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لحد  ١٢ذو ا◊جة  ١٤3٨هـ اŸوافق لـ  03سصبتم٢0١7 Èم
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لصصلحات أاولت اهتماما
ا إ
بالبيئة ‘ الÈامج التعليمية

نوإد خضشرإء وتطبيقات
إ’عـ ـ ـ ـ ـ ـدإد أإجي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـال
–ـ ـافظ عل ـ ـى إلبيئـ ـ ـ ـة
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نصصفهــــــــم بÈيطانيـــــــــــــا
ويسصتهدفون مواقع ح ّسصاسصة

طوإرئ ‘ ﬂتلـ ـف
إلعوإصشم إأ’وروبية
Ÿوإجهـ ـة إلّتهدي ـد إإ’رهـابي
صصـــ١ــ١ـ
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اŸوقع ا إ
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france prix ١

‘ جـــو سصــــاده اÿشصــــوع والسصكينـــة وسصــط جمـــوع اŸصصلــــــÚ

بن صشالح ،بوحجة
وأإويح ـ ـي يـ ـ ـؤودون
صشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÓة عي ـ ـ ـ ـ ـد
إأ’ضشح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى
با÷امـ ـع إلك ـ ـ ـ ـبÒ
‘ إلعاصشمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
صصـــ3ـــ0

سصجلـــــت يومــــي العيـــــد عـــــ ÈاŸراكـــــز السصتشصفائيـــــــــــة

حوار الكاتـــب طـــارق
◊مادي لـ «الشصعب» :

أإبحث عن Ÿسشة
جمـ ـ ـال ‘ روح
إ◊قيقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

صصـــ5ـــ١

عشش ـرإت إإ’صشابـات جرإء عملي ـات إلنحـر وإلسشلخ وإأ’مرإضض إŸزمنة

تنافسس بـ  3أافلم ‘ مسصابقات ال ّ
طبعة ال ّسصابعة

إ÷زإئر ضشيـ ـ ـف ششـ ـ ـرف
إŸهرجـ ـ ـ ـ ـان إلـ ـ ـ ـ ـ ـدو‹
لل ّسشينم ـ ـ ـ ـا إلّÓتينيـ ـ ـ ـة
إلعربية ببوينوسض آإيرسض
صصـــ٢ـــ١ــ-ـــ3ـــ١
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لمن
دعـــا ا÷ــــزائري Úإا ¤مرافقــــة اأسصــــلك ا أ
‘ ا◊فــــاظ علــــى اسصتقـــــرار الوطــــــــــــن

بدوي :إلدولة عازمة إلقضشاء
على آإفة إإ’ره ـ ـاب إلدخي ـ ـل
^ إإشش ـ ـ ـادة بالعمـ ـ ـل إلبط ـ ـ ـ ـو‹ للششرطي Úإلششهيدين
‘ إ’عت ـ ـ ـ ـ ـدإء إإ’جرإم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي بتي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارت
صصـــ٤3ـــ0

هزÁـــــة مــــــرة ‘ مبـــــاراة
لمــــــــــــــال
ﬂيبـــــــــــــة ل آ

«إÿضشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر»...
فرصشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة إلتأاه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل
Ÿونديـ ـ ـ ـال روسشيـ ـ ـ ـ ـا
ششبـ ـ ـ ـ ـه مسشتحيلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

صصـــ9ـــ١

زامبيا 3
ا÷زائر ١

أللق ـ ـاء أŸوسضـ ـ ـع ÷ 189مع
شضه ـ ـ ـادأت أÛاهديـ ـ ـن

بن حبيلسس تسضتقبل
أأميناتو حيدر

ينظم أŸتحف ألوطني للمجاهد بالتنسسيق مع مديريات أÛاهدين
وأŸت -اح -ف أ÷ه -وي -ة وأŸل -ح -ق-ات أل-و’ئ-ي-ة وم-دي-ري-ات أÛاه-دي-ن
ومرأكز ألرأحة ،غدأ ،أللقاء أŸوسسع ÷ 189مع شسهادأت أÛاهدين
وأÛاهدأت حول موضسوع «ألكشسف عن ألوضسعية ألبائسسة وأŸزرية
ألتي تركها أ’سستدمار ألفرنسسي ‘ أ÷زأئر بعد رحيله» وذلك Ãقر أبتدأء من ألسساعة  14:00بعد
ألزوأل ،فيما –دد كل مؤوسسسسة أŸكان وألسساعة أŸناسسبة.

تسس - -ت - -ق - -ب- -ل رئ- -يسس- -ة أل- -هÓ- -ل أ’أح- -م- -ر
أ÷زأئ -ري ،سس-ع-ي-دة ب-ن ح-ب-ي-لسس ،أل-ي-وم،
أŸن -اضس -ل -ة ألصس -ح -رأوي-ة ◊ق-وق أ’إنسس-ان
أأميناتو حيدر ،وذلك Ãقر ألهÓل أبتدأء
م Ïألسساعة  10 : 30صسباحا.

أحÎأق  3سضيارأت
وخسضائر ‘ أنفجار
غاز أŸدينة

األحد  ٠٣سسبتمبر  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ١٢ذي الحجة ١٤٣٨هـ

02

ت- - -دخ- - -ل رج- - -ال أ◊م- - -اي - -ة
أŸدن -ي-ة ‘ سس-اع-ة م-ب-ك-رة م-ن
صس- -ب- -ي- -ح- -ة أأمسس ،أإث- -ر وق -وع
أن -ف -ج -ار م -ه-ول ل-غ-از أŸدي-ن-ة
أŸتسس - - - -رب م - - - -ن أ’أن - - - -ب- - - -وب
أل - -رئ - -يسس - -ي ق- -رب مسس- -ت- -ودع
مسس- -ك- -ن م -ت -وأج -د بـ  ٧8حي
قورين بشس ÒباÙقن.
خ-ل-ف أ’ن-ف-ج-ار ،أل-ذي سس-مع
دويه سسكان أŸنطقة ،أحÎأق
 3سس -ي -ارأت ك -انت م -رك -ون -ة
باŸسستودع وأنهيار كلي لباب
أŸسس -ت -ودع أإ ¤ج -انب شس -ق -وق
با÷درأن أÿارجية.

...و 3ضضحايا بينهم
عجوز ‘ أنفجار قارورة
غاز صضبيحة ألعيد

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
ألعدد
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أأمن وهرأن يفك لغز جرÁة قتل

 ....وأعتدأء على رعية إأفريقي بحي كوكا

ندوة
تاريخية حول
ثورة
بن ناصضر
بن شضهرة
باأ’غوأط

ي- - -ن- - -ظ - -م أŸت - -ح - -ف
تعرضس ،أأمسس أ’أول ،رعية من جنسسية غينية يدعى أل-وط-ن-ي ل-ل-م-ج-اه-د
كشس -فت مصس -ال -ح أل -ف -رق -ة أ÷ن -ائ -ي -ة أل-ت-اب-ع-ة
ل-لشس-رط-ة أل-قضس-ائ-ي-ة ’أم-ن وهرأن ألنقاب عن «د.ع» ’عتدأء خط Òمن قبل أأحد شسباب أŸنطقة ألذي ي - - -وم  0٥سسبتمÈ
ج -رÁة أل -ق -ت -ل أل-ن-ك-رأء أل-ت-ي رأح ضس-ح-ي-ت-ه-ا قام برشسقه بحجر مسسببا له جروحا خطÒة وتشسوها بالوجه أ÷اري ،ن- - - - - - - -دوة
شس- -خصس ‘ ع- -ق- -ده ألسس- -ادسس م- -ن -ذ أأي -ام ب -ح -ي أأف-ق-ده أل-وع-ي .وق-د حّ-و ل ألضس-ح-ي-ة ع-ل-ى ج-ن-اح ألسسرعة أإ ¤تاريخية Ãناسسبة
ك -وسس-ي-دأر ،ع Ìع-ل-ي-ه ‘ ح-ال-ة م-ت-ق-دم-ة م-ن مصسلحة أ’سستعجا’ت أ÷رأحية Ãسستشسفى وهرأن أ÷امعي ،أل - - - - -ذك - - - - -رى 166
أل -ت -ع -ف -ن م -ك -ب -ل أل -ي-دي-ن وع-ل-ى جسس-م-ه أآث-ار حيث ” أإخضساعه للعÓج وألكشسف بجهاز سسكان Òللتاأكد من ل- -ث -ورة ب -ن ن -اصس -ر
ط-ع-ن-ات ب-اآل-ة ح-ادة .وكشس-فت أل-ت-حقيقات عن وضسعية أ÷مجمة وأŸخ.
ب- - - - - - -ن شس - - - - - -ه - - - - - -رة
أŸتهمة ألرئيسسة وشسريكها ،شسقيقان يبلغان من وت- -وأصس- -ل ع- -ن- -اصس- -ر أ’أم- -ن –ق- -ي- -ق- -ه -ا ح -ول م Ó-بسس -ات ب -ا’أغ-وأط ،18٥1 -
أل -ع-م-ر  33سس -ن -ة و  ٢8سس -ن -ة ،وأل -ل -ذأن أعÎف-ا أ’ع-ت-دأء أل-ذي مسس ألضس-ح-ي-ة أل-ث-ان-ي-ة ،وه-ذأ ب-عد أأن وذلك Ãقره أبتدأء
ب-ا÷رÁة وق-دم-ا ت-ف-اصس-ي-ل “ث-يلها بهدف سسرقة شسهد أ◊ي جرÁة قتل شسنيعة رأح ضسحيتها رعية
م- -ن ألسس -اع -ة 14 : 00
أأف -ري -ق -ي ،أ’أسس -ب -وع أل -ف -ارط ،ب-وأسس-ط-ة سسÓ-ح
بعد ألزوأل.
أأم- -وأل ألضس- -ح- -ي- -ة ،ب -ع -دم -ا ق -امت أل -ف -ت -اة ب -ت -ن -وË
أأبيضس ،فيما تعرضس أآخر كان يرقد أأمامه
ألضس- -ح- -ي- -ة وه- -و أإط -ار سس -اب -ق ب -ط -ع -ن -ه  18مّ- -ر ة ه -ي
÷روح بليغة.
وشسقيقها.

خ ّ-ل -ف أن -ف -ج -ار ق-ارورة غ-از
أل - - - -ب - - - -وت - - - -ان م - - - -ن أ◊ج - - - -م
ألصس-غ ،Òوق-ع صس-ب-ي-ح-ة يوم
ع- -ي- -د أ’أضس- -ح- -ى ،دأخ -ل
مسس - - -ك - - -ن م- - -ت- - -وأج- - -د
ب- -ال- -ط- -اب -ق أ’أرضس -ي
ل- - -ع- - -م- - -ارة ب- - -ح- - -ي
م - -ون - -ت - -ي ك - -ارل- -و
خلف حادث مرور مروع سسجل ‘
أنتشسل غطاسسو أ◊ماية أŸدنية ،أأمسس ،جثة شسابا غريقا بشساطئ
ب -وه-رأن ،أإصس-اب-ة سس- -اع- -ة م -ب -ك -رة م -ن صس -ب -ي -ح -ة أأمسس
أأوقاسس وهذأ بعد يوم Úكامل Úمن ألبحث .ألضسحية يبلغ من ألعمر
3
أأشسخاصس أ’أول ،ع -ل -ى أل -ط -ري -ق رق -م  13قرب
 ٢3سسنة وينحدر من و’ية برج بوعريريج ،و” نقله أإ ¤مصسلحة
ب- - - -ح- - - -روق م - - -ن مصسنع كنوف ببوفاطيسس ،أإثر أصسطدأم
حفظ أ÷ثث.
ألدرجة ألثانية شساحنت Úأأدى أإ ¤مقتل  4عمال وأإصسابة
باليدين
 4أآخرين بجروح متفاوتة أÿطورة.
وألوجه.
ع- -ل- -ى أإث- -ر ذلك ت -ن -ق -ل ع -ن -اصس -ر أ◊م -اي -ة
ي - -ت- -ع- -ل- -ق أ’أم- -ر
أŸدن -ي -ة ل -ل -وح -دة أل -رئ -يسس -ة ووح -دة ب-وف-اط-يسس
ب -ع -ج -وز ت -ب -ل-غ م-ن
وحاسسي بونيف ووحدة قديل رفقة عناصسر ألدرك
أل - -ع- -م- -ر  ٧0سسنة
ألوطني أإ ¤مكان أ◊ادث ،مدعم Úبـ 6سسيارأت
وشساب يبلغ من ألعمر
ط -ب -ي -ة وصس-ح-ي-ة ’إسس-ع-اف أ÷رح-ى أل-ذي-ن
 39سس -ن -ة وألضس -ح -ي-ة
وج- -دوأ ‘ ح -ال -ة خ -ط -رة يصس -ارع -ون
أهتزت مدينة خنشسلة ،صسبيحة أأمسس ،على وقع خ Èمقتل شساب
1
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ح-دد م-رك-ز أل-ه-زة بـ  6ك-ل-م شس-م-ال شس-رق ب-ن شس-ي-ك-او ب-ذأت ألو’ية،
بحسسب ما أأوضسحه أŸصسدر ذأته.

مقتل  4عمال ‘
أصضطدأم شضاحنتÚ

أنتشضال جثة شضاب غريق بشضاطئ أأوقاسس

مقتل شضاب بحي أأ’ورأسس بخنشضلة

هزة أأرضضية بقوة  3,1درجات بو’ية أŸدية

يومية وطنية إأخبارية تصسدر عن أŸؤوسسسسة ألعمومية
أ’قتصسادية(شسركة ذأت أسسهم)
رأسس مالها أ’جتماعي 1٢6 .000.000 .00 :دج
 39شسارع ألشسهدأء ألجزأئر

ألÈيد أ إ
’لكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊأŸوقع أ إ
’لكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

ألتحرير

ألتحرير(021) 60.67.83 :
ألفاكسس(021) 60.67.93 :

’دأرة وألمالية
أ إ

أمانة ألمديرية ألعامة

ألهاتف(021) 60.69.55:
ألفاكسس(0٢1)60.٧0.3٥:

(021) 60.70.40

ألرئيسسة أŸديرة ألعامة
مسسؤوولة ألنشسر

أأمينة دباشس
مدير ألتحرير

فنيدسس بن بلة

إ’ع ـÓناتكـم أتصضل ـ ـوأ تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسض ـ ـم ألتجـ ـ ـاري :ألسضرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وأ÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
أŸقـــا’ت وأل- - -وث- - -ائ- - -ق أل- - -ت - -ي ت - -رسســــل أوتسس - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإأ ¤أصسحابها نشسرت أو  ⁄تنشسر
و’ ›ال Ÿطالبة أ÷ريدة بها

’شسهار
أŸؤوسسسسة ألوطنية للنشسر وأ إ
 1شسارع باسستور ـ أ÷زأئر
ألهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
ألفاكسس(021)73.95.59... :

وسسسسات ألتالية:ألوسسط :مطبعة  S.I.Aألغرب :شسركة ألطباعة  S.I.Oألشسرق :شسركة ألطباعة  S.I.Eألجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
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Ãناسسبة العيد الوطني لبÓده

رئيسس ا÷مهورية يهنّئ نظÒه الفيتنامي
بعث رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ،برقية تهنئة إا ¤نظÒه من جمهورية فيتنام الشسÎاكية تران
داي كوانغي ،وهذا Ãناسسبة احتفال بÓده بعيدها الوطني ،جدد له فيها حرصسه على تعزيز عÓقات الصسداقة
والتعاون التي Œمع البلدين.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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‘ جو سساده اÿشسوع والسسكينة وسسط جموع اŸصسلÚ

بن صسالح ،بوحجة وأاويحي يؤودون صسÓة
عيد األضسحى با÷امع الكب ‘ Òالعاصسمة

كÒغزسصتان ،بقيادتكم أŸتبصصرة ،حققت
ت - -ق- -دم- -ا مشص- -ه- -ودأ ‘ شص- -ت- -ى أÛا’ت
أ’قتصصادية ‘ كنف ألسصلم وأ’سصتقرأر».

...رئيسس ترينيداد وتوباغو

ب-عث رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة ع-ب-د أل-ع-زيز
بوتفليقة ،برقية تهنئة إأ ¤نظÒه رئيسس
جمهورية ترينيدأد وتوباغو أنتو Êتوماسس
أكيناسس كرموناÃ ،ناسصبة أحتفال بÓده
بعيدها ألوطني› ،ددأ له فيها رغبته
للعمل معه على تطوير عÓقات ألصصدأقة
وألتعاون ألتي تربط ألبلدين.
ع Èرئيسس أ÷مهورية ‘ برقيته قائ:Ó
«يسصر ÊوبÓدكم –تفل بعيدها ألوطني
أن أت -وج -ه إأل -ي -ك -م ،ب-اسص-م أ÷زأئ-ر شص-ع-ب-ا
وحكومة وأصصالة عن نفسصي ،بأاحر ألتهاÊ
مقرونة بتمنياتي لكم بالصصحة وألسصعادة
وب -ا’زده -ار لشص -عب ت -ري -ن -ي -دأد وت-وب-اغ-و
ألصص - - -دي - - -قو»أ.ضص- - -اف« :وأغ- - -ت- - -ن- - -م ه - -ذه
ألسص -ان -ح-ة أ’ج-دد ل-ك-م رغ-ب-ت-ي ‘ أل-ع-م-ل
م -ع -ك -م ع -ل-ى ت-ط-وي-ر عÓ-ق-ات ألصص-دأق-ة
وألتعاون ألتي تربط بلدينا».

 ...ملك ماليزيا

جاء ‘ برقية رئيسس أ÷مهورية قوله:
«ي -ط -يب ‹ Ãن -اسص -ب -ة أ’ح-ت-ف-ال ب-ال-ع-ي-د
أل-وط-ن-ي ل-ب-ل-دك-م ،أن أت-ق-دم إأل-ي-كم ،باسصم
أ÷زأئ -ر شص -ع -ب -ا وح -ك -وم -ة وأصص -ال -ة ع -ن
ن-فسص-ي ،ب-أاّح-ر أل-ت-ه-ا ،Êم-ت-م-ن-ي-ا لكم دوأم
ألصص- -ح -ة وأل -ه -ن -اء وأŸزي -د م -ن أل -ت -ق -دم
وألرقي للشصعب ألفيتنامي ألصصديق».
أضصاف ألرئيسس بوتفليقة« ،أغتنم هذه
ألسصانحة ألسصعيدة أ’نّوه بنوعية عÓقات
ألصص -دأق -ة وأل -ت -ع -اون أل-ت-ي Œم-ع ب-ل-دْي-ن-ا
وأعرب لكم عن “ام حرصصي على ألعمل
م -ع-ك-م ع-ل-ى ت-ع-زي-زه-ا وأل-دخ-ول ب-ه-ا إأ¤
فضصاءأت أرحب Ãا يعود بالنفع أŸتبادل
على شصعبينا ألصصديق.»Ú

يهني نظÒه السسلوفاكي

ب-عث رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة ع-ب-د أل-ع-زيز
ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة ،ب -رق -ي -ة ت -ه -ن -ئ -ة إأ ¤ن-ظÒه
ألسصلوفاكي أندريج كيسصكا وهذأ Ãناسصبة
أ’حتفال بالعيد ألوطني لبÓده ،جدد له
فيها حرصصه على ألعمل معه على ترقية
أل -ت -ع-اون أل-ث-ن-ائ-ي Ãا ي-رق-ى إأ ¤مسص-ت-وى
تطلعات شصعبي ألبلدين.
قال ألرئيسس بوتفليقة ‘ برقية ألتهنئة:
«ي -ط -يب ‹ Ãن -اسص -ب -ة أ’ح-ت-ف-ال ب-ال-ع-ي-د
ألوطني لبÓدكم ،أن أتوجه إأليكم ،باسصم
أ÷زأئ -ر شص -ع -ب -ا وح -ك -وم -ة وأصص -ال -ة ع -ن
ن-فسص-ي ،ب-أاح-ر ع-ب-ارأت أل-ت-ه-ا Êمشص-فوعة
ب-ت-م-ن-ي-ات-ي ل-ك-م Ãوف-ور ألسصعادة وألصصحة
وب - -إاط - -رأد أل - -رق- -ي وأ’زده- -ار ل- -لشص- -عب
ألسصلوفاكي ألصصديق».
وأضص- -اف ق -ائ « :Ó-ه -ذأ وأغ -ت -ن -م ه -ذه
ألسص -ان-ح-ة ألسص-ع-ي-دة أ’ج-دد ل-ك-م ح-رصص-ي
ع -ل -ى أل -ع -م -ل م-ع-ك-م ع-ل-ى ت-وط-ي-د ج-ودة
روأب-ط صص-دأق-ت-ن-ا أل-ع-ري-ق-ة وترقية تعاون
ثنائي يرقى إأ ¤مسصتوى تطلعات شصعبينا».

...نظÒه األوزباكسستاÊ

ب -عث رئ -يسس أ÷م -ه-وري-ة ع-ب-د أل-ع-زي-ز
ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة ،ب -رق -ي -ة ت -ه -ن -ئ -ة إأ ¤ن-ظÒه
أأ’وزباكسصتا Êشصوكت مÒزي يويا‘ وهذأ

Ãناسصبة أحتفال بÓده بعيدها ألوطني،
جدد له فيها أسصتعدأده للعمل معه على
ت- -ع- -زي- -ز أوأصص- -ر ألصص- -دأق -ة أل -ت -ي Œم -ع
ألشصعب Úوتنشصيط ألتعاون بينهما ‘ شصتى
أÛا’ت.
وجاء ‘ برقية ألرئيسس بوتفليقة قوله:
«ي -ط -يب ‹ Ãن -اسص -ب -ة أ’ح-ت-ف-ال ب-ال-ع-ي-د
ألوطني ÷مهورية أوزباكسصتان أن أتوجه
إأل -ي -ك -م ،ب -اسص -م أ÷زأئ -ر شص-ع-ب-ا وح-ك-وم-ة
وأصصالة عن نفسصي ،بأاحر ألتها Êمقرونة
بتمنياتي لكم بالصصحة وألسصعادة وباطرأد
أل- -رق- -ي وأ’زده- -ار لشص -عب أوزب -اكسص -ت -ان
ألصصديق».
وأضص -اف ق-ائ« :Ó-ه-ذأ ويسص-ع-د Êب-ه-ذه
أŸن - -اسص - -ب - -ة ألسص- -ع- -ي- -دة أن أج- -دد ل- -ك- -م
أسصتعدأدي للعمل معكم على تعزيز أوأصصر
ألصص -دأق-ة أل-ت-ي Œم-ع شص-ع-ب-ي-ن-ا وت-نشص-ي-ط
ت -ع -اون -ن -ا ‘ شص -ت -ى أÛا’ت أسص -ت -ج-اب-ة
للمصصالح أŸشصÎكة لبلدينا».

...رئيسس كÒغيزسستان

ب-عث رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة ع-ب-د أل-ع-زيز
ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة ،ب -رق -ي -ة ت -ه -ن -ئ -ة إأ ¤رئ -يسس
ج - -م - -ه- -وري- -ة كÒغ- -ي- -زسص- -ت- -ان أŸزب- -اك
أتامبييكÃ ،ناسصبة أحتفال بÓده بعيدها
ألوطني.
ك -تب رئ -يسس أ÷م -ه -وري -ة ‘ ألÈق -ي -ة:
«يسصعد ÊأÁا سصعادةÃ ،ناسصبة أ’حتفال
بذكرى إأعÓن أسصتقÓل بÓدكم ،أن أتقدم
إأل -ي -ك -م ،ب -اسص -م أ÷زأئ -ر شص-ع-ب-ا وح-ك-وم-ة
وأصصالة عن نفسصي ،بأاحر ألتها Êمقرونة
ب-ت-م-ن-ي-ات-ي ل-ك-م ب-الصص-ح-ة وألهناء ،بالرقي
وأ’زدهار لشصعب كÒغيزسصتان ألصصديق».
«هذأ ،وأغتنم هذه ألسصانحة أ’ؤوكد لكم
حرصصي على ألعمل معكم من أجل إأعطاء
دف-ع ج-دي-د ل-عÓ-ق-ات ألصص-دأق-ة وأل-تعاون
أل-ت-ي ت-رب-ط ب-ل-دي-ن-ا ‘ سص-ب-ي-ل رف-ع-ها إأ¤
مسص -ت -وى ت-ط-ل-ع-ات شص-ع-ب-ي-ن-ا ألصص-دي-ق،»Ú
يضصيف ألقول.
وختم ألرئيسس بوتفليقة برقية ألتهنئة
ب- - -ال- - -ق- - -ول« :ويسص - -ر Êأن ج - -م - -ه - -وري - -ة

ب -عث رئ -يسس أ÷م -ه-وري-ة ع-ب-د أل-ع-زي-ز
بوتفليقة ،برقية تهنئة إأ ¤ملك ماليزيا
ألسص - -ل - -ط - -ان ﬁم - -د أÿامسس ي- -ان- -غ دي
ب-رأت-وأن آأغ-ون-غÃ ،ن-اسص-ب-ة أح-ت-ف-ال بÓده
ب -ع -ي -ده -ا أل -وط -ن-ي ،م-ع-رب-ا ل-ه ف-ي-ه-ا ع-ن
أسص-ت-ع-دأده أل-ت-ام ل-ل-ع-م-ل م-ع-ه ع-ل-ى تعزيز
أوأصصر ألصصدأقة وألتعاون خدمة Ÿصصلحة
ألشصعب Úأ÷زأئري وأŸاليزي.
ق -ال رئ -يسس أ÷م -ه-وري-ة« :يسص-ع-د Êأن
أغ-ت-ن-م أح-ت-ف-ال بÓ-دك-م ب-ع-ي-ده-ا ألوطني
أ’ت- -ق -دم إأل -ي -ك -م ،ب -اسص -م أ÷زأئ -ر شص -ع -ب -ا
وح -ك -وم -ة وأصص -ال -ة ع -ن ن-فسص-ي ،ب-أاصص-دق
وأح -ر أل -ت -ه -ا Êم -رف-وق-ة ب-ت-م-ن-ي-ات-ي ل-ك-م
Ãوفور ألصصحة وألسصعادة وبالرقي وألرفاه
للشصعب أŸاليزي ألصصديق».
أضصاف باŸناسصبة« :أوّد أن أعرب لكم
عن رغبتي و“ام أسصتعدأدي للعمل معكم
على تعزيز أوأصصر ألصصدأقة وألتعاون ألتي
تربط بلدينا خدمة Ÿصصلحة شصعبينا».

...ويهنّئ الوزير األول داتو
سسردي ﬁمد

ب -عث رئ -يسس أ÷م -ه-وري-ة ع-ب-د أل-ع-زي-ز
بوتفليقة ،برقية تهنئة إأ ¤ألوزير أأ’ول
أŸاليزي دأتو سصري ﬁمد ‚سصي تون
عبد ألرزأق ،أكد له من خÓلها أسصتعدأده
للعمل رفقته على تعزيز أوأصصر ألصصدأقة
وألتعاون مع بÓده.
جاء ‘ ألÈقية «يسصر ÊوبÓدكم –تفل
بعيدها ألوطني ،أن أتوجه إأليكم ،باسصم
أ÷زأئ -ر شص -ع -ب -ا وح -ك -وم -ة وأصص -ال -ة ع -ن
ن -فسص -ي ،ب-أاصص-دق وأح-ر أل-ت-ه-ا Êم-رف-وق-ة
ب-ت-م-ن-ي-ات-ي ل-ك-م Ãوف-ور ألصص-ح-ة وبالرقي
وأ’زدهار للشصعب أŸاليزي ألصصديق».
أضصاف رئيسس أ÷مهورية« :أغتنم هذه
ألسص- -ان- -ح- -ة ألسص- -ع -ي -دة أ’ج -دد ل -ك -م “ام
أسصتعدأدي للعمل معكم على تعزيز عرى
ألصصدأقة وألتعاون ألتي تربط بلدينا».

اŸوافقة على تعي ÚسسفÒ
الشسيلي ا÷ديد
أع- - -طت أ◊ك- - -وم- - -ة أ÷زأئ- - -ري- - -ة
موأفقتها على تعي Úكارلوسس أولغوين
بصص -ف -ت -ه سص -فÒأ م-ف-وضص-ا ف-وق أل-ع-ادة
÷م -ه -وري-ة ألشص-ي-ل-ي ل-دى أ÷م-ه-وري-ة
أ÷زأئ -ري -ة أل -دÁق -رأط-ي-ة ألشص-ع-ب-ي-ة،
بحسصب ما أفاد به بيان لوزأرة ألشصؤوون
أÿارجية.

أادى عبد القادر بن صسالح رئيسس
لم- -ة والسس- -ع- -ي- -د ب -وح -ج -ة
›لسس ا أ
رئ- -يسس اÛلسس الشس- -ع- -ب- -ي ال -وط -ن -ي
لول ،صسباح
وأاحمد أاويحي الوزير ا أ
لضس- -ح- -ى
ا÷م - -ع - -ة ،صسÓ- -ة ع- -ي- -د ا أ
با÷امع الكب Òبا÷زائر العاصسمة،
‘ ج- -و سس- -اده اÿشس- -وع والسس- -ك -ي -ن -ة
وسس - - -ط ج - - -م - - -وع م- - -ن
اŸصسل.Ú
وق -د أدى صص Ó-ة أل-ع-ي-د
أيضص - -ا ب - -ن - -فسس أ÷ام - -ع،
أعضص- - -اء م - -ن أ◊ك - -وم - -ة
وإأط- - -ارأت م- - -ن أل - -دول - -ة
و‡ث- -ل- -ون ع- -ن أأ’ح- -زأب
ألسص- -ي- -اسص- -ي- -ة وأÛت- -م -ع
أŸد ،Êإأ ¤ج -انب ألسص -لك أل-دب-ل-وم-اسص-ي
ألعربي أإ’سصÓمي أŸعتمد با÷زأئر.
‘ خطبتي ألصصÓة ،ذكر أإ’مام ÃعاÊ
وق-ي-م ع-ي-د أأ’ضص-ح-ى أŸب-ارك ،ب-اع-ت-باره
ي -وم ف -رح وأب -ت -ه-اج تسص-وده صص-ل-ة ألÎأح-م
وألتآازر ب Úأفرأد أÛتمع ألوأحد ،دأعيا
إأ ¤ت- -رج- -م -ة ه -ذه أŸع -ا ‘ Êن -ف -وسص -ن -ا
وقلوبنا ووأقعنا.
ك -م -ا دع -ا أإ’م -ام ج -م-وع أŸصص-ل Úإأ¤
«ألÎأحم وألتسصامح وألتغافر فيما بينهم
وألتزأور و–قيق صصلة أأ’رحام ونبذ كل
أشص-ك-ال أل-ع-ن-ف وأل-ف-رق-ة وألشص-ق-اق ورّصس
ألصصفوف» من أجل أÙافظة على «نعمة
أأ’من وأ’سصتقرأر وألطمأانينة ‘ كل ربوع
ألوطن».

وأضص- -اف ،أن أل- -دي- -ن أإ’سصÓ- -م -ي دي -ن
أل-تسص-ام-ح وأل-تصص-ال-ح وأل-ع-دأل-ة وأŸسص-اوأة
ب Úألناسس وهو ما أكده ألرسصول (صس) ‘
خطبة ألودأع .ودعا أإ’مام «للتصصالح مع
ألذأت و–ر Ëقتل ألنفسس مهما كانت
وأت- -ب- -اع م- -وأث -ي -ق أل -وئ -ام وألصص -ل -ح وح -ل
أŸشصاكل با◊وأر وألتشصاور» ،مضصيفا أن
أل-رسص-ول (صس)عّ-ظ-م ح-قوق
أŸرأة وأع - -ط- -اه- -ا إأي- -اه- -ا
كاملة غ Òمنقوصصة.
وباŸناسصبة دعا ألشصباب
إأ« ¤نبذ ألعنف وألعمل على
–ق -ي -ق أل -ت-ن-م-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة
وأل-ت-ح-ل-ي ب-اأ’م-ل وﬁارب-ة
ث- -ق- -اف- -ة أل- -ي -أاسس م -ن أج -ل
ت -ف -ويت أل -ف -رصص -ة أم-ام أŸؤوأم-رأت أل-ت-ي
–اك هنا وهناك ضصد أسصتقرأر ألوطن»،
م - -ن - -وه- -ا بضص- -رورة أإ’خÓ- -صس وأل- -وف- -اء
للشصهدأء وأÛاهدين وﬂتلف أأ’سصÓك
أأ’منية ألذين ’ يدخرون جهدأ من أجل
أÙافظة على أمن وأسصتقرأر ألوطن.
وقام باŸناسصبة بتقد Ëأخلصس ألتهاÊ
وأط -يب أأ’م -ا Êل -لشص-عب أ÷زأئ-ر ،شص-ع-ب-ا
وسص -ل -ط-ة ،ول-ل-مسص-ل-م Úع-ام-ة ،رأج-ي-ا م-ن
أŸو ¤عز وجل أن يعيده علينا وعلى
كافة أŸسصلم Úباليمن وأ ÒÿوألÈكات
وأأ’من وألسصÓم.
وعقب ألصصÓة تلقى ألسصادة عبد ألقادر
بن صصالح وألسصعيد بوحجة وأحمد أويحي
ألتها Êمن قبل أŸصصل.Ú

تذك Òبقيم
الÎاحم والتسسامح
‘ اÛتمع الواحد

أاويحيى يسستقبل وزير اÿارجية الكونغو‹
أسصتقبل ألوزير أأ’و‹ أحمد أويحيى،
أمسس أأ’ول ،ب -ا÷زأئ -ر أل -ع -اصص -م-ة ،وزي-ر
ألشص -ؤوون أÿارج -ي -ة وأل -ت -ع -اون وأ÷ال -ي -ة
ألكونغولية باÿارج جون كلود كاغوسصو،
مبعوثا خاصصا وحام Óرسصالة من ألرئيسس
دون- - -يسس سص- - -اسص - -و ن - -غ - -يسص - -و أإ ¤رئ - -يسس
أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة ،بحسصب

ما أفادت به مصصالح ألوزير أأ’ول.
سصمح أللقاء ،ألذي جرى بحضصور وزير
ألشصؤوون أÿارجية عبد ألقادر مسصاهل،
ب -اسص -ت-ع-رأضس «أل-عÓ-ق-ات أŸت-م-ي-زة أل-ت-ي
ت-رب-ط أل-ب-ل-دي-ن وك-ذأ أŸسص-ائ-ل أإ’ق-ليمية
ذأت أ’ه- - -ت- - -م- - -ام أŸشصÎك» ،يضص- - -ي - -ف
أŸصصدر.

اسس--ت--ق-ب-ل وزي-ر اŸال-ي-ة ع-ب-د
لول،
ال---رح---م---ان راوي---ة ،أامسس ا أ
ب----ا÷زائ----ر ال----ع----اصس---م---ة ،سس---فÒ
جمهورية كوريا ا÷نوبية بارك
سس--ان--غ -ج ،Úب--حسسب م--ا أاف--اد ب-ه
بيان للوزارة.
أوضص- - - -ح أŸصص - - -در ،أن أل - - -ط - - -رفÚ
أسصتعرضصا خÓل أللقاء ﬂتلف مبادرأت
أل -ت -ع -اون أل-ث-ن-ائ-ي أل-ت-ي ” Œسص-ي-ده-ا،
’سص -ي -م-ا ‘ ق-ط-اع أŸال-ي-ة ،ع-ل-ى ضص-وء
ألÈن- -ام- -ج أل- -ك- -وري أÿاصس بـ «ت -ب -ادل
أŸعارف».
’يجابية ألتي
أشصاد ألوزير بالنتائج أ إ
أفضصى إأليها هذأ ألتعاون ،معربا عن
أم -ل -ه ‘ ب -عث م-ب-ادرأت أخ-رى ل-ف-ائ-دة

أŸؤوسصسص -ات وأل-ه-ي-اك-ل أل-ت-اب-ع-ة ل-ق-ط-اع
أŸالية.
وقال رأوية ،إأنه ينبغي على ألطرفÚ
أ’سص-ت-ف-ادة م-ن أل-ت-ج-رب-ة أŸك-تسص-ب-ة ‘
إأطار ﬂتلف أŸبادرأت أÛسصدة من
أجل تعزيز ألتعاون أ’قتصصادي ألثنائي.
أتفق ألطرفان ‘ هذأ ألصصدد ،على
ألسص- -ع- -ي سص -وي -ا إأ ¤تشص -ج -ي -ع مشص -اري -ع
ألشص-رأك-ة أل-ث-ن-ائ-ي-ة وتسص-ه-ي-ل أ’سص-ت-ثمار
وت- - -وأج - -د أŸؤوسصسص - -ات أل - -ك - -وري - -ة ‘
أ÷زأئر.
من جهته أكد سصف Òكوريا أ÷نوبية
رغبة بلده ‘ تكثيف أŸبادرأت ألثنائية
بغية “ك Úأ÷زأئر من أ’سصتفادة من
ألتجربة ألكورية ‘ ›ال ألتنمية.

راوية يسستقبل سسف Òكوريا ا÷نوبية

»æWh
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لمن ‘ ا◊فاظ على اسضتقرار الوطن
دعا ا÷زائري Úإا ¤مرافقة أاسضلك ا أ

بدوي :ألدولة عازمة ألقضضاء على آأفة أإلرهاب ألدخيل

لجرامي بتيارت
إاشضادة بالعمل البطو‹ للشضرطي Úالشضهيدين ‘ العتداء ا إ

دع - -ا وزي - -ر ال - -داخ - -ل - -ي - -ة
وا÷ماعات اÙلية والتهيئة
ال-ع-م-ران-ية نورالدين بدوي،
ي- - -وم ا÷م- - -ع - -ة ،ب - -ا÷زائ - -ر
ال -ع -اصض -م -ة ،ك-ل ا÷زائ-ريÚ
لن ي -ك -ون -وا ع -ل -ى «مسض-ت-وى
أ
ع -ال م -ن ال -ي -ق -ظ -ة وا◊ذر»
وأان ي - - -ك - - -ون- - -وا «م- - -راف- - -قÚ
لم- -ن» ‘
ıت - -ل - -ف أاسض- -لك ا أ
م- -ه -ام -ه -م م -ن أاج -ل ا◊ف -اظ
على أامن واسضتقرار ا÷زائر.
ق- - - -ال ب- - - -دوي ‘ تصص- - - -ري - - -ح
للصصحافة على هامشس مشصاركته
م-ق-ي-م-ي م-رك-ز اسص-ت-قبال اليتامى
ب -اÙم -دي -ة اح -ت -ف -ال -ه -م ب -ع -ي-د
األضص- -ح- -ى« ،ن- -ح- -ن ‘ م- -رح- -ل -ة
خاصصة –يط بنا ﬂاطر أامنية،
لذا أادعو اŸواطن Úإا ¤أان يكونوا
‘ مسص- -ت- -وى ع- -ال م- -ن ا◊ي- -ط -ة
وا◊ذر وأان ي- -ك- -ون- -وا م- -راف- -قÚ
Ÿصص - -ال- -ح األم- -ن ‘ م- -ه- -ام- -ه- -م
و›ه -ودات -ه -م م-ن أاج-ل ا◊ف-اظ
على السصتقرار واألمن بالوطن».
وثّ- - -م- - -ن وزي- - -ر ال - -داخ - -ل - -ي - -ة
ب- -اŸن -اسص -ب -ة ،اÛه -ودات ال -ت -ي
ت -ب -ذل -ه -ا ﬂت -ل-ف أاسصÓ-ك األم-ن
وأاف-راد ا÷يشس ال-وط-ن-ي الشص-ع-بي
اŸرابط Úبا◊دود للحفاظ على
السصتقرار وأامن ا÷زائر.
وكان وزير الداخلية قد تفقد
‘ وقت سص - -اب - -ق ،رف - -ق- -ة وزي- -رة
التضصامن الوطني واألسصرة
وقضص-اي-ا اŸرأاة غ-ن-ي-ة ال-دال-ي-ة
ووا‹ العاصصمة عبد القادر زوخ،
م- -رك- -ز اسص- -ت- -ق- -ب -ال األشص -خ -اصس
اŸسص- -ن Úال- -ك -ائ -ن ب -ب -اب ال -زوار
Ÿشصاركتهم أاجواء الحتفال بعيد
األضصحى.
وأاشصاد بهذا اÿصصوصس ،بالهبة
ال-تضص-ام-ن-ي-ة ال-ت-ي م-اف-ت-ئ ي-ث-ب-تها
‡ثلو اÛتمع اŸدŸ Êشصاركة
ال - -ف - -ئ - -ات ال - -هشص- -ة واÙروم- -ة
أاف -راح -ه -م ،مضص -ي-ف-ا أان م-راف-ق-ة
اÛت - -م - -ع اŸد Êل- -لسص- -ل- -ط- -ات
ال -ع -م-وم-ي-ة ‘ ه-ذه اŸن-اسص-ب-ات،
ت- -ع- -ب Òع- -ل- -ى «ال- -رق -ي ب -ال -ق -ي -م
اإلنسصانية وبروح التضصامن الذي
يتميز به اÛتمع ا÷زائري».
م- -ن ج -ه -ت -ه -ا ،أاشص -ادت وزي -رة
ال -تضص -ام -ن ب -ال -دع-م واŸسص-اع-دة
التي يقدمها ا÷زائريون Ÿراكز
اسص- -ت- -ق -ب -ال ال -ف -ئ -ات الضص -ع -ي -ف -ة
ك-األشص-خ-اصس اŸسص-ن Úواألط-ف-ال
اŸسصعفة ،سصيما ‘ اŸناسصبات.

يحث على ترقية أ◊سض أŸدÊ
أاك - - -د وزي - - -ر ال - - -داخ - - -ل - - -ي - - -ة
وا÷م -اع -ات اÙل -ي -ة وال-ت-ه-ي-ئ-ة
ال-ع-م-ران-ي-ة ن-ورال-دي-ن بدوي ،بعد
ظ- -ه- -ر أامسس األول ،ب- -ت -ي -ارت ،أان
الدولة عازمة على القضصاء على
آافة اإلرهاب الدخيل.
‘ تصصريح صصحفي لدى زيارته
Ÿسص- -تشص- -ف- -ى ي- -وسص -ف دام -رج -ي
ب -ت-ي-ارت لÓ-ط-م-ئ-ن-ان ع-ل-ى ح-ال-ة

الشصرطي اŸصصاب جراء العتداء
اإلره - -اب - -ي ع - -ل- -ى م- -ق- -ر األم- -ن
ال- -ولئ- -ي ،دع- -ا ال- -وزي -ر أاط -ي -اف
اÛت- -م- -ع إا« ¤الل -ت -ف -اف ح -ول
أاول- -وي- -ة أاول- -وي- -ات ال- -وط- -ن وه -و
ا◊ف -اظ ع -ل -ى أام-ن-ه واسص-ت-ق-راره
وطمأانينة اŸواطن.»Ú
وحث على العمل «على ترقية
ا◊سس اŸد Êوالسصياسصي والعمل
ع - -ل- -ى أان ي- -ك- -ون ال- -ه- -دف األول
والوحيد هو األمن والسصتقرار،
ب -اع -ت -ب -اره -م -ا شص -رط -ا أاسص -اسص-ي-ا
للتنمية وŒسصيد الÈامج».
ذك -ر ب-دوي ب-أان-ه ج-اء ل-ت-ق-دË
التعازي باسصم رئيسس ا÷مهورية
السص -ي -د ع -ب -د ال -ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة
وك -م -م -ث -ل ع -ن ا◊ك -وم-ة أله-ا‹
ضصحايا العتداء اإلرهابي على
مقر أامن ولية تيارت .كما عÈ
ع -ن ت -ق -دي-ره وع-رف-ان-ه Ÿصص-ال-ح
األمنÃ ،ا فيها الشصرطة والدرك
ال- - -وط - -ن - -ي وا÷يشس ال - -وط - -ن - -ي
الشصعبي ،على اÛهودات والعمل
ال- -ت- -ي ت- -ق -وم ب -ه ه -ذه اŸصص -ال -ح
اŸؤوسصسص - -ات - -ي - -ة م - -ن أاج- -ل أام- -ن
واسصتقرار البÓد.
زار أايضص -ا ال -وزي -ر ،ال -ذي ك -ان
Óم-ن
م -رف -وق -ا ب -اŸدي -ر ال-ع-ام ل -أ
الوطني اللواء عبد الغني هامل
واŸدي-ر ال-ع-ام ل-ل-ح-م-اي-ة اŸدنية
مصص -ط -ف -ى ل -ه-بÒي ،م-ق-ر األم-ن
ال- -ولئ- -ي ،ح- -يث ق- -دم ال -ت -ع -ازي
ل -زم Ó-ء الضص -ح -اي -ا ودع -اه-م إا¤
اليقظة.
وب- -ع ÚاŸك- -ان ت- -ل -ق -ى ب -دوي
شص - -روح- -ا ح- -ول ه- -ذا الع- -ت- -داء
اإلرهابي والعمل البطو‹ الذي
قام به الشصرطي ،الذي لقي حتفه
Óره-اب-ي ال-ذي
ع -ن -دم-ا تصص-دى ل -إ
كان يحمل سصÓحا ناريا وحزاما
ناسصفا وحاول اقتحام مقر األمن.
وكان بدوي قد حضصرÃ ،قÈة
ب-ل-دي-ة ال-ناظورة ( 55ك-ل-م جنوب
شص -رق ت -ي -ارت) ،م -راسص -م تشص -ي -ي-ع
ج-ن-ازت-ي الشص-رط-ي Úال-ل-ذي-ن ل-قيا
ح-ت-ف-ه-م-ا إاث-ر الع-ت-داء اإلرهابي
على مقر أامن الولية.

شص -ارك ‘ تشص -ي -ي -ع ا÷ن -ازتÚ
Óمن الوطني اللواء
اŸدير العام ل أ
عبد الغني هامل واŸدير العام
للحماية اŸدنية العقيد مصصطفى
ل- -ه- -بÒي والسص- -ل- -ط -ات اÙل -ي -ة
وأافراد األمن الوطني وحشصد كبÒ
من مواطني اŸنطقة وذلك ‘
جو مهيب.
‘ ك-ل-م-ة ت-أاب-ي-ن-ي-ة أال-قاها إامام
م- - -ن اŸن - -ط - -ق - -ة “ت اإلشص - -ادة
بتضصحيات الشصرطي Úالشصاب‘ Ú
سصبيل الوطن وا◊فاظ على أارواح
اŸواطن.Ú
ك - - -ان وزي - - -ر ال - - -داخ - - -ل - - -ي - - -ة
وا÷م -اع -ات اÙل -ي -ة وال-ت-ه-ي-ئ-ة
ال -ع -م -ران -ي -ة وال-وف-د اŸراف-ق ل-ه
توجه بعد تشصييع ا÷نازت Úإا¤
مسص- -تشص- -ف- -ى ي- -وسص- -ف دام- -رج- -ي
Óط-م-ئ-ن-ان ع-ل-ى ح-ال-ة
ب -ت-ي-ارت ل -إ
شص -رط -ي آاخ -ر أاصص -يب ب-ج-روح ‘
هذا العتداء اإلرهابي وذلك قبل
زيارة مقر األمن الولئي.
ك -ان الشص-رط-ي-ان ت-وف-ي-ا صص-ب-اح
اÿم- - -يسس ،وج- - -رح آاخ- - -ر ب - -ع - -د
Óرهابي عند ﬁاولته
تصصديهم ل إ
اقتحام مقر األمن الولئي وهو
حامل لسصÓح ناري.
يذكر ،أان اإلرهابي الذي كان
ي- -رت -دي ح -زام -ا ن -اسص -ف -ا ،ح -اول
ال -دخ -ول إا ¤م -ق -ر أام -ن ال -ولي -ة
مسصتعم ÓسصÓحا ناريا ،إال أان رد
رج -ال األم -ن ك-ان سص-ري-ع-ا ،ح-يث
أالقى أاحدهم نفسصه ببسصالة على
اإلرهابي Ÿنعه من التقدم أاكÌ
ليلقى حتفه مع اإلرهابي الذي
فجر نفسصه ،فيما تو‘ الشصرطي
الثا Êمتأاثرا بجروحه بعد نقله
إا ¤اŸسصتشصفى.

عبد ألغني هامل يشضيد بالعمل
ألبطو‹ للشضرطي Úألشضهيدين
Óم -ن
أاشص- -اد اŸدي- -ر ال- -ع- -ام ل  -أ
الوطني اللواء عبد الغني هامل،
ب- -ت- -ي- -ارت ،ب- -ال- -ع- -م- -ل ال- -ب -ط -و‹
للشصرطي Úالشصهيدين اللذين لقيا

ح -ت-ف-ه-م-ا ‘ الع-ت-داء اإلره-اب-ي
على مقر أامن ولية تيارت.
‘ تصصريح صصحفي ،قال اللواء
ه -ام -ل ،ال -ذي ت -ن -ق-ل إا ¤ال-ولي-ة
رفقة وزير الداخلية وا÷ماعات
اÙل -ي -ة وال -ت -ه -ي -ئ -ة ال -ع-م-ران-ي-ة
نورالدين بدوي «إان هذا العمل
البطو‹ ل يقوم به إال غيورون
ع- - -ل- - -ى ه- - -ذا ال- - -وط- - -ن» وق- - -دم
ب -اŸن -اسص -ب -ة ال -ت -ع -ازي ل -ع -ائ-ل-ت-ي
الشصهيدين.
وأاضصاف« ،أان هذا العتداء ل
يدهشس قوات األمن الوطني ،بل
ي -زي -ده-ا ع-زÁة ك-بÒة ل-ل-تصص-دي
لكل من يحاول زعزعة اسصتقرار
البÓد» ،مÈزا أانه ليسصت اŸرة
األو ¤التى تتصصدى فيها قوات
األمن الوطني إا ¤اعتداء مشصابه.
وذك- - - -ر أان ه - - -ذا الع - - -ت - - -داء
اإلره- -اب- -ي «ه- -و سص- -ي- -ن -اري -و م -ن
السص -ي -ن -اري-وه-ات اŸع-روف-ة ال-ت-ي
ت -ت -درب ع -ل -ي-ه-ا ق-وات الشص-رط-ة،
خ - -اصص - -ة ‘ ›ال م - -ك - -اف - -ح - -ة
اإلرهاب».
كما أاشصار إا ¤أانه يÓحظ ‘
اŸي -دان إاث -ر ه-ذا الع-ت-داء «أان-ه
كانت هناك يقظة وحيطة وحذر
نتيجة تنفيذ تعليمات القيادةÃ ،ا
فيها تعليمات قيادة أاركان ا÷يشس
ال -وط -ن -ي الشص-ع-ب-ي وق-ي-ادة األم-ن
الوطني».
دع-ا ال-ل-واء ع-ب-د ال-غ-ن-ي ه-امل
قوات األمن الوطني إا ¤التنسصيق
مع الشصركاء األمنيÃ ،Úا فيهم
ا÷يشس الوطني الشصعبي للحفاظ
على أامن الوطن.
Óشصارة ،تعرضس مدخل مقر
ل إ
األم -ن ال -ولئ -ي ل -ت -ي -ارت ،صص-ب-اح
اÿميسس اŸاضصي ،لعتداء نفذه
إارهابي كان يحمل سصÓحا ناريا
وحزاما ناسصفا وتصصدى له رجال
الشص- -رط -ة ب -بسص -ال -ة وم -ن -ع -وه م -ن
ال- -دخ- -ول إا ¤اŸق- -ر .وق- -د ق- -ام
اإلرهابي بتفج Òنفسصه ‡ا أادى
إا ¤مقتل شصرطي Úوإاصصابة آاخر
بجروح.

لرهاب
مواطنو تيارت يتجندون ضضد ا إ

كلنا إأ ¤جانب أأسضÓك أألمن من أجل أ÷زأئر

تيارت  -مراسسلنا :عمارة .ع

عادت األجواء إا ¤طبيعتها Ãدينة تيارت
بعد الهجوم اإلرهابي ا÷بان الذي اسصتهدف
مقر األمن الولئي والذي راح ضصحيته بطÓن
شص -ه -ي -دان ‘ م -ق -ت -ب -ل ال -ع -م -ر ،ج ّ-ن -ب-ا اŸق-ر
واŸدينة خسصائر مادية وبشصرية ،رغم أان ولية
تيارت  ⁄تشصهد عملية كهذه منذ التسصعينيات
ما أادى إا ¤تذكر سصنوات خلت ﬁتها السصنون،
لكنها “ ⁄ح من الذاكرة.
الشصهيدان الطيب عيسصاوي وعلواوي سصاعد
شصيعا إا ¤جوار ربهما ‘ جنازة مهيبة Ãسصقط
رأاسص -ي -ه-م-ا ب-ب-ل-دي-ة ال-ن-اظ-ورة ،حضص-ره-ا وزي-ر
ال -داخ -ل -ي -ة وا÷م -اع -ات اÙل -ي -ة ن-ورال-دي-ن
Óم-ن ال-وط-ن-ي
ب -دوي ،وال-ل-واء اŸدي-ر ال-ع-ام ل -أ

عبد الغني الهامل وكذا السصلطات العسصكرية
واŸدنية وجموع اŸواطن.Ú
العملية اإلجرامية كانت تسصتهدف اŸقر
Óمن الوطني على السصاعة السصابعة
الولئي ل أ
و 50دقيقة صصباحا وهو وقت التحاق عناصصر
األمن Ãراكز عملهم ،غ Òأان تفطن وإارادة
ع -ن -اصص -ر الشص -رط -ة أاح -ب -طت ال -ع-م-ل-ي-ة ول-ق-ي
اإلرهابي حتفه على الفور بعد توجيه طلقات
نارية له وانفجار ا◊زام األمني الذي كان
يحمله ،السصلطات األمنية والعسصكرية انتشصرت
بسص - -رع - -ة ف- -ائ- -ق- -ة ،خ- -وف- -ا ارت- -دادات و“ت
السصيطرة على مداخل اŸدينة وﬂارجها.
اŸواطنون Œمعوا Ÿؤوازرة مصصالح األمن
واسص -ت-ن-ك-ار ال-ع-م-ل-ي-ة وعّ-ب-روا ع-ن مسص-ان-دت-ه-م
لرجال األمن ونبذ جميع األعمال التخريبية،

أاما رفقاء الشصهيدين البطل Úعيسصاوي الطيب
وع- -ل- -واوي سص- -اع- -د أاق- -روا ب- -بسص -ال -ة وأاخ Ó-ق
الشصهيدين وتفانيهما ‘ العمل.
أاثبت رجال األمن مرة أاخرى يقظتهم ‘
ا◊فاظ على اŸمتلكات واألرواح ،لسصيما وأان
ت -وق -يت الع -ت -داء ت -زام-ن م-ع خ-روج ال-ع-م-ال
واŸوظ -ف ÚواŸارة ال-ذي-ن يسص-ل-ك-ون ال-ط-ري-ق
اŸوازي Ÿق - -ر األم - -ن ال - -ولئ - -ي ،ل- -ي- -ؤوك- -دوا
جاهزيتهم لدحضس كل عملية تسصتهدف الوطن
ورموز الدولة.
رغم التأاثر الواضصح على وجوه اŸواطنÚ
ج - -راء ا◊ادث - -ة ،غ Òأان األج- -واء ع- -ادت إا¤
مدينة تيارت وأادى اŸواطنون صصÓة العيد
ونحر األضصاحي ‘ أامن وأاريحية و‘ ظروف
جيدة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أبعاد ألهجوم أإلرهابي وأضضحة؟
حكيم بوغرارة
يعكسس الهجوم اإلرهابي األخ Òالذي تصصدى له رجال األمن بقوة بتيارت ،عن
يأاسس الذين يرغبون ‘ إاعادة النفخ ‘ رماد الفتنة ‘ ا÷زائر ،معتقدين أان ما
حدث ‘ قسصنطينة مؤوخرا وتيارت عشصية عيد األضصحى اŸبارك ،وتبني ما يسصمى
«داعشس» العملية ا÷بانة ،بإامكانه أان يعطي تلك الدعاية التي تتحدث عن انتشصار
اإلرهاب ‘ ا÷زائر وقدرته على الضصرب ‘ وسصط مقرات األمن وهي اÿطة
الفاشصلة التي  ⁄تعد تنفع مع تطور الوعي الجتماعي ووعي رجال اإلعÓم بخطة
هؤولء القانط Úمن روح الله ‘ –قيق لفت أانظار العا ⁄من خÓل تزامن هذه
Óنسصانية مع ﬂتلف اŸواسصم واألعياد وﬁاولة
العمليات التي ل “تّ بصصلة ل إ
توجيه الرأاي العام للتشصكيك ‘ الوضصع األمني وقدرة ا÷يشس الوطني الشصعبي
وﬂتلف أاسصÓك األمن اŸشصÎكة ‘ التصصدي للهجمات اإلرهابية.
إان اŸتتبع للسصيناريو الذي تتخذه بقايا ا÷ماعات الدموية ‘ ا÷زائر ،نابع
من توصصيات وأاوامر تأاتي من ﬂابر اıابرات العاŸية ‘ سصياق مرحلة ما بعد
«داعشس» ،هذا الفÒوسس الذي انتهت مهمته بالقضصاء عليه ‘ العراق وﬂتلف
أانحاء سصوريا ،وتعمل ﬂتلف دوائر صصناعة السصÓح فÈكة سصيناريوهات تدمÒ
دول اŸقاومة واŸواقف العادلة على صصناعة فÒوسس اإرهابي جديد انطÓقا من
قرار الوليات اŸتحدة األمريكية تعزيز قواتها ‘ أافغانسصتان تأاهبا Ÿرحلة
إارهاب جديد قد تكون أاقوى وأاخطر وسصتمسس ﬂتلف دول العا ⁄وليسس دول
العا ⁄العربي واإلسصÓمي واإفريقيا.
وقد تكون هذه العملية التي تصصدى لها رجال األمن ببسصالة كبÒة ،خطوة من
اŸت -آام-ري-ن ع-ل-ى ا÷زائ-ر ل-ت-وج-ي-ه ا÷يشس ال-وط-ن-ي الشص-ع-ب-ي اŸراب-ط ب-ا◊دود
ا÷نوبية على مسصافة أاك Ìمن  6000كلم ،حيث اأطبق على ا◊دود وأاجهضس كل
ﬁاولت إاغراق ا÷زائر بالسصÓح واŸتفجرات ،حيث أايقنت ا÷زائر أان أامنها
مرتبط بالدفاع اŸتقدم أاو خطة الضصربات السصتباقية حتى “نع دخول الشصر إا¤
البÓد.
وما زاد من يأاسس بعضس الفلول النائمة التي تنتظر األوامر من اÿارج ،هو رد
فعل الشصعب ا÷زائر الذي اسصتنكر العملية وعبّر عن رفضصه لهذه السصلوكات
الهمجية ،حيث كانت تلك العملية ﬁل سصخط من قبل ا÷ميع ،ظهر ذلك ‘
خطب صصÓة العيد وا÷معة ،حيث اأكد األئمة على ضصرورة نبذ العنف واإلرهاب
وشصكر وحمد الله على نعمة األمن التي ننعم بها.
وقدمت مصصالح األمن صصورة مشصرفة من خÓل التصصدي السصريع لرجال األمن
Óرهابي الذي كان ينوي اقتنام مقر اأمن مدينة تيارت لتفج Òنفسصه وإاحداث
ل إ
أاك Èقدر ‡كن من الضصحايا للفت اأنظار كÈى وسصائل اإلعÓم العاŸية على أان
ا÷زائر مازالت تعا Êمن الرهاب ،لكن منع رجال األمن لذلك يؤوكد جاهزيتهم
واحÎافيتهم وقدتهم على التكامل مع اŸؤوسصسصة العسصكرية ‘ التصصدي للهجمات
اإلرهابية ‘ ﬂتلف اأنحاء الوطن .وكانت ردة فعل شصهداء اŸهنة وا÷زائر ﬁل
فخر واعتزاز كل ا÷زائري Úالذين تأاكدوا من اسصتعداد الكثÒين للتضصحية من
أاجل أان تعيشس ا÷زائر هادئة ومسصتقرة.
إان التحولت الوطنية واإلقليمية والعاŸية تقتضصي يقظة واسصعة من ﬂتلف
القوى ا◊ية ‘ البÓد ،ألن ا÷ميع مطالب بالوعي Ãا يحدث ‘ العا ،⁄فإاطالة
عمر األزمة الليبية واŸالية والنيجÒية من قبل بعضس قوى الشصر ،هدفه كسصر
صص-م-ود ا÷زائ-ر وج-ره-ا إا ¤ح-رب اسص-ت-ن-زاف ت-ره-ق-ه-ا اج-ت-م-اع-ي-ا واق-تصص-ادي-ا.
وتضصاف هذه اıططات الشصريرة ،إا ¤ا◊رب التي تشصنها بعضس الدول على
ال -ن -ف -ط وأاسص-ع-اره إلضص-ع-اف اŸي-زان-ي-ات و–ريضس ا÷ب-ه-ات الج-ت-م-اع-ي-ة ع-ل-ى
السصلطات إلحداث الفوضصى ومنه اإدخال ا÷زائر ‘ مصصف دول «اÿراب».

لجرامية
لعمال ا إ
دعت إا ¤الوقوف ‘ وجه ا أ

أحزأب تسضتنكر ألعمل أإلرهابي ألشضنيع

الشض- -عب /ن- -ددت ج- -ب -ه -ة اŸسض -ت -ق -ب -ل
لره-اب-ي-ة ال-ت-ي اسض-ت-ه-دفت
ب -ال -ع-م-ل-ي-ة ا إ
لم -ن ال -وط -ن -ي
اŸدي- -ري- -ة ال- -ولئ- -ي -ة ل  -أ
Ãدي -ن -ة ت -ي -ارت وال -ت -ي راح ضض -ح-ي-ت-ه-ا
لمن الوطني شضهداء
إاثنان من رجال ا أ
ال -واجب ال -وط -ن -ي وا÷زائ-ر .مشضÒة ‘
ب -ي -ان ل-رئ-اسض-ة ا◊زب ،أان-ه ع-م-ل شض-ن-ي-ع
وج -ب -ان وم -ظ -ه-ر م-ن م-ظ-اه-ر ال-ت-ط-رف
وأاسض -ل-وب م-ن أاسض-ال-يب ال-ع-ن-ف ومصض-ادره
ومنابعه.
دعت جبهة اŸسصتقبل ا÷ميع إا ¤الوقوف
‘ وج- -ه األع- -م- -ال اإلره -اب -ي -ة واإلج -رام -ي -ة
الهادفة إا ¤نشصر العنف وا◊قد والكراهية
وتدم◊ Òمة الشصعب ا÷زائري.

من جهتها عّبرت جبهة التحرير الوطني
Ãن-اضص-ل-ي-ه-ا وق-ي-ادت-ه-ا ،ع-ن ت-ق-اسص-مها ا◊زن
واألسصى مع عائÓت الشصرطي Úاللذين ضصحيا
ب -ن -فسص -ي -ه -م -ا ‘ سص -ب -ي -ل ال -تصص-دي لÓ-ع-ت-داء
اإلرهابي ،وهو السصلوك النابع من إاخÓصصهم
ل -وط -ن -ه -م وإاÁان -ه-م Ãه-ام-ه-م ف-ك-ان-وا ال-عÚ
السصاهرة على أامن البÓد ،وهي التضصحية التي
ت -ق -ف أام -ام -ه -ا إاج Ó-ل وخشص-وع-ا أام-ام أارواح
شصهداء هذه اŸصصيبة.
‘ ه -ذه اŸن -اسص -ب-ة األل-ي-م-ة ،ي-ق-ف ا◊زب
إاك -ب -ارا وإاج Ó-ل ل -ك -ل أاف -راد األم -ن ال -وط-ن-ي
وع-ائÓ-ت الشص-ه-ي-دي-ن ،داع-ي-ا ال-ل-ه ال-ق-دير أان
ينزل على قلوبهم الرحمة والسصكينة.

مكتب رأبطة حقوق أإلنسضان :عمل جبان يتعارضض مع مبادئ أإلسضÓم

أاصصدرت الرابطة ا÷زائرية للدفاع عن
حقوق اإلنسصان ،مكتب ولية خنشصلة ،بيان
ت -ن -دي -د واسص -ت -ن -ك -ار شص-دي-دا ضص-د ال-ع-م-ل
اإلرهابي الذي اسصتهدف مقر أامن ولية
تيارت ،صصبيحة اÿميسس اŸاضصي ،وخلف
م -ق -ت -ل شص -رط-ي Úواإلره-اب-ي ال-ذي ف-ج-ر
نفسصه بحزام ناسصف.
وصص -ف ب -ي -ان ال -راب -ط -ة ه-ذا الع-ت-داء
اإلرهابي بالعمل ا÷بان اŸتعارضس مع
مبادئ ديننا ا◊نيف وكل أاعراف البشصرية
ج- -م- -ع -اء ،داع -ي -ة الشص -عب ا÷زائ -ري إا¤
اŸزي- -د م- -ن ال- -وح- -دة والل -ت -ف -اف ح -ول
األج - -ه - -زة األم - -ن - -ي - -ة ورصس الصص - -ف - -وف
ل -ل -م -ح -اف -ظ -ة ع -ل -ى اŸك -اسصب األم -ن -ي -ة
اÙققة لدولتنا و›ابهة أاي خطر من

هذا القبيل.
واأشص- -ار ال- -ب -ي -ان ،أان اإلره -اب ظ -اه -رة
ع -اŸي -ة ل Áك-ن ›اب-ه-ت-ه-ا إال ب-تضص-اف-ر
ج -ه -ود ا÷م -ي -ع ون -ب -ذ ال -ف-رق-ة ب Úأاب-ن-اء
الشص -عب ال -واح -د ح -ت -ى ل ت -ك -ون م-دخÓ-
لهؤولء اإلرهابي.Ú
كما دعت الرابطة إا ¤دعم األجهزة
األم -ن-ي-ة م-ن شص-رط-ة وج-يشس ‘ م-واج-ه-ة
عصص-اب-ات اإلج-رام اإلره-اب-ي ،م-ه-م-ا ك-ان
م -دع -اه وم -أات -اه .وك-ذا م-واصص-ل-ة صصÒورة
جاهزيتها األمنية وتأاهبها حتى تبقى كما
عاهدناها السصد اŸنيع للجزائر وشصعبها
األبي.

خنشسلة :سسكندر ◊جازي

اأ’حد  03سسبتمبر  2017م
الموافق لـ  12ذي الحجة  1438هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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’صشÓحات أاولت اهتماما بالبيئة ‘ الÈامج التعليمية
ا إ

نواد خضشراء وتطبيقات إلعداد أاجيال –افظ على البيئة
يششرع ،بداية اŸؤسشم الدراسشي ا÷ديدŒ ‘ ،سشيد مششروع ششراكة ب Úوزارتي البيئة والطاقات اŸتجددة ووزارة الÎبية
الؤطنية حؤل البيئة ،بتعزيز مفهؤم ا◊فاظ على البيئة واÙيط لدى التÓميذ من خÓل برامج تعليمية وتربؤية.

العدد
17429

يتصشدرها ﬂطط عمل ا◊كؤمة
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الدورة الŸÈانية الثانية ‘ الفÎة التششريعية الثامنة غدا
يفتتح الŸÈان بغرفتيه ،غدا ،الدورة
الŸÈانية الؤاحدة الثانية التي أاقرها
’و ‘ ¤الفÎة التششريعية
دسشتؤر  ،2016وا أ
الثامنة بعد انتخابات  4ماي اŸاضشي.
تكتسشي الدورة أاهمية بالغة ،بالنظر
إا ¤جدول أاعمالها الذي يتصشدره
ﬂطط عمل ا◊كؤمة الذي يعرضشه
’ول أاحمد
أامام ‡ثلي الششعب الؤزير ا أ
’ضشافة إا ¤نقطة أاخرى ’
أاويحي ،با إ
’مر بعرضس
تقل أاهمية ،يتعلق ا أ
ومناقششة قانؤن اŸالية لسشنة .2018

فريال بوششوية
ت-ن-ط-ل-ق ال-دورة الŸÈان-ي-ة ال-واح-دة يومÚ
بعد التاريخ اÙدد ‘ الدسستور اŸعدل قبل
أازيد من سسنة .ويتزامن افتتاح السسنة ا÷ديدة
وه -ي اأ’و ‘ ¤ال -فÎة ال -تشس -ري -ع -ي-ة ال-ث-ام-ن-ة
الرابع سسبتم Èأاي يوم غد وبعد أايام العيد
مباشسرة ،ما Áكن أاعضساء ›لسس اأ’مة ونواب
اÛلسس الشسعبي الوطني من ا’لتحاق.
ال -دورة الŸÈان -ي -ة ت -أات-ي ‘ سس-ي-اق خ-اصس
ل -ع -دة اع -ت -ب -ارات م -ن -ه -ا ت -زام-ن-ه-ا وال-دخ-ول
ا’ج -ت -م -اع -ي ،ح -يث سس -ي -ت -م خ -لل-ه-ا ع-رضس
ومناقشسة ﬂطط عمل حكومة أاحمد أاويحي،

ب-ع-د ع-رضس-ه واŸصس-ادق-ة ع-ل-ي-ه ع-ل-ى مسس-توى
›لسس الوزراء ،والذي يتضسمن أاولويات الفÎة
اŸقبلة والتي تكون على اأ’رجح ذات طابع
اقتصسادي ،بالنظر إا ¤الظرف الراهن وقياسسا
إا ¤اŸع -ط -ي-ات اŸرت-ب-ط-ة ب-أازم-ة اق-تصس-ادي-ة
عمرها  3سسنوات.
وكما جرت العادة ،ينتظر عرضس ومناقشسة
قانون اŸالية للسسنة ا÷ديدة ،قبل توقيعه من
قبل رئيسس ا÷مهورية ‘ أاجل أاقصساه ديسسمÈ
اŸق- -ب- -ل .وه- -و ق -ان -ون يÎق -ب -ه الŸÈان -ي -ون
وخÈاء ا’قتصساد واŸواطنون بدرجة كبÒة،
’سسيما وأانه يأاتي ‘ ظرف اقتصسادي صسعب.
وإاذا كان هاجسس اŸواطن عشسية عرضس
قانون اŸالية كل سسنة ،الزيادات ‘ اأ’سسعار،
فإان هاجسس ا◊كومة باŸقابل ،العمل على
ت -خ-ف-ي-ف ال-عبء ق-در اإ’م-ك-ان ،وŒن-يب آاث-ار
اأ’زمة ا◊ادة على اŸواطن.Ú
وإا ¤ج -انب ق -ان-ون اŸال-ي-ة ،سس-ي-ت-م ع-رضس
عدة مشساريع قوان ،Úتسساعد ا÷هاز التنفيذي
ع- -ل- -ى أاداء م- -ه- -ام- -ه وك -ذا رف -ع ال -ت -ح -دي -ات
اŸط- -روح- -ة ،م- -ن خ- -لل ت -ك -ريسس ال -ت -ن -وي -ع
ا’ق- -تصس- -ادي ،م- -ع ا◊رصس ع- -ل- -ى ال- -ت- -مسسك
ب-السس-ي-اسس-ة ا’ج-ت-م-اع-ي-ة ،ال-تي تكتسسي أاهمية
ب- -ال- -غ- -ة يشس- -دد ع- -ل- -ي- -ه- -ا ‘ ك -ل م -رة رئ -يسس
ا÷مهورية.

تنفيذا للتعليمات بضشمان التزود باŸاء

حياة كبياشش
يرى اıتصسون أان الÎبية البيئية تعد من هذه
ال -ط -رق ل -ل -م -ح-اف-ظ-ة ع-ل-ى ال-ب-ي-ئ-ة ،ب-إادم-اج-ه-ا ‘
اŸدرسسة التي “ثل اأ’سساسس الذي يشسغله اÛتمع
لبعث القيم البيئية ،التي يريد غرسسها ‘ اأ’جيال
الصساعدة ويجعلها –افظ على البيئة ،باعتبارها
موروثا أاسساسسيا يسستفاد منه ‘ جميع اŸيادين.
الهدف من إادراج القضسايا البيئية ‘ الكتب
اŸدرسس- -ي -ة ه -و نشس -ر ال -وع -ي ل -دى ال -ت -لم -ي -ذ،
بضسرورة اÙافظة على اÙيط وما يحويه.
وقد بلغت مواضسيع الÎبية البيئية اŸعا÷ة ‘
’و ¤م-ن ال-ت-ع-ل-ي-م ا’ب-ت-دائ-ي 18
ك -ت -اب السس -ن-ة ا أ
’ج-م-ا‹ ل-ل-م-واضس-ي-ع
م -وضس -وع -ا م -ن اÛم -وع ا إ
’خرى .ويعت ÈاŸتتبعون للشسأان البيئي ،أان هذا
اأ
عدد ’ بأاسس به ويرون أان التوعية ‘ هذه السسنة
أاحيانا بعبارة أاو صسورة ...وهي موضسوع ‘ حد
ذاته ،وقد ارتفع عدد اŸواضسيع اŸتعلقة بالبيئة

‘ السسنوات الثانية والثالثة..
أاولت اإ’صسلحات اأ’خÒة أاهمية إا ¤ا÷انب
ال -ب -ي -ئ -ي ‘ الÈام -ج ال -ت-ع-ل-ي-م-ي-ة اÿاصس-ة ب-ال-ط-ور
ا’بتدائي ،وﬁاولتها مواكبة التطورات والتغÒات
ال- -ع -اŸي -ة ،وال -ت -ي ج -اءت م -ن خ -لل م -ؤو“رات -ه -ا
العاŸية والعربية ،التي تنادي بإادماج قضسايا البيئة
‘ اŸناهج التعليمية ،أ’نها تعد خطوات أاسساسسية
لبعث الوعي البيئي وتغي Òالسسلوكات من خلل
إادماج هذه القضسايا.
ت -ت -م -ث -ل اŸواضس -ي-ع اŸتضس-م-ن-ة ‘ ك-تب ال-ط-ور
ا’ب -ت -دائ -ي ،ال-ن-ظ-اف-ة ال-ت-ي ي-ح-اف-ظ ال-ت-ل-م-ي-ذ م-ن
خللها على صسحته وبيئته ،التشسج ،ÒاŸسساحات
اÿضسراء ،حماية الغابة من خطر ا◊رائق ،مشسكل
ت -ل-وث ال-ه-واء ،ال-ن-ف-اي-ات واأ’وسس-اخ ،ا◊ف-اظ ع-ل-ى
اŸاء وعدم تبذيره وحماية الشسواطئ.
ل -دع -م الÎب -ي -ة ال-ب-ي-ئ-ي-ة ‘ ال-وسس-ط اŸدرسس-ي،
أا‚زت مشساريع أاخرى كالنوادي اÿضسراء ،ودور
ال -ب -ي -ئ -ة ع Èع -دي -د و’ي -ات ال -وط-ن ،ت-ت-م ف-ي-ه ك-ل
ال -ت -ط -ب -ي -ق -ات ت-وضس-ح ل-ل-ت-ل-م-ي-ذ م-ا م-ع-ن-ى ح-م-اي-ة

البيئة ،أاي التجسسيد اŸيدا Êوذلك باسستعمال آاليات
بيداغوجية .وقد اطلعت «الشسعب» عند تغطيتها
لنشساطات متعلقة بالبيئة خلل دورها اŸتواجدة
‘ ك- -ل م- -ن ب- -وم- -رداسس وت- -ي -ب -ازة ،ع -ل -ى ا‚ازات
اأ’ط- -ف- -ال ‘ ه- -ذا اÛال ،وم- -دى اه- -ت- -م- -ام -ه -م
باÙيط ،من خلل غرسسهم النباتات والعمل على
سس -ق -ي -ه -ا وم -ت -اب -ع -ة ‰وه -ا ،ك -م -ا عÈوا ع -ن ه -ذا
ا’ه-ت-م-ام ب-رسس-وم-ات رائ-ع-ة م-ن-ه-ا م-ا –صس-ل على
جوائز تشسجيعية.
ي -ذك -ر ،ان -ه ” إاط -لق ب -رن -ام -ج وط-ن-ي إ’دم-اج
الÎبية البيئية ‘ اŸنظومة الÎبوية سسنة ،2002
و” إادراج  236مؤوسسسسة ‘ العملية التجريبية ،كما
” تكوين اŸنشسط Úومفتشسي الÎبية للتعامل مع
وزارة البيئة ،مع اإ’شسارة إا ¤أان هذا الÈنامج ”
باسستشسارة ،و–ت إاشسراف ﬂتصس ÚوخÈاء من
اليونسسكو ،قبل أان تعمم الÎبية البيئية ‘ الوسسط
اŸدرسسي حيث اسستهدفت العملية  24أالف مؤوسسسسة
تربوية.

سشجلت يؤمي العيد ع ÈاŸراكز ا’سشتششفائية بالعاصشمة

عششرات اإلصشابات جراء عمليات النحر والسشلخ واألمراضض اŸزمنة
سشجلت ﬂتلف مصشالح ا’سشتعجا’ت الطبية
’سشتششفائية
وا÷راح-ي-ة ع-ل-ى مسش-ت-ؤى اŸراك-ز ا إ
’ضشحى اŸبارك،
بالعاصشمة خÓل يؤمي عيد ا أ
’صش - - -اب - - -ات وا÷روح اŸت - - -ف - - -اوت - - -ة
عشش - - -رات ا إ
اÿطؤرة ،جراء عمليات النحر والسشلخ ،فضشÓ
’م- -راضس اŸزم- -ن -ة ،ب -حسشب تصش -ري -ح -ات
ع- -ل- -ى ا أ
مسشؤؤو‹ ﬂتلف اŸصشالح لؤاج ،أامسس.
ب- -حسسب مسس- -ؤوو‹ م- -ن- -اوب- -ات وع- -ام- -لÃ Úصس- -ال -ح
ا’سس-ت-ع-ج-ا’ت ب-ك-ل م-ن مسس-تشس-ف-ى  ÚŸدب-اغ Úب-ب-اب
الوادي ومسستشسفى مصسطفى باشسا ا÷امعي ومسستشسفى
إاسسعد حسسا Êبني مسسوسس ،فقد Œاوز عدد اŸصسابÚ
خلل يومي العيد مئات ا◊ا’ت ،حيث ” تسسجيل ٪90
م- -ن ا◊ا’ت أاصس- -ي- -ب -وا ب -ج -روح ﬂت -ل -ف -ة ‘ ال -ي -دي -ن
وال- -ق- -دم Úوال -رأاسس خ -لل ع -م -ل -ي -ة ن -ح -ر اأ’ضس -اح -ي
وتعقيدات هضسمية جراء التخمة.
تصسدرت اإ’صسابات با÷روح بسسبب سسوء اسستعمال
وسسائل النحر كالسسكاك Úوالسسواط( Òالشساقور) وأادوات
التقطيع نسسبة  ٪90من ا◊ا’ت التي اسستقبلتها مصسلحة
ا’سس -ت -ع -ج -ا’ت Ãسس -تشس -ف-ى  ÚŸدب-اغ Úب-ب-اب ال-واد،
بحسسب مدير اŸناوبة مولود موسساوي.
وأاضس -اف ،أان اŸصس -ل -ح -ة اسس-ت-ق-ب-لت م-ن-ذ السس-اع-ات
اأ’و ¤من اليوم اأ’ول من العيد ولغاية منتصسف نهار
اليوم الثا ،Êأازيد من  100حالة ،تراوحت اإ’صسابات بÚ
ا÷رح باسستعمال السسك Úواآ’’ت ا◊ادة اŸسستعملة
خ- -لل ع- -م- -ل- -ي -ة ن -ح -ر اأ’ضس -اح -ي ،فضس -ل ع -ن ب -اق -ي
اأ’م -راضس ،ك -داء السس -ك -ري وارت -ف -اع الضس-غ-ط ال-دم-وي
والربو.

كما ” تسسجيل حا’ت إاصسابة متفاوتة اÿطورة
بسسبب نزيف حاد باأ’وردة خلل عملية النحر ،حيث ”
توجيه اŸصساب Úنحو مصسلحة «كلÒفال» اŸتخصسصسة
‘ جراحة القلب واأ’وردة و” إانقاذهم.
م- -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،أاشس -ار اŸراقب ال -ط -ب -ي ب -ن -فسس
اŸصسلحة ا’سستعجالية حداد أاحمد ،أانه ” تسسجيل
حا’ت عديدة تخصس ارتفاع الضسغط الدموي والربو
والسسكري وغÒها من اأ’مراضس اŸزمنة ،خاصسة لدى
ك- -ب- -ار السس- -ن ” ال -ت -ك -ف -ل ب -ه -م وت -ق -د Ëاإ’سس -ع -اف -ات
الضسرورية.
وأاك -د اŸت -ح -دث ‘ ذات السس -ي -اق ،أان -ه ” ت -دع -ي -م
الطواقم الطبية واŸناوبات مع وتوف Òاأ’دوية على
مسس -ت -وى الصس -ي -دل -ي -ة اŸرك -زي -ة اسس -ت -ع-دادا Ÿث-ل ه-ذه
اŸن-اسس-اب-ات ال-دي-ن-ي-ة ال-ت-ي ت-رت-ف-ع ف-يها عدد ا◊وادث
اŸنزلية ،حيث ” تخصسيصس  3فرق طبية ‘ شستى
التخصسصسات ‘ ،ح Úشسهد قسسم جراحة العظام تدفقا
كبÒا للمرضسى بسسبب إاصسابتهم بجروح خلل عملية
نحر وتقطيع اأ’ضساحي.
” ك- -ذلك تسس -ج -ي -ل ح -ا’ت إاصس -اب -ة ج -راء ح -وادث
اŸرور وكذا إاصسابات ورضسوضس لدى اأ’طفال بسسبب
السسقوط وحا’ت أاخرى جراء اإ’فراط والنهم ‘ تناول
ال -ل -ح -م ،م -ؤوك -دا أان -ه ” ات-خ-اذ ك-ل اإ’ج-رءات ل-ل-ت-ك-ف-ل
ا÷راح - -ي وال - -ط - -ب - -ي Ãخ - -ت - -ل - -ف ا◊ا’ت ،خ- -اصس- -ة
ا’سستعجالية من طرف الطاقم الطبي وشسبه الطبي،
بحسسب ذات اŸصسدر.
من جهته أاشسار الدكتور حاجي ﬁند ،اıتصس ‘
جراحة العظام Ãصسلحة ا’سستعجا’ت Ãسستشسفى ÚŸ

رئيسس مركز ششؤؤون ا◊جاج Ãكة اŸكرمة:

 12حالة وفاة طبيعية ب Úا◊جاج ا÷زائريÚ

سسجلت البعثة ا÷زائرية للحج Ãكة اŸكرمة 12 ،حالة وفاة طبيعية ب Úصسفوف حجاجنا اŸيامÚ
لغاية يوم السسبت ،ثا Êأايام العيد وأاول أايام التشسريق ،بحسسب حصسيلة قدمها ،أامسس ،زه Òبوذراع رئيسس
مركز شسؤوون ا◊جاج Ãكة اŸكرمة للبعثة ا÷زائرية للحج.
أاوضسح بوذراع ،أان  10حا’ت وفاة طبيعية (من كبار السسن) سسجلت ب Úا◊جاج ا÷زائري Úوحالة
وفاة أاخرى ◊اج من جنسسية جزائرية قدم مع بعثة مغربية إا ¤البقاع اŸقدسسة ،بينما حالة الوفاة
اأ’خÒة هي Ÿعتمرة متأاخرة من شسهر رمضسان الفائت.
لشسارة ،يسستعد ا◊جاج ا÷زائريون لرمي ا÷مرات الثلث ‘ أاول أايام التشسريق بعد اŸبيت ‘
ل إ
مًنى ،حيث سسيسستمر الرمي ليوم Úبالنسسبة للمتعجل Úوثلثة للباق.Ú

دباغ Úبباب الوادي ،ان الطاقم الطبي قام خلل يومي
العيد بخياطة أازيد من  100جرح منذ السساعات اأ’و¤
من اليوم اأ’ول من العيد.
وكشس -فت ال -ط -ب -ي -ب -ة ب -وزار .ن ،م -ن ج-ه-ت-ه-ا ،أان-ه ”
تسسجيل على مسستوى ذات اŸصسلحة ا’سستعجالية عدد
مرتفع من حا’ت الربو بسسبب ٍإارتفاع درجة ا◊رارة
وأايضس- -ا ح- -ا’ت إاٍرت -ف -اع الضس -غ -ط ال -دم -وي والسس -ك -ري
ومشساكل هضسمية بسسبب اإ’فراط ‘ أاكل اللحوم دون
مراعاة الشسروط الصسحية.
ضسمن ا◊ا’ت التي عاينتها واج ،عجوز ذات 70
ع -ام -ا ت -ع -رضست ÷رح وه -ي بصس -دد ت -ق -ط-ي-ع ج-زء م-ن
اÿروف أاصسيبت أاثناءها بجرج عميق على مسستوى اليد،
” التكفل بها بسسرعة .وكذا حالة طفل  ⁄يتجاوز السسنة
إاٍرتطم رأاسسه باأ’ٍرضس بعد سسقوطه خلل انشسغال والدته
بتحضس Òالطعام ،حيث ” معاينته من طرف طبيب
اأ’طفال اŸناوب .فضسل على حالت عديدة أ’صسابات
بحروق على مسستوى الوجه واأ’صسابع واليدين والفخذ
” توجيههم لعيادة ا◊روق اıتصسة بباسستور.
ب -حسسب ع -ب -د ال -رح -م -ان م -ي -م -ون-ة ،رئ-يسس م-ن-اوب-ة
مصسلحة ا’سستعجا’ت باŸسستشسفى ا÷امعي مصسطفى
باشسا ،فإان اŸصسلحة عرفت خلل يومي عيد اأ’ضسحى
توافدا كبÒا بلغ قرابة  400مصساب ،منها أازيد من 150
حالة مرتبطة باإ’صسابات بالسسكاك Úوالسسواط Òخلل
عملية النحر والسسلخ ،ما Áثل أازيد من  ٪80من ›موع
ا◊ا’ت ،إا ¤ج- - -انب تسس- - -ج- - -ي - -ل  200إاصس -اب-ة ج-راء
مضساعفات اأ’مراضس اŸزمنة كداء السسكري والضسغط
الدموي والربو وتسسممات وتخمة بسسبب اإ’فراط ‘
تناول اللحوم و 3حا’ت حوادث مرور.
وذكر أان أاصسعب حالة وصسلت اŸصسلحة كانت لطفلة
تبلغ  8سسنوات تعرضست لطعنة من قرن اÿروف على
مسستوى الظهر وهو ما اسستلزم خضسوعها Ÿراقبة طبية
وتدخل جراحي فوري وحالتها مسستقرة حاليا وخارج
دائرة اÿطر.
وكشسف مصسدر من ا’سستعجا’ت الطبية ا÷راحية
Ÿسس- -تشس- -ف- -ى إاسس -ع -د حسس -ا Êب -ب -ن -ي مسس -وسس ل -واج ،أان
اŸصسلحة اسستقبلت خلل اليوم Úاأ’ول والثا Êمن عيد
اأ’ضسحى ،ما يفوق  150حالة إاصسابة من ﬂتلف الفئات
العمرية أاصسيبوا بجروح باسستعمال السسكاك ‘ Úاليدين
والرجل Úخلل عملية الذبح قدمت لهم اإ’سسعافات
الضس -روري -ة وك -ذا اŸصس -اب Úجسس -م -ان -ي -ا ج-راء ح-وادث
اŸرور والتسسممات الغذائية.

نسشيب يطلع على مدى جاهزية نظام اŸداومة خÓل العيد
اط - -ل - -ع وزي - -ر اŸؤارد اŸائ - -ي - -ة حسشÚ
نسش- - -يب ي- - -ؤم اÿم- - -يسس ،ع- - -ل - -ى م - -دى
جاهزية نظام اŸداومة الذي يهدف إا¤
ضش- -م- -ان اÿدم- -ة ال- -ع- -م- -ؤم- -ي- -ة ل -ل -م -اء
’ضشحى.
والصشرف الصشحي يؤمي عيد ا أ
أاعرب نسسيب خلل زيارة تفقدية ıتلف
هياكل اإ’نتاج والتوزيع وكذا وحدات تطهÒ
و–لية اŸياه ،عن «ارتياحه» لعملية التحضسÒ
ا÷ارية با÷زائر العاصسمة من خلل Œنيد
ال -وسس -ائ-ل اŸادي-ة وال-بشس-ري-ة لشس-رك-ة «سس-ي-ال»
وللمصسالح التابعة لدائرته الوزارية.
أاك -د ال -وزي -ر ‘ ه -ذا الصس-دد ق-ائ-ل« :ل-ق-د
قمنا بتوف Òكافة الوسسائل من أاجل تسسيÒ
ملئم ومريح ليومي عيد اأ’ضسحى وذلك من
خلل –ضس Òمسسبق لهذه العملية» ،معربا ‘
الوقت ذاته عن ارتياحه للسس Òا◊سسن لهذه
ال-ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ي أاط-لقت  48سس-اع-ة ق-ب-ل ال-عيد
لتنتهي بعد  48سساعة من هذا اليوم.
كما نبه نسسيب اŸسسؤوول ÚاŸعني Úأان يوم
العيد يزداد فيه اسستهلك اŸواطن Úللماء
ب-ق-در ك-ب ،Òح-يث يصس-ل ا’سس-ت-ه-لك ال-ي-وم-ي
Ÿي - -اه الشس - -رب ب - -ا÷زائ - -ر ال - -ع- -اصس- -م- -ة إا¤
 1.200.000م Îمكعبﬁ ،ذرا من إامكانية
حدوث ذروة ‘ ا’سستهلك ‘ نهاية اأ’سسبوع،
’سسيما ‘ اليوم اأ’ول من العيد.
‘ ه- -ذا الصس -دد ،أاك -د مسس -ؤوول -و اŸنشس -آات
اŸائية با÷زائر العاصسمة ،أانهم قادرون على

معا÷ة هذه الذروة وهذا بدءاً من السساعة 6
صسباحا ،حيث تكون احتياطات ماء الشسرب ‘
مسستوياتها القصسوى.
ك- -م- -ا أاوضس- -ح ال- -وزي- -ر ب -خصس -وصس خ -دم -ة
التطه Òوالصسرف الصسحي ،أانه ” Œنيد أازيد
من  2.200عون من فرق التدخل ع ÈالÎاب
الوطني ،إا ¤جانب  800إاطار من أاجل إاخلء
النفايات الناجمة عن اأ’ضساحي ‘ ظروف
جيدة.
وأاشسار مسسؤوول من شسركة «سسيال» إا ¤أانه ”
تسسجيل  92تدخل خلل عيد اأ’ضسحى للسسنة
اŸاضسية.

–سشبا Ùليات  23نؤفمÈ

تواصشل عملية اŸراجعة السشتثنائية للقوئم النتخابية
ت-ت-ؤاصش-ل ع-م-ل-ي-ة اŸراج-ع-ة ا’سش-تثنائية
للقؤائم ا’نتخابية ،من خÓل التؤقيع على
ﬁضش-ر ال-ب-ط-اق-ي-ة ا’نتخابية على مسشتؤى
كل البلديات ،فيما تششهد اŸصشالح الؤ’ئية
ع- -م- -ل -ي -ات سش -حب وإاي -داع وث -ائ -ق وم -ل -ف -ات
الÎششح– ،سشبا لÓنتخابات اÙلية اŸقررة
يؤم  23نؤفم ÈاŸقبل.
سستمتد عملية مراجعة القوائم ا’نتخابية إا¤
غاية  13سسبتم ÈاŸقبل ،حيث سسيكون اŸواطنون
غ ÒاŸسس -ج -ل ‘ Úال -ق -وائ -م ا’ن -ت-خ-اب-ي-ة ،سس-ي-م-ا
ال-ب-الغ 18 Úسس -ن-ة ك-ام-ل-ة ي-وم  23ن-وف-م،2017 È
معني Úبتسسجيل أانفسسهم ‘ بلديات إاقامتهم.
وت-رف-ق ع-م-ل-ي-ة ال-تسس-ج-ي-ل ب-وث-ي-ق-ة ت-ث-بت هوية
’قامة .أاما بالنسسبة للذين
اŸعني وأاخرى تثبت ا إ
غÒوا مكان إاقامتهم ،فعليهم التقرب من البلدية
’قامة ا÷ديد التي سستتكفل بكل إاجراءات
مقر ا إ
الشسطب والتسسجيل.
وك -انت وزارة ال -داخ -ل-ي-ة وا÷م-اع-ات اÙل-ي-ة
’قليم قد أاكدت ‘ بيان لها أان اŸكاتب
وتهيئة ا إ
اŸكلفة با’نتخابات على مسستوى البلديات تبقى
مفتوحة كل أايام ا’سسبوع من السساعة  9صسباحا ا¤
غ -اي -ة السس-اع-ة 16سس- -ا و 30دق -ي -ق -ة م -ا ع-دا ي-وم
ا÷معة.
وتتم مراجعة القوائم ا’نتخابية ‘ كل بلدية
–ت مراقبة ÷نة إادارية انتخابية ،حسسب ما ينصس
عليه القانون العضسوي اŸتعلق بنظام ا’نتخابات،
ال-ذي يسس-م-ح ب-ت-ق-د ËاعÎاضس-ات ع-ل-ى ال-تسس-ج-يل
خلل اÿمسسة أايام اŸوالية لتعليق إاعلن اختتام
’ط-راف اŸع-ن-ي-ة
ع -م -ل -ي-ة اŸراج-ع-ة ،وي-ل-زم ك-ل ا أ
بتسسجيل الطعن ‘ ظرف خمسسة أايام ابتداء من

’دارية ،ويتم تقدÁه
تاريخ تبليغ قرار اللجنة ا إ
أامام اÙكمة اıتصسة إاقليميا التي يكون حكمها
’ي شسكل من أاشسكال الطعن.
غ Òقابل أ
وسستكون السسلطات اŸكلفة بتنظيم ا’نتخابات
م-ل-زم-ة ب-وضس-ع ال-ق-ائ-م-ة ا’ن-ت-خ-اب-ية –ت تصسرف
لح-زاب السس-ي-اسس-ي-ة
اŸم -ث -ل ÚاŸؤوه -ل Úق-ان-ون-ا ل -أ
’حرار،
اŸشساركة ‘ ا’نتخابات واÎŸشسح Úا أ
’ضس-اف-ة إا ¤تسس-ل-ي-م-ه-ا ل-ل-ه-ي-ئ-ة ال-ع-ل-يا اŸسستقلة
ب-ا إ
Ÿراقبة ا’نتخابات.
ب- -اŸوازاة م- -ع ان- -ط- -لق ع- -م- -ل- -ي -ة اŸراج -ع -ة
ا’سس-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ل-ل-ق-وائ-م ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة ،تسستمر عملية
سسحب الوثائق اللزمة لتكوين ملف الÎشسح وكذا
ا’يداع التي شسرع فيها يوم السسبت اŸاضسي على
مسس -ت -وى اŸصس -ال -ح اıتصس -ة ب -ال -و’ي -ة ع -ل -ى أان
تسستمر العملية ا ¤غاية  24سسبتم ÈاŸقبل.
وت-خصس ع-م-ل-ي-ة ت-ق-د Ëال-تصس-ري-ح-ات بالÎشسح
’حرار ،وذلك
’حزاب السسياسسية أاو اÎŸشسح Úا أ
اأ
’حزاب التي –صسلت على  4باŸائة من
يشسمل ا أ
’صسوات اŸع Èعنها ‘ الدائرة ا’نتخابية خلل
اأ
’خÒة أاو التي تتوفر على 10
ا’نتخابات اÙلية ا أ
’قل ‘ اÛالسس الشسعبية اÙلية
منتخب Úعلى ا أ
’حزاب السسياسسية التي تشسارك
للو’ية اŸعنية ،أاو ا أ
’ول مرة ‘ ا’نتخابات وهي اŸطالبة بتدعيم
أ
’قل عن كل مقعد
قائمتها بـ  50توقيعا على ا أ
مطلوب شسغله.
و‘ نهاية شسهر أاكتوبر اŸقبل ،سستعطى إاشسارة
انطلق ا◊ملة ا’نتخابية ،وذلك  25يوما قبل
بداية ا’نتخابات على أان تنتهي قبل ثلثة أايام من
ت -اري -خ ا’قÎاع ،حسسب م -ا ي -نصس ع -ل -ي -ه ال-ق-ان-ون
العضسوي اŸتعلق بنظام ا’نتخابات.

األحد  03سسبتمبر  201٧م
الموافق لـ  12ذي الحجة  1438هـ

»æWh

عنابة تعيشش وضضعا كارثيا بانعدإم إŸاء إلشضروب

ا’سضتنجاد بصضهاريج اŸياه ’حتواء غضضب السضكان

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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مبادرإت تضضامنية Ãناسضبة إلعيد وإلدخول إŸدرسضي ‘ معسضكر

أاضضاحي لعمال النظافة ومشضاركة اŸسضن Úوالعجزة العيد اŸبارك

لسضكات غضضب سضكان إŸدينة ،سضوى إلسضتنجاد بصضهاريج إŸياه كحل بديل
Œ ⁄د إلسضلطات إÙلية لولية عنابة بدي Óإ
لحياء أإزمة حقيقية حيث ⁄
÷فاف إ◊نفيات إلتي تشضهدها عنابة منذ أإيام ،على غرإر صضبيحة إلعيد ،حيث عاشضت عديد إ أ
يتم تزويدهم باŸاء ،كما وعدت بذلك إ÷زإئرية للمياه وهو ما أإجج غضضب سضكان إلولية.

عنابة :هدى بوعطيح
كان العنابيون قد أابدوا تخوفهم قبل
حلول عيد األضسحى اŸبارك من اسستمرار
أازم -ة اŸي -اه ،لسس -ي -م -ا وأان ولي -ة ع -ن-اب-ة
تشس -ه -د م -ن -ذ أاي-ام ،ان-ق-ط-اع-ا م-ت-ك-ررا ‘
عملية التزويد باŸياه الصسا◊ة للشسرب،
تصسل ‘ بعضص األحياء إا 10 ¤أايام أاو
أاك .Ìوقد كان تخوف العنابيﬁ ‘ Úله،
حيث  ⁄يتم تزويد عديد األحياء باŸاء
يوم العيد ،وأاحياء أاخرى ” تزويدها Ÿدة
نصسف سساعة أاو سساعة على األك .Ìاألمر
ال -ذي أاث-ار ح-ف-ي-ظ-ة سس-ك-ان ع-ن-اب-ة ال-ذي-ن
تذمروا من عدم وفاء ا÷زائرية للمياه ـ
وح-دة ع-ن-اب-ة  -ب-وع-وده-ا ب-ات-خ-اذ ج-م-يع
اإلج- -راءات م- -ن أاج- -ل ت -وف ÒاŸي -اه ي -وم
العيد بصسورة منتظمة وعادلة على قدر
اإلمكان ،وبأان التوزيع سسيكون من حوا‹
السس- -اع- -ة السس- -ادسس- -ة صس -ب -اح -ا إا ¤غ -اي -ة
اŸسساء.
إاثر ذلك شسهد يوم العيد حالة غليان
شس -دي -د ،ح -يث خ -رج م -ئ -ات الشس -ب-اب إا¤

الشسارع لÓحتجاج على عدم توف ÒاŸياه
لتسسهيل عملية ذبح أاضسحية العيد ،حيث
سس- -ارعت السس- -ل- -ط -ات اÙل -ي -ة لح -ت -واء
غضسب سس - -ك - -ان ال - -ولي- -ة والسس- -ت- -ن- -ج- -اد
بصس -ه -اري -ج اŸي -اه وت -وفÒه-ا ‘ ﬂت-ل-ف
أاحياء ولية عنابة .وقد ” تخصسيصص سسعر
 05لÎات من اŸياه بـ 25دج ،وŒ ⁄د
ال- -ع -ائ Ó-ت أام -ام شس -ح ا◊ن -ف -ي -ات وأازم -ة
ال-ع-طشص ا◊ق-ي-ق-ي-ة ال-ت-ي ت-ع-يشس-ها عنابة،
سسبي Óآاخر سسوى شسراء مياه الشسرب.
قرر أابناء بونة مواصسلة احتجاجهم إا¤
غاية تسسوية مشسكل اŸياه الذي بات يؤورق
ح -ي-ات-ه-م ال-ي-وم-ي-ة ،م-ؤوك-دي-ن أان-ه م-ن غÒ
اŸع -ق -ول ع -دم ت -زوي -ده -م Ãي-اه الشس-رب
ألك Ìم - -ن  15ي-وم-ا ك-ام-ل-ة ،ح-يث ن-ددوا
بالوضسعية التي آالت إاليها ﬂتلف أاحياء
ولية عنابة ،لسسيما صسبيحة العيد الذي
ي -ح -ت-اج ل-ت-وف ÒاŸاء ل-ت-ن-ظ-ي-ف ﬂل-ف-ات
عملية ذبح أاضسحية العيد.
وق-ال سس-ك-ان ع-ن-اب-ة ،إان-ه-م سس-ئ-م-وا م-ن
اسس -ت -خ -دام الصس-ه-اري-ج ألج-ل ت-وف ÒاŸاء
الشس -روب وال -ت -ن -ق -ل ب -ال -ق-ارورات وال-دلء

÷لب اŸياه من الينابيع ،واŸعاناة التي
يكابدونها ‘ عز الصسيف بحثا عن اŸاء.
واألده -ى م -ن ذلك ،أان ال -ب -عضص أاصس-ب-ح-وا
يسستنجدون باŸياه اŸعدنية للوضسوء أاو
الغتسسال.
م-ع ك-ل ه-ذا ت-ق-ف السس-ل-ط-ات ال-ولئ-ي-ة
عاجزة أامام توف ÒاŸاء لسسكان اŸدينة،
الذين يعيشسون معاناة حقيقية .وقد أارجع
م -دي -ر ا÷زائ-ري-ة ل-ل-م-ي-اه ،وح-دة ع-ن-اب-ة،
السس -بب ال -رئ -يسص إا ¤ان -خ-ف-اضص م-نسس-وب
م -ي -اه سس -د الشس -اف -ي-ة ب-ولي-ة ال-ط-ارف إا¤
ال- -نصس- -ف ،ح -يث ت -راج -ع مسس -ت -وى الضس -خ
ب- -ال- -ق- -ن- -وات ال- -رئ- -يسس -ة Ÿدي -ن -ة ع -ن -اب -ة
وضسواحيها من  5800إا 1800 ¤م Îمكعب
‘ السس - -اع- -ة ،إاضس- -اف- -ة إا ¤الن- -كسس- -ارات
اŸفاجئة ‘ القنوات الرئيسسية.
وأاشس -ار اŸع -ن -ي إا ¤ات -خ-اذ اإلج-راءات
ال Ó-زم -ة م -ن خ Ó-ل إاع-ادة ت-أاه-ي-ل اآلب-ار
والشسبكات ،واŸقدرة بـ 32بئرا .كما أارجع
عدم وصسول اŸاء إا ¤ا◊نفيات ‘ بعضص
األحياء اŸرتفعة رغم فتح القنوات إا¤
انعدام قوة الضسخ.

خصش إŸك - -تب إل - -ولئ- -ي ل- -ل- -هÓ- -ل
لح- - -م- - -ر إ÷زإئ- - -ري ب- - -دع - -م م - -ن
إ أ
إلسضلطات إلولئية ŸعسضكرÃ ،ناسضبة
لضض-ح-ى وإل-دخ-ول إŸدرسض-ي،
ع-ي-د إ أ
ع-م-ال إل-ن-ظ-اف-ة إل-تابع Úللمؤوسضسضة
إل-ع-م-وم-ي-ة ل-رف-ع إل-ن-ف-اي-ات إŸنزلية
Ãبادرة قيمة شضملت توزيع أإضضاحي
لدوإت إŸدرسضية على فئة
إلعيد وإ أ
من عمال إلنظافة.
اسس- -ت- -ف- -اد م- -ن ال -ع -م -ل -ي -ة  50عامÓ
ب -اŸؤوسسسس -ة ع -ن ط -ري -ق ال -ق -رع -ة ،ح-يث
ج -اءت اŸب -ادرة ل -ت -ع -زي-ز ق-ي-م ال-تضس-ام-ن
الج -ت -م -اع -ي م-ع ه-ذه ال-ف-ئ-ة ال-هشس-ة م-ن
العمال التي عانت األمّرين نتيجة عدم
اسستÓم أاجورها ‘ الفÎة اŸمتدة من
عيد الفطر اŸاضسي.
خ Ó-ل إاشس -راف -ه ع -ل -ى ت -وزي-ع اأضس-اح-ي
ال -ع -ي -د ع -ل -ى ع -م -ال م -ؤوسسسس -ة ال -ن-ظ-اف-ة
العمومية ،أاكد وا‹ معسسكر ﬁمد لبقة،
أانه سسيظل مسساندا لعمال النظافة بصسفته
رئيسسا Ûلسص إادارة اŸؤوسسسسة العمومية
الولئية لرفع النفايات اŸنزلية ،موضسحا
أان زمن اإلجحاف اŸسسجل ‘ حق هذه
 ¤وأانه ”
الفئة الهشسة من العمال قد و ّ
ال - -ت - -وصس - -ل ◊ل - -ول بشس - -أان مشس - -اك- -ل- -ه- -م
اŸط -روح -ة وال -ن -اج -م -ة ع-ن ع-دم ت-ل-ق-ي

اŸسستحقات الشسهرية ‘ أاوانها.
‘ هذا السسياق ،أاوضسح لبقة أانه سسيتم
مسستقب Óاإلزام البلديات بتقد Ëاإلعانات
اŸال -ي -ة ‘ وق -ت -ه -ا وأان أاي ب -ل -دي -ة –رم
مؤوسسسسة النظافة من اإلعانات الدورية لن
تتم اŸصسادقة على ميزانيتها ،كما أاوضسح
اŸسس-ؤوول ،م-ط-م-ئ-ن-ا ع-م-ال ال-ن-ظ-اف-ة أان-ه
سس -ي -ع-اد ال-ن-ظ-ر ‘ تشس-ك-ي-ل-ة ›لسص إادارة
اŸؤوسسسسة ووضسع حّد للتجاوزات اŸسسجلة
‘ تسسيÒها.
‘ ا÷انب اŸتعلق بالتضسامن والتكافل
الج -ت -م -اع -ي Ãن -اسس -ب -ة ع -ي -د األضس-ح-ى
اŸب- -ارك ،شس- -اركت السس -ل -ط -ات اÙل -ي -ة
Ÿعسسكر ،اأمسص ،اŸقيم Úبدور العجزة
ف-رح-ة ال-ع-ي-د وق-اسس-م-ت-ه-م أاج-واء ع-ائ-ل-ية
حميمية باŸناسسبة.
ك- -م- -ا ب -ادرت ه -ي -ئ -ة ال -ه Ó-ل األح -م -ر
ا÷زائري إا ¤توزيع مÓبسص العيد ،اŸؤون
ال -غ -ذائ -ي -ة واÙاف -ظ اŸدرسس -ي -ة ع -ل -ى
ال-تÓ-م-ي-ذ اŸع-وزي-ن ‘ اŸن-اط-ق ال-ن-ائ-ية
اŸنتشسرة بقرى وجبال بني شسقران ،حيث
رافقت «الشسعب» هذه العملية التضسامنية
ال -ت -ي اسس -ت -حسس-نت م-ن ط-رف اŸواط-نÚ
وسسكان اŸناطق اŸعزولة.

معسسكر :أام ا .Òÿسس

إلتزموإ بتعلميات مديرية إلتجارة بالبليدة

 2000تاجر وعون مراقبة التزموا باŸداومة

البجاويون يحيون العيد ‘ أاجواء من الÎاحم والتضضامن
أإح -ي-ا سض-ك-ان ولي-ة ب-ج-اي-ة ع-ل-ى
غ -رإر ب -اق-ي ولي-ات إل-وط-ن ،ع-ي-د
لضضحى إŸبارك ‘ جّو ديني سضاده
إ أ
إل - -ت - -غ - -اف - -ر وإلÎإح - -م ب Úأإف- -رإد
إÛت -م -ع ،ي-ع-كسش إل-ق-ي-م إلسض-ام-ي-ة
لسضÓ-م-ي
إل -ت -ي ج -اء ب -ه -ا إل ّ-دي -ن إ إ
إ◊ن- - -ي- - -ف ويÈز أإصض - -ال - -ة وك - -رم
إ÷زإئري.Ú
سسادت أاجواء من البهجة والتضسامن
اق -ت -داء بسس -ن -ة سس ّ-ي -دن-ا إاب-راه-ي-م ع-ل-ي-ه
السسÓم ،حيث خرج البجاويون صسبيحة
لول م -ن ال -ع -ي -د م -ت -ج -ه Úإا¤
ال- -ي -وم ا أ
لداء صسÓة العيد .كما دعا
اŸسساجد أ
ف -ي -ه -ا أائ -م -ة اŸسس -اج -د إا ¤ال -تسس -ام -ح
وال -ت-آازر ون-ب-ذ ع-وام-ل ال-ف-رق-ة وال-ف-ت-ن-ة
Óخرين
والعنف وتقد Ëيد اŸسساعدة ل آ
وإاصس Ó- -ح ذات ال - -ب Úوالب - -ت - -ع- -اد ع- -ن
لق-ت-داء ب-ال-ق-يم السسامية
اÿصس-وم-ات وا إ
التي تدعو إاليها السسنة النبوية الشسريفة.
بعدها توجهت جموع اŸصسل Úإا ¤نحر
لضساحي.
اأ
ال -ي -وم ال -ث -ا Êم -ن ال -ع-ي-د ،خّصس-صس-ت-ه
لقارب وأاخذ
غالبية العائÓت لزيارة ا أ
لخ- -ر م- -ا ي- -ع- -رف ب- -ه- -دي- -ة
ال - -ب - -عضص ا آ

لبناء
اÿطيبات ،التي تقدمها عائÓت ا أ
‘ اŸن -اسس -ب -ات ال -دي-ن-ي-ة ‘ أاج-واء م-ن
التكافل والÎاحم.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،ح -رصست مصس -ال -ح
النظافة ببلديات الولية ،على توف Òكل
لم -ن
ظ- -روف الّ- -راح- -ة وال- -ن- -ظ- -اف- -ة وا أ
للمواطن ،Úمن خÓل اتخاذ جملة من
لجراءات السستثنائية ،على
التداب Òوا إ
غرار Œنيد مؤوسسسسة النظافة أاعوانها
÷م-ع ال-ن-ف-اي-ات اŸن-زل-ي-ة خÓ-ل ي-ومي
لضسحى ،وفقا لÈنامج خاصص ”
عيد ا أ
تسسطÒه باŸناسسبة .كما فتحت اŸذابح
أاب -واب -ه -ا أام -ام اŸواط -ن Úال -راغ-ب‘ Ú
ن -ح -ر أاضس -اح-ي-ه-م ب-ه-ا ،وسسّ-خ-ر ب-ي-اط-رة
لضساحي
Óشسراف على سسÓمة ◊وم وا أ
ل إ
صسونا لصسحة اŸواطن.
قصس- -د ضس -م -ان ت -ن -ق -ل اŸواط -ن‘ Ú
ظ- -روف حسس -ن -ة ل -قضس -اء ع -ط -ل -ة ع -ي -د
لضسحى مع ذويهم وأاهاليهم ،سسطرت
اأ
شس -رك -ة ال -ن -ق -ل الÈي ب -رن -ا›ا خ-اصس-ا
لضسمان اÿدمة باŸناسسبة .كما سسهرت
لمن الوطني على مسستوى كل
مصسالح ا أ
ال-ب-ل-دي-ات ع-ل-ى ت-ن-ف-ي-ذ ت-داب Òوق-ائ-ي-ة،
خ - -اصس - -ة ت- -أام ÚاŸرور ونشس- -ر آال- -ي- -ات

اŸرور وال-دوري-ات ال-راج-ل-ة واŸت-ن-ق-ل-ة
على مسستوى مناطق الختصساصص.
باŸناسسبة ،قامت مصسالح أامن ولية
بجاية ،بتنظيم زيارة تضسامنية لفائدة
لط - -ف - -ال واŸرضس - -ي اŸت - -واج - -دي - -ن
اأ
ب- -اŸسس- -تشس- -ف- -ي- -ات ،ب- -غ -ي -ة م -ؤوازرت -ه -م
لمن الوطني
و–سسيسسهم بأان مصسالح ا أ
تقف إا ¤جانبهم ‘ كل الظروف ،مع
مشس- -ارك- -ت- -ه -م ف -رح -ة ال -ع -ي -د .ك -م -ا ”
باŸناسسبة تنظيم زيارة ميدانية لفائدة
لط -ف -ال اŸت -واج -دي-ن Ãرك-ز ح-م-اي-ة
اأ
ال -ط-ف-ول-ة اŸسس-ع-ف-ة ب-إاح-دادن ،وت-وزي-ع
هدايا رمزية على هذه الفئة التي ⁄
–ظ بفرحة العيد وسسط دفء العائلة.
هذه اللتفاتة التي تقوم بها مصسالح
أامن الولية ،تدخل ‘ إاطار السسياسسة
التواصسلية اŸنتهجة من قبل اŸديرية
Óم -ن ال-وط-ن-ي وال-رام-ي-ة إا¤
ال -ع -ام -ة ل  -أ
تقريب اŸواطن من شسرطته ،مع دعم
روح ال -ت -ك -اف -ل الج -ت -م -اع-ي ب Úأاف-راد
لم - -ن ال - -وط- -ن- -ي وﬂت- -ل- -ف شس- -رائ- -ح
اأ
اÛتمع.

بجاية :بن النوي توهامي

لضضحى إŸبارك ‘
مّر يوما عيد إ أ
سضÓ-م وج-و ط-ب-ي-ع-ي ه-ادئ Ãختلف
ب -ل-دي-ات إل-ب-ل-ي-دة  ،25خ - -اصض - -ة وأإن
م-دي-ري-ة إل-ت-ج-ارة ضض-م-نت ‘ ه-ذين
إليوم ،Úمناوبة ومدإومة ÃحÓت
بيع إŸوإد إلسضتهÓكية إلوإسضعة مثل
إŸوإد إل- -غ -ذإئ -ي -ة وب -ي -ع إÿضض -روإت
وإلفاكهة ،وأإيضضا باıابز وﬁطات
إلتزود بالوقود.
‘ ه- - -ذا السس- - -ي- - -اق ،ج- - -ن- - -دت اإلدارة
الوصسية ،ما يقارب  2000تاجر لبيع اŸواد
الغذائية واÿبز باÿصسوصص ،توزعوا على
ب -ل -دي-ات ال-ولي-ة  ،25لضس - -م - -ان وف- -رة ‘
اŸواد السستهÓكية الضسرورية ،كا◊ليب
واÿب- - -ز وم- - -ا إا ¤ذلك (ع- - -دد اıاب - -ز
اŸع-ن-ي-ة ب-اŸن-اوب-ة ب-لغ ﬂ 149ب-زة ،اأم-ا
عدد Óﬁت اŸواد الغذائية ،فحددت
بـ 1129فضس- - -اء Œاري ،وب - -ال - -نسس - -ب - -ة

للصسيدليات اŸناوبة فقارب عددها 50
صس- -ي- -دل- -ي- -ة ،وتسس- -خ– Òت اÿدم- -ة 42
ﬁطة بيع وتزويد الزبائن Ãختلف أانواع
الوقود).
اإ ¤جانب ذلك ” ،تكليف نحو 100
عون مراقبة ،مهمتهم معاينة مدى التزام
التجار اŸكلف ÚباŸناوبة .فيما شسهدت
Óﬁت ب- -ي- -ع اÿضس -ر وال -ف -اك -ه -ة أايضس -ا،
نشساطا Œاريا Ãختلف األسسواق الشسعبية،
م-ث-ل ب-اب ال-رح-ب-ة وسس-ط م-دي-ن-ة ال-بليدة،
والطريق العام والرئيسص ‘ أاولد سسÓمة،
وÃحيط سسوق بوقرة التجاري ،فضس Óعن
ح -رك -ي -ة ونشس -اط ب -اŸق -اه -ي ،وإان ك -انت
ضس-ع-ي-ف-ة ب-ال-نسس-ب-ة لسس ÒاŸرك-ب-ات .ف-ي-ما
شسهدت Óﬁت بيع اللحوم «ا÷زارين»،
اإق -ب -ال مشس -ه -ودا ل -ل-زب-ائ-ن ،ق-دم-وا ألج-ل
تقطيع أاضسحية العيد.

البليدة :لينة ياسسمÚ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الحد  ٠3سصبتمبر  ٢٠1٧م
الموافق لـ  1٢ذي الحجة  143٨هـ

ترسسيخا لقيم التواصسل والتكافل

أامن و’ية ا÷زائر ينظم زيارات لألطفال اŸرضشى واŸسشنÚ

العدد
1٧4٢9

إاصسابات متعددة والسسبب واحد

07

مسشتششفى بن زرجب بوهران يسشتقبل  200إاصشابة
’صس -اب -ة ج -راء
Œاوز ع- -دد ح -ا’ت ا إ
ع -م -ل -ي -ات ال -ن -ح -ر والسس -ل -خ إاضس -اف -ة إا¤
أاسس- -ب- -اب م- -رضس- -ي- -ة أاخ- -رى ك- -ال- -ت -خ -م -ة
وا◊روق أاك Ìمن  200حالة ،اسستقبلها
اŸسستشسفى ا÷امعي ا◊كيم بن زرجب
’ضس-ح-ى وإا ¤غ-اية
خÓ-ل ي-وم-ي ع-ي-د ا أ
منتصسف نهار اليوم الثا.Ê

براهمية مسسعودة
ب -حسصب مسص -ؤوو‹ م -ن-اوب-ات وع-ام-ل Úذات
اŸؤوسص ّسص-ة ،اسص-ت-ق-ب-لت مصص-ل-ح-ة السصتعجالت
التابعة لهم زهاء  ٢٢٠إاصصابة ،منها  1٠٠حالة
من التخمة ،جراء اإلفراط ‘ تناول اللحوم

والشصحوم وكذا اŸشصروبات الغازية وكذا 9٠
إاصصابة بجروح ﬂتلفة ‘ اليدين والقدمÚ
والرأاسض خÓل عملية نحر األضصاحي وتقطيع
اللحم ،وفقما أاشص Òإاليه.
أاضصافت أان ذات اŸصصلحة اسصتقبلت منذ
السص -اع -ات األو ¤م -ن ال -ي-وم األول م-ن ال-ع-ي-د
ول-غ-اي-ة م-ن-تصص-ف ن-ه-ار ال-ي-وم ال-ث-ا 3٠ Êحالة
ألشصخاصض من ك Óا÷نسص Úأاصصيبوا بحروق
ﬂتلفة الدرجات ،بسصبب سصوء اسصتعمال النار
ل -لشص -واء ،ه -ذا ن -اه -يك ع-ن اسص-ت-ق-ب-ال ح-الت
أاخ- -رى م- -ن ال -رضص -وضض وﬂت -ل -ف األم -راضض
ك-السص-ك-ري وارت-ف-اع الضص-غ-ط ال-دم-وي ،فضصÓ-
ع- -ل- -ى إاصص- -اب- -ات بسص- -بب اإلف- -راط ‘ ت -ن -اول
اıدرات.

قدسشية العيد ببومرداسس  ÈŒما أافسشده جششع التجار

الشسعب /ن -ظ -مت مصص -ال -ح أام -ن ولي -ة
لضص-ح-ى اŸب-ارك
ا÷زائ-ر Ãن-اسص-ب-ة ع-ي-د ا أ
ع Èدوائرها الـ ،13زيارات جوارية لفائدة
لط- -ف- -ال اŸرضص- -ى وك- -ذا اŸسص- -ن Úب -دور
اأ
ال- -ع- -ج- -زة ،م- -ن- -ه -ا اŸسص -تشص -ف -ى ا÷ام -ع -ي
مصص -ط -ف -ى ب -اشص -ا ،مسص-تشص-ف-ى حسص-ان ب-ادي
با◊راشض ،مسصتشصفى الرويبة ،مسصتشصفى بني

مسص- -وسض ،مسص -تشص -ف -ى ن -ف -يسص -ة ح -م -ود ،دار
اŸسص- -ن Úسص- -ي- -دي م -وسص -ى ،دار ال -ط -ف -ول -ة
اŸسصعفة بالدرارية.
“ت خÓ- -ل ه- -ذه ال -زي -ارات ا÷واري -ة
Óطفال واŸسصن ،Úمع
تقد Ëهدايا رمزية ل أ
التمنّي لهم Ãوفور الصصحة والعافية خÓل
العيد اŸبارك.

ل-ق-يت ه-ذه الل-ت-ف-ات-ة اسص-ت-حسصانا كبÒا
لطفال اŸرضصى وكذا
وقبول أاك Èمن قبل ا أ
Óمن
اŸسصن ،Úباعتبار أان اŸديرية العامة ل أ
ال -وط -ن -ي ت -و‹ اه -ت -م-ام-ا ب-ال-غ-ا Ãث-ل ه-ذه
اŸبادرات التي تندرج ضصمن اسصÎاتيجيتها
التي تعتمد على التواصصل والتكافل مع هذه
الشصريحة ‘ هذه اŸناسصبات.

بعد أان وجدت ذراعه اليسسرى بشساطئ الصسابÓت

مصشالح اأ’من بالعاصشمة تفك لغز جرÁة قتل الششيخ الذي نك ّل بجثته
الشس- -عب“ /ك- -نت مصس- -ال- -ح أام -ن و’ي -ة
ا÷زائر ‡ثلة ‘ فرقة البحث والتدخل،
من معا÷ة قضسية تكوين جمعية أاشسرار،
’صس- -رار
ال - -ق - -ت - -ل ال - -ع - -م- -دي م- -ع سس- -ب- -ق ا إ
والÎصس- -د ،ال- -ت- -ن -ك -ي -ل ب -ج -ث -ة ،السس -رق -ة
اŸوصس- - -وف - -ة اŸقÎن - -ة ب - -ت - -واف - -ر ظ - -روف
اسس -ت-ع-م-ال ال-ع-ن-ف وال-ت-ع-دد ،وضس-ع ل-لسسÒ
مركبة أاجنبية بلوحة ترقيم وهمية من
’جراءات ا÷مركية ،حيث
دون القيام با إ
“كنت ذات اŸصسالح من فك لغز اختفاء
شسيخ بتاريخ  04افريل اŸنصسرم كان على
م Ïمركبته.
تعود حيثيات قضصية ا◊ال بعد العثور على
ذراع بشصرية بشصاطئ الصصابÓت ،تنقل خÓلها

اÙق -ق -ون ل -ف -رق -ة ال-ب-حث وال-ت-دخ-ل Ÿع-اي-ن-ة
ا◊ادث وفتح –ريات ‘ هذا الشصأان ،حيث ”
إاخضصاع اليد لعملية رفع البصصمات من قبل فرقة
ال -ت -ح -ق -ي -ق ‘ الشص -خصص -ي -ة“ ،ك-ن م-ن خÓ-ل-ه-ا
اÙق- -ق -ون م -ن –دي -د ه -وي -ة اŸشص -ت -ب -ه ف -ي -ه
اŸعروف لدى اŸصصالح األمنية واÙكوم عليه
‘ قضصايا سصرقة السصيارات ” ،توقيفه والكشصف
عن ظروف ومÓبسصات القضصية.
اتضصح أانها جرÁة قتل اسصتهدفت الضصحية
من اجل سصرقة مركبته وذلك بإايهامه من قبل
اŸشصتبه فيه بأانه زبون يود نقله ،حينها اعتدى
عليه بضصربه Ãطرقة حديدية أاودت بحياته ومن
ثم قام بتقطيع جسصده ،نقل ا÷ذع إا ¤وادي
ا◊راشض من اجل التخلصض منه ‘ ح Úقام

بدفن كل من الرأاسض والرجل Úبداخل مسصتودع
وق -ام ب -ن -ق-ل سص-ي-ارة الضص-ح-ي-ة إا ¤ولي-ة داخ-ل-ي-ة
وبيعها ألحد اŸشصبوه Úوهو مسصبوق قضصائيا ‘
سصرقة اŸركبات وتزوير وثائقها.
” توقيف اŸشصتبه فيه الثا Êواتضصح أان
اŸشصتبه فيهما ينتميان إا ¤شصبكة ﬂتصصة ‘
سص -رق -ة السص -ي -ارات وال -ت-ه-ريب ال-دو‹ وال-ت-زوي-ر
واسصتعمال اŸزور ‘ الوثائق اŸتعلقة بها‘ ،
ح ” Úضصبط واسصÎجاع مركبتﬁ Úل تهريب
Óيهام على
وﬁل سص Òبلوحات ترقيم وضصعت ل إ
أانها صصحيحة ،ذاكرات ووثائق تعود إا ¤مركبات
ﬁل سص -رق -ة ب -ولي -ة ال -ع -اصص -م -ة وولي -ة أاخ -رى
داخ-ل-ي-ة ،م-ع-دات تسص-ت-ع-م-ل ‘ سص-رق-ة السصيارات
ومبلغ ما‹ قدره  1٧٠الف دينار.

طقوسس تتكرر كل موسسم

الششواء ‘ الÈية ...عادة صشنعها ششباب خنششلة

أاصس -ب -حت ع -ادة –ضس Òالشس-واء ‘ الÈي-ة
باŸسساحات اÿضسراء وعلى ضسفاف السسدود
وبسس -ف -وح ا÷ب -ال ع -ادة ل -دى شس -ب -اب و’ي-ة
خنشسلة وﬂتلف مناطقها ‘ ثا Êأايام عيد
’ضسحى اŸبارك.
ا أ
بحسصب بعضض شصباب مدينة خنشصلة أانه وبعد
مرور أاول أايام العيد الذي يطبعه ذبح األضصحية
وصصلة األرحام وتقد Ëالتها Êيلتقي الشصباب ‘
ثا Êأايامه لÓتفاق حول أاي وجهة يقصصدونها من
أاجل قضصاء يوم ‘ العراء و–ضص Òالشصواء ‘ أاجواء
صصداقة تطبعها فرحة العيد وبهجة التقاء الشصباب
Ãناطق خنشصلة الطبيعية اÓÿبة.
وأاظهر (معتز.ز  3٠سصنة) وهو أاحد أابناء مدينة
خنشصلة لـ»وأاج» نيته هو وأاربعة من أاصصدقائه ‘
التوجه نحو منطقة ع Úميمون ا÷بلية التابعة
لبلدية طامزة ( ٢٠كلم عن خنشصلة) و–ديدا قرب
أاحد منابع اŸاء الطبيعية اŸسصماة «ع Úالعنصصل»
بعد أان اتفقوا مسصبقا على جلب قطع اللحم من
أاضصاحيهم عقب تقطيعها وهي العملية التي عادة
م- -ا ت- -ت- -م ‘ ث- -ا Êأاي- -ام ال- -ع- -ي- -د أاي ب -ع -د أان Œف
األضصحية.
واسصتطرد معتز يقول «أان التوجه نحو اŸناطق
ا÷بلية و–ضص Òالشصواء عادة ترسصخت لديه ولدى
أاصصدقائه فضص Óعن عديد شصباب الولية» .أاما عن
ال -ت -حضص Òل -ه -ا ف -األم-ر سص-ه-ل ك-م-ا ق-ال « م-ا ع-ل-ى
ا÷ماعة إال جلب قطعة من ◊م األضصحية والتي
يحبذون أان تكون من كتف األضصحية واŸعروفة
لدى سصكان اŸنطقة ب «اŸسصÓن» Ÿا يجدون فيها
م- -ن ذوق ‡ي- -ز وال- -ت- -وج- -ه ن- -ح -و اŸك -ان اÙدد
والسصتمتاع بيومهم».

روح ا÷ماعة تصشنع اأ’لفة
والسشرور ‘ نفوسس الششباب
من جهته أاوضصح يوسصف الشصاب الثÓثيني أانه
ولتهيئة جو «حفلة الشصواء» كما وصصفها يتع Úعلى

الشص -ب -اب رصض األح -ج-ار ب-ط-ري-ق-ة مسص-ت-دي-رة ع-ل-ى
األرضض ليوضصع وسصطها الفحم الذي ” جلبه لغرضض
إايقاد النار والذي يضصاف إاليه شصيء من ا◊طب
الذي يجري جمعه من الغابة وبعد أان تشصعل النار
تبدأا عملية شصواء اللحم و“ليحه (إاضصافة اŸلح
ل -ل -ح -م) وي -حضص -ر الشص -ب -اب اآلخ -رون اÿب -ز ال -ذي
تضصاف إاليه «الهريسصة» ويح Úبعدها وقت األكل
فيتذوق هذا الشصاب من ◊م أاضصحية الشصاب اآلخر
وهكذا دواليك.
كما يصصنع الشصباب وفقا لذات الشصاب جوا
من الفرحة ع Èسصرد النكت وتسصلية بعضصهم
البعضض وما يزيد ا÷و لطفا السصتدارة حول
اإب -ري -ق الشص -اي ال -ذي ي -ج -ل -ب -ون مسص -ت -ل -زم -ات-ه
ويقومون بتحضصÒه بع ÚاŸكان كونه حسصب
ذات اŸتحدث مسصه Óللهضصم عÓوة على اأن
الشصباب يجدون فيه مذاقا ‡يزا عقب اإنهاء
الأكل.
تعت Èجبال شصلية اŸعروفة بكثافة غطائها
الغابي والواقعة ببلدية يابوسض بولية خنشصلة

من اأك ÌاŸناطق التي يقصصدها شصباب خنشصلة
والوليات اÛاورة لها Ÿا من سصحر خاصض
زادته اأشصجار «الأرز الأطلسصي» الفريدة من
نوعها جمال ورسصمت لوحات طبيعية جعلت
الشصباب ‘ مناسصبات عيد الأضصحى يقضصون
ثا Êاأيامه بالقرب من «شصاليهات شصلية» ‘
اأعا‹ ا÷بال مسصتمتع Úبتحضص« Òالشصواء».
ويجمع عدد من شصباب مدينة خنشصلة الذين
التقت بهم «واأج» اأنهم ل يرغبون بدي Óعن
غابات شصلية وع Úميمون ‘ ثا Êاأيام العيد
ل- -ت- -حضص Òالشص- -واء م- -عÎف Úاأن اÿروج ن- -ح -و
اŸسص - -اح - -ات اÿضص - -راء ‘ ه - -ذه اŸن- -اسص- -ب- -ة
اأصصبحت لديهم عادة ومتعة من نوع خاصض ل
ي -ت -ذوق ط -ع -م -ه -ا اإل م -ن ج -رب -ه-ا وف-ق-ا لأح-د
الشصباب الذي اأضصاف اأيضصا اأن العدوى انتقلت
حتى لأفراد عائلته اللذين يختارون ضصفاف
سص -د «ب-اب-ار» ويسص-ت-م-ت-ع-ون ب-ث-ن-ي اأي-ام ع-ي-ده-م
هناك.

غ-طت أاج-واء ال-ف-رح وال-ب-ه-جة التي
’طفال
غمرت مشساعر اŸواطن Úوفئة ا أ
’خصس ال- -ت -ي ع -اشس -ه -ا سس -ك -ان و’ي -ة
ب- -ا أ
ب-وم-رداسس ط-ي-ل-ة ي-وم-ي ال-عيد قلي Óمن
م -ظ -اه -ر ا’سس -ت -غ Ó-ل ال-ف-اضس-ح ل-ل-ت-ج-ار
ال -ذي -ن أال-ه-ب-وا بشس-ج-ع-ه-م اŸف-رط أاسس-ع-ار
اÿضسر والفواكه ،مÓبسس العيد وحتى
’ضس-ح-ي-ة ‘ سس-اب-ق-ة  ⁄تشس-ه-دها بعضس
ا أ
اŸواد و‘ مشسهد  ⁄يجد له اıتصسون
ت -فسسÒا ب-ع-د أان خ-رجت اŸع-امÓ-ت ع-ن
قواعد السسوق إا ¤حد وصسل فيه سسعر
الكوسسة  500دينار بÈج منايل..

بومرداسس :ز .كمال
أاج -واء م -ن السص -ك-ي-ن-ة وال-ط-م-أان-ي-ن-ة سص-ادت
مناطق ولية بومرداسض يومي عيد األضصحى
اŸب - -ارك وسص - -ط إاج - -راءات أام - -ن- -ي- -ة أاع- -دت
خصص -يصص -ا ل -ه -ذه اŸن -اسص -ب -ة ال -ه -ام -ة ب -فضص -ل
اıطط األمني الذي أاعدته مصصالح األمن،
فيما ركزت خطب األئمة باŸسصاجد على روح
ال- -ت- -آاخ -ي وال -تضص -ام -ن ب Úا÷زائ -ري -ن ون -ب -ذ
مظاهر التفرقة وا◊فاظ على مكاسصب األمن
والسصتقرار الذين تنعم به البÓد.
ه-ذه الشص-عÒة ال-دي-ن-ي-ة ورغ-م ت-زام-ن-ه-ا م-ع
موعد اجتماعي هام ينتظر التÓميذ واألولياء
وب -ك -ل م-ا ي-ح-م-ل-ه م-ن أاع-ب-اء إاضص-اف-ي-ة بسص-بب
تضص -اع -ف ال -ت -ك -ال -ي-ف وغÓ-ء أاسص-ع-ار األدوات

اŸدرسص -ي -ة ،إال أان -ه -ا ب -ق -دسص -ي -ت -ه -ا وع-م-ق-ه-ا
الج- -ت -م -اع -ي ق -د سص -اه -مت ‘ خ -ل -ق أاج -واء
اسصتثنائية وخففت من أاتعاب العائÓت التي
اسص -ت -غ -لت ال -وق -ف -ة ل -ل -ت -ق-ارب و“ت Úأاواصص-ر
ال -ق -راب -ة وت -خصص -يصض فسص -ح ل-لÎف-ي-ه وال-ل-عب
ل- -ف- -ائ- -دة األط- -ف- -ال ال- -ذي -ن صص -ن -ع -وا ا◊دث
بعفويتهم اŸعهودة.
عن التداب Òواإلجراءات الحÎازية التي
اتخذتها كل من مديرية التجارة وا÷زائرية
للمياه ،سصجلت ولية بومرداسض مثلما وقفت
ع -ل -ي -ه الشص -عب اسص -ت -ج -اب -ة م-ت-ف-اوت-ة ل-ل-ت-ج-ار
اŸكلف ÚباŸداومة خاصصة بالنسصبة للمخابز
وﬁط -ات ال -ت -زود ب-ال-وق-ود وك-ذا ق-ط-اع ن-ق-ل
اŸسص -اف -ري -ن ،ف -ي -م-ا شص-ه-دت ال-ولي-ة –سص-ن-ا
ملحوظا ‘ ﬂطط توزيع مياه الشصرب ولو
بنسصب متفاوتة من منطقة ا ¤أاخرى وقوفا
عن الوعود التي قدمها اŸدير العام “اشصيا
مع حجم الطلب اŸتزايد ‘ مثل هذه األيام،
مع اإلشصارة أايضصا أان سصعر األضصحية قد سصجل
ي -وم -ا ق -ب -ل ال -ع -ي -د سص -ق -وط -ا ح-را ‘ السص-وق
األسص -ب -وع -ي ل -ب -غ-ل-ي-ة أاح-د ال-ن-ق-اط ال-ت-ج-اري-ة
اŸرجعية بالولية ،حيث كشصف مواطنون ‘
حديثهم للشصعب «أان سصعر الكبشض تراجع اإ¤
ما دون  3٠أالف دينار نتيجة كÌة العرضض
وت- -ك -دسض عشص -رات ال -رؤووسض ال -ت -ي ع -رضص -ه -ا
اŸوالون القادمون من عدة وليات داخلية من
الوطن وهذا مقارنة مع األيام األو ¤تراوحت
ب 45 Úأالف إا 6٠ ¤أالف دينار.

سسكان سسطيف ‘ اŸوعد

احتفا’ت وسشط حركة تضشامنية واسشعة

احتفل اŸواطنون بو’ية سسطيف بعيد
ا’أضس - -ح - -ى اŸب - -ارك ‘ ،اأج- -واء حسس- -ن- -ة،
طبعها ارتفاع ‘ درجات ا◊رارة ‘ اليوم
ا’أول لتنخفضس ‘ اليوم الثا.Ê
توجه اŸصصلون اﬂ ¤تلف اŸسصاجد لأداء
صصÓة العيد التي بر›ت على السصاعة السصابعة
صصباحا ،حيث اسصتغل الأئمة اŸناسصبة للتذكÒ
‘ خطبهم باأهمية هذا اليوم العظيم ‘ اأيام
السصنة ،واأهمية ا◊فاظ على سصنة نبينا عليه
الصصÓة والسصÓم ‘ ،الأضصحية وا◊فاظ على
الصصÓ- -ة وك- -ل اأرك- -ان ال- -دي- -ن ،وصص- -ل -ة ال -رح -م
والتكافل الجتماعي.
ب-ع-ده-ا ت-وج-ه اŸصص-ل-ون ا ¤ب-ي-وت-ه-م ل-ن-ح-ر
الأضص -اح -ي ‘ ه -ذه اŸن -اسص -ب-ة ،وال-ع-م-ل ب-ه-ذه
السص-ن-ة اŸوؤك-دة ،ف-ي-م-ا خ-رج الأط-ف-ال ي-ل-ع-ب-ون
وÁرحون ،و‘ اŸسصاء شصرع اŸواطنون ‘ ما
يعرف ﬁليا باŸغافرة ،وزيارة الأرحام التي
تواصصلت لليوم الثا ،Êطبقا لتقاليد وعادات
سصكان اŸنطقة.
وع -ل -ى الصص -ع -ي -د ال -ت-م-وي-ن-ي ،ف-ت-حت ب-عضض
اÓÙت واŸقاهي واıابز اأبوابها ‘ ،اليوم
الأول للعيد ،و ⁄تÓحظ ندرة ‘ اأي منتوج،

خ- -اصص- -ة وان اŸواط- -ن Úاع- -ت- -ادوا ع -ل -ى اخ -ذ
اح-ت-ي-اط-ات-ه-م ق-ب-ل ال-ع-ي-د ،ب-التزود بكل اŸواد
الضص -روري -ة ،م -ن م -واد غ-ذائ-ي-ة وخ-ب-ز وح-ل-يب
وخضصر وفواكه.
من جهة اأخرى شصهد العيد حركة تضصامنية
واسص-ع-ة م-ع ال-ف-ق-راء Ÿسص-اع-دت-ه-م ع-ل-ى اق-تناء
الأضصاحي ،حيث شصملت ا◊ملة  15عائلة من
ط - -رف ج - -م - -ع - -ي- -ة الآف- -اق اÒÿي- -ة Ãدي- -ن- -ة
سص -ط -ي -ف،م -ع ت -وزي -ع األ -بسص -ة وم -واد غ -ذائ -ي-ة،
وت -وسص -عت ا ¤ب -ل -دي -ات شص-م-ال شص-رق ع-اصص-م-ة
الولية ،مثل ع ÚالكبÒة وعموشصة وبابور وواد
البارد ،حيث ” توزيع  54اأضصحية للعائÓت
باŸنطقة ،جمعها ﬁسصنون وبعضض ا÷معيات،
فيما باشصرت جمعيات ‘ اليوم الثا ،Êرفقة
بعضض اأفواج الكشصافة ‘ ،جمع اللحوم لتوزيعها
ع -ل -ى ال -ع -ائÓ-ت اŸع-وزة ال-ت-ي  ⁄ت-ت-م-ك-ن م-ن
القيام بسصنة نحر الأضصحية.
على الصصعيد الأمني ،اتخذت مصصالح الآمن
وا◊م -اي -ة اŸدن -ي -ة ك -اف-ة الإج-راءات لضص-م-ان
الأمن والتدخل ‘ اأي طارئ ،حيث  ⁄تسصجل
اإ ¤غاية كتابة هذه السصطور اأي حوادث تذكر.

إاششهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار

تعزي ـة

خطف اŸوت إابن عمتي عيسسى زكريا وهو ‘
عمر الزهور ( ٢٠سصنة) تـ ـ ـاركا وراءه حـ ـزنـ ـ ـا وأاسص ـ ـ ـى
ل يعوضض إال باإلÁان بقضصاء الله وقدره.
على إاثر هذا اŸصصاب ا÷لل ،يتقدم ﬁمد فوزي
بقاصس إا ¤ك -اف -ة أاف -راد ال -ع -ائ -ل-ة قاسسم وبقاصس،
بأاخلصض عبارات اŸواسصاة والتعازي ،متضصرعا للمو¤
عز وجل أان يتغمد الفقيد برحمته الواسصعة ويسصكنه
فسصيح جنانه ويلهم أاهله وذويه جميل الصص Èوالسصلوان.
«إانا لله وإانا إاليه راجعون»

ششك ـر
تشص -ك -ر ع-ائ-ل-ة ن-ايت ﬁم-د ،ك - -ل م- -ن
واسص- -اه -ا ‘ اŸصص -اب ا÷ل -ل إاث -ر ف -ق -دان
الوالد يوسسف عن عمر ناهز  ٧٧سصنة.
وتدعو كل من عرفه التضصرع للمو ¤عز
وج -ل أان ي-ت-غ-م-د روح-ه ب-رح-م-ت-ه ال-واسص-ع-ة
ويسص-ك-ن-ه فسص-ي-ح ج-ن-ان-ه وي-ل-ه-م أاهله وذويه
جميل الصص Èوالسصلوان.
«إاّنا لله وإاّنا إاليه راجعون».

سسطيف :نورالدين بوطغان

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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إاسستثناء معتقلي ““ا◊راك““ من عفو العيد يدفع نحو تصسعيد ا’حتجاجات
أ’حتجاجات ‘ منطقة ألريف باŸغرب وضسعت أسستقرأر ألبÓد ‘ خطر ،وعوضس أ’إسستجابة Ÿطالب أÙتجÚ
أŸشسروعة ،رّدت أŸملكة باعتقال نشسطاء أ◊رأك ألشسعبي وكذلك ألصسحفي .Úكما أرسسلت جحافل من قوأت أ’من
وألقنابل أŸسسيلة للدموع أإ ¤مدينة أ◊سسيمة لقمع أŸنتفضس.Ú

’طرأف أŸوّقعة على أّتفاق أل ّسسلم
يهدف لفرضس عقوبات على أ أ

›لسس اأ’من يصسّوت على مشسروع قرار حول ما‹

ب- -دأات الح- -ت- -ج- -إج- -إت ‘ أاك- -ت -وب -ر
اŸإضس-ي ب-ع-د سس-ح-ق ب-إئ-ع األسس-م-إك
ﬁسس -ن ف -ك -ري ،ب -ي -ن-م-إ ك-إن ي-ح-إول
اسسÎج- -إع األسس -م -إك م -ن ضس -إغ -ط -ة
ل- -ل- -ق -م -إم -ة ح -يث أال -قت السس -ل -ط -إت
ب-بضس-إع-ت-ه اŸصس-إدرة .وف-إت-ه أاشسعلت
ال -غضسب ضس-د ال-ت-ه-م-يشص الق-تصس-إدي
واإلهإنة التي يعإ Êمنهإ السسكإن ‘
ه -ذه اŸن -ط -ق-ة اŸه-مشس-ة ت-إري-خ-ي-إ.
وبعد ذلك انتشسرت الحتجإجإت ‘
اŸغ - -رب ال - -ق - -روي ،ح - -يث يشس - -ع - -ر
الكثÒون بأإن الزمرة النإفذة الفإسسدة
التي –ظى بإلرعإية اŸلكية تغتني
على حسسإب الشسعب.
و‘ ن -ه -إي -ة ج -وي -ل -ي -ة ،أاصس -در اŸلك
ﬁمد السسإدسص العفو عن أازيد من
 ٤0م -ن ال -نشس -ط -إء .ل -ك -ن اŸئ-إت ل
ي -زال -ون ره -ن الع -ت-ق-إلÃ ،ن ف-ي-ه-م
نإصسر الزفزا‘ ،قإئد حراك الريف.
وقإلت رشسيدة قدوري ،وهي موظفة
ع -م -وم -ي -ة اع -ت -ق -ل زوج -ه -إ ‘ م -إي
اŸإضسي““ :إان أاهم شسيء هو إاطÓق
سسراح زوجي ،ألنه  ⁄يقÎف أاي ذنب
سسوى أانه دافع عن حقوق مواطنيه““.
ث -م -ة ف -ع  Ó-م -إ ي -دع-وه-إ ل-ل-ق-ل-ق ألن
““هيومن رايتسص ووتشص““ وثقت حإلت
Ÿم- -إرسس- -ة ال- -ت- -ع -ذيب واإلعÎاف -إت
القسسرية التي تشسكل انتهكإ لدسستور

اŸغرب لسسنة  .2011ويجب التحقيق
‘ هذه اŸزاعم ،ومعإقبة اŸسسؤوولÚ
وال -غ -إء الح -ك-إم ال-ت-ي صس-درت ب-ن-إًءا
على العÎافإت التي انتزعت –ت
التعنيف.
وسسإئل اإلعÓم هي األخرى  ⁄تسسلم
م -ن ح -م -ل -ة اŸم -ل-ك-ة ،ح-يث اع-ت-ق-ل
ح- -م- -ي- -د اŸه- -داوي ،رئ- -يسص –ري -ر
اŸوق -ع اإلخ -ب -إري ““ب -دي-ل أان-ف-و““‘ ،
ا◊سسيمة ‘ ،جويلية اŸإضسي ،وحكم
عليه بإلسسجن Ÿدة ثÓثة أاشسهر وأاداء
غرامة .كمإ ذكرت ““منظمة مراسسلون
ب Ó- -ح -دود““ أان سس -ت -ة نشس -ط -إء ع -ل -ى
وسس -إئ-ط ال-ت-واصس-ل وم-واق-ع إاخ-ب-إري-ة
أاخ -رى ” اع -ت -ق -إل -ه -م ب -دون ت -ه -م -ة
م- -وج- -ه- -ة ،م- -ن- -ذ م- -إيﬁ ‘ ،إول- -ة
إلخراسص التقإرير اإلخبإرية التي من
شسأإنهإ أان تغ Òصسورة اŸملكة.
الكثÒون ‘ منطقة الريف يقولون إان
كل مإ يريدون هو أان يعÎف اŸلك
ﬁمد السسإدسص بشسرعية مطإلبهم،
كضسمإنة لحÎام السسلطإت ◊قوقهم
ال-دسس-ت-وري-ة والسستثمإرات اŸوعودة
‘ م- -ن- -ط- -ق -ت -ه -م ال -ت -ي ت -ف -ت -ق -ر إا¤
ال -وظ -إئ -ف وا÷إم -ع -إت واŸك -ت-ب-إت
واŸسس -تشس -ف -ي -إت  ،وانسس -ح-إب ق-وات
األمن ،واحÎام ا◊قوق الدسستورية
التي “ثل أافضسل ضسمإنة لسستقرار

اŸغرب على اŸدى البعيد.
م -ن ن -إح-ي-ة ث-إن-ي-ة ،أاع-رب ﬁل-ل-ون
مغإربة عن ﬂإوفهم من تفإقم أازمة
م -ن -ط -ق -ة ا◊سس -ي -م -ة ،م -رك -ز ح-رك-ة
الحتجإج ‘ الريف بشسمإل اŸغرب،
ب- -ع- -د صس- -دور أاح -ك -إم وصس -لت ح -ت -ى
السسجن  20عإمإ بحق نإشسط.Ú
ي - -ذك - -ر أاّن اÙك- -م- -ة الب- -ت- -دائ- -ي- -ة
بإ◊سسيمة أاعلنت الثÓثإء اŸإضسي
األحكإم الصسإدرة بحق تسسعة نإشسطÚ
‘ حركة الحتجإج التي اندلعت ‘
أاك -ت -وب-ر  ،2016وأاج - -لت اÙإك - -م- -ة
بإلنسسبة إا 2٣ ¤نإشسطإ آاخرين .وأادين
بعضص النإشسط Úبحرق مبنى للشسرطة
نهإية مإرسص  ‘ 2017بلدة إامزورن
اÛإروة ال- -ت- -ي شس -ه -دت ه -ي أايضس -إ
تظإهرات احتجإج.
وأافإد اÙإمي وعضسو ÷نة الدفإع
ع-ن م-ع-ت-ق-ل-ي ا◊سس-ي-م-ة عبد الصسمد
ال -ب -وشس -ت -إوي اأن ““األح -ك-إم ق-إسس-ي-ة““،
وتشس Òإاﬁ““ ¤إكمة غ Òمنصسفة““.
ولفت أايضسإ إا““ ¤شسعور بإلغضسب““ لدى
سس- -ك- -إن ه- -ذه اŸن- -ط- -ق- -ة ال- -ن- -إئ- -ي -ة
اŸهّمشسة.
وأاع- - -ربت صس- - -ح- - -ف ﬁل- - -ي- - -ة ع- - -ن
اسس-ت-غ-راب-ه-إ إازاء األح-ك-إم وخصس-وصسإ
ا◊ك -م األشس -د الصس -إدر ب-ح-ق ن-إشس-ط
عمره  18عإمإ بعد ﬁإكمته بتهم

مهّمته ألّتنسسيق ب Úألبعثات ألعسسكرية وألدبلوماسسية

فرنسسـ ـ ـا تعيّـ ـ ـ ـ ـن مبعوث ـ ـ ـا خاصسـ ـ ـ ـا لل ّسساحـ ـ ـ ـل اإ’فريق ـ ـ ـي

أعلن وزير أÿارجية ألفرنسسي جان إأيف
لودريان ،عن تعي Úمبعوث خاصس Ÿنطقة
’فريقي خÓل أجتماع مع سسفرأء
ألسساحل أ إ
فرنسسا ع Èألعا .⁄وسستوكل له مهمة ضسمان
ألتجانسس ،ب Úألبعثات ألدبلوماسسية وألعسسكرية
ألفرنسسية أŸتوأجدة باŸنطقة.
عّينت فرنسسإ الدبلومإسسي جإن مإرك شسإتينييه مبعوثإ
خإصسإ ‘ منطقة السسإحل األفريقية ،وهي اŸنطقة التي
لفرنسسإ حضسور عسسكري وسسيإسسي فإعل فيهإ ،وتعتÈهإ
منطقة نفوذ حيوي ل Áكن السستغنإء عنه.
وسستكون مهمة اŸسسؤوول ا÷ديد ،جإن مإرك شسإتنييه،
ال-ع-م-ل ع-ل-ى Œإنسص ال-ب-ع-ث-إت ال-دب-ل-وم-إسس-ي-ة وال-عسسكرية
الفرنسسية ‘ اŸنطقة .وكشسف عن قرار تعي ÚاŸسسؤوول
ال-دب-ل-وم-إسس-ي وزي-ر اÿإرج-ي-ة ج-إن إاي-ف ل-ودري-إن خÓ-ل
اجتمإع له مع سسفراء فرنسسإ ع Èالعإ ‘ ⁄العإصسمة
بإريسص.
وق -إل ل -ودري -إن ‘ ك -ل -م-ة أام-إم سس-ف-راء ف-رنسس-إ ‘ ال-ع-إ⁄
Ãنإسسبة اجتمإعهم السسنوي ،إان منطقة السسإحل حيث
ينتشسر أاربعة آالف عسسكري فرنسسي ‘ إاطإر عملية برخإن
Ÿك -إف -ح -ة اإلره -إب ““ه-ي م-ك-إن رئ-يسس-ي لن-خ-راط-ن-إ ‘
مكإفحة اإلرهإب و‘ سسبيل السسÓم““.
وأاضسإف““ :نحن منخرطون أايضسإ على الصسعيد السسيإسسي
ول سسيمإ من أاجل أان يتم أاخÒا تطبيق اتفإق ا÷زائر
(للسسÓم) ‘ مإ‹ ،ومن أاجل دعم التنمية القتصسإدية ‘
اŸنطقة““ ،وشسّدد الوزير على أاهمية ““الدمج ب Úأادوات
األمن والتنمية““ من أاجل مكإفحة اإلرهإب.
ويشسغل جإن مإرك شسإتينييه حإليإ منصسب اŸدير العإم لـ
““م -ع-ه-د ب-ح-وث ال-ت-ن-م-ي-ة““ ،وسس-ت-ك-ون م-ه-م-ت-ه ‘ م-ن-ط-ق-ة
السس -إح -ل ب -حسسب وزي -ر اÿإرج -ي -ة ال -ف -رنسس -ي -ة ل-ودري-إن
““ا◊ف -إظ ع -ل -ى Œإنسص ع -م -ل-ن-إ ‘ ك-ل اŸي-إدي-ن وإاق-ن-إع
شسركإئنإ““.
وكشسف الرئيسص الفرنسسي إاÁإنويل مإكرون ،منذ توليه
مقإليد ا◊كم ،أان اŸنطقة –ظى بأإولوية قصسوى ‘
سسيإسسته اÿإرجية ،حيث كإنت أاول زيإرة له إلفريقيإ،
Ÿدينة غإو شسمإل مإ‹ ،أاين تتواجد القيإدة العإمة لعملية

برخإن.
وأاعلن خÓل اجتمإعه السسنوي بسسفراء البÓد ،أان إافريقيإ
بصسفة عإمة هي اŸسستقبل ونقطة ﬁورية ‘ دبلومإسسية
بÓده ول Áكن أان يتخلى عنهإ.
وذهب مإكرون أابعد ‘ تعإمله مع القإرة اإلفريقية ،حيث
اسستحدث آاليإت عمل جديدة غ Òمأإلوفة سسإبقإ ،كمإ
اسستحدث ›لسسإ رئإسسيإ إلفريقيإ مكونإ من  15عضسو،
سسيقدمون له تقإرير دورية عن ﬂتلف اÛإلت التي
تخصص القإرة.
ويندرج اسستحداث فرنسسإŸ ،نصسب مبعوث خإصص Ÿنطقة
السس -إح -ل اإلف -ري -ق -ي ،ل-ت-ف-إدي الخ-تÓ-لت ب Úال-ب-ع-ث-إت
العسسكرية والدبلومإسسية والتنسسيق فيمإ بينهإ ،قصسد تقوية
العمل اŸيدا Êالهإدف لبسسط النفوذ وتعزيزه.
و÷أإ الرئيسص الفرنسسي إلنشسإء آاليإت العمل الدبلومإسسية
ل-ت-خ-ف-ي-ف ال-عبء ع-ل-ى ال-ب-ع-ث-إت ال-عسس-ك-ري-ة ،خ-إصس-ة بعد
ت-وّج-ه-ه ن-ح-و خ-فضص م-ي-زان-ي-ة ال-دف-إع ،وال-ت-ي تسسّ-ب-بت ‘
خÓف حإد بينه وب Úقإئد األركإن السسإبق اŸسستقيل بيإر
دوفلييه.

بينهإ بإÿصسوصص ““إاضسرام النإر عمدا
‘ مبنى““ و«وضسع متإريسص ‘ الطريق
العإم بغإية تعطيل اŸرور ومضسإيقته
وإاهإنة واسستخدام العنف ضسد أافراد
القوة العإمة““.
وك-ت-بت صس-ح-ي-ف-ة ““اŸسس-إء““ أاّن ““م-لف
حراك الريف يتجه نحو مزيد من
ال-ت-ع-ق-ي-د““ ‘ ،ح Úع-ن-ونت صس-ح-ي-فة
األح -داث اŸغ -رب -ي -ة ““ال-غ-ل-ي-إن““ .م-ن
ج -إن -ب -ه -إ ك-ت-بت صس-ح-ي-ف-ة ““أاخ-ب-إر ال-ي-وم““
اÿميسص ‘ افتتإحيتهإ أاّن ““األزمة ‘
الريف مسستمرة و ٣60شسإبإ مإ زالوا رهن
العتقإل وهم مهّددون بأإحكإم ثقيلة““.
فيمإ عّبر العديد من رواد األنÎنيت
على صسفحإت التواصسل الجتمإعي
ع- -ن اسس -ت -ن -ك -إره -م ،مشسÒي -ن إا ¤أان
ال- -قضس -إء اŸغ -رب -ي ك -ثÒا م -إ يصس -در
أاح-ك-إم-إ ““رح-ي-م-ة““ ب-ح-ق ““م-تحّرشسÚ
بأإطفإل ومغتصسب.““Ú

توأصسل فرنسسا ألتصسرف بشسكل منفرد،
على مسستوى ›لسس أ’أمن ألدو‹Œ ،اه
ألوضسع ‘ ما‹ ،وطرحت مشسروع قرأر
Ÿعاقبة أ’أطرأف أŸعرقلة ’تفاق أ÷زأئر
للسسلم وأŸصسا◊ة ،ور أت بعضس ألدول ‘
أŸبادرة ﬁاولة لنسسف أ’تفاق من
أسساسسه.
سس -يصس ّ-وت ›لسص الأم -ن ال -دو‹ ،ال-ثÓ-ث-إء ،ع-ل-ى
مشسروع قرار يتضسمن نظإمإ للعقوبإت من اأجل
مإ‹ ،التي تعرف حإلة انسسداد ‘ مسسإر تنفيذ
اتفإق السسÓم اÈŸم ‘  2015بإ÷زائر ،وّŒدد
الشس- -ت- -ب- -إك- -إت اŸسس ّ-ل -ح -ة ب Úب -عضص ال -فصس -إئ -ل
اŸسسلحة ،من ح Úلآخر.
واأع -ل -ن دب -ل -وم -إسس -ي-ون ،اأّن ›لسص الأم-ن ال-دو‹
مدعو اإ ¤التصسويت الثÓثإء على مشسروع قرار،
اأعّدته فرنسسإ ،ويتضسّمن نظإمإ عإمإ للعقوبإت من
اأجل مإ‹ الواقعة ‘ شسريط السسإحل الإفريقي
وغرب اأفريقيإ.
واأفإدت اŸصسإدر الدبلومإسسية ذاتهإ ،اأنّ مشسروع
القرار لقي رفضص بلدان عديدة ،وشسّككت دول
مثل روسسيإ واإثيوبيإ بجدوى نصص من هذا النوع مإ
ط -رح اح -ت -م -إل ت -إأخ Òال -تصس-ويت لأسس-إب-ي-ع ،ل-ك-ن
ال -دب -ل -وم -إسس-ي Úق-إل-وا اإن اŸف-إوضس-إت تسس-إرعت
لعرضسه على التصسويت الثÓثإء.
وسسيتم التصسويت على النصص قبل اأن يعقد سسفراء
الدول الأعضسإء ‘ اÛلسص لقإءهم السسنوي مع
ال–إد الأفريقي ‘ اأديسص اأبإبإ.
واقÎحت فرنسسإ ‘ اأوت الفإئت مشسروع قرار ‘
›لسص الأم- -ن ال -دو‹ ،ي -نصص ع -ل -ى اإنشس -إء ÷ن -ة
م-ه-م-ت-ه-إ اإع-داد لئ-ح-ة سس-وداء ل-ل-م-ن-ظمة الدولية
وسسط ﬂإوف كبÒة من عودة الضسطرابإت اإ¤
ال -ب Ó-د.وسس -إن -دت ح -ك -وم -ة م -إ‹ ه -ذه اÿط-وة،
واأّكدت ‘ رسسإلة اإ› ¤لسص الأمن الدو‹ ‘

اأوت اأنّ انتهإكإت وقف اإطÓق النإر اŸتكررة منذ
مطلع جوان تهدد مسسإر اتفإق السسÓم.
وت-ع-ت Èم-دي-ن-ة ك-ي-دال ،اأب-رز مسس-رح ل-ل-م-واج-ه-إت
اŸسسلحة ب Úبعضص الفصسإئل اŸوقعة على اتفإق
ا÷زائر ،حيث تتجدد الشستبإكإت من ح Úلآخر،
بسسبب صسراع السسيطرة على بعضص اŸواقع.
ووّقعت حكومة مإ‹ و–إلف من اÛموعإت
اŸسس -ل -ح -ة ات -ف -إق سسÓ-م ‘ ج-وان  2015لتوقف
سس- -ن- -وات م- -ن ال- -ق -ت -إل ‘ شس -م -إل م -إ‹ ،وق -إدت
ا÷زائر فريق الوسسإطة الدو‹ واأشسرفت على 5
جولت من اŸفإوضسإت اسستغرقت اأزيد من 10
اأشس-ه-ر ل-ت-ت-وج ب-إت-ف-إق السس-ل-م واŸصس-إ◊ة ،وال-ذي
ع -رف ع -دة ع -راق -ي -ل ‘ م-ي-دان ال-ت-ن-ف-ي-ذ ،ح-يث
ت -ت -ب -إدل الأط -راف اŸوق -ع -ة اŸسس -وؤول -ي -ة وح -ذر
مسسإعد السسف Òالروسسي بيوتر اإيليتشص ،من اأن
هذا النصص سسيسسرع نهإية اتفإق السسÓم اŸوقع ‘
 ،2015مشسÒا اإ ¤اÓÿف- - -إت داخ - -ل السس - -ل - -ط - -ة
التنفيذية اŸإلية.
وقإل اأمإم الصسحإفي““ :Úنقف دائمإ ضسد اأي نظإم
عقوبإت خصسوصسإ ‘ هذا الوضسع اÿإصص ،حيث
ي -ط -لب ك -ل م -ن الأط -راف اŸوّق -ع -ة ع -ل-ى ات-ف-إق
السسÓم واŸصسإ◊ة فرضص عقوبإت على الطرفÚ
الآخرين““ .وتإبع““ :عندمإ يطلب طرف معإقبة
ط -رف اآخ -رÁ ،ك -ن -ن -إ اأن ن -ت -وّق -ع ان -ه -ي -إرا ل -ه -ذا
التفإق““.
و ⁄تّتضسح موؤشسرات عمإ اإذا كإنت روسسيإ ودول
اأخرى معإرضسة Ÿشسروع القرار الفرنسسي ،سستلجإأ
اإ ¤الرمي بثقلهإ الدبلومإسسي لإفشسإله.
وكإنت فرنسسإ ‘ جوان اŸإضسي قد قإدت مشسروع
القرار القإضسي ب إنشسإء القوة العسسكرية ““سسإحل
 ،““5ول -ق -ي م -ع -إرضس -ة شس -دي-دة م-ن ق-ب-ل ال-ولي-إت
اŸت -ح -دة الأم -ري -ك -ي-ة ،ب-ح-ج-ة اأن-ه ل ي-ح-ت-إج اإ¤
رعإية اأ‡ية ،تفإديإ لتكإليف مإلية بإهظة اأخرى.

سسابقة ‘ تاريخ ألبÓد وكينياتا يدعو للهدوء

اÙكمة العليا الكينية تلغي نتائج ا’نتخابات الّرئاسسية

أعلنت أÙكمة ألعليا ‘
كينيا ،بطÓن فوز ألرئيسس
أوهورو كينياتا ‘
أ’نتخابات ألرئاسسية
نتيجة Œاوزأت أرتكبتها
÷نة أ’نتخابات وقالت
إأنه يتع Úإأجرأء تصسويت
جديد خÓل  60يوما.
القرار بإلغإء النتإئج هو األول
م -ن ن -وع -ه ‘ ت -إري -خ ك -ي -ن -ي -إ،
وي -ط -ل -ق سس -ب -إق-إ ج-دي-دا ن-ح-و
الرئإسسة ب Úكينيإتإ ( 55عإمإ)
وزع -ي -م اŸع -إرضس-ة اıضس-رم
راي Óأاودينجإ ( 72عإمإ).
ودع-إ ك-ي-ن-ي-إت-إ للهدوء واحÎام
ق-رار اÙك-م-ة ب-ي-ن-م-إ اح-ت-فل
م- -ؤوي- -دو أاودي- -ن- -ج -إ ‘ شس -وارع
غ-رب ك-ي-ن-ي-إ م-ع-ق-ل-ه .وتسسّ-ببت
نتإئج النتخإبإت التي أاجريت
الشسهر اŸإضسي ‘ احتجإجإت
وأاعمإل عنف متفرقة أاسسفرت
عن مقتل مإ ل يقل عن 28
شسخصسإ.
وك -ي -ن -ي -إ ح -ل -ي -ف ل-ل-ولي-إت ‘
ا◊رب على اإلرهإب ،وللدولة
صسإحبة أاك Èاقتصسإد ‘ شسرق
أاف- -ري- -ق -ي -إ ت -إري -خ ط -وي -ل م -ن
ال -ت -ن -إزع ع -ل -ى الن -ت -خ -إب -إت.
وتسسّبب خÓف بشسأإن انتخإبإت
ع- -إم  2007ال-ت-ي شسّ-ك-ك ف-ي-هإ
أاودينجإ بعد إاعÓن هزÁته ‘
أاسسإبيع من العنف العرقي قتل
فيهإ أاك Ìمن  1200شسخصص.
وقإل القإضسي ديفيد مإرا‚إ
وهو ينطق بإ◊كم الذي أايده
أارب -ع -ة قضس -إة م -ن أاصس -ل سس -ت-ة
““إاع Ó-ن ف -وز ك -ي -ن -ي -إت -إ ب -إط-ل
ولغ““.
وأاضس -إف أان ÷ن-ة الن-ت-خ-إب-إت
““فشسلت أاو أاهملت أاو رفضست

إاج-راء الن-ت-خ-إب-إت ال-رئ-إسس-ي-ة
ب -ط -ري -ق-ة ت-ت-ف-ق م-ع م-إ Áل-ي-ه
الدسستور““.
Óمة
وقإل كينيإتإ ‘ خطإب ل أ
أاذاع -ه ال-ت-ل-ف-زي-ون““ :اÙك-م-ة
اّتخذت قرارهإ ،نحن نحÎمه
ل نوافق عليه ،و›ّددا أادعو
ل- - -لسسÓ- - -م““ .وأاضس- - -إف““ :ه - -ذه
طبيعة الدÁقراطية““.
وقإل الرئيسص الكيني أاوهورو
ك- -ي- -ن- -ي- -إت- -إ ،أان ه- -ن- -إك سس- -ت -ة
أاشسخإصص قرروا أانهم سسوف
ي - -ع- -إرضس- -ون إارادة الشس- -عب ‘
إاشسإرة إا ¤قضسإة اÙكمة.
ك -م -إ ج ّ-دد ال -رئ -يسص ال -ك -ي -ن -ي
دع- -وت- -ه إا ¤م- -واط- -ن- -ي ب Ó-ده
بإلبقإء سسلمي ‘ Úالتعإمل مع
األزمة ،وذلك خشسية النزلق
إا ¤أاعمإل عنف
الرئيسص الكيني أاوهورو كينيإتإ
بعد إاعÓن فوزه بفÎة ولية
ث -إن -ي-ة م-ن خ-مسص سس-ن-وات ‘،
وب -حسسب ال -ن -ت -إئ -ج ال -رسس -م-ي-ة

حصسل كينيإتإ على ‘ 5٤ . ٣
اŸئ- -ة م- -ن األصس- -وات ب -ي -ن -م -إ
حصسل أاودينجإ على ‘ ٤٤ . 7
اŸئ - -ة م - -ن األصس - -وات ،وك - -إن
الفإرق ب Úالثن 1 . ٤ Úمليون
صسوت.
وق - -إل أاودي- -ن- -ج- -إ ب- -ع- -د ق- -رار
اÙك- -م- -ة““ :ه- -ذا ح- -ق- -إ ي- -وم
ت-إري-خ-ي ج-دا لشس-عب ك-ي-نيإ...
ل - - -ل - - -م- - -رة األو ‘ ¤ت- - -إري- - -خ
الدÁقراطية األفريقية تصسدر
ﬁك - -م - -ة ح - -ك- -م- -إ ب- -إب- -ط- -إل
ان -ت -خ -إب -إت رئ -إسس -ي-ة ﬂإل-ف-ة
للقواعد““.
وقإل مراقبون دوليون إانهم ⁄
ي- -رصس- -دوا أاي ع Ó-م -إت ع -ل -ى
ال- - -تÓ- - -عب ‘ ال- - -تصس - -ويت أاو
ع- -م- -ل- -ي- -إت ال -ف -رز ‘ م -راك -ز
القÎاع.
وتأإّخرت ÷نة النتخإبإت ‘
نشسر كشسوف نتإئج التصسويت ‘
مراكز القÎاع على اإلنÎنت.
وع- -ن- -دم- -إ أاع- -ل- -نت ال- -ن- -ت -إئ -ج

الرسسمية كإن اآللف من تلك
الكشسوف غر موجود ،لذا ⁄
ي-ت-مّ-ك-ن اŸن-إفسس-ون م-ن حصسر
إاجمإ‹ عدد األصسوات .وقإل
خÈاء ‘ اÙكمة إان بعضص
ال-وث-إئ-ق  ⁄ت-ك-ن ع-ل-ي-ه-إ أاختإم
رسسمية أاو كإنت –توي على
أارقإم ل تتمإشسى مع األرقإم
الرسسمية.
وط -إلب أاودي-ن-ج-إ ي-وم ا÷م-ع-ة
ب - -إسس - -ت - -ق - -إل - -ة أاعضس- -إء ÷ن- -ة
الن -ت-خ-إب-إت وت-ق-د Ëب-عضس-ه-م
للمحإكمة.
وق- -إل““ :م- -ن ال- -واضس -ح اآلن أان
اŸن÷( Èنة النتخإبإت) كله
فإسسد .الدليل الواضسح يظهر
أان ال- -ل -ج -ن -ة سس -ي -ط -ر ع -ل -ي -ه -إ
›رم -ون ي-ن-ب-غ-ي أان ي-واج-ه-وا
ﬁإكمة جنإئية““ ،ذاكرا أاسسمإء
ﬁددة Ÿسسوؤول ‘ Úاللجنة.
وأاضسإف““ :نحن مسستعّدون لكن
ل Áكننإ إاعإدة النتخإبإت ‘
ظل وجود هذه اللجنة““.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تقري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر يح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـّذر م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن  50اأأل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف متط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـّرف باأأوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاأ
^طـــــوارئ فـــــي ﬂتلـــــف العواصصـــــم Ÿواجهـــــة الّتهديـــــد ا’رهابـــــي

حّ- -ذر ت- -ق- -ري- -ر أاوروب -ي م -ن وج -ود  50أالف
لوروب-ي-ة % 70
لراضص -ي ا أ
م -ت -ط ّ-رف ع -ل -ى ا أ
م-ن-ه-م ‘ ب-ري-ط-ان-ي-ا وح-ده-ا ،وت-ع-م-ل أاجهزة
السص -ت -خ -ب -ارات ع -ل-ى رصص-د –رك-ات ه-ؤولء
ال -ذي -ن يشص ّ-ن -ون ه -ج -م -ات إال -كÎون-ي-ة ع-ل-ى
أاهداف حسصاسصة ،واسصتباق أاعمال إارهابية.
أاع ّ-د ال -ت -ق-ري-ر ،اŸنسس-ق األع-ل-ى لشس-ؤوون م-ك-اف-ح-ة
اإلرهاب ‘ ال–اد األوروبي ،جيل دي كريشسوف،
كشسف أان هؤولء رÃا يشسنون هجمات إالكÎونية ضسد
أاهداف شسديدة اÿطورة.
ووفق اŸعطيات األوروبية ا÷ديدة ،فإان  3آالف
م- - -ن ه- - -ؤولء Áث- - -ل- - -ون مصس- - -در ““ق- - -ل- - -ق““ ÷ه- - -از
السستخبارات الداخلي الÈيطا““ Êأام آاي  ،““5بينما
يتم اقتفاء أاثر  500آاخرين بشسكل مسستمر.
وتتقاطع هذه اŸعلومات مع أاخرى صسادرة عن
ا◊كومة الÈيطانية تشس Òإا ¤إاحباط  18عملية
م-ؤوام-رة م-ن-ذ  2013ب-ي-نها  5ع-م-ل-ي-ات منذ هجوم
ويسستمنسس ‘ Îمارسس هذا العام.
وبعد بريطانيا ،تأاتي فرنسسا ‘ اŸرتبة الثانية من
ح -يث ال-ت-ه-دي-د ،ح-يث يسس-ك-ن-ه-ا  17أال-ف م-تطرف
بحسسب بيانات ال–اد األوروبي ،وترصسد قائمة
األشس -خ -اصس اÙت -م -ل Úل-ل-ق-ي-ام ب-اع-م-ال إاره-اب-ي-ة
بحسسب وزارة الداخلية الفرنسسية  18أالف شسخصس،
وŒري متابعة –ركات  12أالف شسخصس بصسفة
دورية ومسستمرة.
ويقل الرقم بكث ‘ Òا÷ارة إاسسبانيا التي يوجد
على أاراضسيها  5آالف متطرف ،أاما بلجيكا التي
سسافر منها  500إارهابي إا ¤سسوريا فما يزال بها

اجتماع وشصيك بÚ
لفريقي
ال–اد ا إ
ل‡ية
والهيئة ا أ

ال ّسسلم ‘ إافريقيا
م ـ ـ ـ ـن أاولوي ـ ـ ـ ـة
›لـسس األمـن

قال ‡ثل إاثيوبيا لدى
ل· اŸتحدة تيكيدا أاŸوي
ا أ
الذي يتو ¤الرئاسصة الدورية
لخÒ
لمن ،إان هذا ا أ
Ûلسش ا أ
لمن ‘
يضصع اسصتتباب السصلم وا أ
لفريقية ضصمن
القارة ا إ
أاولوياته خÓل سصبتمÈ
ا÷اري.
قال أاŸو خÓل لقاء صصحفي
بسصط فيه أاولويات ولية
بÓده على رأاسش اÛلسش إان
هذا الخ““ Òمكلف Ãوجب
ميثاق ال· اŸتحدة Ãهمة
ضصمان السصلم والمن ،والقارة
لفريقية تعا Êمن انعدام
ا إ
لمن والسصلم ،وبالتا‹
ا أ
سصنسصعى للمسصاهمة ‘ تعزيزه
بالقارة““.
ن إاحراز تقّدم ولو
واعت Èأا ّ
ضصئيل ‘ هذا اÛال يكتسصي
أاهمية كÈى ،مÈزا أان حل
اŸلفات الشصائكة من قبيل
الوضصع ‘ جنوب السصودان
وجمهورية الكونغو
الدÁقراطية ،وكذا ا◊فاظ
على التقدم اÙرز ‘ معا÷ة
اŸلف الصصوماليي يعد أامرا
مهما بالنسصبة Ûلسش المن
والقارة الفريقية.
وأافاد ‡ثل إاثيوبيا لدى ال·
اŸتحدة بهذا اÿصصوصش أان
لمن سصتتوجه
بعثة Ûلسش ا أ
ا ¤مقر ال–اد الفريقي
ابتداء من  6سصبتم Èا÷اري
للمشصاركة ‘ الجتماع
السصنوي التشصاوري اŸشصÎك
مع ›لسش السصلم والمن التابع
ل–Óاد ،مؤوكدا أان هذه
لهمية““
الشصراكة““ بالغة ا أ
لمن ‘ افريقيا.
للسصلم وا أ
وأاوضصح أانه من ب Úالقضصايا
الهامة اŸدرجة ‘ جدول
أاعمال هذا الجتماعي قضصية
“ويل البعثات الفريقية
◊فظ السصÓم ،وتلك التي
تعنى بإاعادة البناء بعد فضش
النزاعات.

تسسليم مشستبه به

أالفا متطرف.
أاما اıاطر التي Áثلها هؤولء فقد توّقع التقرير
أان تتجاوز الهجمات التقليدية ،وحّذر من هجمات

إال -كÎون -ي -ة ﬁت -م -ل -ة رÃا يشس ّ-ن -ه-ا ت-ن-ظ-ي-م داعشس
اإلرهابي ،ضسد ﬁطات نووية لتوليد الطاقة ،أاو
منظومات الرقابة ا÷وية ‘ غضسون  5سسنوات،

مشسÒاً إا ¤أان داعشس اإلرهابي Áكن أان يسستعÚ
ب-ق-راصس-ن-ة إال-كÎون-ي Úم-أاج-وري-ن لخÎاق شس-ب-كات
إالكÎونية حيوية.

يعتزم القضساء البلجيكي تسسليم السسلطات الفرنسسية
ياسس Úعطار شسقيق أاحد اŸشستبه بهم ‘ اعتداءات
باريسس الدامية ،فيما يفÎضس أان تسستغرق عملية
التسسليم أاشسهرا عدة نظرا لتورط عطار ‘ ملفات
إارهابية أاخرى ‘ بلجيكا.
وواف -ق ال -قضس -اء ال -ب -ل-ج-ي-ك-ي ع-ل-ى تسس-ل-ي-م ف-رنسس-ا،
Ãوجب م -ذك -رة ت -وق -ي -ف أاوروب -ي -ة ،ي -اسس Úع-ط-ار
شس- -ق- -ي- -ق أاح- -د اŸنسس -ق ÚاŸفÎضس Úلع -ت -داءات
باريسس وبروكسسل ،وفق ما علم من النيابة العامة
ال–ادية البلجيكية.
وأافاد متحدث باسسم النيابة أانّ مذكرة التوقيف
““باتت قابلة للتنفيذ الثن ““Úمؤوكدا خÈا نشسرته
صسحيفة ““ل دارني Òأاور““.
وقد يسستغرق الوقت لتسسليم اŸعني لفرنسسا عدة أاشسهر
ألنه متورط ‘ عدة ملفات ‘ بلجيكا ،كما أاّن إاصسدار
م -ذك -رة ت -وق -ي -ف أاوروب -ي-ة ي-ع-ن-ي أان قضس-اة ال-ت-ح-ق-ي-ق
الفرنسسي ÚاŸكلف Úالتحقيق ‘ اعتداءات  13نوفمÈ
 2015بباريسس ( 130قتي )Óيرغبون ‘ السستماع إا¤
ياسس Úعطار كمقدمة رÃا لتوجيه التهام إاليه.
ويذكر أاّن ياسس Úالعطار متهم ‘ بلجيكا ‘ العديد
من اŸلفات خصسوصسا ‘ إاطار القسسم البلجيكي من
التحقيق ‘ اعتداءات  13نوفم Èبـ ““عمليات قتل
إارهابية““ و«اŸشساركة ‘ أانشسطة ›موعة إارهابية
ك-ق-ي-ادي““ .ف-ي-م-ا ي-ع-ت ÈاّÙق-ق-ون شس-ق-ي-قه أاسسامة
عطار الذي ل يزال فارا ،أاحد اŸن ّسسق ÚانطÓقا
من سسوريا لعتداءات بروكسسل وباريسس.

لرهـــــــــاب
انتصصـــــــــار كبـــــــــ Òعلـــــــــى ا إ

ا÷امع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة العربي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ترحّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب بتحري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر مدين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة تلعف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر العراقي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

حبت جامعة الدول العربية بتحرير
ر ّ
مدينة تلعفر وﬁافظة نينوى ‘
العراقي بعد اسصتعادة القوات العراقية
سصيطرتها بالكامل على اŸدينت Úمن
أايدي إارهابيي تنظيم ““داعشش““ ،حسصب
مصصادر إاعÓمية.
ذكرت اŸصسادر ذاتها قول اŸتحدث الرسسمي
باسسم األم Úالعام للجامعة ﬁمود عفيفي ‘
بيان أامسس ،األم Úالعام ““يرحب بتحرير مدينة
تلعفر وﬁافظة نينوى ‘ العراقي ويؤوكد أان
ه -ذا الن -تصس -ار ال -ه-ام ل-ق-ي-ادة وح-ك-وم-ة وشس-عب
ال -ع -راق ع -ل -ى ت -ن -ظ -ي -م داعشس اإلره-اب-ي Áه-د
الطريق لسستعادة الدولة العراقية سسيطرتها على
كامل الÎاب الوطني ودحر جماعات اإلرهاب
والتطرف نهائيا““.
وأاضساف البيان ذاته أان األم Úالعام ““يثّمن ‘
هذا اإلطار التضسحيات وا÷هود الكبÒة التي

ب- -ذل- -ه- -ا ا÷يشس ال- -ع- -راق -ي ع -ل -ى م -دار ال -فÎة
اŸاضس -ي-ة ،وال-ت-ي أاث-م-رت ‘ –ق-ي-ق ان-تصس-ارات
م-ل-م-وسس-ة ع-ل-ى ت-ن-ظ-ي-م داعشس ك-ان م-ن أاب-رزه-ا
–رير مدينة اŸوصسل““.
و‘ ه- -ذا الصس- -دد ،دع- -ا األم Úال- -ع- -ام يضس- -ي -ف
اŸتحدث إا ¤البناء ‘ الفÎة القادمة على هذه
النتصسارات والعمل بقوة من أاجل تعزيز التÓحم
ب Úكافة مكونات الشسعب العراقي Ãا يضسمن
اسستعادة كامل األمن والسستقرار ‘ العراقي،
وا◊فاظ على وحدة األرضس العراقية ومراعاة
مصسالح كافة أابنائه ،واŸضسي قدما ‘ عمليات
إاعادة اإلعمار وعودة اŸهجرين إا ¤مناطقهم
األصسلية.
وكان رئيسس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد
أاع -ل -ن اÿم -يسس ،ع -ن اسس -ت-ع-ادة م-دي-ن-ة ت-ل-ع-ف-ر
وﬁاف-ظ-ة ن-ي-ن-وى ب-ال-ك-ام-ل م-ن أاي-دي إاره-اب-يي
تنظيم ““داعشس““.

تصصاعـــــــــد التوتـــــــــر بـــــــــ ÚالدولتـــــــــÚ

موسسك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـو تّته ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم واشسنط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن بانته ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاك حصسان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة دبلوماسسّييه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا

لمريكية بانتهاك حصصانة دبلوماسصييها بشصكل مباشصر بسصبب عملية تفتيشش يعتزم ““أاف بي آاي““ القيام بها Ÿقر القنصصلية الروسصية ‘
اّتهمت اÿارجية الروسصية السصلطات ا أ
لغÓق القنصصلية ،عمد موظفوها إا ¤حرق بعضش الوثائق.
سصان فرانسصيسصكو ومكان سصكن الدبلوماسصي Úالروسش .و–سصبا إ

ق -الت اŸت -ح -دث -ة ب -اسس -م وزارة اÿارج -ي-ة م-اري-ا
زاخ- - -اروف- - -ا ‘ ب- - -ي - -ان أاول أامسس ،إاّن ““م - -ط - -الب
السسلطات األمريكية تشسكل تهديدا مباشسرا ألمن
اŸواطن Úالروسس““.
وتّ-ت-ه-م اÿارج-ي-ة ال-روسس-ي-ة السس-ل-ط-ات األمريكية
ب-ان-ت-ه-اك حصس-ان-ة ال-دب-ل-وم-اسس-ي Úال-روسس بشس-ك-ل
م-ب-اشس-ر م-ن خÓ-ل ع-م-ل-ي-ة ت-ف-ت-يشس ي-ع-ت-زم م-كتب
التحقيقات الفدرا‹ (أاف بي آاي) القيام بها Ÿقر
القنصسلية الروسسية ‘ سسان فرانسسيسسكو ومكان
سسكن الدبلوماسسي Úالروسس.
وشسوهد مسساء ا÷معة دخان أاسسود يتصساعد من
م- -دخ- -ن- -ة ‘ ال- -ق- -نصس- -ل- -ي- -ة ال- -روسس- -ي- -ة ‘ سس- -ان

فرانسسيسسكو ،عشسية إاغÓقها ،لكن فرق اإلطفاء
ط- -م- -أانت أان ل ح -ري -ق ‘ اŸب -ن -ى وأان م -وظ -ف -ي
القنصسلية يحرقون أاغراضسا ما ‘ اŸوقد.
وقالت فرق اإلطفاء ‘ اŸدينة الواقعة ‘ ولية
ك -ال -ي -ف -ورن -ي -ا (غ -رب) إان ع-ن-اصس-ره-ا ه-رع-وا إا¤
اŸك -ان ب -ع -د ان -ط Ó-ق أاج -ه -زة إان-ذار ا◊ري-ق ‘
اŸبنى.
من جهتها أاّكدت اŸتحدثة باسسم فرق اإلطفاء
ميندي تالمادج ‘ تصسريح صسحة القول اŸأاثور:
““ل ح- -ري- -ق ب- -دون ن- -ار““ ،مشسÒة إا ¤أان م -وظ -ف -ي
القنصسلية والدبلوماسسي Úالروسس ““ل بد وأاّنهم““
يحرقون على ما يبدو أاغراضسا ‘ اŸوقد.

وتابعت زاخاروفا أاّن ““أاجهزة األمن تنوي ‘ الثاÊ
سسبتم Èتفتيشس القنصسلية ‘ سسان فرانسسيسسكو
وأاماكن سسكن اŸوظف ،““ÚمشسÒة إا ¤أان عناصسر
من مكتب التحقيقات الفدرا‹ سسيتولون ذلك.
وقالت من جهتها وزارة اÿارجية األمريكية ‘
ب- -ي- -ان إان ق- -رار إاغÓ- -ق ال -ق -نصس -ل -ي -ة واÛم -عÚ
ال -دب -ل -وم -اسس -ي Úات -خ -ذ ع -م Ã Ó-ب-دأا ““اŸع-ام-ل-ة
ب- -اŸث- -ل““ ،مشسÒة إا ¤أان اإلغÓ- -ق ي- -جب أان ي -ت -م
بحلول أامسس السسبت.
وأاوضس- -حت زاخ- -اروف -ا أان م -ك -تب ال -ت -ح -ق -ي -ق -ات
ال -ف -درا‹ أام -ر ال -دب -ل -وم -اسس -يÃ Úغ -ادرة أام-اك-ن
إاق -ام -ت -ه -م ل -فÎة تÎاوح ب 10 Úو 12سس-اع-ة مع

أاسسرهم Ãا فيهم أاطفال صسغار ورضسع.
وقالت““ :نحن نتحّدث عن غزو للقنصسلية وأاماكن
إاقامة اŸوظف ،Úوإابعادهم خارجها لعدم اعÎاضس
طريق عمÓء مكتب التحقيقات الفدرا‹““.
وصسّرحت““ :نحن نحتج بشسكل حازم على تصسرفات
واشس -ن-ط-ن ال-ت-ي ت-ت-ج-اه-ل ال-ق-ان-ون ال-دو‹ ،وك-م-ا
ج-رت ال-ع-ادة دب-ل-وم-اسس-ي-ا ،ن-ح-ت-ف-ظ ب-ح-ق ات-خ-اذ
إاج -راءات ان -ت -ق -ام -ي -ة .ه -ذا ل-يسس-ا خ-ي-ارن-ا ،إاّن-ه-م
يجÈونا على فعل ذلك““.
ووصسف مسستشسار الكرمل Úيوري أاوشساكوف اإلجراءات
األمريكية األخÒة بـ ““السستيÓء غ Òالقانو ،““Êمعربا
عن التخوف من ““تصسعيد““ هذه العقوبات .وأاضساف:
““سسنفّكر كيف نرد““ على هذا اإلجراء.
واإلجراء األمريكي يأاتي ردا على قرار خفضس
عدد الدبلوماسسي Úاألمريكي ÚواŸوظف Úالروسس
‘ البعثات األمريكية ‘ روسسيا بـ  755شسخصسا،
ب- -أام- -ر م- -ن ال- -رئ- -يسس ف Ó-د ÒÁب -وت Úردا ع -ل -ى
عقوبات اقتصسادية جديدة فرضستها واشسنطن.
وط -ال -بت واشس -ن -ط -ن م -وسس -ك -و اÿم -يسس ب-إاغÓ-ق
ق -نصس -ل -ي -ت -ه -ا ‘ سس -ان ف -رانسس-يسس-ك-و ،إاضس-اف-ة اإ¤
›ّمع ‘ Úواشسنطن ونيويورك ،وحددت السسبت
كتاريخ أاقصسى لتنفيذ هذا القرار .ويأاتي ذلك على
خلفية قرار موسسكو خفضس أاعداد الدبلوماسسيÚ
األمريكي ‘ Úروسسيا.
وأافادت اÿارجية الروسسية إاثر ﬁادثة هاتفية
ب Úلفروف ونظÒه األمريكي ريكسس تيلرسسون أاّن
““ال -وزي -ر أاع -رب ع -ن أاسس -ف -ه ل -تصس -اع-د ال-ت-وت-ر ‘
العÓقات الثنائية التي  ⁄نبدأاها نحن ،وقال إان
موسسكو سستدرسس بعناية اإلجراءات ا÷ديدة التي
أاعلنها األمريكيون““.
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األحد 0٣سسبتمبر  20١7م
الموافق لـ  ١2ذي الحجة ١4٣8
هـ العدد ١7429

األحد 0٣سسبتمبر  20١7م
الموافق لـ  ١2ذي الحجة  ١4٣8هـ
العدد ١7429

تنأفسص بـ  3أافÓم ‘ مسشأبقأت ال ّ
طبعة ال ّسشأبعة

أالهبت نأدي الفروسشية بنغمأت موسشيقية من أالبومهأ ا÷ديد

ا÷زائر ضسيف شسرف اŸهرجان الدو‹
لل ّسسينما الّÓتينية العربية ببوينوسص آايرسص

ا÷زائ -ر ضس -ي -ف شس -رف ع-ل-ى ال-ط-ب-ع-ة
السس -اب -ع -ة ل -ل -م -ه-رج-ان ال-دو‹ ل-لسس-ي-ن-م-ا
الÓ-ت-ي-ن-ي-ة ال-ع-رب-ي-ة (لتيناراب) ببوينوسض
آايرسض باألرجنت ،Úوالتي تعقد فعالياتها
من  4إا ١٣ ¤سسبتم ÈاŸقبل ،حسسبما علم
لدى اŸنظم.Ú
وسس -ت -ت -ن -افسض ث Ó-ث-ة أافÓ-م ج-زائ-ري-ة ‘
اŸسس -اب -ق-ات ال-رسس-م-ي-ة ل-ه-ذه ال-ت-ظ-اه-رة
ح - -يث سس- -ي- -دخ- -ل ف- -ي- -ل- -م «‘ ان- -ت- -ظ- -ار
السس -ن -ون-وات» ( )20١7ل- -ك- -ر Ëم -وسس -اوي
غ -م -ار اŸن -افسس -ة ع -ل -ى ج -ائ -زة األفÓ-م
الروائية الطويلة ،فيما سسينافسض «قنديل
البحر» ( )20١6لداميان أاونوري و»نو‹»
( )20١6ألمﬁ Úمد قابسض على جائزة
الفيلم الروائي القصس.Ò
وسستعرضض أايضسا بهذه اŸناسسبة العديد
من األعمال خارج اŸنافسسة على غرار
«حكايات قريتي» ( )20١6لكر Ëطرايدية
و»فدائي» ( )20١2لداميان أاونوري و»قبل
األي - - - - -ام» ( )20١٣ل - - -ك- - -ر Ëم- - -وسس- - -اوي
و»مسس - -خ - -رة» ( )2008إلل - - -ي- - -اسض سس- - -ا⁄
و»حابسس )20١٣( »...Úلصسوفيا جاما.
ك -م -ا سس -ت -ق -ام ﬁاضس -رة ح -ول السس -ي-ن-م-ا
ا÷زائرية –ت عنوان «من ا÷زائر إا¤
ب -وي -ن -وسض آاي-رسض» Ãشس-ارك-ة ال-ع-دي-د م-ن
السسينمائي.Ú
وبرمج اŸن ّ
ظمون من جهة أاخرى العديد

من العروضض األخرى غ Òالتنافسسية على
غرار «بانوراما لتيناراب» التي سستعرف
ت -ق -د Ëال -ع -دي -د م -ن األع-م-ال ال-ط-وي-ل-ة
والقصسÒة اŸنتجة ‘ أامريكا الÓتينية
والتي تعكسض مواضسيعها الثقافة والسسينما
‘ البلدان العربية.

وي- -ع- -ت ÈاŸه- -رج -ان ال -دو‹ ل -لسس -ي -ن -م -ا
الÓتينية العربية ببوينوسض آايرسض  -الذي
تنظمه منذ  20١١مؤوسسسسة «ثيني فرتيل»
(السس -ي -ن -م -ا اÿصس -ب -ة)  -أاه -م م -ه -رج-ان
سس -ي -ن -م -ائ-ي ي-ع-رف ب-السس-ي-ن-م-ا وال-ث-ق-اف-ة
العربية ‘ بلدان أامريكا.

يعألج قضشية اŸرأاة ‘ اÛتمع

«قنديل البحر» ‘ مهرجان مدينة كيبك

معرضص صشور لرّواد جزائرّي ‘ Úهذا ا÷نسص وال ّ
طبوع

اŸهرجان الوطني لأÓغنية اŸلتزمة قريبا بتيارت

سس -ت -ن -تّ-ظ-م الّ-ط-ب-ع-ة الّ-ث-ال-ث-ة ل-ل-م-ه-رج-ان
Óغنية اŸلتزمة من ١١
الثّقا‘ الوطني ل أ
ا ١٣ ¤سسبتم Èبتيارت ،حسسبما ما أافاد
به ﬁافظ اŸهرجان.
وأاشسار بلقاسسم بن عودة أاّن هذه الطبعة
التي سستكون –ت رعاية وزير الثقافة عز
الدين ميهوبي سستحمل ا÷ديد مقارنة
ب - -ال- -ط- -ب- -ع- -ت ÚاŸاضس- -ي- -ت Úم- -ن خÓ- -ل
اسستحداث جوائز جديدة تخصض أاحسسن
ك- - -ل - -م - -ات وأاحسس - -ن أاداء وأاحسس - -ن ◊ن،
ب -اإلضس-اف-ة إا ¤ج-وائ-ز ال-ت-ي سس-ت-ت-وج ب-ه-ا
الفرق الثÓثة األو ‘ ¤إاطار اŸسسابقة.
” اسستحداث هذه ا÷وائز اÿاصسة
و ّ
بالكلمات واللحن واألداء من أاجل تشسجيع
اŸشس- -ارك Úع- -ل- -ى ب- -ذل ›ه -ودات اكÈ
لتحسس Úالغنية اŸلتزمة وا◊رصض على
أادائ- - -ه- - -ا ا÷ي- - -د حسسب ذات اŸصس- - -در،
مشسÒا إا ¤أان ÷نة التحكيم سستضسم كل
م-ن الشس-اع-ر سس-ل-ي-م-ان ج-وادي وال-ف-نانÚ
ﬁمد لعراف ويوسسفي توفيق ومعطي

كمال.
وأاضس- - -اف ذات اŸسس- - -ؤوول أاّن  ١5ولية
أاك -دت مشس -ارك -ت -ه -ا ‘ ال -ط -ب -ع-ة ال-ث-ال-ث-ة
ل -ل -م -ه -رج -ان ع Èف -رق -ة واح-دة م-ن ك-ل
ولي -ة ،ف -ي -م -ا ي -ن -ت -ظ-ر أان تشس-ارك ولي-ة
تيارت اŸنظمة بثÓث فرق.
وسستقام باŸناسسبة أايضسا معارضض لل ّصسور

ال-ف-وت-وغ-راف-ي-ة ل-لّ-طبعت Úاألو ¤والثانية
للمهرجان وصسور رواد األغنية اŸلتزمة
با÷زائر ،باإلضسافة إا ¤حفÓت فنية من
ت-نشس-ي-ط ك-ل م-ن ال-ف-ن-ان-ة ن-دى ال-ري-حان،
التي من اŸرتقب أان –يي حفل الفتتاح
والفنانﬁ Úمد لعراف ويوسسفي توفيق
ونصسر الدين بليدي.

اأ’شسخاصص اŸشسغولون على
الّدوام يتمتّعون بنوم أافضسل

فرقة فريكÓن تبهر جمهورها بعنابة
أاب-ه-رت ف-رق-ة «ف-ري-كÓ-ن» ،نهأية
لسش- - -ب- - -وعّﬁ ،ب - -ي - -ه - -أ ‘ ح - -ف - -ل
ا أ
لفعأليأت الدورة الثألثة لÈنأمج
«بون ميوزيك» اŸنظم من طرف
م- -ؤوسشسش- -ة «ديسش -ي -ب -أل سش -يسش -ت -أم»
–ت رع- -أي- -ة م -دي -ري -ة الشش -ب -أب
وال- -ري- -أضش- -ة ل- -ع- -ن- -أب- -ة وال- -ن- -أدي
الشش- -ع -ب -ي ف -رسش -أن ع -ن -أب -ة ،ه -ذه
التظأهرة التي احتضشنتهأ سشأحة
ن -أدي ال-ف-روسش-ي-ة ع-رفت حضش-ورا
غفÒا للجمهور الذي Œأوب مع
ن -غ -م -أت م -وسش -ي-ق-ى ال-ف-رق-ة ال-ت-ي
أاصشدرت أالبومهأ ا÷ديد.
وأاّدت «فريكÓن» خÓل ا◊فل عناوين
األلبوم ا÷ديد بعنوان «نوماد» ،ويتميز
هذا العمل الثا Êللفرقة بكونه مزيج
م -ن م -وسس -ي -ق -ى «ال-ف-ولك» وم-وسس-ي-ق-ى
«الروك» تتخلّله عدة تأاثÒات وأاصسوات
م-غ-ارب-ي-ة وغ-رب-ي-ة ،ح-يث ع-ادت ف-رقة
«ف -ري -كÓ-ن» ب-ع-د أال-ب-وم-ه-ا األول «لل-ة
مÒا» ‘  20١٣بقيادة مؤولف ومغني
ال- -ف- -رق- -ة شس -مسض ال -دي -ن ع -ب -اشس -ة إا¤
الواجهة بهذا األلبوم الصسادر عن دار
نشسر «بابيدو» ،والذي يحمل  ١١عنوانا
مسستلهما من واقع الشسباب ا÷زائري.
وبدأا ا◊فل على إايقاعات أاغنية «وانا
ندور» ،تتحّدث عن حياة شساب عاطل
ع -ن ال -ع -م-ل ،وت-ت-م-ي-ز األغ-ن-ي-ة ب-ط-اب-ع
أاصسيل ‡زوج بتأاثÒات وأاصسوات من
الريغي ،وهو ما يÓحظ أايضسا بالنسسبة
ألغ -ن -ي -ة «ب -رك -ات» ال -ت-ي ت-دي-ن ال-ف-ق-ر

والعمÓن من تأاليف مغني الفرقة.
ويÈز تأاثر شسمسض الدين عباشسة بالغناء
األن- -دلسس- -ي واŸدح ‘ أاغ- -ن- -ي- -ة «زي- -ن
ال- -بشس- -رة» ،ك- -م -ا ه -و ‘ أاغ -ن -ي -ة «ب -نت
السسلطان» ‘ البوم األول.
وه-ن-اك ت-أاثÒات م-وسس-ي-ق-ي-ة ج-زائ-ري-ة

اسشتحدثت  160منصشب عمل
وتششّكل واجهة للشّشبأب

حظÒة الّتسسلية والتّرفيه بأاو’د
منصسور ‘ اŸسسيلة تفتح أابوابها للزوار

بارزة ‘ أالبوم «نوماد» لسسيما أاصسوات
وإاي -ق -اع -ات ق -ب -ائ -ل-ي-ة وط-اب-ع-ي ال-راي
والشس- -ع- -ب- -ي إاضس- -اف- -ة إا ¤إادخ- -ال آالت
م -وسس -ي -ق -ي -ة م -ث -ل ال -ب-ن-دي-ر واŸن-دول
وال -ب -ا‚و ع -ل -ى أان -غ -ام غ -رب -ي -ة .ه -ذه
اللمسسة السسخرية ميزت حفل الفرقة

مسشأهمأت

يعرضص الفيلم الروائي القصش« Òقنديل
البحر» للمخرج الفرانكو  -جزائري
داميأن أاونوري ‘ اŸهرجأن السشينمأئي
السشأبع Ÿدينة كيبك (كندا) ،الذي تعقد
فعأليأته من  12إا 23 ¤سشبتم Èا÷أري،
حسشبمأ علم لدى طأقم الفيلم.
ويتطّرق «قنديل البحر» الذي خرج
للصشألت ‘  2016لوضشعية اŸرأاة ‘
اÛتمع من خÓل قصشة «نفيسشة» التي
تتعرضص لعتداء من طرف ›موعة من
الرجأل بأأحد الششواطئ.
وكتب السشينأريو لهذا العمل كل من
اıرج واŸمثلة ا÷زائرية عديلة بن
دÁراد.
وكأن الفيلم قد تّوج ‘ عدة منأسشبأت
بينهأ جأئزتي أاحسشن ﬂرج وا÷مهور
لفريقي
بأŸهرجأن الدو‹ للفيلم ا أ
لقصشر (مصشر.)2017 /
بأ أ

أاك Ìالّنأسص لهم قّوة عقلية جّيدة

فــأدي ﬁمد
الدحدوح
صشصص ‘
مأجسشت Òمتخ ّ
البحث العلمي
والّدراسشأت العليأ
غزة  /فلسشطÚ

بنادي الفروسسية.
وأافاد اŸغني شسمسض الدين أاّن «هذا
األلبوم اŸتكون من  ١١أاغنية يختلف
عن األلبوم األول ،للة مÒة ،الصسادر
‘  ،20١٣سس- -واء م- -ن ح- -يث ال- -ت- -ن -وع
اŸوسس -ي -ق -ي أاو ال -ك -ل -م -ات وم -واضس -ي-ع

فاعلية القيادة وعÓقتها بالّذكاء ا’نفعا‹

ثم يكيفون أاسسلوبهم لتلبية تلك ا◊اجات.
ولذا –تاج اŸنظمات على اختÓف أاحجامها
وط-ب-ي-ع-ة نشس-اط-ه-ا إا ¤ق-ي-ادات ق-ادرة ع-ل-ى –م-ل
اŸسس -ؤوول-ي-ة ‘ –ق-ي-ق أاه-داف-ه-ا وإا‚از أاع-م-ال-ه-ا
ب-ك-ف-اءة وف-اع-ل-ي-ة ،وب-دون ت-لك ال-ق-ي-ادات ال-واع-ي-ة
واŸسسئولة فإاّنه يتعّذر على الذكاء ،فاÛتمع اآلن
يواجه العديد من التحديات القتصسادية والصسحية
والثقافية والسسياسسية والبيئية ،والتي تتطّلب من
الفرد ليسض فقط قدرات عقلية ◊ل اŸشسكÓت
ال -ت -ي ت -واج -ه -ه ،ول -ك -ن أايضس -ا ي -ح-ت-اج إا ¤ق-درات
ان-ف-ع-ال-ي-ة واج-ت-م-اع-ي-ة Áك-ن م-ن خÓ-ل-ها التعامل
بكفاءة مع اآلخرين.

” مؤوخرا وضسع حّيز السستغÓل ا÷زئي ◊ظÒة التسسلية والÎفيه بأاولد
ّ
منصسور لفائدة السسكان عاصسمة ا◊ضسنة ،حسسبما علم من مصسالح الولية.
وأاوضسح ذات اŸصسدر ،بأان اŸسساحات اŸسستغلة تتمثل ‘ فضساءات للعب
وأاخرى مائية ،مضسيفا أانه منذ افتتاح هذه ا◊ديقة منتصسف أاوت تشسهد
هذه ا◊ظÒة توافدا كبÒا من طرف ا÷مهور اŸتكون ‘ غالبيته من
الشسباب .وقد تطلب إا‚از هذه ا◊ظÒة اŸندرجة ‘ إاطار السستثمار
اÿاصض غÓفا ماليا بقيمة  ١ ، ١٣مليار دج ،حسسبما أاضسافته مصسالح
إاّن فاعلية القيادة تكمن ‘ قيادة األفراد بشسكل
ت
الولية .وتّÎبع حظÒة التسسلية والÎفيه الواقعة على بعد عشسرا
عام ،ألّن جوهرها يتمّثل ‘ أاّنها تتطلّب من القائد
الكيلومÎات عن عاصسمة ا◊ضسنة على مسساحة تقدر بـ  ١8هكتار تضسم
ال ّ-ت -وف -ي -ق ب Úأاسس -ل-وب-ه وب Úك-ف-اءة أات-ب-اع-ه وم-دى
Óطعام ومسساحات خضسراء،
مسساحات مائية وفضساءات للعب وأاجنحة ل إ
ال-ت-زام-ه-م ب-ق-ي-م اŸن-ظ-م-ة ،وال-ق-ادة ال-ف-اعلون هم
Ò
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س
حسسب ذات اŸصسدر ،مشسÒا إا ¤أان هذا الس
الذين Áكنهم التعرف على ما يحتاجه اŸوظّفون،
 ١60منصسب عمل.
ششعبية واسشعة بﬁ Úبيه مسس -تشس -ف -ى ك -ريسس -ت-ي-انسس-ت-اد ،وذلك بسس-بب ج- -م- -اهÒي- -ا ك -بÒا ‘ سس -ت -ي -ن -ي -ات ال -ق -رن
ّ
اŸاضسي.
إاصسابته بسسرطان الكبد.
ر
و
لبداعه بأأك Ìمن د
إ
ويعد يا Êكارلسسون أاحد أاشسهر الفاعل ‘ Úوقالت زوجة كارلسسون ،غوريان سساندف،Ú
ه
ل
غ
ش
ش
ا◊قل الثقا‘ ‘ بÓده ،حيث كان يلّقب بـ إان آاخر شسيء قاله زوجها قبل وفاته ،هو أانه
«ل - -و‘» ‘ إاشس - -ارة إا ¤دوره ك - -ج - -ن- -دي ‘ يحبها.
مسس -لسس -ل ت -ل -ف -زي -و Êشس -ه Òع -رضض خ Ó-ل وح- -ظ -ي ك -ارلسس -ون بشس -ع -ب -ي -ة واسس -ع -ة بÚ
ﬁبيه ،رÃا إلبداعه بأاك Ìمن دور شسغله،
سسبعينيات القرن اŸاضسي.
وبصس -م أايضس -ا ه -ذا ال-ف-ن-ان السس-وي-دي ع-ل-ى ف- -ق- -د ك- -ان م -ق ّ-دم ب -رن -ام -ج لم -ع و‡ث -ل
ت -و‘ اŸم -ث-ل واŸوسس-ي-ق-ي السس-وي-دي ي-اÊ
مسسار متميز كموسسيقي ،حيث حّقق ‚احا وموسسيقي ناجح.
ك -ارلسس -ون ع -ن ع -م-ر ي-ن-اه-ز  80ع -ام-ا ‘

وفاة اŸمثّل واŸوسسيقي
السسويدي يا Êكارلسسون

األغ-ا ÊواŸؤوث-رات الصس-وت-ي-ة ودلل-ت-ها
على النتماء العميق إلفريقيا» ،مضسيفا
أاّن «ن -وم -اد» ي -ع -كسض اŸن -ح-ى ا÷دي-د
ال -ذي ات -خ -ذت -ه ف -رق -ة ف -ري -ك Ó-ن‘ ،
ع - -ودت - -ه- -ا إا ¤األصس- -ول اإلف- -ري- -ق- -ي- -ة
واألم - -ازي - -غ - -ي - -ة» ،وه- -ذا م- -ا ي- -وّضس- -ح

سسيميولوجيا ،رمز البوصسلة اŸلتصسقة
ب -أاشس -ك -ال أام -ازي -غ -ي -ة ،ب -اإلضس -اف -ة إا¤
خ-ري-ط-ة إاف-ري-ق-ي-ا خ-ل-ف ال-غÓ-ف التي
“ثل النتماء اإلفريقي.
للتذك ،Òفقد شسارك ‘ إا‚اح ا◊فل
ال -ف -ن -ي م-ؤوسسسس-ة «أاوروب-ا سس-ب-ور» وك-ذا

«لي ،»Óاللّذان قاما بتنظيم «طومبول»
للجمهور الذي فاز بعدة جوائز قيمة،
–ت رع- -اي -ة اŸؤوسسسس -ة اıتصس -ة ‘
›ال الشس- - -ه- - -ار والتصس- - -ال «ن - -وف - -ا
كريياتيسض».
أاخÒا قد حظي برنامج «بون موزيك»
Ãتابعة وحضسور مهم Úألعداد كبÒة
من الزوار القادم Úمن ﬂتلف وليات
ال -وط -ن ،ك -م -ا ن -ال ت -غ -ط -ي -ة إاعÓ-م-ي-ة
م- -ت- -م- -ي -زة ت -ع ّ-ززت ب -ن -ق -ل ل -ع -دد م -ن
السس- -ه- -رات ع -ل -ى صس -ف -ح -ات ا÷رائ -د
والقنوات التلفزيونية والتفاعل دائما
ع Èمواقع التواصسل الجتماعي.
وحسسب اŸن ّ
ظم ،Úفإاّن الهدف يكمن
‘ إاشسراك الشسباب ‘ هذه ا◊فÓت
‘ الوقت الذي كانت تشسهد فيه لؤولؤوة
الشسرق ركودا ثقافيا مقارنة Ãا يتم
عرضسه ‘ باقي الوليات التي بر›ت
العديد من اŸهرجانات والتظاهرات
الفنية خÓل موسسم الصسطياف.
وتسس ّ-ج-ل ح-فÓ-ت م-ؤوسسسس-ة «ديسس-ي-ب-ال
سس -يسس -ت -ام» حضس -ور ج-م-ه-ور غ-ف Òم-ن
ﬂتلف الفئات العمرية والعائÓت ‘
ك- -ل سس- -ه- -رة Ÿت- -اب- -ع- -ة ف- -ق- -رات ه -ذا
الÈنامج ،حيث ” Œنيد كل طاقمها
ال -ت -ق -ن -ي واألم-ن-ي وب-حضس-ور ف-رق م-ن
ال- -درك ال -وط -ن -ي ،األم -ر ال -ذي ح ّ-ف -ز
بشس -ك -ل ك -ب Òا÷م -ه -ور ع -ل -ى ال -ت-ن-ق-ل
واكتشساف هذا اŸوقع اّ ÿ
Óب اŸطل
على البحر األبيضض اŸتوسسط.
مراسشلة خأصشة

ول شسك أاّن ‚اح القادة ‘ مهّمة القيادة تتأاّثر
Ãدى ت- -واف- -ق- -ه- -م وŒانسس- -ه- -م م -ع ذوات -ه -م وم -ع
اآلخرين ،والنفعالت التي يبدونها ‘ مواقفهم
القيادية قد تؤوثر على قدرتهم وكفاءتهم اإلنتاجية.
وي -ح -ت -اج األداء ‘ اŸن ّ-ظ -م -ات بصس -ف-ة ع-ام-ة إا¤
تضسافر واتسساق جهود العامل ،Úولن يتأاّتى ذلك إال
من خÓل قيادات واعية ومدركة لدورها الوظيفي،
و“ت -لك اŸه -ارات ال Ó-زم -ة ل -ت -ح -ق -ي -ق ال -ت -ن-اغ-م
والنسس- -ج- -ام ‘ األداء ،وإاذا ك- -انت ال -ق -ي -ادة تشسÒ
بشسكل أاو بآاخر إا ¤فن التعامل مع اآلخرين ،أاو
التأاث Òعليهم فإان امتÓك القادة مهارات التعامل
م- -ع ال- -ع- -ام- -ل Úي- -ع- -د أام- -راً ج- -وه -ري -ا ‘ –سسÚ
اŸمارسسات القيادية .إاّن الذكاء النفعا‹ هو أاحد
اŸت -غ ّ-ي -رات األسس -اسس -ي -ة ،وال -ت-ي أاخ-ذت ‘ الÈوز
كأاحد الصسفات ا÷وهرية للقائد اإلداري ،حيث أان
ق -درة ال -ق -ادة ع -ل -ى اك -تشس-اف واسس-ت-ث-م-ار ط-اق-ات
وقدرات العامل Úالظاهرة والكامنة  ،ومسساعدتهم
‘ توظيفها وتنميتها ،ل Áكن أان تتحقق إال من
خÓل اكتشساف القادة أانفسسهم والوعي بقدراتهم،
ومن هنا تبدأا رحلة البحث عن التميز ‘ القيادة
انطÓقا من الداخل نحو اÿارج ،حيث ينبغي
على القائد أان يتعرف على ذاته وأان يكون على
وع- -ي ت- -ام ب- -رؤواه وأاه- -داف- -ه وق- -ي -م -ه وتصس -ورات -ه
وافÎاضساته ،صسادقا ‘ أافعاله وأاقوله ومشساعره،
ح -ت -ي يسس-ت-ط-ي-ع ال-ت-أاث Òع-ل-ى اآلخ-ري-ن ،ل-ت-ح-ق-ي-ق
النتائج اŸطلوبة .ولتحقيق ذلك يجب على القائد
أان ي -ك -ون واع -ي -ا أايضس -ا ب -ان -ف-ع-الت ال-ع-ام-لÚ
Ÿسس-اع-دت-ه-م ع-ل-ى إادارة ان-ف-ع-التهم وحفز
ط-اق-ات-ه-م ،وب-ن-اء ال-ث-ق-ة الÓ-زمة لÓرتقاء
Ãسستويات ومعاي Òاألداء واÿدمة،
إان م - - -ف- - -ه- - -وم ال- - -ذك- - -اء
النفعا‹ يأاتي اعÎافا
ب-أاه-م-ي-ة ان-ف-ع-التنا ‘
النجاح
وال- -فشس -ل ‘
مواقف

ا◊ياة اıتلفة .نخلصض من ذلك إا ¤أاّن القيادة
الفاعلة ترتبط بالعديد من اŸفاهيم واŸتغÒات
التي تعمل على صسقلها وزيادة فاعليتها وكفاءتها
‘ –ق- -ي- -ق أاه- -داف ا÷م- -اع- -ة ،وم- -ن أاه- -م ت -لك
ال -ع-وام-ل ،ال-ع-ام-ل الن-ف-ع-ا‹ وال-ع-ام-ل
ال-ع-ق-ل-ي ،ال-ع-ام-ل الج-ت-ماعي،
وال -ت -ي ت-ع-كسض ال-ت-ف-اع-ل
ال-ن-اج-ح ب Úال-ق-ائد
وا÷ماعة.

أاّك -د ب -اح -ث-ون أام-ري-ك-ي-ون ‘ دراسس-ة
حديثة أاّن الّنوم عند اإلنسسان يتح ّسسن
ويكون أافضسل ‘ حال ما كان اŸرء
مضسطرا للذهاب إا ¤العمل كل صسباح.
وأاف -اد ع -ل -م -اء األعصس -اب ‘ ج -ام -ع-ة
ن- -ورث وسس ÊÎب -ولي -ة شس -ي -ك -اغ -و ،أاّن
األشس -خ -اصض اŸشس -غ -ول Úع -ل-ى ال-دوام
وخ-اصس-ة أاصس-ح-اب األع-م-ال اŸت-ع-ل-ق-ة
ب-خ-ط-ط مسس-ت-ق-ب-لية موضسوعة مسسبقا،
يتمّتعون عادة بنوم أافضسل وهم أاقل
Óرق.
عرضسة ل أ
ورّكزت الدراسسة اŸنشسورة ‘ ›لة
(سسليب سساينسض ند براكتسض) على كبار
السسن ،حيث بلغ متوسسط أاعمارهم 79
ع-ام-ا ب-ال-رغ-م م-ن ت-أاك-ي-د الÈوف-يسس-ور
ج- - -يسس- - -ون أاون- - -غ اŸؤول - -ف ال - -رئ - -يسض
ل-ل-دراسس-ةع-ل-ى ضس-رورة ت-ط-ب-يق النتائج
على فئات عمرية واسسعة.
وأاف- -اد ع- -ل- -م- -اء ال- -ن- -فسض ‘ ج -ام -ع -ة
تكسساسسي العام اŸاضسي ،بأان النشسغال
اŸسس- -ت- -م- -ر ي- -ؤودي إا› ¤م -وع -ة م -ن
الفوائد اŸتعلقة بالدماغ.
وسسأال
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إاجهاد العمل يقود لتناول
اŸوظّف Úوجبات
غ Òصسحية
يتسسبّب اإلجهاد الّنا œعن العمل ‘
ت- - - -ن - - -اول اŸوظ - - -فÚ
ا◊ل - -وي - -ات أاو

الباحثون أاك Ìمن  ٣00بالغ عن اŸهام
التي يؤودونها خÓل النهار ،ثم خضسع
اŸتطوعون لختبارات تقيسض أادائهم
اŸع - -ر‘ ،وخ - -لصض ال - -ع- -ل- -م- -اء إا ¤أان
األشس -خ -اصض األك Ìانشس-غ-ال ي-ت-مّ-ت-ع-ون
بقوة عقلية جيدة ما انعكسض إايجابا
ع- -ل- -ى ال- -ذاك -رة ال -قصسÒة وال -ط -وي -ل -ة
األجل ،وكذلك القدرة على اسستخدام
اŸن -ط -ق واسس -ت -غ Ó-ل اŸه -ارات ع -ن-د
التطبيق العملي.
ول -ك -ن ال -ب -اح -ث Úأاوضس-ح-وا أان ن-وع-ي-ة
العمل –ّدد الفائدة اÎŸتبة عليها،
ح- -يث ي- -ق- -ول اÈÿاء «إان النشس- -غ -ال
باألعمال دون القدرة على السسيطرة
عليها يسسبب التوتر والضسغط اŸسسبب
Óج -ه -اد ،وك -ذلك ال -ق-ل-ق والك-ت-ئ-اب
ل -إ
وضسعف الذاكرة».
وأاج -رت ج -ام -ع -ة ولي-ة أاوري-غ-ون ع-ام
 20١6دراسس -ة ت -وضس-ح أان ال-ع-م-ل Ÿدة
سسنة واحدة بعد سسن التقاعد Áكن أان
يقلل من احتمالت اŸوت بأاك Ìمن
 ١0باŸائة.

الوجبات
اÿفيفة غ Òالصسحية،
حسسبما قاله باحثون من جامعة
مانها ‘ ËأاŸانيا.
وتظهر الدراسسة أاّنه عندما يكون اŸوظّفون
‘ م -زاج سس ّ-يء يصس -ب -ح -ون أاك Ìع-رضس-ة ل-ت-ن-اول
الرقائق أاو غÒها من الوجبات اÿفيفة.
وإاذا ك-ان اŸوظ-ف ي-ك-اف-ح ل-ت-ح-ف-ي-ز ن-فسس-ه ع-ل-ى إان-ه-اء
مهمته ،فعادة ما يفتقر إا ¤قوة اإلرادة لتجنب ا◊لويات،
وحتى األشسخاصض اŸنتبهون للغاية إا ¤نظامهم الغذائي
يعانون من وقت عصسيب يتحولون فيه إا ¤اŸأاكولت غÒ
الصسحية.
وهنا Áكن ألرباب العمل التدخل ،إاذ يقول
الباحثون إانه Áكنهم توف Òبدائل صسحية
مثل الفواكه واÿضسروات ‘ مكان العمل
Ÿوظفيهم.

اأ’حد  ٠٣سضبتمبر  2٠17م
الموافق لـ 12ذي الحجة  14٣٨هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تفتح «الششعب» «فوانيسس» صضرحا ضضمن صضفحتها الثقافية كل يوم أاحد لنشضر
إابداعاتكم ومسضاهماتكم ‘ ﬂتلف اأ’جناسس الثقافية شضعر ،قصضة ورواية ،
راسشلونا على الÈيد اللكÎو:Ê
pageculture2012@yahoo.fr
على أان تكون اإ’سضهامات غ Òمطولة حتى نتيح الفرصضة للجميع.

طبيب العلب اŸلونة من ـ ـ ـ ـ ـزل مهج ـ ـ ـ ـ ـور

صصة قصصÒة
قّ

بقلم :العمري مراد
 ⁄يبق ‘ منزله سضوى آاثار الغبار وبعضس اأ’ثاث
ال- -ق- -دÁة ،ل- -ق -د ك -ان ه -ذا اŸن -زل ‘ ي -وم ي -ع -ج
بالسضعادة مليئا با◊نان ،فيه عاشس زوج ◊ظات ’
تنسضى واليوم هو منزل خا‹ وقد غابت منه معا⁄
ا◊ياة وكل تلك اللحظات ذهبت ومن دون رجعة.
وعندما دخلت إا ¤منزله تذكرت أايام اŸاضضي
السضعيدة ‘ يوم كنت أاجلسس هنا ‘ هذه الغرفة
ال-ت-ي اح-تسض-يت ف-ي-ه-ا ف-ن-ج-ان ال-ق-ه-وة ،ل-ق-د كانت
مرتبة وجميلة اŸكان كان مليء با◊ياة وكان فيه
ولد صضغ Òيلعب وÁرح وسضعيد بسضعادة أابويه،
ولكن بعد هجران اŸنزل الذي سضلك كل واحد
ط -ري -ق -ه اÿاصس ،أاصض -ب -ح اŸن -زل م-ه-ج-ور ح-ت-ى
صض -اح -ب -ه ك -ره اŸك -وث ف -ي -ه و ⁄ي -ع -د ي-رغب ‘
الذهاب إاليه.
وأاصضبح Áكث ‘ اŸقاهي لعله ينسضى أاوجاعه
وأاحزانه من اإ’نسضان الذي تسضبب ‘ انفصضاله عن
زوج- - -ت- - -ه وأاو’ده..أاصض- - -ب- - -ح ي- - -ت- - -م- - -ت - -م وي - -ردد
كلمات..كيف؟وŸاذا؟ ومتى ؟ ما السضبب؟
إان كان اŸتسضبب ’ يخاف الله ويريد عصضيان الله،
فهذا مصض Òصضاحبي اŸتضضرر من هذه العÓقة
الزوجية ،وأاصضبح مدمنا على الكحول فاŸغيب
وب -ع -د غ -روب الشض -مسس ت-راوده ال-ك-آاب-ة وال-وح-دة،
ويشض -ت -د شض -وق -ه أ’و’ده ت -راوده اأ’ف-ك-ار..إا ¤أاي-ن
ي -ل -ج -أا ‘ ه -ذا ال -وقت؟ إان ك -ان اŸن -زل م-ه-ج-ور

نصص

قضضي ـ ـ ـ ـ ـة

وب -دون أاو’ده ف -م -ا ع -ل -ي -ه إا’ ال -ل-ج-وء إا ¤شض-رب
الكحول والتذمر.
وأاصضبح عاشضقا لقارورة اÿمر لعلها تنسضيه همومه
وهي تعرف أايضضا حكايته،
ح -ك -اي -ت -ه اŸؤوŸة ،وم -ع ذلك م-ازال ق-ل-ب-ه ح-ن-ون
ي -ح -م -ل ال -ط -ي -ب -ة ويسض -ان -د ال-ن-اسس ‘ مشض-اك-ل-ه-م
ويشضاركهم كل كبÒة وصضغÒة ،ولكن ’ يزال يتذكر
كل دقيقة وثانية من جرحه الكب Òوقسضوة ا◊ياة
عليه ،فأاصضبحت قارورة اÿمر Œالسضه وتواسضيه
وه-و ي-خ-اط-ب-ه-ا وي-ح-اك-ي-ه-ا ،وال-ي-وم خطر ‘ باله
وبعد أان قرر أانه سضيبني حياته من جديد وهو
يبحث عن شضاري ماضضيه يريد دفنه ‘ ذلك اŸنزل
اŸهجور ،وعلق عليه ’فتة وذكره للبيع وأاخ ÊÈبأانه
إان يبقى له اŸنزل سضتبقى الذكريات كذلك ويبقى
التشضرد دائما و’ ﬁالة من الفرار منه.

شصعر

وجالسضني وقال :إاّنني طّلقت زوجتي وسضوف أاطلق
ق -ارورة اÿم -ر ك -ذلك..أ’ن -ن -ي أاري -د ال-ب-حث ع-ن
اإ’نسضانة اŸثالية التي –Îمني وتقدر ظرو‘
التي أامر بها.
رÃا إان أامكن لها العناية بأاو’دي بعد أان أاحصضل
عليهم من أامهم ،ثم قال :أارجو من الله أان أاكون
الزوج الصضالح اŸثا‹ لها.
وانتهت عباراته أ’نه يائسس من الوحدانية التي ’
يريد أان يعيشضها مرة أاخرى ،فهو يريد أان يعيشس
بسضعادة وكرامة أ’ن الغموضس كان هاجسضه وقد
تخلصس منه اآ’ن بعد أان باع اŸنزل اŸهجور،
ووج -د ال -زوج -ة اŸث -ال -ي -ة ال -ت -ي وج -د ف -ي -ه-ا ك-ل
اŸواصضفات و اأ’خÓق ،أاما Ãا يخصس أاو’ده فهم
’ ي- - -زال - -وا –ت حضض - -ان - -ة وال - -دت - -ه - -م وسض - -وف
يسضÎجعهم ‘ يوم من اأ’يام.
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حسصــــ Úعلــــي غالــــب  /بريطانيــــا
العششرات يقفون أامام بيته طلبا للعÓج ،طفل يبكي ،ومسشنة تصشرخ ،وهناك من يبتلع
ل ‘ ⁄داخله ،يعود الطبيب وهو يحمل حقيبة قدÁة على ظهره!!..
ا أ
يفتح باب بيته وهو ينظر إا ¤اŸرضشى بتك Èواششمئزاز:
 سشوف أاعا÷كم فهذا قدري أان أاكون طبيب القرية.يدخل أاحد اŸرضشى علي:
 ظهري يؤوŸني أاريد دواء .ينزل الرجل ا◊قيبة القدÁة من على ظهره ويفتحها ويخرج علبة صشفراء:
 خذ حبة واحدة.يضشع حبة الدواء ‘ يده ،ويخرج من بيته وهو يتأا.⁄
طفل يبكي بششدة فينظر إاليه:
 ما بك ..؟؟يجيبه الطفل اŸسشك:Ú
 لقد وقعت على وجهي ودخل الÎاب على عيني.مد الرجل يده على ا◊قيبة ،وأاخرج علبة سشوداء وإاذ فيها قطرات للع Úويعطيها للطفل.
لخر وهو يخرج العلب اŸلونة من حقيبته ،أان الرجل ليسض بطبيب ول
يدخل اŸريضض تلو ا آ
يعرف حتى القراءة والكتابة!!..
لدوي-ة
ه -و ي -ذهب إا ¤صش -ي -دل -ي -ة اŸدي -ن -ة ك -ل ي -وم وي -ق -وم الصش-ي-دل Êب-وضش-ع ﬂت-ل-ف ا أ
واŸسشكنات كل واحدة على حدا ‘ علبة ملونة قد حفظها الرجل بدقة ،كل مريضض يأاتي
له يخرج الدواء أاو اŸسشكن اÿاصض اŸوجود ‘ العلبة ويقدمه له ،وهكذا أاصشبح طبيب
القرية.

متاهـــــــة عيـــــــد
د  -مرتات فريدة
يتسضّلل الفجر كل يوم بنسضماته اŸنعشضة
على شضرفة أايامنا ،كأانه سضاعي سضÓم وأامل
أ’حÓمنا نحن من يطلقون علينا اسضم ““بنو
آادم““ .من نسضمع صضياح أاول ديك كأانه يتوسضل
تارة ““كونوا طيبﬁ ،Úب ،Úمؤومن ÚبالسضÓم““،
وتارة أاخرى كأانه يغني أانشضودة اÙبة اŸفقودة.
بعد خيط الفجر البعيد تأاتي ◊ظة الشضروق و تبزغ
الشضمسس صضفراء ،صضفراء ثم صضفراء ماكرة ترفع السضتار
عن مÓمح البؤوسس و ا◊زن اŸوروث فينا...منذ فجيعة ابن
آادم اأ’و .¤تتعمد أان تلفح وجوها منهكة من فرط بسضاطة
أاحÓمها...هواء نقي وبيوت تأاوي أايام أاعمارنا وتسضمح لنا أان نؤوثث فيها
أاحÓمنا العادية البسضيطة على مهل وعيد سضعيد يغمر سضاعات قلوبنا ويغازل
أارواحنا قبل أاجسضادنا .اسضتيقظ العيد ككل عام ‘ موعده وفيا Ÿوعد فجره ،لصضوت
صضلواته ودعواته لكن سضرعان ما بدأا يفتشس عن ابتسضاماته ليلبسضها أاو حتى بقايا هشضة
من فرحة منسضية ‘ مهد رضضيع يريد ا◊ياة و يتمنى اأ’مان أ’حÓمه و أايام وطنه.
ذهب صضوب اليتامى لعله يجد ابتسضامته الضضائعة...فلم يجدها .تنّهد طوي Óوعميقا
ثم توجه إا ¤خريطة وطننا العربي ،تغلغل إا ¤قلوب الثكلى واأ’رامل والفقراء
واŸشضردين...لكن عبثا فإانه  ⁄يجد إا’ بؤوسضا وحسضرة وحزنا على حزن .رباه يا
لفجيعة هذا العيد اŸسضك !Úف Óهو وجد ابتسضامته و’ اإ’نسضانية وجدت سضÓمها
و’ ا◊ياة وجدت فرحتها .لكن الفجر مازال سضاعي سضÓم منشضود وأامل موعود،
ومازال العيد رغم كل شضيء يقول سضوف أاعود كل عام...كل عام أانا أاعود.

وعندما أاÙها يراقبني طيفها من بعيد أاسضتشضعر
عينيها التي تكادان تتنزعان من مكانها وتنصضب
نفسضها أامامي...أاعلم أانها تكرهني جدااا ولكني
هههه ’ أاكرهها..بل أامقت ا◊رب ووالصضراعات
وواأ’وه -ام ال -ت-ي صض-ن-ع-ت-ه-ا ‘ ﬂي-ل-ت-ه-ا وال-ت-ي ’
أاسض -اسس ل-ه-ا م-ن الصض-ح-ة...ح-رب ب-ي-ن-ي و ب-ي-ن-هت
ل - -ك - -ن - -ي أاج - -زم ب - -ال - -عشض - -رة أان - -ه ’ راب - -ح - -ة ‘
النهاية...تقول أانها › Èهههه ‘ وجهي...مع
ذلك أاسضتمتع برؤوية ا◊قد الدف Úبعينها.
ورغ-ب-ت-ه-ا ال-ظ-اه-رة ب-ال-قضضاء عليها..لكنها جبانة
تخشضى اŸواجهة التي أاتلهف للفوز بأاول أاشضواطها
الرسضمية ’...أاخفي عليكم أان بركانا ثائراااا ‘
ج- -وارح- -ي ي- -حصض- -ل م- -ع- -ي ع- -ن- -دم- -ا أال- -ت -ق -ي -ه -ا
صض-دف-ة..م-ن-اف-ق-ة ك-اذب-ة ’...أانسض-ى م-ا ف-علته بي
Óمام و⁄
يوما ‘ اŸذكرة....مع ذلك أانا أاسض Òل أ
أات -رك ل -ه -ا فسض-ح-ة صض-غÒة ل-تشض-مت ‘...أاواصض-ل
حياتي مع صضديقاتي اŸقربات التي ’ يتعدين
أاصض- -اب- -ع ال- -ي- -د ال- -واح- -دة...أاشض- -ارك- -ه- -ن ج -ن -وÊ
ي-وم-ي-اتي..شضغفي بالقراءة..بالكتابة...وخصضوصضا
ع -ن ي -وم -ي -ات -ي ال -ت -ي ’ ت -ك -اد ت -خ -ل -و م -ن شض -يء
مضضحك...كل ا◊ب.

إاكرام عثمان

قصصيدة

ليندة ا÷زائرية
سضيجارة وقلم وبعضس الذكرى
هكذا ‰ارسس الهروب ‘ رواق السضطر
‰ارسس اŸوت على صضفحات البوح
نغÎب ب Úدفتي لقاء مؤوجل
كأاّننا نعاود النزول من أاسضوار الغياب
كأاّننا نلملم بشضتات الÈد موقدا ً
نشضعل حطب الوله
أاو رÃا نشضعل قناديل أاطفأاها البعد
وحيد أانت ‘ هذا الصضقيع
كالطفل فقد حضضن أامه
حضضن وطنه
فقد ذاكرته خلف الرماد
بعيد أانت وأاحÓمك هناك
‘ براري مقصضلة غÒت التاريخ
سضارح بأاحÓمك
خلف سضحابة سضيجارة
“زق صضمت الورق
–دث صضريرا ‘ الفضضاء
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اغضضب يا وطني اغضضب
وهز اŸدفع واضضرب
واعصضف كالطوفان الطغاة
واحرق من حرقوا كل وطن
سضوريا ا÷ريحة واليمن الذبيحة
ومصضر اخت العرب
اغتصضبوا..قتلوا..احرقوا...ذبحوا..
وباسضوا أايدي حمالة ا◊طب
يا شضام كفني قلوبنا بإالياسضمÚ
فقد ماتت نخوة العرب
اعذرينا فجرح البنية يكÈ
وطفل ب Úالسضماء واŸاء
يتوج ملكا على امواتنا
Ÿا امروه حكامنا مت...

تكتب أاسضماءك الكثÒة
تسضطر أاحÓمك الهائمة
تبحث عن نتيجة
خلف أاعقاب أاحÓم مؤوجلة
و◊ظات Îﬁقة
هكذا أانت –صضى هزائمك
ومرارة أاوجاعك
بآالة حاسضبة
فقدت أابجديات العد
وحدك تدرك
معنى السضيجارة والقلم
وا’حÎاق
وحدك Œمع عمليات رياضضية
‘ ورقة
‘ سضطر
‘ نقطة
تدعى أانت
تدعى أاحÓم مؤوجلة قيد
ا’حÎاق

بقلمي ليندة كامل

ومنا ’ تقÎب......
فقد زكمت أانوفهم عن ا’سضÓم
فلم يشضموا ا’ ريحة
›السس اÿمر والطرب
أاين صضÓح الدين
فاأ’قصضى ينادي..
وخيولنا “وت
على أاسضوار حطÚ
وعيون العراق بالعار تلتهب
فقد اسضتباح التتار جدائلها
فُك ّسضر سضيف ا◊جاج
وا◊جاج والعرب

÷ Úعز الدين

 info@ech-chaab..comألعدد

ثقافة
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ألموأفق لـ  21ذي ألحجة  1438هـ
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أانا أاك Ìالتقاصسا بالق ّصسة القصسÒة أابحث عن Ÿسسة جمال ‘ روح ا◊قيقة

إŸعروف عنه توإضصعه إلكب،Ò
لضصوإء
قّلة شصغفه بالشّصهرة وإ أ
وحبّه للعزلة خصصوصصيته ،يرى
ن إلكتابة أإك Ìمن وسصيلة
أإ ّ
للتعب ،Òبل «هي بنت إŸوهبة
وإلقرإءة وإلعزلة» .إّنه إلكاتب
إ÷زإئري إبن مدينة إ÷سصور
إŸعلّقة طارق ◊مادي ،إلذي
يضصرب موعدإ للقرإء ‘ إلطبعة
إلقادمة من إلصصالون إلدو‹
للكتاب Ãؤولف إ÷ديد
›موعة قصصصصية «أإشصياء
إلليل» .إلتفاصصيل ‘ هذإ إ◊وإر
إلذي أإجرته معه «إلشصعب».
أإجرت إ◊وإر :حبيبة غريب

@ اŸوهبة تؤوسّسسس ÷دلية بناء عبقري فني
@ اŸلتقيات تقوم على الشّسكل أاك Ìمن ا÷وهر
@ الفضساء األزرق أاّدى إا ¤تراجع الوصساية إا ¤أاضسيق ا◊دود
@«أاشسياء الّليل» ›موعة قصسصسية أاشسارك بها ‘ «سسي»Ó
لدبية؟ وهل ما ين ّ
ظم منها
وإŸسصابقات إ أ
‘ إ÷زإئ- -ر ي- -و‘ إŸب- -دع ح -ق -ه وي -خ -دم
لبدإع؟
إ إ
❊❊ طبيعتي “يل إأ ¤ألعزلة ،أؤومن أنّ ألكتابة
ب -نت أŸوه-ب-ة وأل-ق-رأءة وأل-ع-زل-ة ،أŸل-ت-ق-ي-ات
أألدبية تقوم على ألششكل أك Ìمن قيامها على
أ÷وهر ،ما ألذي ننتظره من هذه أŸلتقيات
غ Òأل - -ت - -ع - -ارف وأألنسس وأل- -ل- -ق- -اءأت‚ ،يب
ﬁفوظ كان يدير أك ÈأŸنتديات أألدبية ‘
ت - -اري - -خ عصش - -رن- -ا أ◊ديث ‘ رك- -ن م- -ق- -ه- -ى
(أل -ف -يشش-اوي وريشس) ،خÒة أل-ع-ق-ول أŸصش-ري-ة
كانت Œتمع ب Úيديه ،دكاترة وأسشاتذة وكتّاب
وشش -ع -رأء وﬂرج Úوط-ل-ب-ة ،خ-ل-ي-ط ك-ب Òم-ن
أŸري -دي -ن  ⁄ي -ك -ن أألم -ر ل -ي -ك -ل-ف-ه-م ألشش-ك-ل
وألبهرجة ألتي تلجأا إأليها عادة أŸؤوسشسشات
ألثقافية ألرسشمية ،ومنه فالعÈة ليسشت بششكل

أإسصسس ملتقى إلّروإية إلعربية

وفاة الّروائي التونسسي ﬁمد الباردي
عن عمر ناهز الـ  70سسنة

فقدت أل ّسشاحة أألدبية وألثقافية ألتونسشة
يوم أÿميسس أألكادÁي وألروأئي وألناقد
ﬁمد ألباردي ،ألذي وأفته أŸنية عن عمر
ناهز  70عاما.
أل -روأئ-ي أل-ف-ق-ي-د ه-و م-ن
موأليد سشنة  1947بقابسس
أي- - -ن زأول ت- - -ع- - -ل- - -ي- - -م - -ه
ألب-ت-دأئ-ي وأل-ث-ان-وي ،ه-و
ح -اصش -ل ع-ل-ى أإلج-ازة ‘
أل -ل -غ -ة وأآلدأب أل -ع -رب -ي-ة
وعلى ششهادة ألكفاءة ‘
أل -ب -حث ودك-ت-ورأه أل-دول-ة
من جامعة تونسس.
أسش-ت-هّ-ل أل-ف-قيد مسشÒته
أألدب -ي -ة ب -ك -ت-اب-ة أل-قصش-ة أل-قصشÒة ث-م نشش-ر
روأي-ت-ه أألو« ¤م-دي-ن-ة ألشش-م-وسس أل-دأف-ئ-ة»
سشنة  ،1980كما صشدرت له روأيات عديدة
م-ن-ه-ا «أÓŸح وألسش-ف-ي-ن-ة» و»ق-مح أفريقيا»

و»ع- -ل- -ى ن- -ار ه- -ادئ- -ة» و»ج- -ارت- -ي تسش -حب
سشتارتها» و»حوشس خرّيف» و»حنة» و»تقرير
إأ ¤ع -زي -ز» و»م -ر »Ëو»ك -رن -ف -ال» أل-ف-ائ-زة
ب- -ج -ائ -زة أل -ك -وم -ار أل -ذه -ب -ي سش -ن -ة ،2005
و»ديوأن أŸوأجع» أŸتّوجة
ب -ج -ائ-زة أل-ك-وم-ار أل-ذه-ب-ي
للروأية ألعربية لسشنة ،2014
وألتي يعتÈها روأية ألعمر
بالنسشبة إأليه.
كان ألرأحل غزير ألإنتاج
وأغ - - -لب روأي - - -ات - - -ه Œري
أح -دأث-ه-ا ‘ أج-وأء م-دي-ن-ة
ق- -ابسس أل -ت -ي ف -ي -ه -ا ع -اشس
ألفقيد ،وكانت له أ ¤جانب
ألكتابة نششاطات فكرية أخرى ،حيث أسّشسس
م -ل -ت-ق-ى أل-روأي-ة أل-ع-رب-ي-ة وم-رك-ز درأسش-ات
ألروأية ألعربية ،وتوّلى أإلششرأف على إأدأرة
مهرجان قابسس ألدو‹ ألك Ìمن دورة.

أŸل-ت-ق-ى ول-ك-ن-ه-ا ب-ق-ي-م-ت-ه وب-ال-نّ-ي-ة أل-تي يقوم
عليها ،رغم كل هذأ فأانا ل أملك أ◊ق كي
أسشّفه رغبة من Áيل إأ ¤فكرة هذه أللقاءأت
إأن ك- -ان ي -ت -وّخ -ى م -ن -ه -ا ضش -رورة ألح -ت -ك -اك
وأل-ت-وأصش-ل م-ع أل-ت-ج-ارب أل-ك-ت-ابية وأإلبدأعية
أألخرى ،أما عن أŸسشابقات ،فأانا ل أميل إأ¤
هذأ ألفعل ،ووجهة نظري أنّ أألديب ألذي
يتمتع بقدر من ح ّسس ألنضشج وألوعي أ÷ما‹
يربأا بنفسشه عن –ويل عصشارة فكره وروحه
إأ ¤دأحسس أو ألغÈأء ،ويحّقر موهبته ونفسشه

إصصدإرإت

❊ إلشص - -عب :ل- -و ط- -ل- -بت م- -نك أإن
ت -ع ّ-رف ط-ارق ◊م-ادي ل-قّ-رإئ-ن-ا
ماذإ تقول؟
❊❊ طارق ◊مادي :أصشعب ما يوأجه ألكائن
هو هذأ ألسشؤوأل ألذي ل ينتهي إأ ¤تعريف ،أنا
أŸت- -حّ- -ول أل- -عصش -ب -ي أŸشش ّ-وشس ب -اŸوت ،أن -ا
ألباحث عن Ÿسشة جمال ‘ روح أ◊قيقة،
أصشبت Ãرضس أ◊ياة ‘ ألتاسشع وألعششرين
أكتوبر  1969بقسشنطينة ومن يومها وأنا أعا،Ê
أتدأوى مرة بالنسشيان ومرأت أخرى Ãحاولة
ألكتابة.
❊ ك - -ي - -ف ك - -انت إل - -ب - -دإي - -ة م- -ع
إل- -ك- -ت- -اب- -ة؟ وأإي -ن وصص -ل إŸب -دع
إليوم؟
❊❊ ككل بدأية غارقة ‘ غياهب أŸاضشي ،ل
أملك من مفاتيح ألذأكرة ما يع Úعلى فهم
أ÷ذور ،كل ألذي كان ›ّرد رغبة عطششى ‘
ألسشتماع إأ ¤أ◊كايات وأألحاجي وألقرأءة،

ثم ﬁاولة ألتقليد بعد كل هذه ألعقود ما زلت
كما أنا ،أل ّسشؤوأل ألعالق ‘ لسشان ألدهششة ل
Áلك من أألجوبة غ Òأمل أ◊فر ألكتابي،
رÃا ع -ل -ى ه -ذأ ق -ال شش -اع -ر أŸان -ي -ا ك -ل-م-ت-ه
ألششهÒة «ألفّن طويل وأ◊ياة قصشÒة» ،أ◊ياة
قصش- -ة قصشÒة ل ‰لك م- -ع -ه -ا غ Òك -ت -اب -ت -ه -ا
ب -دم -ن -ا..ي -ا إأل -ه -ي ل ح Èغ Òأل-دم..ث-م ،أي-ن
وصش - -لت؟ أ◊ّق أّن - -ي ل أع - -رف ك- -ي- -ف أقّ- -ي- -م
Œرب -ت-ي ،م-ا أق-وم ب-ه ›ّرد أسش-ئ-ل-ة مشش-ت-ع-ل-ة
بالدهششة أمام هامة ألوجود..هل يجيب ألكون
عن أسشئلتنا؟ ل أظن ذلك وإألّ ما كان أسشتمرأر
وتدّفق ألكتابة ،أين وصشلت؟ أنا  ⁄أبدأ بعد،
رغم ﬁاولتي ألعاثرة.
❊ م -ن أإي -ن تسص -ت -وح -ي م -وإضص -ي -ع
لحدإث
كتاباتك وهل للوإقع وإ أ
ومتغّيرإتها أإثر وإنعكاسصات؟
❊❊ م -ن أل -ط -ب -ي-ع-ي أن ي-ق-ت-نصس أل-ك-اتب م-ادة
‡ا يحيطه ،ألوأقع هو خامة ألطÚ
كتابته ّ
أل -ت -ي ي -ن -حت م -ن -ه -ا أل -فّ-ن-ان أع-م-ال-ه ع-م-ل-ي-ة
أللتقاط ،وزأوية ألرؤوية ألنفسشية ،وكسشوة عظم
أل -ف -ك -رة ب -ل -ح -م أل -ل -غ -ة ،وط-رأئ-ق ت-خ-ري-ج-ه-ا
وتقدميها للقارئ هي أŸهمة ألتي Áارسشها
وعي ألكاتب.
أل -ك-ت-اب-ة أل-وأع-ي-ة ذأت أ÷م-ال-ي-ة أل-ع-ال-ي-ة ه-ي
ألكتابة ألتي ل تسشقط ‘ فخ أÙاكاة ألكاملة
وإأّل أصش -ب -ح أل -ف-ن نسش-خ-ة م-قّ-ززة ع-ن أل-وأق-ع،
هناك منطقة معزولة ل أعرف كيف أقبضس
ع -ل -ي -ه -ا ب -ال-ل-غ-ة ،ت-لك أŸن-ط-ق-ة ه-ي مسش-اح-ة
أŸوه -ب -ة وأل -وع-ي أل-ت-ي ت-ؤوسشسس ÷دل-ي-ة ب-ن-اء
عبقري فّني ب Úأ◊ياة كط Úوب Úأألثر ألفنّي
جٍة عن ذلك ألط.Ú
كحالة ُمْنَت َ
❊ م - -اذإ ع- -ن مشص- -ارك- -تك ‘ إŸل- -ت- -ق- -ي- -ات

ويسش -تصش-غ-ره-م-ا..رÃا ي-ب-دو أألم-ر ﬁف-زأ ‘
ألبدأيات للششباب باعتبار كون هذه ألفئة تضشع
أول خطاها على درجة سشلم ألكتابة ،لكن أن
يحدث أألمر مع ألكبار ،وأن يقبل ألكب Òهذأ
ع - -ل - -ى ن - -فسش- -ه ف- -أام- -ر ي- -دع- -و إأ ¤ألسش- -خ- -ف
فع..Óمهزلة ششاعر أ÷زأئر “ثل أمامي وأنا
أ–ّدث ‘ هذأ ألباب.
❊ م- -اذإ ع- -ن إصص -دإرإتك وم -ا ه -و
جديدك؟
❊❊ قّدمت كتاب «سشارق ألفرح» مع دأر نششر

‘
روإيته
«زبور أإو
إŸزإم»Ò

داود كمال
يشسيد
با◊ياة
والكتابة

أششاد ألكاتب وألصشحفي كمال
دأود ‘ روأت- -ه أل- -ث -ال -ث -ة أألخÒة
«زب- - - -ور أو أŸزأم ،»Òوأل- - - -ت- - - -ي
صش - -درت م - -ؤوّخ - -رأ ‘ ط- -ب- -ع- -ات
«ب - -رزأخ» أألسش- -ب- -وع أŸاضش- -ي ‘
ف -رنسش -ا وت -ونسس ب-ال-دور أ◊ي-وي
ل -ل -ك -ت -اب-ة وأل-ذأك-رة أل-ت-ي تشش-ك-ل
جوهر أ◊ياة وأللغة باسشتكششاف
جميع ألظوأهر ألجتماعية ،إأ¤

ج -انب ع Ó-ق -ة ألنسش -ان ب-ا◊ي-اة
وأŸوت وأل- - -ك - -ت - -اب - -ة أو ح - -ت - -ى
بالعقائد ألششعبية.
وأرت -ك -زت أل -قصش -ة أÿي -ال -ي -ة
وأŸؤولفة من  329صشفحة على
شش - -خصش- -ي- -ة ﬁوري- -ة “ّث- -لت ‘
ألششاب زبور ،ألذي يجيد ألكتابة
أكتششف ‘ نفسشه موهبة خارقة
للعادة “كنه من «تفادي أŸوت»،
ح -يث أط -ال ع-م-ر أل-عشش-رأت م-ن
سشكان قريته أبوكÒي فما عليه
إأل ك - -ت - -اب - -ة أل - -قصشصس و–دي- -د
م Ó-م -ح م -ا ي -ح -ي -ط ب-ه ل-ي-ع-ط-ي
تسشلسش Óألحدأث أ◊ياة ويسشرد
قصشة كل فرد.
وأقتصشر عا ⁄زبور ‘ ألفئات
أŸه ّ-م -شش -ة م -ن أÛت -م -ع ع -ل -ى
سش -ب -ي -ل ألب -ن أل -ذي ه-ج-ره أب-ي-ه
أ÷زأر ألÌي ،حيث ربّته عّمته
ه -اج -ر «أل -ف -ت-اة غ ÒأŸت-زّوج-ة»
ألتي تبحث عن رجل لتسشتكمل

جزأئرية ،كما قّدمت قصشتي «طائر ب Óروح»
و»أألج-ن-ح-ة وأل-كشش-ف» م-ع دور نشش-ر ل-ب-ن-ان-ية،
وأصشدرت هذه ألسشنة ›موعة «حديقة ألله»
عن مركز سشلطان بن زأيد أبوظبي أإلمارأت،
وسش -وف ي -ك -ون حضش -وري ب -إاذن أل-ل-ه ت-ع-ا‘ ¤
معرضس ألكتاب لهذأ ألعام Ãجموعة قصشصشية
«أششياء ألليل» عن دأر أŸثّقف أ÷زأئرية.
لزرق
❊ م- -اذإ ي- -قّ- -دم إل- -فضص- -اء إ أ
إليوم للمبدع ؟
❊❊ ◊سشن أ◊ظ ،أنتهى ذلك ألزمن ألذي
أنÈى فيه ألصشحفي إأ ¤تششكيل طبقة ألكّتاب
وألشش -ع -رأء أل -ت -ي أرأده -ا ه -و ،أل -ط -ب -ق-ة أل-ت-ي
تتماششى وميوله أإليديولوجي وذوقه أÙدود
وثقافته أŸقولبة ،طبقة هوى معّين ل تزيد
عليها ول تنقصس عنها.
ب-ظ-ه-ور وسش-ائ-ط أل-ت-وأصش-ل ألج-ت-ماعي وعلى
رأسشها ألفضشاء أألزرق ترأجعت ألوصشاية أإ¤
أضشيق أ◊دود ،وظهر جيل جديد يحمل على
ع -ات -ق -ه م -ه-م-ة أل-ت-ج-ريب وع-ف-وي-ة أŸغ-ام-رة
وضشرورة أÙاولة .صشار بإامكان أألجيال أليوم
على أختÓف مششاربها أن تتوأجد على نفسس
أŸوقع و‘ ع Úألوقت بالن ّصس ألفيصشل ،ألن ّصس
ألذي يحسشم بقيمته ألفنّية أإلبدأعية فوضشى
وم -غ -ال -ط -ات ك -ثÒة أصش -ابت أل-وسش-ط أألدب-ي،
علينا أن نقّر بحقيقة مهمة وهي أّن مسشأالة
أألسش- -م -اء أŸك ّ-رسش -ة وأألب -وي -ة أألدب -ي -ة أل -ت -ي
يرفعها ألبعضس كتكريسس للقد Ëرغم وهنه
ضشد كل جديد رغم تفّرده  ⁄تعد تؤوتي أكلها،
علينا أن نصشدع Ÿنطق أ◊ياة وأ◊ق من أّن
ألسشم ألكب Òل يصشنعه غ Òنصس كب ،Òومن
أّدعى ألك Èطالبناه بحّناء يده ،أي بن ّصشه.
❊ ك- -ي- -ف ه- -و ت- -وإصص -لك م -ع إŸب -دعÚ
إ÷زإئرّي Úوإلعرب؟
❊❊ عÓقاتي مع أŸبدع Úألعرب “يل أإ¤
ألدفء وأÙبة وألتوأصشل ،باعتبار أّن أغلب
أعما‹ صشادرة ‘ أÿارج ،قّدمت قصشصشي ‘
أك Ìم -ن ح -ل -ق -ة أدب -ي -ة ل -ل -ق -رأءة وأل -ت -ح -ل-ي-ل
وأŸناقششة ‘ ألنوأدي أألدبية ب Úلبنان ومصشر
وأألردن ،أما على أŸسشتوى أÙلي فعÓقاتي
تكاد تكون ﬁدودة ومعار‘ جد قليلة ولكنها
عÓقات ‘ مسشتوى ألنبل وأÙبة وألعمق.
❊ هل تكتفي بكتابة إلقصصة أإم
لجناسس أإدبية أإخرى؟
“يل أ
❊❊ أنا أك Ìألتصشاقا بالق ّصشة ألقصشÒة ،ولكن
هذأ ل Áنع من Œريب جنسس كتابة أخرى إأن
ك- -ان أŸزأج أل- -ن- -فسش -ي يسش -م -ح ب -ذلك ،ك -ت -بت
للمسشرح أيضشا أك Ìمن عمل ،وقّدمتني أكÌ
م- -ن ف- -رق- -ة ‘ أ÷زأئ- -ر ،وحصش -ل وأح -د م -ن
أعما‹ «ألليلة أألخÒة «على أ÷ائزة ألذهبية
‘ مهرجان أŸسشرح ألتجريبي طبعة .2010
❊ هل من كلمة أإخÒة؟
❊❊ شش -ك -رأ ل -ك -م سش-ي-دت-ي أل-ك-رÁة ع-ل-ى ه-ذه
أل -ن -اف -ذة أŸشش -رع-ة ع-ل-ى أل-ق-ارئ ،وت-ق-دي-ري
÷هودكم ألنّبيلة ألتي تخدم ألوعي وأألدب.

حياتها وجده أŸريضس وأألبكم،
أل -ذي أصش -ب -ح سش -وى ›رد شش-ب-ح
ضش- -ال ل- -يسس ب- -ح- -وزت -ه أي قصش -ة
يحكيها.
وتعيد هذه ألرأوية ألتي تدور ‘
أ÷زأئر ‘ نهاية سشنوأت 1970
رسشم طفولة زبور ألتي مّر بها
ب - -دءأً م- -ن أŸدرسش- -ة وأŸدأرسس
ألقرآأنية ،ومرحلة أكتششافه عا⁄
أŸرأبط Úوألكتابة وأسشتكششاف
أل-ل-غ-ات لسش-ي-م-ا عÓ-ق-ته با◊ياة
وأŸوت إأ ¤غ- - -اي- - -ة أك - -تشش - -ف - -اه
Ÿوهبته.
وموهبة زبور ‘ أ◊فاظ على
ح-ي-اة أل-ع-دي-د م-ن أف-رأد أل-ق-ري-ة
وضش -ع -ت -ه ع -ل -ى ﬁك ألخ -ت -ب -ار
ع -ن -دم -ا دع -ي ألول م -رة ب-ع-دم-ا
«عجز أألطباء وقّرأء ألقرآأن ‘
«أإبعاد» أŸوت ألذي كان يكون
يحوم بوألده.
كما أنّ روأية «زبور أو مزأم»Ò

هي Ãثابة مÈر Ÿعا÷ة مكانة
أŸرأة ‘ أÛتمع (أ÷زأئري)
من خÓل سشرد حياة عمته هاجر
وجارته جميلة أم ششابة مطلقة.
و‘ نفسس ألوقت تششيد ألروأية
ب -ال -ك -ت -اب -ة وف -ن أÿط وأل-رم-وز
و–لّل مهارأت ألكتابة وفنونها،
ح - -يث دف - -عت ب- -ق- -در ك- -ب Òم- -ن
أللباقة حدود أللغات ألتي «عادة
م -ا ت -ق -ف ع -اج -زة ع -ن أل-وصش-ف
وألتعب.»Ò
وف-ي-م-ا ي-خصس غÓ-ف أل-ك-ت-اب،
فقد وقع ألختيار على عمل من
أل -ف -وت -وغ -رأ‘ أل-ت-ونسش-ي جÓ-ل
كاسشتيليي ،أقتبسس من ›موعته
أŸع - -روف- -ة ب- -اسش- -م «ألسش- -لسش- -ل- -ة
أل- - -ب - -يضش - -اء» ،ح - -يث ّ” ع - -رضس
زخارف ألهندسشة ألتقليدية وفن
أÿط ألعربي إأ ¤جانب ششوأهد
ألقبور ألسشÓمية.
وزأول كمال دوأد (من موأليد
ع - -ام Ã 1970سش-ت-غ-ا )Âم-هنة
لع -م-دة،
ألصش -ح -اف -ة وك -ت -اب -ة أ أ
حيث أّلف عدة كتب من بينها
أÛموعة ألقصشصشية «مقدمة
أل -ز‚ي» ( )2008أل-ت-ي م-ن-ح-ته
جائزة ﬁمد ديب ،إأ ¤جانب
روأي- -ة «م- -ورسش- -ول- -ت- -ي –ق -ي -ق
مضشاد» ألتي صشدرت ‘ ،2013
وأل -ذي ن -ال م -ن-ه-ا ع-دة ج-وأئ-ز
دولية من بينها جائزة غونكور
لول روأية.
أ
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إاعداد :سشهام بوعموششة
اأ’حد  03سصبتمبر  2017م

إŸؤقع إإ’لكÎوÊ

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

الموافق لـ 12ذي الحجة  1438هـ

ششافيـــــــة عبــــــد ألـــــÓوي لــــــ ““ألششعــــــب““:

إإصسـ ـ ـدإر  10آإ’ف عنـ ـ ـؤإن ه ـ ـدف مركـ ـ ـز إلدرإسس ـ ـات
‘ إ◊ركـ ـ ـ ـ ـ ـة إلؤطنيـ ـ ـ ـ ـ ـة وثـ ـ ـ ـ ـؤرة نؤفمـ ـ ـ ـ ـÈ

melisasihem@live.fr
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لحياء ترأث أ÷زأئر وتبليغه
لرششيف ألوطني كنز ثم Úإ
أ أ

رصسيد مهم حؤل إلثؤرة وإلفÎة إلعثمانية

^ جمــــع ألششهـــــادأت أ◊يــــة لكتابــــة ألتاريــــخ ألوطنـــي
خطا أŸركز ألوطني للدرأسشات وألبحث ‘ أ◊ركة ألوطنية وثورة  1نوفم ،1954 Èخطوأت جبارة ‘ ›ال ألبحث
وتوف Òألششهادأت وأŸادة أÿام للباحث Úوألطلبة لسشتغÓلها ‘ أإعادة كتابة ألتاريخ ،على ألرغم من أنه مركز حديث
ألنششاأة ،حيث أحتفل ألعام أŸاضشي Ãرور عششرين سشنة على تاأسشيسشه ،بحسشب ما أكدته رئيسشة مصشلحة ألعÓقات
أÿارجية وألتنسشيق ألسشيدة ششافية عبد ألÓوي ‘ حديث لـ ““ألششعب““.

لرششيف ألوطني كنزأ
يششكل أ أ
لحياء ترأث
ثمينا وخزينة نادرة إ
Óجيال ،بحيث
لنسشانية وتبليغه ل أ
أ إ
يحتوي على رصشيد ألثورة أŸتعلقة
بعدة موأضشيع ،منها ما تعلق با◊كومة
أŸؤوقتة للجمهورية أ÷زأئرية تضشم
 427وحدة من  1956إأ،1962 ¤
أÛلسض ألوطني للثورة  14وحدة من
 1956إأ ،1962 ¤فيدرألية جبهة
ألتحرير ألوطني بفرنسشا 140 ،ملف
من  1954إأ.1962 ¤

سس .بوعموششة

سشهام بوعموششة
تصشوير :فواز بوطارن
‘ ه - -ذا الصص - -دد ،اع- -تÈت رئ- -يسص- -ة
مصص - -ل - -ح- -ة ال- -عÓ- -ق- -ات اÿارج- -ي- -ة
والتنسصيق هذه الفÎة وجيزة ،لكنها
م -ل -ي -ئ-ة ب-ا’‚ازات واإ’صص-دارات ‘
›ال ال -ت -اري -خ ،ب -ح -يث م -ر اŸرك-ز
بفÎات كبÒة و‘ السصنوات اأ’خÒة
أاضصحى مركز بحث ذا طابع علمي
وت -ك -ن -ول -وج -ي –ت وصص -اي-ة وزارت-ي
ال -ت -ع -ل -ي -م ال -ع -ا‹ وال -ب -حث ال-ع-ل-م-ي
واÛاه -دي -ن ،م -وضص-ح-ة أان ال-ه-دف
ال -رئ -يسس ل-ل-م-رك-ز ه-و ج-م-ع ال-ذاك-رة
ال - -ت - -اري - -خ - -ي- -ة وا◊ف- -اظ ع- -ل- -ي- -ه- -ا
واŸسصاهمة ‘ كتابة تاريخ ا÷زائر،
م - - - -ن خ Ó- - - -ل ت - - - -وف ÒاŸادة اÿام
للباحث Úوالطلبة.
وأاضص -افت السص -ي -دة ع -ب -د الÓ-وي ،أان

للمركز الوطني مصصالح وفرق بحث
م -ه-م-ت-ه-ا تسص-ج-ي-ل الشص-ه-ادات ،ج-م-ع
الوثائق ،عقد سصلسصلة من اŸلتقيات
الدولية والوطنية ،ندوات عديدة من
حيث اŸواضصيع ،مشصÒة إا ¤أانه كان
سص- -ب- -اق- -ا ‘ ف- -ت- -ح ب- -عضس اŸل- -ف- -ات
ال-ت-اري-خ-ي-ة م-ث-ل ال-ت-ف-جÒات النووية
ال -ف-رنسص-ي-ة ‘ الصص-ح-راء ا÷زائ-ري-ة،
م-ن خÓ-ل ت-ن-ظ-ي-م م-ل-ت-ق-ي-ات وط-ن-ية
ودولية كان لها صصدى لدى اÛتمع
الدو‹ و‘ الداخل.
م- -وازاة م- -ع ذلك ،اسص -ت -ط -اع اŸرك -ز
جمع رصصيد هام من الشصهادات تتعلق
ب - - -ع- - -دة ج- - -وانب ،م- - -ن- - -ه- - -ا ا÷انب
التاريخي ،العلمي ،الصصحي ،والبيئي.
وف - -ت - -ح م- -واضص- -ي- -ع ت- -خصس ا÷وانب
السص-ي-اسص-ي-ة ،ال-ت-اري-خ-ي-ة والصصحية ‘
الفÎة ما ب 1830 Úإا ،1962 ¤ومع
ب - -داي - -ة ا’ح - -ت - -ف- -ال ب- -ال- -ذك- -رى 50
’سصÎج -اع السص -ي -ادة ال-وط-ن-ي-ة ات-خ-ذ
اŸركز اŒاها آاخر وهو اسصتخدام

السصمعي البصصري ،أ’ن التاريخ ليسس
فقط معلومة تلقن للطالب ،بل أايضصا
صصورة وصصوت ،بحسصب ما أافادت به
رئيسصة مصصلحة العÓقات اÿارجية
والتنسصيق.
وأاب -رزت ‘ ه -ذا اإ’ط -ار ،م -ا ق -دم-ه
اŸرك- - - -ز ‘ ه - - -ذا ا÷انب ب - - -إا‚از
اأ’فÓ-م ال-وث-ائ-ق-ي-ة وال-روائ-ي-ة ،م-ن-ه-ا
ف-ي-ل-م الشص-ه-ي-د مصص-ط-ف-ى ب-ن بولعيد،
وآاخ -ره -ا ف-ي-ل-م ي-روي قصص-ة الشص-ه-ي-د
العربي بن مهيدي الذي يشصرف على
ن- -ه- -اي -ت -ه ب -ق -يت ف -ق -ط ال -رت -وشص -ات
اأ’خÒة .ك -م -ا أا‚ز اŸرك -ز سص-لسص-ل-ة
كتب لها عÓقة بتاريخ الثورة ،خاصصة
اÙطات الكÈى التي تركت بصصمة،
منها طبع وإاعادة الطبع والÎجمة.
ب -اŸق -اب -ل ،ي -ق-وم اŸرك-ز ب-خ-رج-ات
م -ي -دان-ي-ة ي-ت-خ-ل-ل-ه-ا ع-ق-د م-ل-ت-ق-ي-ات
وندوات وطنية ع Èالو’يات ينشصطها
أاسص -ات -ذة وب-اح-ث-ون وع-رضس إا‚ازات
اŸرك -ز .وŒم -ع ب -اŸوازاة شص-ه-ادات

ح -ي -ة تسص -ت -غ-ل ف-ي-م-ا ب-ع-د م-ن ط-رف
الباحث ،Úبحيث هيّئت كل الظروف
اŸال - - -ي- - -ة واŸادي- - -ة ب- - -ت- - -وف Òك- - -ل
اإ’م- -ك- -ان- -ات م- -ن ق- -اع -ات اأ’نÎنت
م-ف-ت-وح-ة ل-ل-ب-اح-ث Úوال-ط-ل-ب-ة ،مكتبة
م - -ت - -خصصصص - -ة ت - -ت - -واف- -ر ع- -ل- -ى ك- -ل
اإ’صص - - -دارات وال - - -ك - - -تب ال- - -ت- - -ي ”
اقتناءها ،مشصÒة إا ¤أان هناك دور
م - -ت - -ك - -ام - -ل ب ÚاŸرك- -ز ال- -وط- -ن- -ي
ل - -ل - -دراسص - -ات وال- -ب- -حث ‘ ا◊رك- -ة
الوطنية واŸتاحف ا÷هوية.
‘ هذا السصياق ،أاكدت السصيدة شصافية
أان اŸرك- -ز يسص- -ع- -ى إ’‚از  10آا’ف
ع -ن -وان وي -ب -ق -ى ال -ب -حث م -ت-واصص،Ó-
كاشصفة عن مشصاريع أاخرى ‘ اأ’فق
وبرنامج خاصس يسصلط الضصوء على
كل اŸواضصيع من مقاومات شصعبية،
داعية الشصباب إا ¤التواصصل والبناء
ل -ل -ح -ف -اظ ع -ل -ى اأ’م -ان -ة وا’رت -ق-اء
ب - -ال - -وط - -ن ،دون ا’ق - -تصص - -ار ع - -ل- -ى
التمجيد.

كما يحتوي رصصيدا من الصصور خاصصة بحرب
التحرير الوطني به  5آا’ف صصورة خÓل
نفسس الفÎة السصالف ذكرها ،ورصصيد الفÎة
ا’سص -ت -ع -م -اري -ة ال -ذي ي -ت -ح-دث ع-ن أاق-ال-ي-م
ا÷نوب بـ 952وحدة من  1870إا،1962 ¤
الداخلية والفنون ا÷ميلة بـ 256وحدة من
 1864إا ،1975 ¤اأ’شصغال العمومية بـ2200
وحدة من  1852إا ،1964 ¤الصصحة العمومية
 2600وحدة من  1840إا.1962 ¤
أارشص -ي -ف ال-ع-م-ل وال-نشص-اط ا’ج-ت-م-اع-ي م-ن
 1934إا ،1965 ¤أارشص -ي-ف ال-فÓ-ح-ة بـ3500
وح- -دة خ Ó-ل ال -فÎة م -ن  1870إا،1962 ¤
ا’قتصصاد بـ 1400وحدة من  1889إا،1962 ¤
الوظيف العمومي بـ 2340وحدة من 1889
إا .1962 ¤علما أان أاقدم رصصيد هو رصصيد
الفÎة العثمانية بداية من القرن  ،16نظرا
لتوفر منتوج كب Òمن الوثائق يؤوكد أان الدولة
ا÷زائرية كانت موجودة و“ارسس مهامها
كدولة.
عدوان ا’سصتعمار الفرنسصي ح Úجاء وجد
دولة قائمة وقام بتحطيمها ،كما أان الوثائق
اŸن -ت -ج -ة ‘ ت -لك ال -فÎة ت -دل ع -ل-ى وج-ود
الدولة ا÷زائرية من خÓل سصلسصلة اÙاكم
الشص -رع -ي -ة ،ب -يت اŸال ،إاضص-اف-ة إا ¤أارصص-دة
ال- - -فÎة ا’سص- - -ت - -ع - -م - -اري - -ة حسصب اإ’دارات
اŸوج -ودة ،أارصص -دة اŸصص -غ -رات ال -ف -ي-ل-م-ي-ة
م-ق-ت-ن-اة م-ن اÿارج ع-ل-ى شص-ك-ل م-ي-كروفيل،

لبششـــــــع أنـــــــوأع ألتعذيـــــــب بسشجـــــــون ألحتـــــــÓل ألفرنسشـــــــي
تعـــــــرضض أ

الشصؤوون اÿارجية 10 ،لفات من  1848إا¤
 ،1895ت-ق-اري-ر ال-دب-ل-وم-اسص-ي Úوال-ق-نصص-ل-يÚ
أارب -ع ل -ف -ات م-ن  1896إا ،1946 ¤م-ق-اطعة
الفيدرالية السصويسصرية خمسس لفات خÓل
ال - -فÎة م - -ن  1896إا ،1946 ¤م -راسص Ó-ت
ا◊اكم العام با÷زائر  33لفة من  1902إا¤
 ،1933ال -ت -ق -اري -ر السص -ي -اسص -ي-ة ،ا’ق-تصص-ادي-ة
وا’جتماعية لفت Úمن  1921إا.1953 ¤
عÓوة على التمثيل اأ’مريكي با÷زائر 33
لفة من  1701إا ،1906 ¤اŸصصالح الوزارية
اŸك-ل-ف-ة ب-ا÷زائ-ر  69ل -ف -ة م-ن  1872اإ¤
 ،1934ق -نصص -ل -ي-ة السص-وي-د ب-ا÷زائ-ر  27لفة
خÓ- -ل ال- -فÎة م -ن  1955إا ،1960 ¤وك -ذا
معاهدة سصلم مÈمة ب Úا÷زائر وإاسصبانيا ‘
 14جوان  1786وهي وثيقة قدÁة ونادرة.
باŸقابل ،توجد أارصصدة اأ’رشصيف اÿاصس
التي سصلمها أاصصحابها إا ¤اŸركز الوطني
Óرشصيف ،لينتفع بها الطلبة والباحثون ‘
ل أ
التأاريخ لذاكرة اأ’مة ا÷زائرية ،وهو رصصيد
اŸرحوم اÛاهد عبد ا◊ميد مهري بـ321
وثيقة من  1914إا ،1964 ¤و 278رسصالة من
 1952إا ،1964 ¤رصصيد عبد اÛيد بوزيد
و›م -وع -ة وث -ائ -ق خ-اصص-ة ب-وزارة ال-تسص-ل-ي-ح
وا’تصصا’ت العامة ،ورصصيد عمر خوجة مع
وثائق خاصصة بالثورة.
باإ’ضصافة إا ¤تسصليم وزير اÿارجية السصابق
ﬁم -د ب-ج-اوي ،أارشص-ي-ف ا◊ك-وم-ة اŸؤوق-ت-ة
ل -ل -ج -م -ه -وري -ة ا÷زائ-ري-ة .ك-م-ا ق-ام ﬁم-د
الصصالح رمضصان بإاهداء مكتبته ،وقدم أاحمد
ب- -ن سص- -م- -اي- -ة أارشص- -ي- -ف -ا خ -اصص -ا ب -الضص -م -ان
ا’ج -ت -م -اع -ي .ك -م -ا سص -ل -م رئ -يسس ا◊ك-وم-ة
ا÷زائ -ري -ة السص -اب -ق ع -ب -د ال -ع -زي-ز ب-ل-خ-ادم
أارشص -ي -ف صص -وت ال -ع -رب ،وأارشص -ي -ف -ا ي -ت-ع-ل-ق
بتسصجيل الذاكرة الوطنية ،دورات تكوينية،
ا’تفاقيات اÈŸمة من طرف دور اأ’رشصيف
ال -ع -رب -ي -ة م -ث-ل دار ال-وث-ائ-ق اŸصص-ري-ة سص-ن-ة
 ،2004دار اأ’رشصيف باليمن ‘ جوان ،2008
الكويت ‘ نوفم ،2008 ÈاŸملكة العربية
السصعودية سصنة  ،2008ودار اأ’رشصيف باأ’ردن
ماي .2008

عيسسـ ـ ـ ـات إإيديـ ـ ـ ـر مؤؤسس ـ ـ ـسس أإول نقابـ ـ ـة جزإئريـ ـ ـ ـة
ولد عيسشات أإيدير ‘ قرية جمعة صشهاريج قرب مدينة تيزي وزو عام  ،1919من عائلة فÓحية متوأضشعة أ◊ال .تلقى تعليمه
ألبتدأئي بقريته ومنها أنتقل أإ ¤مدرسشة تكوين ألأسشاتذة ببوزريعة Ÿوأصشلة درأسشته ومن هذه ألأخÒة أنتسشب للمعهد ألثانوي
ألفرنسشي بتيزي وزو وأسشتمر ‘ هذأ أŸعهد حتى حصشوله على ششهادة ألطور ألأول من ألتعليم ألثانوي ،أإل أن أ◊الة ألقتصشادية
لأسشرته حالت دون ألسشتمرأر ‘ ألإنفاق عليه ‡ا أرغمه على ترك مقاعد ألدرأسشة.
‘ سصنة  1935التحق بعمه بتونسس ،حيث
تابع دراسصته العليا ‘ ا’قتصصاد با÷امعة
التونسصية ،إا ¤غاية  .1938و‘ سصنة 1944
دخ- -ل ع- -يسص- -ات إاي -دي -ر ورشص -ة صص -ن -اع -ة
الطÒان و ⁄يلبث حتى رقي إا ¤رتبة
رئيسس قسصم اŸراقبة اإ’دارية‡ ،ا دفع
إادارة الورشصة إ’رسصاله إا ¤اŸغرب ،ليقوم
بنفسس العمل ‘ مطار الدار البيضصاء.
‘ ه -ذا ال-وسص-ط ال-ع-م-ا‹ ،ب-دأات ت-ظ-ه-ر
ميوله النقابية واهتم بالدفاع عن مصصالح
العمال ا÷زائري ،Úوهو ما دفع رفاقه
’ن-ت-خ-اب-ه عضص-وا ‘ ال-ل-ج-ن-ة ال-ت-ن-ف-ي-ذي-ة
لعمال الدولة ،وهي ÷نة تابعة للنقابات
الشصيوعية الفرنسصية.
خÓل عمله النقابي ضصمن هذه اللجنة،
شصعر بأان النقابات الفرنسصية حتى ولو
كانت شصيوعية اŸيول ’ تهتم بالعامل
ا÷زائ- -ري ب- -ق- -در م- -ا ت- -ه- -ت -م ب -قضص -اي -ا
وانشصغا’ت العمال اأ’وروبي.Ú
بعد عودته إا ¤ا÷زائر ،بدأات تراوده

فكرة تأاسصيسس منظمة نقابية جزائرية.
أاث -ارت أاف -ك -ار ع -يسص -ات إاي -دي-ر ح-ف-ي-ظ-ة
ال -ن -ق -اب -ات ال -ف -رنسص-ي-ة ،ف-أاخ-ذت تسص-ع-ى
إ’بعاده عن مناصصب اŸسصؤوولية .و‘ سصنة
 1951داهمت الشصرطة الفرنسصية اŸصصنع
الذي كان يعمل به وأالقت القبضس عليه
برفقة عشصرة عمال جزائري Úو ⁄يطلق
سصراحه إا’ بعد عشصرة أايام.
بعدها التحق بوظيفة أاخرى ‘ صصندوق
اŸن -ح ال -ع -ائ -ل -ي -ة ال -ت -اب-ع ل-ق-ط-اع ال-ب-ن-اء
واأ’شصغال العمومية وأاصصبح مسصؤوو’ عن
اللجنة اŸركزية للشصؤوون النقابية التابعة
◊رك -ة ان-تصص-ار ا◊ري-ات ال-دÁق-راط-ي-ة
من .1954-1949
ث العمل النقابي سصببا
كان نشصاطه ‘ ب ّ
‘ سصجنه مرة أاخرى من قبل السصلطات
ا’سصتعمارية ‘  22ديسصم .1954 Èوقبيل
اند’ع الثورة اŸسصلحة أاطلق سصراحه.
كان ÷هود عيسصات إايدير ومسصاعيه اأ’ثر
ال-ك-ب ‘ Òت-أاسص-يسس أاول م-ن-ظ-م-ة ن-ق-اب-ي-ة

جزائرية ،متمثلة ‘ اإ’–اد العام للعمال
ا÷زائري ‘ Úفيفري  ،1956وقد عÚ
أام- -ي- -ن- -ا ع- -ام- -ا وم- -ك- -ن- -ه ه- -ذا اŸنصصب
اإ’شص -راف ع -ل -ى ت -ن -ظ -ي -م ف-روع وخÓ-ي-ا
اإ’–اد واسصتمر على هذا النحو حتى
تاريخ توقيفه ‘  23ماي  1956بأامر من
روب’ Òك - - - -وسصت ال- - - -وزي- - - -ر اŸف- - - -وضس
ا÷زائر.
أالقي عليه القبضس من طرف السصلطات
ا’سص -ت -ع -م -اري-ة ‘ ي-وم  23م- -اي ،1956
بسص -بب نشص -اط -ه ال -ن -ق-اب-ي وأادخ-ل سص-ج-ن
الÈواقية ومنه إا ¤عدة ﬁتشصدات سصان
لو ،آافلو ،بوسصوي ،ومن هذا اأ’خ Òنقل
إا ¤ال-ع-اصص-م-ة ل-ي-وضص-ع بسص-جن بربروسس.
ومن التهم التي أالصصقتها به السصلطات
ا’سصتعمارية ،تهمة النيل من أامن الدولة
الفرنسصية اÿارجي.
‘ ي - - - - -وم  13ج -ان -ف-ي  1959أاصصدرت
اÙكمة العسصكرية حكمها بÈاءته ،لكن
ع -ل -ى ال-رغ-م م-ن تÈئ-ت-ه ف-إان-ه  ⁄ي-ط-ل-ق

سصراحه ،إا‰ا نقل من جديد إاﬁ ¤تشصد
بئر طرارية حيث تعرضس أ’بشصع أانواع
ال -ت -ع -ذيب وأاقسص -اه -ا‡ ،ا اضص -ط-ر إادارة
اÙتشص- -د إا ¤ن- -ق- -ل- -ه إا ¤اŸسص- -تشص -ف -ى
العسصكري.
أاسص -تشص -ه -د ع -يسص -ات إاي -دي -ر ب -ت -اري -خ 26
جويلية  1959متأاثرا بالتعذيب اŸسصلط
عليه.
أاثار اغتيال اأ’م Úالعام ل–Óاد العام
ل -ل-ع-م-ال ا÷زائ-ري ،Úم-وج-ة واسص-ع-ة م-ن
ا’سصتنكار والسصخط ‘ أانحاء عدة من
العا.⁄
وقد وردت برقيات ا’حتجاج وا’سصتنكار
م-ن اŸن-ظ-م-ة ال-ع-اŸي-ة ل-ل-ن-قابات ا◊رة
وج -ام -ع -ة ال -ن -ق -اب-ات ال-ع-اŸي-ة وا’–اد
ال -ع -اŸي ل -ل-زراع-ي Úوال-ن-ق-اب-ي Úال-ع-رب
وال -ن -ق -اب -ات الشص -ي-وع-ي-ة ال-ف-رنسص-ي-ة .و⁄
ت-ك-ت-ف ه-ذه ال-ه-ي-ئ-ات ب-ا’سص-ت-ن-كار وإا‰ا
ط -ال -بت ا◊ك -وم -ة ال -ف-رنسص-ي-ة ب-تسص-ل-ي-ط
الضصوء على ظروف موته الغامضصة.

رياضسة

أأ’حد  03سسبتمبر  2017م
ألموأفق لـ 12ذي ألحجة  1438هـ

مصصطفى Ÿوشصي (رئيسس ا’–ادية ا÷زائرية لكرة ال ّ
طائرة) لـ ““الشصعب““:

اŸنتخب الوطني لإÓناث يواصشل –ضشÒاته – ّسشبا Ÿواجهة نظÒه التّونسشي

يواصصل اŸنتخب الوطني لكرة الطائرة سصيدات –ضصÒاته اŸكثّفة التي تدخل ‘ اإطار ا’سصتعدادات اÿاصصة Ãواجهة
اŸنتخب التونسصي Ãدينة بجاية يومي الـ  9والـ  10سصبتم Èا◊ا‹ ،من اأجل ضصمان –قيق نتيجة اإيجابية للتاأهل للبطولة
ا’أفريقية التي سصتجري وقائعها بالعاصصمة اŸصصرية القاهرة ‘ شصهر اأكتوبر القادم.

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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ترتيب الفيفا اŸنتخبات الّنسصوية

اŸنتخب الوطني ‘ اŸركز
الـ  ٧٤عاŸيا

نبيلة بوقرين
أّك -د رئ -يسس أ’–ادي -ة أ÷زأئ-ري-ة مصس-ط-ف-ى
Ÿوشسي ‘ تصسريح خاصس ÷ريدة ““ألشسعب““
أّنهم وّفروأ كل ألظروف أÓŸئمة من أجل
ضس -م -ان أفضس-ل أسس-ت-ع-دأد““ ،أل-ف-ري-ق أل-وط-ن-ي
سس -ي -دأت ي -وأصس -ل –ضسÒأت -ه أŸك ّ-ث-ف-ة ب-ك-ل
جدية من أجل أ’سستعدأد للدورة أŸؤوهلة
للبطولة أأ’فريقية ألتي سستجمعنا مع ألفريق
ألتونسسي يومي  9و 10سسبتم Èأ◊ا‹ Ãدينة
بجاية ألتي ” أختيارها بالنظر إأ ¤أŸناخ
أŸناسسب ‘ ألفÎة أ◊الية بعد موجة أ◊ر
ألتي عاشستها أغلب و’يات ألوطن““.
أضس -اف أل -رج -ل أأ’ول ع -ل -ى رأسس أ’–ادي -ة
قائ““ :Óكما ف ّضسلنا بجاية أ’ّنها تتوّفر على
ألفنادق ،ألقاعات ألÓزمة للتحضس ،Òكما أن
أغلب ألÓعبات من هذه ألو’ية وبالتا‹ فإان
أ÷م -ه -ور سس -ي -ك -ون ح -اضس-رأ ب-ق-وة ل-تشس-ج-ي-ع
أÛموعة وألرفع من معنوياتهن لتقد Ëكل
ما عليهن فوق ألبسساط حتى يحّققن نتيجة
إأيجابية ‘ أللقاءين أŸهم Úمن أجل ألتأاهل
ل-ل-ب-ط-ول-ة أأ’ف-ري-ق-ي-ة أل-ت-ي سس-ت-جري وقائعها
بالعاصسمة أŸصسرية ألقاهرة من ألـ  5إأ ¤ألـ
 15أكتوبر ألقادم““.
تطّرق Ÿوشسي إأ ¤أŸسستوى ألفني للفريق
أل -وط -ن -ي ق -ائ ““ :Ó-أŸن -ت -خب ت -ك ّ-ون ح-دي-ث-ا
وشسارك ‘ ألدورة ألكÈى ألتي جرت ‘ كل
من ألكامÒون وفنزوي Óما جعله يلعب 6
لقاءأت رسسمية مهمة وكان لها تأاث Òإأيجابي
ع - -ل- -ى م- -ردود أÛم- -وع- -ة Ãا أن أل- -ه- -دف
أŸباشسر كان ألتحضس Òللدورة مؤوهلة للموعد
ألقاري ،كما كانت فرصسة بالنسسبة للطاقم
أل-ف-ن-ي م-ن أج-ل ت-ق-ي-ي-م أŸسس-ت-وى أ◊ق-ي-ق-ي
ل Ó-ع -ب-ات ،ودّون أأ’خ-ط-اء وأل-ن-ق-ائصس ح-ت-ى

يتفادها مسستقب ،Óعدأ ذلك توأصسل ألتحضسÒ
‘ بجاية منذ شسهر جوأن أŸاضسي إأ ¤غاية
أآ’ن““.
أما عن ألظروف ألتي يعمل فيها ألفريق ،قال
ﬁدث -ن -ا““ :أ◊م -د ل -ل -ه وّف -رن-ا ك-ل ألّ-ظ-روف
أŸناسسبة بعيدأ عن ألضسغط Ãا أن ألÎبصس
كان مغلقا حتى يتسسنّى للجميع بالÎكيز على
ألعمل فقط دون غÒه ،أ’ّننا نعرف أن أŸهمة
لن تكون سسهلة أمام تونسس ،هذأ ألفريق ألذي
يعمل بنفسس ألتشسكيلة منذ عام  2012ما يعني

البطولة العاŸية للجيدو

اإإقصشصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاء كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن وع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÓل،
بلكحـل وبـن عـمادي

أقصسي مصسارعو أŸنتخب ألوطني :عبد ألرحمن بن عمادي
(أقل من  90كلغ) وكوثر وعÓل (أقل من  78كلغ) وسسعاد بلكحل
(أقل من  70كلغ) يوم أ÷معة من ألدور أ’ول للبطولة ألعاŸية
أ÷ارية ببودأبيسست (أÛر).
وأنهزمت كوثر وعÓل (أقل من  78كلغ) ‘ أول منازلة لها أمام
ألكوبية أنتومارسسي كاليينا ،نفسس ألشسيء بالنسسبة سسعاد بلكحل
(أقل من  70كلغ) ألتي خرجت على يد أŸغربية نيانغ أسسماء.
من جهته ،فبعدما فاز ‘ أŸنازلة أ’و ¤على أ÷نوب إأفريقي
‹ جاي يونغ ،أنهزم عبد ألرحمن بن عمادي (أقل من  90كلغ)
أمام أ÷يورجي مارجيا Êأوشسناغي.
ومعلوم أّن أ÷زأئر ‡ثلة ‘ هذه أŸنافسسة Ãجموع عشسرة
مصسارع 5( Úإأناث
و 5ذكور) ،ويتعلق أ’مر بكل من :سسعاد بلخال (أقل من  70كلغ)
وكوثر وعÓل (أقل من  78كلغ) لدى ألسسيدأت وعبد ألرحمان بن
عمادي ( 90 -كلغ) ،إألياسس بويعقوب ( 100 -كلغ) و‚يب “ار
( 100 +كلغ) لدى ألذكور.
تنشسط هذه ألدورة من قبل  731مصسارع ( 440مصسارع و291
مصسارعة) Áثلون  126بلدأ.

أنه Áلك خÈة أك Èمن أŸنتخب ألوطني،
ولكن ’ يوجد مسستحيل ‘ ألرياضسة وبإامكان
ألÓعبات –قيق ألتأاهل لو ترفعن ألتحدي
وأإ’رأدة ،خاصسة أنهن سسيلع Íأمام أ÷مهور
أ÷زأئري ما يعني أن أ◊ظوظ متسساوية إأ¤
حد بعيد““.
‘ ح Úتطّرق رئيسس أ’–ادية أإ ¤أهمية
هذه ألبطولة ألتي تعد ﬁطة –ضسÒية
ل -ع -ام ““ :2019أل- -ه- -دف أŸب- -اشس- -رة ل- -ن -ا ‘
أ’–ادي- -ة ي- -ت- -م- -ث- -ل ‘ أل -ت -حضس Òل -ك -اأسس

أفريقيا  2019ألتي نريد ألفوز بها بحول
ألله ،ولهذأ فاإن ألنتائج ألتي سستحقق قبل
هذأ أŸوعد تعد أإضسافة أإيجابية لنا بحول
ألله ،ورغم ذلك أإ’ أننا سسنقدم كل ما علينا
ح-ت-ى ن-ت-وأج-د ب-ال-ق-اه-رة ب-ع-دم-ا وّف-رنا كل
أŸع-ط-ي-ات..وي-ب-ق-ى أل-دور ع-ل-ى ألÓ-عبات
لتقد Ëما عليهن ونحن نثق فيهن خاصسة
بعدما أسسÎجعنا ألÓعبة زهرة سسا ،⁄ألتي
ت-ع-د أسس-اسس-ي-ة وب-اإم-ك-ان-ه-ا ت-ق-د Ëأ’إضسافة
للمجموعة““.

بعد اŸسصتوى الكبÒ
الذي قّدمه الÓعب

ليفربول يرغب
‘ إا“ام صشفقة ليمار
‘ اÒŸكاتـ ـ ـ ـو
الشّشت ـ ـ ـ ـ ـ ـوي
رفضس نادي موناكو الفرنسصي عرضصا
من ليفربول قيمته  82مليون جنيه
إاسصÎليني لضصم ’عبه الفرنسصي
توماسس ليمار ‘ ا’نتقا’ت الصصيفية
التي اختتمت ليلة اÿميسس إا¤
’‚ليزي
ن النادي ا إ
ا÷معة ،غ Òأا ّ
يأامل ‘ إا“ام الصصفقة ‘ فÎة
ا’نتقا’ت الشصتوية.
وذكرت صصحيفة ليكيب الفرنسصية،
ن اسصم Ÿار ( 21عاما) قد
أامسس ،أا ّ
ارتبط ‘ ا’نتقا’ت الصصيفية
با’نتقال إا ¤البطولة
’‚ليزية وسصط اهتمام عدد
ا إ
’ندية على رأاسصها
من ا أ
ليفربول وأارسصنال ،غ Òأانّ
نادي موناكو رفضس عرضصي
’‚ليزي Úلضصم
النادي Úا إ
‚مه ،الذي قاده رغم صصغر
سصنه للفوز بلقب البطولة
’و ¤منذ عام
للمرة ا أ
.2000

سسانت إيتيان

كابي Óيدّعم التّششكيلة على سشبيل ا’عارة

أعلن نادي سسانت إأيتيان ألفرنسسي لكرة ألقدم عن تعاقده مع ’عب ألوسسط ألدو‹ رÁي كابي Óعلى سسبيل أإ’عارة،
Ÿدة موسسم وأحد مع أحقية ألشسرأء ،من أوليمبيك مارسسيليا.
وأوضسح رÁي كابي 27( Óعاما) ‘ ،تصسريح Ÿوقع ألنادي ألفرنسسي ،أنه سسعيد بإانتقاله إأ ¤سسانت إأيتيان ،وخاصسة بعد
أن أظهر ألنادي “ ّسسكه ألشسديد بضسمه.
وأشسار كابي Óإأ ¤ملعب فريقه أ÷ديد ““جوفروأ جيشسار““ قائ““ :Óدأئما كانت تعجبني أأ’جوأء دأخل هذأ أŸلعب
عندما كنت ألعب ‘ ألفرق أŸنافسسة““.
ونشسأا كابي ‘ Óمونبليي ،وتّوج معه بلقب ألبطولة عام ..2012كما لعب أيضسا Ÿوسسم وأحد ‘ إأ‚لÎأ مع نيوكاسسل
يونايتد ( ،)2015 -2014قبل أن ينتقل إأ ¤مارسسيليا.
وظهر كابي Óأ’ول مرة مع منتخب فرنسسا ‘ – 2014ت قيادة ديدييه ديشسامب ،وشسارك منذ هذأ ألوقت ‘ أربعة
مباريات دولية.
ووأصسل سسانت إأيتيان ،صساحب ألرقم ألقياسسي ‘ ألفوز بالبطولة ( 10مرأت) تأالّقه خÓل أŸوسسم أ◊ا‹ ،ويحتل حاليا
أŸركز ألثالث برصسيد  9نقاط بعد مرور أربع جو’ت.

أحرز أŸنتخب ألوطني ألنسسوي لكرة ألقدم تقّدما Ãركزين ‘
ترتيب أ’–ادية ألدولية لكرة ألقدم ““فيفا““ لشسهر سسبتم،2017 È
وألذي نشسرته يوم أ÷معة ألهيئة ألكروية ألدولية على موقعها
ألرسسمي ،حيث جاءت أ÷زأئر ‘ أŸركز ألـ Ã 74جموع 1283
نقطة ،مقارنة بÎتيب شسهر جوأن ألفارط ح Úأحتلت أŸرتبة ألـ 76
برصسيد  1283نقطة.
ويحتل ألفريق ألوطني أŸركز ألسسابع على أŸسستوى ألقاري ،ورأء
نيجÒيا ( )35عاŸيا وألتي حافظت على ألصسدأرة أإ’فريقية ،غانا
( ،)46ألكامÒون ( ،)47جنوب إأفريقيا ( ،)53تونسس ( )71وأŸغرب
(.)72
وŒدر أإ’شسارة أنّ أŸرتبة أŸتوسسطة ألتي –تلها أ÷زأئر منذ
أسستحدأث ترتيب ““فيفا““ هي ألـ  ،78ويعد أŸركز ألـ  65أحسسن
ترتيب وصسلت إأليه فتيات أ÷زأئر سسنة  ،2009بينما أسسوء ترتيب
سسجلنه هو ألـ  ‘ 118سسنة .2013
وأح-ت-ف-ظت أل-و’ي-ات أŸت-ح-دة أأ’م-ري-ك-ي-ة ب-اŸرك-ز أأ’ول عاŸيا
برصسيد  2114نقطة ،متبوعة بأاŸانيا  2077نقطة وإأ‚لÎأ (2037
نقطة) ألتي أزأحت فرنسسا من أŸركز ألثالث بعدما أقصستها ‘
ألدور ربع ألنهائي لكأاسس أ· أوروبا .2017
و“يز ترتيب ““فيفا““ ألنسسوي لشسهر سسبتم ،2017 Èبدخول هولندأ
إأ ¤قائمة أأ’حسسن عشسر منتخبات ،سسيما بعد تتويجها بكأاسس أوروبا
 2017 ·ÓببÓدها ،حيث جاءت ‘ أŸركز ألسسابع بعدما أكتسسبت
ل أ
خمسسة مرأكز كاملة ( ،)5+وبذلك حّققت ألهولنديات أحسسن ترتيب
‘ تاريخهن.

–ويـــÓت
ﬁرز متم ّسشك بفكرة مغادرة نادي ليسشÎ

أفادت صسحيفة ““ديلي ميل““ ألÈيطانية بأان ألدو‹ أ÷زأئري رياضس ﬁرز
’عب نادي ليسس Îسسيتي أ’‚ليزي لكرة ألقدم ’يزأل يرغب ‘ ألرحيل عن
ألنادي ‘ فÎة أ’نتقا’ت ألشستوية ألقادمة بعد أن فشسلت عملية أنتقاله ‘
أ’نتقا’ت ألصسيفية ألتي أختتمت ليلة أÿميسس إأ ¤أ÷معة.
وكان ’عب منتخب ““أÿضسر““ يرغب ‘ ألرحيل ‘ أ’نتقا’ت ألصسيفية ،غÒ
أّن أŸبلغ ألذي حدده نادي ألثعالب لبيعه وأŸقدر بـ  50مليون أسسÎليني منع
أ’ندية ألتي ترغب ‘ أ’سستفادة من خدماته من ألتقدم بعرضس رسسمي قبل
غلق موسسم أ’نتقا’ت.
وكان ﬁرز قد غادر معسسكر أŸنتخب ألوطني أ÷زأئري قبل مبارأته ‘
تصسفيات ألقارة أأ’فريقية لنهائيات كأاسس ألعا 2018 ⁄إ’“ام صسفقة أنتقاله
وسسط أنباء بأان وجهته ألقادمة قد تكون برشسلونة أو أحد أأ’ندية أ’‚ليزية
ألكÈى ،لكن ‘ ألنهاية  ⁄تتم ألصسفقة ليبقى ‘ صسفوف فريقه أ◊ا‹.

مونديال 2018

منتخب اŸكسشيك يضشمن تأاّهله إا ¤الّنهائيات
أقتطع أŸنتخب أŸكسسيكي لكرة ألقدم تأاشسÒة أŸرور إأ ¤نهائيات كأاسس
ألعا ⁄ألتي سستقام بروسسيا سسنة  2018بعدما حّقق فوزأ على ضسيفه منتخب
بنما بنتيجة (.)0 - 1
وأصس -ب -ح أŸن -ت -خب أŸكسس -ي -ك -ي أول م -ن -ت -خب ‘ أ–اد أم-ري-ك-ا ألشس-م-ال-ي-ة
وألوسسطى وألكاريبي يتأاهل إأ ¤نهائيات كأاسس ألعا ⁄لكرة ألقدم بعدما أحرز
ألÓعب هÒفينج لوزأنو هدفا ‘ ألدقيقة .53
وتتصسّدر أŸكسسيك ألدور أأ’خ Òللتصسفيات ألذي تضسم سستة منتخبات برصسيد
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العدد

١٧٤٢٩

تلقى  7أاهداف كاملة ‘  3مقابÓت

البحث عن ا◊لول إلعادة النسصجام إا ¤خط
الدفاع ضصروري

ا÷زائري بوجود لعب Úلديهم خÈة كبÒة ‘
مثل هذه اŸناسصبات ،على غرار براهيمي،
سصودا ،Êسصليما ،Êماندي.

تفوق عددي منذ الدقيقة  ⁄ ... 55يسصتغل!

تعقدت مأامورية اŸنتخب الوطني ‘
تصس -ف -ي -ات م-ون-دي-ال روسس-ي-ا  ٢0١8بعد
انهزامه ،أامسص ،بلوزاكا بنتيجة ﬂيبة
 3 – ١أام -ام ن -ظÒه ال -زام -ب-ي ‘ اŸب-اراة
ال-ث-ال-ث-ة ل-ل-م-ج-م-وع-ة ال-ث-ان-ي-ة أاي-ن بقي
رصس- -ي- -د «اÿضس- -ر « ع- -ن- -د ال -ن -ق -ط -ة ()١
فقط ‘ ..الوقت الذي يتصسدر اŸنتخب
ال-ن-ي-جÒي اÛم-وع-ة Ãج-موع  9نقاط
كاملة.
ف - -ق - -د تضس- -اءلت ح- -ظ- -وظ ال- -ف- -ري- -ق
الوطني بشسكل كب Òبالنسسبة للمونديال
القادم بعد هذه «اÿرجة» غ ÒاŸوفقة
لداء..
وغ ÒاŸق -ن -ع -ة “ام-ا م-ن ح-يث ا أ
لحسسن بكث ،Òبالنظر
فقد كنا ننتظر ا أ
ل -ت -ع -داد «اÿضس -ر» ال -ذي يضس -م لع-بÚ
‡ّيزين ويتمتعون بخÈة معتÈة.

حامد حمور

فبالرغم من أان مباراة أامسس كانت مهمة
ل -ل -غ -اي -ة ب -ال -نسص -ب -ة ألشص -ب -ال اŸدرب أال -ك-اراز
بضص-رورة ال-ع-ودة ب-ال-ف-وز ل-ل-ن-ظ-ر ب-ت-فاؤول لبقية
اŸشص- -وار ،إال أان األداء ك- -ان ﬂي- -ب- -ا ب- -ن- -فسس
مسصتوى النتيجة التي تبقي «اÿضصر» بعيدين
ع -ن ال -ه -دف ب -ع -د ه -ذا الن-ه-زام ال-ث-ا٣ ‘ Ê
مقابÓت ..خاصصة وأان كل التصصريحات كانت
تصصب ‘ الŒاه الذي يفرضس على الفريق
الوطني العودة بالفوز من لوزاكا للحفاظ على
كل حظوظه ‘ اŸنافسصة بقوة على تأاشصÒة
التأاهل ا ¤اŸونديال القادم ..ولو أان اŸهمة
صصعبة للغاية.

أاخطاء كثÒة ‘ الدفاع...؟
لكن حدث وان الفريق الوطني قدم أاداء
متواضصعا جدا أامام نظÒه الزامبي الذي كان
أاك Ìقوة وفعالية فوق أارضصية اŸيدان ،وجسصد
ت-ف-وق-ه ب-ت-وق-يع  ٣اه -داف ك -ام -ل-ة ‘ م-رم-ى
م -ب -و◊ي ال -ذي ت -أاث -ر ك -ثÒا م-ن الخ-ت-ي-ارات
ال -ت -ك -ت -ي -ك -ي-ة ل-ل-ن-اخب ال-وط-ن-ي وك-ذا اخ-ت-ي-ار
الÓعب ‘ Úالدفاع.

ظهر جليا منذ البداية أان اÿطة الدفاعية
أاو باألحرى اŸنظومة الدفاعية ل « اÿضصر «
غ Òم -ت -وازن-ة ب-إادخ-ال ال-ث-ن-ائ-ي حسص-ا - Êب-ن
سصبعيني ألول مرة ‘ اÙور ‘ مباراة من
ه- -ذا ا◊ج- -م‡ ..ا أاث- -ر ك- -ثÒا ع -ل -ى “وق -ع
الÓعب Úوسصّهل من جهة أاخرى مهمة الفريق
اŸن- -افسس ال- -ذي ع- -رف ك -ي -ف يسص -ت -غ -ل ه -ذا
ال -ظ -رف وضص -غ -ط بشص -ك -ل ك-ب Òع-ل-ى ال-ف-ري-ق
ا÷زائري.
وأادى ارت- -ب- -اك اŸداف- -ع Úا÷زائ- -ري‘ Ú
اÙاولت الزامبية األو ¤ا ¤حصصول الفريق
اÙلي على ﬁاولت خطÒة كانت األو‘ ¤
الدقيقة اÿامسصة أاين ارتطمت الكرة بالعمود
األÁن Ÿب-و◊ي ..وك-انت م-ت-ب-وع-ة ب-ال-ه-ج-مة
الثانية ‘ الدقيقة ال ٧بعد هجوم سصريع من
الناحية اليمنى سصمح لÓعب موي Óمن توقيع
ال -ه -دف األول ل-زام-ب-ي-ا ب-رأاسص-ي-ة ب-ع-دم-ا وج-د
نفسصه ‘ وضصعية مناسصبة.
وبالرغم من عودة «اÿضصر» تدريجيا ا¤
مسص- -ت -وى افضص -ل ب -ت -ن -ظ -ي -م ال -ل -عب ‘ وسص -ط
اŸيدان بفضصل نشصاط كب ÒلÓعب براهيمي،
ال أان « النقصس الكب ‘ Òالتمركز الدفاعي «
ج -ع -ل األم-ور غ Òم-ت-وازن-ة ب-ال-نسص-ب-ة ألشص-ب-ال
أالكاراز الذين تلقوا هدفا ثانيا ‘ الدقيقة ٣٣
بعد هجوم معاكسس عل الناحية اليسصرى من
ال -ف -ري -ق ال -زام -ب -ي ،ح -يث أان ارت -ب -اك زمÓ-ء
ماندي سصمح Ÿوي Óمن اضصافة الهدف الثاÊ
لزامبيا أامام الفرحة العارمة لـ ٥٠أالف متفرج
م -ن ا÷م -ه-ور ال-زام-ب-ي ال-ذي-ن ت-واف-دوا ع-ل-ى
مدرجات اŸلعب.
فاألخطاء الدفاعية كانت كثÒة ،ا ¤جانب
البطء الكب– ‘ Òركات لعبي الوسصط عند
فقدان الكرة‡ ..ا سصمح للزامبي Úالعتماد
على السصرعة ‘ الوصصول ا ¤منطقة اÿطر
بعد “ ٣ريرات فقط .وبالتا‹ ،فان اŸنتخب
الوطني قدم أاداء ضصعيفا جدا ‘ اŸرحلة
األو ،¤وأاع -ط -ى ث -ق -ة أاك Èل -ل -م -ن -افسس ال -ذي
اسصتغل الفرصصة بفعالية كبÒة ..لكن الباب بقي
م -ف-ت-وح-ا ل-رؤوي-ة ال-ت-حسص-ن م-ن ج-انب ال-ف-ري-ق

ظ -ه -ر ه-ذا ال-ت-حسص-ن خÓ-ل الشص-وط ال-ث-اÊ
بالنسصبة «للخضصر» ،لسصيما بدخول عطال على
الناحية اليمنى ‘ الدفاع حيث عوضس حسصاÊ
وع -ودة م -ان -دي ا ¤ال -وسص -ط ..ف -ق -د ت-ب Úأان
التجربة األو ⁄ ¤تكن موفقة بالنسصبة لرسصم
خطة الدفاع ..و–رك لعبو الهجوم وكاد
هني أان يقلصس النتيجة ‘ الدقيقة  ..٤٦لكن
–رك ب -راه -ي -م -ي سص -م-ح ل-ه ب-ت-وق-ي-ع ال-ه-دف
الوحيد للمنتخب ا÷زائري ‘ الدقيقة ٥٤
ب -ط -ري -ق -ة ف -ن -ي -ة ..وسص-م-ح ذلك ب-ع-ودة األم-ل
خاصصة وأان الفريق الزامبي أاصصبح يلعب بـ١٠
لع-ب Úم-ن-ذ ال-دق-ي-قة  ٥٥ب-ع-د ط-رد الÓ-عب
سصاكال.
وحرم حكم اŸباراة اŸنتخب الوطني من
ضصربة جزاء حقيقية ‘ الدقيقة  ٥٨بعد Ÿسس
أاحد مدافعي الفريق الزامبي الكرة ‘ منطقة
١٨م ..والتي لو ” احتسصابها لتغÒت األمور
بشصكل كب ‘ ÒاŸباراة ..باعتبار أان الفريق
ا÷زائ -ري ب -دأا ي -ع -ود ت -دري -ج-ي-ا إا ¤مسص-ت-وى
أافضصل.
ل -ك -ن م -ع م -رور ال-وقت  ⁄ت-ظ-ه-ر سص-ي-ط-رة
أاشص -ب -ال أال -ك -اراز ،رغ -م ال -ت -ف -وق ال -ع-ددي ألن
النقصس البد Êكان باديا على عدد من لعبينا
على غرار بن طالب ،هني ،سصليما ..Êو⁄
ي-ق-دم غ-زال الضص-اف-ة اŸن-ت-ظ-رة ب-ع-د دخ-وله
مكان سصودا ..Êكما أان سصليما ⁄ Êيسصتغل
ال -ك -رات اŸق -دم -ة م -ن ب -راه -ي-م-ي ‘ ع-دي-د
اŸرات.
‘ اŸقابل بقي الفريق الزامبي خطÒا ‘
ال -ه -ج -وم -ات اŸع -اكسص -ة ،وأاق -ل-ق م-ب-و◊ي ‘
ﬁاولت عديدة ،قبل أان يتمكن مويبو من
اضص-اف-ة ال-ه-دف ال-ث-الث ل-ف-ري-ق-ه ع-ندما كانت
اŸب- -اراة ت- -ل- -ف -ظ ان -ف -اسص -ه -ا األخÒة (د..)٨٩
ل- -ي- -جسص -د اŸب -اراة اŸم -ت -ازة ل -ف -ري -ق -ه أام -ام
منتخبانا الوطني الذي  ⁄يكن ‘ اŸسصتوى
من الناحيت Úالتكتيكية والبدنية.
كما أان بعضس الغيابات أاثرت على اŸردود
العام ل « اÿضصر « على غرار رياضس ﬁرز
ال -ذي غ -اب ك-ون-ه ك-ان ي-ت-اب-ع أاط-وار إام-ك-ان-ي-ة
انتقاله إا ¤نادي جديد بعد رغبته ‘ مغادرة
ليسص Îال‚ليزي.
وك- -ان م- -ن األج- -در السص- -ت -ف -ادة م -ن خÈة
›ا ‘ Êال- -دف -اع خ Ó-ل م -ق -اب -ل -ة م -ن ه -ذا
اŸسصتوى كون الثقة تعد نقطة جد مهمة ‘
األوقات الصصعبة.
وÁكن القول أان الفريق الوطني سصيسصتقبل
نظÒه الزامبي ‘ ا÷ولة الرابعة من تصصفيات
اŸونديال يوم الثÓثاء القادم Ãلعب الشصهيد
حمÓوي بقسصنطينة Ùاولة العودة ا ¤جو
النتصصارات ..بالرغم من أان حلم التأاهل ا¤
اŸون- -دي -ال أاصص -ب -ح صص -ع -ب -ا ل -ل -غ -اي -ة ‘ ه -ذه
اÛموعة التي تأالق فيها منتخب نيجÒيا
منذ البداية.

انعكسست سسلبا على مسستوى اŸنتخب الوطني

أاخطاء تكتيكية با÷ملة أللكاراز

أاث- - - -بت اŸدرب ل- - - -وك - - -اسص
أال- -ك -اراز فشس -ل -ه أام -ام ن -ظÒه
ال -زام -ب -ي ال -ذي ع-رف ك-ي-ف
ي- -ظ- -ف- -ر ب- -ن- -ق- -اط اŸواج- -ه- -ة
وينعشص أاماله ‘ التأاهل إا¤
اŸون- -دي- -ال ب- -ع- -د الن- -تصس- -ار
بثÓثية أامسص.

عمار حميسسي
كانت أاو ¤األخطاء التكتيكية
ل-ل-م-درب أال-ك-اراز إاق-ح-ام الÓعب
إالياسس حسصاﬁ ‘ Êور الدفاع
وه - -و ال- -ذي أاب- -ان ع- -ن مسص- -ت- -وى
ﬁدود للغايةÃ ،ا انه ينشصط ‘
أاحد أاضصعف البطولت ‘ اوروبا
وهي البطولة البلغارية.
 ⁄ي -ق -دم حسص -ا Êالضص -م-ان-ات
ال- -ك- -اف- -ي- -ة خ Ó-ل اŸب -اراة ب -ع -د
األخ-ط-اء ال-ك-ارث-ي-ة التي ارتكبها،
ح -يث ك -ان ب -ع-ي-دا ك-ل ال-ب-ع-د ع-ن
اŸسصتوى اŸنتظر منه و ⁄يقدم

اإلضص- -اف- -ة وه- -و م- -ا أاك- -د خ- -ط- -أا
اŸدرب ‘ إاقحامه.
اÿط - -أا ال - -ث - -ا Êألك - -اراز ه- -و
إاخراج حسصا Êمع بداية الشصوط
ال -ث-ا Êوه-ن-ا خسص-ر ت-غ-يÒا م-ه-م-ا
ألنه صصحح اÿطأا الذي ارتكبه
بخطإا آاخر جعله يخسصر هامشس
اŸناورة مقارنة Ãنافسصه الذي
اسص-ت-ط-اع تسص-ي ÒاŸرح-ل-ة ال-ثانية
بنجاح رغم النقصس العددي.

م-ن الخ-ط-اء ال-ت-ك-ت-ي-ك-ية التي
ارت- -ك- -ب- -ه- -ا اŸدرب ال -ك -اراز ه -و
الصصرار على الثنائي بن طالب
وت -اي -در ‘ وسص -ط اŸي -دان رغ -م
انهما كانا تائه Úطيلة اŸباراة
و ⁄ي- -ق -دم -ا الضص -اف -ة اŸرج -وة
م-ن-ه-م-ا وك-ان ي-جب ع-ل-ي-ه ال-ق-ي-ام
بتغي Òعلى مسصتوى هذا اÿط
Ãا ان اŸهاجم ⁄ Úيكونوا ‘
اŸسصتوى بسصبب نقصس الكرات ‘

العمق.
ضص- -ع -ف اŸدرب ال -ك -اراز م -ن
الناحية التكتيكية وعدم معرفته
ب-خ-ب-اي-ا ال-ك-رة الفريقية أاظهرته
الخطاء الكثÒة التي ارتكبها ‘
توجيه الÓعب Úبعد طرد الÓعب
ال- -زام- -ب- -ي ،ح- -يث ق- -ام ب- -ت- -غ -يÒ
الÓعب سصودا Êرغم انه كان ‘
اŸسص -ت -وى ح -يث اق -ح -م ال Ó-عب
غزال مكانه.
و ⁄ي -ظ -ه -ر غ -زال ب-اŸسص-ت-وى
اŸطلوب طيلة الفÎة التي تواجد
بها على ارضصية اŸيدان ،حيث
ك- -ان الج- -در ب- -اŸدرب ال -ك -اراز
اب- -ق -اء ال Ó-عب سص -ودا Êواج -راء
ت - -غ - -ي Òع - -ل - -ى مسص- -ت- -وى وسص- -ط
اŸيدان.
على مسصتوى الهجوم  ⁄يجد
سصليما Êضصالته وكان يلعب كثÒا
خارج منطقة ا÷زاء ومن الناحية
التك

يشسهد خط دفاع الفريق الوطني
تشس- -ت- -ت- -ا ك- -بÒا ‘ ال- -فÎة ا◊ال- -ي -ة
بسس- -بب غ- -ي -اب ال -ت -نسس -ي -ق وال -ع -م -ل
ا÷ماعي ب Úعناصسر اÿط اÿلفي
لمور أاك Ìفيما
ما أادى إا ¤تعقد ا أ
ي -خصص ح -ظ -وظ ت -أاه -ل ا÷زائ-ر إا¤
مونديال روسسيا  ٢0١8ورهن الفريق
ال -وط -ن-ي ح-ظ-وظ-ه أاك ،Ìج-اء ذلك
بعد الهزÁة غ ÒاŸتوقعة والثقيلة
لشسبال أالكاراز خÓل اŸواجهة التي
أ
ج-م-ع-ت-ه-م ظ-هÒة أامسص م-ع اŸن-ت-خب
لخ.Ò
الزامبي Ãيدان هذا ا أ

نبيلة بوقرين
سص -ج -ل-ن-ا أاخ-ط-اء ك-ثÒة ل-دف-اع ال-ف-ري-ق
الوطني بسصبب عدم وجود التنسصيق بÚ
عناصصر اÿط اÿلفي وذلك راجع للخطة
ال -ت -ي ان -ت-ه-ج-ه-ا ال-رج-ل األول ع-ل-ى راأسس
ال -ع -ارضص -ة ال -ف -ن -ي -ة ‘ ه -ذه اÿرج-ة إا¤
أادغال أافريقيا الذي أاقحم مدافع⁄ Ú
يسصبق لهم أان لعبوا مع بعضصهم من قبل
واألمر يتعلق Ãحور الدفاع ما خلق عدة
هفوات ‘ مواجهة ا÷ولة الثالثة ،اإضصافة
إا ¤ع -دم وج -ود أاي ت -ف -اه -م م-ع ع-ن-اصص-ر
وسصط اŸيدان الذي يعد حلقة الوصصل
فوق اŸسصتطيل األخضصر.
كان رباعي الدفاع خارج اإلطار خÓل
الشصوط األول وارتكب أاخطاء قاتلة.
ورغم الدخول القوي ‘ الشصوط الثاÊ
وتقليصس الفارق إال أان األمور  ⁄تتغ‘ Ò
اÿل -ف وت -ل-ق-ي-ن-ا ه-دف-ا ث-ال-ث-ا ،م-ا ي-ج-ع-ل
اÈÿاء والتقني Úيدقون ناقوسس اÿطر
بعد الÎاجع الرهيب ألداء الÓعب‘ Ú

اإلقصص -ائ -ي-ات اŸؤوه-ل-ة Ÿون-دي-ال روسص-ي-ا
الذي أاصصبح األضصعف ضصمن اÛموعة
الثانية Ãا أانه ‘ مؤوخرة الÎتيب العام
بنقطة واحدة عقب ثÓث جولت كاملة.
عرفت هذه التصصفيات دخول ضصعيف
لزمÓء مبو◊ي بعد فÎة الفراغ التي Áر
بها الفريق ما جعله يتلقى هزÁت Úبسصبب
كÌة األخطاء الدفاعية وغياب التناسصق
ب Úك- -ل اÿط -وط ف -وق اŸي -دان ب -دل -ي -ل
ت -ل -ق -ي -ه لـ  ٧أاه -داف ك -ام -ل -ة ه -دف م -ع
الكامÒون ‘ افتتاح التصصفيات ٣ ،ضصد
نيجÒيا واأمسس  ٣مع زامبيا مع تسصجيله ٣
أاهداف فقط ما يعني أان ا◊سصابات كلها
ضصد « اÿضصر « سصواء من ناحية النقاط،
األه -داف اŸسص -ج-ل-ة ع-ل-ي-ه-ا م-ا ي-ع-ن-ي أان
اŸأام - -وري - -ة ب - -داأت ت- -ت- -أازم أاك Ìواÿل- -ل
موجود ‘ طريقة تسصي ÒاÛموعة أاو
أاداء الÓعب Úعلى حد سصواء.
وبالتا‹ فإان أاكاراز أامام مهمة صصعبة
تتمثل أاسصاسصا ‘ إاعادة النسصجام وروح
اÛم -وع-ة ل-ل-ف-ري-ق ال-وط-ن-ي ق-ب-ل ب-داي-ة
البحث عن –قيق نتائج إايجابية Ãا أان
حظوظ التأاهل للمونديال القادم أاصصبحت
مرهونة او بعيدة اŸنال Ãا أان اŸتصصدر
نيجÒيا Áلك  ٩نقاط ،ولهذا فإان الطاقم
الفني والقائم Úعلى ال–ادية مطالبون
ب-إاع-ادة ال-ن-ظ-ر ف-ي-م-ا ي-ح-دث ل-ل-م-جموعة
ب-ه-دف إاي-ج-اد ا◊ل-ول الÓ-زم-ة مسص-ت-قبÓ
من أاجل السصتعداد لكأاسس أا· أافريقيا
 ٢٠١٩م -ن خ Ó-ل اسص -ت -غ Ó-ل اŸب -اري-ات
اŸت-ب-ق-ي-ة م-ن ال-تصص-ف-ي-ات ا◊الية إاضصافة
اإ ¤ب -عضس ال -ل -ق -اءات ال -ودي -ة ح-ت-ى ي-ع-ود
اŸن - - -ت - - -خب ا÷زائ - - -ري إا ¤مسص - - -ت - - -واه
ا◊قيقي.

وضصعية اÛموعة الثانية
وضصعية اÛموعة الثانية ضصمن التصصفيات اŸؤوهلة اإ ¤مونديال  ٢٠١٨بروسصيا بعد
إاجراء ا÷ولة الثالثة يومي ا÷معة والسصبت.
ا÷معة  ١سسبتمÈ
نيجÒيا ـ الكامÒون  ٤ـ ٠
السسبت  ٢سسبتمÈ
زامبيا ـ ا÷زائر  ٣ـ ١
الÎتيب

نقاط لعب فوز
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٠
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@لعبت من قبل
زامبيا ـ نيجÒيا  ١ـ ٢
ا÷زائر ـ الكامÒون  ١ـ ١
الكامÒون ـ زامبيا  ١ـ ١
@ اللقاءات القادمة
 ٢٠١٧ / ٩ / ٤الكامÒون ـ نيجÒيا
 ٢٠١٧ / ٩ / ٥ا÷زائر ـ زامبيا

 ٢٠١٧ / ١٠ / ٢نيجÒيا ـ زامبيا
 ٢٠١٧ / ١٠ / ٢الكامÒون ـ ا÷زائر
 ٢٠١٧ / ١١ / ٦زامبيا ـ الكامÒون
 ٢٠١٧ / ١١ / ٦ا÷زائر ـ نيجÒيا
مÓحظة :ي- -ت- -اأه- -ل صص- -احب اŸرك -ز
األول إا ¤نهائيات كأاسس العا.٢٠١٧ ⁄

فالك فال اÒÿ

áæ«eGC.ê : OGóYGE

koutoufcom@gmail.com
األحد  ٠٣سسبتمبر  ٢٠١٧م
الموافق لـ ١٢ذي الحجة  ١٤٣٨هـ
العـ ـدد١٧٤٢٩ :

@ا◊مل

٠٢

احتضضن ‘ قلبك من
يسض -ت -ح -ق اأن ي -ك -ون م-عك ‘
كّ- -ل م- -ك -ان ،م -ن Áن -حك ال -ود
الأن- -ي- -ق والإحÎام ال- -داف- -ئ،
من يجعلـك ترى ا◊ياه بضضوء
ﬂتلف.

@الثور

Iô` ` ` ` «ãe QÉ` ` ` ` `ÑNGC

اإذا اأردت اأن ت- - - - -زرع
الإحÎام لك ‘ ق- - -ل - -وب
الناسض فارفع مسضتوى كلماتك
ول ت - - - - - -رف - - - - - -ع مسض - - - - - -ت- - - - - -وى
صض -وتك..ف-اإن اŸط-ر ه-و ال-ذي
ينبت الورد وليسض الرعد.

صصاروخ كوريا الشصمالية يصصعد
بالذهب ألعلى مسصتوى

@ا÷وزاء

º∏©J πg
صسعدت أاسسعار الذهب للجلسسة الثالثة على التوا‹ الثÓثاء إا¤
أاعلى مسستوى منذ نوفم Èمع تصساعد التوترات ا÷يوسسياسسية
بعد إاطÓق كوريا الشسمالية صساروخا جديدا ،وهو ما عّزز الطلب
على األصسول اآلمنة وضسغط بشسدة على الدولر واألسسهم.
وب -ح-ل-ول السس-اع-ة  ٠6٢٧ب -ت -وق -يت غ -ري-ن-تشش ،صس-ع-د ال-ذهب ‘
Óوقية
اŸعامÓت الفورية  ٠ . 6باŸئة إا ١٣١٧ . ٤٧ ¤دولر ل أ
(األونصسة) بعدما بلغ ‘ وقت سسابق من ا÷لسسة  ١٣٢٢ . ٣٣دولر
Óوقية ،وهو أاعلى مسستوى له منذ التاسسع من نوفم..È
ل أ
وارتفع الذهب  ١ . ٤باŸئة ‘ ا÷لسسة السسابقة مسسج Óأاعلى
مكاسسبه اليومية بالنسسبة اŸئوية منذ منتصسف مايو ،وزاد الذهب
‘ العقود األمÒكية اآلجلة تسسليم ديسسم ٠ . 6 ÈباŸئة إا١٣٢٣ ¤
Óوقية..
دولرا ل أ
واكتسسب اŸعدن النفيسش دعما أايضسا من الضسبابية اÙيطة
بإادارة الرئيسش األمÒكي دونالد ترامب بعدما أاثارت تصسريحاته
بشسأان إاغÓق ا◊كومة اıاوف األسسبوع اŸاضسي..
ومن ب ÚاŸعادن النفيسسة األخرى ،صسعدت الفضسة ٠.٤ ٠ . ٤
Óوقية .وارتفعت الفضسة إا١٧ . ٥6 ¤
باŸئة إا ١٧ . ٤٨ ¤دولر ل أ
Óوقية ‘ وقت سسابق من ا÷لسسة ،وهو أاعلى مسستوى له
دولر ل أ
منذ مطلع يونيو.
Óوقية بعدما
وزاد البÓت ٠ . ٣ ÚباŸئة إا ٩٨٩ . 6٠ ¤دولر ل أ
صسعد ألعلى مسستوى منذ مطلع مارسش إا ٩٩٤ . ١٠ ¤دولر
Óوقية ‘ وقت سسابق اليوم.
ل أ
Óوقية بعدما
وارتفع البÓديوم  ٠ . ٧باŸئة إا ٩٣٩ . ٥٠ ¤دولر ل أ
وصسل إا ¤نطاق قريب من أاعلى مسستوى له خÓل  ١6عاما ونصسف
Óوقية يوم ا÷معة اŸنصسرم.
العام عند  ٩٤٠ . ٥٠دولر ل أ

❊ أان أاع -ل -ى ارت -ق -اء ل -ل -ك -رة ك -نÎول ‘ ت -اري-خ ك-رة ال-ق-دم
مسضجل بإاسضم السضويدي ““إابراهيموفيتشض““ ،وذلك حينما رّوضض
الكرة على ارتفاع  3أامتار و 70سضم ‘ عام ،2012وقد دخل هذا
Óرقام القياسضية؟
الكنÎول موسضوعة غينيسض ل أ
جل لعب أارسضنال ““أارون رامزي““ هدفا Áوت
❊ أاّنه كلّما يسض ّ
أاح -دا م-ن اŸشض-اه ‘ Òال-ي-وم ال-ت-ا‹ ،ف-آاخ-ر م-ب-اراة سض-ج-ل ف-ي-ه-ا
““رامزي““ هدفا كانت أامام فريق ليسض Îسضيتي ،وبعد أاقل من
15سضاعة على تسضجيل الهدف تو‘ أاك Èرجل ‘ العا ⁄يدعى
““يسضرائيل كريسضتال““ عن عمر يناهز  113سضنة؟

ومضضــــــــــة

نام أاصضحاب الكهف على حسضن الظن برّبهم،
فاسضتيقظوا وقد تغيّر العا ⁄من حولهم..ثق
‡ا تتمناه.
دائما أانّ ما يختاره الله لك خّ Ò

‘ حّبـك
يـــــــــا
بــــÓدي

احÎامك ي- - - - - -رف - - - - -ع
م -ق -امك ب Úال-بشض-ر ،والّصض -مت
اأجـــم - - - -ل واأرق - - - -ى صض - - - -ف- - - -ات
الإحÎام.

لبطال ورمز الكرامة
حّبك يا جزائر....يا أام ا أ
أاحّبك يا زهرة قلبي ونور عيني التي بها أارى
أانت ا◊ضضن الو‘
أانت اÛد يا منبع الشّضهامة
لوطان وصضاحبة الفخامة
أاُحّبك يا جزائر يا أاّم ا أ
بك تبهج ا◊ياة وب Úكّفيك أاعانق ال ّسضÓمة
لسضود ومهد الشّضجاعة
أاحّبك يا جزائر يا أام ا أ
ل◊ان أام- -دحك وأاُري- -دك دائ- -م- -ا ط- -ل- -ي- -ق -ة ح -رة
ب- -أاشض- -ج- -ى ا أ
كا◊مامة
–يا ا÷زائر أارضض ا÷هاد ومن أاحبها لن تصضيبه الندامة

مصصن ـ ـ ـ ـوع م ـ ـ ـ ـن ا◊دي ـ ـ ـ ـد
والكل بحكمه راضصي؟

❊ إاذا كن
ك -ث ً ُ ت “تلك قلباً طّيباً سضتُصضبح تثق با آ
لخرين
Òا ،ت -س
ض
ا
ع
د
ه
م
ك
ث
Ò
ا
،
ت -ه -ت -م ب -ه -م ك -ثًÒا وأايضض-ا
سضتُعا Êبسضببهم كثًÒا.
❊ إاذا طال علي
ك البÓء مع اسضتمرارك ‘ الدعاء؛
فاعلم أان الله ل ي
ر
ي
د
إ
ا
ج
ا
ب
ة
د
ع
و
ت
ك
ف
ق
ط
؛
ب
ل يريد أان
يعطيك فوقها ع
ط
ا
ي
ا
⁄
ت
ط
ل
بها أانت.

بينما كان األم Òيتجول ‘ اŸدينة سسمع حوارا
ب Úال -ت -اج -ر وإاب -ن -ه ال-ت-اج-ر لب-ن-ه :ك-م صس-دي-ق-ا
لديك؟
اإلبن :أاربعون صسديقا.
ف -أاج -اب -ه األب :إان -ا ب -ه -ذا ال -ع -م -ر ول أام-لك إال
صسديقا ونصسف.
سس -م-ع األم Òق-ول ال-ت-اج-ر فسس-أال ح-اشس-ي-ت-ه ه-ل
منكم أاحد يفسسر ‹ ما معنى الصسديق ونصسف!!
ق -ال -و أام-ا الصس-دي-ق ف-ن-ع-رف-ه وأام-ا ال-نصس-ف فÓ-
ندري ماهو.
الوزير :لعب التاجر كان Áزح مع إابنه.
األم :Òل أاحضس -رو‹ ال -ت -اج -ر ألسس -أال -ه ي -حضس-ر
التاجر فيجلسش قربه األم Òويسسأاله هل لك أان
تخ ÊÈما معنى صسديق ونصسف.
التاجر :أانا بخدمتك يا مولي وألكن هذا ل
أاسستطيع شسرحه سسأاريك اياه.
األم :Òكيف؟
التاجر :أاطلب من اŸنادي أان يدور ‘ األسسواق
معلنا إاعدامي يوم ا÷معة.
األم :Òماذا؟
التاجر :كما أاقول لك يا سسيدي وسستعرف معنى
الصسديق ونصسف.
يخرج اŸنادي يوم ا÷معة ويعل إاعدام التاجر
لرتكابه جرما عظيما يجتمع الناسش واألمÒ
واقف والتاجر ينتظر تنفيذ ا◊كم ،تقدم أاحد
األشسخاصش ويقف ب Úيدي األم Òويقول له:
مولي أانا على اسستعداد لدفع أاي مبلغ تطلبه

@السصرطان

شصغـ ـ ـ ـل عقلـ ـ ـ ـك

حكـ ـ ـ ـ ـم وأامثـ ـ ـ ـال

للعبــرة

‘ م - -رح - -ل ٍ- -ة م- -ا م- -ن
ع - -م- -رك سض- -ت- -ع- -رف اأن
الإحÎام اأه- -م م -ن ا◊ب،
وال-ت-ف-اه-م اأه-م م-ن ال-ت-ناسضب،
وال - -ث - -ق - -ة اأه - -م م - -ن ال - -غÒة،
والصض Èاأع- - - - -ظ - - - -م ط - - - -ري - - - -ق
للوصضول اإ ¤اأي شضيء.

حل العدد السضابق
عثمـــــــان

كم لديك من صصديق؟

ابـتـسضـم
❊ ع- - -ج- - -وز ت- - -نصض- - -ح ول - -ده - -ا
بنصضيحة أادت إا ¤إاغماء مدرب
ب - -رشض - -ل - -ون- -ة م- -ن ه- -ذه اÿط- -ة
اÿطÒة ،إاذ قالت له:
إاذا أاردت ي- -ا ُب- -ن- -ي أان ت- -ت- -زّوج
ب- -ث- -ان- -ي- -ة خ- -ذ وراءه- -ا ث- -ال -ث -ة
لو¤
م-ب-اشض-رة..ك-ي تÈد ق-لب ا أ
وت - -ق- -رصض ال- -ث- -ان- -ي- -ة وت- -خ- -وف
الثالثة من الرابعة.

مقابل إاعتناق التاجر.
األم :Òل ل Áكن إان جرمه عظيم.
الرجل :اتنازل عن نصسف أامÓكي.
األم :Òول كل مالك يكفي.
الرجل يلتفت إا ¤التاجر ويقول له :أاسسمعت
ياخي تÈعت بكل ما‹ ألفديك ،ولكن األمÒ
رفضش هل وفيت معك ياصساحبي؟
فرد التاجر :نعم الوفاء انصسرف بأامان.
وينادي بقرب إاعدام التاجر يأاتي رجل مسسرعا
ويقف ب Úيدي األم Òويقول له أاتريد إاعدام
التاجر إانه بريء ،أانا اŸذنب ا◊قيقي ويلتفت
إا ¤الناسش ياناسش التاجر بريء ،أانا من فعل هذه

الفعلة النكراء ،أانا من يجب أان يعدم.
األم :Òحسسنا سسنعدمك بدل التاجر.
الرجل :نعم آاعدمو Êفأانا اŸذنب.
ي- -ي- -أاخ- -ذ ا◊رسش ال- -رج -ل إا ¤م -نصس -ة اإلع -دام
ويوثقونه با◊بال.
األم :Òأال ترجع ‘ كÓمك.
ال- -رج- -ل :ل إاذهب ي -ا أاخ -ي ال -ت -اج -ر إا ¤أاه -لك
وعيالك.
وحينها التفت التاجر إا ¤األم Òمبتسسما وهو
ي- -ق- -ول :أارأايت ي -ا م -ولي ال -ف -رق ب Úالصس -دي -ق
ونصسف الصسديق فمن يفديك Ãاله فهو نصسف
صسديق ،ومن يفديك بنفسسه فهو الصسديق!!

❊ ك- -ان الشض -ي -خ صض -ف -ي ال -دي -ن
الهندي ﬁمد بن عبد الرحيم
ال-ف-ق-ي-ه الشض-اف-ع-ي رج Óظريفا،
فيحكى أانه قال :وجدت ‘ سضوق
ال-ك-تب م-رة ك-ت-اب-ا ب-خ-ط ظ-ن-نته
أاقبح من خطي ،فغاليت ‘ ثمنه
لح-ت-ج ب-ه ع-ل-ى م-ن
واشضÎي -ت -ه أ
يدعي أان خطي أاقبح اÿطوط،
ف -ل -م -ا ع-دت ا ¤ال-ب-يت وج-دت-ه
بخطي القد.Ë

@الأسصد
الحÎام ،ه - - -و ذاك
ا◊ب - - -ل ال- - -ذي ي- - -رب- - -ط
ب -ي -ن-ن-ا ،ف-اإذا ان-ق-ط-ع ان-ق-ط-عت
معه عÓقتنا.

@العذراء
اإذا اأردت الإحÎ- - -ام
ف - - - - -احÎم غÒك ،واإذا
اأردت ال- - -ت - -واضض - -ع ف - -ت - -واضض - -ع
ل - - -غÒك ،واإذا اأردت الصض- - -دق
ف-ك-ن صض-ادقً-ا م-ع غÒك ،اع-ط
اأو ً
ل لÓآخرين ما تطالب به.

@اŸيزان
صض - -مت ‘ اŸواق - -ف
ال ّ
الصض- - - -ع- - - -ب- - - -ة ي- - - -وّل - - -د
الإحÎام ب - - - - - - -ع- - - - - - -كسض
الصض -راع وا÷دل ال -ذي ي -وّل -د
التنافر وا◊قد.

@العقرب
لك الختيار ‘ ا◊ب
لحÎام فإانه واجب.
أاما ا إ

@القوسس

حياة ِمن ل
ل تدخل َ
ي -ح -ت-اجك ،ول ت-ف-رضض
ذاتك ع-ل-ى م-ن ي-رفٌضض-ك
ف َ- - -م - - -ن أارادك سَض - - -ي - - -ف- - -ع- - -ل
اٌŸسضتحيل ‹ سَضب قلبك.

@ا÷دي

عامل نفسضك باحÎام
ك-م-ا ت-ع-ام-ل شض-خصضًا آاخر
ت- - - - - - -كّ- - - - - - -ن ل - - - - - -ه اŸودة
لحÎام ،ارف-ق ب-ن-فسضك
وا إ
ول تقّلل من شضأانها.

@الدلو
ل تظن الكره يجعلك
أاق -وى وا◊ق -د ي-ج-ع-لك
أاذك - - -ى ،وأان ال - - -قسض - - -وة
Œعلك Îﬁما.

@ا◊وت
حسض - - - - - - - -ن اÿل - - - - - - - -ق
والحÎام وال - -ك - -ل - -م- -ة
لب -تسض -ام -ة
ال- -ط- -ي- -ب -ة وا إ
والتسضامح نوافذ ÷مال ا◊ياة،
لسض-ت-م-ت-اع با◊ياة
ف -م-ن أاراد ا إ
ف Óيغلق هذه النوافذ.

اأ’حد  03سصبتم 2017 Èم
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إعدإد  :عبد إلكر . Ëل

اŸوافق لـ  12ذي ا◊جة  1438هـ

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

هام جدإ

هذه الصصفحة –توي على آايات قرآانية كرÁة
واحاديث نبوية شصريفة ،الرجاء ا◊فاظ عليها
وحمايتها من التدنيسس .وشصكرا

إحياء لسسنة أإبينا إبرهيم إÿليل عليه إلسسÓم
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تأاّمــــــÓت ‘ عيــــــد الّتضصحيـــــة والفــــــداء

لكل
لضسحية وإ أ
لمر توقف عن هذإ إ◊د  -ذبح إ أ
لضسحية يوم إلعيد ليأاكل منها ويطعم أإهله وأإقاربه ،ويطعم إلفق ÒوإŸسسك ،Úولو أإن إ أ
يظلم بعضض إلناسض هذإ إلنسسك إذإ ما قصسره على ذبح إ أ
منها وإطعام إلناسض  -فما كان يسستحق إلوقوف عنده وإلتدبر ‘ معانيه.
لكنه أاعمق من هذا بكثير ،إانما شصرعت هذه أاما حين يكون اأ’مر مع عباد الله المخلصصين
اأ’ضص-ح-ي-ة إاح-ي-اء لسص-ن-ة أاب-ي-ن-ا إاب-ره-ي-م الخليل فهنا يقول اأ’ب{ :إّني أإرى في إلمنام أإني
عليه السصÓم ،هذا النبي الذي عزم على ذبح أإذبحك فانظر ماذإ ترى} ،فيرد الولد بÓ
ولده ثمرة فؤواده وسصويداء قلبه بسصبب رؤويا وج- - - - - -ل{ :إف - -ع- -ل م- -ا ت- -ؤوم- -ر} أاب - - -ت- - -اه!!!
رآاها في المنام يأامره الله فيها أان يذبح ولده ،من أاجل ذلك فإان على المسصلم أان ينظر إالى
فلم يقل لماذا؟! وكيف؟! ومتى؟! ولكنه في ه -ذا ال -ح -دث ب-ع-ي-ن م-ل-ؤوه-ا ال-ع-ب-رة وال-ع-ظ-ة،
الحال توجه إالى ولده ودار بينهما حوارَ{ :يا وب- - -ع- - -ق- - -ل م- - -ل- - -ؤوه ال- - -ت- - -دب - -ر وال - -ت - -ع - -ق - -ل.
ي ِإ uن -ي أإََرى ِف -ي إْل َ-م َ-ن -اِم أإَuن -ي أإَْذَب ُ-حَ-ك إان اأ’ضصحية هنا رمز والرمز يحمل في طياته
ُب َ-ن s -
ل َي-ا أإََبِ -
ت إْفَ-عْ-ل َم-ا الكثير من المعاني ،فهي تمثل إ’براهيم عليه
َف -اْن ُ-ظ ْ-ر َم -اَذإ َت َ-رى َق -ا َ
ن َشس- -اَء إل- -لُ - -ه ِمَ- -ن السصÓم ذبح أاغلى ما يملك وأافضصل ما يحب
ُت ْ- -ؤوَم ُ- -ر سَس َ- -تِ- -جُ- -دِن- -ي ِإ ْ
صساِبِرينَ}.
من أاجل الله تعالى ،وذلك ليخرج من قلبه كل
إل s
إانه لم يكن أامرا صصريحا من الله مباشصرة ،و’ شصهوة وكل حب سصوى الله تعالى ،فهل نفطن
عن طريق أامين الوحي جبريل عليه السصÓم ،إالى هذا الدرسس ،ونذبح كل شصهواتنا وكل ما
ل -ك -ن-ه-ا رؤوي-ا رآاه-ا ف-ي ال-م-ن-ام ،ورؤوى اأ’ن-ب-ي-اء نحب إاذا تعارضس أاي من ذلك مع مراد الله
وحي ،فما كان منه إا’ ا’سصتجابة السصريعة تعالى؟
لتلبية أامر الله وما كان من الولد إا’ ا’سصتجابة إانها وقفة مع النفسس لمحاسصبتها ومعاتبتها
الفورية الحاسصمة أ’مر الله تعالى {افعل ما وتخليصصها من كل ما علق بها ،علينا بتهذيب
ت -ؤوم -ر} ،ف -اأ’م -ر ل-يسس أام-رك ف-أانت ال-ح-ن-ون الشص -ه -وات ق -ب -ل ذب -ح اأ’ضص -ح -ي-ة ف-ال-ل-ه ي-ق-ول
الشصفوق وأانت الرحيم الرقيق ،والله أارحم منك سص-ب-ح-ان-ه ف-ي شص-أان ال-ه-دي{ :لَ-ن َيَ-ن-اَل إلsلَه
حومَُها َوَل ِدَماُؤوَها َوَلِكن َيَناُل ُ
ه إلsتْقَوى
وأاشصفق ،وهو أاكرم منك وأابر فما دام قد أامر ُل ُ
م َكَ-ذِلَ-ك سَسs-خَ-رَه-ا َلُكْم ِلُتَكuبُروإ إلsلَه
ب-ال-ذب-ح ف-ه-و ال-رح-م-ة ب-ع-ي-ن-ه-ا ،وه-و الشص-ف-ق-ة ِم-نُ-كْ -
والحنان عين الحنان.
حسِسنِينَ} الحج
م َوَبشuسِر إْلُم ْ
َعَلى مَا َهَدإُك ْ
إاّنه موقف فريد لم يحدث من قبل وما سصمعنا .37
أانه حدث من بعد ،و’ نظنه يحدث ،إاّن موسصى وإاذا ك -ان ال -ف -ق -ه -اء ق -د اخ-ت-ل-ف-وا ح-ول ح-ك-م
عليه السصÓم لما َقتل بنو إاسصرائيل النفسس التي اأ’ضصحية بين الوجوب وا’سصتحباب فإان ثمة
ح -رم ال -ل -ه ق-ت-ل-ه-ا إا’ ب-ال-ح-ق وط-ل-ب-وا م-ن-ه أان أانواعا أاخرى من التضصحية هي من الواجبات
يخبرهم بالقاتل اختبارا أاو تعجيزا قال لهم :ال -ت -ي ل -م ي-خ-ال-ف ف-ي-ه-ا أاح-د ،وم-ن أاه-م ه-ذه
ء َفُهَو ُي ْ
خِلُف ُ
ه َوُهَو َخْيُر المثوبة وا’أجر منه ،وقطعوا كل عÓقاتهم
يٍ
ن إل -ل -ه ي -أام -رك-م أإن ت-ذب-ح-وإ ب-ق-رة} .اأ’نواع:
{إ ّ
شصرعا في صصور الزكاة ،وما يفرضصه الحاكم أإَْنَفْقُتم مuن شَس ْ
سص- - - - -ب- - - - -أا .39 :باأهلهم وذويهم واأبنائهم واأحبابهم اسصتجابة
ن}
المسصلم من اأ’موال على الرعية إاذا لم يكف إلsرإِزقِي َ
 { ق- -ال- -وإ :أإتّ- -ت- -خ -ذن -ا ه -زوإ} .سصهم الزكاة النفقة على حاجات المسصلمين في وفي حديث مسصلم الذي رواه أابو هريرة رضصى ل -ن-داء ال-ل-ه ت-ع-ال-ىَ{ :ي -ا إأَtي َ-ه -ا إsل ِ-ذ يَ -ن إآَم ُ-ن -وإ َل
 { ق - -ال أإع - -وذ ب - -ال - -ل- -ه أإن أإك- -ون م- -نحtبوإ
وه -ي أاع -ل -ى أان -واع ال -تضص -ح -ي-ة ،وف-ي-ه-ا ي-ج-ود ال -داخ -ل وال -خ -ارج ،أاو ف -ي صص -ورة الصص-دق-ات الله عنه قال :قال رسصول الله ـ صصلّى اللّـه عليه َتsتِخُذوإ إآَباَءُكْم َو ِإْخَوإَنُكْم إأَْوِلَياَء ِإ ِ
ن إسْسَت َ
إلجاهلين}.
ُ
ك
ن َوَمن َيَتَوsلُهم uمْنُكْم َفاأولَِئ َ
المسصلم بنفسصه لله سصبحانه وتعالى ،يقول الله التطوعية التي يخرجها المسصلم طائعا مختار وسصّلم ـ «ما من يوم يصصبح العباد فيه إا’ ملكان إلُْكْفَر َعَلى إلِإيَما ِ
 {قالوإ إدع لنا رّبك يبين لنا ما هي}.ن * ُق ْ-ل ِإ ن َك -اَن إآَب -ا ُوؤ ُك ْ-م َو إأَْب َ-ن -ا ُوؤ ُك ْ-م
ُه ُ-م إلs-ظ -اِل ُ-م -و َ
ن إل-لَ-ه إشْسَ-تَ-رى ِمَ-ن إْلُ-مْ-ؤوِم-نِ-يَ-ن ط- - -م- - -ع- - -ا ف- - -ي - -م - -ا ع - -ن - -د ال - -ل - -ه ت - -ع - -ال - -ى .ينز’ن فيقول أاحدهما :اللهم أاعط منفقا خلفا
 {قال إّنه يقول إّنها بقرة ل فارضض ت-ع-ال-ىِ { :إ sَو ِإ ْخ َ-و إُن ُ-ك ْ-م َو إأَْز َو إُج ُ-ك ْ-م َو َع -شِس -ي َ-ر ُت ُ-ك ْ-م َو إأَْم َ-و إٌل
م َوأإَْم َ-وإَل ُ-ه ْ-م ِب َ-أاsن َل ُ-ه ُ-م إْل َ-ج s-ن َ-ة ي -ق -ول ال-ل-ه ت-ع-ال-ىَ{ :مَ-ثُ-ل إsلِ -
ذيَ-ن ُيْنِفُقوَن وي -ق -ول اآ’خ -ر :ال -ل -ه -م أاع -ط م -مسص -ك -ا ت -ل -ف -ا».
ول ب- -ك- -ر ع- -وإن ب -ي -ن ذلك ف -اف -ع -ل -وإ م -ا أإَْنُ- -فَ- -سس ُ-ه ْ -
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 {قالوإ إدع لنا ربّك يبين لنا ما لونها}َ .وُيْ-قَ-تُ-ل-وَنْ
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ف ِلَ-م-ن sيَ-شس-اُء َوإل-ل-هُ َوإسِسٌ-ع «إاّي -اك -م وال -ف -حشس ف -إان ال -ل -ه ’ ي -حب ال-ف-احشس
ن َوَم ْ
َ
 {قال إّنه يقول إّنها بقرة صسفرإء فاقع َوإ ِإن أإَْوَفى ِبَعْهدِهِ مِ َ
ن َوإل-لُ -ه ُي-ضَس-اِعُ -
ل َيْهِدي إلَْقْوَم إْلَفاسِسِقي َن} التوبة . 24 - 23
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والخÓصصة اأن لفظ التضصحية يتسصع لكثير من
حشس وإاّياكم والظلم فإانه عند الله ظلمة
ف
ت
م
ل
ا
َ
َ
ِ
ه
َِ
ُ
م بِ
َ ٌ
َْ ُ ْ
لونها تسسّر إلّناظرين}.
ه َفاسْسَتْبشِسُروإ ِبَبْيِعُك ُ
ّ
ذي بَاَيْعُت ْ
ِ
ُ
ل أإًَذى يوم القيامة وإاياكم والشصح والبخل فإانه دعا من ا’أن- -واع وا’أشص- -ك- -ال ،و’ ي- -ق- -ف ع- -ن -د ح -د ذب -ح
ِ
ن َما أإَْنَفُقوإ َمvنا َو َ
م َ
ُ
ْ
ْ
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إ
َ
ل ُيْتِبُعو َ
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 {قالوإ إدع لنا رّبك يبين لنا ما هي إ ُّ
َ ْ َ
م قبلكم إالى أان يقطعوا أارحامهم فقطعوها ودعا ا’أضص- -ح -ي -ة ف -ق -ط وت -ق -دي -م ال -ل -ح -م ل -ل -ف -ق -راء،
م َو َ
ل َخْو ٌ
ف َعَلْيِه ْ
م ِعْنَد َرuبِه ْ
جُرُه ْ
sلُه ْ
إل -ب -ق -ر تشس -اب -ه ع -ل -ي-ن-ا وإ ّن-ا إن شس-اء إل-ل-ه
م أإَ ْ
إالى أان يسصتحلوا محارمهم فاسصتحلوها ودعا إالى فالتضصحية األوان متعددة واأشصكال متنوعة بالمال
ن} البقرة . 262 - 261
حَزُنو َ
م َي ْ
وعن ابن عباسس رضصى الله عنهما قال :سصمعت َولَ ُه ْ
لمهتدون}.
والوقت والجهاد وا’أهل والعشصيرة بل والنفسس
 { ق -ال إ ّن -ه ي -ق -ول إ ّن-ه-ا ب-ق-رة ل ذل-ول رسصول الله ـ صصّلى الّلـه عليه وسصّلم ـ يقول« :عينان ’ وبين سصبحانه وتعالى أان اإ’نفاق في سصبيله أان يسصفكوا دماءهم فسصفكوها».في سصبيل نشصر الدعوة واإقامة الدين وحفظه.
لرضض ول تسسقي إلحرث مسسّلمة تم ّسصهما النّار :عين بكت من خشصية الله وعين باتت قرضس حسصن فقالَ{ :من َذإ إsل ِ
ذي ُيْقِرضُض
تثير إ أ
وهكذا اأقيم المجتمع المسصلم ا’أول على اأكتاف
ت- - - - - -ح- - - - - -رسس ف- - - - - -ي سص - - - - -ب - - - - -ي - - - - -ل ال - - - - -ل - - - - -ه» .إل-لَ-ه َقْ-رًضس-ا َحَ-سسً-ن-ا َفُ-يَضساِعَف ُه َل ُه أإَضْسَعاًفا
ل شسية فيها}.
رجال ضصحوا بكل اأنواعها اإنفاقا للمال ومفارقة
ـ
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ه َي ْ-ق ِ-ب-ضُض َوَيْ-بُ-سسُ-ط َو ِإَلْ-يِ-ه وهذا ما حدث مع ا’أنبياء عليهم السصÓم
لن جئت بالحق فذبحوها وما صصّلى الّلـه عليه وسصّلم ـ قال« :من سصأال الله تعالى َك ِ-ث -ي َ-رًة َوإل -ل ُ -
 {قالوإ إ آل Ó-أه-ل وال-ول-د وب-ذل ل-ل-وقت وال-ج-ه-د وتضص-ح-ي-ة
وم -ن ت -ب-ع-ه-م اإل-ى ي-وم-ن-ا ه-ذا ،ف-ق-د ه-اج-ر
.
2
4
5
ة
ر
ن} البق
جُعو
الشصهادة بصصدق بsلغه الله منازل الشصهداء وإان مات ُتْر
.
}
ن
كادوإ يفعلو
بالنفسس ،كل ذلك في سصبيل الله ،وتبعهم باإحسصان
َ
َ
لقد رأاى رسصول الله ـ صصلّى الّلـه عليه وسصلّم ـ ال-خ-ل-ي-ل اإب-راه-ي-م ب-اإسص-م-اع-يل وهو ما يزال
رج-ال واصص-ل-وا ال-مسص-ي-رة م-ن ال-ت-اب-ع-ين وتابعيهم
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إان ال -م -ق -ارن -
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رضصيعا ضصعيفا ’ يقوى على شصيء ،ووضصعه
واإلى يومنا هذا ،بل واإلى اأن يرث الله ا’أرضس
الشصاسصع والهوة السصحيقة بين العبودية لله في
ليلة اإ’سصراء قوما يزرعون في يوم ويحصصدون في صصحراء قاحلة ’ زرع فيها و’ ضصرع،
وم -ن ع -ل-ي-ه-ا ،ف-ل-ن ت-خ-ل-و ا’أرضس ي-وم-ا م-ن ه-ذا
أاع-ل-ى وأاج-ل م-ع-ان-ي-ه-ا وب-ي-ن ال-م-راوغ-ة وسص-وء
في يوم ،كلما حصصدوا عاد كما كان فقال النبي و’ اأن - - - - -يسس ف- - - - -ي- - - - -ه- - - - -ا و’ ج- - - - -ل- - - - -يسس.
الصصنف المخلصس ليكونوا جند الله على اأرضصه
ـ صصّلى الّلـه عليه وسصّلم ـ يا جبريل ما هذا؟
اأ’دب م -ع ال -ل -ه ت -ع -ال -ى ون -ب -ي-ه ع-ل-ي-ه السصÓ-م
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{أإتتخذنا هزوإ -إدع لنا ربك -إن إلبقر وثاني هذه اأ’نواع من التضصحية هو التضصحية ق -ال :ه -ؤو’ء ال -م -ج -اه -دون ف -ي سص -ب -ي -ل ال -ل -ه وصصحبه الكرام من مكة وهي اأحب بÓد
ا’أرضس.
ب -ال -م -ال ،سص-واء ع-ل-ى سص-ب-ي-ل ال-واجب ال-م-ق-در تضصاعف لهم الحسصنة لسصبعمائة ضصعفَ{ ،وَما الله اإليهم ،هاجروا طاعة لله تعالى وابتغاء
تشسابه.}...

التضصحية بالنفسض

التّضصحية باألهل والعشصÒة

التضصحية باŸال

إلّذهب وإلف ّ
ضسة لنسسج غطاء إلكعبة

هكذا تصصنع كسصوة أاشصرف بيت على وجه األرضض

مصصنع كسصوة الكعبة المشصرفة هو من معالم ورموز
ال-خ-دم-ات ال-م-م-ي-زة ل-م-م-ل-ك-ة ال-ح-رم-ين الشصريفين
والتي تحظى با’حترام والتي تنافسس على شصرف
صص -ن -اع -ة كسص -وة ال -ك -ع -ب -ة م -ن -ذ ال -عصص-ور ال-ق-دي-م-ة
وال- - - - - - - - - - - - - - - -ح - - - - - - - - - - - - - - -دي - - - - - - - - - - - - - - -ث - - - - - - - - - - - - - - -ة .
في  1يوليو عام  ،1927أامر الملك عبد العزيز بناء
مصصنع خاصس متخصصصس في تصصنيع الكسصوة في حي
أاجياد في مكة المكرمة  .هذا المصصنع الذي تمّ
بناؤوه على مسصاحة  500 1متر مربع ،وكان اأ’ول من
نوعه في مكة المكرمة .في عام  1962أامر الملك
سصعود بتصصنيع الكسصوة أ’ن تقام في مكة المكرمة.
في وقت ’حق من عام  ،1977تم افتتاح مصصنع
الكسصوة الجديد في أام الجود في مكة المكرمة في
ع -ه -د ال -م -لك خ -ال-د ع-ل-ى ال-رغ-م م-ن وضص-ع ح-ج-ر
ا’سصاسس اثناء عهد الملك فيصصل .هذا المصصنع
ال -ج -دي -د يضص -م اإ’دارات ال -م -خصصصص -ة ل -م -خ -ت-ل-ف
العمليات المشصتركة في تصصنيع الكسصوة بما في ذلك
الصصباغة والنسصيج والحرير والتطريز والنقوشس التي
تزين الكسصوة وتجميع أاجزاء مختلفة من الكسصوة.
صص- - -ن- - -عت أاول كسص- - -وة ل- - -ل- - -ك- - -ع- - -ب- - -ة ال - -مشص - -رف - -ة
في مكة المكرمة عندما أامر الملك عبد العزيز آال
سص-ع-ود ب-إانشص-اء دار ل-ل-كسص-وة ب-ج-انب ال-ب-يت ال-ق-دي-م
ال -ذي اق -ره ف -ي م -راح -ل م -ت -ت -ال -ي -ة م -ن ال-ت-ط-وي-ر
وال -ت -ح -ديث ح -ت -ى أاصص -ب -ح م -ع -ل-م-ا ف-ي ال-م-م-ل-ك-ة.
يتم تمرير كسصوة الكعبة المشصرفة بعدة مراحل منها
 :الغسصل ثم صصبغ الثوب اأ’سصود للكعبة من الخارج
واللون اأ’خضصر للكسصوة الداخلية ،ومن ثم اضصافة
الحرير للقسصم اآ’لي ثم ا’نتقال إالى قسصم المختبر

ل -م-ط-اب-ق-ة سصÓ-سص-ل م-ن ال-م-واصص-ف-ات ،وب-ع-د قسص-م
الطباعة يتم تقسصيم الحزام ومن ثم تجميع الكسصوة
والخياطة ويتم تسصليمها في النهاية لوضصعها في
بيت الله في اأ’ول من ذي الحجة من كل عام،
مشصيرا إالى أانه في اليوم التاسصع من ذي الحجة
يسصافر فريق إالى المسصجد الحرام ’سصتبدال اللباسس
ال- - - - - - - -ق- - - - - - - -دي- - - - - - - -م ب- - - - - - - -ال- - - - - - - -ج - - - - - - -دي - - - - - - -د.
يسص-ت-غ-رق صص-ن-اع-ة كسص-وة ال-ك-ع-ب-ة ال-مشص-رف-ة ح-والي
ثمانية أاشصهر من العمل المتواصصل ،وبتكلفة إاجمالية
ت-ق-در ب-ن-ح-و  22م-ل-ي-ون ري-ال ،أام-ا ب-ال-نسص-ب-ة ل-ع-دد
موظفي المصصنع فيبلغ حوالي ( )200عامل وفي
القسصم أاكثر من ( )70عامل يضصم المصصنع أ’كبر آالة
خياطة في العالم _ والتي تمتد لحوالي  15مترا _
والتي تعمل على تجميع طاقات القماشس وتطبيق
التحكم اآ’لي.

مراحل صصناعة كسصوة الكعبة
اختيار أاجود أانواع أاقمشصة الحرير سصواء اإ’يطالية
أاو السصويسصري ثم غسصيلها ،حيث يتم إازالته طبقة
من الشصمع من على الحرير ثم يبدأا صصباغة الثوب
باللون اأ’سصود للكعبة من الخارج واللون اأ’خضصر
ليتم ضصخ كسصوة الداخلية ،ومن ثم اضصافة الحرير
على القسصم اآ’لي ،ثم إالى القسصم اأ’خير هو عبارة
ع-ن ت-ج-م-ي-ع ال-كسص-وة وال-خ-ي-اط-ة وأاخ-ي-را ت-ق-دي-مها
هدية لخادم الحرمين الشصريفين في احتفال كبير
في أاول ذي الحجة من كل عام وبذلك يسصتغرق

الثوب الواحد حوالي ( )670كجم من الحرير الخام.

كسصوة الكعبة اŸشصرفة
في اليوم التاسصع من ذي الحجة ينتقل الفريق
اإلى المسصجد الحرام اإلى اسصتبدال اللباسس القديم
اإل -ى ال-ل-ب-اسس ال-ج-دي-د ،وال-ذي ي-ت-ك-ون م-ن اأرب-ع-ة
جوانب متفرقة وسصتارة للباب ،حيث يتم رفع كل
جانب من جوانب الكعبة ا’أربعة على حدة اإلى
اأع -ل -ى ال -ك -ع -ب -ة ال -مشص -رف-ة ت-م-ه-ي-دا ’إع-ادة ذلك
الجانب القديم ،ويتم تثبيت الجانب من اأعلى
رب- -ط ال- -ع- -راوي واإسص- -ق- -اط ال -ط -رف ا’آخ -ر م -ن
ال -ج-انب ب-ع-د اأن ي-ت-م ح-ل ح-ب-ال ال-ج-نب ال-ق-دي-م
ب -ت-ح-ريك ال-ج-نب ال-ج-دي-د صص-ع-ودا وه-ب-وط-ا ف-ي
الحركة الدائمة ثم يسصقط على الجانب القديم
من اأسصفل ويبقى الجديد ويتم تكرار العملية في
كل الجوانب حتى يتم ا’نتهاء من عملية خلع
الكسصوة والباسس الكعبة للكسصوة الجديدة.

الّذهب والف ّضصة
يسصتهلك الثوب الواحد حوالي ( )120كم لسصلسصلة
م -ن ال -ذهب و 100ك-ي-ل-و م-ن ال-فضص-ة وي-ت-م ج-لبه
من اإيطاليا مع وضصع تكييف الهواء والرطوبة
وا’إضصاءة ،والذي يتم اختياره على نحو دقيق
ج- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -دا .

ب -ط -ب -ي -ع-ة ال-ح-ال اإن ا’آي-ات م-ك-ت-وب-ة ع-ل-ى ث-وب
ال-ك-ع-ب-ة ال-مشص-رف-ة ت-رج-ع اإل-ى ك-ت-اب-ه الشصيخ عبد
الرحيم اأمين بخاري  -رحمه الله عليه  -بخط
يده وما زال حتى العصصر الحاضصر على الكتابة
على كسصوة الكعبة المشصرفة منذ عهد الملك عبد
العزيز اآل سصعود  -رحمه الله  -و’ يمكن اأن
ت- - - - -ت - - - -غ - - - -ي - - - -ر ا’آي - - - -ات ال - - - -م - - - -ك - - - -ت - - - -وب - - - -ة.
يقبل الزوار اإلى مكة المكرمة في شصهر رمضصان
لتطلعهم اإلى معرفة كل شصيء مرتبط بالحرم
المكي ،مصصنع كسصوة الكعبة المشصرفة هو اأحد
ا’أماكن الهامة الذي يقبل عليها الزوار بشصكل
منتظم للتعرف على طريقة صصناعة رداء قبلة

المسصلمين.
زوار مصصنع الشصاهد من جنسصيات مختلفة على
مدار السصنة ،حيث يقبل في المعدل اليومي 130
زائ- -را ً ،وق- -د ي- -رت -ف -ع ه -ذا ال -ع -دد ف -ي ا’أشص -ه -ر
وال- -م- -واسص -م وال -ع -ط Ó-ت م -ث -ل رمضص -ان وال -ح -ج
األ- - - -ف زائ - - -ر سص - - -ن - - -وي - - -ا.
ل - -ي - -ت - -ج- -اوز 50
في زوايا قسصم النسصيج ا’آلي يتجول الزائر اإلى
اآ’ت ال -مصص -ان-ع ب-ي-ن ف-ن-ون ال-ع-ال-م ال-ت-ي صص-ن-عت
خصص-يصص-ا ل-كسص-وة ال-ك-ع-ب-ة ،وال-ت-ي ت-نتج المÓبسس
ال-خ-ارج-ي-ة م-ن ال-ب-يت ال-ق-دي-م وال-مصص-ن-وع-ة م-ن
الحرير ا’أسصود المنحوت
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 0٣سضبتم : 1٩56 Èحاصضرت السضلطات
السض -ت -ع -م -اري -ة ح -ي ال -قصض-ب-ة ‘ ق-لب
لسضÓك الشضائكة،
ا÷زائر العاصضمة با أ
وكّثفت الدوريات العسضكرية للمراقبة .

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــؤم و الغــــد
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بالتنسضيق ب Úعناصضر ا÷يشس والدرك

‘ إاطار اسضÎاتيجية
رقمنة التكؤين والبحث

توقيف Œ 7ار ﬂدرات بوهران ،تلمسصان وورقلة

إاطÓق «بوابة»
لولوج اأ’نÎنت
بجامعة قسصنطينة

ما يقارب  7آالف طالب
جديد ‘ اŸؤسضم
ا÷امعي

ألشضعب ‘ /أإطار ﬁاربة ألتهريب وأ÷رÁة
أŸن -ظ -م -ة ،أوق -فت م -ف -ارز ل -ل -ج -يشش وع-ن-اصض-ر
ألدرك ألوطني Úيوم  01سضبتم 2017 Èبكل من
وهرأن وتلمسضان/ن.ع 2.وورقلة/ن.ع ،4.سضبعة
(Œ )07ار ﬂدرأت وضضبطت كمية من ألكيف
أŸعالج ُتقدر بـ( )144كيلوغرأم ‘ ،ح Úأوقفت
مفرزة أخرى بع Úقزأم/ن.ع ،6.مهرب)02( Ú
وضضبطت مركبة رباعية ألدفع و( )3 , 265طن
من أŸوأد ألغذأئية .جاء هذأ ‘ بيات تلقت

«ألشضعب» نسضخة منه.
وب - -حسضب ذأت أل - -ب - -ي - -ان ،ف- -إان ح- -رأسش ألسض- -وأح- -ل
بعنابة/ن.ع ،5.أحبطوأ ﬁاولة هجرة غ Òشضرعية
لـ( )14شضخصضا كانوأ على م Ïقارب تقليدي ألصضنع.
كما أحبط حرأسش أ◊دود بكل من سضوق أهرأسش
وتبسضة وألطارف/ن.عﬁ ،5.اولت تهريب كميات
من ألوقود ُتقدر بـ ( )17676ل ،Îفيما ” توقيف ()31
مهاجرأ غ Òشضرعي من جنسضيات ﬂتلفة بكل من
بشضار وأدرأر وألنعامة.

لمريكية تهتم بحراك الريف
جريدة «نيؤيؤرك تاÁز» ا أ

لنÎنت ÷ميع
لخؤة منتؤري قسضنطينة 1-حيزاÿدمة لـ»بؤابة» تسضمح بؤلؤج خدمة ا أ
وضضعت مؤؤخرا جامعة ا إ
ا÷هات الفاعلة ،بحسضب ما علم أامسس لدى مسضؤؤو‹ ذات اŸؤؤسضسضة.
أوضض -ح مسض -ؤوول مصض -ل-ح-ة «أل-وأب» ع-ادل أ÷دي- -د أŸسض- -ج- -ل ‘ ج- -ام- -ع -ة أإلخ -وة  6855طالب من حاملي شضهادة ألبكالوريا
بلبكري ،أنه ” ،برسضم هذه ألعملية ألتي منتوري قسضنطينة 1-من شضأانه أن يسضمح أ÷دد سضيتم أسضتقبالهم بجامعة أإلخوة
ت- -ن- -درج ‘ إأط -ار أسضÎأت -ي -ج -ي -ة ت -ن -م -ي -ة ب -ال -ق -ي -ام ب -إاج-رأءأت أل-تسض-ج-ي-ل ◊ام-ل-ي منتوري قسضنطينة 1-وذلك برسضم ألدخول
أل- -رق -م -ن -ة ‘ ›ال أل -ت -ك -وي -ن وأل -ب -حث أل -ب -ك -ال-وري-ا أ÷دد أألرضض-ي-ة أŸع-دة م-ن أ÷امعي أŸقبل ،مشضÒأ إأ ¤أن أك Èعدد
ألعلمي ،وضضع شضبكة «ويفي» وذلك على ط -رف وزأرة أل -ت -ع -ل -ي -م أل -ع -ا‹ وأل -ب -حث ” ت -وج-ي-ه-ه ن-ح-و ك-ل-ي-ات ك-ل م-ن أل-ع-ل-وم
مسضتوى جميع أقسضام أ÷امعة ،ما يسضمح ألعلمي وإأيدأع طلبات أللتحاق وألÎشضح وأل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا وأل-علوم وألطبيعة وأ◊ياة
÷ميع أŸوظف Úوألطلبة بولوج وتصضفح للتسضجيل ‘ أŸاسض Îوألدكتورأه للسضنة وأ◊قوق وأللعة ألعربية وآأدأبها.
وأشضار باشش خزندأر أيضضا ،إأ ¤أنه سضيتم
ألنÎنت ،ع - -ل- -ى غ- -رأر تصض- -ف- -ح أŸوق- -ع أ÷امعية . 2018-2017
وباإلضضافة إأ ¤توف Òوأقتصضاد وقت كب ،Òب -دأي -ة ه -ذه ألسض -ن -ة أ÷ام -ع -ي-ة ل-يسض-انسش
وألÈيد أللكÎو Êو–ميل أŸلفات.
وبعدما أشضار إأ ¤أن ولوج ألشضبكة يتم فإان هذه أإلجرأءأت أآللية أ÷ديدة من م -ه -ن -ي -ة ج -دي-دة وذلك م-ن أج-ل ت-دع-ي-م
بطريقة بسضيطة ،أضضاف ذأت أŸسضؤوول أن شضأانها ألسضماح بـ «تخفيف أŸلف ألذي وألسض - -ت - -ج - -اب - -ة ◊اج - -ي - -ات أل - -ق - -ط- -اع
أول طلب على شضبكة «ألوأب» يعيد ويوجه ي-ق-دم-ه ح-ام-ل-و أل-ب-ك-ال-وري-ا أ÷دد خ-لل ألجتماعي-ألقتصضادي.
أŸسض - -ت- -خ- -دم إأ ¤صض- -ف- -ح- -ة تسض- -م- -ح ل- -ه فÎة ألتسضجيلت ألنهائية» ،كما أكده ذأت وت- -ع- -د ك- -ل م -ن أل -ه -ن -دسض -ة ألصض -ن -اع -ي -ة
ب-ال-ت-ع-ري-ف ب-ن-فسض-ه ب-فضض-ل أسض-م-ه وك-ل-م-ة أŸصض -در.م -ن ج-ه-ت-ه أوضض-ح ن-ائب ع-م-ي-د وألصضيانة وأألعمال ألكهربائية وعمليات
أ÷ام -ع -ة أŸك -ل-ف ب-ال-ب-ي-دأغ-وج-ي-ة ع-ب-د ألطاقة ألكهربائية من ضضمن ألتخصضصضات
أŸرور ألتي تبقى شضخصضية وسضرية.
‘ ذأت ألسضياق ،أوضضح ألسضيد بلبكري بأان أŸالك باشش خزندأر ،بأانه ما ل يقل عن أ÷ديدة أŸقÎحة.

–ضضÒا للشضروع ‘ صضيد حصضصس سضمك أابؤسضيف

نظام معلوماتي جديد ◊صصة ا÷زائر ‘ 2018
وضضعت وزارة الفÓحة والتنمية الريفية والصضيد البحري نظاما معلؤماتيا وإاحصضائيا جديدا– ،ضضÒا للشضروع ‘
صضيد حصضصس سضمك أابؤسضيف ،خÓل السضنة اŸقبلة ( ،)2018والتي حددتها اŸنظمة الدولية للحفاظ على سضمك
ليكات» بحؤا‹  560طن/السضنة ،بحسضب ما أافاد به مسضؤؤول بالؤزارة.
لطلسضي «ا أ
التؤنة ‘ ا أ
وأوضض -ح أŸدي -ر أل -ع -ام ل-لصض-ي-د أل-ب-ح-ري أل -ولي -ات أŸع-ن-ي-ة ب-ه-ذأ أل-نشض-اط ل-ت-ك-ون أ÷زأئر .ويتم ،بحسضبه ،وضضع خطة عمل
ح - -م - -وشش ط - -ه ‘ تصض - -ري - -ح لـ (وأج) ،أن ج- -اه- -زة ‘ ›ال أسض- -ت- -خ- -دأم ت- -ق- -ن- -ي -ة على أŸدي ÚأŸتوسضط وألبعيد إلعادة
أل -ق -ط -اع ي-ع-م-ل ح-ال-ي-ا ع-ل-ى ضض-ب-ط ه-ذأ أل -تسض-ج-ي-ل أآل ،Êك-م-ا ي-ت-م ت-ك-وي-ن أع-وأن ت- -ك- -ث- -ي- -ف ت- -وأج- -د سض -مك أب -وسض -ي -ف ‘
ألنظام أإلحصضائي وأŸعلوماتي أ÷ديد إأحصضاء سضيتم تكليفهم باحتسضاب ألكمية أŸتوسضط “تد على مدى  15عاما (2017
ل- -ي- -ت- -وأف- -ق م- -ع ألل- -ت- -زأم- -ات أل- -دول- -ي -ة ألتي سضيتم أصضطيادها.
 .) 2031وتشضÎط «أأليكات» أن ل يقلوألتوصضيات أŸقدمة من طرف منظمة ‘ ه -ذأ أإلط -ار ،ي -رت -قب ت -ف -ع-ي-ل ج-ه-از أ◊جم أŸسضوق من سضمك أبوسضيف عن 1
أألي -ك -ات ،وأŸن -ظ -م-ة أل-دول-ي-ة ل -أ
لغ-ذي-ة وط-ن-ي يسض-ت-ه-دف ج-م-ع ب-ي-انات أسضبوعية م Îب -اإلضض -اف-ة إأ– ¤دي-د ق-ائ-م-ة سض-ف-ن
ل· أŸتحدة (ألفاو).
وألزرأعة ل أ
وعينات بيولوجية لدرأسضة ومعاينة هذأ أسضطول ألصضيد .وحددت أللجنة ألدولية
ويندرج هذأ ألنظام ‘ إأطار أإلجرأءأت أل -ن -وع م -ن أألسض -م -اك ‘ أŸت-وسض-ط ،إأ ¤خ -لل أج -ت -م -اع-ه-ا ‘ ن-وف-م ÈأŸنصض-رم
أŸسض -ط -رة م -ن ط -رف أل-ق-ط-اع ل-ت-ج-ه-ي-ز ج-انب ت-ط-وي-ر مشض-روع م-رسض-وم ت-ن-ف-ي-ذي بفيلمورأ (ألÈتغال) أ◊صضة ألعامة لهذأ
أŸرأفق وألتكوين وألمكانات ألتي تسضمح ي- - -ح- - -دد شض- - -روط وإأج- - -رأءأت ‡ارسض - -ة أل -ن -وع م -ن ألسض -مك وأŸسض-م-وح بصض-ي-ده-ا
Ãباشضرة ألنشضاط ‘  .2018ويتم حاليا عمليات صضيد أألسضماك ألكثÒة ألÎحال عند  10.500طن لبلدأنها أألعضضاء وذلك
أسض- -ت- -ك- -م- -ال أŸشض- -اورأت م- -ع م -ن -ظ -م -ة وي -ت -م درأسض -ت -ه -ا م -ن ق -ب-ل أıتصض ‘ ‘ Úإأطار ﬂطط أ◊فاظ على أŸورد
«أألي- - -ك - -ات» ب - -خصض - -وصش فÎة ألصض - -ي - -د صضيد سضمك ألتونة وسضمك أبوسضيف.
Ÿدة  15سضنة ( ،)2031-2017بالنظر أ¤
وألمكانات أŸسضخرة من جهة ،بالتزأمن ‘ ›ال أŸرأف- - -ق ،ي- - -ت - -م أيضض - -ا إأ‚از أن سضمك أبوسضيف يعد نوعا يعا Êمن
م -ع أŸشض -اورأت أل -ت -ي أط -ل-ق-ه-ا مسض-ؤوول-و أألرصض-ف-ة ألصض-ط-ن-اع-ي-ة وأÙم-ي-ات مع ألصضيد أŸفرط.
ألقطاع مع ألصضيادين أŸؤوهل Úمن أجل ت -وفﬂ Òت-ل-ف أل-ت-ق-ن-ي-ات أ◊دي-ث-ة أل-ت-ي ويعÎف أل–اد ألوروبي أنه أŸسضؤوول
درأسضة إأمكانية أحÎأمهم لوسضائل ألصضيد تسض- -ت- -خ- -دم ‘ ه -ذأ أل -نشض -اط أل -ب -ح -ري ،عن ترأجع مورد سضمك أبوسضيف ‘ ألبحر
أŸسض-ت-ع-م-ل-ة وك-ي-ف-ي-ات-ه-ا م-ن جهة أخرى ،ب - -حسضب ح - -م - -وشش ،أل- -ذي أك- -د أن ه- -ذه أألب- - -يضش أŸت- - -وسض- - -ط ح - -يث أن أل - -دول
ي- -ت- -اب -ع ألسض -ي -د ط -ه .وب -حسضب ن -فسش أإلج- -رأءأت ت- -ه- -دف إأ ¤أ◊ف- -اظ ع- -ل- -ى ألعضضاء تصضطاد ما نسضبته  85من أŸائة
أŸسضؤوول ،تقوم ألوزأرة ألوصضية بتحضض ÒألÌوة ألسض - -م - -ك- -ي- -ة وﬂزون ألسض- -مك ‘ منه.

قمع اŸغرب ا’حتجاجات زاد ا◊سصيمة التهابا

خصضصضت ج - -ري - -دة «ن - -ي - -وي- -ورك
ت - - -اÁز» أألم - - -ري- - -ك- - -ي- - -ة ،أمسش،
أف-ت-ت-اح-ي-ت-ه-ا للقمع ألذي “ارسضه
ألسض -ل -ط -ة أŸغ -رب -ي-ة ع-ل-ى سض-ك-ان
منطقة ألريف با◊سضيمة (شضمال
أŸغرب) تطرقت فيها إأ ¤إأقصضاء
أإلدأرة أŸرك-زي-ة ل-ه-ذه أŸن-ط-ق-ة
‘ برأ›ها ألتنموية ألقتصضادية
وألجتماعية.
وك -ت-بت أل-ي-وم-ي-ة ألم-ري-ك-ي-ة ،أن-ه
«ب- -دل ألسض- -ت- -ج- -اب- -ة ل -ل -م -ط -الب
أŸشض -روع -ة ل -ل -م -ت-ظ-اه-ري-ن ردت
أŸملكة أŸغربية بقمع أ◊رأك
ألشض-ع-ب-ي Ãن-ط-ق-ة أل-ري-ف ومنعت
ألصض -ح -اف -ي Úم -ن دخ -ول -ه-ا .ك-م-ا
قامت بإايفاد قوأت أمنية( )...إأ¤
م- -ن- -ط- -ق- -ة أ◊سض- -ي- -م- -ة إلخ- -م -اد
ألحتجاج» ،مسضاهمة ‘ مزيد من
أللتهاب.
وب- - -ع- - -د أإلشض- - -ارة إأ ¤أن ق- - -م- - -ع
أŸظ- -اه- -رأت Ãن- -ط -ق -ة أل -ري -ف
«ي- -ه -دد أسض -ت -ق -رأر ه -ذأ أل -ب -ل -د»،
كشضفت أليومية عن ألوضضع ألسضائد
‘ هذه أŸنطقة أŸعزولة ألتي
ت - -ع- -ا Êم- -ن ن- -قصش ‘ م- -ن- -اصضب
ألشض -غ -ل وأ÷ام -ع -ات وأŸك -ت-ب-ات
وأŸسض- - -تشض- - -ف- - -ي - -ات ،أ ¤ج - -انب

ألقصضاء وألحباط ألذي يعيشضه
سضكان أŸنطقة.
لشض - -ارة ،تصض - -اع - -دت ح - -رك- -ة
ل --إ
ألح -ت -ج -اج ألسض -ل -م -ي -ة Ãن -ط -ق -ة
أل- -ري- -ف أث- -ر أŸق- -ت- -ل أŸأاسض- -وي
للشضاب بائع ألسضمك أŸنحدر من
مدينة أ◊سضيمة ﬁسضن فكري ‘
أكتوبر  2016مطحونا ‘ شضاحنة
نفايات وهو يحاول إأنقاذ بضضاعته
ألتي حجزتها قوأت أألمن.

ومنذ هذه أŸأاسضاة أشضتد أ◊رأك
أل -ذي أنضض -مت إأل -ي -ه شض -خصض -ي-ات
سض- -ي- -اسض- -ي- -ة وم- -ن- -اضض- -ل -و ح -ق -وق
أإلنسضان.
وي -ط -الب أÙت -ج -ون ألسض-ل-ط-ات
أŸغ- - - -رب - - -ي - - -ة «إأط - - -لق سض - - -رأح
أل- -لمشض- -روط ل- -ك- -ل أألشض -خ -اصش
أŸوقوف Úوألسضتجابة للمطالب
أŸشض -روع -ة أŸع Èع-ن-ه-ا ل-ف-ائ-دة
أŸنطقة».

أاسضعار النفط تتهاوى بفعل فيضضانات أامريكا

الÈنت ينزل إا 52.65 ¤دو’را بعد ارتفاع طفيف

ترأجعت ألعقود أآلجلة للخام يوم أ÷معة ،لتفقد جزءأ من
أŸكاسضب ألكبÒة للجلسضة ألسضابقة وسضط أسضتمرأر أŸعاناة
بقطاع ألنفط ،إأثر إأعصضار «هار‘» ألذي أوقف نحو ربع طاقة
ألتكرير أألمريكية.
‘ ألصض -ب -اح ك -ان أÿام أألم -ري -ك -ي غ -رب ت-كسض-اسش أل-وسض-ي-ط
منخفضضا  35سضنتا Ãا يعادل  %0.7إأ 46.88 ¤دولرأ للÈميل.
وكان أÿام قد أنتعشش يوم أÿميسش عندما أرتفع  %2.8لكنه
مازأل بصضدد خسضارة أسضبوعية قدرها  .%2ونزل عقد برنت
أ÷ديد تسضليم نوفم 21 Èسضنتا أو  %0,4إأ 52.65 ¤دولرأ
للÈميل .كان عقد تسضليم أكتوبر ألذي حل أجله يوم أÿميسش
قد أغلق مرتفعا  1,52دولر أو  %2.9عند  52,38دولرأ
للÈميل .وصضعدت عقود ألبنزين أألمريكية أك Ìمن  %28إأ¤
أعلى مسضتوياتها ‘ عام Úفوق دولرين للجالون مدعومة
باıاوف من نقصش ‘ ألوقود قبل أيام من عطلة يوم ألعمل
أألمريكي ألتي تشضهد زيادة كبÒة ‘ ألرحلت.

