقة ‘ الكيمياء والفيزياء -
ج -ام -ع -ة ا÷زائ -ر م -ه -ن-دسس دول-ة  -اŸدرسس-ة ال-ع-ل-ي-ا
للكيمياء بباريسس.
وع- -م- -ل سس- -ي- -ف- -ي أاسس- -ت- -اذ ث- -ان- -وي ‘ ال- -ف- -ي- -زي -اء
والرياضسيات ،196٨-1973 -وشسغل منصسب مهندسس
دراسسات وأاشسغال بسسونلغاز  ،1964-196٨وعمل نائب
م- -دي- -ر اŸشس- -اري- -ع واإل‚ازات ب- -وزارة الصس- -ن- -اع -ات
والطاقة ،1973-1977 .ثم مدير اŸشساريع الصسناعية
ب -وزارة الصس -ن -اع -ات اÿف -ي-ف-ة ،1977-1979 .ل-ي-ن-ت-قل
كأام Úعام ÷نة الشسؤوون القتصسادية بجبهة التحرير
الوطني .1979-19٨0
وتقلد منصسب مدير عام للتنسسيق واŸراقبة بوزارة
التجارة ب19٨0 Úو ،19٨4وأام Úعام وزارة األشسغال
العمومية ب 19٨4-19٨7 Úثم أام Úعام وزارة اŸالية
.1990-19٨7
أاما ب 1990 Úو 1991فتم تكليفه Ãهمة لدى
رئيسس ا◊كومة ليشسغل ‘  1992رئيسس ديوان رئيسس
ا◊كومة وكان منصسب وزير التجهيز ب 1992 Úو1994
آاخر منصسب قبل تو‹ رئاسسة ا◊كومة ب Úجانفي
 1994وديسسم.1995 È
وشسارك مقدار سسيفي ‘ النتخابات الرئاسسية لـ
 16أاف -ري-ل  ،1995وعّ- -ي- -ن وزي- -ر دول- -ة ،ل- -دى رئ- -يسس
ا÷م-ه-وري-ة إا ¤غ-اي-ة الن-ت-خ-اب-ات ال-تشس-ري-ع-ي-ة جوان
 ،1997التي انتخب إاثرها نائبا عن التجمع الوطني
ال- -دÁق -راط -ي ،و ن -ائ -ب -ا ل -رئ -يسس اÛلسس الشس -ع -ب -ي
الوطني .كما ترشسح لرئاسسيات أافريل .1999
وأاشسرف سسيفي على حكومة أافريل  1994مع تعديل
ح- -ك- -وم- -ي ‘  3أاوت  ،1994وآاخ- - - - -ر ‘ 7مارسس
 1995بتعيﬁ Úمد آادمي ،وزيرا للعدل والسسيد أاحسسن
بشسيشس اŸدعو األم Úبشسيشسي ،وزيرا لÓتصسال ،أاما
التعديل ا◊كومي الثالث فكان ‘  20مارسس ،1995
وتعديÓت أاخرى ‘  2جويلية  1995و  29أاوت  1995و
 25جويلية  1995وتعديل حكومي يتضسمن Œديد مهام
أاعضساء ا◊كومة ‘  27نوفم.1995 È

كان أاحمد بن بيتور أاول رئيسس حكومة ‘ بداية
ح -ك -م ال-رئ-يسس ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة  -اسس-م-اع-ي-ل
ح-م-دا Êك-ان ق-ب-ل ان-ت-خ-اب ال-رئ-يسس ب-وت-ف-ليقة -هذا
ال -ت -ق -ن -وق -راط -ي غ ÒاŸت -ح-زب Á ⁄كث أاك Ìم-ن ٨
أاشسهر ‘ قصسر الدكتور سسعدان ،وهي أاقصسر مدة بعد
تلك التي قضساها عبد اÛيد تبون ،دامت من 23
ديسسم 1999 Èإا 26 ¤أاوت  ،2000حيث قدم اسستقالته
من منصسبه.
ب -ن ب -ي -ت-ور م-ن م-وال-ي-د  20ج -وان Ã 1946تليلي
ب-غ-رداي-ة م-ت-حصس-ل ع-ل-ى شس-ه-ادة ل-يسس-انسس ‘ ال-ع-ل-وم
الرياضسية التطبيقية -جامعة ا÷زائر سسنة  ،1970ثم
ن -ال شس -ه -ادة ال -دراسس -ات اŸع ّ-م-ق-ة ‘ اإلحصس-اء سس-ن-ة
 ،1973وماسس ‘ Îإادارة األعمال ،و‘ سسنة  19٨4نال
شسهادة دكتوراه ‘ العلوم القتصسادية.
وتقلد الرجل العديد من اŸناصسب واŸسسؤووليات
أاهمها أاسستاذ باŸعهد الوطني للتخطيط واإلحصساء،
Óن-ت-اج-ي-ة وال-ت-ن-م-ي-ة
ث -م أاسس -ت -اذ ب -اŸع -ه -د ال -وط-ن-ي ل -إ
الصسناعية بومرداسس ب ،1979-1975 Úمكلف Ãهمة
ب-رئ-اسس-ة ا÷م-ه-وري-ة  1992-1991ث-م وزي-را م-ن-ت-دب-ا
للخزينة ب 1993-1992 Úوتقلد منصسب وزير الطاقة
ب1994-1993 Úو  ،1996-1994ثم وزير اŸالية بÚ
 ،1999-199٨و” تعيينه عضسوا Ãجلسس األمة ،ويعتÈ
واحدا من مهندسسي التفاقيات مع صسندوق النقد
الدو‹ ونادي باريسس ونادي لندن .صسدرت له عّدة
م-ؤوّل-ف-ات م-ن-ه-ا «ال-ت-ج-رب-ة ا÷زائ-ر ال-ت-ن-م-وية-1962 :
 »1991و» ا÷زائ -ر ‘ األل -ف -ي -ة ال -ث -ال -ث-ة» و» –دي-ات
وقدرات».
ومن غرائب الصسدف أان بن بيتور ترأاسس حكومة
كان فيها أاحمد أاويحيي الذي كان رئيسسا للحكومة
وعبد اÛيد تبون وعبد اŸالك سسÓل الذي عينوا
فيما بعدعلى رأاسس ا÷هاز التنفيذي.

بن فليسش من أ◊قوق
إأ ¤ألسسياسسة

أسسماعيل حمدأ Êأ◊قوقي ألذي
حضسر رئاسسيات 1999

تسسلم اسسماعيل حمدا Êرئاسسة ا◊كومة من أاحمد
أاوي -ح -ي-ى ‘ ديسس-م 199٨ Èوك -ان ل -ه شس -رف –ضسÒ
النتخابات الرئاسسية اŸسسبقة التي اأعلن عنها اليامÚ
زروال ‘ سسبتم.199٨ È
اسس-م-اع-ي-ل ح-م-دا Êم-ن م-واليد  11م -ارسس 1930
بÈج بوعريريج متحصسل على ليسسانسس ‘ ا◊قوق،
وشسهادة الدراسسات اŸتخصسصسة ‘ ا◊قوق شسهادة
الكفاءة ‘ اÙاماة ،وتقلد عدة مناصسب أاهمها مدير
بوزارة اÿارجية ،مسستشسار برئاسسة ا÷مهورية -196٨
 ،1970ونائب رئيسس اللجنة الوطنية لتنفيذ التسسيÒ
الشسÎاكي للمؤوسسسسات مارسس  ،1979ثم شسغل منصسب
األم Úال-ع-ام ل-ل-ح-ك-وم-ة ،ول-ن-ت-ق-ل ل-ل-ع-مل الدبلوماسسي
كسس -ف Òل-ل-ج-زائ-ر ب-ف-رنسس-ا ‘ ج-ان-ف-ي  19٨9ث-م ع-اد
ل- -ل- -وط- -ن ك- -أام Úع -ام ل -وزارة اإلع Ó-م ،وع -اد ›ددا
ل -ل -دب -ل -وم -اسس -ي -ة كسس -ف Òل -ل -ج-زائ-ر ب-إاسس-ب-ان-ي-ا ،ول-دى
اليونيسسكو‘ مارسس  ،19٨9وأام Úعام وزارة الشسؤوون
اÿارجية  ،1997ثم عضسوا ‘ ›لسس األمة.

بن بيتور مهندسش أتفاقيات أ÷زأئر
مع صسندوق ألنقد ألدو‹
تسسلم مقداد سسيفي مقاليد رئاسسة ا◊كومة ‘
ظرف اقتصسادي أاك Ìصسعوبة ‘ تاريخ ا÷زائر حيث
وصس-لت اŸدي-ون-ي-ة اÿارج-ي-ة إا ¤مسس-ت-وي-ات ق-ي-اسس-ية
وعجزت ا÷زائر عن تسسديد مديونيتها اÿارجية ما
ج-ع-ل-ه-ا ت-وق-ع ات-ف-اق سس-ت-ن-دب-اي اŸشس-ؤووم مع صسندوق
النقد الدو‹ وهو الذي كانت له عواقب وخيمة على
ا÷بهة الجتماعية والقتصسادية.
“يزت السساحة اإلعÓمية بعد سسنة  1994التي
خلف فيها سسيفي رضسا مالك ‘ أافريل  1994باشستداد
الضس -غ -وط -ات الق -تصس -ادي -ة ج -راء إاف Ó-سس الشس -رك-ات
العمومية وانخفاضس أاسسعار النفط وارتفاع اŸديونية
اÿارجية التي فاقت  32مليار دولر ،وهو» ما أاجÈ
السس -ل -ط-ة ع-ل-ى ال-ت-ف-اوضس م-ع صس-ن-دوق ال-ن-ق-د ال-دو‹
لÓ- -سس- -ت- -ف -ادة م -ن ب -عضس ال -ق -روضس م -ق -اب -ل ال -ق -ي -ام
بإاصسÓحات اقتصسادية وهو ما جدث فع Óبعد توقيع
التفاق نهائيا مع صسندوق النقد الدو‹ ‘ أافريل
 1994بعد مفاوضسات شساقة و” على إاثرها تخفيضس

»æWh

خلف علي بن فليسس أاحمد بن بيتور على
رأاسس ا◊كومة ب Úأاوت  2000وماي  2003وهي
الفÎة التي عرفت الكث Òمن التحولت خاصسة
لم-ن إا¤
ب -ع -د ارت -ف -اع أاسس -ع -ار ال -بÎول وع -ودة ا أ
ا÷زائ-ر ب-ع-د سس-ي-اسس-ات ق-ان-ون ال-رح-م-ة وال-وئام
اŸد ،Êكما عرفت تلك اŸرحلة خروج ا÷زائر
لرهاب
من عزلتها الدولية وكسسب معركتها ضسد ا إ
خاصسة بعد احداث  11سسبتم.2001 È
بن فليسس من مواليد  0٨سسبتم 1944 Èبباتنة
حقوقي حائز على شسهادة ليسسانسس ‘ ا◊قوق
ت -ق -ل -د ال -ع -دي -د م -ن اŸن -اصسب أاه -م -ه -ا ق -اضس-ي
Ãح-ك-م-ة ال-ب-ل-ي-دة  ،196٨ون -ائب م -دي -ر م -ك -ل-ف
لدارة اŸرك-زي-ة ل-وزارة
ب -ال -ط -ف -ول -ة ا÷ان-ح-ة ب-ا إ
ال- -ع- -دل وب Úسس- -ن- -وات  ،1969-196٨ث -م وك -ي Ó-
للجمهورية بباتنة .1971- 1969
و” انتخابه نقيبا Ÿنظمة اÙام Úلناحية
الشسرق ‘ ،19٨3ونقيبا للمحام Úلناحية باتنة
ب Úسسنتي 19٨5و. 19٨7
وشس -غ -ل ع -ل-ي ب-ن ف-ل-يسس م-نصسب وزي-ر ال-ع-دل
 ،19٨٨ون -ائ -ب -ا ب -اÛلسس الشس -ع -ب -ي ال -وط-ن-ي ‘
 ،1997وكان مديرا للحملة النتخابية للمÎشسح
عبد العزيز بوتفليقة  ،1999ثم أامينا عام بالنيابة
لرئاسسة ا÷مهورية  ،1999ومدير ديوان رئيسس
ا÷م -ه-وري-ة ديسس-م /2000 Èأاوت  ،2000وك -ان
عضس- -وا م -ؤوسسسس -ا ل -ل -راب -ط -ة ا÷زائ -ري -ة ◊ق -وق
لنسسان 19٨7أاي -ن ان -ت -خب عضس -وا ‘ ال -ل -ج -ن -ة
ا إ
اŸرك- -زي- -ة واŸك- -تب السس -ي -اسس -ي ◊زب ج -ب -ه -ة
التحرير الوطني ،وأاعيد انتخابه فيهما خÓل
سسنوات  199٨،1996،1991و.2000
و‘ ديسسم 19٨9 Èانتخب عضسوا ‘ اŸكتب
السسياسسي ،مكّلف بالعÓقات مع الŸÈان ،و‘
م- -ارسس 199٨ان -ت -خب أام-ي-ن-ا ع-ام-ا ◊زب ج-ب-ه-ة
التحرير الوطني حتى مارسس  .2003ومن غرائب
الصسدف أان بن فليسس ترأاسس حكومة كان فيها
أاحمد أاويحيى الذي كان رئيسسا للحكومة وعبد
اŸالك سس Ó-ل وع -ب -د ال -ع -زي -ز ب -ل -خ -ادم ،وع -ب -د
اÛيد تبون الذين أاصسبحوا رؤوسساء للحكومة.
وع-رفت فÎة ب-ن ف-ل-يسس ت-ن-ظ-ي-م الن-ت-خ-ابات
التشسريعية ‘ نوفم ،2002 Èوانفجار الكث Òمن
قضسايا الفسساد على غرار قضسيتي اÿليفة والبنك
ال -ت -ج -اري والصس -ن-اع-ي ،ك-م-ا سسÒت ح-ك-وم-ة ب-ن
فليسس فيضسانات باب الوادي وزلزال بومرداسس
 ،2003كما أاشسرف على أاهم ملف وهو الوئام
اŸد Êالذي يعت Èأاحد أاهم الركائز لسستتباب
لمن.
ا أ

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

عبد ألعزيز بلخادم أıضسرم

وصس -ل ع -ب -د ال -ع -زي -ز ب -ل -خ -ادم إا ¤م -نصسب رئ-يسس
حكومة ‘ ماي  ،2006حيث خلف أاحمد أاويحيي بعد
صسراع كب Òب Úحزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع
الوطني الدÁقراطي.
عبد العزيز بلخادم -الذي اكتشسفه الراحل هواري
بومدين ‘ إاحدى زيارته لولية تيارت من مواليد ٨
ن-وف-م 1945 Èب-آاف-ل-و ب-األغ-واط  -ت-ق-ل-د ال-ع-دي-د م-ن
اŸهام السسياسسية والŸÈانية والوزارية أابرزها مدير
مسس-اع-د ل-ل-عÓ-ق-ات ال-دول-ي-ة ب-رئ-اسس-ة ا÷م-ه-ورية بÚ
 1972و  ،1977ثم انتقل للعمل الŸÈا Êمن خÓل
تنصسيبه نائبا عن حزب جبهة التحرير الوطني لولية
تيارت ب 1977 Úو . 19٨2
وشس -غ -ل ب-ل-خ-ادم م-نصسب م-ق-رر ÷ن-ة «ال-ت-خ-ط-ي-ط
واŸال -ي -ة» ب -اÛلسس الشس -ع -ب -ي ال-وط-ن-ي ب 197٨ Úو
 ،19٨2وأاع-ي-د ان-ت-خ-اب-ه ن-ائ-ب-ا ل-ع-ه-دة ث-ان-ية باÛلسس
الشسعبي الوطني عن ولية تيارت ب 19٨2 Úو ،19٨7
وانتخب للمرة الثالثة نائبا باÛلسس الشسعبي الوطني
عن ولية تيارت .1992 - 19٨7
ومن اŸناصسب التي تقلدها عبد العزيز بلخادم
رئ -يسس ÷ن -ة «الÎب -ي -ة وال -ت -ك -وي -ن وال -ب -حث ال-ع-ل-م-ي
باÛلسس الشسعبي الوطني ،19٨7 .لينتخب فيما بعد
رئ -يسس -ا ل -ل -م -ج -لسس الشس -ع -ب -ي ال -وط-ن-ي ورئ-يسس ا–اد
الŸÈاني Úالعرب ب 1990 Úو .1991وانتخب بلخادم
عضسوا للمكتب السسياسسي ÷بهة التحرير الوطني بÚ
.1997 - 1991و” تنصسيب عبد العزيز بلخادم وزير
دولة وزيرا للخارجية ‘ جويلية  ،2000وبعد مغادرته
ا◊كومة ‘ ماي  ” 200٨تعيينه وزيرا للدولة‡ ،ثÓ
شسخصسيا لرئيسس ا÷مهورية.
وأاك Ìم -ا ي -حسسب ل -ع -ب -د ال -ع-زي-ز ب-ل-خ-ادم ق-ي-ادت-ه
للحركة التصسحيحية التي أاطاحت بعلي بن فليسس من
أام -ان -ة ح -زب ج -ب -ه-ة ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي ب-ع-د م-ع-رك-ة
قضسائية امتدت جذورها للشسارع ب 2003 Úو.2005
كما يحسسب ◊كومة عبد العزيز بلخادم عدم حدوث
أاي تعديل.

سسÓل ....ألوحيد ألذي مكث
ألك Ìمن  5سسنوأت على رأسش
أ◊كومة تباعا

عبد اŸالك سسÓل الوحيد الذي “كن من الصسمود
‘ منصسب رئيسس ا◊كومة Ÿدة أاك Ìمن  05سسنوات
تباعا من  2012إا ،2017 ¤وهو الذي سس Òمرحلة
التقشسف وانهيار أاسسعار النفط منذ  ،2014والتعديÓت
ال -دسس -ت -وري -ة .سس Ó-ل ال -ذي ت-درج ‘ ع-دي-د م-ن-اصسب
اŸسسؤوولية خاصسة على مسستوى ا÷ماعات اÙلية
م -ع -روف ب -خ -ف -ة ال -روح ،وإاث -ارت -ه ل-ل-ج-دل اإلعÓ-م-ي
والسسياسسي.
ع- -ب- -د اŸالك سس Ó-ل م -ن م -وال -ي -د ال -ف -ا— أاوت 194٨
بقسسنطينة ‘ حي سسيدي مÈوك ترعرع ‘ عائلة
م -ت-واضس-ع-ة ،ون-ال شس-ه-ادة ال-ب-ك-ال-وري-ا ‘ ث-ان-وي-ة رضس-ا
حوحو بقسسنطينة.
باشسر دراسساته العليا ‘ كلية الطب بقسسنطينة.غÒ
Óدارة التي
أانه تخلى عنها ليلتحق باŸدرسسة الوطنية ل إ
كانت أانشسئت حديثا ‘ ا÷زائر ،بعد أان ‚ح ‘
الم-ت-ح-ان-ات ال-ت-ي ن-ظ-م-ت-ه-ا .وب-ع-د أارب-ع سس-ن-وات من
ال -دارسس -ةّ – ،صس -ل ع -ب -د اŸالك سس Ó-ل ع -ل-ى شس-ه-ادة
Óدارة (قسسم الدبلوماسسية) ضسمن
اŸدرسسة الوطنية ل إ
دفعة ﬁمد عسسÓوي سسنة .1974
Óدارة سسنة
بعد تخرجه من اŸدرسسة الوطنية ل إ
 ،1974حسسب موقع الوزارة األو ¤عمل عبد اŸالك
سسÓل بولية قاŸة أاوًل ،بصسفته متصسرفًا إادارياً ،ثم
شسغل منصسب رئيسس الديوان .و‘ سسنة  ،1976أاصسبح
مسستشسارا ً لوزير التعليم البتدائي والثانوي.
و‘ سسنة  ،1977غادر الدواوين الوزارية ليشسغل
م- -نصسب رئ- -يسس دائ- -رة “Ôاسست .وخÓ- -ل السس- -ن -وات
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اŸوال -ي -ة ،شس -غ -ل ع-دة م-ن-اصسب مسس-ؤوول-ي-ة ،ح-يث ك-ان
رئ- -يسسً- -ا ل- -دائ- -رة أارزي- -و ،ث -م وال -ي ً-ا ل -ك -ل م -ن ولي -ات
بومرداسس وأادرار وسسيدي بلعباسس ووهران واألغواط.
و‘ سس- -ن- -ة  ،19٨9ع Úوال - -يً- -ا خ- -ارج اإلط- -ار ب- -وزارة
الداخلية.
و‘ سس -ن -ة  ،1994ال -ت -ح -ق ع -ب-د اŸالك سسÓ-ل ب-وزارة
الشسؤوون اÿارجية بصسفته مديرا ً عاماً للموارد ورئيسساً
للديوان .و‘ سسنة  ” ،1996تعيينه سسفÒا ً للجزائر
ببودابسست -اÛر.-
و‘  199٨أاعلن اليام Úزروال ،رئيسس ا÷مهورية،
قراره اŸتمثل ‘ تقليصس عهدته وتنظيم انتخابات
رئ- -اسس -ي -ة مسس -ب -ق -ة .وق -د انضس ّ-م سس Ó-ل إا ¤ح -ك -وم -ة
اسسماعيل حمدا Êحيث شسغل منصسب وزير الداخلية
وا÷ماعات اÙلية والبيئة .بعد ذلك ،نظم رئاسسيات
أافريل  1999التي أاسسفرت عن انتخاب عبد العزيز
بوتفليقة رئيسسًا للجمهورية .كما شسارك ‘ Œسسيد
مشسروع الوئام اŸد Êالذي بادر به رئيسس ا÷مهورية.
و” تعيينه ،على التوا‹ ،وزيرا ً للشسباب والرياضسة،
واألشسغال العمومية ،والنقل واŸوارد اŸائية.
و بتاريخ  3سسبتم ” ،2012 Èتعيينه وزيرا ً أاول‘ .
مارسس  2014السسيد عبد العزيز بوتفليقة اÎŸشسح
لرئاسسيات  2014ع Úعبد اŸالك سسÓل للمرة الثالثة
مديرا للحملة النتخابية .وعليه غادر عبد اŸالك
سسÓل منصسب الوزير األول قبل أان يتم Œديد الثقة
فيه من طرف السسيد رئيسس ا÷مهورية ‘ ماي .2014
وتقلد عبد اŸالك سسÓل الكث Òمن اŸسسؤووليات
اŸه-م-ة أاه-م-ه-ا م-دي-ر ح-م-ل-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-يقة
للرئاسسيات ‘  2014و 2009و . 2004ووزير اŸوارد
اŸائية ب 2004 Úو  2009ثم  ،2012-2010وكان قد
شس -غ -ل م -نصسب وزي -ر ال -ن-ق-ل ،2004-2002وق-ب-ل-ها كان
Óشس-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة ب 2001 Úو  2002ومن
وزي -را ل -أ
اŸناصسب وزير الشسباب والرياضسة ب1999 Úو.2001
وتتويجا Ÿسساره على مسستوى ا÷ماعات اÙلية
” ت- -ع- -ي Úع- -ب- -د اŸالك سسÓ- -ل وزي- -را ل- -ل- -داخ- -ل- -ي -ة
وا÷ماعات اÙلية والبيئة ب ،1999-199٨ Úوهذا
بعد أان شسغل منصسب رئيسس ديوان ولية قاŸة ‘
 ،1975ورئيسس دائرتيْ “Ôاسست وأارزيو‘  ،1977وا‹
ولي -ات أادرار وسس-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس ووه-ران وب-وم-رداسس
واألغواط ب19٨4 Úو ،19٨9وواليا خارج اإلطار بوزارة
الداخلية.1994-19٨9 .
وعلى اŸسستوى الدبلوماسسي شسغل سسÓل مناصسب
سسف ‘ Òبودابسست (اÛر  -كرواتيا -سسلوفينيا) بÚ
 ،1997-1996ورئيسس ديوان وزير الشسؤوون اÿارجية
 ،1996-1995ومدير اŸوارد بوزارة الشسؤوون اÿارجية
.1995-1994
وأاشسرف سسÓل على عدة حكومات من سسبتمÈ
 2011ثم حكومة أاخرى من  11سسبتم 2013 Èإا13 ¤
مارسس ،2014وأاخرى من  5ماي  2014إا 14 ¤ماي
،2015وحكومة من  14ماي  2015إا 24 ¤ماي .2017
ومسست ﬂتلف ا◊كومات حركيتي تعديل األو‘ ¤
 23جويلية  2015والثانية ‘  11جوان .2016

تبون صساحب أقصسر مدة ‘ قصسر
ألدكتور سسعدأن

يعت Èعبد اÛيد تبون صساحب أاقصسر مرور على
قصسر الدكتور سسعدان ،حيث  ⁄يتعد تواجه هناك 03
أاشسهر.
ت -ب -ون شس -غ -ل م -ن-اصسب وزاري-ة ع-دي-دة ،ول-د ‘ 17
نوفم ‘ 1945 ÈاŸشسرية بولية النعامة ،متخرج من
Óدارة ع -ام  ،1965اخ -تصس-اصس
اŸدرسس -ة ال -وط -ن -ي -ة ل  -إ
اقتصساد ومالية.
وشسارك ‘ العديد من ا◊كومات وتقلد مناصسب
خ-اصس-ة ب-ال-داخ-ل-ي-ة واإلعÓ-م والسس-ك-ن ،وك-ان ي-وصس-ف
بالرجل اŸقرب من الرئيسس عبد العزيز بوتفليقة.
وشس- -غ -ل ت -ب -ون م -ن -اصسب ولئ -ي -ة ووزاري -ة ع -دة ‘
ح- -ك -وم -ات ﬂت -ل -ف -ة ،ف -م -ن مسس -ؤوول ع -ل -ى مسس -ت -وى
ا÷ماعات اÙلية ب Úعامي  1975و ” ،1992تعيينه
وزيرا منتدبا با÷ماعات اÙلية ب Úعامي 1991
و.1992
و‘ عام  1999تقلد تبون منصسب وزير السسكن
والعمران ،ثم منصسب وزير التصسال عام ‘ 2000
حكومة أاحمد بن بيتور ،فوزير السسكن والعمران مرة
أاخرى ب Úعامي  2001و ‘ 2002حكومة علي بن
فليسس ،وبعد ذلك ابتعد عن السساحة السسياسسية ألكÌ
من عشسر سسنوات ،قبل أان يعيده الرئيسس بوتفليقة مع
أاول حكومة لسسÓل ،حيث ع Úوزيرا للسسكن واŸدينة
عامي  2013و ،2014كما شسغل منصسب وزير التجارة
بالنيابة عن الراحل بختي بلعايب.
تبون الذي نال شسهرة كبÒة بعد تسسيÒه Ÿلف
السس -ك-ن وŒسس-ي-د مشس-اري-ع ضس-خ-م-ة ‘ ه-ذا ال-ق-ط-اع،
يعت Èرجل التحديات واألسسلوب اŸباشسر ‘ التعامل
مع الواقع واŸشساكل بفضسل اŸراسسيم التي أاصسدرها
‘ قضس -اي -ا السس -تÒاد وال -ت -ج-ارة اÿارج-ي-ة وال-فسس-اد
األمر الذي أاكسسبه شسعبية واسسعة.

»æWh

الثÓثاء  22أاوت  2017م
الموافق لـ 30ذي القعدة  1438هـ

أŸسشيلة تسشتعد للدخول أ’جتماعي

تعليمات إ’‚از اŸرافق اŸدرسسية وا÷امعية ‘ أاجلها

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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 5تخصشصشات جديدة للتكوين أŸهني بسشيدي بلعباسس

التشسغيل اآ’‹ للمنازل اأ’ول من نؤعه وطنيا ‘ دورة سسبتمÈ

تسشعى مصشالح و’ية أŸسشيلة جاهدة رفقة مديرية ألÎبية لتدأرك ألنقائصس أŸسشجل بالقطاع وضشمان دخول
أجتماعي ناجح بكل أŸقاييسس من خÓل إأ‚از ألعديد من أŸرأفق أŸدرسشية وأ÷امعية أ÷ديدة وإأعادة تهيئة
’خر ،من خÓل توف Òجميع متطلبات أسشتقبال ألتÓميذ على غرأر طÓء أ÷درأن وŒهيز أŸدأرسس
ألبعضس أ آ
بالطاو’ت وألكرأسشي وتوف Òجميع ششروط ألتمدرسس.

اŸسشيلة :عامر ناجح
أاع -ط -ى وا‹ اŸسس -ي-ل-ة ح-اج م-ق-داد خÓ-ل
ا’ج -ت -م -اع اŸوسس-ع م-ع ﬂت-ل-ف ال-ف-اع-ل‘ Ú
ق -ط -اع-ي الÎب-ي-ة وال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹ ت-ع-ل-ي-م-ات
صس-ارم-ة ÷م-ي-ع م-دي-ري ال-ق-ط-اع-ات اŸع-ن-ية

بالدخول ا’جتماعي بضسرورة الوقوف ميدانيا
ع -ل -ى اسس -ت-ك-م-ال اإ’شس-غ-ال ب-ال-ه-ي-اك-ل اŸزم-ع
دخ- -ول- -ه- -ا ح- -ي -ز اÿدم -ة وك -ذا رف -ع ج -م -ي -ع
النقائصس اŸتعلقة بربطها بالكهرباء وﬂتلف
الشس -ب -ك -ات الضس -روري-ة ال-ت-ي ل-ه-ا أاث-ر ب-ال-غ ‘
عملية دخولها حيز اÿدمة .

قال حاج مقداد خÓل ا’جتماع إانه سسيقوم
ب-زي-ارات م-ي-دان-ي-ة ıت-ل-ف ال-ه-ياكل للوقوف
على مدى جاهزيتها ،خاصسة وأان العديد من
الهياكل البيداغوجية والÎبوية سسوف تدخل
اÿدمة مع بداية اŸوسسم الدراسسي على غرار
ثانوية ببلدية خطوطي سسد ا÷ Òو›معÚ
م -درسس -ي Úب -ل -دي -ة اŸسس -ي-ل-ة ال-ن-م-ط ب وك-ذا
إاك-م-ال-ي-ة ب-ب-ل-دي-ة مسس-ي-ف وف-ت-ح نصسف داخلية
Ãتوسسطة اŸعذر وفتح منشسأات ÚرياضسيتÚ
ب -ك -ل م -ن سس-ي-دي ع-يسس-ى وون-وغ-ة وم-ط-ع-مÚ
مدرسسسس Úبكل من ع ÚاŸلح وجبل مسساعد
يضساف إاليهم فتح قسسم Úببلدية سسيدي عامر.
وبخصسوصس الهياكل ا÷امعية خطت الو’ية
خطوات هامة ‘ ›ال اإ’قامة واŸقاعد
البيداغوجية ،حيث ” هذه السسنة إا‚از 2000
م-ق-ع-د ب-ي-داغ-وج-ي ب-ج-ام-ع-ة اŸسس-يلة وإا‚از
معهد جامعي بـ  1000مقعد بيداغوجي على
مسستوى مدينة بوسسعادة وإا‚از  2000سسرير
Óيواء وإا‚از إاقامة جامعية بـ  500سسرير
ل إ
ببوسسعادة.

برŸانيون يثÒون مششاكل عمال ألنظافة أمام وأ‹ معسشكر

اجتماع مرتقب Ûلسس إادارة اŸؤؤسسسسة العمؤمية للنظافة
ع -ل -مت «ألشش -عب» م -ن ن -وأب ب-اÛلسس
ألشش -ع-ب-ي أل-وط-ن-ي ،أن-ه-م أل-ت-ق-وأ م-ؤوخ-رأ
ب- -وأ‹ م- -عسش- -ك- -رﬁم- -د ل -ب -ق -ة وأث -اروأ
مششكل عمال ألنظافة .جاء هذأ أللقاء
ب-ع-د أح-ت-ج-اج ع-م-ال أل-ن-ظ-اف-ة ألتابعÚ
ل -ل -م -ؤوسشسش-ة أل-ع-م-وم-ي-ة ل-رف-ع أل-ن-ف-اي-ات
أŸن-زل-ي-ة بسش-بب ت-أاخ-ر تسش-دي-د روأتبهم
لششهرين آأخرين .

معسشكر :أام ا.Òÿسس
ق - -ال ال - -ن- -ائب ع- -ن ال- -ت- -ج- -م- -ع ال- -وط- -ن- -ي
الدÁقراطي سسليما Êجي ‹Óإان من مهام
النائب رفع انشسغا’ت اŸواطن Úاأ’مر الذي
يعمل عليه نواب معسسكر بتنسسيق ﬁكم بينهم
مهما اختلفت توجهاتهم ا◊زبية ،موضسحا أانه
ط -رح مشس -ك -ل ت -ك -رر سس-ي-ن-اري-و ت-أاخ-ر تسس-دي-د
مسس -ت -ح -ق -ات ع-م-ال ال-ن-ظ-اف-ة ال-ت-ي ت-رج-ع-ه-ا

اŸؤوسسسسة العمومية للمشساكل اŸالية ا◊ادة
التي تتخبط فيها .
وأاشسار سسليما Êلـ «الشسعب» ،أانه من غÒ
اŸمكن إاهمال ا÷هود التي تقوم بها هذه
الشس- -ري- -ح -ة ال -هشس -ة م -ن ال -ع -م -ال و’ إاه -م -ال
الظروف اŸزرية التي يتخبطون فيها جراء
عدم اسستÓمهم أ’جورهم.
من جهة أاخرى ذكر النائب عن حزب جبهة
ال -ت -ح -ري -ر ال -وط -ن -ي واأ’م Úال -و’ئ -ي ’–اد
العمال ا÷زائري Úعبد الله هواري عن آاخر
احتجاج لعمال النظافة Ãعسسكر كان بسسبب
تأاخر اسستÓمهم أ’جورهم ،مؤوكدا أان إادارة
م-ؤوسسسس-ة ال-ن-ظ-اف-ة ق-د أاب-ل-غت ال-وا‹ ب-ت-ق-ري-ر
كاذب يتضسمن احتجاج عمال النظافة بسسبب
مطالبتهم بتسسديد مسستحقات شسهرين مقدمة
Ãناسسبة عيد اأ’ضسحى.
وأاضساف النائب – اأ’م Úالو’ئي ل–Óاد
العام للعمال ا÷زائري Úأان هذه الفئة الهشسة

من العمال تضسررت كثÒا ‘ الفÎة اأ’خÒة
بسسبب تأاخر اسستÓمها أ’جورها ملمحا بالقول
إان السسلطات الو’ئية ’بد أان تعيد النظر ‘
ال -ط -ري -ق -ة ال-ت-ي تسس Òب-ه-ا اŸؤوسسسس-ة ب-إاع-ادة
تنظيم ›لسس إادارتها والنظر أايضسا ‘ مسسأالة
تباين اأ’جور ب Úالعمال البسسطاء وإاطارات
اŸؤوسسسس -ة ال -ذي -ن ي-ت-ق-اضس-ون أاج-ورا م-رت-ف-ع-ة
بشسكل منتظم و ⁄يتأاثروا باأ’زمة اŸالية التي
خ -ل -ف -ه-ا ام-ت-ن-اع ال-ب-ل-دي-ات ع-ن م-ن-ح إاع-ان-ات
للمؤوسسسسة.
‘ اŸقابل ،أاكد وا‹ معسسكر ﬁمد لبقة
‘ تصسريح لـ»الشسعب» وبتحفظ أانه سسيجتمع
ب-اŸدي-ر ال-ع-ام Ÿؤوسسسس-ة ال-ن-ظ-اف-ة ال-ع-م-وم-ية
و‡ثل عن العمال هذا اأ’ربعاء ،لدراسسة وضسع
اŸؤوسسسسة ومعا÷ة مشساكل عمالها عن طريق
ا◊وار ،و ⁄يسستبعد اŸسسؤوول أان يسستلم عمال
النظافة أاجورهم ‘ هذه الفÎة التي تسسبق
عيد اأ’ضسحى والدخول ا’جتماعي.

فيما ششهدت بلدية ألششطية غلق ألطريق أحتجاجا على توزيع ألسشكنات

تؤزيع  969مسسكن بؤ’يتي الشسلف وع Úالدفلى

ب - -ر›ت م - -دي - -ري - -ة أل - -ت- -ك- -وي- -ن
وأل-ت-ع-ل-ي-م أŸه-ن-ي Úلسش-ي-دي بلعباسس
خمسشة تخصشصشات جديدة سشيتعزز
بها ألقطاع مع ألدخول أŸهني أŸقبل
’‹
أه- -م- -ه- -ا ت- -خصشصس أل -تشش -غ -ي -ل أ آ
’ول مرة على
للمنازل أŸسشتحدث أ
أŸسشتوى ألوطني.
سس- - -ي- - -حضس- - -ى أاول ف - -وج ل - -ل - -مÎبصسÚ
ال- -ق -ادم Úم -ن ﬂت -ل -ف و’ي -ات ال -وط -ن
بتكوين متخصسصس يعد اأ’ول من نوعه ‘
›ال ال- - -تشس- - -غ- - -ي- - -ل اآ’‹ ل- - -ل- - -م- - -ن - -ازل
باŸعهدالوطني اŸتخصسصس ‘ التكوين
اŸه- -ن- -ي لسس- -ي- -دي ◊سس- -ن أاي- -ن سس -ي -ت -وج
اÎŸبصسون مع نهاية التكوين الذي يدوم
 30شس -ه -را بشس -ه-ادة ال-ت-ق-ن-ي السس-ام-ي ‘
ت -خصسصس ال -تشس -غ-ي-ل اآ’‹ ل-ل-م-ن-ازل ،ه-ذا
التخصسصس الذي أاصسبح من التخصسصسات
اŸط- -ل- -وب -ة ‘ ع -ا ⁄الشس -غ -ل ب -ع -د ول -وج
ال -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ا ا◊دي -ث -ة داخ-ل اŸن-ازل
واسس -ت -ع -ان -ة ال -ك-ث Òم-ن اŸسس-اك-ن ب-ن-ظ-ام
ال- -ت- -ح- -ك- -م ع- -ن ب -ع -د ‘ أاب -واب اŸرائب
وغÒها من التجهيزات العصسرية .
وي- -ت- -م إادراج ت- -خصسصس -ات ج -دي -دة ‘
الدخول اŸهني القادم منها مشسغل اآ’’ت
اŸيكانيكية للدباغة والتجليد الصسناعي
على مسستوى مركز التكوين اŸهني دشسÒة
ال -ق -اضس -ي بسس -ي -دي ب -ل -ع -ب -اسس ،ت -خصسصس
ميكانيك تصسليح أانظمة الضسغط الهوائي
ال -ذي سس -ي -درج Ãرك -ز ال -ت -ك-وي-ن اŸه-ن-ي
ب - -وروم- -ي م- -و’ي بسس- -ي- -دي ب- -ل- -ع- -ب- -اسس،
وتخصسصس الكهرو تقني.
من جهة أاخرى ،يتعزز القطاع باŸعهد
الوطني اŸتخصسصس ‘ التكوين اŸهني
اŸت -واج -د ب -ح -ي م -ق -ام الشس -ه -ي-د وال-ذي

ينتظر صسدور اŸرسسوم الرئاسسي اÿاصس
به وهو اŸعهد الذي ما يزال تابعا ‘
ال - -وقت ا◊ا‹ ل - -ل - -م - -ع - -ه - -د ال - -وط - -ن - -ي
اŸتخصسصس شسوطي ا÷ي ‹Óحيث تبلغ
طاقة اسستيعابه  300منصسب تكويني وهو
مدعم بالنظام الداخلي الذي يوفر 120
سسرير ،كما يوفر تخصسصسات جد هامة
وم-ط-ل-وب-ة ب-كÌة ‘ سس-وق الشس-غ-ل أاه-م-ه-ا
ت-خصسصس م-ع-ا÷ة اŸي-اه ،م-راق-ب-ة ت-ع-ب-ئ-ة
وت -غ -ل -ي -ف م -ن -ت -وج -ات اأ’ل -ب -ان وم-راق-ب-ة
ال -ن -وع -ي -ة وصس -ن -اع -ة اأ’غ -ذي -ة ال-زراع-ي-ة
واÙيط والنظافة.
وب-ب-اق-ي اŸراك-ز ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة سس-ي-ت-دعم
القطاع بفروع منتدبة جديدة ‘ التكوين
اŸهني على مسستوى بلدية مكدرة ،عÚ
الÈد وسس -ي -دي شس-ع-يب ت-أات-ي ل-ت-دع-م ت-لك
اŸت -واج -دة ب -اŸن -اط -ق ال-ن-ائ-ي-ة ك-م-و’ي
سسليسسن ،مرحوم ،تيغاليمت ومرين و“نح
لشس -ب-اب اŸن-ط-ق-ة ت-ك-وي-ن-ا م-ت-خصسصس-ا ‘
ع - - - -دي - - - -د اÛا’ت ك- - - -اإ’عÓ- - - -م اآ’‹
واÿياطة.
Óشسارة فإان أان قطاع التكوين والتعليم
ل إ
اŸهني Úبسسيدي بلعباسس يضسم  18شسعبة
م -ه -ن -ي -ة م-وزع-ة ع-ل-ى ك-اف-ة اأ’‰اط م-ن
تكوين اإقامي وتكوين عن طريق التمهÚ
واŸع -اب-ر Ãج-م-وع  5400م-نصسب ت-كوين
زيادة على التكوين التأاهيلي الذي يوفر
 2360م -نصسب وي-خصسصس ل-ف-ئ-ات م-ع-ي-ن-ة
كالدروسس اŸسسائية والتكوين ‘ الوسسط
ال -ري -ف-ي ،ال-ت-ك-وي-ن ‘ ط-ور ﬁو اأ’م-ي-ة،
ال- -ت- -ك- -وي- -ن ‘ اŸؤوسسسس- -ات ال- -ع- -ق- -اب- -ي- -ة
واŸؤوسسسس- -ات اÿاصس- -ة اŸع -ت -م -دة وك -ذا
ال- -ت- -ك- -وي- -ن اÿاصس ب- -اŸرأاة اŸاك- -ث -ة ‘
البيت.
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تؤسسع ﬁيط السسقي بسسدراتة يعزز الفÓحة

شش -ل أصش -ح -اب ألسش -ك -ن -ات أل-ف-وضش-وي-ة
أل-ط-ري-ق أل-وط-ني رقم  19ع-لى مسشتوى
أŸسش- -لك أل- -رأب- -ط ب Úألشش- -ط- -ي- -ة وأو’د
ف -ارسس أح -ت -ج -اج -ا ع -ل -ى ع -دم تسش -وي -ة
م- -ط -ال -ب -ه -م ‘ أ◊صش -ول ع -ل -ى سش -ك -ن -ات
إأج- -ت- -م- -اع- -ي- -ة‡ ،ا ج -ع -ل مسش -ت -ع -م -ل -ي
ألطريق أŸوجه Úنحو عاصشمة ألو’ية
أو أŸدن ألسش -اح -ل -ي -ة ي -غÒون مسش -ل-ك-ه-م
’رضس ألبيضشاء .
باŒاه طريق أ أ
حدث هذا ‘ وقت أاقدمت فيه السسلطات
ال- -و’ئ -ي -ة ع -ل -ى ت -وزي -ع  700وح-دة سس-ك-ن-ي-ة
إاجتماعية على مسستوى بلدية واد الفضسة وأابو

ا◊سسن ضسمن الدفعة اأ’و ¤خÓل سسنة 2017
حسسب اŸكلف باإ’عÓم لدى ديوان الوا‹،
الذي كشسف عن حصسة معتÈة من  2000وحدة
سس -ك -ن -ي -ة سس -ي-ت-م ت-وزي-ع-ه-ا ع-ل-ى فÎات خÓ-ل
اأ’شسهر القليلة القادمة.
وط- -م -أان ذات اŸسس -ؤوول السس -ك -ان ب -احÎام
اآ’جال لتسسليم هذه الوحدات السسكنية التي
ان -ت -ظ -ره -ا اŸواط-ن-ون ع-ل-ى ح-رق-ة وب-ال-ت-ا‹
ضسمان الراحة وا’سستقرار لعائÓتهم.
و‘ ذات السسياق شسهدت و’ية ع Úالدفلى
عملية توزيع ◊صسة سسكنية أاخرى بكل من
العامرة بـ  239واıاطرية  30وحدة ،وهذا

بعد ا’حتجاجات التي عرفها مقر الدائرة
وبلدية العامرة على ما وصسفه السسكان بسسوء
ال- -ت- -وزي- -ع ال- -ذي ط- -غت ع- -ل- -ي -ه اÙسس -وب -ي -ة
واÙاب -اة ال -ت-ي ج-ع-لت اŸقصس Úي-ع-تصس-م-ون
تنديدا بالعملية يقول السسكان الذين حاولوا
إايصسال صسوتهم للمسسؤوول اأ’ول بالو’ية Ÿا
أاشس -رف ع -ل -ى ع -م -ل-ي-ة ال-ت-وزي-ع ب-دار الشس-ب-اب
بالعامرة .هذا وينتظر توزيع حصسة معتÈة
بو’ية ع Úالدفلى ‘ اأ’يام القادمة حسسب
السسلطات اÙلية.

الششلف /ع Úالدفلى  :و.ي .أاعرايبي

ت- -وسش- -عت م- -ؤوخ- -رأ رق- -ع -ة ﬁي -ط
ألسش-ق-ي أل-فÓ-ح-ي لسش-درأتة  50كلم
ششرق سشوق أهرأسس لتصشل إأ2200 ¤
هكتار بعدما كانت ’ تتجاوز 1500
هكتار من قبل ،حيث ينطلق “وين
هذأ أÙيط من سشد وأدي ألششارف،
’م-ط-ار ه-ذأ
رغ -م ضش -ع-ف تسش-اق-ط أ أ
’نتاج
أŸوسش-م أل-ذي أث-ر سش-ل-ب-ا ع-ل-ى أ إ
أل- - -فÓ- - -ح- - -ي وب- - -عضس أÿضش- - -رأوأت
’سشيما أ◊بوب بششتى أنوأعها.
وخ- - -ف- - -ف ه - -ذا اÙي - -ط م - -ن ح - -دة
ا’نخفاضس ‘ بعضس اŸنتجات واŸواد
اأ’سس - -اسس - -ي - -ة ع- -ل- -ى غ- -رار ال- -ب- -ط- -اطسس
والطماطم والبصسل وا◊بوب اŸكثفة عن
طريق السسقي التكميلي والتي تعرف كلها
إاقبا’ كبÒا من طرف فÓحي ومسستثمري
الو’ية ،كما مكنت توسسعته ذات اÙيط
م- -ن ت- -ك- -ث- -ي- -ف زراع- -ة اÿضس- -روات م- -ن
ب -ط -اطسس وط-م-اط-م والسس-ق-ي ال-ت-ك-م-ي-ل-ي
للحبوب اŸكثفة .
وهو الفضساء الذي يسستغله  96مسستثمرا
فÓحيا ب Úالقطاع Úالعام واÿاصس ‘
زراع-ة اÿضس-روات وب-خ-اصس-ة ال-ب-ط-اطسس
اŸوسس -م -ي-ة وغ ÒاŸوسس-م-ي-ة وال-ط-م-اط-م
وال - -ث - -وم وال - -بصس- -ل فضس Ó- -ع- -ن ا◊ب- -وب
اŸكثفة عن طريق السسقي التكميلي.

ويضسم العديد من التجهيزات اŸتمثلة
أاسساسسا ‘ مضسخات مغمورة وﬁركات
بقوة  250كيلوات ،كما أان عدد الفÓحÚ
الطالب Úلعتاد السسقي وصسل إا 20 ¤فÓحا
اقتنى  9فÓح Úمنهم عتادهم وشسرعوا
‘ ا’سستثمار بعد حصسولهم على عقود
ا’متياز .
وبالنظر اإ ¤أان منطقة سسدراتة عبارة
ع-ن ح-وضس ب-ام-ت-ي-از وŒسس-ي-دا لÓ-ه-تمام
الذي توليه مصسالح مديرية الفÓحية لهذه
الشس- -ع -ب -ة يسس -ع -ى ال -ق -ائ -م -ون ع -ل -ى ه -ذا
اÙي- -ط إا ¤ت- -ط- -وي- -ر إان- -ت- -اج اأ’ع Ó-ف
اÿضس- -راء فضس Ó- -ع- -ن ت- -ط- -وي -ر ت -ق -ن -ي -ة
اأ’عÓف اŸصسÈة.
وق - -ام ال - -ف - -رع ال- -فÓ- -ح- -ي بسس- -درات- -ة
بالتنسسيق مع الغرفة الفÓحية والتعاون
ال -ف Ó-ح -ي وا–اد ال -ف Ó-ح Úوت -ع -اون -ي -ة
ا◊ب -وب وال-ب-ق-ول ا÷اف-ة بسس-وق أاه-راسس
والديوان الوطني للسسقي وصسرف اŸياه
بعدة دورات –سسيسسية وتوعوية لفائدة
الفÓح ÚاŸسستفيدين من اÙيط من
أاجل تشسجيعهم على ا◊بوب اŸكثفة عن
طريق السسقي التكميلي للحد من ظاهرة
ا÷ف- -اف وت -ن -وي -ع اŸن -ت -وج والسس -ع -ي إا¤
–قيق وفرته .

سشوق أاهراسس :صشحراوي.ح.
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ألثÓثاء  22أوت  2017م
ألموأفق لـ 30ذي ألقعدة  1438هـ

زعÓن خÓل زيارة مفاجئة إأ ¤مشسروع توسسعة ميÎو أ÷زأئر

إا‚از خط سشاحة الششهداء -ع Úالنعجة قبل نهاية 2017
لشسغال ألعمومية عبد ألغني زعÓن ،أمسس ،بزيارة فجائية Ÿشسروع “ديد خط ميÎو أ÷زأئر سساحة ألشسهدأء-
قام وزير ألنقل وأ أ
لجال أÙددة قبل نهاية .2017
لشسغال ألقائم Úعلى أŸشسروع بتسسليمه ‘ أ آ
ع Úألنعجة ،وقد أمر لدى معاينته لسس Òأ أ

سصهام بوعموشصة
شضدد زعÓن لدى معاينته مشضروع “ديد
خ - -ط م- -يÎو أ÷زأئ- -ر أل- -رأب- -ط ب Úسض- -اح- -ة
ألشض -ه -دأء  -ع Úأل -ن -ع -ج -ة ،ع -ل -ى أسض -ت -ك-م-ال
أأ’شضغال ‘ أجالها أÙددة ،وألتي عرفت
تأاخرأ ،باعتبار أŸشضروع له طابع أجتماعي
وأق-تصض-ادي وسض-ي-اسض-ي ،ك-م-ا أن-ه ي-رب-ط وسض-ط
ألعاصضمة ألتي تشضهد كثافة سضكانية وحركية
Œارية كبÒة ،كما أن هذأ أŸشضروع سضيكون
متنفسضا لسضكان ألعاصضمة ويختزل ألوقت ،وكذأ
ي- -فك أزم- -ة أل -ن -ق -ل أÿان -ق -ة ع -ل -ى مسض -ت -وى
أل -ط -رق -ات وأل -ت -ي أرقت أŸوأط -ن أل-بسض-ي-ط،
بحيث يقربه من مكان ألعمل ،وأإ’دأرأت أو
أماكن ألتنزه.
ق- -ال أل- -وزي- -ر إأن مشض- -روع م- -يÎو أ÷زأئ -ر
أل-ع-اصض-م-ة سض-يسض-اع-د م-ن أل-ناحية أ’قتصضادية
ب -ح -ك -م أ◊رك -ة أل -ت -ج -اري-ة أŸك-ث-ف-ة بسض-اح-ة
ألشضهدأء أŸعروفة ÃحÓتها ألتجارية ألتي
تعرضس منتوجها بأاسضعار معقولة ،ومن ألناحية

ألسضياحية سضتكون ﬁطة سضاحة ألشضهدأء على
شضكل «ﬁطة -متحف» ،وتكون ‡يزة وأأ’و¤
‘ إأفريقيا كونها تقع بالقرب من حي ألقصضبة
ألعتيق ،وبالتا‹ سضتكون مزأر للسضياح.
وŒدر أإ’شضارة إأ ¤أن وزير ألنقل أأ’سضبق
بوجمعة طلعي أكد أن أشضغال “ديد خطوط

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

ميÎو أ÷زأئر سضتضضاعف عدد مسضتعملي هذه
ألوسضيلة إأ 250 ¤ألف مسضافر يوميا مقابل
 125ألف مسضافر حاليا ،كما أن أÿط ألرأبط
ب Úأ◊رأشس ومطار هوأري بومدين ألدو‹
سضيدخل حيز أÿدمة سضنة  ،2020وذلك بعد
توسضيع أÿط بطول  40كلم.

غول أمام أŸكتب ألسسياسسي لـ»تاج»:

ضشرورة إاجماع وطني Ÿواجهة األخطار والتحديات
سسيادة أقتصسادية وأسستقÓلية مالية

ألعدد
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إاطمئنان ا◊جاج للخدمات اŸقدمة لهم
أبرز أŸدير ألعام لديوأن ألعمرة
وأ◊ج يوسسف عزوزة ،أمسس ،ألأدأء
أ÷ي -د ل -ل -ب -ع -ث -ة أ÷زأئ -ري -ة Ãك -ة
أŸكرمة وأÿدمات أŸقدمة للحجاج
أ÷زأئ - - - -ري ،ÚمشسÒأ أإ ¤ح - - - -ال- - - -ة
ألط - -م- -ئ- -ن- -ان ل- -دي- -ه- -م ب- -ع- -دم- -ا ”
أسس -ت -ق -ب -ال أزي-د م-ن  21أل-ف م-ن-هم
Ãكة أإ ¤غاية أمسس.
و‘ تصض -ري -ح صض -ح -ف -ي ع-قب أج-ت-م-اع
ت -نسض -ي -ق -ي Ãرك-ز م-ك-ة أŸك-رم-ة حضض-ره
رئ -يسس أŸرك -ز زوه Òب -ودرأع وأل -ق-نصض-ل
ألعام للجزأئر بجدة ألسضيد عبد ألقادر
أل -ق -اسض -م -ي أ◊سض-ي-ن-ي ،أوضض-ح ع-زوزة أن
ت-ق-اري-ر م-ط-م-ئ-ن-ة ت-ل-يت خÓ-ل أ’ج-ت-ماع
أل-ت-نسض-ي-ق-ي ıت-ل-ف أل-ف-روع ل-لبعثة حول
أ’أدأء أ÷يد للبعثة وأÿدمات أŸقدمة
◊جاجنا أŸيام.Ú
وأضضاف قائ Óأإن « هذ أ◊ضضور وهذه
أÿدم -ات ب -ع -ثت أ’ط -م -ئ -ن -ان ل-دى أ◊اج
أ÷زأئري ألذي يجد ألبعثة ‘ أسضتقباله ‘
مطار ألقدوم ونقله أإ ¤ألفندق ،أإضضافة أإ¤
ت- -ق -د Ëل -ه أÿدم -ة ‘ م -ك -ان ت -وأج -ده»،
مشضÒأ أإ ¤أن أŸرحلة ألقادمة عند أدأء
أŸشض -اع -ر سض -ت -ك -ون صض-ع-ب-ة ول-ذلك ق-دمت
توجيهات ‘ فرع أŸشضاعر ’إعدأد أÿطة
ألÓ-زم-ة وأل-ت-نسض-ي-ق أÙك-م م-ع أŸوؤسضسض-ة
أ’أه-ل-ي-ة ل-ل-م-ط-وف ل-ل-دول أل-ع-رب-ي-ة ل-توفÒ
أÿيام وأ◊فاظ على ما ” أ’تفاق عليه
ح- -ول أÿدم- -ات أل- -ت- -ي سض- -ت- -ق -دم ل -ل -ح -اج
أ÷زأئري ‘ مشضاعر عرفات ومنى وتوفÒ
ألنقل ألكا‘ وأ÷يد أŸتعاقد عليه لفائدة
أ◊جاج أ÷زأئري.Ú

ومن جانبه ع Èألقنصضل ألعام للجزأئر
بجدة عن تفاوؤله ’إ‚اح هذأ أŸوسضم أإذ
’ح- -ظ أن «أل- -ظ- -روف م- -ه- -ي- -اأة وأ’أم- -ور
ﬁضض- - -رة ’‚اح م- - -وسض- - -م أ◊ج ه - -ذأ»،
مشضÒأ أإ ¤أن ألقنصضلية تتابع باهتمام
ك -ب Òع -م -ل -ي -ة –ضض Òم-وسض-م أ◊ج م-ن-ذ
ت-ق-ري-ب-ا شض-ه-ر ي-ن-اي-ر أŸاضض-ي ك-م-ا قامت
بدورها ‘ أŸتابعة أŸيدأنية وحل جميع
أŸشضاكل أ’إدأرية وألتقنية ألعالقة بهدف
أإ‚اح م- - -وسض- - -م أ◊ج وت- - -وف Òأÿدم- - -ة
للحجاج أ÷زأئريÃ Úكة أŸكرمة.
وأشضار ‘ هذأ ألسضياق أإ ¤وفاة طبيعية
◊اج جزأئري من موأليد  1935وهو رجل
مسضن كان مريضضا لدى قدومه أإ ¤ألبقاع
أŸقدسضة منوها بالفرع ألطبي ألذي يبذل
ج-ه-ودأ ك-بÒة ل-ت-ف-ادي أ◊وأدث وم-ت-اب-عة
أ◊جاج طبيا وأ’عتناء بهم.

لول سسعودي سسلمى لـ «ألشسعب» :
أÓŸزم أ أ

حملة النظافة بباب الزوار تؤوسشسس للسشلوك ا◊ضشري

دعا رئيسس حزب Œمع أمل أ÷زأئر
«ت - -اج» ع - -م - -ر غ - -ول ،أمسس ،أل - -ط- -ب- -ق- -ة
ألسسياسسية وألجتماعية إأ ¤بناء إأجماع
وط -ن -ي ح -ول أل -ت -ن -م -ي -ة ألق -تصس-ادي-ة،
وأÿروج ب- -خ- -ارط- -ة ط- -ري- -ق Ÿوأج- -ه- -ة
لزم -ة ألق-تصس-ادي-ة ،و‘ م-وضس-وع آأخ-ر
أ أ
أك-د مشس-ارك-ة ح-زب-ه ع Èك-ل أل-ب-ل-ديات
وألوليات ‘ أÙليات ألقادمة.

جÓل بوطي
تصصوير:فواز بوطارن
أوضضح غول «أن فشضل ألطبقة ألسضياسضية ‘
–قيق إأجماع وطني سضياسضي يحتم علينا رغم
أخ- -ت Ó-ف -ن -ا ‘ أل -ت -وج -ه -ات أن ‚د ط -ري -ق -ا
Ÿوأج -ه -ة أل -ت-ح-دي-ات أ’ق-تصض-ادي-ة أÙدق-ة
بالبÓد ‘ ظل أسضتمرأر أأ’زمة أ’قتصضادية
ألعاŸية وتدأعياتها على أ÷زأئر».
وأشضار غول ‘ كلمة له ألقاها ،أمسس ،خÓل
أج -ت -م -اع أŸك -تب ألسض -ي -اسض-ي ل-ل-ح-زب Ãق-ره
بالعاصضمة إأ ¤أن ألتوأفق حول إأجماع وطني
ب - -ات ضض - -روري - -ا أك Ìم - -ن ألÓ- -زم ‘ أل- -وقت
أ◊ا‹ ،ق -ائ ’ »Ó-ب -د م -ن سض -ي -ادة أق-تصض-ادي-ة
وأسضتقÓلية مالية حتى تتمكن ألبÓد من بلوغ
ألتنمية أ◊قيقية».
و ⁄يÈر أل- -رج- -ل أأ’ول ع- -ل- -ى رأسس «ت -اج»
فشضل إأجماع ألطبقة ألسضياسضية لتحقيق أرضضية
وأحدة لكنه دعا جميع أأ’طرأف ألفاعلة إأ¤
Œنب أÓÿفات وأŸشضاركة ‘ وضضع خارطة
طريق جديدة تشضاركية Ÿوأجهة أأ’زمة بشضكل
سضريع.
و‘ هذأ أإ’طار دعا غول أ◊كومة إأ¤
أخذ ألوقت ألÓزم لرعاية هذأ أإ’جماع ألذي

دعا إأليه قبل أنعقاد ألثÓثية أŸقررة ‘ 23
من ألشضهر ألقادم ،مؤوكدأ أن أ÷زأئر بحاجة
م -اسض -ة إأ ¤ط -ي أÓÿف -ات ألسض-ي-اسض-ي-ة ل-دع-م
أ’ق -تصض -اد أل -وط -ن-ي ،م-ث-م-ن-ا ‘ ن-فسس أل-وقت
رسضالة رئيسس أ÷مهورية ألدأعية إأ ¤موأجهة
ألتحديات.
و‘ سضياق ذي صضلة دعا غول إأ ¤توجيه
أل -دع -م أŸب -اشض-ر ل-ل-ف-ئ-ات أل-هشض-ة وأل-ع-ائÓ-ت
ألفقÒة ،مشضÒأ إأ ¤أن نسضبة ألنمو أŸقدرة بـ
 3.3باŸائة سضنويا تأاتي من عائدأت أإ’نفاق
ألعمومي دون وجود إأنتاج وهو ما يؤوثر على
أ’قتصضاد ألوطني.
كما طالب رئيسس «تاج» بضضرورة أسضتدرأك
أÿلل أŸوجود ‘ أ◊لقة أإ’نتاجية برفعه
وأل -ت -وج-ه ن-ح-و أسض-ت-ث-م-ار ب-ن-اء خ-ارج أإ’ن-ف-اق
أل-ع-م-وم-ي ،م-ؤوك-دأ ع-ل-ى ح-ت-م-ي-ة ب-ناء أقتصضاد
خارج قطاع أÙروقات ،موضضحا أن ألدعم
أ’جتماعي أŸقدر بـ  40مليار دينار سضنويا
يجب توزيعه مباشضرة إأ ¤ألعائÓت ألفقÒة
وأŸعوزة.
وفيما يتعلق باŸشضهد ألسضياسضي وبالضضبط
أ’ن-ت-خ-اب-ات أÙل-ي-ة أŸق-ب-ل-ة ،أŸقررة شضهر
نوفم Èأل ـمقبل ،قال عمار غـول « بأان أ◊زب
قرر دخول غمار أ’سضتحقاقات أŸقبلة على
مسضتوى كل بلديات ألوطن أŸقدر عددها بـ
 1451بلدية و› 48لسضا و’ئيا ،وبهذأ يكون
◊زب «تاج» أول مشضاركة لـه ‘ أ’نتخابات
أÙل- -ي- -ة بـع- -د أل- -ن- -ج- -اح أل- -ذي ح- -ق- -ق- -ه ‘
أ’نتخابات ألتشضريعات أŸاضضية ،مؤوكدأ بأانه
سض -ي -ت -م أإ’ع Ó-ن ع-ن ب-رن-ام-ج أ◊زب –سض-ب-ا
لÓنتخابات أÙلية أŸقبلة ‘ غضضون أأ’يام
أŸقبلة.
وأك -د غ -ول أل -ت -حضض Òأ÷ي -د ل -ل -م-ح-ل-ي-ات
أŸقبلة ألتي سضتكون أÙطة ألثانية للحزب

بعد مشضاركته ‘ ألتشضريعيات ألتي قال إأنه
أصضبح بعدها ألقوة ألسضياسضية ألثالثة ‘ ألبÓد،
بعد ألنتائج أإ’يجابية أÙققة ،وهو أأ’مر
أل -ذي ي -ت -ط -ل -ع إأل -ي -ه ‘ أن-ت-خ-اب-ات أÛالسس
ألبلدية وألو’ئية ألقادمة.
كما تطرق رئيسس «تاج» إأ ¤ألوضضع ألدو‹
وتأاثÒه على أ÷زأئر ،حيث حذر من ﬂطط
أج- -ن- -ب- -ي ي -ح -اك ‘ أل -وقت أل -رأه -ن لضض -رب
أسضتقرأر أ÷زأئر ،أأ’مر ألذي يتطلب أخذ
أ◊يطة وأ◊فاظ على أسضتقرأر ألبÓد ،سضيما
وأن أ÷زأئر تعد ألبلد ألوحيد ‘ أŸنطقة
ألذي يعيشس أوضضاعا مسضتقرة.
وقال أŸتحدث إأن هناك لوبيات تعمل على
زرع أل -ف -ت -ن -ة وأل -ع -نصض -ري -ة ‘ أل -ع-ا ⁄لضض-رب
أإ’سض Ó-م وأŸسض -ل -م ،»Úق-ائ« Ó-أل-ع-ا ⁄ي-ع-رف
أليوم هاجسضا أمنيا بسضبب ألعمليات أإ’رهابية
وأإ’جرأم ألذي تعرفه جل دول ألعا ⁄عÈ
آأسضيا ،أوروبا وأمريكا.
وربط أŸتحدث ألهجمات أإ’رهابية ألتي
ت- -ع- -رف- -ه -ا ع -دة ب -ل -دأن ‘ أÿارج إأ ¤وج -ود
لوبيات تسضتغل أŸلف أأ’مني لضضرب أإ’سضÓم
وأŸسض -ل -م ،Úخ -اصض -ة أ÷م -ع -ي-ات أل-ع-نصض-ري-ة
ألسض -اب -ق -ة وأ÷دي -دة أل -ت -ي ت -ع-م-ل ع-ل-ى نشض-ر
وتقوية مسضاحات أإ’سضÓموفوبيا» ،مضضيفا أن
ه- -ن- -اك ن- -ف- -اق سض- -ي- -اسض -ي دو‹ ،خ -اصض -ة وأّن
ألتفجÒأت هي ﬂططات لزرع أÿوف ‘
ألعا.⁄
كما وجه غول دعوة إأ ¤أأ’شضقاء ‘ أÿليج
ألعربي لتبني حوأر شضامل بخصضوصس أأ’زمة
ألقطرية مع دول أ◊صضار ،وأضضاف ‘ هذأ
ألشضأان أن ﬂططا تعمل عليه دول وقوى كÈى
يسضتهدف إأضضعاف أŸوقف ألعربي أإ’سضÓمي
وي -زرع أل -ف -ت -ن-ة ،مشض-ددأ ع-ل-ى ضض-رورة أ◊وأر
كحل وحيد لكل أأ’زمات.

شس - - -ه - - -دت ،أمسس ،ك- - -ل
أحياء باب ألزوأر عملية
ت- -ن -ظ -ي -ف شس -ام -ل -ة دأمت
لعدة سساعات ،من خÓل
حملة قام بتنظيمها أمن
لدأرية للدأر
أŸق-اط-ع-ة أ إ
أل -ب -يضس -اء ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع
ب - - -ل - - -دي- - -ة ب- - -اب أل- - -زوأر
وÃشس - - -ارك- - -ة أŸوأط- - -نÚ
خ -اصس -ة ألشس -ب -اب أل -ذي -ن
ح - -ظ - -روأ ب - -ق - -وة ‘ ه- -ذأ
أŸوعد بعدما تعودوأ على
مثل هذه أŸبادرأت ألتي
ت-ه-دف إأ ¤أ◊ف-اظ ع-ل-ى
أل-ب-ي-ئ-ة وأل-ذي ج-اء هذه
أŸرة –ت شسعار «معا من
أجل بيئة نظيفة».

نبيلة بوقرين
أن-ط-ل-قت أل-ع-م-ل-ي-ة م-ن-ذ ألصض-باح ألباكر
Ãشضاركة عناصضر ألشضرطة وعمال ألبلدية
إأضض -اف -ة إأ ¤أŸوأط -ن Úأل -ق -اط -ن Úب-ب-اب
أل- -زوأر خ -اصض -ة ع -نصض -ر ألشض -ب -اب أل -ذي -ن
شضاركوأ ‘ هذأ أŸوعد بقوة ما يدل على
أن أ◊مÓت ألتحسضيسضية ألسضابقة كانت
ن -اج -ح -ة Ãا أن ه -ذه أل -ع -م-ل-ي-ة أصض-ب-حت
ت- -ق- -ل -ي -دأ ‘ ك -ل أŸوأسض -م وأŸن -اسض -ب -ات
للحفاظ على ألبيئة لضضمان رأحة ألسضكان
‘ ن- -فسس أل- -وقت لÎسض- -ي -خ ث -ق -اف -ة رم -ي
ألنفايات ‘ أأ’ماكن أıصضصضة لها حتى
نتفادى ألتلوث ألذي أصضبح يهدد أ÷ميع.
أك -دت سض -ل -م-ى سض-ع-ودي
رئ- -يسض- -ة خ- -ل- -ي -ة أإ’صض -غ -اء
وأ’تصضال بأامن أŸقاطعة
أإ’دأرية للدأر ألبيضضاء ‘
تصضريح ÷ريدة «ألشضعب»،
«قمنا بتنظيم حملة تطهÒ
وأسضعة شضملت كل أحياء باب ألزوأر دون
أسضتثناء وكان ذلك بالتنسضيق مع بلدية باب
ألزوأر Ãشضاركة عدد كب Òمن أŸوأطنÚ
خاصضة ألشضباب منهم وهذه نقطة مشضجعة
ومهمة ‘ نفسس ألوقت أ’ن هذه ألشضريحة
ت- -ع -د أسض -اسس أÛت -م -ع وم -ن أŸف -رح أن
تسضاهم ‘ مثل هذه أŸناسضبات للحفاظ
على بيئة نظيفة من دون تلوث».
أوضض- - - -حت أÓŸزم أأ’ول ‘ خ- - - -ت- - - -ام

ألعملية ‘ حدود ألسضاعة  15:00زوأ’ أنه
” نصضب خيمة وأسضعة ‘ سضاحة رأبية
طاهر بالنظر إأ ¤موقعها أŸناسضب حتى
نتمكن من جلب أك Èعدد من أŸوأطن،Ú
Ÿشض -اه-دة أل-ع-روضس أل-ت-ي ت-تضض-م-ن م-ه-ام
شض-رط-ة أل-ع-م-رأن وأل-ب-ي-ئ-ة وأأ’ع-م-ال وك-ل
أأ’مور أŸتعلقة بهذأ أ÷انب من صضور
وإأرشضادأت من طرف ﬂتصض Úتدخل ‘
أإط-ار أل-ت-نشض-ي-ط أ÷وأري ل-ع-م-ل ألشض-رطة
حتى تكون قريبة من أŸوأطن وكل ذلك
–ت شضعار» معا من أجل بيئة نظيفة «،
أ’ن ع- -م- -ل ألشض -رط -ة ي -ك -ت -م -ل Ãشض -ارك -ة
وتفاعل أŸوأطن.
‘ نفسس ألسضياق أشضارت سضعودي إأ¤
ألقيام خÓل موسضم أ’صضطياف بتنشضيط
ع-دة ح-مÓ-ت –سض-يسض-ي-ة
تضض -م -ن ك -ل أأ’م -ور أل-ت-ي
“سس أŸوأط -ن ل-ت-وع-ي-ت-ه
ل -ل -ح -ف-اظ ع-ل-ى شض-وأط-ئ
ن -ظ -ي -ف-ة ع-ل-ى غ-رأر ب-رج
ألكيفان ،ع Úطاية ،ألÈج
أل-ب-ح-ري ،وع-دة أم-اك-ن ع-م-وم-ي-ة ل-تفادي
رم -ي أل -ن -ف -اي-ات وأأ’وسض-اخ ،وأصض-ط-ح-اب
أ◊ي -وأن -ات ،رك -ن ألسض -ي -ارأت ب -ع -ي-دأ ع-ن
توأجد ألناسس ،وكل ذلك لقي Œاوبا كبÒأ
من طرف أ÷ميع خاصضة ألشضباب مثلما
سضبق ‹ ألقول وهذأ أأ’مر جد إأيجابي
يعني أننا وصضلنا إأ ¤هدفنا ألذي يدخل
‘ أإط -ار أل -ع -م -ل ل -ل -ح -ف-اظ ع-ل-ى أل-ب-ي-ئ-ة
وأÙيط أ’ننا جزء منه».

الششبـ ـ ـ ـ ـاب يع ـ ـÈ
عن قيم اŸواطنة
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ا’سستعداد Ÿوسسم اÿريف والشّستاء Ãعسسكر

09

تداب Òللوقاية من الفيضسانات وا◊د من أاخطارها

شسرعت السسلطات اÙلية بو’ية معسسكر ‘ اتخاذ جملة من التدابÒ
ا’حÎازية –سسبا Ÿوسسم اÿريف والشستاء ،واسستعدادا Ÿواجهة ا’ضسطرابات ا÷وية
اŸتوقع حدوثها ‘ الفÎة اŸقبلة ،تنفيذا لتعليمة وزارة الداخلية وا÷ماعات اÙلية ‘
’طار.
هذا ا إ

معسسكر :أام ا Òÿــ سس
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ا ل ش ّس ب ك ا ت .

سسيدي بلعباسس :غ ــ شسعدو

وتسش-ت-ه-دف ال-ح-م-ل-ة ال-م-وّج-هة لكافة
المسشتهلكين من مختلف الفئات العمرية
لسشتهÓك ،خاصشة
زرع ثقافة ترششيد ا إ
أاوقات الذروة ما بين السشاعة الواحدة
وال -راب -ع -ة زوال ،وك-ذا م-ا ب-ي-ن ال-ث-ام-ن-ة
والحادية عششر مسشاءً.
وترمي المبادرة إالى تحفيز المواطن
ع -ل -ى اسش -ت -ع -م -ال ال -مصش -ب-اح م-ن-خ-فضص
الطاقة ،الذي يسشتهلك من  4إالى  5أاقل
م-ن ال-مصش-ب-اح ال-ع-ادي ،ضش-ب-ط ال-م-كيف
ال -ه-وائ-ي ع-ن-د  25درج-ة ب-اع-ت-ب-ار أان-ه
يسشتهلك من  3إالى  5بالمائة زيادة عن
كل درجة مئوية بعد  24درجة ،فصشل
لنتهاء من
لج-ه-زة ال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة ع-ن-د ا إ
اأ
لج -ه -زة ف-ي ح-ال-ة
لن ا أ
اسش -ت -خ -دام -ه -ا أ
يقظة تسشتهلك الكهرباء بنفسص الحجم
وهي مششتغلة ،وفصشل كابÓت التغذية.

وقد أارجعت مديرية الطاقة بسشيدي
لنقطاعات
بلعباسص جملة التعطÓت وا إ
المتكررة في التيار الكهربائي لتوقف
ف- -ي ب -عضص ال -م -ح -ولت بسش -بب ارت -ف -اع
لسشتهÓك المتزايد
درجات الحرارة وا إ
للطاقة.
لحصشائيات على مسشتوى
وسشجّلت آاخر ا إ
مؤوسشسشة توزيع الكهرباء والغاز للغرب
بسشدي بلعباسص ارتفاعا كبيرا في عدد
زبائن المؤوسشسشة من مسشتهلكي الطاقة
الكهربائية ،وصشل إالى  160أالف زبون
سش-ن-ة  2017أاي ب-م-ع-دل ثÓ-ث-ة أاضش-عاف
مقارنة بسشنة  2000بعدما كان ل يتعدى
لم -ر ال -ذي ن -ت-ج ع-ن-ه
 80أال -ف زب -ون ،ا أ
لسشتهÓك،
تزايد مسشتمر في كميات ا إ
ما أاضشحى يتطلب خلق اسشتثمار حقيقي
في إانتاج نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية
لسشد العجز المسشجل.
حسشب م -ا كشش -فت ع -ن -ه دراسش -ات ح-دي-ث-ة

أاج -رت-ه-ا م-دي-ري-ة ال-ط-اق-ة ،ف-إان اسش-ت-هÓ-ك
ال-م-واط-ن ال-ج-زائ-ري ي-ت-راوح م-ا ب-ي-ن 1800
و 2000كيلواط سشاعة في السشنة ،في حين
أان المعدل العالمي يتراوح ما بين  200و250
كيلواط سشاعة ،وهو ما يؤوّكد أان العائÓت
الجزائرية تسشتهلك  10أاضشعاف من الكهرباء
مقارنة بنظيراتها بدول الجوار.
ك -م -ا أاّك -دت ال -دراسش -ة أايضش -ا أان م -ع-دلت
لسش -ت -ه Ó-ك ف-ي ت-زاي-د مسش-ت-م-ر ،ح-يث ل-م
اإ
تتعدى  5000ميغاواط سشنة  2000لتصشبح في
حدود  14أالف ميغاواط سشنة .2017
ويبلغ السشعر الحقيقي للكيلواط سشاعة 10
دنانير ،في حين ل يتعدى سشعر البيع في
الجزائر  4دنانير باعتبار أان المبلغ المتبقي
والمتمثل في  7دنانير تحمله الدولة على
عاتقها.
وانطÓقا من هذا ،وجب وضشع مخطط
Óسشتثمار في هذا المورد الطاقوي
هام ل إ
من جهة ،وزرع ثقافة ترششيد السشتهÓك
والحد من التبذير من جهة أاخرى.

جل معسشكر عبر مواقع مختلفة نحو 29
تسش ّ
ن-ق-ط-ة سش-وداء م-ع-رضش-ة ل-خ-ط-ر ال-ف-يضشان بما
فيها المرافق العمومية على غرار المؤوسشسشة
السشتششفائية عبد القادر دالي بغريسص التي
غ-م-رت-ه-ا السش-ي-ول ف-ي ف-ي-ف-ري ال-م-اضش-ي ،وم-ا
ج -اوره -ا م -ن م -ؤوسشسش-ات ت-ع-ل-ي-م-ي-ة وسش-ك-ن-ات
وظيفية ،إاضشافة إالى بعضص المناطق السشكنية
ال -واق -ع -ة ب-ال-م-ن-اط-ق ال-م-ن-خ-فضش-ة وب-م-ح-اذاة
مجاري األودية مثل قرية نواري حمو ،بلدية
مطمور وحي اإلخوة
بن ششنين بالمحمدية.
في هذا الصشدد ،يقف والي معسشكر محمد
لبقة لمتابعة مدى تنفيذ مخططات الجهات
ال-وصش-ي-ة ع-ل-ى ق-ط-اع ال-م-وارد ال-م-ائ-ية ،ديوان
السشقي والتطهير وسشلطات البلدية إالى مصشالح
الحماية المدنية التي غالبا ما تتحمل الجزء
األك -ب-ر م-ن م-خ-اط-ر ال-ف-يضش-ان-ات وال-ت-ق-ل-ب-ات
ال -ج -وي -ة ب -ف -ع-ل اسش-ت-خ-ف-اف ب-عضص األط-راف
اإلداري -ة بشش-أان ال-م-ل-ف وإاه-م-ال-ه-ا ل-ل-ت-حضش-ي-ر
المسشبق لموسشم الخريف والششتاء.
يذكر أانّ ما تعّرضشت له الكثير من المناطق
السشكنية بمعسشكر من سشيول جارفة في ششهر
ج-وان ال-م-اضش-ي ع-قب الضش-ط-راب-ات ال-ج-وي-ة
ال -ت -ي سش -ج -لت وكشش -فت ع -ن ع -دم اسش -ت -ع-داد
السش -ل -ط -ات ال -م -ح -ل -ي -ة ل -م -واج -ه -ة م -خ -اط-ر
الفيضشانات ولو بإاعداد مخطط تدخل في
ح -الت ال-ط-وارئ ،ح-يث ضش-ربت ال-ف-يضش-ان-ات
ن -فسص ال -م -ن -اط -ق ال -ت -ي ت-م إاحصش-اؤوه-ا ضش-م-ن
النقاط السشوداء المعرضشة لخطر الفيضشان،
واسش -ت -دع -ى ال -ت -ح -ك -م ف -ي -ه -ا ت-دخ-ل مصش-ال-ح
الحماية المدنية والمصشالح األمنية التي عاد

Œار الفواكه اŸوسسمية اÙلية
ب Íشسكاو يطالبون برخصص بيع دائمة

تعليمات حول تسسليم مشسروع  2000سسرير بوزرة باŸدية

توزي ـ ـ ـع مادة الغ ـ ـ ـاز لنح ـ ـ ـو  601مواط ـ ـ ـ ـن و 1043وحـ ـ ـدة سسكنيـ ـ ـة
جه ﬁمد بوشسمة وا‹
و ّ
اŸدية تعليمة للجهات اŸكلفة
بإا‚از مشسروع  2000سسرير
Ãنطقة وزرة ،مفادها احÎام
’جال لوضسعه حيز ا’سستغÓل
ا آ
قبل بداية اŸوسسم ا÷امعي
القادم  ،2018 - 2017داعيا
مسسؤوو‹ الورشسة بضسرورة إابداء
اŸزيد من الديناميكية
وا÷دّية سسواء من حيث تنظيم
’شسغال وتدعيم الورشسة باليد
ا أ
العاملة الكافية أاو من حيث
تطوير طريقة عمل واŸداومة
’شسغال من
اŸسستمرة ‘ متابعة ا أ
قبل مكتب الدراسسة.

اŸدية :م ــ أام Úعباسس

تعتبر السشلطات المحلية
مششروع  2000سشرير جزًءا
م-ن اإن-ج-از ل-ق-طب ج-ام-عي
ج -دي -د ك -ام -ت-داد ل-ج-ام-ع-ة
الدكتور يحيى فارسص بسشعة
 6000م-ق-ع-د ب-ي-داغ-وجي
سش - - -ري - - -ر م- - -ع
و4000
اسش- - - -ت- - - -ح- - - -داث ع - - -دي - - -د
التخصشصشات.
ونذكر اأّن الجهات المكلفة
باإنجاز المششروع كانت قد
التزمت بالعمل لأجل وضشع
هذا الجزء من هذا الأخير
قبل منتصشف ششهر سشبتمبر
م- -ن السش- -ن -ة ال -ج -اري -ة م -ن
خÓ- -ل ال- -رف- -ع م- -ن وت -ي -رة
الأشش - -غ - -ال وف - -ق ال - -ج- -ودة

المطلوبة.
ع-ل-ى صش-ع-ي-د اآخ-ر ،اأط-لقت
السش -ل -ط-ات ال-م-ح-ل-ي-ة ح-ي-ز
الخدمة ششبكة توزيع مادة
ال-غ-از ال-ط-ب-ي-ع-ي ل-نحو 601
مسشكن على مسشتوى بلدية
اأولد ذايد بمناسشبة اإحياء
ال -ذك -رى ال -م-زدوج-ة الـ 61
ل- -ل- -ي -وم ال -وط -ن -ي
و62
للمجاهد.
ك -م -ا ت -م ب -ه -ذه ال -م-ن-اسش-ب-ة
توزيع  1043وحدة سشكنية
ل- -مسش- -ت -ح -ق -ي -ه -ا ب -ك -ل م -ن

بلديات البراوقية ،جواب،
سش -ي -دي زي-ان ،اأم ال-ج-ل-ي-ل،
بوسشكن ،سشغوان ،مفاتحة،
سش- - -ي- - -دي دم- - -د ،ششÓ- - -ل- - -ة
العذاورة ،مزغنة ،بوغزول،
م - -غ- -راوة ،ال- -م- -دي- -ة ،اأولد
هÓل وسشي المحجوب.
وسشتخ ّصشصص من بين هذه
الحصشة السشكنية الإجمالية
ن -ح -و  92سش-ك-ن ل-ل-قاطنين
ب -الأح -ي-اء ال-هشش-ة م-ن اأج-ل
السشتفادة من بعضص القطع
الأرضشية.

إاليها الفضشل في حماية األرواح والممتلكات.
وتفاديا لتكرار سشيناريو الفيضشانات وما ينجم
عنها من أاخطار ،قام محمد لبقة بداية هذا
األسشبوع بمعاينة عدد من المششاريع الخاصشة
ب -وق-اي-ة ال-م-نشش-آات ال-ع-م-وم-ي-ة ال-حسش-اسش-ة م-ن
خطر الفيضشان ،على غرار مسشتششفى غريسص
الذي خ ّصص بمششروع بقيمة  12مليون دينار
لنجاز ششبكة للصشرف الصشحي معزولة عن
الششبكة الرئيسشية لمدينة غريسص ،حيث يسشمح
المششروع بإاجÓء مياه األمطار ومياه التطهير
للمسشتششفى نحو المصشرف الرئيسشي للمدينة،
إاضشافة إالى عملية اسشتدراكية تطوع لها بعضص
ال-م-ق-اول-ي-ن لسش-لت وت-ن-ق-ي-ة وادي م-اوسشة على
مسش -اف-ة  20ك-ل-م م-ن م-خ-ل-ف-ات ال-ف-يضش-ان-ات
السشابقة.
وه-ي ال-ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ي سش-تشش-م-ل أايضش-ا ب-اق-ي
م -ج-اري األودي-ة ب-ب-ل-دي-ة م-ط-م-ور و ضش-واح-ي
عاصشمة الولية ومناطق أاخرى منها ،تضشاف
إال-ى مشش-اري-ع أاخ-رى ت-ع-ك-ف م-دي-ري-ة ال-م-وارد
المائية على إاعدادها ضشمن ميزانية السشنة
المقبلة قد تسشتهلك نحو  400مليون دينار.
ول- -دى زي -ارت -ه ال -م -ب -رم -ج -ة ل -م -ع -اي -ن -ة ه -ذه
المششاريع ،لم يخف والي معسشكر محمد لبقة
أاسشفه لعدم اتخاذ أاي إاجراء لمواجهة أاخطار
ال -ف -يضش -ان-ات ب-ع-د ت-لك ال-ت-ي ضش-ربت م-ن-اط-ق
ع -دي -دة م -ن ال -ولي-ة ،ح-يث أاوصش-ى ال-مسش-ؤوول
بمتابعة عملية سشلت وتنقية مجاري األودية،
وت- -وظ- -ي- -ف ك- -اف- -ة وسش- -ائ- -ل ال- -ولي- -ة وع -ت -اد
المقاولت من أاجل تنفيذ العملية مع اقتناء
ال -ت -ج -ه -ي-زات ال-خ-اصش-ة بضش-خ م-ي-اه األم-ط-ار
وت -وف -ي -ره -ا ،خ -اصش -ة ع -ل -ى مسش-ت-وى ال-ن-ق-اط
السشوداء التي تم إاحصشاؤوها سشابقا.

جّدد زهاء  20ششخصشا
م- -خ- -تصش- -ا ف- -ي ال- -ت -ج -ارة
الموسشمية المحلية ببلدية
بن ششكاو بالمدية ،هذه
الأيام مطالبهم للسشلطات
المحلية المتضشمن منحهم
رخصش - -ا دائ - -م - -ة ب - -قصش- -د
اسش- - -ت- - -غ Ó- -ل م - -ن - -ط - -ق - -ة
م-اسش-ك-ون-ي ق-رب ال-ط-ريق
ال -م -زدوج ل -ب -ي -ع ال -ف -واك -ه
ال-م-ن-ت-ج-ة م-ح-ل-ي-ا ك-ال-ت-ي-ن
وال -ت -ف -اح وال-ع-نب وال-ك-رز
ذات النوعية الجيدة.
وفي هذا الصشدد ،اأبدى
ه- - -وؤلء اسش- - -ت- - -ع- - -داده- - -م
ل -ل -مسش -اه -م -ة ف-ي تسش-وي-ق
ال-م-ن-ت-ج-ات ال-م-ح-ل-ي-ة م-ن
خÓل السشماح لهم بكراء
م-رب-ع-ات ب-ه-ذه ال-م-ن-ط-ق-ة
ن - -ظ- -ي- -ر م- -ن- -ح- -ه- -م ه- -ذه

الرخصص بقصشد توفير لهم
الجو المناسشب بعيدا عن
منطق الكر والفر ،سشيما
واأن ال- -م- -ن- -دوب ال- -ب -ل -دي
المعين من طرف الإدارة

لم يتمكن من طرح هذه
ال -مشش-ك-ل-ة ب-ع-كسص م-ا ك-ان
م- - -ع- - -م - -ول ب - -ه ف - -ي وقت
سشابق.

صسÈ
انتظرها السسكان ‘ البيضض بأاقصسى درجة ال ّ

ترّقـ ـب توزيع أاكـ ـ Ìمـ ـن Œ 2500زئـ ـة اجتماعيـ ـة للبناء الّذاتي

ي -رت -قب ت -وزي-ع Œ 2554زئة
اج- -ت- -م -اع -ي -ة ل -ل -ب -ن -اء ب -ب -ل -دي -ة
’عÓن
البيضض ،وهذا بعد أان ” ا إ
’سسبوع عن القائمة
بداية هذا ا أ
ال -ن -ه -ائ -ي-ة ل-ل-مسس-ت-ف-ي-دي-ن م-ن-ه-ا،
حسس- -ب- -م- -ا أاف- -اد ب -ه رئ -يسض دائ -رة
البيضض.
لعÓن
وأاّكد بوثلجة معمر أاّن عملية ا إ
ع-ن ال-ق-ائ-م-ة ال-ن-ه-ائ-ي-ة لهذه التجزئة
السشكنية جاءت عقب دراسشة معمقة

للملفات وكذا للطعون المودعة لدى
مصشالح الولية ،وذلك عقب القائمة
لعÓ-ن ع-ن-ه-ا ف-ي
لول -ي -ة ال -ت-ي ت-م ا إ
اأ
وقت سشابق ،والتي عرفت العديد من
الطعون.
وأاضشاف نفسص المسشؤوول ،بأان علمية
التدقيق في الملفات ذات الصشلة بهذه
ال-ع-م-ل-ي-ة سش-م-حت ب-حذف  205طلب
لسشباب متعددة على غرار
اسشتفادة أ
اسش -ت -ف-ادة أاصش-ح-اب-ه-ا م-ن سش-ك-ن-ات أاو

قطع أاراضشي في وقت سشابق.
وذك- -ر رئ -يسص ال -دائ -رة أاّن مصش -ال -ح -ه
وضش-عت سش-ج Ó-م-ف-ت-وح-ا ل-ل-م-واط-نين
لي-داع
ال -ذي -ن ت -م ح -ذف ط -ل-ب-ات-ه-م إ
ط -ع -ون ،م -ؤوك -دا أان مصش -ال-ح ال-دائ-رة
سشتقوم بدراسشة كل الطعون ،وسشيتم
لج -ال،
ال- -فصش- -ل ف- -ي -ه -ا ف -ي أاق -رب ا آ
وسشيتم منح تجزئات اجتماعية أاخرى
لفائدة من تبث أاحقيته في السشتفادة
منها.

ألثÓثاء  22أوت  2٠1٧م
ألموأفق  ٣٠ذي ألقعدة  1٤٣٨هـ

÷زأئر
عÓم أ
أ

الدكتور سسليم كرام
جامعة ﬁمد خيضسر بسسكرة
ق ي ل ع ن ه ا أأ ر ض ض أ ل س س ح ر
و أ لإ ل ه ا م  ،و ق ي ل أأ ر ض ض
أ ل ب ط و ل ة و أ ÷ ه ا د أ  Ÿوؤ ث ل
وقيل هي ألسسحر
و أ لإ ب د أ ع  ،ك ا ن ت ق ب ل ة
عظماء ألفن من كل
وجهة و بكل لسسان ،كانت
ملهمة ÷هابذة ألقلم
ع ر ب ّي ة و غ ر ب ّي ة  ،و م ر ع ى
خصسيبا لفلسسفاتهم
و أأ ف ك ا ر ه م و ف ن و ن ه م ب ش س ت ى
د ر ج ا ت ه ا ؛ أ لأ و ل و أ ل ث ا Ê
وألثالث حتى ألسسادسض
و أ ل س س ا ب ع  ،ل ي خ ل و ف ن أإ ل
وله صساحب كانت بسسكرة
وجهته وخاصسة ألشسعر،
ف ح ت م ا م ن ز أ ر ه ا أأ ن ط ق ه
أ ل ش س ع ر ب ا ل و ح ي و أ لإ ل ه ا م .

مس
ل ســاه
م
ا
تلزم أإ ت  :م
ق
ا
ل أصسح لت
ـابها
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info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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كما كانت أيضضا منزل ومحضضنا ألقطاب
ألحركة ألوطنية أإلصضÓحية ،ألذين رأوأ
م -ن شض -رف أل -م -ك -ان ق -دأسض -ة ت -م -ك-ن م-ن
Óمة
ت-ح-ق-ي-ق أأله-دأف ،و أل-م-ث-ل أل-ع-ل-يا ل أ
ج- -م- -ع- -اء ،و ل -ع -ل م -ن أه -م أح -دأث ذأك
أل -نشض -اط ألشض -ام -ل ،زي -ارة أألم -ي -ر خ -ال -د
بدعوة من مناضضليها ومثقفيها عام ،1922
بعد إأحباط مسضاعيه ألجادة في عرضض
ألقضضية ألجزأئرية على ألمجتمع ألدولي،
ليجد أن سضبيل ألنضضال ألسضياسضي ألطريق
أألنسضب ل- -ت- -ح- -ق- -ي- -ق أه- -دأف أل- -ج- -زأئ -ر
ألمسضتقبلية ،فحل ببسضكرة وأسضتقبله أهلها
خ -اصض -ت-ه-م وع-ام-ت-ه-م أسض-ت-ق-ب-ال ألأب-ط-ال
أل -م -ن -تصض -ري-ن ،وشض-م-ل-ه م-ن أه-ال-ي-ه-ا ك-رم
ألضضيافة وألترحاب قول وفع ،Óفقد دّبج
في هذأ ألتشضريف وأرخ له ألعديد من
ألشض-ع-رأء ب-قصض-ائ-د وم-ق-ط-وع-ات ،ل-ع-ل ما
قاله ألشضيخ ألشضاعر ألشضهيد محمد أألمين
أل -ع -م-ودي ف-ي قصض-ي-دت-ه أل-ت-رح-ي-ب-ي-ة ك-ان
أألفضض- -ل ،ورأق أألم -ي -ر وأع -ج -ب -ه ،ل -ذلك
قامت جريدة أإلقدأم وهي لسضان حال
نضضال ألضضيف أألمير خالد بنشضرها على
صضفحاتها ،تخليدأ للحدث ألذي أعتز به
أب-و أل-ح-رك-ة أل-وط-ن-ي-ة وأل-نضضال ألسضياسضي
ب -ال -ب Ó-د ،م -ن خ Ó-ل ع -م -ل-ه ع-ل-ى إأرسض-اء
ق - -وأع - -ده ،وخ - -اصض - -ة ف - -ي أل - -مشض - -ارك - -ة
ألج -ت -م -اع -ي -ة أل -ع -ام -ة ل-ب-ن-اء أج-ت-م-اع-ي
حضضاري ،بدعوته إألى تأاسضيسض ألجمعيات
وألنوأدي وألفرق ألفنية وألمسضرحية في
ك -ل م -ج -ت -م -ع ح -ت -ى ن -ك-ون ع-ل-ى أل-مسض-ار
ألصضحيح .
وقد شضملت قصضيدة ألترحيب على عديد
م -ع -ان -ي أل-ود وأل-ت-ق-دي-ر وألح-ت-رأم أل-ذي
يمكن أن يقدم لتكريم ضضيف مميز مثل
أألمير خالد في مقامه و شضخصضه و نسضبه
و م -ج -ه -وده و ق -ال أل -ع -م -ودي ف -ي ب-عضض
أبياتها مادحا :

أه Óبمقدمك  ،ألذي أبـتهجـت لـه
مـنا ألـقلوب ،ومنزل ألفرقان
وتباشسرت بك أمّة  ،عـملـت بـما
لحسسان
أوليتها مـن سسابق أ إ
ت ( بسسكرة ) فيوم قدومكم
شَسّرف َ
ليمان
لهـل ألـدين وأ إ
عـيد أ
أسسمعتنا آأي ألبÓغة مـرشسـدأ
ونـصسحت حـقا أمّة ألقـرآأن
أيقظـت شسعبا طالما أَِلـف ألَكـَرى
وقضضى ألدهور بحالة ألحيرأن()
لقد أرخ ألشضاعر نشضاط أألمير خالد من
خ Ó-ل ج -م-ل-ة م-ن أل-خ-طب أل-ب-ل-ي-غ-ة أل-ت-ي
أل -ق -اه -ا ع -ل -ى سض -ام -ع زع -م -اء أإلصض Ó-ح،
ونشض-ط-اء أل-ف-ع-ل أل-ث-ق-اف-ي ببسضكرة وعامة
ألناسض ،مسضتلهما تلك ألروح من مقومات
أل -م -ن-ه-ج أإلسضÓ-م-ي أل-ق-وي-م ،أل-ذي ي-ؤوك-د
أألمير أنه أألوحد في مقاومة ألمسضتعمر .
هكذأ أحدثت هذه أألبيات ألشضعور ألحي
في ألمسضتمعين ،وأكدت على قيمة ألزعيم
ألوأفد وثّمنت جهوده ،فكان أن حرصض
أألم -ي-ر ع-ل-ى نشض-ره-ا ب-ج-ري-دت-ه أإلق-دأم،
م -ؤورخ -ا م -ن خ Ó-ل -ه -ا ل -ك -ل شض-يء زي-ارت-ه
وح-ف-اوة ألسض-ت-ق-ب-ال ،وج-زئ-يات مشضروعه
أل -ذي أن-ط-ل-ق م-ن ث-رى بسض-ك-رة أل-م-ب-ارك-ة
ب -ط -ه -ره وع -ن -ف -وأن-ه ،ول-ك-ن أل-ج-م-ي-ل ف-ي
ألموضضوع وهو ألذي نؤوكد أنه ينشضر ألول
مرة ويتمثل في رد أألمير خالد على تحية
بسضكرة وشضاعرها ألعمودي ،ورد ألتحية
كما يقدره أألمير وأرباب ألبيان ل بد أن
يكون على صضورة ما كانت عليه ألتحية أو
بأافضضل منها .
هكذأ نكتشضف أن أألمير خالد رد على
ح -ف -اوة ألسض -ت -ق -ب-ال أل-بسض-ك-ري ب-قصض-ي-دة
شض -ع-ر ،ل-ع-ل-ه-ا ت-ك-ون ق-ل-م أل-ب-ي-ان ألشض-ع-ري
ألوحيد ألذي خطه أألمير فلم ُيعثر له
على قصضيدة أخرى ،وقد خصض بها مدينة

بسضكرة دون غيرها مطلقا ،وقد يعود ذلك
إألى أنها من أولى ألمناطق ألتي عرضض
ف -ي -ه -ا أألم -ي -ر م -ل -خصض أف-ك-ار مشض-روع-ه
ألحضضاري.
و لقد قام بنشضرها في ذأت عدد جريدة
أإلق -دأم ـ وأل -ت -ي ق -دم ل -ي أخ -ي أل -ب -احث
أألسضتاذ فوزي مصضمودي مشضكورأ نسضخة
مصضورة عن ألجريدة ـ وأشضتمل رد ألتحية
Óمير خالد وقصضيدة ألشضعر
على رسضالة ل أ
ألترحيبية ،ثم ختمها بقصضيدة من وحي
خياله تتأالف من ثÓثة عشضر بيتا ،موزونة
على ذأت وزن قصضيدة ألعمودي وقافيتها
وروّيها ،قّدم فيها شضكره وعظيم أمتنانه
لعبق تاريخ ألمنطقة ألذي وشضح صضدره،
وأصض-ال-ة شض-ع-ب-ه-ا وع-ظ-م ت-اري-خ ج-ه-اده-ا،
شضادأ على يد أبنائها في موأصضلة مسضار
أل -نضض -ال ،وع -دم ألن -ه-زأم أم-ام أألع-دأء،
م -رددأ ع -ل -ى أألسض-م-اع؛ ب-أان ت-اري-خ-ك-م ي-ا
شض -ب -اب بسض-ك-رة ي-ح-ت-م ع-ل-ي-ك-م أن ت-ك-ون-وأ
سضوأعد إأضضافية ،ومتجددة لحماية ألوطن
وألهوية وأإلسضÓم ،ونحن في هذأ ألمقال
نقوم بنشضر ألقصضيد كما جاء في صضفحة
جريدة أإلقدأم ألول مرة بعد ألجريدة
طبعا ،حتى نزدأد يقينا من عظيم شضموخ
بسضكرة في تاريخ ألجزأئر ،وقوة إأسضهامها
ألفعال في بناء أجيال ألسضتقÓل ،و رأدته
وفاعلوه ألحقيقيين .

و نصض ألقصسيدة كما يلي :

هَـsب نسسـيـــمٌ َعِبــيُرُه كالبان
لمـا حــللـتُ حــديَقـَة ألــزيبــان

حsي ْ
ت فأاحـيت قلب مشسـغوف بهـا
مضسنـى غدأ من حسسنـها ألفـتان
فانزل ببسسكـــرٍة تكـن متنّعـمـــا
ومــوّقرأ ضسيــفا عظيـم ألشســان
دأر ألمــروءة وألشسـهامة وألِقــــَرى
فبفضســلها فازت عــلى ألبــلدأن
فيها رجال ألعلم وألتقــوى معـــا
ألسسالكـون بمقتضسى ألفــرقان
ألرأغبون بحسسنهم تاج ألعÓ
لقرأن
أهل ألشسهامة سسادة أ أ
وشسبــيبـــة طلـع نـضســـيـــد مـثمــر
نخـــل بسســيـــق يانــع ريـانــي
شسبــت على حبّ ألبÓد و أهــلهـــا
وتــزّيــنــت بمــعـارف و بــيـان
فاسستبشسر ألوطن ألتعيسض وأرجعت
روح ألحــياة لجسســمه ألمتـفاني
ُعرفوأ بقدر ألبـاذلين لنفسسهــــم
لوطـان
ب أللـه وأ أ
مـرضسـاة حــ ّ
لــو في زكــاة ألنفسض نيـل للمنـــى
لـوهبــهما قسســما إألـى ألرحمـان
م أَْلجنى
يا أهل بسسكرٍة ملكت ْ
لحسسـان
لخــÓق وأ إ
بـمــكارم أ أ
شسـعري ونثــري عاجـزأن لُِيــعرَبـا
لصضنعكم عن خالصض ألشضكرأن()
فالقصضيدة على بحر ألكامل ل كسضر فيها
ول تحوير ،روّيها موحد هو ذأته رويّ
بحر قصضيدة أألمين ألعمودي ،وأشضتملت
على فصضاحة وتماسضك في معانيها ،ما
يبين أن ألناظم كان قارئا ومتذوقا للشضعر
ألعربي ،فهي على نمط رد تحية وكفى،

ألذي عرف بين ألشضعرأء على صضفحات
أل -ج -رأئ -د آأن -ذأك ،أخ -ذت مÓ-م-ح آأل-ي-ات
شضعرأء و ناظمي تلك ألحقبة ،بما نلمسضه
من نبرة هادئة و رزينة ،تدل على حكمة
وشض-خصض-ي-ة صض-اح-ب-ه-ا ،أم-ا أف-ك-اره-ا ف-قد
حملت جملة من معاني ألتعظيم للمنطقة،
ورج-ال-ه-ا وع-ل-م-ائ-ه-ا وم-خ-اط-ب-ت-هم بالجد
وألجتهاد في تحقيق أفكارهم ،بالعتماد
على أألرضضية ألشضبابية ،كما لمسض أألمير
ف-ي-ه-م ق-درة وأسض-ت-ع-دأدأ ل-ل-ب-ذل وأل-ع-طاء،
ب ألبÓد وأهلها،
ألنها قوة شضّبت على ح ّ
وتوقير ألعلم وأهله ،ويزيد بأانه شضباب ل
ي- -خشض- -ى ألشض- -ه -ادة ،وي -قسض -م أألم -ي -ر أن -ه
مسضتعد إأذأ أذن ألرحمان بذلك جهادأ،
وي -خ -ت -م أل -قصض -ي -دة ب -خ -ط -اب ع-ام أله-ل
بسض- -ك- -رة؛ ب- -السض- -م م- -ع -ظ -م -ا أخ Ó-ق -ه -م
وإأحسضانهم وكريم شضرفهم ،خاتما قصضيدته
ب-ال-وق-وف أم-ام ه-ذه أل-ع-ظ-ائ-م أل-بسض-ك-رية
عاجزأ ،فهول يجد في شضعره ونثره ما
يوأفي هؤولء أألهل حقهم ،غير خالصض
ألشض -ك -ر وأل -ع -رف -ان ل -ه -م ع -ل -ى م -ا ب-ذل-وه
وقّدموه وما ينتظر منهم .
Óمير خالد
هكذأ حقا يمكن أن نقول ل أ
ج -اء بسض -ك-رة سض-ي-اسض-ي-ا خ-ط-ي-ب-ا وغ-ادره-ا
شضاعرأ مقوأل ،فمن زأر بسضكرة  ..أنطقه
ألشض-ع-ر ،..أن-ط-ق-ه ث-رى بسض-ك-ره وع-ب-ي-ره-ا
أل-ذي ت-ن-فسض-ه ه-ن-ا ب-ه-ذأ ألشض-ع-ر أل-ج-ميل،
وكما حيانا نحييه ،وإأنا لنرجو من ألله أن
يجازيك أوفى ألجزأء ،وأن يكون مثوأه
ألجنة وألخلود فيها على ما قدم للجزأئر،
و ما عاناه في تحقيقه أمن ألبÓد .

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أدأنت ألتعنت وألعدوأن ‘ خطاب أŸلك ﬁمد ألسسادسس

ا◊كومة الصسحراوية :اŸغرب يتÓعب بالقانون األسساسسي ل–Óاد اإلفريقي
^ تقريـــــــــر أŸصســــــــ ‘ Òأطــــــــار ألشسرعيــــــــة ألدوليــــــــة
أكدت أ◊كومة ألصسحرأوية ،أن هناك تناقضسا صسارخا ب Úأدعاء ملك أŸغرب أللتزأم Ãصسالح إأفريقيا وشسعوبها وقيمها ومبادئها وبÚ
لجزأء من ترأب دولة إأفريقية هي أ÷مهورية ألصسحرأوية ،وبالتا‹ ألنتهاك ألصسارخ لركائز أسساسسية ‘
‡ارسسة أحتÓل عسسكري ل شسرعي أ
ألقانون ألتأاسسيسسي ل–Óاد ألقاري و‘ مقدمتها أ◊دود أŸوروثة غدأة ألسستقÓل.
أابرز بيان لوزارة اإلعÓم أانه خÓل اÿطاب الذي أالقاه،
عشسية ليلة األحد إا ¤الثن ⁄ ،Úيسستطع ملك اŸغرب إال
أان يكشسف عن النوايا ا◊قيقية وراء ما يسسميه التوجه نحو
إافريقيا والنضسمام إا ¤منظمتها القارية ،واŸتمثلة ‘
السس-ع-ي إا ¤ف-رضس سس-ي-اسس-ة اسس-ت-ع-م-اري-ة ت-وسس-عية عدوانية
ظاŸة ،متناقضسة كامل التناقضس مع مقتضسيات الشسرعية
ال -دول -ي -ة وم -ع ت -اري -خ ال -ق -ارة وك-ف-اح-ه-ا وأاسسسس وأاه-داف
منظمتها القارية.
أادان البيان شسديد اإلدانة ،ما أاظهره خطاب ملك اŸغرب
من تعنت وم ّضسي ‘ سسياسسات العدوان ،مطالبا ال–اد
اإلف -ري -ق -ي ب -ات -خ -اذ ك -ل اإلج -راءات ال Ó-زم-ة ل-وضس-ع ح-د
Ùاولت اŸملكة اŸغربية التÓعب بقانونه التأاسسيسسي،
و‡ارسس -ة الضس -غ -وط وال -ع-ق-وب-ات الÓ-زم-ة ل-ف-رضس ال-ت-زام
اŸملكة Ãبادئه ومقتضسياته ،وبالتا‹ النسسحاب الفوري
من األجزاء التي –تلها من ا÷مهورية الصسحراوية العضسو
اŸؤوسسسس ل–Óاد.

هروب ا ¤األمام
ج-ددت ا◊ك-وم-ة الصس-ح-راوي-ة ‘ ب-ي-ان-ه-ا م-ط-ال-بة األ·
اŸتحدة بالتحرك إلنهاء النتهاكات اŸغربية ا÷سسيمة
◊قوق اإلنسسان ووقف نهبها للÌوات الطبيعية الصسحراوية
ورف -ع حصس -اره -ا اŸف -روضس ع -ل -ى األراضس -ي الصس-ح-راوي-ة
اÙتلة ،والتعجيل بإاطÓق سسراح معتقلي أاكد Ëإازيك
وج-م-ي-ع اŸع-ت-ق-ل Úالسس-ي-اسس-ي Úالصس-ح-راوي ‘ Úالسس-جون
اŸغربية.
رأات ا◊كومة الصسحراوية ‘ خطاب اŸلك هروبا معتادا
نحو األمام ،وقالت““ :خطاب ملك اŸغرب حول إافريقيا
›رد ذر ل- -ل- -رم- -اد ‘ األع Úلصس -رف األن -ظ -ار ع -ن ه -ذه
ا÷رÁة النكراء ‘ حق الشسعب الصسحراوي واÛتمع
الدو‹““.
أاضس -افت““ :أان -ه -ا ﬁاول -ة م-كشس-وف-ة ل-ل-ق-ف-ز ع-ل-ى ال-قضس-اي-ا
والنشس -غ -الت واألزم -ات ا◊ق -ي -ق -ة ،اÿطÒة واŸت-زاي-دة

سسياسسيا واقتصساديا واجتماعيا ،التي يعا Êمنها الشسعب
اŸغربي الشسقيق ،والتي Œ ⁄د ‘ خطاب اŸلك سسوى
السستخفاف والتجاهل والتغاضسي““.
أاكدت ‘ الوقت ذاته ““بأان الشسعب الصسحراوي بقيادة جبهة
البوليسساريو ،سسيواصسل خوضس كفاحه العادل ،بكل السسبل
اŸشسروعة واسستعداده الدائم ◊ماية اŸناطق اÙررة
وال- -تصس- -دي ل- -ل -م -خ -ط -ط -ات ال -ع -دوان -ي -ة ،ك -م -ا ح -دث ‘
الكركارات ،حتى اسستكمال سسيادته على ترابه الوطني““.
أاوضسحت ا◊كومة الصسحراوية ،اأنه ل توجد مرجعيات
ومبادئ –كم حل النزاع اŸغربي الصسحراوي إال تلك
اÙددة بوضسوح ‘ ميثاق وقرارات األ· اŸتحدة ،والتي
يلخصسها القرار التاريخي  1514القاضسي Ãنح السستقÓل
للشسعوب والبلدان اŸسستعمرة.

نية خبيثة لعرقلة ا◊ّل العادل
اعتÈت أان خطاب ملك اŸغرب يعكسس نية مبيتة لعرقلة
ج -ه -ود ال -تسس -وي -ة ال -دول -ي -ة ‘ ،وقت ” ف-ي-ه اإلعÓ-ن ع-ن
مباشسرة الرئيسس األŸا Êاألسسبق السسيد هورسست كوهلر،
 ·ÓاŸتحدة إا¤
Óم Úالعام ل أ
Ÿهامه كمبعوث شسخصسي ل أ
الصسحراء الغربية.
ط -ال -بت ا◊ك -وم -ة الصس-ح-راوي-ة األ· اŸت-ح-دة ب-ات-خ-اذ
اÿطوات العاجلة ◊مل اŸملكة اŸغربية على –مل
مسسؤوولياتها والتزاماتها Œاه مسسار التسسوية الرامي إا¤
تصسفية اسستعمار من الصسحراء الغربية ،ع“ Èك Úالشسعب
الصسحراوي من ‡ارسسة حقه كام ‘ Óتقرير اŸصسÒ
والسستقÓل.

لرهابي
ألقضساء ألفرنسسي يسستبعد ألفعل أ إ

مقتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل شسخ ـ ـ ـ ـ ـ ـصس وإاصساب ـ ـ ـ ـ ـ ـة آاخ ـ ـ ـ ـ ـ ـر ‘ عملي ـ ـ ـ ـ ـ ـة ده ـ ـ ـ ـ ـ ـسس Ãرسسيلي ـ ـ ـ ـ ـ ـا
قتل شسخصس على األقل وأاصسيب آاخرون ‘
ح- - -ادث- - -ة دهسس وق- - -عت ،أامسسÃ ،دي - -ن - -ة
م- -رسس- -ي- -ل- -ي -ا السس -اح -ل -ي -ة ج -ن -وب ف -رنسس -ا
اسستهدفت ﬁطتي حافÓت ،و” اعتقال
سس -ائ -ق السس -ي -ارة ف-ي-م-ا أاف-اد ال-ن-ائب ال-ع-ام
للجمهورية لحقا أانه يرجح أانه مضسطرب
نفسسيا .اقتحمت سسيارة موقف ÚللحافÓت
‘ مرسسيليا ما أاسسفر عن مقتل شسخصس
وإاصس -اب -ة آاخ -ر ق -ب -ل أان ت -ع -ت -ق -ل الشس -رط-ة
سس -ائ -ق-ه-ا ،وف-ق مصس-ادر ‘ الشس-رط-ة ،ك-م-ا
رج-ح ال-ن-ائب ال-ع-ام ل-ل-ج-م-ه-وري-ة ““ف-رضس-ية
الضسطراب النفسسي““ Ÿنفذ ا◊ادثة.
أاوضس -ح ج -ول-ي-ان راف-ي-ي-ه ع-م-دة ال-دائ-رتÚ
ا◊ادية عشسرة والثانية عشسرة أان القتيلة
ام- -رأاة ‘ األرب- -ع- -ي- -ن -ي -ات ك -انت ت -ن -ت -ظ -ر
Ãف - -رده - -ا ‘ اŸوق - -ف .وب- -ع- -د دق- -ائ- -ق
اعÎضست الشسرطة السسيارة اŸذكورة ‘
اŸيناء القد Ëللمدينة الواقعة على سساحل

اŸتوسسط واعتقلت سسائقها.
ك -ت -بت الشس -رط -ة لح -ق -ا ““ي -ب -دو أان سس-ائ-ق

السسيارة اŸعتقل ( 35عاما) ل ينحدر من
مرسسيليا .وتتو ¤الشسرطة القضسائية ‘ كل

ألبحث عن أŸشستبه به ألفار يتسسع إأ ¤أوروبا

من مرسسيليا وليون التحقيق ‘ ا◊ادث.
ذك -رت األج -ه -زة األم -ن -ي -ة ال-ف-رنسس-ي-ة ،أان-ا
ا÷ا Êمعروف لديها وسسبق وأان ارتكب
ج- -ن- -ح وﬂال- -ف- -ات ،م- -ت- -ع- -ق- -ل -ة ب -ح -ي -ازة
اıدرات واألم -ن ال -ع-ام والع-ت-داء ع-ل-ى
ع -ن -اصس -ر األم -ن ،وي-ع-ا Êم-ن اضس-ط-راب-ات
نفسسية.
قال مصسدر قضسائي إانه ل يجري التعامل
‘ ال -وقت ا◊ا‹ م -ع ال -واق -ع-ة ع-ل-ى أان-ه-ا
متصسلة باإلرهاب .وتأاتي واقعة مرسسيليا
بعد أاربعة أايام من دهسس مهاجم بسسيارة
فان حشسودا من اŸارة ‘ مدينة برشسلونة
اإلسسبانية ‡ا أاسسفر عن مقتل  13شسخصسا
وإاصسابة أاك Ìمن  100بجروح.
ق -ب -ل ح -وا‹ اأسس-ب-وع Úت-ع-رضس ف-رق-ة
عسس -ك -ري -ة ت -اب -ع -ة ل -ع -م -ل-ي-ة سس-ون-ت-ي-ن-ال
ب-ال-ع-اصس-م-ة ال-ف-رنسس-ي-ة ب-اريسس ،ل-ع-م-لية
دهسس خلفت  6جرحى.

ارتفـ ـ ـ ـ ـاع ع ـ ـ ـ ـدد ضسحاي ـ ـ ـ ـا هج ـ ـ ـ ـوم برشسلون ـ ـ ـ ـة ا 15 ¤قتي ـ ـ ـ ـÓ

أعلنت شسرطة كاتالونيا ،أمسس ألثن ،Úأن يونسس
أبو يعقوب ،أŸشستبه به ألفار ‘ أعتدأء برشسلونة
وألذي تÓحقه كل أجهزة ألشسرطة ‘ أوروبا ،هو
شسخصس ““خط Òوقد يكون مسسلحا““.
م-ن ج-ه-ت-ه ،ق-ال مسس-ؤوول الشس-ؤوون ال-داخ-ل-ي-ة ‘ ك-ات-ال-ون-ي-ا
يواكيم فورن ان ““اولويتنا هي القبضس على هذا الشسخصس،
لكن هذا ل يعني انه لن –صسل اعتقالت اخرى Ãعزل عن
هذا الشسخصس ‘ اŸسستقبل““.
دعا السسكان ا ¤التعاون ع Èتقد Ëأاي معلومة مفيدة
ل -لشس -رط -ة ،لف -ت-ا ا ¤نشس-ر صس-وره ،وم-وضس-ح-ا ب-أان م-ذك-رة
البحث صسدرت أايضسا ‘ اÿارج ،حيث هنالك تنسسيقا مع
سسائر األجهزة األمنية األوروبية للقبضس عليه.
ذكر مسستشسار الداخلية أان اŸعطيات األولية تفيد بأان أابا
يعقوب كان Ãفرده ‘ السسيارة أاثناء الهجوم ،وأاضساف أان

شسرطة كتالونيا ل تتوفر على معطيات تؤوكد خروجه من
اإلقليم.
‘ موازاة ذلك ،افاد فورن ان حصسيلة قتلى اعتداءي
كاتالونيا اللذين تبناهما تنظيم الدولة السسÓمية الرهابي
ارتفعت ا 15 ¤و ” التعرف على جميع الضسحايا ،وهم
سستة اسسبان بينهم امرأاة –مل ايضسا ا÷نسسية الرجنتينية
وط -ف -ل ،اضس -اف -ة ا ¤ث Ó-ث -ة اي-ط-ال-ي Úوك-ن-دي وب-ل-ج-ي-ك-ي
وام -رأات Úب -رت-غ-ال-ي-ت Úوام-رأاة ام-ري-ك-ي-ة وط-ف-ل اسسÎا‹-
بريطا.Ê
القتيل اÿامسس عشسر هو رجل يرجح ان يكون يونسس ابو
يعقوب قد صسدم سسيارته خÓل فراره ،وقد ع Ìعلى جثته
داخل السسيارة ‘ بلدة سسان جوسست .هذا وذكرت تقارير
إاعÓمية أان ﬁقق Úيركزون على إامام كان يلقي خطبا ‘
مسسجد Ãنطقة ريبول ‘ جÒونا ،وÁكن أان يكون مسسؤوول

رئيسس جديد ألنغول
^ لوأندأ :تصسّوت أانغول ،غدا األربعاء ‘ ،انتخابات عامة سستشسكل
نهاية حكم اسستمر  38عاما للرئيسس جوزي ادواردو دوسس سسانتوسس
لكنها سستمدد حكم حزبه ‘ بلد يواجه ازمة اقتصسادية.
يرجح ان يفوز حزب ا◊ركة الشسعبية لتحرير انغول ا◊اكم منذ
اسس -ت -ق Ó-ل ه -ذه اŸسس -ت -ع-م-رة الÈت-غ-ال-ي-ة السس-اب-ق-ة ‘  1975بهذه
النتخابات ويع Úمرشسحه وزير الدفاع السسابق جواو لورنشسو رئيسسا
للدولة .ينصس دسستور انغول على ان ينصسب مرشسح ا◊زب الفائز ‘
النتخابات رئيسسا للدولة.

دور رسسمي لزوجة ماكرون

^ باريسس :منح الليزيه ،أامسس الثن ،Úزوجة الرئيسس الفرنسسي
بريجيت ماكرون دورا رسسميا وذلك ‘ ““تشسريع يتصسل بوضسع زوجة

عن تطرف أاعضساء اÿلية التي تقف وراء الهجوم.Ú

ل ا‚رار إا ¤معاداة اإلسسÓم
يبدو أان سسكان برشسلونة -ثا Êأاك ÈاŸدن ‘ إاسسبانيا-
آاث -روا ال -ت -ع -ام-ل بشس-ك-ل ﬂت-ل-ف ع-ن ن-ظ-رائ-ه-م ‘ اŸدن
األوروبية األخرى التي شسهدت هجمات إارهابية ‡اثلة Ÿا
حدث ‘ مدينتهم ،اÿميسس اŸاضسي.
ف -ق -د ج -اءت ردود ف -ع -ل -ه -م رافضس -ة ل-ظ-اه-رة اÿوف م-ن
اإلسس Ó-م أاو م -ا ي -ع -رف اصس -طÓ-ح-ا ب-اإلسسÓ-م-وف-وب-ي-ا‘ ،
موقف يناقضس مشساعر العداء للمهاجرين واإلسسÓم التي
أابداها سسكان مدن مثل باريسس وبروكسسل ونيسس وبرلÚ
وسس -ت -وك-ه-و ⁄ول-ن-دن ال-ت-ي م-رت ب-ظ-روف مشس-اب-ه-ة خÓ-ل
العام ÚاŸاضسي.Ú

عـبـ ـ ـ ـ ـر العال ـ ـ ـ ـم

دعا ألشسباب للمسساهمة ‘ –قيق أŸصسا◊ة ألوطنية

سسÓمة :دفع التسسوية السسياسسية بيد الّليبيÚ

لمنية
لزمة أ أ
ل‡ي إأ ¤ليبيا غسسان سسÓمة ،أن حل أ أ
أكد أŸبعوث أ أ
وألسسياسسية ألتي تعرفها ألبÓد بيد ألليبي ،Úمؤوكدأ أسستعدأد ألهيئة
ل‡ية لتقد ËأŸسساهمة ألكاملة ،ودعا ﬂتلف شسرأئح أÛتمع وخاصسة
أ أ
ألشسباب أ– ¤قيق أŸصسا◊ة ألوطنية.
خاطب مبعوث األ· اŸتحدة ورئيسس ب-ت-ونسس ،ح-ول ال-ط-ري-ق-ة األنسسب ل-ل-دفع
بعثتها للدعم ‘ ليبيا ،غسسان سسÓمة ،بالعملية السسياسسية.
خاطب غسسان سسÓمة أاعضساء ›لسس
الشسباب الليبي قائ :ًÓإان ““اŸسستقبل هو
م - -ل - -ك - -ك - -م““ ،وإان ““دورك- -م أاسس- -اسس- -ي ‘ النواب ،قائ““ :Óإاذا كان لدي هدف بهذه
اŸصس-ا◊ة وإاق-ن-اع اآلخ-ري-ن ب-النضس-مام اŸهمة هو اإلسسهام إا ¤جانبكم وليسس
إال - -ي - -ك - -م ‘ ب - -ن - -اء جسس - -ور ال- -ت- -واصس- -ل ب- -دي Óً- -ع- -ن- -ك- -م““ ،وأاضس- -اف ““ :أان ق -ي -ام
اŸؤوسسسس -ات ال -ث -اب -ت -ة ي -ك -ون ح-يث ن-رى
واŸسستقبل اŸزدهر الذي تريدون““.
ج -اء ذلك خ Ó-ل إاشس -راف -ه ،أامسس ،ع -ل -ى ال - -ن - -واب ي- -ن- -اقشس- -ون ا◊ك- -وم- -ة ع- -ل- -ى
ورشسة اŸصسا◊ة الوطنية التي نظمها إا‚ازاتها ويعطونها الثقة أاو يحجبونها
مع عدد من الشسباب الليبي Úمن ﬂتلف عنها –ت قبة الŸÈان ‘ ليبيا““
م-ن-اط-ق ل-ي-ب-ي-ا ‘ ت-ونسس ،ال-ن-اشس-ط ‘ Úوبحث اللقاء الÎتيبات األمنية حسسب
التفاق السسياسسي و–ديدا نزع سسÓح
العمل على –قيق اŸصسا◊ة الوطنية.
أاوضسحت بعثة األ· اŸتحدة للدعم ‘ اÛموعات اŸسسلحة ،من قبل بعضس
ليبيا ع Èصسفحتها على موقع ““توي ““Îأان النواب.
منذ شسروعه رسسميا ‘ ،أاداء مهمته
لقاء سسÓمة مع الشسباب الليبي Úخصسصس
·Ó
Óم Úال -ع-ام ل -أ
““لÓسستماع إا ¤وجهات نظرهم حول بناء ك -م -ب -ع -وث خ -اصس ل  -أ
اŸتحدة ،إا ¤ليبيا ،أاجرى غسسان سسÓمة
السسÓم ‘ ليبيا““.
حث غسس -ان سسÓ-م-ة ،الشس-ب-اب ال-ل-ي-ب-ي ،عدة لقاءات مع األطراف الليبية الفاعلة
ع- -ل- -ى الن- -خ- -راط ‘ ا◊ي- -اة ال -ع -ام -ة ‘ ،اŸشس - -ه - -د ،إا ¤ج - -انب ‡ث- -ل Úع- -ن
واŸسس -اه -م -ة ‘ ب -ن -اء ال -دول -ة و–ق-ي-ق اÛالسس اÙلية والتشسريعية.
اŸصسا◊ة الوطنية.
أالغام اإلرهابيÚ
قالت البعثة األ‡ية ،أان اللقاء ناقشس
““اآلل -ي -ات ال -ت -ي تضس-م-ن إاشس-راك ع-نصس-ر أاكدت مصسادر عسسكرية وطبية متطابقة
الشس-ب-اب ال-ل-ي-ب-ي ‘ اŸصس-ا◊ة ال-وط-ن-ية أان مسستشسفى ا÷Óء للجراحة وا◊وداث
حا
ضس-م-ن الج-ت-م-اع ال-ت-م-ه-يدي لبدء ورشسة اسستقبل جثام Úأاربعة قتلى و 39جري ً
عمل شسباب نحو اŸصسا◊ة ‘ نسسختها من قوات ا÷يشس الليبي خÓل  20يوًما
ال-ث-ان-ي-ة““ ،وال-ت-ي ي-ن-ظ-م-ه-ا برنامج األ· من اŸعارك مع ““التنظيمات اإلرهابية““
اŸتحدة اإل‰ائي ‘ ليبيا بالتعاون مع اŸتحصسنة Ãحيط الفندق البلدي ‘
عدد من ا÷هات اÙلية والدولية.
مدينة بنغازي شسرق البÓد.
ق- - - - - - - -الت ذات اŸصس- - - - - - - -ادر ،أامسس ،إان
اŸسستشسفى تسسلم جثام 4 Úقتلى قضسوا
لقاء مع النواب
ج -راء األل -غ -ام األرضس -ي -ة ال -ت -ي زرع-ت-ه-ا
ق- -ب -ل ذلك ،اسس -ت -م -ع اŸم -ث -ل اÿاصس ““التنظيمات اإلرهابية““ Ãحيط الفندق
ل أ
Óم Úالعام غسسان سسÓمة ŸقÎحات البلدي وÃحور وسسط البÓد ‘ مدينة
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بنغازي ،واسستقبل أايضسا  39جريحا.

Áثل أمام ﬁكمة توركو أليوم

منفذ اعتداء الطعن ‘ فنلندا
طالب ÷وء مغربي

كشسفت وثائق ﬁكمة فنلندية،
أمسس ألإث - -ن ،Úه - -وي - -ة أŸشس - -ت - -ب- -ه
بتنفيذه أعتدأء بالطعن أسسفر عن
م -ق-ت-ل شس-خصس ‘ Úت-ورك-و وإأصس-اب-ة
ث -م -ان -ي -ة ب -ج-روح وق-الت إأن أسس-م-ه
ع -ب -د أل -رح-م-ن مشس-ك-اح وي-ب-ل-غ م-ن
أل-ع-م-ر  18ع - -ام- -ا ،ب- -دون أن –دد
جنسسيته.
كانت الشسرطة أافادت أان اŸشستبه به هو
طالب ÷وء مغربي اسستهدف النسساء ‘
ع -م -ل -ي -ة ال -ط -ع -ن ال -ت-ي وق-عت ‘ سس-وق
Ãدينة توركو ‘ جنوب غرب البÓد‘ ،
ما يتم التحقيق فيه على أانه أاول اعتداء
““إاره -اب -ي““ يضس -رب ال -دول -ة ال -ه -ادئ -ة ‘
شسمال أاوروبا.
أافاد مكتب التحقيق الوطني أان مشسكاح،
الذي أاصسابته الشسرطة بطلق ناري ‘
الفخذ عندما اعتقلته بعد دقائق من
هجومه ،سسيمثل أامام ﬁكمة مقاطعة
ت- -ورك- -و ال- -ي- -وم ع Èاتصس -ال ب -ال -ف -ي -دي -و

الطلب بأان يتم التنسسيق والتواصسل بشسأان
ذلك م - - - -ع وزارة األوق - - - -اف والشس- - - -ؤوون
Óجراءات اŸعمول
اإلسسÓمية القطرية وفقا ل إ

رئ -يسس ال -دول -ة““ ” نشس-ره ع-ل-ى م-وق-ع
الرئاسسة الفرنسسية.
ي- -ح- -دد ال- -نصس ال- -ذي نشس -ره الل -ي -زي -ه ول
يسستخدم عبارة ““السسيدة الو ،““¤بالتفصسيل ““الدور العام ومهمات
زوجة رئيسس ا÷مهورية““ ،وهي “ثيل فرنسسا ا ¤جانب رئيسس
الدولة وتلبية اŸطالب العديدة للفرنسسي Úالتي تصسل بالÈيد أاو عÈ
الهاتف وتقد Ëالدعم للنشساطات ذات الطابع اÒÿي والثقا‘ أاو
الجتماعي ع Èرعايتها.

بها ‘ السسابق““.
ي -أات -ي ال-ن-ف-ي ال-ق-ط-ري ‘ أاع-ق-اب أان-ب-اء ن-ق-لت ع-ن اŸدي-ر ال-ع-ام
للخطوط السسعودية صسالح ا÷اسسر قوله إانه تعذر على شسركته حتى
اآلن جدولة رحÓتها لنقل ا◊جاج القطري Úمن مطار حمد الدو‹
بالدوحة.

^ ألدوحة :نفى مصسدر مسسؤوول ‘ الهيئة العامة للطÒان اŸدÊ
‘ قطر ما تناقلته وسسائل إاعÓم من رفضس دولة قطر السسماح
للطÒان السسعودي بنقل حجاجها .قال اŸصسدر ،إان ““الهيئة تلقت
طلبا من اÿطوط السسعودية لنقل ا◊جاج القطري ،Úو” الرد على

^ دمشسق :واصسلت وحدات من قوات النظام السسوري ،تقدمها ‘
عمق البادية واسستعادت السسيطرة على بلدة حميمة بريف حمصس
الشس -رق -ي .ك -م -ا قضست ع -ل -ى أاع -داد م-ن اره-اب-ي-ي ت-ن-ظ-ي-م ال-دول-ة
اإلسسÓمية ودمرت أاسسلحتهم وعتادهم.

حجاج قطر

انتصسارات بريف حمصس

العدد
17420

10

بواسسطة اإلنÎنت ،بعدما كان يفÎضس
أان تعقد ا÷لسسة ،أامسس.
سستطلب الشسرطة من اÙكمة إابقاءه
موقوفا لÓشستباه بتنفيذه عمليتي قتل
وثماﬁ Êاولت قتل بدافع ““اإلرهاب““.
سستطلب الشسرطة كذلك السستمرار ‘
اعتقال أاربعة مواطن Úمغاربة آاخرين،
” ت- -وق- -ي- -ف- -ه- -م أاث -ن -اء ع -م -ل -ي -ات ده -م
اسستهدفت مبنى ‘ توركو ومركزا إليواء
الÓجئ Úبعد سساعات فقط من وقوع
العتداء.
كشسفت وثائق ﬁكمة فنلندية ،الثن،Ú
هوية اŸشستبه بتنفيذه اعتداء بالطعن
أاسس -ف -ر ع -ن م -ق -ت -ل شس -خصس ‘ Úت-ورك-و
وإاصسابة ثمانية بجروح السسبوع اŸاضسي
وقالت ان اسسمه عبد الرحمن مشسكاح
ويبلغ من العمر  18عاما ،بدون أان –دد
ج -نسس -ي -ت -ه ،ول -ك-ن وك-ال-ة السس-ت-خ-ب-ارات
ذكرت انه قد يكون متطرفا.

وذك- -رت الن- -ب- -اء أان ق- -وات ال -ن -ظ -ام ،أا‚زت اŸرح -ل -ة األو ¤م -ن
عملياتها العسسكرية بالتقاء القوات العاملة على اŒاهات ريف
الرقة ا÷نوبي الغربي وريف حماة الشسرقي وريف حمصس الشسرقي،
وأانها أاحكمت الطوق على من تبقى من تنظيم الدولة الرهابي
Ãنطقة عقÒبات بريف حماة الشسرقي.

الشسمسس ““تغيب““

^ وأشسنطن:كان األمريكيون ،أامسس ،على موعد مع ظاهرة
فلكية نادرة – ⁄دث ‘ تاريخ الوليات اŸتحدة منذ 241
عاما ،وهي الكسسوف الكلي للشسمسس الذي يحدث عندما يكون
القمر ب Úاألرضس والشسمسس على خط مسستقيم فيحجب ضسوء
الشسمسس عن األرضس لبضسع دقائق .يعد هذا أاول كسسوف من
نوعه يشساهد ‘ الوليات اŸتحدة حصسريا منذ اسستقÓل البÓد
عام .1776

الثÓثاء  22أاوت  2017م
الموافق لـ  30ذي القعدة  1438هـ
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 35غارة جوية تدمر مواقع «داعشس» بالعراق وسشوريا

التحالف الدو‹ يكثف من العمليات العسصكرية ضصد التنظيم الرهابي

لرهابي ‘ العراق
لمريكية  35غارة جوية على مواقع لتنظيم (داعشس) ا إ
ششن التحالف الدو‹ بقيادة الوليات اŸتحدة ا أ
وسشوريا خÓل الـ 24سشاعة اŸاضشية حسشب مصشادر إاعÓمية.

وذكرت المصشادر ذاتها نق Óعن بيان
صشادر عن قيادة التحالف الدوليي امسس
ا’ثنين أان طيران التحالف «ششن  26غارة
على مواقع لتنظيم (داعشس) اإ’رهابي في
سشوريا قرب مناطق البوكمال والششدادي
ودير الزور والرقة».
وأاضش -اف ال-ب-ي-ان ذات-ه أان ق-وات ال-ت-ح-ال-ف
«اسش -ت -ه -دفت ف -ي ال -ع -راق م -واق -ع ت -اب-ع-ة
ل -ل -ت -ن-ظ-ي-م م-ن خÓ-ل تسش-ع غ-ارات ق-رب
م -ن -اط -ق اأ’سش -د وال -ق-ائ-م وال-ق-ي-ارة وراوة
وتلعفر».
وينفذ التحالف الدوليي منذ سشنة 2014ي
عملية عسشكرية تحت اسشم «العزم الصشلب»
ضشد تنظيم (داعشس) من خÓل غارات
ج-وي-ة تسش-ت-ه-دف م-واق-ع ت-اب-ع-ة ل-ل-ت-ن-ظ-ي-م
المتطرف في سشوريا والعراق.

ا÷يشص السصوري يقÎب من
–رير اŸنطقة الوسصطى
أاعلنت وزارة الدفاع الروسشية أان الجيشس
السشوري يقترب من إانجاز عملية تحرير
المنطقة الوسشطى السشورية من ارهابيي
تنظيم «داعشس» مؤوكدة تنفيذ الطيران
الروسشي نحو أالف طلعة قتالية منذ بداية
الششهر الجاري لدعم تقدم الجيشس.
وذك -ر ال -ف -ري -ق أاول سش-ي-رغ-ي رودسش-ك-وي-ي
رئيسس مديرية العمليات العامة في هيئة
اأ’رك- -ان ال -روسش -ي -ة أان ال -ق -وات السش -وري -ة
ال -ح -ك -وم -ي -ة ت -م-ك-نت ب-دع-م م-ن ال-ق-وات
ال -ج -وي -ة ال -فضش-ائ-ي-ة السش-وري-ة م-ن إال-ح-اق
ه-زي-م-ة م-ط-ل-ق-ة ب-م-ج-م-وع-ة ق-وات كبيرة
تابعة لتنظيم «داعشس» ا’رهابي كانت
تنششط في المنطقة الوسشطى.
وأاع -اد ال -ج -ن -رال ال -روسش -ي إال -ى اأ’ذه -ان
عملية اإ’نزال الجوي التي نفذتها القوات

ال -ح-ك-وم-ي-ة السش-وري-ة ل-ي-ل-ة  11أاغسشطسس
خلف الخطوط الدفاعية لتنظيم «داعشس»
ا’ره- -اب- -ي ع -ن -د ال -ح -دود اإ’داري -ة ب -ي -ن
محافظتي الرقة وحمصس.
وأاششار إالى أان «السشرعة التي اتسشمت بها
هذه العملية وفعالية الدعم الناري من
قبل مدفعية الجيشس السشوري ومروحيات
«كا »52-ال - -روسش - -ي - -ة سش - -م - -حت ب- -بسش- -ط
السش-ي-ط-رة ع-ل-ى ب-ل-دة ال-ك-دي-ر ف-ي أاقصش-ى
ريف حمصس الششمالي الششرقي دون أاي
خسشائر في صشفوف القوات الحكومية».
وشش- -دد رودسش- -ك- -وي ع- -ل -ى أان ت -ن -م -ظ -ي -م
«داعشس» في هذه المنطقة مني بهزيمة
ن -ك -راء ف -ي -م -ا ي -واصش -ل ال-ج-يشس السش-وري
تقدمه وهو يقطع  40-30كلم يوميا.
ول-ل-قضش-اء ع-ل-ى اإ’ره-اب-ي-ي-ن ال-م-حاصشرين
الذين يحاولون التراجع باتجاه دير الزور
زاد الطيران الحربي الروسشي من كثافة
غاراته و»ينفذ  70-60طلعة قتاليا يوميا
إاضش-اف-ة إال-ى ع-م-ل-ي-ات ا’سش-ت-طÓع الجوي
والكششف عن عربات وأارتال تابعة للتنظيم
وت-دم-ي-ره-ا ع-ل-ى م-دار السش-اع-ة» .وقامت
الطائرات الروسشية خÓل اأ’يام الخمسس
ال-م-اضشية ب»ـ 316ط-ل-ع-ة ق-تاليةي وجهت
خÓلها  819ضشربة».
وأاشش -ار رودسش -ك-وي إال-ى م-واصش-ل-ة ال-ج-يشس
السش-وري ه-ج-م-ات-ه ق-رب م-دي-ن-ة البوكمال
ع -ل -ى ال -ح -دود السش -وري -ة ال-ع-راق-ي-ة ب-غ-ي-ة
الوصشول إالى نهر الفرات.
وأاضش -اف أان ال -ق-وات ال-ح-ك-وم-ة ب-ف-ع-ال-ي-ة
ت -ك -ث -ف ه -ج -وم -ه -ا ع -ل-ى م-واق-ع ت-ن-ظ-ي-م
«داعشس» من  3محاور بششكل فعال وبدعم
الطيران الروسشيي مششددا على أان ريف
دي -ر ال -زور ي -ع -د آاخ -ر م -ع -ق -ل ل -ل -ت-ن-ظ-ي-م
اإ’ره- -اب- -ي ف- -ي اأ’راضش- -ي السش- -وري -ةي إاذ
ه- -ربت إال- -ى ه- -ذه ال- -م- -ن- -ط- -ق- -ة ال -ق -وات

بسشبب خÓف

ال-م-ت-ب-ق-ي-ة ل-ل-ت-نظيم من المناطق السشورية
والعراقية اأ’خريي بما في ذلك الفصشائل
اأ’ك -ث -ر ج -اه -زي -ة ل -ل -ق -ت-ال م-ن ال-م-وصش-ل
العراقية والرقة السشورية.
وشش -دد ال -ج -ن -رال ال -روسش -ي ع -ل-ى أان رف-ع
حصشار «داعشس» على دير الزوري سشيكلل
عملية إالحاق الهزيمة بالقوات اأ’سشاسشية
لـ»داعشس» في اأ’راضشي السشورية.

فرنسصا تعلن دعمها للجيشص
اللبنا ‘ Êمعركته ضصد «داعشص»
أاعلنت السشفارة الفرنسشية في لبنان دعمها
للجيشس اللبناني في معركته ضشد تنظيم
«داعشس» ا’رهابي التي أاطلقها فجر أاول
أامسس ,ف-ي ال-م-ن-ط-ق-ة ال-ج-ب-ل-ي-ة المعروفة
باسشم جرود رأاسس بعلبك وجرود القاع,
ششرق لبنان.
وقالت السشفارة الفرنسشية  -في بيان « -إان
ل -ب -ن -ان وف -رنسش -ا ي -واج -ه -ان ال -ي -وم ع -دوا
مشش - - -ت - - -رك- - -ا وه- - -و ت- - -ن- - -ظ- - -ي- - -م داعشس
ا’ره -اب -ي,و’ب -د م -ن ال -تصش -دي ل -ه ب-ك-ل
ا’شش -ك-ال «م-ع-رب-ة ع-ن اسش-ف-ه-ا ل-لضش-ح-اي-ا
ال-واجب م-ن ال-عسش-ك-ري-ي-ن ال-ذي-ن سش-ق-طوا
اثناء المواجهات مع التنظيم ا’رهابي .
وقد بدأا الجيشس اللبناني  -فجر أاول أامسس
السش -بت  -ع -م-ل-ي-ة عسش-ك-ري-ة ف-ي م-ن-ط-ق-ة
ال -ج -رود ال -ق-ري-ب-ة م-ن ال-ح-دود السش-وري-ة
إ’خراج تنظيم داعشس ا’رهابي من ششرق
لبنان.
وك -ان ت -ن-ظ-ي-م داعشس ا’ره-اب-ي يسش-ي-ط-ر
على منطقة جبلية واسشعة تقدر مسشاحتها
بنحو  300كيلومتر مربع بين ششرق لبنان
وال - -داخ - -ل السش- -وري ,وب- -ل- -غت مسش- -اح- -ة
المنطقة التي كان يسشيطر عليها في لبنان
 141كيلومترا مربعا.

جن ـ ـوب السص ـ ـودان “ن ـ ـع طائ ـ ـرات لق ـ ـوات حف ـ ـظ السص ـ ـÓم من مغ ـادرة مطارها

اكد متحدث باسشم حكومة جنوب
السش - -ودان امسس ي - -ان ب Ó- -ده م - -ن- -عت
طائرات تابعة لقوات حفظ السشÓم
ال‡ية من القÓع يبسشبب خÓف
بشش -أان ال -ت -ح -ك -م ‘ م -ط-ار ال-ع-اصش-م-ة
جوبا.
وتهدد الخطوة بالمزيد من التاخير في
نششر قوات قوامها  4ا’ف جندي تابعة
«ل -ح -ف -ظ السش Ó-م» ف-ي ج-ن-وب السش-ودان-ي
التي اندلع فيها نزاع مسشلح عام .2013
وقال اتيني ويك اتيني « :توضشيحا لقرار
وق- -ف رح Ó-ت ا’م -م ال -م -ت -ح -دة  ..ف -ان
السشبب هو ان القوات التي وصشلت توجهت
ال-ى ال-م-ط-ار ل-لسش-ي-ط-رة ع-ل-ي-ه-ي وه-و امر
ليسس من صشÓحيتها».

وتابع «’ يمكنهم القدوم الى هنا للتحكم
في مطارنا ...انه مطارنا ..واذا ارادوا
التعاون معنا عليهم التوقف عن ا’نتششار
ف -ي م -ن -اط -ق غ -ي-ر مصش-رح ل-ه-م ال-ت-واج-د
فيها».
وتسش -ي -ط -ر ق -وات ح -ك -وم -ي -ة ح-ال-ي-ا ع-ل-ى
المطاري في وقت لم يتسشن فيه الوصشول
الى مسشؤوولين من ا’مم المتحدة للتعليق
حسشب ما ادلت به مصشادر اخبارية .
وواف - -ق م - -ج - -لسس ا’م - -ن ال - -دول - -ي ف- -ي
اغسشطسس من العام الماضشي ي على نششر
ق-وة ح-م-اي-ة اق-ل-ي-م-ي-ة م-ؤول-فة من  4ا’ف
جندي اضشافي لحفظ السشÓم اغلبهم من
روان -دا و اث -ي-وب-ي-ا ي-ب-ع-د ت-ج-دد ال-م-ع-ارك
ال -ع-ن-ي-ف-ة ب-ي-ن ال-ق-وات ال-م-وال-ي-ة ل-ل-رئ-يسس

سشلفاكير ميارديت و مسشلحين من انصشار
نائبه ا’سشبق رياك مششار.
وم -ن ال -م -ق -رر ان ي -ت -ك -ام -ل ع -م -ل ال-ق-وة
الجديدة مع قوات ا’مم المتحدة البالغ
قوامها  12الف جندي المنتششرة بالفعل
في البÓد ي لكن حكومة جوبا مترددة في
قبول نششرها يوتقول ان لديها «تحفظات
على جنسشيات القوات وتسشليحها».
ونششرت بعثة حفظ السشÓم التابعة لÓمم
ال-م-ت-ح-دة ف-ي ج-ن-وب السش-ودان ال-معروفة
اختصشارا باسشم «يونميسس» منذ اسشتقÓل
الجنوب عن السشودان في عام . 2011
وانزلقت البÓد الى حرب اهلية بعد ان
اق -ال سش -ل-ف-اك-ي-ر ن-ائ-ب-ه مشش-ار اواخ-ر ع-ام
 2013حيث اخذت المعارك طابعا عرقيا.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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موسصك ـ ـ ـو تدرسص ال ـ ـ ـرد عل ـ ـ ـى قرار واشصنط ـ ـن

لخÒ
أاعلنت وزارة اÿارجية الروسشية أانها سشتقوم بدراسشة قرار واششنطن ا أ
لمريكية
بششأان تعليق إاصشدار التأاششÒات للروسس يوا◊د من خدمات القنصشليات ا أ
‘ هذا اÛا‹ قبل اتخاذه أاي تدابŒ Òاهها.

وق - - - -ال سشÒغ - - - -ي لف- - - -روف وزي- - - -ر
اÿارج -ي-ة ال-روسش-ي-ي ‘ تصش-ري-ح ال-ي-وم
الث -ن -ي -ن -ي إان ق -رار واشش-ن-ط-ن ا◊د م-ن
م- -ن- -ح ال- -ت- -أاششÒات Ÿواط- -ن- -ي روسش- -ي -ا ي
«ي- - - -ه- - - -دف إا ¤إاث- - - -ارة غضشب الشش- - - -عب
ال -روسش -ي م -ن سش -ل -ط-ة ال-بÓ-د»ي وت-ع-ه-د
لخÒة
ب- -دراسش- -ة خ -ط -وات واشش -ن -ط -ن ا أ
«بششكل دقيق» ي قبل اتخاذه أاي تدابÒ
Œاه - -ه - -اي م - -ؤوك - -دا ‘ ال - -وقت ذات- -ه أان
«روسشيا ل تنوي النتقام من اŸواطنÚ
لمريكي.»Ú
ا أ

وك -انت السش-ف-ارة اأ’م-ري-ك-ي-ة ف-ي م-وسش-ك-و
أاعلنت في وقت سشابقي اليوم في بيان
ل- -ه- -اي أان ع -م -ل -ي -ة إاصش -دار ال -ت -أاشش -ي -رات

للمواطنين الروسس سشتعلق اعتبارا من بعد
غد اأ’ربعاء باسشتثناء تأاششيرات الهجرةي
بسشبب قرار ا’تحاد الروسشي تقليصس عدد
موظفي السشفارة
اأ’مريكية في موسشكو.
ي -ذك -ر أان السش-ل-ط-ات ال-روسش-ي-ة ق-د أام-رت
واششنطن بخفضس عدد موظفي سشفارتها
وقنصشلياتها ليصشل إالى عدد الدبلوماسشيين
الروسس في الو’يات المتحدة كرد على
عقوبات سشابقة فرضشتها واششنطن على
م -وسش -ك -و م-ن ب-ي-ن-ه-ا ط-رد  35دبلوماسشيا
ومصشادرة اأمÓك دبلوماسشية روسشية في
الو’يات المتحدة.

عمليات متواصشلة ‘ اŸياه السشنغافورية

جهود اإلنق ـ ـ ـ ـاذ جارية بعـ ـ ـ ـ ـد اصصط ـ ـ ـدام
مدم ـ ـ ـ ـرة أامريكي ـ ـ ـ ـة بسصفينة Œاريـ ـ ـ ـة
ق -الت ا◊ك-وم-ة السش-ن-غ-اف-وري-ة امسس
لنقاذ بعد
إانها تقود عمليات البحث وا إ
حادث الصشطدام الذي وقع ب ÚاŸدمرة
لمريكية ذات الصشواريخ اŸوجهة «يو
ا أ
أاسس أاسس ج- -ون أاسس م -اك »Úي وسش -ف -ي -ن -ة
«أال -ن -يك أام سش-ي» ال-ت-ج-اري-ة ال-ت-ي ك-انت
ت - - -رف - - -ع ع - - -ل- - -م ل- - -ي- - -بÒي- - -اي ‘ اŸي- - -اه
السشنغافورية.
وأاضشحت الحكومة السشنغافورية ان «الوكا’ت
السشنغافورية ذات الصشلة تقدم كل مسشاعدة
ممكنة»ي مششيرة إالى أان القوات الجوية في
البÓد أارسشلت مروحيات لنقل المصشابين من
المدمرة إالى سشنغافورة لتلقي الرعاية الطبية.
وف -ي ال -وقت ن -فسش -ه أارسش -لت ه -ي-ئ-ة ال-مÓ-ح-ة
البحرية والموانئ في سشنغافورة ثÓثة زوارق
سش -ح-ب-ي ك-م-ا نشش-رت ال-ب-ح-ري-ة وشش-رط-ة خ-ف-ر
السش -واح-ل السش-ن-غ-اف-وري-ة أايضش-ا م-ا م-ج-م-وع-ه
أارب -ع -ة سش -ف -ن ف -ي م -ك -ان ال -ح -ادث ل -ت -ق -دي -م
المسشاعدة.
وق- -الت ال- -ح- -ك- -وم -ة إان « ك  Ó-م -ن ال -م -دم -رة
والسش -ف -ي -ن -ة ال -ت -ج -اري -ة ف -ي ط -ري -ق -ه -م-ا إال-ى

سشنغافورة لتقييم اأ’ضشرار التي لحقت بهما.
ولم ترد أانباء عن حدوث تلوث نفطيي كما أان
ح -رك -ة ال -م Ó-ح-ة ف-ي مضش-ي-ق سش-ن-غ-اف-ورة ل-م
تتأاثر .وششرعت هيئة المÓحة البحرية
والموانئ بالتحقيق في الحادث.
ووفقا لما ذكرته الحكومة السشنغافورية فقد
تم إاخطار هيئة المÓحة البحرية والموانئ
ب -ح -ادث ا’صش -ط -دام ال -ذي وق -ع ف -ي ال -م -ي-اه
اإ’قليمية السشنغافورية في مضشيق سشنغافورة
صشباح امسس..
وأاصشيبت السشفينة الحربية اأ’مريكية بأاضشرار
ف -ي أاح -د ج -ان -ب -ي -ه -ا وط -ل-بت ال-حصش-ول ع-ل-ى
مسش -اع -دة ل -لسش -حب ف -ي -م -ا أاصش-ي-بت السش-ف-ي-ن-ة
ال -ت -ج -اري-ة وه-ي ن-اق-ل-ة ب-أاضش-رار ف-ي خ-زان-ه-ا
العلوي اأ’مامي على ارتفاع  7أامتار فوق
سش- -ط- -ح ال- -م- -اء دون ت -ع -رضس ط -اق -م -ه -ا أ’ي -ة
إاصشابات.
وكانت البحرية اأ’مريكية قد ذكرت في وقت
سشابق إانه تم فقدان  10أاششخاصس من أافراد
الطاقم يوإاصشابة خمسشة آاخرين.

 4قتلى و 39جريح خÓل معارك
^ بنغازي (ليبيا) -أاكدت مصشادر عسشكرية وطبية ليبية أان مسشتششفى الجÓء للجراحة
والحوداث اسشتقبل جثامين  4قتلى و 39جريح ا من قوات الجيشس الليبي خÓل  20يوما من
المعارك مع التنظيمات اإ’رهابية المتحصشنة بمحيط الفندق البلدي في مدينة بنغازي ششرق
ليبيا.

ايقاف  150مهاجر غ Òشصرعي
^ تونسس -اعلنت وزارة الداخلية التونسشية امسس عن ايقاف قرابة  150مهاجرا غير ششرعي
خÓل اسشبوع واحد اثناء محاولتهم اجتياز الحدود البحرية والبرية خلسشة .

 499شصخصص ضصحايا انزلق تربة
^ فريتاون -ارتفعت حصشيلة الفيضشانات وانز’قات التربة التي ضشربت سشيراليون مؤوخرا
إالى  499قتي Óبينهم  156طف Óفيما ’ يزال المسشعفون يبحثون عن المزيد من الجثث.

تدم Òسصيارات رباعية ﬁملة بالسصلحة
^ القاهرة -تمكنت القوات الجوية المصشرية من تدمير  9سشيارات دفع رباعي محملة
با’سشلحة والذخائر والمواد المتفجرة عند الحدود الغربية لمصشر حسشب مصشدر عسشكري.
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Ÿواجهة –ّديات التكنولوجيات ا◊ديثة

ألدول ألعربية مطالبة بالعمل معا ككتلة مّؤحدة

’م Úال-ع-ام ل-وزارة الÈي-د واŸواصسÓ-ت السس-ل-ك-ي-ة والÓ-سس-ل-ك-ي-ة وال-ت-ك-ن-ول-وجيات والرقمنة ،فؤواد
أاك-د ا أ
’حد ،با÷زائر العاصسمة ،ان التحديات اŸطروحة تتطلب من الدول العربية «العمل
بلقسسام ،يوم ا أ
ككتلة موحدة» والدفاع عن مصسا◊ها على اŸسستوى الدو‹ ÿدمة قضسايا شسعوبها ‘ ›ال تكنولوجيات
اŸعلومات وا’تصسا’ت.
قال بلقسصام خÓل اشصرافه على افتتاح أاشصغال الجتماع تدرج ‘ سصياق العمل من أاجل –قيق وŒسصيد اهداف
الرابع لفريق العمل العربي اŸكلف بتحضص ÒاŸؤو“ر ال -ت -ن -م -ي -ة اŸسص -ت -دام -ة ،لسص -ي -م -ا م -ن خ Ó-ل اŸب-ادرات
ال- -ع -اŸي ل -ت -ن -م -ي -ة التصص -الت  ،2017ان «ال- -ت- -ح- -دي -ات اإلقليمية التي –دد أاولويات اŸنطقة العربية ‘ قطاع
اŸطروحة تتطلب منا العمل ككتلة موحدة خدمة لقضصايا تنمية التصصالت خÓل الثÓث سصنوات القادمة».
أاشصار ا ¤ان الهدف اŸنشصود «ليسس فقط النفاذ ا¤
شص -ع -وب -ن -ا ال -ع -رب -ي -ة ‘ ›ال ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات اŸع-ل-وم-ات
والتصصالت والدفاع بفعالية عن مصصا◊نا على اŸسصتوى التكنولوجيا ،بل يجب العمل على كل ما من شصأانه ان يوفر
الدو‹ بغرضس تبوء اŸكانة التي تليق بنا ضصمن الهيئات ل -ك -ل ف -رد ال -ول -وج ا ¤اŸع -ارف األسص -اسص -ي -ة وان نضص -م-ن
العاŸية اŸتخصصصصة لسصيما ال–اد الدو‹ لÓتصصالت» .ام-ك-ان-ي-ة اك-تسص-اب ال-ك-ف-اءات األسص-اسص-ي-ة م-ن أاج-ل –قيق
بعد ان ذكر ان هذا الجتماع يأاتي ‘ «منعرج هام» من اŸسص- -اواة ف -ي -م -ا ي -ت -ع -ل -ق م -ن السص -ت -ف -ادة م -ن ال -ف -رصس
مسص -ار ال -ت -حضص Òل -ل -م -ؤو“ر ال-ع-اŸي ل-ت-ن-م-ي-ة التصص-الت والمتيازات التي “نحها هذه التكنولوجيات ‘ جميع
اŸزمع عقده باألرجنت Úمن  9ا 20 ¤أاكتوبر القادم ،أاكد ›الت ا◊ي -اة الج -ت -م -اع -ي -ة واŸه -ن -ي -ة
ان ال -ره -ان -ات ا◊اضص -رة واŸسص -ت -ق -ب -ل-ي-ة ال-ت-ي ت-واج-ه-ه-ا للمواطن.»Ú
أاب -رز أان ال -دول ال-ع-رب-ي-ة ت-وج-د
اŸن-ط-ق-ة ال-ع-رب-ي-ة خ-اصص-ة وال-ع-ا ⁄بصص-ف-ة عامة «تسصتلزم
اليوم «أامام واجب –ديد
تنسصيقا إاقليميا وثيقا وفعال قبل انعقاد هذا اŸؤو“ر».
أاضص- -اف ‘ ه- -ذا الط- -ار ان «رف- -ع –دي السص -ت -ج -اب -ة األول - - -وي- - -ات ع- - -ل- - -ى
لطموحات الشصعوب العربية ‘ توظيف األدوات والوسصائل أاسص- - -اسس ت- - -ط - -وي - -ر
ال-ت-ي ت-ت-ي-ح-ه-ا ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات العÓم والتصصال ينبغي ان
القدرات

البشصرية للتحكم ‘ األنÎنت وتكنولوجيا ا÷يل اÿامسس
باإلضصافة ا ¤البيانات الضصخمة واŸدن الذكية وكذا رفع
التحديات التي تضصمن للجميع النفاذ ا ¤التكنولوجيات
من خÓل اسصتخدام بنية –تية مؤومنة ومسصتدامة».
على الصصعيد الوطني ،كشصف نفسس
اŸسص - - - - -ؤوول ،ان «اآلف - - - - -اق
الواسصعة التي تصصبو إاليها
ا÷زائ- - - - - -ر ‘ اط - - - - -ار
السصياسصة اŸسصطرة من
ق - - - -ب - - - -ل رئ- - - -يسس
ا÷مهورية،
السص-ي-د ع-بد
العزيز

ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،ال-ف-رد ‘ صص-لب انشص-غ-الت-ه-ا م-ن خÓ-ل ايÓ-ء
ع- -ن- -اي- -ة خ- -اصص- -ة لÎق- -ي -ة ونشص -ر اسص -ت -ع -م -ال
التكنولوجيات الرقمية ع Èكامل الÎاب
الوطني للجميع ودون اسصتثناء».
أاب- - -رز ‘

مع ارتفاع درجة حرارة ا÷و ‘
فصصل الصصيف ،يفقد ا÷سصم نسصبة
كبÒة من السصوائل التي يحتاجها
ألداء وظ -ائ-ف-ه ا◊ي-وي-ة .ل-ت-ع-ويضس
ه -ذا ال -ن -قصس ي-ح-ت-اج اإلنسص-ان إا¤
شص -رب ك -م -ي -ة م -ن-اسص-ب-ة م-ن اŸي-اه
تÎاوح ب 3-2 Úل Îيوميًا ،أاو تناول
أاطعمة –توي على نسصبة عالية من
اŸي- - -اه ‘ فصص- - -ل الصص- - -ي - -ف ،وإال
سص- - -يصص- - -اب ب- - -ا÷ف- - -اف .يسص - -بب
ا÷ف - - -اف ون- - -قصس السص- - -وائ- - -ل ‘
ا÷سص -م أاع-راضس صص-ح-ي-ة م-زع-ج-ة
أابرزها الصصداع واŸشصاكل ا÷لدية
وتشص- -ن- -ج ال- -عضصÓ- -ت وان- -خ -ف -اضس
ضصغط الدم وزيادة معدل ضصربات
القلب .رصصدنا لكم بعضس األطعمة
–توي على كميات كبÒة من اŸاء
وتقهر العطشس وا÷فاف ‘ فصصل
الصصيف ،وتضصم فواكه وخضصروات
ومنتجات أالبان ،وذلك اسصتنادا إا¤
دراسص -ات ع -ل -م -ي -ة أاج -راه -ا خÈاء
ت- -غ- -ذي- -ة عÓ- -ج- -ي- -ة م -ن أام -ري -ك -ا
وبريطانيا وأاوروبا.
@ اÿسس
أاك Ìأان- -وع اÿضص- -روات ال -ت -ي “د
ا÷سصم باŸاء الذي يشصكل  %96من
وزنه ،ويوفر  %5من احتياج الفرد

درأسسة ..أأطعًمة تقهر ألعطشش وأ÷فاف

من حمضس الفوليك يومًيا .يحتوي
أايضًصا على فيتاميني (ا ،ك) اللذان
ي -ح -اف -ظ -ا ع -ل-ى ال-ع-ظ-ام وا÷ه-از
اŸن- - -اع - -ي ،ك - -م - -ا أان السص - -ع - -رات
ا◊راري-ة ل-ل-خسس م-ن-خ-فضص-ة جًدا،
لذلك هو مفيد ‘ فقدان الوزن
بصصورة طبيعية.
@ اÿيار
ي -ح -ت -وي ع-ل-ى نسصب م-رت-ف-ع-ة م-ن
اŸاء ( %95من وزنه) وهو من أاهم
اÿضص - -روات ‘ فصص - -ل الصص - -ي- -ف،
وي- - - -تضص- - - -م- - - -ن ب- - - -عضس اŸع - - -ادن
وال - -ف- -ي- -ت- -ام- -ي- -ن- -ات م- -ث- -ل ال- -زنك
وال-ف-وسص-ف-ور وال-ك-السص-ي-وم .يسص-اعد
ا÷سصم على التخلصس من السصموم
ويعت Èمن أانواع األطعمة اŸدرة
ل -ل -ب -ول ،ف -يسص-اع-د م-رضص-ى ارت-ف-اع
ضص - -غ - -ط ال - -دم ،وي - -ت- -م- -ي- -ز أاي ًضص- -ا
بانخفاضس سصعراته ا◊رارية.
@ الكوسسة
ي -ح -ت -وي ك-وب واح-د م-ن ال-ك-وسص-ة
اŸفرومة على أاك Ìمن  %90من
وزنه ماء ،ويوفر  %35من احتياج
ا÷سص -م ل -ف -ي -ت -ام( Úسس) .وت -ع -تÈ
م- -ف- -ي- -دة إلن -ق -اصس ال -وزن ،ن -ظ -را
لنخفاضس سصعراتها ا◊رارية.
@ الكرفسس

يحتوي كوب واحد من الكرفسس
على ما يقرب من نصصف كوب من
اŸاء ،كما أانه غني بفيتام( Úك)
وال -ب -وت -اسص -ي -وم ،ال -ت -ي –م -ي م -ن
أام - - -راضس ال - - -ق - - -لب وأان - - -واع م- - -ن
السص -رط -ان واألم -راضس اŸرت -ب -ط-ة
بالعظام.
@ الطماطم
توفر ثمرة متوسصطة من الطماطم
حوا‹ نصصف كوب من اŸاء
وك- -م- -ي -ة ك -بÒة م -ن

ال-ف-ي-ت-ام-ي-ن-ات واŸع-ادن التي تعزز
اŸن- - -اع- - -ة ومضص - -ادات األكسص - -دة.
و–توي على مادة «الليكوب »Úالتي
تقي من بعضس أانواع السصرطان مثل
سصرطان الÈوسصتاتا وتخفضس خطر
اإلصصابة بأامراضس القلب ،وتسصاهم
أايضًصا ‘ إانقاصس الوزن.
@ الفلفل ا◊ار
تبلغ نسصبة اŸاء ‘ الفلفل  %90من
وزن- - -ه ،وه- - -و غ - -ن - -ي ب - -األل - -ي - -اف

والفيتامينات واŸعادن ومضصادات
األكسص -دة ال -ت -ى –م-ي ا÷سص-م م-ن
ب- - -عضس السص - -رط - -ان - -ات وأام - -راضس
العيون .ويوفر كوب واحد منها أاو
ما يعادل  149غراًما حوا‹ %317
من احتياجات ا÷سصم من فيتامÚ
(سس) ال -ي -وم-ي-ة ،ويسص-اع-د أايضص-ا ‘
إان-ق-اصس ال-وزن لسص-ع-رات-ه ا◊راري-ة
اŸنخفضصة.
@ البطيخ
يحتوي كوب واحد من البطيخ أاو
مايقرب من  150غراما على أاكÌ
من نصصف كوب ماء ،كما يحتوي
أايضًصا على األلياف الغذائية التى
تسصاعد ‘ عملية الهضصم السصليمة.
وه -وغ -ن-ي ب-ال-ع-دي-د م-ن ال-ع-ن-اصص-ر
ال -غ -ذائ -ي -ة اŸه -م -ة ل -ل -جسص-م م-ث-ل
ف-ي-ت-ام-ي-ن-ي (سس،أا) واŸاغ-ن-يسصيوم،
كما أانه غني Ãضصادات األكسصدة.
ويسصاعد ا÷سصم ‘ فقدان الوزن
ألن سصعراته ا◊رارية منخفضصة.
@ الكانتالوب
يحتوي على نسصبة كبÒة من اŸاء،
فكوب واحد من الكانتالوب أاو ما
يعادل  177غراًما يحتوي على أاكÌ
من نصصف كوب من اŸاء .ويحتوي

أزيد من  70بؤؤرة حريق منذ بدأية ﬂطط مكافحة أ◊رأئق

ن- -فسس السص- -ي -اق أان ا÷زائ -ر ادرجت ‘ اسصÎات -ي -ج -ي -ت -ه -ا
الوطنية لتطوير تكنولوجيات العÓم والتصصال «ﬁاور
ذات أاول -وي -ة ت-تضص-م-ن ت-ط-وي-ر ووضص-ع م-نشص-آات أاسص-اسص-ي-ة
لÓتصصال ‘ متناول اŸواطن تسصمح بتسصهيل حياته
اليومية» .أاما على الصصعيد اإلقليمي ،فإان ا÷زائر
ت -ع -م -ل حسصب اŸسص -ؤوول ذات -ه ع -ل-ى «اسص-ت-ك-م-ال ا‚از
خط Úبحري Úجديدين لربط ا÷زائر بأاوروبا لضصمان
التدفق الكا‘ لتلبية احتياجات السصوق الوطنية ومتطلبات
دول ا÷وار» ،مشصÒا ا ¤ان ا÷زائر «تسصعى لتسصليط
الضصوء على الصصعوبات التي تواجه الدول النامية،
حيث ترى أان ال–اد الدو‹ لÓتصصالت بإامكانه
لعب دور فعال ‘ التكفل بهذه الشصكاليات على
الصصعيد العاŸي».
دعا أايضصا ا ¤ضصرورة «تنسصيق ا÷هود فيما يتعلق
بحماية البيانات الشصخصصية وا◊ريات الفردية ‘
الفضصاء السصبÒا Êوكذا حماية اÛتمعات من
ت- -داع- -ي- -ات “لك ب- -عضس األط -راف اإلج -رام -ي -ة
Èÿات عالية “كنها من تهديد أامن وسصÓمة
اŸواطن،»Ú
مشص -ددا ع -ل -ى ضص -رورة «ت -أاط Òاسص -ت -ع-م-ال م-وارد

الÎق -ي -م ال -دول -ي -ة ل Ó-تصص -الت ع Èان -ت -ه -اج ن-ظ-رة أاكÌ
‚اعة» .عّبر بلقسصام ‘ اÿتام عن «مدى “سصك ا÷زائر
بالعمل العربي اŸشصÎك وسصعيها ا◊ثيث لتدعيم مشصاركة
ف -ع -ال -ة ‘ ج -م-ي-ع اÙاف-ل ال-دول-ي-ة اıتصص-ة ل-ت-ح-ق-ي-ق
اŸصصلحة اŸشصÎكة».
بدوره ،أافاد ‡ثل جامعة الدول العربيةﬁ ،مد فودة ،ان
اŸؤو“ر ال- -ع- -اŸي لÓ- -تصص -الت سص -ي -ن -اقشس أازي -د م -ن 30
م-قÎح-ا ،وه-و م-ا ي-ع-كسس م-ث-ل-م-ا ق-ال «أاه-م-ي-ت-ه ب-النسصبة
للدول العربية بهدف تطوير نظام التصصالت لتحقيق
أاهداف التنمية اŸسصتدامة».
من جهة أاخرى ،أاكد اŸدير العام لسصلطة ضصبط الÈيد
واŸواصصÓ-ت السص-ل-ك-ي-ة والÓ-سص-ل-ك-ي-ة ،ام-غار ﬁمد ،على
ضصرورة التنسصيق مع اÛموعة الفريقية اŸكلفة هي
األخرى بالتحضص Òلهذا اŸؤو“ر بهدف «احراز ‚اعة
أاك.»Ì
Óشص -ارة ،حضص -ر الج-ت-م-اع أايضص-ا رئ-يسس ف-ري-ق ال-ع-م-ل
ل -إ
ال -ع -رب -ي اŸك -ل-ف ب-ال-ت-حضص Òل-ل-م-ؤو“ر ال-ع-اŸي ل-ت-ن-م-ي-ة
التصص -الت ن -اصص -ر اŸرزوق-ي وم-دي-ر اŸك-تب الق-ل-ي-م-ي
العربي ل–Óاد الدو‹ لÓتصصالت ابراهيم ا◊داد ا¤
جانب ‡ثلي الدول العربية.

بعد إاعادة تهيئة

فتح أŸسسبح أ÷ؤأري ببلدية بؤقادير ‘ ألشسلف
أايضًص- -ا ع- -ل- -ى نسصب م- -رت -ف -ع -ة م -ن
البوتاسصيوم الذي يسصهم ‘ خفضس
ضصغط الدم الذي تزيد مسصتوياته
ع - -ن - -د ارت- -ف- -اع درج- -ات ا◊رارة،
ويكون العامل الرئيسصي ‘ الشصعور
بالصصداع.
وال-ك-ن-ت-ال-وب م-ف-ي-د أاي ًضص-ا Ÿرضصى
ال-ق-لب واألوع-ي-ة ال-دم-وي-ة وارتفاع
ضصغط الدم والسصكري.
@ اÿوخ
فاكهة صصيفية  %90من وزنها ماء،
ك- -م- -ا أان -ه -ا غ -ن -ي -ة ب -ال -ع -دي -د م -ن
ال-ف-ي-ت-ام-ي-ن-ات اŸه-مة للجسصم مثل
فيتامينات ( )A,C,Bوالبوتاسصيوم
و–ت - -وي أايضص - -ا ع - -ل- -ى مضص- -ادات
األكسصدة .واÿوخ فاكهة منخفضصة
السص-ع-رات ا◊راري-ة ل-ذلك تسص-اه-م
‘ فقدان الوزن بصصورة طبيعية.
@ ا◊ليب خا‹ الدسسم
 %91من وزنه ماء ،ويوفر العديد
م-ن ال-ف-ي-ت-ام-ي-ن-ات م-ث-ل ف-ي-ت-ام-يني
 ),وال - -ك - -السص - -ي- -وم
(A12B
والفوسصفور والبوتاسصيوم .ويسصاعد
على الÎطيب العام للجسصم خÓل
درجة ا◊رارة اŸرتفعة ،وخاصصة
بعد التمارين الرياضصية.

” ببلدية بوقادير بالشصلف إاعادة فتح اŸسصبح ا÷واري بعد
خضصوعه لعملية إاعادة العتبار وهو ما خلف ارتياحا كبÒا
ل - -دى اŸواط - -ن .Úب - -حسصب اŸك - -ل - -ف ب- -تسص- -ي Òمصص- -ل- -ح- -ة
السص -ت -ث -م -ارات وال -ت-ج-ه-ي-زات Ãدي-ري-ة الشص-ب-اب وال-ري-اضص-ة
العربي صصفصصافة «خضصع اŸسصبح ا÷واري لبلدية بوقادير
إا ¤عملية إاعادة العتبار تخصس التغطية بالهيكل اŸعدÊ
ونظام Œديد اŸياه والتدفئة اŸركزية» ليتم افتتاحه ،اليوم،
بحضصور السصلطات الولئية والعسصكرية أامام الشصباب الراغب
‘ الÎفيه و‡ارسصة رياضصة السصباحة.
اسص -ت -ن -ادا ل -ذات اŸسص-ؤوول ،ف-إان ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ة ت-ن-درج ضص-م-ن
Óنعاشس القتصصادي  2010حيث خصصصس لها
الÈنامج التكميلي ل إ
غÓف ما‹ مناصصفة مع مسصبح بلدية وادي الفضصة يفوق اŸئة
مليون دينار وهو ما سصاهم ‘ التجديد الكلي لهذا اŸرفق
ال -ري-اضص-ي ب-ب-ل-دي-ة ب-وق-ادي-ر ال-ت-ي تضص-م أازي-د م-ن  61.000أالف
نسصمة.

أاعرب عدد من السصكان اÙلي Úالذين حاورتهم /وأاج عن
ارت -ي -اح -ه -م ع -قب إاع -ادة ف -ت -ح اŸسص -ب -ح ا÷واري ال-ذي ي-ع-تÈ
بحسصبهم مÓذ غالبية الشصباب للهروب من درجات ا◊رارة
اŸرتفعة اŸعروفة باŸنطقة.
كما اعت Èعبد اŸالك (رياضصي) أان إاعادة العتبار Ÿسصبح
بوقادير تسصاهم ‘ بعث فرق السصباحة والتحضص Òا÷يد لبعضس
العناصصر التي تنشصط على اŸسصتوى اÙلي.
جدير بالذكر أانه ” خÓل شصهر جوان الفارط اسصتÓم اŸسصبح
األوŸبي Ãدينة الشصلف باإلضصافة إا ¤اسصتÓم مسصبح نصصف
أاوŸبي بالشصطية ومسصبح جواري بوادي الفضصة ،خÓل شصهر
جويلية وهي اŸرافق التي من شصأانها بعث ا◊ركة الرياضصية
الشصبابية فيما يرتقب تسصليم أاربع مسصابح جوارية بكل من
بلديات أاولد فارسس والكرÁية والزبوجة والشصلف ،خÓل عام
.2018

سصجلت مصصالح مديرية الغابات وا◊زام
األخضصر لولية ا÷زائر ،منذ بداية تفعيل
ﬂط -ط م -ك-اف-ح-ة ا◊رائ-ق ،م-ط-ل-ع شص-ه-ر
جوان اŸنصصرم ،ما يزيد عن  70بؤورة حريق
” إاخ -م -اده -ا ق -ب -ل ان -تشص-اره-ا ول ت-ت-ع-دى
مسصاحة ا◊رائق  1هكتار ،بحسصب ما علم
من مدير ذات الهيئة ،نور الدين بعزيز.
أاوضصح بعزيز ‘ تصصريح لواج على هامشس
اإلحتفال بذكرى اليوم الوطني للمجاهد
ب -ال -ع -اصص -م -ة أان ال -ت -دخ -ل السص-ري-ع واألو¤
ألعوان ﬁافظة الغابات مكن من حصصر
تلك ا◊رائق ‘ بداياتها ‘ مسصاحة ل
تزيد عن  1هكتار من الغطاء الغابي و ما
ي- -زي- -د ع- -ن  4ه -ك -ت -ارات م -ن األح-راشس
وا◊شص -ائشس ال -ي -ابسص -ة م-وزع-ة ع Èك-ل م-ن
غ- -اب- -ات ب -ي -ن -ام واب -ن ع -ك -ن -ون وب -وشص -اوي
والسصحاولة ومقطع خÒة.
أاضصاف انه «فعليا  ⁄يتم خسصارة أاي جزء
من الغطاء الغابي ◊د اليوم « كون ا◊رائق
التي نشصبت ‘ الغابات اŸشصار إاليها ”
إاخمادها ‘ بدايتها ول يتعدى مسصاحتها 1
ه- -ك- -ت- -ار  ،مشصÒا أان «ن -قصس ال -وع -ي ل -دى
اŸواط- -ن ه -و م -ا ي -تسص -بب غ -ال -ب -ا ‘ ت -لك
ا◊رائق» ،بدليل أان نشصوبها يكون دائما
عند اŸناطق اÙاذية Ÿرور األشصخاصس
أاو سصكنهم.
قال اŸتحدث أانه على اŸواطن Úأاخذ
ا◊ي- -ط- -ة خ- -اصص- -ة أان اŸرح- -ل- -ة ا◊ال- -ي- -ة
اŸمتدة ،من نهاية شصهر أاوت وبداية شصهر
سصبتم ،Èصصعبة جدا حيث الغطاء النباتي
ي -ف -ق -د ﬂزون اŸي -اه اŸوج -ودة ف -ي-ه م-ا
يعرضصه بسصرعة إا ¤اإلشصتعال وهو ما يؤودي
إا ¤إارتفاع
ح -الت نشص -وب ا◊رائ -ق بسص -رع -ة ف -ائ -ق -ة
وذلك ب -حسصب اإلحصص -ائ -ي -ات ال-ت-ي تسص-ج-ل
سصنويا ‘ ذات الفÎة.
‘ ذات الشص- - - -أان ،دع- - - -ا اŸواط- - - -ن - - -ون
اŸتوجهون نحو الفضصاءات الغابية الباحثÚ
عن الراحة والسصكينة إاحÎام البيئة واتخاذ
اإلجراءات الوقائية وعدم رمي النفايات
وب -ق -اي -ا ال -ط -ع-ام ‘ اŸوق-ع ال-غ-اب-ي ألن-ه-ا
سصلوكات غ Òحضصارية تسصاعد على نشصوب
ا◊رائق وتؤودي إا ¤إاتÓفها وكذا ضصرورة
التبليغ فورا ‘ حال نشصوب حريق Ÿنع
إانتشصاره.
بخصصوصس إاقدام بعضس األشصخاصس على
قطع األشصجار ونهب اÿشصب و–ويله إا¤

رمزية اŸكان

تزّود ا÷سسم Ãا يحتاجه من ماء

مديرية الغابات لو’ية ا÷زائر
ف -ح -م ل -ب -ي -ع -ه خ Ó-ل فÎة ع -ي-د األضص-ح-ى
اŸبارك ،أاكد اŸتحدث أان ولية ا÷زائر
ل تعا Êمن هذه الظاهرة ،كونها غابات
ﬁم -ي -ة خ -اصص -ة ب -السص -ت -ج -م -ام وال -راح -ة
واŸراقبة مشصÒا إا ¤القانون الذي يحمي
الÌوة الغابية.
ذكر بعزيز ان ﬂطط مكافحة الغابات
يسص Òبصصورة جيدة ويعول عليه ‘ تقليصس
مسصاحة الغابات اŸتلفة من خÓل تنصصيب
أاب- -راج ل- -ل -م -راق -ب -ة م -وزع -ة ع Èال -غ -اب -ات
ال-رئ-يسص-ي-ة ب-ال-ع-اصص-م-ة ع-ل-ى غ-رار ب-اينام و
غابة الوئام اŸد Êبابن عكنون و غابة 19
جوان.
باŸقابل سصجل ذات اŸصصدر تدفق أازيد
من  10آالف إا 15 ¤أالف مواطن يوميا
لـلغابات الـ  25على ﬂتلف اŸواقع الغابية
بالعاصصمة خاصصة بوشصاوي و باينام وغابة 5
ج-وي-ل-ي-ة ب-اب-ن ع-ك-ن-ون ،م-ن-ذ ب-داي-ة م-وسص-م
اإلصصطياف .كما ارتفع عدد زوار ا◊دائق
الÎفيهية التي تفتح أامام العائÓت داخل

النسصيج العمرا .Êأاشصار أان برنامج تهيئة
وف -ت -ح م-واق-ع غ-اب-ي-ة سص-يسص-ت-م-ر مسص-ت-ق-بÓ-
إلسصتقطاب العائÓت .
يذكر أان جهاز مكافحة حرائق الغابات
Ÿوسصم  2017بولية ا÷زائر سصخر  4فرق
◊ماية الغابات و 60عونا للتدخل السصريع
Ûاب - -ه- -ة ا◊رائ- -ق ح- -يث ” ت- -زوي- -ده- -ا
ب -اŸع-دات الÓ-زم-ة ل-ل-ت-دخ-ل السص-ري-ع ق-ب-ل
وصصول النجدة من مصصالح ا◊ماية اŸدنية
‘
حال انتشصار ا◊ريق.
كما ” تسصخ Òشصاحنات ذات صصهاريج
Óطفاء موزعة ع Èمقرات الفرق على
ل إ
مسص -ت -وى غ -اب -ات ب -وشص -اوي وب -اي -ن -ام واب -ن
ع -ك -ن -ون ع Ó-وة ع -ل -ى ت -خصص-يصس عشص-رات
نقاط للتزود باŸياه بكل اŸسصاحات الغابية
ال -كÈى ب -ال -ولي-ة فضص Ó-ع-ل-ى ات-خ-اذ ع-دة
إاج -راءات ك -ت -ع -م -ي -م األج -ه-زة الÓ-سص-ل-ك-ي-ة
لتسصهيل عمليات التصصال ع ÈاŸقاطعات
الغابية بالعاصصمة.

 132حريق غابات يتسسبب ‘ إأتÓف
أزيد من  341هكتار بالبليدة
شصهدت ولية البليدة تسصجيل  132حريق غابات ،منذ بداية حملة مكافحة حرائق الغابات
‘ الفا— من جوان الفارط تسصبب ‘ إاتÓف  341.18هكتار من ﬂتلف النباتات ،بحسصب
ما علم يوم األحد من اÙافظة اÙلية للغابات.
أاوضصح ذات اŸصصدر أانه منذ إاطÓق حملة مكافحة حرائق الغابات ‘ الفا— من جوان
اŸاضصي عرف إاقليم ﬁافظة الغابات للبليدة تسصجيل  132حريقا تسصبب ‘ إاتÓف
 341.18هكتار من النباتات واألحراشس و األشصجار.
أاضصاف اŸصصدر أانه من ب Úاÿسصائر اŸسصجلة إا ¤غاية ،يوم السصبت 149.67 ،هكتار من
الغابات و  158.85هكتار من األشصجار و  14هكتار من األحراشس و  18.66من ا◊قول .
أاشصار اŸصصدر إا ¤أان نفسس الفÎة من السصنة اŸاضصية عرفت تسصجيل  135حريق غابات
تسصبب ‘ إاتÓف  353.73هكتار من النباتات اıتلفة.

مد{ينة eا«أللÓف±ع Úzو.ع.Ú

ت -ع-ت« Èع Úال-ب-ل-د» Ãدي-ن-ة م-ي-ل-ة
القدÁة ،رمزا تاريخيا على مّر
األزم -ان ،خ-اصص-ة أان-ه-ا ت-ع-د ذاك-رة
اŸدينة العتيقة التي مازالت –افظ على
ما تركه األجداد وما تركه من مروا على
اŸدينة من حضصارات ضصاربة ‘ أاعماق
ت -اري -خ «م -ي Ó-ف» ،ك -م -ا سص -م-اه-ا ال-روم-ان
وتعت Èهذه الع Úاقدم منبع روما‘ Ê
ا÷زائ -ر واف -ري -ق-ي-ا وت-ع-ت Èك-ذلك اŸن-ب-ع
ال -روم -ا Êال -ث -ا ‘ Êال -ع-ا ⁄ال-ت-ي لت-زال
مياهه تتدفق ا ¤يومنا هذا ما اشصتهرت
به هذه الع Úالتي لديها أالف منبع من
اŸياه اŸعدنية اŸعروفة ‘ اŸنطقة،
م -ن خ Ó-ل م -ا أاشص -ارت إال -ي -ه ﬂت -ل -ف
الكتابات التاريخية فإان من اكتشصفها
ه -م ال -روم -ان م -ن -ذ ال -ق-رن اÿامسس
اŸيÓدي ،وهو ما دفعهم إا ¤تسصمية
اŸدينة بـ«ميÓف» ،وهو اسصم روما Êيعني
مدينة األلف منبع و منبع.
تعد ع Úالبلد مقصصد اآللف من الزوار
والعطشصى ،للتعرف على ما تختزنه هذه
اŸدينة الع Úاألثرية التي تعت Èمن اŸدن
ال -ق -دÁة ‘ م -ن -ط -ق -ة الشص -رق ا÷زائ-ري،
وال- -ت- -ي ك- -تب ع- -ن -ه -ا اŸؤورخ -ون والسص -ي -اح
واإلعÓميون ،وكانت ﬁط اهتمام سصكان

مدينة ميلة العتيقة.
أاط-ل-ق السص-ك-ان ع-ل-ى
ه -ذا اŸن -ب -ع تسص -م -ي -ة
«ع Úالبلد» ألنها تقع
‘ وسص - - -ط ال- - -ب- - -ل- - -دة
ال -ق -دÁة Ÿي -ل -ة ك -م -ا
أاط -ل -ق ع-ل-ي-ه-ا تسص-م-ي-ة
أاخرى

ه - -ي «ال- -عÚ
الرومانية»
ألن ال- -روم- -ان
ع-ن-دم-ا اح-تلوا
اŸن- -ط -ق -ة ه -م
أاول من اكتشصف
م -ن -اب-ع اŸي-اه ‘

هذه اŸنطقة .اكتشصاف
منبعها األصصلي ‘ جنوبي اŸدينة القدÁة
دفعهم ا ¤اكتشصاف منابع فرعية تصصب ‘
ق- -لب اŸدي- -ن -ة ال -ت -ي أاح -ي -طت بسص -ور م -ن
حجارة سصميكة ما يزال ◊د اآلن وطوله
 1200مÎا ،كما أاقدم السصكان على تشصييد
اŸنبع ‘ شصكل جميل يجلب الناظر إاليه

وتسصييجها
بحجارة قدÁة ،فضص Óعن كون
م- - -اءه - -ا ع - -ذب ب - -ارد ‘ فصص - -ل
الصصيف ودافئ ‘ فصصل الشصتاء.
تشص -ت -ه -ر م -دي-ن-ة م-ي-ل-ة ب-وج-ود
مصصادر للمياه بكÌة لذلك سصماها
ال -روم -ان بـ«م-يÓ-ف» وه-ي ك-ل-م-ة
رومانية معناها «أالف منبع ومنبع» لكÌة
منابع اŸياه ومصصدرها األصصلي هو قمة
ا÷بل الذي أاطلق عليه سصكان اŸدينة جبل
«مارشصو» .تعود تسصمية «مارشصو» ا ¤كلمة
بربرية تعني اŸاء الغزير ،ويكتسصي معلم
ال -ع Úال -روم -ان -ي -ة «ع Úال -ب -ل-د» ب ـ «م-ي-ل-ة»
القدÁة قيمة متميزة ،حيث ما زالت تدر
م- -اء ◊د اآلن ي- -أات- -ي- -ه- -ا م- -ن ج -وف ج -ب -ل
«مارشصو» .ل أاحد يعرف ◊د اآلن اŸسصار
الذي تسصلكه قناة “وين الع Úالرومانية
اŸصص -ن -وع -ة ب -ا◊ج -ارة اŸصص -ق -ول -ة ع -ل-ى
مسصاحة إاجمالية تقدر بـ  207م Îمربع.
صص -ن -فت ك -م -ع -ل-م أاث-ري م-ن ط-رف ال-ل-ج-ن-ة
ا÷زائ -ري -ة ل -ل-م-م-ت-ل-ك-ات ال-ث-ق-اف-ي-ة ضص-م-ن
حظÒة اŸعا ⁄األثرية الوطنية.
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إلثلثاء  ٢٢أإوت  ٢٠١٧م
إلموإفق لـ  ٣٠ذي إلقعدة  ١٤٣٨هـ
إلعدد ١٧٤٢٠

إسشتمتاعا بنسشيم إلبحر حتى مطلع إلفجر

الÎجل على الكورنيشش العنابي يصسنع اŸشسهد ‘ موسسم الصسطياف

–ول كورنيشض عنابة إلسشاحر Ãرور إلسشن Úوتطور خدمات إلصشطياف إ ¤وجهة لÎجل إŸصشطاف Úبامتياز صشانعا بذلك أإبرز إŸششاهد ‘
فما من زإئر أإو مصسطاف يحط رحاله ببونة وضسيوفهم من إأ’قارب من دإخل إلوطن أإو من سس -ي-اح-ي إسس-ت-ح-دثت إل-ع-دي-د م-ن إل-نشس-اط-ات إلرإقي.
إŸضسيافة إإ’ ولفتت إنتباهه أإفوإج إلرإجل Úخ -ارج -ه ع -ل -ى إم -ت-دإد إل-ك-ورن-يشض ب-ح-ث-ا ع-ن إلتجارية وإÿدماتية وإلÎفيهية قصسد تلبية وإإذإ كان رصسيف إلكورنيشض إلعنابي يسستقطب
إح- -ت- -ي -اج -ات إŸصس -ط -اف Úوب -عث نشس -اط -ات إÎŸج -ل Úم -ن إلشس-ب-اب وإل-ع-ائ-لت وي-ع-رضض
ط- -ي- -ل- -ة م- -وسس- -م إ’صس -ط -ي -اف ع -ل -ى إم -ت -دإد إ’سستجمام وإ’نتعاشض بنسسمات إلبحر.
ع-ل-ي-ه-م إق-ت-ن-اء أإكسس-يسس-وإرإت إل-زي-ن-ة إÿاصسة
إل -ك -ورن -يشض إل -ع -ن -اب -ي بشس -وإط -ئ -ه إ◊ضس -ري -ة فهي حركة ذهاب وإإياب ’ متناهية تصسنع مرتبطة باÿدمات إلسسياحية .
إلزحمة ببعضض مقاطع إلكورنيشض إلذي هيئت فهذه فضساءإت مهيأاة لبيع إŸثلجات وﬂتلف باأ’طفال وإلشسباب فإان إلشسوإطئ إ◊ضسرية
إلسساحرة.
ف -م -زي -ج تصس -ن -ع -ه ق -وإف -ل إلشس-ب-ان وإلشس-اب-ات به فضساءإت لبيع إŸثلجات وهي أإيضسا صسور إŸشس- -روب- -ات وإŸأاك -و’ت إÿف -ي -ف -ة وأإخ -رى تبقى إلوجهة إŸفضسلة للسسهرإت إلعائلية ‘
أ’لعاب إأ’طفال وخاصسة منها إأ’لعاب إŸائية هذه إأ’يام إلصسيفية إ◊ارة.
وإلعائلت وهي ترإفق إأ’بناء وحتى إأ’ولياء جميلة Ûموعات من إلشسابات وهن تÎجلن
إŸسسن( Úأإمهات أإو جدإت) ‘ موعد يومي وتتبادلن أإطرإف إ◊ديث بكل أإريحية تارة “كن إأ’طفال من إلتسسلية وإلÎفيه وإلتقاط فسسوإء بالشسوإطئ إ◊ضسرية «سسانكلو إأو
للÎجل يبدأإ مع بدإية كل أإمسسية صسيفية وÁتد ول-وح-ات ط-ري-ف-ة يصس-ن-ع-ه-ا إلشس-ب-اب ب-ح-ركات صسور تذكارية طريفة رفقة أإوليائهم.
’خ----رى عÈ
شس----اب----وي أإو ب----الشس----وإط----ئ إ أ
إإ ¤غ -اي -ة سس -اع -ة م -ت -أاخ -رة م-ن ل-ي-ا‹ ع-ن-اب-ة رشسيقة ورقصسات تلقائية Œاوبا مع نغمات وغ Òبعيد عن فضساءإت بيع إŸثلجات وأإلعاب إلسس--اح--ل إل--ع--ن--اب--ي ع--ل--ى غ-رإر إÿروب-ة
’ج--وإء إل--ع-ائ-ل-ي-ة
إلصسيفية ذلك هو ما يطبع أإجوإء إ’صسطياف إŸوسسيقى إŸنبعثة من منصسة سسهرإت «ديي إأ’طفال إŸائية يفضسل بعضض إŸارة إقتناء وط--وشض وع Úعشس Òف--ا أ
ك- -وب م -ن إلشس -اي أإو أإك -ل إل -ذرة إŸشس -وي -ة ‘ تصس-ن-ع إŸشس-ه-د ي-وم-ي-ا م-ن-ذ ح-ل-ول موسسم
دجي عنابة « تارة أإخرى.
بعنابة إلسساحرة.
فمن شساطئ فلح رشسيد «سسانكلو» سسابقا إإ ¤وŸرإفقة إإ’قبال إŸتزإيد للمصسطاف Úعلى إل- -وقت إل- -ذي يسس -ت -وق -ف ف -ي -ه إŸارة مصس -ور إ’صسطياف وإرتفاع درجات حرإرة إ÷و
شس-اط-ئ ري-زي ع-م-ر (شس-اب-ي-وي) ت-ط-وف ي-وميا إلكورنيشض إلعنابي إلذي زإده موقعه بدإخل بورتري هاوي يجسسد بأانامله بورتريهات Ÿن لتجد إلعائلت ‘ إلشسوإطئ وجهة مثالية
أإف -وإج إŸصس -ط -اف Úوح -ت -ى سس -ك -ان إŸدي -ن -ة إلنسسيج إ◊ضسري للمدينة عوإمل إسستقطاب ي -ه -وى إل -ذك -رى وإل-ت-ذك-ر ب-بصس-م-ة ف-ن إل-رسس-م للسستمتاع بنسسمات إلبحر.

إلضشطرإب ‘ هرمونات جسشمك

إلصشيف.
ف-م-ج-م-وع-ات م-ن إل-ع-ائ-لت Œت-م-ع ه-ن-ا
وه--ن--اك ح--ول م--ائ--دة إل--عشس--اء بشس--وإط-ئ
ﬁروسسة إآمنة ومضسيئة تتبادل إلوجبات
وأإط-----رإف إ◊ديث ‘ ح Úتسس-----ت-----م----ت----ع
›موعات أإخرى Ãدإعبة أإموإج إلبحر
تارة وتذوق إلشساي تارة أإخرى.
فعلى إمتدإد سسبعة كيلومÎإت تبدأإ من
شس--اط--ئ سس--ان--ك--ل--و إإ ¤غ--اي--ة م-ن-ارة رأإسض
إ◊مرإء حيث ” تهيئة فضساء للسستجمام
بأاعا‹ عنابة إŸطلة على إلبحر مرورإ
بشسوإطئ إÿروبة وطوشض وع Úعشس’ Ò
ت-غ-يب أإج-وإء إ’صس-ط-ي-اف إل-ع-ائ-ل-ي وسسط
’غ-نية
ت-نشس-ي-ط ف-ن-ي وم-وسس-ي-ق-ي ب-أال-وإن إ أ
إلفلكولورية وإلعصسرية أإضسفى على صسيف
عنابة نكهة ومتعة.

إنذإر يجب أإخذه ع Úإلعتبار
إ÷سسم ،لذإ فإان أإي إضسطرإب هرمو Êسسيؤوثر
ع -ل -ى وظ-ائ-ف إ÷سس-م ونشس-اط-ه إŸع-ت-اد ،ل-ذإ
فالشسعور باإ’رهاق وإلتعب إلدإئم قد يكون من
إل- -ع- -لم- -ات إÿطÒة إل- -ت- -ي تشس Òإإ ¤وج- -ود
مشساكل تتعلق بهرمونات إ÷سسم.

لرق إŸتكرر وإلششعور بالتعب ..فأانت بحاجة إ ¤إسشتششارة
إذإ كنت تعا Êمن إ أ
لعرإضض قد تنذر بوجود إضشطرإبات ‘ هرمونات جسشمك ،فمن
لن تلك إ أ
طبيبك أ
لخ -ر ق -د ن -ع -ا Êم -ن ب -عضض إŸشش -اك -ل إلصش -ح-ي-ة م-ث-ل تسش-اق-ط إلشش-ع-ر أإو إلشش-ع-ور
آإن آ
لرهاق أإو عدم إنتظام إلدورة إلششهرية (للسشيدإت) ،وقد نعتقد أإن
بالكتئاب أإو إ إ
لعرإضض طبيعية ول دإعي للقلق.
تلك إ أ
إإ’ أإن - -ه ،وب- -حسسب ت- -ق- -ري- -ر نشس- -ره م- -وق- -ع
«بولدسسكاي» إŸعني بالشسؤوون إلصسحية ،فإان
ت- -لك إأ’ع -رإضض م -ا ه -ي إإ’ إإشس -ارإت ب -وج -ود
مشس -ك -ل -ة صس -ح -ي -ة ك -بÒة ن -ت -ي -ج-ة ’ضس-ط-رإب
إل -ه -رم -ون -ات ،إل-ت-ي ه-ي إإف-رإزإت م-ن إل-غ-دد
إلصس -م -اء ،ت-ت-ح-ك-م ‘ ك-ل أإنشس-ط-ة إ÷سس-م م-ن
إلشسعور با÷وع ،وإلنوم ،وإ◊يضض لدى إلنسساء
وح- - - - -ت- - - - -ى إ÷ه - - - -از إل - - - -ت - - - -ن - - - -اسس - - - -ل - - - -ي.
ب- -حسسب إإ’حصس -اءإت ،ف -إان إŸرأإة ع -ادة م -ا
لصس -اب -ة ب-اضس-ط-رإب-ات
ت -ك -ون أإك Ìع -رضس -ة ل  -إ
إل -ه -رم-ون-ات أإك Ìم-ن إل-رج-ل ،وذلك أ’سس-ب-اب
عدة منها متلزمة ما قبل إ◊يضض ،وإنقطاع
إل -ط -مث وإ◊م -ل وخ -م -ول إل-غ-دة_إل-درق-ي-ة،
وغÒها من مسسببات إضسطرإبات إلهرمونات
‘ إ÷سسم ،لذإ فمن إأ’فضسل إسستشسارة إلطبيب
لعرإضض إلتالية:
‘ حال إلتعرضض ل أ

الهّبات السساخنة

وهو عرضض تتعرضض له إŸرأإة ‘ سسن إنقطاع
إلطمث ،حيث إإن إلهرمونات تتحكم ‘ كل
أإنشس -ط -ة إ÷سس -مÃ ،ا ف-ي-ه-ا ت-دف-ق إل-دم أإث-ن-اء
إ◊يضض ،ل -ذإ ف -م-ع-ظ-م إلسس-ي-دإت ق-د يشس-ع-رن
ب-ت-لك إل-هّ-ب-ات إلسس-اخ-ن-ة ق-ب-ل أإو ب-ع-د إن-ق-طاع
إلطمث نهائياً ،لذإ Áكن للطبيب أإن يصسف
بعضض إأ’دوية إلتي تقضسي على تلك إأ’عرإضض
إŸقلقة.

تسساقط الشسعر

التغ ‘ Òالشسهية

هو من إŸشساكل إلصسحية إلكبÒة إلتي تقلق
كل إلسسيدإت وكثÒإ من إلرجال أإيضسًا ،فبد’ً
م-ن إسس-ت-خ-دإم إل-ع-دي-د م-ن م-ن-ت-ج-ات إل-ع-ن-اية
بالشسعر لزيادة كثافته ،من إأ’فضسل إسستشسارة
إلطبيب أ’ن إضسطرإب إلهرمونات قد يكون
إلسس- -بب ،وم- -ن ث- -م ت- -ن- -اول إل- -ع -لج إŸن -اسسب
سسيقضسي على إŸشسكلة من جذورها.

هذإ قد يحدث ‘ إ’Œاه ..Úأإي Áكن أإن
ت -زي -د إلشس -ه -ي -ة ل -ت -ن-اول إل-ط-ع-ام أإو ت-ن-خ-فضض
إلشسهية ويزيد إلشسعور با’متلء ..وكلهما قد
يشس Òإإ ¤إضسطرإب إلهرمونات ‘ إ÷سسم.
ك- -م- -ا أإن إ’ضس- -ط -رإب إل -ه -رم -و Êق -د يسس -بب
مشساكل ‘ إ÷هاز إلهضسمي.

زيادة أاو فقدان الوزن

إإن إل -ت -ع -رضض ل -ل-زي-ادة إلسس-ري-ع-ة ‘ إل-وزن ،أإو
فقدإن إلوزن إلسسريع ،كلهما من إأ’عرإضض
إلتي قد تنبئ بوجود إضسطرإب هرمو‘ Ê
إ÷سسم ،أ’نها تتحكم أإيضسًا ‘ معد’ت إ◊رق
با÷سسم ،كما أإن إلغدة إلدرقية قد تتسسبب
أإيضسً- -ا ‘ زي- -ادة أإو ف- -ق -دإن إل -وزن ب -ط -ري -ق -ة
سس -ري -ع -ة .ل -ذإ ف -اسس -تشس -ارة إل -ط -ب -يب ‘ ه-ذه
إ◊ا’ت سسيعجل بحل إŸشسكلة إلصسحية قبل
تفاقمها.

األرق

ه -و م-ن إأ’ع-رإضض إل-ت-ي ت-وإج-ه-ن-ا ج-م-ي-ع-ا ‘
ﬂت -ل -ف م -رإح-ل ح-ي-ات-ن-ا ،وق-د ي-ك-ون ه-ن-اك
بعضض إأ’سسباب إلبسسيطة إلتي تؤودي إإ ¤إأ’رق
إلعرضسي ،إإ’ أإن إسستمرإر إأ’رق يشس Òإإ ¤أإنه
قد يكون هناك بعضض إ’ضسطرإبات إلهرمونية

عدم انتظام الدورة
الشسهرية عند السسيدات

إلتي تتسسبب ‘ قلة إلنوم أإو إلنوم إŸتقطع.

الكتئاب

من آإن آ’خر قد نتعرضض للشسعور باإ’حباط أإو
إلتغ ‘ ÒإŸزإج دون سسبب ﬁدد ،خاصسة
لدى إلنسساء (أإثناء إ◊يضض) ،إإ’ أإن إلسسبب ‘
ذلك قد يكون إضسطرإب هرمونات إ÷سسم،
ف -ه -رم -ون إلـ»سسÒوت-ون،)serotonine( »Ú
إŸعروف بهرمون إلسسعادة ،هو إŸسسؤوول عن
تغ ÒإŸزإج ،لذإ فأاي إضسطرإب ‘ إإفرإز ذلك

إلهرمون قد ينتج عنه شسعور بالقلق أإو إلتوتر
أإو إإ’ح -ب -اط .ل -ذإ ف -ال -ط-ب-يب إŸت-خصسصض ‘
إلغدد إلصسماء أإو إأ’مرإضض إلنفسسية سسيكون
أإفضس- -ل م- -ن يشس- -خصض أإسس- -ب- -اب ت -لك إ◊ا’ت
إŸزإجية إŸتغÒة.

اإلرهاق

ه- -و م -ن إأ’ع -رإضض إأ’ك Ìشس -ي -وع ً-ا ‘ ح -ال -ة
إإ’صس- -اب -ة ب -اضس -ط -رإب إل -ه -رم -ون -ات ،ف -ك -م -ا
أإوضسحنا فإان إلهرمونات تتحكم ‘ كل أإنشسطة

وهي أإيضساً من إإ’شسارإت إلقوية إلتي يجب أإن
ت -ت -ع -ام -ل م -ع -ه -ا إŸرأإة ب -ج -دي -ة ،وتسس-ارع ‘
إسس -تشس -ارة إل -ط-ب-يب ،ح-يث إإن-ه-ا ع-ل-ى إأ’غ-لب
–دث بسس- -بب إضس -ط -رإب -ات إل -ه -رم -ون -ات ‘
إ÷سسم.

العقم

وه- -و م- -ن إأ’ع- -رإضض إل- -ت- -ي تصس -يب إل -رج -ال
وإلسس- -ي- -دإت ع- -ل- -ى ح- -د سس- -وإء ،وإضس- -ط- -رإب
إلهرمونات ‘ إ÷سسم قد يكون هو إلسسبب
إلرئيسسي ،لذإ فاŸسسارعة باسستشسارة إلطبيب
إŸت -خصسصض ق -د ي -قضس -ي ع -ل -ى إŸشس -ك -ل -ة ‘
بدإيتها.

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

يلهب خشسبة مسسرح الهواء
الطلق بورقلة
بختة ،مالهة ديك
البيضضاء وعائشضة
رّددها ا◊ضضور
بقّوة

اأ ل ه ب م ل ك ا ل ر ا ي ش ض ا ب خ ا ل د خ ش ض ب ة
مسضرح الهواء الطلق Ÿدينة ورقلة
خ  Óل ح ف ل ف ن ي اأ ح ي ا ه س ض ه ر ة ا ’أ ح د ‘
ختام باقة السضهرات اŸوسضيقية التي
اأ ق ي م ت ل ع د ة اأ ي ا م ب ه ذ ه ا  Ÿد ي ن ة م ن
جنوب شضرق البÓد حسضبما لوحظ .
اأ ط ر ب ا ل ش س ا ب خ ا ل د ر ف ق ة ا لأ و ر ك س س  Îا م ن
خ  Ó-ل ب -ا ق -ة اأ غ -ا ن -ي -ه ا ÷ م -ه -و ر ا ل -غ -ف  Òم -ن
ع ش س -ا ق ف -ن -ه ا ل -ذ ي -ن و ف -د و ا م -ن ع -د ة ج -ه -ا ت
بالولية سسيما منهم الذين كانوا ينتظرونه
ب ش س غ ف ك ب  Òل Óإ س س ت م ت ا ع ب ه ذ ا ا ◊ ف ل ا ل ف ن ي
الصسيفي .

و و س س ط ت ن ظ ي م و ت اأ ط  ﬁ Òك م  Úو ‘ اأ ج و ا ء
عائلية وشسبانية اسستهل الشسباب خالد ،الذي
ح -ظ -ي ب -ا س س -ت -ق -ب -ا ل خ -ا ص ض  ،س س -ه -ر ت -ه ا ل -ف -ن -ي -ة
ب ت ق د  Ëب ا ق ة م ن اأ غ ا ن ي ه ا  Ÿع ر و ف ة و م ن ب ي ن ه ا
““ بختى““ و«مالهة ديك البيضساء““ و« روحي
ي ا و ه ر ا ن “ “ و ا لأ غ ن ي ة ا ل ر و م ا ن س س ي ة “ “ ع ا ئ ش س ة “ “ .
و و ا ص س -ل م -ل ك ا ل -ر ا ي ه -ذ ه ا ل س س -ه -ر ة ا ل -ف -ن -ي -ة
ب -اإ م -ت -ا ع ع ش س -ا ق ف -ن ا ل -ر ا ي ب -ب -ا ق -ة اأ خ -ر ى م -ن
اأ غ ا ن ي ه ا ل ع ص س ر ي ة ا ل ش س ه  Òة ع ل ى غ ر ا ر “ “ س س ي
ل ‘ “ “ ( اإ ن ه ا ا ◊ ي ا ة ) و « د ي د ي “ “ و ا ل ه ر ب ة و ي ن “ “ .
خ  Ó-ل ل -ق -ا ء ص س -ح -ف -ي م -ق -ت ض س ب ن ش س -ط -ه ق -ب -ل
ا ل -ت -ح -ا ق -ه ب -خ ش س -ب -ة ا  Ÿس س -ر ح -ي اأ و ض س -ح م -ل ك

اأ غ - -ن - -ي - -ة ا ل - -ر ا ي اأ ن م ش س -ر و ع اإ ن ش س -ا ء م -د ر س س -ة
 Ÿو س س -ي -ق -ى ا ل -ر ا ي  Ãس س -ا ه -م -ة و ز ا ر ة ا ل -ث -ق -ا ف -ة
س س -ي س س -م -ح ب -ا ك -ت ش س -ا ف م -و ا ه ب ش س -ب -ا ن ي ة و ت ر ق ي ة
موسسيقى الراي با÷زائر.
اسستقطبت هذه السسهرات الفنية التي بادر
ب ه ا ا ل د ي و ا ن ا ل و ط ن ي ل ل ث ق ا ف ة و ا لإ ع  Óم خ  Óل
ا ل ف  Îة م ن  1 5اإ  2 0 ¤اأ و ت ا ÷ ا ر ي و اأ ح ي ت ه ا
ك -و ك -ب -ة م -ن ا ل -ف -ن -ا ن  Úا ÷ ز ا ئ -ر ي  Úج -م -ه -و ر ا
غ -ف  Òا س س -ي -م -ا م -ن ا ل -ع -ا ئ  Ó-ت و ا ل ش س -ب -ا ب م -ن
ورقلة وضسواحيها الذين اكتشسفوا خÓل هذه
الليا‹ الصسيفية التي ميزتها حرارة اŸناخ،
ب ع ض ض ‚ و م ا لأ غ ن ي ة ا ل ع ص س ر ي ة ا ل و ط ن ي ة .

سضهرة عنوانها ا◊فاظ على الذاكرة ا÷ماعية

جمه ـ ـ ـ ـ ـ ـور شساط ـ ـ ـ ـ ـ ـئ بن ـ ـ ـ ـ ـ ـي ح ـ ـ ـ ـ ـ ـواء يسستمت ـ ـ ـ ـ ـ ـع بعكاظي ـ ـ ـ ـ ـ ـة
الشسع ـ ـ ـ ـ ـر ووصس ـ ـ ـ ـ ـÓت موسسيقي ـ ـ ـ ـ ـة صسحراوي ـ ـ ـ ـ ـة

اسضتمتع ،ليلة
ا’حد ا ¤ا’ثن،Ú
جمهور شضاطئ بني حواء
بعكاظية الشضعر ووصضÓت
أاوضسح لوأاج رئيسض
ألدب- -اء ﬁل -يÚ
موسضيقية صضحراوية منظمة
ج -م -ع -ي -ة سس -ب-اق-ات Ãبادرة من ا÷معية الوطنية على وقع انغام
ال- - -ه- - -ج- - -ن (الب- - -ل
العود
لتنظيم سضباقات الهجن من
ف
السس -ري-ع-ة) ب-ت-ن-دو
الصسحراوية
تندوف والنقابة الوطنية
ن
أ
ا
عبد الله بوعامي
وسس - -ط ام - -ت- -زاج
للفنان Úبالشضلف.
ت -ن -ظ -ي -م ه-ذه السس-ه-رة
ل-ل-ث-ق-اف-ة العربية و
الفنية التي حملت شسعار
الم- -ازي- -غ- -ي- -ة وك -ذا
““لنحافظ معا على الذاكرة
الصس- -ح- -راوي- -ة وه -و م -ا
ا÷ماعية““ تزامنا واحتفالت يوم
ل- -ق- -ي Œاوب- -ا م -ن ا◊ضس -ور
اÛاه - -د ج - -اء ل- -ي- -ح- -اف- -ظ ع- -ل- -ى ال- -ذي غصست ب- -ه م- -ق- -اع -د اÿي -م -ة
اŸوروث الثقا‘ الÓمادي والÎاث التقليدية.
ا÷زائ- -ري خصس- -وصس- -ا ب Úم -ن -اط -ق «ك- -انت ف- -رصس -ة م -وات -ي -ة لك -تشس -اف
الشسمال وا÷نوب .أاشسار بوعام ا ¤اŸوسس-ي-ق-ى الصس-ح-راوي-ة والسس-ت-م-اع
أان ت -ن -ظ -ي -م م -ث-ل ه-ذه ال-ت-ظ-اه-رات ا ¤ع- -دي -د ال -قصس -ائ -د ال -ت -اري -خ -ي -ة
ال-ث-ق-اف-ي-ة سس-يسس-م-ح ب-اكتسساب مناعة واÙل- -ي- -ة لج- -ي- -ال ﬂت- -ل- -ف -ة م -ن
ثقافية لدى جيل اليوم –ميه من الدب -اء““ ،ي -ق -ول السس-ي-د ع-م-اري م-ن
ال- -ت- -أاثÒات اÿارج- -ي- -ة وم- -ف- -اه -ي -م ولية البليدة فيما ترى ا◊اجة زهور
ال -ت -ط -رف وال-ع-نصس-ري-ة م-ؤوك-دا ع-ل-ى ان الج -واء ال -ت -ق -ل -ي -دي-ة دل-ي-ل ع-ل-ى
ضس -رورة خ -ل-ق فضس-اءات ت-واصس-ل ب“ Úسسك ا÷زائري بكل ما هو اصسيل
›تمعات الشسمال وا÷نوب.
وله عÓقة بالهوية الوطنية.
م -ن ج -ه -ت-ه ،اع-ت Èالشس-اع-ر م-نصس-ور كما ” Ãناسسبة الحتفال بفعاليات
ﬂت -اري ب -أان ت -ن -ظ-ي-م ه-ذه السس-ه-رة ال - -ذك - -رى اŸزدوج- -ة ل- -ه- -ج- -وم- -ات
الفنية مزج ب Úقيم الÎفيه الفني الشسمال القسسنطيني وانعقاد مؤو“ر
ع -ل -ى مصس -ط-ا‘ الشس-اط-ئ وتشس-ج-ي-ع الصس -وم -ام وب -ال -ت -نسس-ي-ق م-ع ج-م-ع-ي-ة
الدب اÙل - -ي وك - -ذا اŸوسس- -ي- -ق- -ى ت- -ي- -ف- -اوي- -ن اÙل- -ي- -ة زي -ارة م -قÈة
الصسحراوية بالضسافة ا ¤اÙافظة الشس - -ه- -داء وق- -راءة ال- -ف- -ا–ة ع- -ل- -ى
على الذاكرة الوطنية وتخليد تاريخ ارواح -ه -م ال -ط -اه -رة ب-الضس-اف-ة ا¤
نضسال الشسعب ا÷زائري.
ت - -ن - -ظ - -ي - -م م- -أادب- -ة عشس- -اء ÷م- -ي- -ع
اسس-ت-م-ت-عت ال-ع-ائÓ-ت التي قصسدت اŸصس - -ط - -اف Úتصس - -دق - -ا ع - -ل- -ي- -ه- -م
شس-اط-ئ ب-ن-ي ح-واء Ãق-اط-ع شس-ع-ري-ة (الشسهداء).

اŸهتم والباحث عثمان حميدي:

””العماريـ ـ ـ ـ ـة”” مدينـ ـ ـ ـ ـة أاثريـ ـ ـ ـ ـة بحاجـ ـ ـ ـ ـة
إالـ ـ ـ ـ ـى حفريـ ـ ـ ـ ـات معمقـ ـ ـ ـ ـة
–توي بلدية العمارية الواقعة
على بعد  35كلم شضرق مدينة
اŸديـــة ،على ارتفاع  735م Îعن
مسضتوى سضطح البحر ،بحسضب
روايات ﬁلية على العديد من
’ثريــــة و’ سضيما منطقة
اÙطات ا أ
““الغاسضول““ والتي تبعد بـ  01كلم
جنـوب هذه البلدية من حدود
اıطط العمرا ،Êإا ¤جانب
منطقة ““مدالة““ اŸتواجدة Ãخطط
شضغل ا’أرضضية رقم  09ريفي،
ومنطقة ““اŸرابط““Úو ““أاو’د تركي““
و«سضيدي شضاكر““ والتي أاكتشضف بها
Óنسضان البدائي،
أاقدم جمجمــة ل إ
وهذه اŸناطق كلها ريفية –وي
’شضجار والوديان.
العديد من ا أ

اŸدية :م .أام Úعباسس

يرى الباحث عثمان حميدي ابن مدينة
العمارية بأانه حان الوقت للعناية أاك Ìبهذه
اŸواق -ع األث -ري-ة ل-ك-ون-ه-ا ك-انت وسس-ت-ب-ق-ى
شساهدة على إاحدى أاوائل ا◊ضسارات التي
أاقيمت با÷زائر ،وأانه من الواجب على
الباحث Úواıتصس Úأان يقوموا بدراسسات
م -ع-م-ق-ة وم-فصس-ل-ة تسس-م-ح ب-اإلطÓ-ع ع-ل-ى
مكنونات هذه البلدية والتعرف على خبايا
ه- -ذه اŸواق- -ع ‘ ،ان- -ت- -ظ- -ار إاع- -ادة ب -عث
ح -ف -ري -ات ج -دي-دة لسس-ت-غÓ-ل اŸن-ط-ق-ة،
خ- -اصس- -ة ت- -لك ال -ت -ي تسس -اه -م ‘ ت -ط -وي -ر
السس -ي-اح-ة ،ب-ع-دم-ا أاضس-ح-ى م-ن الضس-روري
إاعطاء هذه اŸواقع حقها بدءا من معرفة
ماضسي وحاضسر بلدية العمارية.
ي- -ذك- -ر ذات اŸه- -ت- -م Ãي- -دان اآلث- -ار أان- -ه
بالعودة إا ¤منطقة ““الغاسسول““ فهي تلك
ال-ب-ق-اي-ا األث-ري-ة ل-ل-ح-لزونيات والتي ترجع
إا ¤فÎات ما قبل التاريخ ،والتي يطلق
ع-ل-ي-ه-ا اسس-م ال-رم-ادي-ة ،وÁك-ن ت-رج-م-ت-ها
““باŸرمدة““ (أاي الفرن).
و“ثل ا◊لزونيات نقطة عبور و‚دها
إاّما ‘ ‡ّر جبلي أاو منخفضض قرب منبع
أاو واد أاو مسس- -ت- -ن- -ق- -ع ،ح- -يث ك -ان ي -دع -ى
الغاسسول ب ـ ““ وادي العظم““ (Rivière
 ،)des osويÎب- -ع ع- -ل- -ى مسس- -اح -ة 08

ه-ك-ت-ارات ت-وج-د ب-ه ال-ع-دي-د م-ن ال-ق-واقع
ا◊لزونية واألحجار اŸمزوجة بالقواقع
وبقايا لعظام ا◊يوانات الضساربة ‘ عمق
التاريخ  ،كما يؤوكد ‘ هذا الصسدد ““أاّما
اŸن-ط-ق-ة ال-ث-ان-ي-ة ف-ت-ت-واج-د ع-ل-ى منطقة
جبلية تبعد عن قرية ““مدالة““ بحوا‹ 200
م Îتدعى ““القرابيسض““– ،وي عدد كبÒ
من األحجار –مل أاثر النار.
أاّم -ا اŸوق -ع ال -ذي أاك -تشس-ف ب-ه-ا ف-ه-و ذو
أاهمية كبÒة ،ويعود الفضسل ‘ اكتشسافه
إا ¤السسيدوناسسي أاحمد سسنة  ،2013والذي
أاجريت به حفريات ‘ سسنة  ، 2015حيث
” الكشسف عن بقايا لبناية رومانية من
ط -رف اŸرك-ز ال-وط-ن-ي ل-ل-ب-ح-وث م-ا ق-ب-ل
ال -ت-اري-خ ب-ا÷زائ-ر ،ووج-ود ق-ط-ع ن-ق-دي-ة
ت -ع -ود إا 176 ¤سس-ن-ة ب-ع-د اŸيÓ-د وب-ق-ايا
ألوا Êفخارية.
اخ -ت-ت-م ب-اح-ث-ن-ا اضس-اف-ت-ه أان-ه ف-ي-م-ا ت-ل-قب
م-دي-ن-ة ال-ع-م-اري-ة Ãدي-ن-ة الشسهداء لوجود
أاك Ìمن  3200شسهيد ،أالح ‘ هذه السسانحة
بحتمية أان –ظى هذه اŸدينة األثرية
إا ¤اŸزي- -د م- -ن ال- -ت- -ن- -ق -يب وا◊ف -ري -ات
Óجيال ا◊اضسرة
اŸعمقة بقصسد السسماح ل أ
واŸسس -ت -ق -ب -ل -ي -ة كشس -ف مسس-ت-ور حضس-ارات
أاجدادهم اŸغمورة السسابقة.

احتضضنتــــــــــه أاوبــــــــــÒا ا÷زائــــــــــر

حف ـ ـ ـل فن ـ ـ ـي سساه ـ ـ ـر آلكل ـ ـ ـي يحيات ـ ـ ـن با÷زائ ـ ـ ـر العاصسم ـ ـ ـة
أاحيا اŸطرب القبائلي آاكلي
’حد ا¤
يحياتن أامسضية ا أ
ا’ثن Úبأاوبرا ا÷زائر ““بوعÓم
بسضايح““ با÷زائر العاصضمة
حف Óفنيا سضاهرا أامتع خÓله
ا÷مهور ا◊اضضر بباقة من
أاروع أاغانيه.
–ت تصس -ف-ي-ق-ات ا◊ضس-ور وزغ-اري-د
ال-نسس-وة اسس-ت-ه-ل ي-ح-ي-ات-ن ( 84عاما)
حفله بأاداء بعضض أاشسهر إابداعاته
ال -ت -ي ع -رف ب -ه -ا ع -ل-ى غ-رار ““أاي-راو
ا÷زائر““ (أابناء ا÷زائر) و«ثمورثيو
ث- -ام- -ورث اذورار““ (ب- -ل- -دي ه- -و ب- -ل -د
ا÷ب- -ال) ال -ت -ي “ج -د ال -وط -ن وك -ذا
““ال -ف -راق ب-زاف ي-وع-ار““ وه-ي أاغ-ن-ي-ة
رومانسسية ‘ ا◊ب وأا ⁄الفراق.
كما أاطرب ال““دا آاكلي““ -كما سسيميه
ﬁب -وه -ا÷م -ه-ور ب-ب-اق-ة أاخ-رى م-ن
األغا Êالتي جادت بها قريحته على
غرار ““الشساه الشساه““ و«أازريغ الزين ذي
ميشسلي““ (رأايت ا÷مال ‘ ميشسلي)
باإلضسافة إا ¤رائعة ““يا اŸنفي““ التي
ال -ت -ي ردده -ا م -ع-ه ا◊ضس-ور ب-ح-رارة
كبÒة.

م-ن ال-ع-ن-اوي-ن ال-ت-ي أام-ت-ع ب-ه-ا أايضسا
ا◊ضس -ور ““سس -ن -اث ول-ن-ي-و سس-ق-م-ث-اون““
(ع -ي -ن -اي ت -دم -ع -ان) و«أام -ي -ن-ي-غ أاوال
فهميث““ و«اياخام ذاشسو اك يوغان““
(اه يا منز‹ ما بك) باإلضسافة إا¤
ب -عضض األغ -ا Êم -ن الÎاث الشس -ع -ب -ي
ا÷زائري واŸغربي.
ولد اكلي يحياتن ‘  1933ببوغني

(ولية تيزي وزو) وهاجر إا ¤فرنسسا
‘ سسنوات اÿمسسينيات ،أاين اختلط
ب -ال -وسس -ط ال-ف-ن-ي ‘ ا◊ي الÓ-ت-ي-ن-ي
بباريسض ،أاين تعرف على العديد من
الفنان Úا÷زائري Úكسسليمان عازم
وزروق-ي عÓ-وة والشس-ي-خ ا◊سس-ن-اوي.
كما ناضسل ‘ جبهة التحرير الوطني
حيث اعتقل وسسجن عدة مرات وقد

اغ -ت -ن -م فÎة سس -ج -ن -ه ل -ي -ب -دع ع-دي-د
الغا Êالتي عرف بها كـ ““يا اŸنفي““
التي اقتبسسها من اغنية قدÁة عن
اŸنفى ” تأاليفها عام .1871
يعت Èآاكلي يحياتن أاحد أابرز وجوه
األغ-ن-ي-ة ال-ق-ب-ائ-ل-ي-ة ح-يث ‘ رصس-يده
أازي- -د م -ن  100أاغ-ن-ي-ة ح-ق-ق بعضسها
‚احا جماهÒيا كبÒا.

ألثÓثاء  22أوت  2017م
ألموأفق لـ 30ذي ألقعدة  1438هـ

يواجه نيسس اليوم ‘ إاّياب اŸلحق
اŸؤوّهل لرابطة أابطال أاوروبا

إأدأرة نابو‹ “نح غو’م مهلة
◊سسم مسسأالة Œديد عقده

أصص -ب -ح أŸدأف -ع أل -دو‹ أ÷زأئ -ري ف -وزي غ -و’م م -ط -ال -ب -ا ب-حسص-م
مسصتقبله مع نابو‹ بعد أŸدة ألتي منحتها إأياه أإ’دأرة من أجل
Œديد عقده أو ألرحيل ،خاصصة أّن عقده ينتهي ألصصيف أŸقبل.
وزأد أŸسصتوى أŸميز ألذي قّدمه غو’م مع ألفريق ◊د أآ’ن
من ألضصغط أŸفروضض على إأدأرة نابو‹ ،ألتي تعت ÈألÓعب
من أفضصل ألعناصصر أŸتوأجدة ‘ ألفريق ،ورحيله سصيكون
خسصارة كبÒة لكتيبة أŸدرب سصاري.
قّدمت إأدأرة نادي نابو‹ أإ’يطا‹ آأخر مقÎح لÓعب
ألدو‹ أ÷زأئري فوزي غو’م من أجل Œديد ألعقد،
وتنتظر منه ألرّد.
وأقÎحت إأدأرة ن- -ادي ن- -اب -و‹ ع -ق -دأ م ّ-دت -ه  4موأسصم
Ÿرأدف ح- -ت -ى صص -ي -ف  ،2022وأج-رة سص-ن-وي-ة ق-ي-م-ت-ه-ا
أُ
مليوَني ( )2أوروِ ،علما أن أŸدأفع فوزي غو’م  -ألبالغ
من ألعمر  26سصنة  -مرتبط مع ألفريق أإ’يطا‹ ِبعقد
تنقضصي مّدته ‘ ألـ  30من جوأن  ،2018ويقبضض أجرة
سصنوية ’ تتعدى رقم  800ألف أورو.
وحّددت إأدأرة ألرئيسض أوريليو دي ’ورينتسض مّدة ’ تتجاوز
أأ’سصبوع من أآ’ن لكي يرّد فوزي غو’م على أŸقÎح ،كما
أوردته صصحيفة ““إأل ماتينو““ أإ’يطالية أمسض أ’ثن.Ú
كما أّكد موقع ““توتو مÒكاتو““ أإ’يطا‹ أقÎأب فوزي غو’م
من Œديد تعاقده مع نابو‹ ،خاصصة أن أŸدرب ماوريسصيو سصاري
أŸدير ألفني لفريق نابو‹ أمتدح قدرأت أŸدأفع أ÷زأئري ،ألذي يرتدي قميصض
ألفريق منذ عام  2014قادما من فريق سصانت إأيتيان ألفرنسصي وطالب ببقائه.
على صصعيد آأخر ،وحسصب ما نشصرته صصحيفة ““كالتشصيو مÒكاتو““ أإ’يطالية ،فإان مدرب
تشصيلسصي أ’‚ليزي كونتي ’ يزأل متم ّسصكا بالتعاقد مع غو’م لتدعيم مركز ألظه Òأأ’يسصر
لفريقه قبل أيام قليلة من أنتهاء فÎة أ’نتقا’ت ألصصيفية أ◊الية.
وينتهي عقد غو’م صصاحب ألـ  26عاماً مع نابو‹ بنهاية أŸوسصم أ◊ا‹ ،وبالتا‹ قد يضصطر
مسصؤوولو ناديه لÓسصتغناء عنه هذأ ألصصيف حتى ’ يرحل عن ألفريق ‘ صصفقة أنتقال حر ‘
أÒŸكاتو أŸقبل.وقّدم غو’م مسصتويات متميزة مع ألفريق أإ’يطا‹ منذ أنتقاله إأ ¤صصفوفه سصنة
 2015قادما من سصانت إأيتيان ألفرنسصي ،حيث شصارك معه ‘  137مبارأة  ⁄يسصجل خÓلها أي هدف
وصصنع  20هدفا.وتنتظر فوزي غو’م وفريقه نابو‹ مبارأة رسصمية مسصاء أليوم ألثÓثاء ضصد أŸضصيف
نيسض ألفرنسصي ِبرسصم إأياب دور ما قبل أÛموعات ِلمسصابقة رأبطة أبطال أوروبا بعد أن فاز ‡ّثل
ألكرة أإ’يطالية ِبملعبه ذهابا ( )0 - 2أأ’ربعاء أŸاضصي.
وشصارك أŸدأفع أ÷زأئري ‘ أنتصصار نابو‹ على نيسض ألفرنسصي بهدف Úنظيف ‘ Úذهاب
ألتصصفيات أŸؤوهلة لدور أÛموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة ألقدم ،وقدم أدأًء ‡ّيزأً
ليقÎب من بلوغ أŸسصابقة أŸوسصم أ÷ديد.
جل هدفا
وأسصتهّل فوزي غو’م مشصوأر بطولة إأيطاليا للموسصم أ÷ديد بِقّوة ،حيث سص ّ
وسصاهم ‘ فوز نابو‹ خارج ألقوأعد بِنتيجة ( )3 - 1ضصد هيÓسض فÒونا
ألسصبت أŸاضصي.
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الّرابطة تÈمج مواجهة نادي بارادو ‘ البطولة Ãلعب عمر حمادي

““أبناء سسوسسطارة““ يؤوّكدون جاهزّيتهم للفوز على أوŸبي أŸدية ودّيا

فاز ا–اد العاصشمة على نظÒه أاوŸبي اŸدية
وديا بنتيجة ثÓث أاهداف دون رد ‘ اŸواجهة
التي جمعتهما سشهرة أاول أامسس Ãلعب عمر
حمادي ليؤوّكد ال–اد بذلك جاهزيته ÿوضس
معÎك البطولة.
من جهة أخرى رأسصلت إأدأرة أŸركب أأ’وŸبي Ÿلعب 5
جويلية ألرأبطة أÎÙفة لكرة ألقدم ،تعلمها فيها بأان
أرضصية أŸلعب تعرف أشصغال إأعادة ألتهيئة وألتي تتطلب
مدة ’ تقل عن  21يوما حتى تكون صصا◊ة وجاهزة
’سصتقبال أŸباريات.
وحسصب بعضض أŸصصادر ،فإاّن أأ’رضصية ظهر عليه أصصفرأر
‘ بعضض أ÷هات نتيجة أ◊رأرة ألشصديدة ألتي تعرفها
ب Ó-دن -ا ه-ذه ألصص-ائ-ف-ة م-ا ك-ان ل-ه أن-ع-ك-اسض سص-ل-ب-ي ع-ل-ى
أأ’رضصية ألتي تدهورت بعضض ألشصيء.
أŸؤوسّصسصة أŸكلفة بصصيانة أأ’رضصية أكدت بأان أأ’شصغال
تسص Òوفق ﬂطط وأضصح من أجل Œهيز أأ’رضصية وفق
معاي Òدولية باسصتعمال تقنيات حديثة ،تتمثل ‘ زرع
بذور تتأاقلم مع فÎة أ◊رأرة ألعالية .
ل- -ك -ن ألسص -ؤوأل أل -ذي ي -ط -رح ن -فسص -ه ه -و Ÿاذأ  ⁄ت -ق -م
أŸؤوسصسص-ة أŸك-ل-ف-ة ب-الصص-ي-ان-ة ب-اأ’شص-غ-ال ألÓ-زم-ة ن-ه-اية
ألشص -ه -ر أل -ف -ارط أو ب -دأي -ة ألشص -ه -ر أ÷اري ح -ت-ى ت-ك-ون
أأ’رضصية جاهزة قبل أنطÓق أŸوسصم ألكروي أ÷ديد،
خاصصة إأذأ علمنا بأان مشصكل غياب أÓŸعب ‘ ألعاصصمة
له تأاث Òمباشصر على بر›ة أللقاءأت أÙلية.
مرأسصلة مركب  5جويلية نزلت كالصصاعقة على ألرأبطة
أÎÙفة ،ألتي أضصطرت إأ– ¤ويل أŸبارأة أÙلية بÚ
إأ–اد ألعاصصمة وأتلتيك بارأدو ألتي كانت م›Èة سصهرة
يوم  26أوت Ãلعب  5جويلية إأ ¤ملعب عمر حمادي.

فيما  ⁄تقّرر بعد بشصأان مقابÓت أ÷ولة ألثانية للرأبطة
أأ’و ¤أÎÙفة أ›ÈŸة يومي  8و  9سصبتم Èمع
مبارأتﬁ Úلت Úب Úنصصر حسص Úدأي وإأ–اد ألعاصصمة
وإأ–اد أ◊رأشض ضص - -د شص - -ب - -اب ب - -ل - -وزدأد ،إأضص- -اف- -ة إأ¤
أŸوأجهة ألوأعدة ب Úمولودية أ÷زأئر ووفاق سصطيف.
‘ ألوقت ألرأهن ،ألرأبطة  ⁄تفصصل ‘ أŸوضصوع ،آأملة
أن تنتهي أأ’شصغال قبل موعد أ÷ولة ألثانية ،لكن
‘ حالة ألعكسض فإانها سصتكون مرغمة على
تأاجيل أŸباريات أو –ويلها إأ ¤مÓعب
أخرى صصغÒة مع أخذ بع Úأ’عتبار
موأفقة ألفرق أŸعنية.
هذأ وأعلنت ““ألكاف““ عن حكام
مقابلتَي فريق أ–اد ألعاصصمة
ضص- -د فÒوف- -ي -اري -و م -ن
أŸوزم-ب-ي-ق ِب-رسص-م ربع
نهائي مسصابقة رأبطة
أبطال إأفريقيا.
وُي -وأج -ه أ–اد أل -ع-اصص-م-ة
أŸضصيف فÒوفياريو أŸوزمبيقي ذهابا ‘ ،ألـ  16من
سصبتم ÈأŸقبل أنطÓقا من ألسصاعة ألثالثة بعد ألظهر
ﬁليا ،وُيدير أŸبارأة حكم ألسصاحة حمادة نامبياندرأزأ
من مدغشصقرِ ،بمسصاعدة موأطنه ليونال أندريانانتينانيا
ويحي ﬁمدو من ألنيجر.
وُيقام لقاء ألعودة بِملعب ““ 5جويلية  ‘ ،““1962ألـ  22من
سصبتم ÈأŸقبل أنطÓقا من ألسصاعة ألتاسصعة مسصاءً.
وُي -دي -ر أŸوأج -ه -ة ح -ك -م ألسص -اح -ة ب-ك-اري غ-اسص-ام-ا م-ن
غامبيا ،ومسصاعَديه جون كلود بÒوموشصاهو من ألبورندي
ومروأ رأ‚ي من كينيا.

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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لوŸبي قرباج:
أابدى اسشتياءه من إادارة اŸركب ا أ
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““ألدأربي ـ ـات ل ـ ـن  Œـ ـري Ãلعـ ـ ـب  5جويليـ ـ ـة““...
كششف رئيسس الرابطة اÎÙفة لكرة القدم ﬁفوظ قرباج
بأان الهيئة التي يششرف عليها قّررت عدم بر›ة اŸباريات
لوŸبي خÓل اŸوسشم الكروي
اÙلية Ãلعب  5جويلية ا أ
ا÷ديد  2017ــ  ،2018مؤوّكدا على العودة للنظام القد،Ë
لندية منافسشيها على مÓعبها اŸعتمدة،
القاضشي باسشتقبال ا أ
لوŸبي
لدارة اŸركب ا أ
جه رئيسس الرابطة انتقادات لذعة إ
وو ّ
بسشبب قرارها القاضشي بغلق اŸلعب قصشد Œديد أارضشيته
وصشيانة بعضس مرافقه على بعد أايام فقط من انطÓق اŸوسشم
الكروي.
ق -ال ق -رب -اج ‘ تصص -ري -ح -ات ل Ó-ذأع -ة أل -وط -ن -ي-ة““ :قّ-ررن-ا ع-دم ب-ر›ة
ألدأربيات باŸلعب أأ’وŸبي ،بسصبب أتخاذ إأدأرته قرأر بغلق أŸلعب
وألقيام بتجديد أرضصيته ،لقد رأسصلت إأدأرة أŸركب أأ’وŸبي وأخÈتهم
بذلك““ ،مضصيفا““ :قّررنا ألعودة للنظام ألقد Ëفيما يخصض أŸباريات
أÙلية ،وكل فريق سصيسصتقبل منافسصيه على ملعبه““.
وتابع قرباج بنÈة غاضصبة ’““ :أفهم ما يحدث على مسصتوى ملعب 5
جويلية ،هل يوجد أي ملعب ‘ ألعا ⁄يتم Œديد أرضصيته كل سصنة؟ هذأ
غ Òمعقول “اما ،لقد سصبق للرأبطة وأن أعلنت قبل شصهرين موعد
أنطÓق ألبطولة يوم  25أوت أŸقبل ،وسصبق لنا وأن حّددنا موأعيد
أŸباريات ،فلماذأ يقوم مسصؤوولو أŸركب أأ’وŸبي بغلق أŸلعب أ’جل
أعمال ألصصيانة ‘ هذأ ألوقت بالذأت؟ Ÿاذأ ’ يتم Œديد أرضصيات
أÓŸعب أأ’خرى كل سصنة مثلما يحدث مع ملعب  5جويلية؟““.
وأردف رئيسض ألرأبطة““ :لقد رأسصلت إأدأرة أŸركب أأ’وŸبي ،وأخÈتهم
بقرأر عدم بر›ة أŸباريات أÙلية هناك ،بعد أن أشصعرو Êباسصتحالة
بر›ة مبارأة من أ÷ولة هناك ،بينما قالوأ بأانهم غ Òمتأاكدين من
بر›ة لقائي أ÷ولة ألثانية هناك..نحن أتخذنا قرأرنا ولن نبقى –ت
رحمة أŸركب أأ’وŸبي وعلى كل طرف –مل مسصؤوولياته““.
فيما يخصض ““توط ““Úمباريات بعضض أأ’ندية ألتي ” أ’حÎأز على
مÓعبها ،صصّرح قرباج بأان ÷نة معاينة أÓŸعب سصتكمل خÓل ألفÎة
أ◊الية عملها بإاعادة معاينة وتفقد أÓŸعب أŸعنية على غرأر عÚ
مليلة ،أÙمدية با◊رأشض ،برأكني بالبليدة ،بن عبد أŸالك بقسصنطينة،
قبل أتخاذ ألقرأر ألنهائي.
وقال قرباج ‘ هذأ ألصصدد““ :سصنكمل عملية تفّقد أÓŸعب ،للوقوف
ع-ل-ى ح-ال-ت-ه-ا وم-دى أسص-ت-ج-اب-ت-ه-ا ل-لشص-روط أŸط-ل-وب-ة ،وسصنّتخذ ألقرأر
أل -ن -ه -ائ -ي ع-ل-ى ضص-وء ألّ-ت-ق-اري-ر أŸن-ج-زة““ ،مضص-ي-ف-ا““ :أŸشص-ك-ل أل-وح-ي-د
أŸطروح حاليا هو من جانب فريق مولودية أ÷زأئر ،ألذي  ⁄يتقدم
◊د ألسصاعة بطلب لـ«توط ““Úمبارياته ،وهنا ’ Áكن للرأبطة أن تقوم
Ãه -ام أأ’ن -دي -ة ،أل -رأب -ط -ة غ Òمسص -ؤوول -ة ع -ن ذلك ،ل -ق-د ق-لت ŸسصÒي
أŸولودية قّدموأ طلبكم وسصأاوأفق عليه على ألفور حتى إأذأ ما أرأدوأ
أ’سصتقبال خارج ألعاصصمة ،وإأذأ ما “كنوأ من نيل موأفقة إأدأرة أŸركب
أأ’وŸبي لÓسصتقبال Ãلعب  5جويلية سصأاوأفق على طلبهم دون أي
مشصكل ،لكن هذأ أŸلعب سصيغلق للخضصوع للصصيانة وألÎميم““.
وبخصصوصض باقي أأ’ندية ،قال ﬁدثنا““ :عدأ فريق مولودية أ÷زأئر،
فإاننا ‰لك ألكث Òمن ألبدأئل لباقي أأ’ندية ،فا–اد أ◊رأشض Áكنه
أ’سصتقبال Ãلعب ألدأر ألبيضصاء إأذأ ما  ⁄يتم أعتماد ملعب أول نوفمÈ

باÙمدية ،وفريق أمل ع Úمليلة بإامكانه أللعب بع ÚفكرونÁ ،كن
نقل مباريات أأ’ندية ألتي تريد أ’سصتقبال Ãلعب بن عبد أŸالك إأ¤
ملعب ألشصهيد حمÓوي بقسصنطينة ،كما Áكن لفريق أ–اد ألبليدة أللعب
Ãلعب مصصطفى تشصاكر ‘ حال عدم أعتماد ملعب برأكني““.
و‘ سصياق آأخر ،أّكد قرباج بأانه ’ ›ال لتأاجيل أنطÓق ألبطولة ،وبأان
أŸوسصم ألكروي  2018 - 2017سصيبدأ ‘ موعده أÙدد ،وقال ‘ هذأ
ألصصدد ’““ :أرى أي دأع لتأاجيل أنطÓقة ألبطولة و’ Áكن لنا أن نسصتهل
أŸوسصم بالتأاجيل ،مدربو أأ’ندية ضصبطوأ برأ›هم و’ يعقل ألتشصويشض
عليهم ،لقد سصبق لنا وأن أعلّنا عن موعد بدأية أŸوسصم ألكروي ،وكشصفنا
عن موعد أ÷و’ت““ ،مضصيفا““ :من أŸمكن جدأ تأاجيل مبارأتي مولودية
أ÷زأئر وأ–اد ألعاصصمة بسصبب قرأر ألكاف بتغي Òموعدي لقاءيهما ‘
كأاسض ألكاف ورأبطة أأ’بطال على ألتوأ‹““.
وحول أ’جتماع أŸرتقب مع رؤوسصاء أندية ألرأبطة أÎÙفة أأ’و¤
وألثانية وألذي كان مقررأ أمسض أ’ثن ،Úقال قرباج ““أ’جتماع مع رؤوسصاء
أأ’ندية سصيجرى مبدئيا قبل أنطÓق ألبطولة ،لكن Áكن أن نؤوجله حتى
بعد أنطÓق أŸوسصم““ ،مضصيفا““ :أريد لقاء رؤوسصاء كل أأ’ندية ألـ  ،32يجب
أن أتأاّكد من توأجدهم وحضصورهم جميعا لÓجتماع ،و’ Áكنني بر›ة
هذأ أللقاء ‘ حال غياب أغلبيتهم بسصبب أنشصغالهم بالتحضص Òللموسصم
أ÷ديد مع أنديتهم““.

يراهن عليهما خÓل مواجهة النصشرية

عمرأ Êيسسابق ألّزمن لتجهيز ألّثنائي
بلعمÒي وبلخÒ
يتمّنى مدرب فريق شصباب قسصنطينة عبد ألقادر عمرأ Êباسصتعادة ثنائي خط هجوم تشصكيلته
بلخ ÒوبلعمÒي أنفاسصهما قبيل موأجهة ألنصصرية هذأ أ÷معة ،حتى يتمكن من أ’سصتعانة
بخدماتها وتوظيفهما ‘ مبارأة قصض شصريط بطولة ألرأبطة أÎÙفة أأ’و ¤أمام نصصر
حسص Úدأي.
وكان ألّÓعبان ألّلذأن تأالقا بشصكل ’فت أŸوسصم أŸاضصي ،وخاضصا فÎة –ضصÒأت
‘ أŸسصتوى من خÓل بروزهما كأاك ÌألÓعب Úجاهزية خÓل موأجهات
ألسصنافر ألودية ،قد تعرضصا إ’صصابتﬂ Úتلفت Úعلى هامشض آأخر لقاء ودي
لعبته تشصكيلة عمرأ Êأمام ألفريق أ÷ار جمعية ع Úمليلة ،وألذي من
ألصصدفة كانا ألّÓعبان بلخ ÒوبلعمÒي ورأء هد‘ فريقهما ،أللذين
طمأانا بهما ألسصنافر .ورغم أن مصصدر من ألطاقم ألطبي أّكدأ عدم
معاناة ألÓعب Úمن إأصصابات خطÒة ،غ Òأّن عمرأ Êيريدهما
‘ أحسصن جاهزيتها قبل موعد سصهرة أ÷معة.
إأ ¤ذلك ،عادت من جديد قضصية ألÓعب ألسصابق رضصا بن
حاج لتطفو من جديد للسصطح بعد أ◊كم ألدي –صصل
عليه من ﬁكمة لوزأن ألدولية وألقاضصي بإاجبار شصركة
شصباب قسصنطينة على دفع تعويضصات لÓعب بعد فسصخ
عقده من جهة وأحدة تصصل إأ ¤قرأبة  1 . 3مليار ،وهو
ما يف ّسصر طريقة ألتسصي Òألعشصوأئي ألتي تأابى مغادرة
إأدأرة ألنادي رغم تعاقب ألعقود وألكث‡ Òن يسصوقون
أ’نفسصهم على أّنهم ““مسصيّرون ناجحون““.

يريد اللّعب أاسشاسشيا بانتظام

أسسينسسيو يرفع رأية ألعصسيان
‘ وجه زيدأن
قّرر ماركو أسصينسصيو’ ،عب ريال مدريد أإ’سصبا ،Êرفع رأية ألعصصيان ‘ وجه ألنادي
أŸلكي حتى يتم تنفيذ جميع شصروطه.وذكرت صصحيفة ““ديلي إأكسصÈيسض““ ألÈيطانية
أّن أسصينسصيو يرغب ‘ ألبقاء مع ريال مدريد وعدم ألرحيل لصصفوف أرسصنال
أإ’‚ليزي أو برشصلونة أإ’سصبا ،Êولكنه ’ يود قضصاء موسصم آأخر على دكة ألبد’ء.
وأشصارت ألصصحيفة إأ ¤أّن أسصينسصيو يرغب ‘ أللعب بصصورة أك Èبد’ من ألويلزي
غاريث بيل’ ،عب أŸلكي ،ويرى أنه أأ’حق باŸركز أأ’سصاسصي بعد مسصتوياته
أ÷يدة خÓل أŸوسصم أŸاضصي ومطلع أŸوسصم أ◊ا‹.
وأوضصحت ألصصحيفة أنّ ألÓعب مسصتاء نظرأ ’عتباره أÿيار ألثا Êللفرنسصي
زين ألدين زيدأن ،أŸدير ألفني لنادي ريال مدريد ،خلف بيل حتى بعد
Óصصابة بصصورة
ت-ق-دÁه مسص-ت-وي-ات ج-ي-دة م-ق-ارن-ة ب-ال-وي-ل-زي أل-ذي ي-ت-ع-رضض ل -إ
متكررة.وكانت تقارير صصحفية إأسصبانية أكدت أقÎأب أسصينسصيو من Œديد عقده لعام إأضصا‘ لينتهي ‘
 2023مع زيادة رأتبه إأ 4 . 5 ¤مليون يورو سصنويا ورفع قيمة فسصخ ألعقد إأ 500 ¤مليون يورو.
جل أسصينسصيو هدف ‘ Úأنتصصار ريال مدريد على برشصلونة بنتيجة › ‘ 1 - 5موع مبارأتي
وسص ّ
ألسصوبر أإ’سصبا Êليحصصد لقبه ألسصادسض مع أŸلكي ‘  18شصهرأ فقط.
وأنضصم أسصينيسصيو لصصفوف ريال مدريد ‘ أوت  2015من ريال مايوركا ،إأ’ أّنه أنضصم إ’سصبانيول
Ÿوسصم على سصبيل أإ’عارة قبل ألعودة للملكي.

الثÓثاء  ٢٢أاوت  ٢٠١٧م
الموافق لـ ٣٠ذي القعدة  ١٤٣٨هـ

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

á°VÉjQ

بــــن زيــــة ،براهيمــــي و سســــودا Êينضسمـــون لقأئمـــة اŸصسأبــــÚ

عمار حميسسي

زادت متاعب التقني السشبا Êبسشبب دخول لعب Úآاخرين
قائمة اŸعفي Úعن مواجهة زامبيا لÓصشابة بعد تأاكد غياب
ال -ث Ó-ث-ي ف-ي-غ-و‹ ،ب-ودب-وز و ب-ل-ق-روي ح-يث أاضش-حت مشش-ارك-ة
براهيمي ،سشودا Êو بن زية ﬁل ششك كب Òبسشبب معاناتهم من
الصشابةُ .يعا ÊثÓثة لعب Úدولي Úجزائري Úمششكل اإلصشابة
وتبقى مششاركتهم ‘ مقابلَتي اŸنتخب الوطني أامام زامبيا
معلّقة  .كان اŸهاجم ياسش Úبن زية آاخر لعب يسشقط ‘
مطب اإلصشابة بعد خوضص مباراة فريقه ليل والضشيف كون،
مسشاء األحد اŸاضشيِ ،برسشم ا÷ولة الثالثة من عمر بطولة
فرنسشا .
شش- -ارك ب -ن زي -ة ك -ام -ل أاط -وار ه -ذه اŸب -اراة ل -ك -ن م -درب -ه
األرجنتيني مارسشيلو بييلسشا قال بعد نهاية مواجهة كون ‘
تصشريحات للصشحافة الفرنسشية إان الÓعب الدو‹ ا÷زائري
ُيعا Êإاصشابة عضشلية دون أان ُيوضّشح أاك ‘ . ÌالÈتغال اضشطّر
ال-ت-ق-ن-ي سشÒج-ي-و ك-ونسش-يسش-او م-درب ف-ري-ق ب-ورت-و إا ¤إاخ-راج
لعبه الدو‹ ا÷زائري ياسش Úبراهيمي عند بداية الششوط
الثا. Ê
أاُقيم هذا اللقاء ،مسشاء األحد اŸاضشيِ ،برسشم ا÷ولة الثالثة
من عمر بطولة الÈتغال .
وكان براهيمي قد غاب عن تدريبات بورتو ،نهاية األسشبوع
اŸاضشيِ ،بسشبب معاناته إارهاقا ششديدا انعكسص سشلبا على
لياقته البدنية ُ .يفهم من مششاركة براهيمي ‘ ششوط واحد
فقط بعد خوضشه كامل أاطوار مواجهتَي ا÷ولَت Úاألو¤
والثانية أان الدو‹ ا÷زائري ُيعا Êبدنيا ‘ .كرواتيا مازال

بعد عودتهأ من
تربصض فرنسسأ

اŸهاجم الدو‹ ا÷زائري العربي هÓل سشودا Êغائبا عن
مقابÓت فريقه دينامو زغرب ِبداعي إاصشابة على مسشتوى
الفخذ .
ُ ⁄يششارك سشودا Êضشد فريق سشكندربيو األلبا Êاÿميسص
اŸنصشرم ‘ مسشابقة الدوري األوروبي وأايضشا أامام فريق

سشÓفن ‘ بطولة كرواتيا األحد
اŸاضشي .
أاّم- -ا ‘ إاسش- -ب- -ان- -ي- -ا ف -ل -م ي -حضش -ر
الÓعب الدو‹ ا÷زائري رياضص
ب-ودب-وز اف-ت-ت-اح-ي-ة ““ال-ل-ي-غ-ا““ مع
ف -ري-ق-ه ا÷دي-د ري-ال ب-ي-ت-يسص
إاشش - -ب - -ي - -ل - -ي - -ة ال - -ذي واج- -ه
اŸضش-ي-ف ب-رشش-ل-ون-ة ،مسشاء
األحد اŸاضشي .
ُي -ع -ا Êصش -ان-ع
األل - -ع - -اب ب - -ودب- -وز
إاصشابة على مسشتوى
ال - -رك - -ب - -ة ال - -يسش- -رى
أابعدته عن اŸنافسشة مثلما يششكو ا÷ناح
سشفيان فيغو‹ “ّزقا عضشليا على مسشتوى
ال -ف -خ -ذ وغ-اب ع-ن م-ب-اراة ف-ري-ق-ه ا÷دي-د
غلطة سشراي وعصشمان سشبور السشبت اŸاضشي
ضشمن إاطار بطولة تركيا .
إاذا ك -ان غ -ي -اب ب -ودب-وز وف-ي-غ-و‹ ع-ن م-ق-اب-لَ-ت-ي
““اÿضش -ر““ وزام -ب -ي -ا م-ؤوّك-د ف-إان مشش-ارك-ة ب-راه-ي-م-ي
وسشودا Êوبن زية تبقى ّﬁل ششك ‘ انتظار األّيام
ال -ق-ل-ي-ل-ة اŸق-ب-ل-ة ِل-م-ع-رف-ة م-دى “اث-ل ه-ذا ال-ثÓ-ث-ي
األخ Òللششفاء من عدمه.
‘ كل األحوال سشيجد الناخب الوطني لوكاسص أالكاراز
م -ت -اعب ‘ –دي-د ق-ائ-م-ة لع-ب-ي-ه ق-ب-ي-ل م-واج-هَ-ت-ي
زام -ب -ي -ا ِب-سش-بب اك-ت-ظ-اظ ع-ي-ادة ““ﬁارب-ي الصش-ح-راء““
ِباŸصشاب. Ú
يتبارى اŸنتخب الوطني مع منافسشه الزامبي
‘ ا ل ـ  ٢و ا ل ـ  5م ن س ش ب ت م  Èا  Ÿق ب ل ض ش م ن اإ ط ا ر
ا ÷ و ل َت  Úا ل ث ا ل ث ة و ا ل ر ا ب ع ة  -ع ل ى ا ل ت و ا ‹  -م ن
تصشفيات مونديال روسشيا . ٢٠١٨

مولودي ـ ـ ـة ا÷زائـ ـ ـر تسستأأنـ ـف –ضسÒاته ـ ـأ Ÿواجهـ ـ ـة بسسك ـ ـرة
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دي مأريأ يدخل حسسأبأت ادارة
““البلوغرانأ““

الكأراز ‘ طوارئ للبحث عن بدائل قبل مبأراة زامبيأ
يواجه مدرب اŸنتخب الوطني لوكأسض الكأراز
صسعوبأت كبÒة ‘ ضسبط قأئمة الÓعب ÚاŸعنيÚ
Ãواجهتي زامبيأ ‘ تصسفيأت اŸونديأل بسسبب مشسكل
الصسأبأت وهو مأ جعله يÎيث قبل اعÓن القأئمة
النهأئية.

العدد
١٧٤٢٠

تضس ـ ـأؤؤل ف ـ ـرصص انضسم ـأم كوتينهو
ا ¤برشسلونة
للعأب
يبدو أان كل اŸؤوشسرات تتجه نحو بقأء صسأنع ا أ
الÈازي -ل -ي ف -ي -ل -يب ك -وت -ي -ن -ي -و ،بصس-ف-وف ف-ري-ق-ه
ل‚ليزي ،رغم اÙأولت
ا◊أ‹ ،ليفربول ا إ
لسسبأ Êلضسمه.
اŸتعددة من برشسلونة ا إ
اك- -دت اذاع- -ة ““راك““ ال- -ك- -ت- -أل- -ون -ي -ة ،إان
رح -ي -ل ال Ó-عب إا ¤ب -رشس -ل-ون-ة ب-أت
أاصسعب كثÒا ومنذ بداية اŸوسسم
لن  ⁄يلعب كوتينيو مع
وحتى ا آ
““ال -ري-دز““ ،وي-ب-دو أان ذلك بسس-بب
معأنأته من متأعب ‘ الظهر.
من جهتهأ ،كشسفت ›لة ““موندو ديبورتيفو ““ الكتألونية،
إا ¤أان ب -رشس -ل -ون -ة سس -يسس -ع-ى ح-ت-ى ال-ن-ه-أي-ة لضس-م الÓ-عب
لدارة ليفربول رغبته
الÈازيلي ،الذي أابدى رسسميأ إ
‘ الرحيل والنضسمأم للبأرسسأ ‘ .سسيأق متصسل،
ليفواري
لفتت ““راك ““1إا ¤أان تعأقد البأرسسأ مع ا إ
ج -أن م -يشس -ي -ل سسÒي ،لعب وسس -ط ن-يسض ،ب-أت
وشس -ي -ك -أ ،وأان ال -ف-ري-ق ال-ك-ت-أل-و Êسس-ي-دف-ع
ق- -ي- -م- -ة الشس- -رط ا÷زائ -ي ‘ ع -ق -ده م -ع
لذاعة إان
النأدي الفرنسسي .كمأ تقول ا إ
لرجنتيني
جنأح بأريسض سسأن جÒمأن ،ا أ
أان -خ -ل دي م -أري -أÁ ،ك -ن أان ي -ك -ون ب-ديÓ-
ل -ك -وت -ي -ن -ي -و ح -أل فشس -ل ب -رشس -ل-ون-ة ‘ ضس-م
الÓعب الÈازيلي.

بعد شسّد وجذب

اتفأق مبدئي بÚ
برشسلونة ؤبورؤسسيأ
دؤر“وند لتحويل
دÁبيلي

اسستأأنفت عنأصسر مولودية ا÷زائر –ضسÒاتهأ Ÿبأراة ا÷معة اŸقبل اأمأم اإ–أد بسسكرة Ãلعب الأخ ‘ Òاإطأر رفع سستأر الرابطة
اÎÙفة الأو ¤لكرة القدم ‘ جولتهأ الأو ،¤بعدمأ عأد اأشسبأل اŸدرب الفرنسسي ““بÒنأر كأزو ““Êاإ ¤اأرضض الوطن ظهÒة الأحد
قأدم Úمن فرنسسأ ،بعد اإجراء تربصض دام  12يومأ تخلله العديد من اŸشسأكل اأبرزهأ غيأب وديأت ضسد منأفسسÎﬁ Úم Úمن طينة
مولودية ا÷زائر ،ورغم ذلك وصسف الطأقم الفني للعميد وكل الÓعب ÚالÎبصض بألنأجح.
يبدو أان عثمأن دÁبلي ،لعب
ي -وم -ا ك-ام ،Ó-ال-ذي
ﬁمد فوزي بقاصص
لŸأ،Ê
ب -وروسس -ي -أ دور“ون-د ا أ
ط-الب ب-ه ال-ت-ق-ن-ي
ي
ش
ض
ا
ر
ششهد تربصص مولودية ا÷زائر باأل
ب-أت ع-ل-ى أاع-ت-أب الن-ت-ق-أل
ال- -ف -رنسش -ي م -ن
الفرنسشية العديد من النقائصص بعدما
لسس- -ب -أ،Ê
إا ¤ب- -رشس- -ل- -ون- -ة ا إ
أاج -ل ال-ت-حضشÒ
تنقلت التششكيلة متأاخرة بيوم Úعن
ب - -ع- -دم- -أ ك- -أنت الصس- -ف- -ق- -ة ‘
ج -ي -دا ضش -د ف -رق
موعد الÎبصص بسشبب مششكل تأاششÒات
طريقهأ للفشسل .جذب الÓعب الشسأب
ن -اشش -ط -ة ‘ اÎÙف األول ل -ب -ق -ي-ة
دخول األراضشي الفرنسشية ،الذي أاخر
لن -ظ -أر ،ب -ع -د مسس -ت -واه ال -رائ -ع اŸوسس -م
ا أ
م -ب -اري -ات م -رح-ل-ة ال-ذه-اب وم-ا
موعد التنقل بـ  ٤٨سشاعة ومنه حرم
لŸأ‡ ،Êأ ج - -ع- -ل
اŸأضس - -ي ‘ ال - -دوري ا أ
ينتظر العميد من مواجهات ‘
العميد من لعب مباراة ودية إاضشافية.
إادارة الفريق الكتألو Êتهتم به من أاجل
اŸن -افسش -ة اإلف -ري -ق-ي-ة ال-ت-ي
الوصشول اŸتأاخر لوفد اŸولودية إا¤
التعأقد معه ،خأصسة مع رحيل الÈازيلي
ي -ع-ت-زم م-ن خÓ-ل-ه-ا ال-ظ-ف-ر
مدينة ليون رافقته العديد من األمور
نيمأر عن الفريق.
بلقبه القاري الثا.Ê
السش -ل -ب -ي -ة ب -ع -دم -ا ت -ق -رر ‘ آاخ -ر ◊ظ-ة
أاك -دت ›ل -ة ““م -ون -دو دي -ب-ورت-ي-ف-و ““
النقطة اليجابية الوحيدة ‘
مباششرة الÎبصص Ãدينة ““فيششي““ واإلقامة
ال- -ك -ت -أل -ون -ي -ة ،إا ¤أان إادارة ال -ن -أدي
ت- -ربصص ف- -رنسش- -ا ت -ب -ق -ى غ -ي -اب
فيها  ٣أايام قبل التنقل إا ¤أاعا‹ ““ت ““Úالتي
لسسبأ Êعلى وشسك الوصسول لتفأق
ا إ
اإلصشابات اÿطÒة ،حيث تعرضص ثÓثة
سشرعان ما غادرها رفقاء ا◊ارسص ““ششاوششي““
ح -ول ال -ق -ي -م -ة اŸأدي -ة ل -لصس -ف-ق-ة،
لع- -ب- -ون إا ¤إاصش- -اب- -ات خ -ف -ي -ف -ة وب -عضص
نظرا لعدم توفر ظروف اإلقامة والعمل اŸريح،
والتي قد تقدر بـ  130مليون أاورو،
الوعكات الصشحية ،أاخطرها كانت للمدافع
وط- -الب اŸدرب ““ك- -ازو ““Êال- -ع- -ودة إا ¤اŸن- -خ- -فضش -ات
ب-واق-ع  100م-ل-ي-ون ق-ي-مة أاسسأسسية
““عبد الغا Êدمو““ ‘ لقاء تطبيقي على مسشتوى
و–ديدا إا ¤مدينة ““سشانت اتيان““ التي قبع فيها الÓعبون
للصسفقة ،و 30مليون كمتغÒات.
ا◊اجب ل -ك -ن-ه “اث-ل ل-لشش-ف-اء ول-عب اŸب-اراة ال-ودي-ة
والطاقم الفني إا ¤غاية نهاية الÎبصص.
أاضس- - -أفت أان السس- - -ك- - -رت Òال- - -ف- - -ن- - -ي
الثانية ،الÓعب الثا Êكان ““زكرياء منصشوري““ الذي عانى من
كÌة التنقÓت وتغ Òمكان اإلقامة حرم اŸولودية من لعب اŸباراة الودية
لÈشس- -ل- -ون- -ة ،روبÒت فÒن -أن -دي -ز،
آالم ‘ الضشرسص جعلته يبتعد عن اŸباراة الودية األو ¤للفريق ‘ ،حÚ
الثانية التي ” إالغائها واسشتبدالها Ãباراة تطبيقية خوفا من تلقي اإلصشابات بسشبب اإلرهاق ،لتبقى
معجب جدًا بقدرات دÁبلي،
النقطة السشلبية ‘ هذا الÎبصص هو إاجراء مواجهت Úوديت Úأامام منافسش Úمن الدرجات السشفلى ،غاب متوسشط اŸيدان اŸلغاششي ““أامادا““ عن تدريبات اليوم ÚاألخÒين من
لنسسب لطريقة لعب
ويراه ا أ
حيث واجهت اŸولودية فريق ““كوت ششود““ ‘ اللقاء الودي األول الذي ينششط ‘ القسشم الششر‘ الÎبصص واŸب -اراة ال -ودي -ة ال -ث -ان -ي -ة بسش -بب م -ع -ان-ات-ه م-ن زك-ام ح-اد.ه-ذا
لفضس -ل Óÿف -ة
ب- -رشس- -ل- -ون- -ة ،وا أ
وفازت عليه برباعية نظيفة ،فيما سشحقت ا÷معية الرياضشية للجزائري Úالتي تنششط ‘ نفسص وسشيحاول اŸسشؤوول األول على العارضشة الفنية للعميد ““كازو ““Êالعمل
نيمأر ،وأان إادارة البلوغرانأ تعمل ‘ صسمت ،وبدون ذكر تفأصسيل عن الصسفقة
القسشم التي اسشتعرضص فيها لعبو العميد عضشÓتهم Ÿا فازوا بـ  ١١هدفا نظيفا ،ورغم األداء الكب Òفيما تبقى من أايام األسشبوع ا◊ا‹ قبل التنقل إا ¤مدينة بسشكرة إاجراء
من أاجل إا‚أزهأ بسسرعة.
والنتائج ا÷يدة ‘ الوديت Úإال أان اŸولودية  ⁄تصشل إا ¤أاهداف الÎبصص بعدما كان مقررا إاجراء تدريبات الفريق ،ابتداء من الرابعة مسشاء حتى يتعود الÓعبون على
ج -دي -ر ب -أل-ذك-ر أان ال-رئ-يسض ال-ت-ن-ف-ي-ذي ل-دور“ون-د ،ي-واك-ي-م ف-أت-ي-ك-ه ،أاك-د أان
ثÓث مباريات ودية على األقل ضشد فرق سشويسشرية ناششطة ‘ القسشم األول والثا ،Êوهو ما سشيجعل ا◊رارة ،وسشيعمل معهم على ا÷انب الذهني ويحاول تصشحيح بعضص
دÁبلي ل يفكر سسوي ‘ الرحيل لÈشسلونة .وقأل““ :هو لعب Áلك من العمر
رفقاء ““نقاشص““ يعانون من نقصص الريتم والنسشق ‘ لقائهم الرسشمي األول ،ا÷معة اŸقبل ،وسشينهون األخطاء ‘ التمركز فوق أارضشية اŸيدان التي وقف عليها خÓل
لشسيأء مع أاي نأدي آاخر ‘
 20عأمأ ،و ⁄ينضسج كثًÒا ،ولكنه لن يقوم بهذه ا أ
الـ  9٠دقيقة بصشعوبة كبÒة ألنهم بلغوا  ٧٠باŸائة من التحضشÒات بحسشب اŸدرب اŸسشاعد ““رفيق الÎبصصÙ ،اولة العودة على األقل بنقطة ثمينة خصشوصشا بعد
العأ.⁄
صشايفي““ ،خصشوصشا أانهم  ⁄يلعبوا عددا كبÒا من اŸباريات الودية قبل انطÓق اŸوسشم الكروي ،الظروف التي حضشرت فيها اŸولودية بعد إاقالة اŸكتب اŸسشÒ
ويبقى هدف الطاقم الفني ‘ ا÷ولة األو ¤أامام بسشكرة –قيق نتيجة ايجابية والعودة على األقل ا÷ديد وتعويضشه Ãكتب جديد برئاسشة الدو‹ السشابق ““كمال
بنقطة وحيدة ،قبل الدخول ‘ تربصص جديد بالعاصشمة ‘ مرحلة التوقف الدو‹ التي سشتدوم  ١5قاسشي سشعيد““.

يريد اللعب ‘ فريق أاكÈ

التحق بفريق فيورونتينأ

‚ل سسيميو Êعلى خطى ؤالده
ليطأ‹ ا÷ديد ،إانه
لرجنتيني ،جيوفأ Êسسيميو ،Êلعب فيورنتينأ ا إ
قأل اŸهأجم ا أ
يرغب ‘ تقد ËمسسÒة تضسأهي مأ قدمه مواطنه اŸعتزل غأبرييل بأتيسستوتأ.
لث -ن ،Úخ Ó-ل ت -ق -دÁه ك Ó-عب ج-دي-د ‘
ج -أء ذلك ‘ تصس -ري -ح -أت أاد ¤ب -ه -أ ،أامسض ا إ
صسفوف فيورنتينأ ،الذي “نى أان يصسبح لعبأ كبÒا ‘ صسفوفه.
ليطأ‹ ” بألتفأق مع والده دييغو
كشسف الÓعب أان قرار انضسمأمه إا ¤النأدي ا إ
لسسبأ ،Êالذي طأŸأ أاشسأد بفيورنتينأ.
سسيميو ،Êمدرب فريق أاتلتيكو مدريد ا إ
لرج-ن-ت Úال-ذي-ن ك-أن-وا ‘ صس-ف-وف ف-ي-ورن-تينأ
أاشس-أر الÓ-عب إا ¤أان ج-م-ي-ع لع-ب-ي ا أ
–ولوا إا ¤لعب Úكبأر ،مضسيًفأ““ :ينبغي أان أاعمل وأاتعرف على زمÓئي ،ولكنني
لرجنتيني إاعجأبه ببأتيسستوتأ
أادرك أان Ãقدوري أان أاصسبح لعبأ كبÒا““ .أابدى ا أ
الذي سسجل  207أاهداف مع فيورنتينأ ب Úعأمي  1991و ،2000موضسحأ أانه يود
لرجنت Úكأن
العمل جأهدا لكي يصسبح مثله .تأبع““ :عندمأ كنت لعبأ ‘ ا أ
ليطألية““،
وال-دي ي-ح-دث-ن-ي دائ-م-أ ب-ط-ري-ق-ة إاي-ج-أب-ية عن كرة القدم ا إ
مبينأ ““عندمأ وقعت على عقد انضسمأمي إا ¤فيورنتينأ أاخÊÈ
أانه فريق جيد““ .أابرز أان لعبه ‘ صسفوف جنوى اŸوسسم
اŸأضسي جلعه يتعلم ويدرك كيف يصسأرع ،معربأ
ع -ن أام -ل -ه ‘ أان يسس -ج-ل أاه-داف-أ اك‡ Ìأ
أاح- -رزه- -أ اŸوسس- -م اŸأضس- -ي (12
هدفأ).

أاؤبأميأنـ ـ ـ ـغ يكشس ـ ـف عـ ـن رغبتـ ـه
‘ مغ ـ ـ ـأدرة دؤر“ون ـ ـد

كشس -ف ال -غ-أب-و Êب-ي ÒإاÒÁيك أاوب-أم-ي-أن-غ ،م-ه-أج-م ب-وروسس-ي-أ دور“ون-د
لŸأ ،Êالسسبب وراء سسعيه للرحيل عن ““سسيغنأل اإيدونأ بأرك““.
ا أ
ق -أل اوب -أم -ي -أن-غ ‘ تصس-ري-ح-أت ل-رادي-و ““م-ونت ك-أرل-و ““ أاحب ب-وروسس-ي-أ
دور“وند وجمأهÒه ،وأاود السستمرار معهم ،ولكني أايضسأ أابحث عن
فرصسة للتطور وأاعلم أانني لن أانألهأ طأŸأ بقيت مع أاسسود الفيسستيفأل““.
تأبع““ :أابلغ من العمر  27عأمأ ،وهذه فرصستي ا◊قيقية لكي أاحقق شسيئأً
جديدًا ‘ مسسÒتي الكروية ،ولذلك أاود النضسمأم لفريق يقدر Êويثقل
خÈتي ،ويجعلني أا‰و كرويأً““.
اكدت صسحيفة ““ذا صسن ““ الÈيطأنية إا ¤أان هذه التصسريحأت حفزت
لي-ط-أ‹ ل-ل-ع-ودة ل-ل-ت-فأوضض ›ددًا مع
ل‚ل-ي-زي وم-يÓ-ن ا إ
تشس-ي-لسس-ي ا إ
لجل ضسم أاوبأميأنغ .سسجل أاوبأميأنغ  85هدًفأ
بوروسسيأ دور“وند ،أ
مع أاسسود الفيسستيفأل ‘  128مبأراة ،من بينهأ  31هدًفأ اŸوسسم اŸأضسي
لŸأ Êج -ع -ل -ت -ه ه -داف ال -ب -ون -دسس -ل -ي-غ-أ م-ت-ف-وًق-أ ع-ل-ى
ب -أل -دوري ا أ
البولندي روبرت ليفأندوفسسكي ،مهأجم بأيرن ميونخ.
ليطأ‹ Ãبلغ  70مليون
تلقى أاوبأميأنغ عروضسأ من ميÓن ا إ
أاورو ،وراتب سس - -ن - -وي يصس- -ل إا 8 ¤م Ó-ي Úأاورو ،ك -م -أ ح-أول
ب- -أريسض سس- -أن جÒم- -أن ال -ف -رنسس -ي ،وت -وت -ن -ه -أم ول -ي -ف -رب -ول
لضسأفة إا ¤تيأ‚ Úالصسيني ضسمه ،كمأ قدم
ل‚ليزي ،Úبأ إ
ا إ
تشسيلسسي  60مليون إاسسÎليني للحصسول على خدمأته.

: OGó``````YGE
áæ«eCG.ê
الثÓثاء  ٢٢أاوت  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٣٠ذي القعدة  ١٤٣٨هـ
العـ ـدد١٧٤٢٠ :

koutoufcom@gmail.com
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فالك فال اÒÿ

‘ حّبـك يا بـÓدي

ا◊مل

نرى ما ل نريد ونريد ما ل نرى،
فنفقد قيمة ما نرى ونضصيع في
سصراب ما ل نرى ،كن حريصصا أاّل
تفقد قيمة ما ترى.

الثور

ه -ن-اك أاشص-ي-اء وأاشص-خ-اصس وح-ت-ى
أاجزاء تسصير معنا في رحلة حياتنا
ل- -غ- -رضس م- -ح- -دد ول- -ف- -ت- -رة م- -ح- -ددة ول- -يسس
لمصصاحبتنا طوال الرحلة ،ذلك حان الوقت أان
تدعهم وشصأانهم.

ا÷وزاء

عيد الكرامة
عيد الكرامة والفدا يا عيد يا عيد
هّلت على وطني بفجر جديد يا عيد
يا أاغلى أاعيادنا يا رمز لجدادنا
لولدنا أاحكي
أاحكي أ
صسة كفاح أامة وشسعب
وسسّمع لدنيا قريب وبعيد ق ّ
مجيد يا عيد بÓدي
يا بÓدي حبك في وجداني
يا أاغلى أانغامي وأالحاني
يا أارضض الطفولة والحب والصسبا
Óم الطيبة
بنتغرب ونرجع ل أ
وفي كل خطوة أاسسمع أاه Óومرحبا
وبلدي يا بلدي فداها أالف أالف شسهيد
وعاشست بلدي الجميلة عربية حّرة أاصسيلة
يا جزاير لياليك سسعيدة محÓك محÓك
أاعيادك الفرحة جديدة تجمعنا معاك
صسوتي أان شسدا بحبك في كل مكان
رددوا العالم بكل لسسان بكل لسسان
وحبك يا جزائر على جبيني وسسام
ليام
يا أارضض البطولة على مدى ا أ

ه -ن-اك أاوق-ات نشص-ع-ر ف-ي-ه-ا أاّن-ه-ا
النّهاية ،ثم نكتشصف أاّنها البداية،
وهناك أابوابا نشصعر أاّنها مغلقة ثم
نكتشصف أاّنها المدخل الحقيقي.

حكم و
أأمثال

^ هل تعلم بأان أاعظم غذاء ودواء لرجال الفضساء
هو التمر وهو أاكثر من الكافيار صسحيًا؟

^ ه -ل تصس ّ-دق ب -أاّن الّ-ت-م-ر ل ي-ن-ق-ل ال-ج-راث-ي-م أاو
^ ل شس-
ت -فسس -ي -ره يء يصس -عب
ال -م -ي -ك -روب -ات ،وأاّن السس -وسض ال -ذي ب -داخ-ل-ه (ال-ت-م-ر
م
ك اي
لم-ي-ب-ا وي-ف-تك ب-الجراثيم التي قد
الصس - - -مت ،ف - - -ه صس -عب ت -فسس-ي-ر ال-ق-دي-م) ي-ل-ت-ه-م ا أ
- -وا إ
لنسسان.
له-ان-ة ،وال -و الح- - -ت - - -رام تصسيب ا إ
ّر
ض
س
ا
و
ا
ل
س
س
الّÓ
خ-ط،
مبالة والم
بالة كلها.
^ إا s
ن أا
ك -ث -ر ال ّ-ن -اس
أاك - -ث - -ره- -م ذك - -ض خ -ط -اي-ا
لسسنا في غاية الكمال ،ولسسنا مطهرين
را
ً ل- -خ- -ط- -اي- -ا
النّاسض.
من العيوب ،ربما نكون اول المخطئين،

ُ
لّننا بشسر فمن الطبيعي لدينا ضسمير
لكن أ
يجعلنا نصسلح ما أافسسدناه.

ق ّصصة الباب الضصّيق

شصغل عقلك

له ع Úول يرى ،فما هو؟
^  4و.5

أبتسسم
^ دخل رجل دكاناً ليحلق ذقنه
وك - -ان ا◊Óق غ Òب - -ارع ،فصس- -ار
ك -ل -م -ا ج-رح ال-رج-ل ج-رحً-ا يضس-ع
ع-ل-ي-ه ق-ط-نً-ا ،و ّŸا أا” نصس-ف ذق-ن
ال -رج -ل وق -ف وق-ال ل-ه ك-ف-ى خ-ذ
أاجرتك ،فسسأاله ا◊ّÓق Ÿاذا ل تصسÈ
لنك زرعت نصس-ف ذقني
ح-ت-ى ت-ن-ت-ه-ي ،ف-أاج-اب-ه أ
لخر كتانًا.
قطناً ومرادي أان أازرع النصسف ا آ

^ تزّوج رجل امرأاة قد مات عنها أاربعة أازواج،
فمرضض مرضض اŸوت فجلسست عند رأاسسه تبكي،
وقالت إا ¤من توصسي بي وعلى من تÎكني،
فقال لها إا ¤السسادسض الشسقي.

السصرطان

ي- -ح- -ك -ى أاّن ف -ي ي -وم م -ن األي -ام ق -امت إاح -دى
Óطفال إالى
المدارسس بتنظيف رحلة مدرسصة ل أ
مكان ترفيهي رائع ،تجمع أاطفال المدرسصة أامام
البوابة الرئيسصية وبدأا المشصرف يهتم بتنظيف
عملية دخول األطفال إالى األتوبيسس اسصتعداداً
لÓنطÓق لهذة الرحلة.
كان األتوبيسس يسصير بسصرعة كبيرة جداً مّتجهاً
إال -ى ال -م -ك -ان ال -م -راد ال-وصص-ول إال-ي-ة ،وك-ان ف-ي
ال-ط-ري-ق ل-ل-م-ك-ان ي-وج-د ن-ف-ق م-ك-ت-وب ع-ليه أان
الحد األقصصي للعبور منه ثÓثة أامتار فقط،
وكان سصائق األتوبيسس معتاد أان يعبر من هذا
النفق دون خوف ألّن اإرتفاع األتوبيسس الخاصس
به ثÓثة أامتار تمامًا ،ولكن هذة مرة عندما
عبر السصائق اصصطدم التوبيسس بشصدة بسصقف
النفق ،وذلك بسصبب السصرعة العالية التي كان
يسصير بها.
ونتيجة هذا الصصطدام أاصصيب سصقف األتوبيسس
وأاصصاب األطفال الخوف والذعر ،ونزل الجميع
ليروا ماذا حدث ،فتفاجئوا أان األتوبيسس يقف
متعثّراً في منتصصف النفق ،ويرفضس أان يتحّرك،
وقف أاد السصائقين المارين ليسصاعدهم ،فوقف
سصائق األتوبيسس أامامه متحيراً وهو يقول :أانا
أاعبر هذا النفق كل سصنة بسصهولة جداً ،فماذا

مثÒة

ح -دث ه -ذة ال -م -رة؟ف -أاج -اب-ه السص-ائ-ق :ل-ق-د تّ-م
رصصف الطريق حديثًا ولذلك فقد إارتفع قلي ً
Ó
بسصبب طبقة األسصفلت الجديدة التي تم وضصعها
ع - -ل - -ي - -ه ،وه- -ذا ه- -و السص- -بب ،ح- -اول السص- -ائ- -ق
مسص -اع -دت -ه-م ف-ق-ام ب-رب-ط الت-وب-يسس بسص-ي-ارت-ه
ليقوم بسصحبة خارج النفق ،إال أان الحبل كان
ينقطع في كل مرة بسصبب احتكاك التوبيسس
بسصقف النفق.
أاخذ الجميع يفّكر في حلول إالّ أاّنهم فشصلوا
تماماً ،فنزل أاحد األطفال من التوبيسس وقال
لهم :أانا عندي الحل ،فقاطعه أاحد المشصرفين
قائ :ًÓاصصعد إالى فوق ول تفارق أاصصدقائك مرة
أاخرى ،رد الطفل في ثقة شصديدة :ل تسصتهزأا بي
لصصغر سصّني ،وتذّكر جيداً ما قد تفعله ابرة
صصغيرة في بالونة كبيرة .اغتاظ المشصرف من
كÓم الطفل ورد في عصصبية :ماذا تريد تكّلم؟
فقال له :لقد درسصنا العام الماضصي درسس عن
كيفية العبور من الباب الضصيق ،وكان الحل وقتها
أان ن -ن -زل م -ن داخ -ل-ن-ا ه-واء ال-ك-ب-ري-اء وال-غ-رور
والنانية والتكبر ،والذي يجعلنا منتفخين كثيراً
أام-ام ال-ن-اسس ،وب-ال-ت-ال-ي سص-يصص-ب-ح ح-ج-م روح-ن-ا
وأان -فسص -ن -ا ك -م -ا خ-ل-ق-ن-ا ال-ل-ه ع-ز وج-ل م-ن-اسصب
وطبيعي لنسصتطيع العبور من الباب الضصيق إالى
ملكوت السصموات .وأاكمل الطفل كÓمه قائ ً
:Ó
وهكذا إاذا طبّقنا هذا الكÓم على التوبيسس،
يمكننا أان ننزع القليل من الهواء من إاطاراته،

ل
لع

Èة

األسصد

ح-ي-ات-ن-ا مشص-غ-ول-ة ب-خÓ-فات غير
ضص -روري-ة ،ألّن ع-ق-ول-ن-ا م-م-ل-وءة ب-أاف-ك-ار غ-ي-ر
ضصرورية ،لذلك نعيشس حياة ب Óمعنى ،وفي
الحقيقة غير ضصرورية.

العذراء

ما تراه في حياتك اآلن ليسس إال
انعكاسصا لما فعلته في الماضصي ،وما سصتفعله
ف-ي ال-مسص-ت-ق-ب-ل ل-يسس إال ان-ع-ك-اسص-ا ل-م-ا ت-فعله
اآلن.

اŸيزان

ل تحزن على ما في الحياة فما
خ-ل-ق-ن-ا ف-ي-ه-ا إال ل-ن-م-ت-ح-ن ون-بتلي
حتى يرانا الله هل نصصبر ،لذلك هّون عليك
ول تتكّدر ،وتأاّكد بأاّن الفرج قريب فإاذا اشصتد
سصواد السصحب فعّما قليل سصتمطر.

العقرب

وإاذا هاجمك الناسس وأانت على
ح -ق أاو ق -ذع-وك ب-ال-ن-ق-د ،ف-اف-رح
أاّنهم يقولون لك أانت ناجح ومؤوثّر ،فالكلب
الميت ل يركل ول يرمي إاا الشّصجر المثمر.

القوسس

حتى يبدأا في النخفاضس تدريجيا ويبتعد عن
سص-ق-ف ال-ن-ف-ق ل-ن-ع-ب-ر ف-ي سصÓ-م .ان-ب-هر الجميع
بفكرة الطفل الذكي التي تمتلئ حكمة وإايمان،
وب-ال-ف-ع-ل ق-ام-وا ب-ت-ط-ب-ي-ق ه-ذة الفكرة الرائعة،
ونجحوا في عبور النفق.الحكمة من القصصة:
ليتنا ننزع من داخلنا هواء الكبرياء والغرور
والكذب والنفاق من اآلن حتى نسصتطيع المرور
من الباب الضصيق.

أاخبار

حاول أان ترّكز حياتك على تغيير
ن -م -ط ح -ي -اتك واب -دأا ب -اسص-ت-م-داد
ال- -ط- -اق- -ة الÓ- -زم- -ة م- -ن م -خ -زون ال -ق -درات
اإليجابية الخفية المكّدسصة داخلك ،واسصتغل
طاقتك الكامنة لتصصبح اإلنسصان الذي أاردت
أان تكون.

ا÷دي

تذّكر أانّ الشصتاء هو بداية ال ّصصيف
والظّÓم هو بداية النور ،وال ّضصغوط
هي بداية الّراحة والفشصل هو بداية النّجاح.

الدلو
إاذا ن- -ظ- -رت ج- -ي- -دا ح- -ولك سص- -وف ت- -ج -د أان
ال-ت-ح-دي ال-ح-ق-ي-ق-ي ف-ي ال-ح-ي-اة ه-و أان ت-غّ-ير
نفسصك وتصصبح الشّصخصس الذي تريد أان تكونه
وتسصتغل طاقاتك الكامنة وتعيشس حياة أاسصعد.

Óسسلكي
فون  8ميزة الشّسحن ال ّ

هكذا سسيسستخدم آاي

ذكرت مصصادر قريبة من خبراء في شصركة اأبل الأميركية،
الأحد ،اأن هاتف اآيفون  ٨المرتقب سصيعتمد ميزة الشصحن
الÓسصلكي عبر ملحق اإضصافي سصيباع وحده وليسس ضصمن
ح-زم-ة ال-ج-ه-از.ون-ق-لت صص-ح-ي-ف-ة «ت-ل-ي-غ-راف» ال-ب-ري-ط-ان-ي-ة،
الأحد ،عن جون جروبر ،وهو خبير في شصركة اآبل ،اأن «جهاز
اإيفون  ٨يمكن اأن يعمل مع شصاحن لسصلكي ،ولكن يمكن اأن
يتطّلب ملحق اإضصافي».وتظهر صصور مسصربة على وسصائل
التواصصل الجتماعي اأن اأبل تعمل على شصاحن لسصلكي قبل
اإطÓق اآيفون  ٨الشصهر المقبل.ومن المتوقع اأن تعمل منصصة
الشص -ح -ن ال Ó-سص -ل -ك -ي م -ع ه -ات -ف -ي اآي-ف-ون اأسس  ،٧واأسس ٧

ع- -ن- -دم -ا ن -ل -وم اآلخ -ري -ن نصص -ب -ح
ضص -ح -اي -اه -م ،ون -ب ّ-رر تصص ّ-رف -ات-ن-ا ات-ج-اه-ه-م،
ونعطيهم جزء من لحظات حياتنا التي من
الممكن أان تكون األخيرة،

ا◊وت

بلسس.وتسصتخدم
شص-رك-ة سص-امسص-ون-غ ال-م-ن-افسص-ة م-ي-زة الشص-ح-ن الÓ-سصلكي منذ
سصنوات ،لكنها المرة الأولى لآيفون اعتماد هذه الميزة ،التي
تسصمح للمسصتخدمين شصحن هاتفهم عبر سصطح حثي ،دون
توصصيله بالسصلك.

م- -ن ال -ي -وم ق -م ب -م -ع -ام -ل -ة اآلخ -ري -ن
بالطريقة التي تحب أان يعاملوك بها
Óخرين ،إامدح اآلخرين ،انصصت
إابتسصم ل آ
إاليهم ،سصاعدهم ألنك بهذه الطريقة سصتصصل ألعلى
مسصتوى من النجاح ،وسصتكون في طريقك لل ّسصعادة
ب Óحدود.
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الثÓثاء  ٢٢أاوت  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٣٠ذي القعدة  ١٤٣٨هـ

متاهـــــة
األرقــــام
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الكلمــــات السسهميـــة
من األنبياء
أاول من
تمنى الموت

ننطلق من الدائرة
السسوداء ‘ أاعلى
الشسبكة لنصسل إا¤
الدائرة السسوداء
لخرى ،شسرط أان Œمع
ا أ
‘ النهاية  ٢٠٨نقطة
وأال “ر ‘ رقم واحد
إال مرة واحدة.

أاوت
مبعثرة

أاعلل
للنفي
ثلثا لندن

ثلثا دعر
لقب عثماني
غير

أامن ـ م ـ
دروج
رخو

ينظف

قطع

عاصصمة
أامريكية

يقترب
دموع مبعثرة

قعد

وجهة نظر
عبر ـ م ـ
في الدراع
سصطر
مبعثرة

كل
للنهي
يصص -اف -ح  -م
رجاء  -م -

لماع

اللغز:

الح ـ ـ ـ ــل

الكلمات السسهمية
كلمة السسر
دردشسة الحروف
لعبة الحروف

ا’سسم الذي يطلق على الليل
والنهار

٢

١

٣

٥

٤

٦

٧

 ∞≤ãJ h π°ùJالكلمـ ـ ـ ـ ـ ـGـdـ ـªـàـ ـ≤ ـ Éـ ـWـ ـ©ـ ـáـ ـ ـ ـ ـ ـات
اختبر معلوماتك:
أايهما أاكبر :جاذبية اأ’رضض أام
جاذبية القمر؟ وبكم مرة؟

 ١ـ

 ٢ـ

 ٣ــ ٤

 ٥ـ

 ٦ــ  ٧ـ

 ٨ـ

٩

ـ ١٠

ـ ١١

.

ـ

الكلمــات السسريــة

دولة
أامريكية

رفقة

١

الهماشسة
ا’زارفة
عبقريات
صسدام حسسين

ـمـ
اجراء

اشصمل

يلحق
قارة صصفراء

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

من األلوان

صصوت
الهاتف

خاصصتي
رئيسس عربي
راحل

دردشسة
لسسهم
اأ

699

إانصصاف من األلوان
ب-ل-دية بولية
بومرداسس

اسصم علم
مؤونث

لشسارة –توي على
هذه ا إ
دوائر مرقمة من ١إا ٨ ¤و‘
نفسس الوقت على حروف
ﬂتلفة بحيث أان رمز
لشسارة يتكون من
ا إ
›موعة أارقام ترجمه إا¤
حروف ثم اجمع هذه
ا◊روف فتحصسل على اسسم
أاول رئيسس للحكومة اŸؤوقتة
ا÷زائرية.
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رقــــــــــم

إاحسصان
تفقد
طائر عاري
الجناحان

لعبــــة الحـــروف

ر

ن

ر

ا

ل

ع

ل

و

م

ي

ت

ئـ

ا

م

ل

م

ح

ج

ر

م

ل

ا

ب

ق

شس

ل

ا

ل

ف

ر

ا

سس

ة

ف

ل

ل

ل

ا

ل

ر

ي

ا

ف

ة

ح

ة

ا

ا

ا

ل

صس

خ

ر

ضس

ر

د

ل

صس

ل

الكلمـــــــات:

البحر ،العلوم ،الري ،القدماء ،اŸرجح ،الهندسسة،
الفلك ،التقدم ،السسحر ،الفراسسة ،القيافة ،الريافة،
لديرة ،القائمة ،الصسلد ،الصسخر،
اŸنجزات ،البÎاء ،ا أ
لردن ،أامل ،النبÓء ،النبطي ،Úالرونق،
الشسارع ،ا أ
ا◊بل.

 ٥ـ
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الحل متاهة ا أ
لرقام

+ ٣٠ + ٨٠ + ٦٤ + ٥٣ + ٢٠ + ١٠
٤٠٧ = ٤٠ + ٦٠ + ٥٠
الحل  /تسسل وتثقف

كان سسوكانو دكتورا في
الهندسسة ،وقد تخّرج عام
 ،١٩٢٥أاما الرئيسس الراحل
فيدال كاسسترو فإانه
حاصسل على درجة
الدكتوراه في القانون.
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عموديا :محمد سصاعد ،سصر ،حوحو ،حم،
مارسس ،مر ،ضصري ،ام ،حد ،واد ،لصس ،امام،
لب ،احيا ،اين ،دمار ،حم ،يدرسس ،رأاي ،ناي،
ليسس ،األمل ،فيفري ،مد ،ارسصل ،ناي.
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أافقيا :محمد صصÓح ،لم ،حوا ،دميم،
النسصر األسصود ،راي ،ار ،احمد أاحمد ،عمر
حمادي ،لي ،لر ،رضصوان شصريفي ،ار ،اسصيا،
رشصيد ناجي ،فن.
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ح
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الحل  /كلمات متقاطعة

ـ ١١

ا

ل
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د
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ة
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ف
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ا

أا  ٤ -أاربع مرات.
ب  ٦ -سستة مرات.
ج  ٨ -ثمانية مرات.

 ٢ـ  ٣ــ  ٤ـ

شسطب الكلمات اŸدونة داخل اŸربعات ‘ جميع الŒاهات
مع اسستعمال أاول وآاخر حرف للكلمة

كلمة
السسر:

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

العدد

أافقيا

عموديا

 )١موسصيقار إايطالي ،للنفي
 )٢لقب عثماني ـ م ـ عبر ،شصجاع ـ م ـ
 )٣بسصط
 )٤من أابناء البيت النبوي ،ربه
 )٥دق ،سصقي ،فعل ماضس ناقصس
 )٦حرف موسصيقي ،سصقي ـ م ـ
 )٧ليث ،يلحق
 )٨سصاخن ،احسصان للموصصول
 )٩من الكحول ،متشصابهان ،نعم
 )١٠جمع دار ،بلدية بولية عين الدفلى
 )١١ن- -ب- -أا ـ م ـ ع- -ائ- -ل- -ة مصص -ري -ة ذو أاصص -ل
فلسصطيني

 )١آاخر ملوك مدينة بابل العراقية
 )٢حرف نداء للندبة ،وبخ ـ م ـ ضصروري
للرضصيع
 )٣شصتم ،متشصابهان ،شصقيق
 )٤نصصف كيلو ـ م ـ للنوم
 )٥حرف جر ـ م ـ أانجز
 )٦يبعث ،ثلثا علة
 )٧للجواب ،طليق ،ثلث نقل
 )٨وجع ،للتخيير
 )٩بعد خامسس ـ م ـ عاصصمة إافريقية ـ م ـ
 )١٠للنفي ،الجيل متفرقة
 )١١شصاعر أاندلسصي ،للجزم.
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مواقيت
الصشلة

^  22أاوت  :1958أاع -ل-ن وزي-ر خ-ارج-ي-ة ال–اد
السش -وف -ي -ات -ي (أان -دري غ -روم -ي -ك-و) دع-م ب-لده
للثورة ا÷زائرية.
^  22أاوت  :1960طالبت ا◊كومة اŸؤوقتة
ل -ل -ج -م-ه-وري-ة ا÷زائ-ري-ة ب-إاج-راء اسش-ت-ف-ت-اء ح-ول
ت -ق -ري -ر مصش Òالشش -عب ا÷زائ -ري –ت رق -اب -ة ه -ي -ئ-ة
ل· اŸتحدة.
ا أ

الثلثاء  30ذو القعدة  1438هـ اŸوافق لـ  22أاوت  2017م

الطقــسص اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

هذه اŸنافسصة من خÓل تأالقها
‘ ال -دور ال -رب -ع ال -ن -ه -ائ-ي ال-ذي
تفوقت فيه على الفرنسصية بيشصود
كارول Úماري بحركة «ايبون» قبل
التفوق على األŸانية نازينسصكي
ن- -اج- -ا ‘ م- -ن -ازل -ة ال -دور نصص -ف
النهائي بحركة «وزاري».
وب-ه-ذا ال-ت-أال-ق أاه-دت اŸصص-ارع-ة
بلقاضصي اŸيدالية األو ¤للجزائر
اŸمثلة ‘ األلعاب Ãجموع 32
ري -اضص -ي -ا ي -ت -وزع -ون ع -ل-ى ثÓ-ث-ة
اخ-تصص-اصص-ات (ا÷ي-دو والسص-باحة
وأال- -ع -اب ال -ق -وى) .وب -اŸق -ب -ل ⁄
يتمكن بقية العناصصر اŸشصاركÚ
‘ دورة ا÷يدو من تسصجيل نتائج
تسص -ت -ح -ق ال -ذك -ر .ف -ل -دى اإلن-اث
أاقصصيت اŸصصارعة إاÁان اغوار
(أاق - -ل م - -ن  73ك- -ل- -غ) ‘ ال -دور
السصادسض عشصر على يّد اليابانية

انتقالت

الدو‹ ا÷زائري بن ناصسـ ـ ـ ـر
ينضسم ا ¤إاÁبو‹ اليط ـا‹
انضشم الدو‹ ا÷زائري
الششاب اسشماعيل بن
ناصشر ،اإ ¤نادي اإÁبو‹
اليطا‹ (القسشم الثا)Ê
قادما من فريق اآرسشنال
الإ‚ليزي ،حسشبما
اأعلنت عنه ششبكة «سشكاي
سشبور» اليطالية.
ول -عب ا÷زائ -ري ‘ صص -ف-وف
نادي تور الفرنسصي (الرابطة
الثانية) اŸوسصم الفارط على
سص -ب -ي-ل الإع-ارة ،ح-يث خ-اضض
خ Ó-ل السص -ت -ة اأشص -ه-ر الأخÒة
 16م -ب -اراة مسص -ج  Ó-ه -دف-ا
واحدا.

وم - -ع ن - -ادي اأرسص - -ن - -ال ،ك - -ان
يشصارك بن ناصصر مع تشصكيلة
اأق- -ل م -ن  23سص -ن -ة ،غ Òاأن-ه
اسص-ت-ف-اد م-ن مشص-ارك-ة وح-ي-دة
مع فريق الأكابر الذي يقوده
الفرنسصي اأرسص Úفيغر وكانت
خÓل شصهر اأكتوبر ‘ 2015
م -ب -اراة ك -اأسض ال -راب-ط-ة اأم-ام
شصيفيلد.
واسص- -ت- -دع- -ي ب- -ن ن- -اصص- -ر اإ¤
اŸن -ت -خب ا÷زائ -ري ‘ اآخ-ر
◊ظ- -ة اإ ¤ن- -ه- -ائ- -ي- -ات ك -اأسض
افريقيا لÓأ·  2017بالغابون
اإثر اصصابة سصف Òتايدر ،غÒ
اأنه  ⁄يشصارك ‘ اأي مقابلة.

رغم التحذيرات من خطر السشباحة ‘ اŸسشطحات اŸائية

إانتشسال جثث  4غرقى  3منهم داخل الÈك والسسدود بتيبازة
انتشصل عناصصر ا◊ماية اŸدنية
لولية تيبازة خÓل  48سصاعة
اŸاضص -ي -ة ،ج-ثث أارب-ع-ة غ-رق-ى
ثÓثة منهم هلكوا داخل الÈك
والسص -دود حسص -ب -م-ا ع-ل-م-ت-ه وأاج
ال- - - -ي- - - -وم الث- - - -ن Úل- - - -دى ذات
اŸصص- -ال- -ح .وت- -دخ -ل ع -ن -اصص -ر
ا◊م -اي -ة اŸدن -ي -ة مسص-اء أامسض
لنتشصال
بأاحد اŸزارع بالقليعة إ
ج- -ث- -ة شص- -ق- -ي- -ق Úيشص- -ت- -ب- -ه ‘
وفاتهما غرقا ببئر حيث يبلغان
من العمر على التوا‹  18و 37

سص - -ن - -ة حسصب اŸصص- -ادر .ك- -م- -ا
سص - -ج - -لت ذات اŸصص - -ال- -ح ي- -وم
السص -بت ه Ó-ك شص -ي -خ ي-ب-ل-غ م-ن
العمر 68سص- -ن- -ة ي -ن -ح -در م -ن
م-ن-ط-ق-ة ف-ج-ان-ة بسص-د ب-وكردان
بسصيدي أاعمر بعد رحلة رعي
بالغنم حيث ع Ìعلى مÓبسصه و
ه -ات -ف -ه ال -ن -ق -ال ع-ل-ى ضص-ف-اف
السصد.
و‘ نفسض اليوم انتشصلت مصصالح
ا◊م - -اي - -ة اŸدن- -ي- -ة بشص- -اط- -ئ
ا◊مدانية شصرقي شصرشصال جثة

شصاب غريق ينحدر من مدينة
خميسض مليانة بع Úالدفلى يبلغ
من العمر  21سصنة.
وكانت مصصالح ا◊ماية اŸدنية
لولية تيبازة أاعلنت ‘ حصصيلة
أاصصدرتها يوم 14أاوت اŸاضصي
تسص-ج-يل  3غ-رق-ى م-ن-ذ اف-تتاح
لصص-ط-ي-اف ي-وم ال-فا—
م-وسص-م ا إ
جوان إاثن Úمنهما ‘ شصواطئ
‡ن -وع ب -ه -ا السص -ب -اح -ة وإان -ق-اذ
 3800من الغرق من أاصصل 6271
تدخل بالشصواطئ.

 20°ا÷زائر

 27°وهران
 26°وهران

الثمن  10دج

30°
29°

france prix 1

أاثبت جاهزية لششل كل ﬁاولت اŸسشاسص بحرمة الÎاب الوطني

اŸصسارعة بلقاضسي “نح ميدالية فضسية للجزائر

ن - -ي - -زوي سص - -اك - -ي ال - -ت - -ي أان - -هت
اŸن -افسص -ة ب-ال-ت-ت-وي-ج ب-اŸي-دال-ي-ة
ال- -فضص- -ي- -ة ع- -قب ان- -ه- -زام -ه -ا ‘
اŸن -ازل -ة ال -ن -ه -ائ -ي -ة ب -ق -رار م -ن
ا◊ك -ام أام -ام الÈازي -ل -ي-ة ب-ارب-ارا
شص -اي -ن -ك -ا ت-ي-م-و .ورغ-م اسص-ت-ف-ادة
اŸصص- - -ارع- - -ة ا÷زائ- - -ري- - -ة م - -ن
م -ن -افسص -ات السص -ت-دراك إاّل ان-ه-ا
انهزمت ‘ أاول دخول لها أامام
الكورية كيم سصو‚يون.
ول - -دى ال- -ذك- -ور  ⁄ي- -ك- -ن مسص- -ار
اŸصص- -ارع Úا÷زائ- -ري Úع- -م -اد
الدين قاسصيمي (أاقل من 81كلغ)
وسصيد علي مشصماشض (أاقل من 90
كلغ) أاحسصن من زميلتهما إاÁان
اغ- -واري ب- -ع- -د خ- -روج -ه -م -ا م -ن
اŸنافسصة ‘ الدور األول عقب
خسص -ارة ق-اسص-ي-م-ي ‘ ال-دور ث-م-ن
ال-ن-ه-ائ-ي أام-ام مصص-ارع ج-م-هورية

 23°ا÷زائر

17420 Oó©dG

للعاب ا÷امعية  (: 29ا÷يدو)
ا أ

تّوجت اŸصشارعة ا÷زائرية
أامينة بلقاضشي ،أامسص،
باŸيدالية الفضشية ‘ الطبعة
للعاب ا÷امعية
 29من ا أ
العاŸية ا÷ارية فعالياتها
بتايبيي بعد انهزامها أامام
اليابانية نوششي اÁي ‘
اŸنازلة النهائية لفئة أاقل
من  63كلغ ◊سشاب منافسشات
ا÷يدو.
وان-ه-زمت اŸصص-ارع-ة ا÷زائ-رية
أامام اليابانية نوشصي اÁي بحركة
«ايبون» بعد مرور دقيقت Úو 42
ثانية من انطÓق اŸنازلة.
وأادت ب -ل -ق -اضص -ي مشص -وارا ج -ي-دا
خ Ó-ل ه -ذه األل -ع -اب ف -ت -م -ك -نت
خ Ó-ل -ه -ا م-ن اج-ت-ي-از  -ب-ن-ج-اح-
أاربعة ادوار صصعبة ‘ دورة عرفت
مشص- -ارك- -ة  26مصص -ارع -ة ك -انت
مشص- -ارك- -ت- -ه- -ا ‘ ال -دورة ب -ه -دف
الصصعود إا ¤منصصة التتويج .
واّتسصم دخول بلقاضصي اŸنافسصة
بالصصعوبة نسصبيا أامام اŸصصارعة
السص -ويسص -ري -ة لريسص -ا ك-اسص-ت-اري-ي
التي “كنت ‘ النهاية من اجتياز
ع- -ق- -ب -ت -ه -ا ب -ح -رك -ة «وزاري» ‘
م - -ن - -ازل - -ة اسص - -ت- -ن- -ف- -ذت ال- -وقت
اıصصصض لها ( 4دقائق).
وم-دع-وم-ة م-ع-ن-وي-ا بالفوز اŸهم
الذي حققته ‘ اÿرجة األو¤
Œ ⁄د اŸصصارعة ا÷زائرية بعد
ذلك صص - -ع- -وب- -ة ك- -بÒة ‘ إازاح- -ة
ن -ظÒت-ه-ا األم-ري-ك-ي-ة تسص-وتسص-وي
هانا تاداكو ‘ منازلة  ⁄تسصتغرق
سصوى  20ثانية .
وب -ث -ق -ة اكÈي ع-ق-دت ب-ل-ق-اضص-ي
العزÁة على الذهاب بعيدا ‘

الفجر04.38...............:
الظهر12.51...............:
العصشر16.34...............:
المغرب19.33..............:
العششـاء20.58................:

ايسص-ت-ون-ي-ا ج-رم-ان دوري-ن-غ م-ث-له
م- -ث -ل م -واط -ن -ه مشص -م -اشض ال -ذي
ت -وق -ف مشص -واره ك -ذلك ‘ ن -فسض
ال-دور أام-ام الرج-ن-ت-ي-ن-ي ت-وماسض
سصبيكرمان.
وسص- -ي- -ك- -ون اأرب- -ع- -ة مصص- -ارعÚ
جزائري Úعلى موعد مع دخول
اŸن - -افسص- -ة ال- -ي- -وم ال- -ثÓ- -ث- -اء.
وي -ت-ع-ل-ق الأم-ر ب-ك-ل م-ن ف-ائ-زة
ايسص - -اه( Úاأق - -ل م- -ن  52كلغ)
وÁينة حالطة (اأقل من 75كلغ)
وعبد الكر Ëمراد لج (اأقل من
 66كلغ ) ورضصا بوقروة (اأكÌ
م - -ن  73ك -ل-غ) ف-ي-م-ا سص-ت-دخ-ل
اŸصص - - - - - - -ارع- - - - - - -ة اÁان رزوق
اŸن -افسص -ة ال-ي-وم اأيضص-ا ‘ ف-ئ-ة
(اأق- -ل م -ن  48ك-ل-غ) ق-ب-ل ت-رك
اÛال غ - -دا ل - -ل- -م- -ن- -افسص- -ات
حسصب الفرق ( اإناث وذكور).

 64حادث مـ ـرور
جسسمـ ـ ـ ـا Êنهاية
األسسب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوع
الششعب /ت -ع -ل -م خ -ل -ي-ة
لتصش - - -ال والصش - - -ح - - -اف - - -ة
ا إ
لم-ن
ل-ل-م-دي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل -أ
ال-وط-ن-ي ،أان مصش-ال-ح م-رور
لم - -ن ال - -وط- -ن- -ي سش- -ج- -لت
ا أ
خلل يومي  18و  19أاوت
لسش -ب-وع)،
( ،2017ن -ه -اي -ة ا أ
 64ح -ادث م-رور جسش-م-اÊ
ع - -ل - -ى مسش - -ت - -وى اŸن- -اط- -ق
ا◊ضش- -ري- -ة ،أادى إا ¤وف -اة
 04أاشش - -خ- -اصص وج- -رح 68
آاخرين.
عن أاسشباب هذه ا◊وادث،
ي- -ب -ق -ى ال -ع -نصش -ر ال -بشش -ري
اŸتسش - - -بب ال - - -رئ - - -يسش - - -ي ‘
وق - - -وع- - -ه- - -ا ،إاضش- - -اف- - -ة إا¤
لخرى اŸرتبطة
العوامل ا أ
باŸركبة والطريق.
وع- -ل -ي -هŒ ،دد اŸدي -ري -ة
لم -ن ال -وط -ن -ي
ال- -ع- -ام- -ة ل  -أ
دع - -وت - -ه - -ا Ÿسش - -ت - -خ - -دم - -ي
ال -ط -ري -ق ال-ع-ام ،ل-لل-ت-زام
وال-ت-قّ-ي-د بقواعد السشلمة
اŸروري -ة وال-ت-ح-ل-ي Ãزي-د
من ا◊ذر واليقظة ،عدم
لف - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -راط ‘
ا إ
السشرعة ،وŒنب السشياقة
عند التعب ،كما تضشع –ت
تصش- -رف اŸواط- -ن Úال- -رق -م
لخضش - - - -ر  ،1548ل -ت -ل -ق -ي
ا أ
ال- -ب- -لغ -ات والسش -ت -ج -اب -ة
لنشش -غ-الت-ه-م ،ع-ل-ى م-دار
24سشا24/سشا.

ا÷يشش يكتشسف ﬂبأا لألسسلحة والذخÒة بÈج باجي ﬂتار

الششعب ‘ /اإطار مكافحة
لرهاب وحماية
ا إ
ا◊دود ،وإاثر دورية
بحث وتفتيشص على
الششريط ا◊دودي بÈج
باجي ﬂتار بإاقليم
الناحية العسشكرية
السشادسشة ،كششفت مفرزة
للجيشص ،يوم  20أاوت
لسشلحة
ﬂ ،2017بأا ل أ
والذخÒة.
وبحسصب بيان وزارة الدفاع
الوطني فاإن اıباأ يحتوي
ع -ل-ى ق-اذف صص-اروخ-ي م-ن
نوع 2 RPG؛رشصاشض من
ن -وع PK؛رشص -اشض م -ن ن-وع
 RPKو 7مسصدسصات
رشص - - - - -اشص - - - - -ة م- - - - -ن ن- - - - -وع
كÓشصنيكوف.

ك-م-ا ي-ح-ت-وي اıب-أا بحسصب
البيان الذي تسصلمت «الشصعب»
نسصخة منه  02بنادق نصصف
آالية من نوع سصمونوف؛ كمية
م - -ع - -تÈة م- -ن ال- -ذخÒة م- -ن
ﬂتلف العيارات إاضصافة إا¤
( )162ك -ي -ل -وغ -رام م -ن م -ادة

الكيف اŸعالج.
تاتي هذه النتيجة اŸيدانية
ل -ت-وؤك-د م-رة اأخ-رى ج-اه-زي-ة
واسص -ت -ع -داد وح -دات ا÷يشض
ل- -ت- -اأم Úح- -دودن -ا وشص -ل ك -ل
ﬁاولت اŸسص -اسض ب -ح -رم-ة
وسصÓمة الÎاب الوطني.

أامن ميلة

يحي ـ ـي الذك ـ ـرى اŸزدوجـ ـ ـ ـة لـ  20أاوت
الششعب /احتفال بيوم
اÛاهد ،سشطرت مصشالح اأمن
ميلة برنا›ا ثريا “ثل ‘
اإجراء مسشابقات فكرية
ورياضشية وﬁاضشرات من
طرف اإطارات ﬂتصشة من
الأمن الوطني.

ب -اŸن -اسص -ب -ة أال -ق -ى األسص -ت-اذ
وال- -ب -احث ‘ ع -ل -م ال -ت -اري -خ
ب -وع -روج ن -ور ال -دي-ن ب-ق-اع-ة
اÙاضصرات Ãقر أامن ميلة
ﬁاضص- - -رة ب- - -ع- - -ن - -وان « دور
ه- - - -ج- - - -وم- - - -ات الشص- - - -م - - -ال
ال - -قسص - -ن - -ط - -ي - -ن - -ي وم- -ؤو“ر
الصص- -وم- -ام ‘ مسص- -ار ال -ث -ورة
التحريرية
اÛيدة» حضصرها عدد كبÒ

م - -ن مسص - -ت - -خ - -دم- -ي األم- -ن
ال -وط-ن-ي م-ن ﬂت-ل-ف ال-رتب
واŸصص- -ال -ح ال -ع -ام -ل -ة ب -أام -ن
الولية.
فيما ” بر›ة زيارة لفائدة

طلبة الشصرطة اÎŸبصص Úاإ¤
ملحق متحف اÛاهد «بن
ط -وب -ال» Ãي -ل -ة ،أاي-ن ق-دمت
ل -ه -م شص -روح -ات واف-ي-ة ح-ول
مسصار الثورة ‘ الولية.

م -ن ج-ه-ت-ه-ا ن-ظ-مت مصص-ال-ح
أام-ن سص-ع-ي-دة وب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع
األم -ان -ة ال -ولئ -ي -ة Ÿن -ظ -م-ة
اÛاه - - -دي- - -ن ،زي- - -ارة لـ 20
›اهدا Ãقر أامن الولية،
ح-يث ق-دمت ل-ه-م شص-روح-ات
م -فصص -ل -ة ع-ن م-ه-ام ﬂت-ل-ف
اŸصص -ال -ح ال -ولئ-ي-ة ل-ك-ل م-ن
األم -ن ال -ع -م -وم -ي ،الشص-رط-ة

ال-قضص-ائ-ي-ة ،الشص-رط-ة ال-ع-ام-ة
والتنظيم والوسصائل التقنية.
ال - - -زي- - -ارة ك- - -انت ف- - -رصص- - -ة
Ûاهدي الثورة التحريرية
ÓطÓ-ع ع-ل-ى ال-ت-طور الذي
ل -إ
ب -ل -غ -ه ج -ه -از الشص -رط-ة –ت
قيادة اللواء عبد الغني هامل
Óمن الوطني،
اŸدير العام ل أ
األم - -ر ال - -ذي أاث- -ل- -ج صص- -دور

الضص- - - - -ي- - - - -وف وعÈوا ع - - - -ن
اعتزازهم وافتخارهم بالدور
ال -ري -ادي ال -ذي ي -ؤودي -ه ج-ي-ل
السصتقÓل من منتسصبي جهاز
األم- -ن ال- -وط- -ن- -ي ،م- -ث -م -نÚ
ب - -اŸن - -اسص - -ب - -ة اÛه - -ودات
اŸب-ذول-ة م-ن ط-رف ال-ق-ي-ادة
ال -ع -ل -ي -ا ل -ل -م -دي -ري -ة ال-ع-ام-ة
Óمن.
ل أ

أام ـ ـ ـ ـ ـن سسعيـ ـ ـ ـ ـدة ‘ اŸوع ـ ـ ـ ـد

عرضص جازي Áتد ا 10 ¤سشبتمÈ

عبء رصسيدك و اسستفد من رصسيد ›ا Êيصسل إا٪200 ¤
الششعب /أاعلنت جازي ،الششركة الرائدة
‘ تقنيات التصشالت الرقمية ،عن
عرضص جديد للمششÎك Úالذين ⁄
يسشتخدموا ششرائح أاو بطاقات سشيم منذ
 22جويلية الفارط ،حيث
“نحهم رصشيدا ›انيا
يصشل إا٪200 ¤
÷ميع
عمليات
إاعادة الششحن
لششهر
التي تتم خلل ا أ
الثلثة اŸقبلة.
دائما أاقرب إا ¤مشصÎكيها ،تعمل جازي
على تنفيذ اسصÎاتيجية التقرب من الزبون
لتلبية احتياجاته اıتلفة .ومن أاجل زيادة
وف- -اء مشصÎك- -ي- -ه- -ا ،ق- -ررت ج -ازي م -ن -ح -ه -م
›موعة واسصعة من الفوائد.
لÓسصتفادة من هذا العرضض وا◊صصول على
الرصصيد اÛا ،Êما على اŸشصÎك إال شصحن
مبلغ يفوق  100دينار خÓل الفÎة الÎويجية.
وبالتا‹ ،إاذا قام اŸشصÎك بشصحن ب 100 Úو
 199دينار فإانه سصيحصصل على رصصيد ›اÊ

مضصاعف .أاما إاذا شصحن  200دينار وأاك Ìمن
ذلك ،ف -إان -ه ي -ت -حصص -ل ع-ل-ى رصص-ي-د مضص-اع-ف
مرت Úأاي .٪200
ت -ع-ل-م ج-ازي مشصÎك-ي-ه-ا أان
ال- -رصص- -ي- -د اÛا Êصص- -ال -ح
Ÿدة  7أايام من تاريخ إاعادة
الشصحن ،وأانه صصالح ÷ميع
الشص - -ب- -ك- -ات ال- -وط- -ن- -ي- -ة ‘
اŸك - - -اŸات وال- - -رسص- - -ائ- - -ل
ال - -قصصÒة واألنÎنت ع - -ن - -د
ال -ط -لب ،وأان اسص-ت-هÓ-ك-ه ل-ه
األسص -ب -ق -ي -ة ع -ل -ى ال -رصص-ي-د
األصص - -ل- -ي وأان- -ه غ Òق- -اب- -ل
للتجميع.
هذا ليسض كل شصئ حيث تقدم
ج - -ازي ل - -ل - -مشصÎك ال- -ذي ف- -ق- -د أاو فسص- -دت
شصريحته اÿاصصة ،إامكانية اسصÎدادها ›انا
م -ع ا◊ف -اظ ع -ل -ى رق -م -ه ال -ق -د ‘ Ëأاق -رب
متجر.
تدعو جازي زبائنها للتمتع بالعرضض ا÷ديد
اŸفتوح خÓل الفÎة الÎويجية اŸمتدة من
 21أاوت حتى  10سصبتم.È

