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''ألششعب'' تهنئ وتحتجب
’ضسحى المبارك ،تتقدم
بمناسسبة حلول عيد ا أ
ج -ري -دة ''الشس-عب'' إال-ى الشس-عب ال-ج-زائ-ري وك-اف-ة
’مة ا’سسÓمية بتهانيها الخالصسة راجية
شسعوب ا أ
من الله تعالى أان يعيده علينا جميعا بمزيد من
ال -خ -ي -ر وال -ب -رك -ات .وت -ع -ل -م ال -ق-راء ال-ك-رام أان-ه-ا
سستحتجب عن الصسدور يومي العيد.
ISSN 1111-0449

عيد سسعيد ،كل عام وأانتم بخير

’حد  09ذوا◊جة  1٤37هـ اŸوافق لـ  11سسبتم2016 Èم
ا أ

افتتاحية

تدششين وأأبعاد
بقلم :السسيدة أامينة دباشص
ق-ام رئ-يسص ال-ج-م-ه-وري-ة السس-ي-د عبد العزيز
ب- -وت- -ف- -ل- -ي- -ق- -ة ب- -ت- -دشس- -ي- -ن ال -م -رك -ز ال -دول -ي
للمؤوتمرات ،تحفة معمارية متميزة .فإاضسافة
إال -ى ج -ان -ب -ه ال -ج -م -ال -ي ،م-وق-ع-ه ي-ع-ي-دن-ا إال-ى
سسنوات المجد وا’نتصسارات ابتداءً من اليوم
الذي قررت فيه الجزائر بسسط سسيادتها على
ث -روات -ه -ا .م -ن ’ ي-ت-ذك-ر ال-ك-ل-م-ة ال-مشس-ه-ورة
للرئيسص الراحل هواري بومدين« :قّررنا».
إان خ -رج -ة ال -رئ -يسص ب -وت -ف-ل-ي-ق-ة ،ع-كسص م-ا
’عÓ- -م ،ل- -يسست
ت- -ن- -اق- -ل- -ت- -ه ب- -عضص وسس- -ائ- -ل ا إ
بروتوكولية فحسسب ،بل ذات أابعاد ود’’ت
ثقيلة.
ال -م -رك -ز ال -ذي سس ّ-ط -ر ف -ي ب-رن-ام-ج ال-رئ-يسص
’سساسسي منذ  5سسنوات ،تحّول
ووضَسَع حجره ا أ
ف-ع Ó-م-ن مشس-روع إال-ى إان-ج-از ح-ق-ي-ق-ي وأاصسبح
ج -وه -رة ه -ن -دسس -ي -ة ت -زّي -ن ع -اصس -م -ة ال -بÓ-د
وسس- -اح- -ل- -ه- -ا ،ن- -اب- -ع- -ة م -ن أاصس -ال -ت -ه -ا ع -اكسس -ة
لعصسرنتها.
أاراد ال -رئ -يسص ب -ت -دشس-ي-ن-ه ال-م-رك-ز شس-خصس-ي-ا،
إاعطاء انطÓقة جديدة للحياة الوطنية ،في
م-ق-دم-ت-ه-ا ال-نشس-اط ا’قتصسادي الذي سسيفتتح
في أاواخر سسبتمبر الجاري بالموعد الطاقوي
الدولي بعد تحضسيرات ولقاءات مكثفة.
إان اخ -ت -ي -ار ه -ذا ال -م-وق-ع ي-ذك-رن-ا ب-أان أاك-ب-ر
قرارات الدولة الجزائرية اّتخذت من نادي
’م -م ال -م -ح -اذي ل -ل -م -رك-ز
الصس -ن -وب -ر ب -قصس -ر ا أ
الدولي للمؤوتمرات.
’زم -ة ف -ع  Ó-ح -ادة ،ل -ك-ن سس-ب-ق ل-بÓ-دن-ا أان
ا أ
عرفت أاصسعب منها وخرجت أاكثر قوة ومناعة
’زمة تلد الهمة».
والتاريخ علمنا «أان ا أ
ي-ب-ال-غ ال-ب-عضص ف-ي اسستشسرافاتهم التشساؤومية
حول ما سستؤوول إاليه أاشسغال اللقاء المرتقب،
’ي-ران-ي-ة -
خ -اصس -ة ب -ال -ن -ظ -ر إال -ى ال-عÓ-ق-ات ا إ
السس -ع -ودي -ة ،م -ت -ن -اسس -ي -ن أان ل-ل-ج-زائ-ر ط-رق-ه-ا
ال -ن -اج -ع -ة ف -ي ال-ت-ح-اور وال-وسس-اط-ة وت-ق-ريب
وجهات النظر ’ ،يتسسع المجال لذكرها في
هذا المقام.
’ ي -ع -ن -ي ه -ذا أان اج -ت -م -اع ن -ادي الصس -ن -وب-ر
’زم -ة ت -مسص
’ن ا أ
سس- -ي- -ك- -ون سس- -ه- -ل ال -م -ن -ال ،أ
ال -ج -م -ي -ع وال -ت -وصس -ل إال -ى ق -رارات ت -واف -ق -ي-ة
ي-ت-ط-لب م-ب-اح-ث-ات ول-ق-اءات سسرية وعÓنية،
نأامل أان تفضسي إالى ما سسيسساعد على اسستقرار
سسوق المحروقات ككل ويخفف من حدة هذه
’زمة العالمية.
ا أ
أاخيرا ما قام به رئيسص الجمهورية ’ يعّد
ت -دشس -ي-ن-ا ف-ق-ط ب-ق-در م-ا ي-دل ع-ل-ى ان-طÓ-ق-ة
مرحلة جديدة لجزائر آامنة ومسستقرة تعالج
مشساكلها و’ تبقى أاسسيرة لها.
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اجتماع ثÓثي بباريسص بين الجزائر ،السسعودية ومنظمة «اأوبيب»

بوطرفة متفائل بالوصشول إألى إأجماع
حول سشوق ألنفط في لقاء ألجزأئر
 6دول تسساند الجزائر في مسسعى إانجاح اجتماع  27سسبتمبر

صص 03

الجزائريون يسستعدون لÓحتفال بعيد
’ضسحى المبارك
ا أ

أسشتقرأر في أأسشعار
أألضشاحي بالوليات وألتهاب
بالعاصشمة بفعل ألمضشاربة
صص 07/06/05

مرسسى بن مهيدي وجهة
اŸصسطاف Úبامتياز

ألقرية ألسشياحية
ببونعا‰ Ëوذج
لÓسشتثمار أÙلي
صص09

مسسعود بركوسص لـ «الشسعب»:

ضشرورة تعي Úمدرب وطني لتحضش ÒأŸنافسشات ألقادمة
صص 18

األحد  ١١سسبتمبر  ٢٠١٦م
الموافق لـ  ٠٩ذي الحجة  ١٤٣٧هـ

«أاونسساج» فرع شسرق العاصسمة تعقد ندوة صسحفية

02

ت-ن-ظم ألوكالة
أل-وط-ن-ي-ة ل-دع-م
تشس-غ-ي-ل ألشس-ب-اب
«أونسس- -اج » ،ف -رع
أ÷زأئ- - -ر شس - -رق،
ن -دوة صس -ح-ف-ي-ة،
ي -ت-م م-ن خÓ-ل-ه-ا
ع -رضض حصس -ي -ل-ة
أŸشس-اري-ع أŸم-ول-ة
خÓ-ل ألسس-دأسس-ي
لول من ألسسنة
أ أ
أ÷ارية ،وتقييمها حسسب قطاع ألنشساط ،وذلك يوم  19سسبتم Èأ÷اري،
بقاعة ألجتماعات ألتابعة للفرع ،ألكائنة بحي أŸصسا◊ة ألوطني ،بباب
ألزوأر.

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

17131

بن حبيلسس تزور بلدية بني مليك بتيبازة
لح-م-ر أ÷زأئ-ري سس-ع-ي-دة ب-ن ح-ب-يلسضÃ ،ناسسبة
ت-ق-وم رئ-يسس-ة أل-هÓ-ل أ أ
لضس-ح-ى أŸب-ارك أل-ي-وم ،ب-زي-ارة ل-ب-ل-دي-ة ب-ن-ي م-ل-يك بدأئرة دأموسض
ع-ي-د أ أ
بولية تيبازة للقاء عائÓت هذه ألبلدية ألريفية لتقد Ëألدعم ،وذلك
على ألسساعة ألتاسسعة وألنصسف صسباحا.

«‘ الصسميم» تسستعرضس
الÎتيبات األمنية Ãناسسبة
عيد األضسحى

وضسع حيز اÿدمة لـﬁ 22طة لÓنÎنت من ا÷يل الرابع بالوادي
ÓنÎنت من أ÷يل ألرأبع بولية ألوأدي ،حسسبما أسستفيد من مسسؤوو‹ أŸديرية ألعملية
” تشسغيل ﬁ 22طة ل إ
لتصسالت أ÷زأئر.
ويأاتي وضسع حيز أÿدمة لهذه ألتقنية أ◊ديثة ‘ إأطار Œسسيد ألÈنامج أŸسسطر من طرف أŸديرية ألعامة
لتصسالت أ÷زأئر ألرأمي إأ“ ¤ك Úزبائنها ألقاطن Úبالتجمعات ألسسكانية ﬁدودة ألكثافة من أمتيازأت
إ
لتصسال بذأت أŸؤوسسسسة ألسسعيد خالدي .وتشسمل خدمات
لنÎنيت من أ÷يل ألرأبع ،كما أوضسح أŸكلف با إ
شسبكة أ إ
لسسباب تقنية بحتة نقصسا ‘
هذه أÙطات (هوأئيات) Œ 22معا سسكانيا على مسستوى  14بلدية تعا Êأغلبها و أ
لنÎن-يت ع-ال أل-ت-دف-ق‡ ،ا سس-يسس-م-ح ب-ت-ل-ب-ي-ة أنشس-غ-الت زب-ائ-ن أŸؤوسسسس-ة ،م-ث-ل-م-ا أشس-ار ذأت
ع -م -ل-ي-ات أل-رب-ط ب-ا إ
أŸتحدث.

أسستقبلت ولية بومردأسض ‘ ألفÎة أŸمتدة من  1جوأن وإأ ¤غاية نهاية شسهر أوت
أŸاضسي ‘ ،إأطار برنامج عمل صسائفة  201٦لقطاع ألشسباب وألرياضسة ،ما ل يقل عن 3000
طفل وشساب من وليات أ÷نوب وألهضساب ألعليا ،حسسبما أفاد به مدير ألشسباب وألرياضسة.
وأوضس -ح زب -دي ج -م -ال ‘ ع -رضس -ه ◊صس -ي-ل-ة نشس-اط-ات ق-ط-اع ألشس-ب-اب ‘ أÛال ،أن-ه ”
لط-ف-ال أŸذك-وري-ن ع-ل-ى مسس-ت-وى م-رأك-ز أل-ع-ط-ل وألÎف-يه للشسباب وتنقÓت
أسس-ت-ق-ب-ال أ أ
ألشسباب ألتابعة للقطاع ع Èبلديات ألولية.

وفاة  36شسخصسا وجرح  78آاخر ‘ حوادث مرور
لقي  18شسخصسا حتفهم وأصسيب  78أخرون بجروح متفاوتة أÿطورة ‘
 20حادثا مروريا سسجل خÓل  48سساعة ألخÒة ،حسسب ما أفادت به أمسض
ألسسبت مصسالح أ◊ماية أŸدنية.
أوضسح أŸصسدر ذأته أن أثقل حصسيلة سسجلت ‘ ولية ميلة بوفاة 03
أشس -خ -اصض وج -رح آأخ -رع -ل -ى أث-ر أصس-ط-دأم ب Úسس-ي-ارة م-ن أل-وزن أÿف-ي-ف
وشساحنة ذأت نصسف مقطورة على مسستوى ألطريق ألوطني رقم  05ببلدية
شسلغوم ألعيد.
كما ” تسسجيل خÓل نفسض ألفÎة وفاة شسخصض وأحد غرقا ‘ بركة
م-ائ-ي-ة ب-ب-ل-دي-ة ع Úط-ارق ولي-ة غ-ل-ي-زأن ” أن-تشس-ال-ه م-ن ق-ب-ل غ-ط-اسس-ي
أ◊ماية أŸدنية .

أافÓم هوليود بقاعة ابن خلدون
تنظم مؤوسسسسة فنون وثقافة لولية أ÷زأئر ،إأ ¤غاية  24من ألشسهر أ÷اري ،بقاعة أبن خلدون با÷زأئر
ألوسسطى ،تظاهرة عرضض أفÓم هوليود أ÷ديدة وألرأئجةÃ ،عدل فيلم وأحد كل يوم.

الدخول الفني Ÿدرسسة «ارتيسسمو»
أعلنت مدرسسة «أرتيسسمو» ألفنية وألثقافية ،عن ألنطÓق ‘ برنا›ها Ÿوسسم  2017-201٦بدأية من 17
سسبتم Èأ÷اري ،بسسلسسلة من ألتكوينات ‘ ›ال ألسسمعي ألبصسري ودروسض ‘ أŸوسسيقى بالتعاون مع معهد
ألفنون Ÿدينة سسانبÎسسبورغ.

سستقام ألطبعة ألثانية Ÿهرجان عنابة للفيلم أŸتوسسطي من  ٦إأ 12 ¤أكتوبر أŸقبلÃ ،شساركة  17دولة.
يومية وطنية إأخبارية تصسدر عن أŸؤوسسسسة ألعمومية
ألقتصسادية(شسركة ذأت أسسهم)
رأسض مالها ألجتماعي 12٦ .000.000 .00 :دج
 39شسارع ألشسهدأء ألجزأئر

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

ألتحرير

ألتحرير(021) 60.67.83 :
ألفاكسض(021) 60.67.93 :

لدأرة وألمالية
أ إ

أمانة ألمديرية ألعامة

ألهاتف(021) 60.69.55:
ألفاكسض(021)٦0.70.35:

(021) 60.70.40

ألرئيسسة أŸديرة ألعامة
مسسؤوولة ألنشسر

أامينة دباشس
مدير ألتحرير

فنيدسس بن بلة

عمليات –سسيسسية ضسد الكيسس اŸائي ÷معية «سسÒاج»
لنشسطة ألتطوعية «سسÒأج» ◊مام بوحجر ( 22كلم
أطلقت جمعية أ أ
عن ع“ Úوشسنت) عمليات –سسيسسية حول ألكيسض أŸائي– ،سسبا لعيد
لضسحى ،حسسبما علم من رئيسسها.
أ أ
وتندرج هذه ألعملية ‘ إأطار برنامج ألتطوع أŸوقع مع مديرية ألشسباب
وأل-ري-اضس-ة ل-ل-ولي-ة ح-يث أن-ط-ل-قت ي-وم أÿم-يسض أŸاضس-ي ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع
لوبئة للدأئرة ،على أن تتوأصسل إأ ¤غاية يوم ألعيد لتحذير
مصسلحة أ أ
أŸوأطن Úبالبلديات ألتابعة للدأئرة من ﬂاطر ألكيسض أŸائي ،كما أوضسح
بن عيشسة بوحجر.

بومرداسس اسستقبلت  3آالف طفل ‘ صسائفة 2016

مهرجان الفيلم اŸتوسسطي بعنابة

لذأع -ة
ت- -ت -ن -اول حصس -ة «‘ ألصس -م -ي -م» ع Èأ إ
لمنية ،موضسوع
ألوطنية ،ألتي تعنى بالتوعية أ أ
Óمن
لمنية أŸتخذة من قبل أŸديرية ألعامة ل أ
ألÎتيبات أ أ
لضسحى أŸبارك ،وذلك
أل-وط-ن-يÃ ،ن-اسس-ب-ة أل-دخ-ول ألج-ت-م-اع-ي وعيد أ أ
أليوم على ألسساعة  1٦:00مسساء.

تراجـ ـع أاسسعار النفـط نهاية األسسبـوع
لسسبوع ،مبددة معظم أŸكاسسب
هبطت أسسعار ألنفط أربعة باŸئة نهاية أ أ
أل -ت -ي ح -ق -ق -ت -ه -ا ‘ أ÷لسس-ة ألسس-اب-ق-ة ،ب-ع-دم-ا ق-ال م-ت-ع-ام-ل-ون إأن ع-اصس-ف-ة
أسس -ت -وأئ -ي -ة ك -انت ألسس -بب ‘ ألن -خ -ف -اضض غ ÒأŸت -وق -ع ‘ ﬂزون -ات أÿام
لسسبوع.
لمريكية هذأ أ أ
أ أ
وأغلقت ألسسوق مرتفعة ثÓثة باŸئة لتسسجل بذلك أول مكاسسب ‘ ثÓثة
لم-ال ب-ال-ت-وصس-ل إأ ¤أت-ف-اق ع-اŸي ب-ع-دم-ا
أسس-اب-ي-ع وأسس-ت-ن-د م-ت-ع-ام-ل-ون إأ ¤أ آ
أتفقت روسسيا وألسسعودية على ألتعاون ‘ ألسسوق ألتي بها وفرة ‘ أŸعروضض
من أÿام.
وأنخفضض خام ألقياسض ألعاŸي مزيج برنت بوأقع  1.98دولر ‘ تسسوية يوم
لول مرة ‘
أ÷معة إأ 48.01 ¤دولر للÈميل بعدما أرتفع فوق  50دولرأ أ
أسسبوع Úيوم أÿميسض.
لمريكي بوأقع  1.74دولر إأ 45.88 ¤دولر للÈميل.
وترأجع أÿام أ أ

لإ
تلفاكسس(021) 73.60.59 :
ع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـوا
السسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ مÓحظة:
أŸقـــالت وأل- - -وث- - -ائ- - -ق أل- - -ت - -ي ت - -رسســــل أوتسس - -لــــم
للجريــــدة ل تردإأ ¤أصسحابها نشسرت أو  ⁄تنشسر
ول ›ال Ÿطالبة أ÷ريدة بها

لشسهار
أŸؤوسسسسة ألوطنية للنشسر وأ إ
 1شسارع باسستور ـ أ÷زأئر
ألهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
ألفاكسض(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:
تطبع بالم ؤ

الحد  11سسبتمبر  2016م
الموافق لـ  09ذي الحجة  1437هـ
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اجتماع ثÓثي بباريسس ب Úا÷زائر ،السسعودية ومنظمة ““أاوبيب““

بوطرفة متفائل بالوصشول إا ¤إاجماع حول سشوق النفط ‘ لقاء ا÷زائر

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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عقب اسستقباله من طرف سسÓل

03

معيتيق يششيد بدور ا÷زائر ‘ التسشوية السشياسشية الليبية

 6دول تسساند ا÷زائر ‘ مسسعاها وتعمل على إا‚اح اجتماع  27سسبتمÈ
لول ،بباريسس ،مع وزير الطاقة والصسناعة والÌوة اŸعدنية
اجتمع وزير الطاقة نورالدين بوطرفة ،مسساء أامسس ا أ
لم Úالعام Ÿنظمة الدول اŸصسدرة للنفط ““أاوبيب““ ﬁمد باركيندو .و” الجتماع الثÓثي عقب
السسعودي خالد الفالح ،وا أ
ﬁادثات وزيري البلدين.
كمأ أاكد بوطرفة““ ،تشس ÒاŸشسأورات التي
أاجرينأهأ مع شسركأئنأ ،إا ¤وجود إاجمأع حول
ضس -رورة اسس -ت -ق -رار السس-وق وي-ع-د ه-ذا Ãث-أب-ة
نقطة إايجأبية““ ،مضسيفأ أان لقأء ا÷زائر ““قد
ي -فضس-ي ا ¤ات-ف-أق““ ل-ل-ف-أع-ل ÚاŸع-ن-ي Úب-ه-ذه
اŸسسألة.

باركيندو :على بلدان األوبيب
العمل من أاجل اسشتقرار سشوق النفط

 ⁄ت -تسس -رب أاي -ة م -ع -ل -وم -أت ع -ن مضس-م-ون
الج -ت -م-أع .ل-ك-ن ،ب-حسسب مصس-در م-ق-رب م-ن
ال- -وف- -د ا÷زائ -ري ،ف -إأن ه -ذا األخ Òي -ن -درج
ضسمن الجتمأع غ Òالرسسمي Ÿنظمة الدول
اŸصسدرة للنفط ““أاوبيب““ اŸزمع عقده ‘ 27
سسبتم Èبأ÷زائر.
وعّبر وزير الطأقة نورالدين بوطرفة ،عن
““ت- -ف- -أؤول- -ه““ ب- -خصس -وصش ‚أح الج -ت -م -أع غÒ
ال -رسس -م -ي Ÿن -ظ-م-ة ال-دول اŸصس-درة ل-ل-ن-ف-ط
““أاوبيب““ بأ÷زائر والوصسول إا ¤إاجمأع حول
سسوق النفط.
وصس -رح ال -وزي -ر ل -وك -أل-ة األن-ب-أء ا÷زائ-ري-ة
وال -ت-ل-ف-زي-ون ا÷زائ-ري ،ع-قب اج-ت-م-أع-ه م-ع
وزي -ر ال -ط -أق -ة والصس -ن -أع-ة والÌوة اŸع-دن-ي-ة
السسعودي خألد الفألح واألم Úالعأم Ÿنظمة
ال- -دول اŸصس- -درة ل- -ل- -ن- -ف- -ط ““أاوب -يب““ ﬁم -د
بأركيندو قأئ :Óأانأ ““متفأئل““.
وق- -أل ،ن- -ح- -ن ع- -ل -ى اتصس -أل م -ع األعضس -أء
واألم Úالعأم Ÿنظمة األوبيب وهذا يدخل ‘
إاط -أر ال -ع -م -ل م -ن أاج-ل ال-ت-وصس-ل إا ¤إاج-م-أع،
مؤوكدا تفأؤوله بذلك.
وأاضس - -أف ال - -وزي - -ر ،أان ﬁأدث - -أت ب- -أريسش
تنأولت اجتمأعي ا÷زائر يوم  27سسبتم،È
اŸل-ت-ق-ى ال-دو‹  15ل-ل-ط-أق-ة والجتمأع غÒ
ال -رسس -م -ي Ÿن -ظ-م-ة ال-دول اŸصس-درة ل-ل-ن-ف-ط
““أاوبيب““.

وأاوضس -ح ق -أئ ““ :Ó-ل -ق -د ت -ط -رق -ن -أ ل -ه -ذي -ن
اŸوضس -وع Úوات -ف -ق -ن -أ ع -ل -ى ال -ع -م -ل إل‚أح
اŸل -ت -ق -ى““ ،مضس -ي-ف-أ ““أان ال-تشس-أور ب ÚاŸن-ت-ج
واŸسستهلك شسيء مهم .وكذا الجتمأع غÒ
ال -رسس-م-ي Ÿن-ظ-م-ة ال-دول اŸصس-درة ل-ل-ن-ف-ط،
حيث نعمل على إايجأد إاجمأع بخصسوصش سسوق
النفط““.
وبحسسب الوزير ،فإأن ا◊وار مأ ب Úأاعضسأء
منظمة أاوبيب يعت Èبحد ذاته ““‚أحأ““ و«نحن
نعمل لهذا الشسأن““ ،كمأ قأل.
وأاك -د ق -أئ ““ :Ó-ل -دي -ن -أ مسس -أن -دة ال -ع -رب -ي -ة
السس -ع -ودي -ة ،ق-ط-ر ،إاي-ران ،ف-ن-زوي ،Ó-ال-ك-ويت
وبلدان أاخرى خأرج أاوبيب كروسسيأ ،أاين كأنت
‹ ﬁأدث - -أت كÈى Ãوسس - -ك - -و م - -ع ال - -وزي - -ر
““أالكسسندر نوفأك““ ،مÈزا أان ““كل هذا من أاجل
‚أح اجتمأع ا÷زائر““.
وك- -أن وزي- -ر ال -ط -أق -ة ق -د –أدث ‘ وقت
سس -أب -ق Ãوسس -ك -و ،م-ع وزي-ر ال-ط-أق-ة ال-روسس-ي
أالكسسندر نوفأك.
وصسرح أان الجتمأع غ Òالرسسمي Ÿنظمة
ال -دول اŸصس -درة ل -ل -ن -ف-ط ““أاوب-يب““““ ،سس-ي-ت-ي-ح
ال-ف-رصس-ة ل-ل-وصس-ول إا ¤ات-ف-أق سس-يسس-أع-د ع-لى
اسستقرار سسوق النفط““.
وقأل بوطرفة ،إان ا÷زائر لديهأ ““اقÎاح““
سس- -ت- -ط- -رح- -ه ع- -ل- -ى اŸشس -أرك ‘ Úاج -ت -م -أع
ا÷زائر.

أاكد األم Úالعأم Ÿنظمة الدول اŸصسدرة
للنفط (أاوبيب) ﬁمد بأركيندو ،أان البلدان
األعضس- -أء ع -ل -ي -ه -أ ال -ع -م -ل م -ن أاج -ل ضس -م -أن
اسستقرار سسوق النفط التي عرفت منذ سسنة
 2014تراجعأ كبÒا.
أاوضس- -ح األم Úال- -ع -أم Ÿن -ظ -م -ة أاوب -يب ‘
تصسريح لـ ““وأاج““ والتلفزيون ا÷زائري ،مسسأء
ا÷م -ع -ة ،ب -ب -أريسش ،ع -قب ل -ق -أئ-ه م-ع ال-وزي-ر
ا÷زائ-ري ل-ل-ط-أق-ة ن-ورال-دي-ن ب-وطرفة ووزير
الطأقة والصسنأعة والÌوة اŸعدنية السسعودي
خألد الفألح ،أان ““سسوق النفط يجب أان تسستقر
من خÓل أاسسعأر أاقل تذبذبأ .ذلك مأ نسسعى
لتحقيقه ‘ إاطأر مشسأوراتنأ الرامية إا ¤جعل
البلدان األعضسأء تعمل ‘ اŒأه واحد ،أال
وهو –قيق اسستقرار دائم للسسوق““.
‘ رّده ع -ل -ى سس -ؤوال ح -ول سس -ع-ر ““م-ع-ق-ول““
ل -لÈم -ي -ل ،ك -م -أ ت -أم -ل ‘ ذلك ع-دي-د ال-دول،
أاوضسح السسيد بأركيندو أانه ““‘ الوقت الراهن
ي -ت -م-ث-ل ال-ه-دف ال-رئ-يسش ‘ –ق-ي-ق ال-ع-وام-ل
ال-ك-ف-ي-ل-ة ب-ت-وف Òشس-روط سس-وق مسس-ت-قر بشسكل
مسستدام““.
وبخصسوصش اŸلتقى الدو‹ للطأقة ،الذي
سسينظم يوم  27سسبتم Èبأ÷زائر العأصسمة،
اع - -ت Èاألم Úال - -ع - -أم Ÿن - -ظ- -م- -ة أاوب- -يب ،أان
ا◊كومة ا÷زائرية سسخّرت كل الوسسأئل من
أاجل ““ضسمأن ‚أح““ هذا اللقأء.
وأاوضسح ‘ هذا الصسدد يقول““ ،نعم نحن
ننتظر لقأء نأجحأ جدا ،كونه يجمع وزراء
وم -وظ -ف Úوم -ؤوسسسس -أت صس -ن -أع -ي -ة ل -ل -ب -ل -دان
اŸنتجة والبلدان اŸسستهلكة للطأقة ،بهدف
م-ن-أقشس-ة مسس-أئ-ل م-رت-ب-ط-ة ب-أق-تصس-أد ال-ط-أقة
العأŸية والعمل على إا‚أح هذا الجتمأع““.

لول ع -ب-د اŸالك
اسس -ت -ق -ب -ل ال -وزي -ر ا أ
سسÓل ،أامسس ،با÷زائر العاصسمة ،نائب
رئيسس اÛلسس الرئاسسي ◊كومة الوفاق
الوطني الليبية أاحمد معيتيق ،بحسسب
لول.
ما أافاد به بيان Ÿصسالح الوزير ا أ
ي-أت-ي ال-ل-ق-أء ،ال-ذي سس-م-ح ب-ت-ق-ي-ي-م ال-وضس-ع
السسيأسسي واألمني ‘ ليبيأ ،بحسسب البيأن‘ ،
ال -وقت ال -ذي ي -ت -م ف -ي -ه ال -ت -ف-ك““ ‘ ÒإاطÓ-ق
دي-ن-أم-ي-ك-ي-ة سس-ي-أسس-ي-ة ج-دي-دة ل-ت-ع-جيل مسسأر
تسسوية األزمة ‘ ليبيأ““.
و” ال -ت -وضس -ي -ح أان ““الج-ت-م-أع-أت األخÒة
ح- -ول ا◊وار ال- -وط -ن -ي ال -ل -ي -ب -ي واŸصس -أ◊ة
الوطنية والجتمأع الدو‹ حول ليبيأ اŸرتقب
عقده على هأمشش الدورة السسنوية للجمعية
 ·ÓاŸتحدة عشسية اجتمأع ›لسش
العأمة ل أ
األمن ‘ نهأية الشسهر ا÷أري ،تشسكل تقدمأ
ملموسسأ ‘ هذا الŒأه““.
وج- - -ددت ال - -دورة Û 146لسش ال - -وزراء

÷أم-ع-ة ال-دول ال-ع-رب-ي-ة ،ال-ت-ي ع-ق-دت خÓ-ل
هذا األسسبوع ،دعمهأ ◊ل سسيأسسي ‘ ليبيأ من
خÓل تطبيق اتفأق  17ديسسم.2015 È
وكأنت الزيأرة التي أاجراهأ مأرت ÚكوبلÒ
إا ¤ا÷زائر يومي  3و 4سسبتم ÈالفأرطÚ
Óم Úالعأم األ‡ي قد
بصسفته ‡ث Óخأصسأ ل أ
أاكدت الدور ““اإليجأبي والبنأء““ الذي تقوم به
ا÷زائر من أاجل تسسوية النزاع ‘ إاطأر دعمهأ
Ÿسسأر األ· اŸتحدة.
وأاشس- -أد أاح- -م- -د م- -ع- -ي- -ت- -ي -ق ،يضس -ي -ف ذات
اŸصس -در““ ،ب -أ÷ه -ود ال -ت -ي ت -ب -ذل -ه-أ ا÷زائ-ر
بقيأدة رئيسش ا÷مهورية من أاجل التوصسل إا¤
حل سسيأسسي يضسمن أامن واسستقرار وسسيأدة
ووح- -دة الشس- -عب ال- -ل- -ي- -ب- -ي ‘ إاط- -أر ت- -رق -ي -ة
اŸصسأ◊ة الوطنية““.
وجرت اÙأدثأت بحضسور وزير الشسؤوون
اŸغأربية واإل–أد اإلفريقي وجأمعة الدول
العربية عبد القأدر مسسأهل.

يتحادث مع مسساهل

التوافق أافضشل طريقة ◊لحلة اŸلفات

مكاتب غربية تشسوشس على اجتماع أاوبك غ Òالرسسمي

ﬁور ا÷زائر – الرياضض – موسشكو ينعكسض إايجابيا على أاسشعار النفط
IQGôZƒH º«µM
ع - - -أد الن - - -ت- - -ع- - -أشش بﬁ Úور ا÷زائ- - -ر،
السس -ع -ودي -ة وروسس -ي -أ ‘ سس -ي -أق إاي -ج-أد ﬂرج
للوضسع الذي “ّر به أاسسواق النفط ومنه إاعأدة
نفخ الروح ‘ برميل النفط الذي يظهر أانه
بأت ‘ صسراع شسديد ب Úالشسرق والغرب.
لقد سسأهمت التصسريحأت األخÒة بعديد
العواصسم ‘ ،رفع أاسسعأر النفط ‘ ،انتظأر
اŸزي -د م -ن اŸك -تسس -ب -أت ب -ع-د ق-م-ة ال-ط-أق-ة
واجتمأع أاوبك غ Òالرسسمي الذي سستحتضسنه
ا÷زائر.
تدخل زيأرة وزير الطأقة نورالدين بوطرفة
إا ¤موسسكو ‘ ،سسيأق التحضس Òإل‚أح القمة،
خأصسة وأان روسسيأ ليسست عضسوا ‘ منظمة
أاوبك ،وعليه فألتنسسيق قبل انعقأد الجتمأع
أامر مهم للغأية ،للتوفيق ب Úالرؤوى وتذليل كل
ال - -ع - -ق- -ب- -أت أام- -أم ‚أح ق- -م- -ة ا÷زائ- -ر غÒ
الرسسمية.
يأتي التقأرب ا÷زائري  -الروسسي بعد
انتعأشش العÓقأت ب Úموسسكو والريأضش ،حيث
وقعأ اتفأقأ من أاجل التعأون ‘ سسوق النفط
ودراسسة سسبل Œميد اإلنتأج ،وهو مأ انعكسش
إاي -ج -أب-أ ع-ل-ى األسس-ع-أر ال-ت-ي ع-رفت ان-ت-ع-أشس-أ
ب -ت -ح -ق -ي -ق م-ك-أسسب ‘ السس-ع-ر ‘ ح-دود .٪5
وتضسمن التفأق ،العمل اŸشسÎك من أاجل
امتصسأصش فأئضش اÿأم اŸعروضش ‘ السسوق
العأŸي.
ووقع التفأق وزير الطأقة السسعودي خألد
ال -ف -أل -ح ووزي -ر ال -ط -أق -ة ال -روسس -ي أال -كسس-ن-در

نوفأك ،على هأمشش قمة ›موعة العشسرين
‘ الصس ،Úوه -و م -أ سس -ي -ك -ون ق -ي -م -ة مضس-أف-ة
لج- -ت- -م- -أع- -أت غ Òرسس -م -ي -ة م -ن اŸق -رر أان
ت-ع-ق-ده-أ م-ن-ظ-م-ة ال-ب-ل-دان اŸصس-درة ل-ل-ن-ف-ط
(أاوبك) ‘ ا÷زائ- -ر وف- -ق م- -أ ن- -ق- -ل- -ه م- -وق- -ع
اŸسستقبل ،اŸهتم بألشسؤوون القتصسأدية ،على
أان تعقد اجتمأعأ رسسميأ ‘ فيينأ ‘ جأنفي
اŸقبل.
وأاك - - - -د خÈاء ،أان الت - - - -ف- - - -أق ب““ Úأاوبك““
وروسسيأ ،غ Òالعضسو ‘ اŸنظمة ،يعت Èاألول
من نوعه بعد  15سسنة وهذا بعد أان اتفقت
موسسكو على خفضش اإلنتأج مع اŸنظمة ‘
بداية األلفية.
وبرر البلدان هذا التفأق بحديث وزيري
ال -ن -ف-ط ب-أه-م-ي-ة إاج-راء ح-وار ب-ن-أء وال-ت-ع-أون
اŸشسÎك ب Úأاك Èدولت Úمنتجت Úللنفط،
ب -ه-دف دع-م اسس-ت-ق-رار سس-وق ال-ن-ف-ط وضس-م-أن
مسس-ت-وى مسس-ت-ق-ر م-ن السس-ت-ث-م-أر ع-لى اŸدى
الطويل.
و–دث البيأن ،الذي رافق التفأق ،عن
““ال -ع -م -ل م -ع -أ ،ب -أل -ت-ع-أون م-ع ال-دول األخ-رى
اŸنتجة للنفط““ .مضسيفأ ،أانهمأ اتفقأ على
تشس-ك-ي-ل ““›م-وع-ة م-راق-ب-ة مشسÎك-ة““ لتقدË
التوصسيأت الهأدفة إا ¤منع تقلبأت األسسعأر.
ويعول الكثÒون على قمة ا÷زائر لتحقيق
تقأرب ‘ وجهأت النظر بﬂ Úتلف الدول
وق -د ت -ك -ون ﬁط -ة ل -ل -ت -ق -ل-ي-ل م-ن ال-ت-وت-رات
ال -دب -ل -وم -أسس -ي-ة ال-ت-ي ي-غ-ذي-ه-أ ال-غ-رب خ-دمً-ة
Ÿصس -أ◊ه الق -تصس -أدي -ة ع -ل -ى حسس-أب ال-دول
اŸنتجة للنفط.

يذكر ،أان روسسيأ تنتج يوميأ نحو  12مليون
ب-رم-ي-ل ،ف-ي-م-أ ت-ن-ت-ج السس-عودية  10,7مÓيÚ
برميل يوميأ.
وشسهدت أاسسعأر النفط ارتفأعأ بنسسبة ،٪5
حيث ارتفع سسعر نفط برنت بحر الشسمأل إا¤
 49,40دولرا للÈميل ،كمأ ارتفع نفط غرب
تكسسأسش اŸتوسسط إا 46,53 ¤دولرا للÈميل.
وتعمل مكأتب دراسسأت غربية على إاصسدار
تقأرير تتحدث عن عدم تأث Òقمة ا÷زائر
على أاسسعأر النفط ،بألنظر لكÌة العرضش وهو
مأ ينبئ بتخوف الكث Òمن الدول من معأودة
انتعأشش أاسسعأر البÎول.

–ادث وزي- - -ر الشس- - -ؤوون اŸغ- - -ارب - -ي - -ة
لف- -ري- -ق -ي وج -ام -ع -ة ال -دول
ل–اد ا إ
وا إ
ال -ع -رب-ي-ة ،ع-ب-د ال-ق-ادر مسس-اه-ل ،أامسس،
ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصس -م -ة ،م -ع ن-ائب رئ-يسس
اÛلسس ال - -رئ - -اسس - -ي ◊ك - -وم- -ة ال- -وف- -اق
ال- -ل- -ي- -ب- -ي- -ة ،أاح- -م- -د م- -ع -ي -ت -ي -ق .ج -رت
اÙادث- - - - - -ات Ãق- - - - - -ر وزارة الشس- - - - - -ؤوون
اÿارجية.
أاشس - -أد ن - -أئب رئ- -يسش اÛلسش ال- -رئ- -أسس- -ي
◊كومة الوفأق الليبية ،أاحمد معيتيق ،أامسش،
بأ÷زائر العأصسمة Ãوقف ا÷زائر الدائم من
أاجل دعم الوفأق الليبي.
و‘ تصس -ري-ح ل-لصس-ح-أف-ة ع-قب اÙأدث-أت
التي جمعته بوزير الشسؤوون اŸغأربية واإل–أد
اإلفريقي وجأمعة الدول العربية ،عبد القأدر

مسسأهل ،أاكد معيتيق أان اللقأء ““كأن موفقأ““،
مشس -ي -دا ب -دور ا÷زائ -ر وم -واق-ف-ه-أ ““ال-دائ-م-ة
وال -داع -م-ة““ ل-ل-وف-أق وال-ت-واف-ق ال-ل-ي-ب-ي وب-دور
ال -رئ -يسش ع -ب -د ال -ع -زي -ز ب -وت -ف -ل -ي -ق-ة ‘ ه-ذا
اŸسسعى.
وأاوضسح أان هذا اŸوقف ا÷زائري ““ترجم
فع ‘ ““Óاإلجتمأع األخ Òللجأمعة العربية،
م -ذك -را أان ا÷زائ -ر سس -ب -ق أان ك -أن ل -ه-أ ن-فسش
اŸوقف ‘ اإل–أد اإلفريقي.
وأاك -د م -ع -ي -ت -ي -ق ع -ل -ى ““ع -م -ق““ ال-عÓ-ق-أت
ا÷زائرية  -الليبية ،معربأ عن أامله أان تتكرر
مثل هذه اإلجتمأعأت ““حتى نسستطيع اÿروج
من اÙنة التي “ر بهأ اŸنطقة““ ،مÈزا أان
ال- -ت- -واف- -ق ““ه -و أافضس -ل ط -ري -ق ◊ل -ح -ل -ة ك -ل
اŸواضسيع القأئمة““.

مشسروع القانون اÙدد للمسسؤووليات التي تشسÎط ا÷نسسية ا÷زائرية

ضشبط و–ديد الطبيعة ا◊سشاسشة للوظائف العليا ‘ الدولة

يأاتي مشسروع القانون الذي يحدد اŸسسؤووليات
ال -ع -ل -ي -ا ‘ ال -دول -ة وال -وظ -ائ -ف السس -ي -اسس-ي-ة ال-ت-ي
ُي-شسÎط ‘ ت-وّل-ي-ه-ا ال-ت-م-ت-ع ب-ا÷نسس-ية ا÷زائرية
دون سسواها ،ليضسبط ويحدد ““الطبيعة ا◊سساسسة
والنوعية““ لهذه اŸسسؤووليات.
ورد مشسروع هذا القأنون  -الذي يضسم  6مواد -
بعد أان أادخلت اŸراجعة الدسستورية األخÒة من
خÓل أاحكأم اŸأدة  63من الدسستور ““إالزامية التمتع
ب- -أ÷نسس- -ي- -ة ا÷زائ- -ري- -ة دون سس- -واه- -أ ‘ ت- -ق- -ل- -د
اŸسسؤووليأت العليأ للدولة““.
كمأ يأتي مشسروع هذا القأنون ،اŸعروضش على
الŸÈأن ،مثلمأ ورد ‘ عرضش أاسسبأبه ،من أاجل
ت -ن -ف -ي -ذ أاح -ك -أم اŸأدة اŸذك-ورة وذلك م-ن خÓ-ل

““–دي -د ق -أئ -م -ة اŸسس -ؤوول -ي -أت ال -ع -ل -ي-أ ‘ ال-دول-ة
والوظأئف السسيأسسية ذات الطبيعة ا◊سسأسسة والتي
يشسÎط ‘ توليهأ التمتع بأ÷نسسية ا÷زائرية دون
سسواهأ““ ‘ .هذا الشسأن– ،دد اŸأدة  2من مشسروع
هذا القأنون ،الوظأئف اŸعنية ،ويتعلق األمر بـ:
رئ- -يسش ›لسش األم- -ة ،ورئ -يسش اÛلسش الشس -ع -ب -ي
ال - - -وط- - -ن- - -ي ،وال- - -وزي- - -ر األول ،ورئ- - -يسش اÛلسش
ال- -دسس- -ت- -وري ،وأاعضس- -أء ا◊ك -وم -ة ،واألم Úال -ع -أم
للحكومة ،والرئيسش األول للمحكمة العليأ ،ورئيسش
›لسش الدولة.
ك- -م- -أ ي- -ت- -ع -ل -ق األم -ر Ãح -أف -ظ ب -نك ا÷زائ -ر
ومسس -ؤوو‹ أاج -ه -زة األم -ن ،ورئ -يسش ال -ه -ي-ئ-ة ال-ع-ل-ي-أ
اŸسس -ت -ق -ل -ة Ÿراق -ب -ة الن -ت -خ -أب-أت ،وق-أئ-د أارك-أن

ا÷يشش الوطني الشسعبي ،وقأئد القوات اŸسسلحة،
وق -أدة ال -ن -واح-ي ال-عسس-ك-ري-ة ،وك-ل مسس-ؤوول-ي-ة ع-ل-ي-أ
عسسكرية ﬁددة عن طريق التنظيم.
وقصس- -د ت- -ن -ف -ي -ذ ه -ذا اإلج -راء ،ي -نصش مشس -روع
ال -ق -أن -ون أايضس-أ ع-ل-ى ““ضس-رورة ت-ق-د ËاÎŸشس-ح أاو
اŸع ‘ Úمسسؤوولية عليأ للدولة أاو وظيفة سسيأسسية
تصس -ري -ح شس -ر‘ يشس -ه-د Ãوج-ب-ه “ّت-ع-ه ب-أ÷نسس-ي-ة
ا÷زائ -ري -ة دون سس -واه -أ وال -ذي ي -ت -م –دي-ده ع-ن
طريق التنظيم““.
من جأنب آاخر“ ،نح فÎة انتقألية بـ 6أاشسهر
ل -لشس -أغ -ل Úا◊أل -ي Úل-ل-مسس-ؤوول-ي-أت ال-ع-ل-ي-أ ل-ل-دول-ة
وال -وظ -أئ -ف السس -ي -أسس-ي-ة اÙددة ‘ مشس-روع ه-ذا
القأنون من أاجل التطأبق مع مضسمونه““.

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

»æWh

ا’حد  ١١سسبتمبر  ٢٠١٦م
الموافق لـ  ٠٩ذي الحجة  ١٤٣٧هـ

إاحصصائيات ﬂيفة وخÈاء ينصصحون بتغي Òالنمط الغذائي

العدد
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انتشصار أاوبئة وفÒوسصات ‡يتة
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 15أإلف إصصابة جديدة بدإء إلسصكري با÷زإئر وإألرقام مرشصحة لÓرتفاع مصصباح يدعو إ ¤تلقيح إŸتمدرسص Úضصد إألمرإضض إŸعدية
أاشصارت دراسصة حديثة إا ¤ارتفاع عدد اŸصصاب Úبداء السصكري ‘ ا÷زائر ،بزيادة قدرت بـ 15أالف حالة جديدة
لمر الذي يسصتدعي إايجاد
لجما‹ للمصصاب Úعلى اŸسصتوى الوطني إا 4 ¤مÓي ،Úا أ
تسصجل سصنويا ،ما يرفع العدد ا إ
Óنسصان العادي والتخلي عن بعضض العادات التي تنتشصر كثÒا
آاليات Ÿواجهته ،يتصصدرها تغي Òالنظام الغذائي ل إ
لغذية والصصحة.
لضصحى ،وهو ما يؤوكده خÈاء ا أ
خÓل اŸناسصبات على غرار عيد ا أ

جÓل بوطي
’حصس -ائ -ي -ات ال -ت -ي ق-دم-ه-ا ف-يصس-ل
اإ
أاوحدة رئيسص جمعية مرضسى السسكري
بو’ية ا÷زائر ،تشس Òإا ¤أان اŸصسالح
اıتصس - -ة سس- -ج- -لت  ١5أال -ف إاصس -اب-ة
’م-ر ال-ذي ج-ع-ل
ج -دي -دة ه-ذه السس-ن-ة ا أ
ا÷معية تدق ناقوسص اÿطر Ÿواجهة
انتشسار الداء ،حيث أاوضسح اŸتحدث أان
 8٠ب- -اŸائ- -ة م- -ن اŸصس -اب Úالشس -ب -اب
’ق -راصص و  ٢٠باŸائة
يسس -ت -خ -دم -ون ا أ
’نسس -ول Úوه -م م -ن ف -ئ -ة ك -ب -ار السس-ن،
اأ
’صسابة بالداء بعد خمسص
موضسحا أان ا إ
سس -ن -وات ت-ؤودي إا ¤مضس-اع-ف-ات خ-طÒة
’صسابة Ãرضص ارتفاع الضسغط
ومنها ا إ
الدموي.
واسستغلت جمعية مرضسى السسكري
’ضسحى اŸبارك لتنظيم
سسانحة عيد ا أ
حملة –سسيسسية ،أامسص ،باŸركز الثقا‘
ب-ب-ل-وزداد ب-ال-ع-اصس-مة لتوعية اŸواطنÚ
ع -ام-ة وم-رضس-ى السس-ك-ري ب-وج-ه خ-اصص
بضسرورة تفادي بعضص العادات الغذائية
’صس-ابة
السس-ي-ئ-ة ال-ت-ي ت-زي-د م-ن خ-ط-ر ا إ
ع -ل -ى غ -رار ت-ن-اول ك-م-ي-ات م-ع-تÈة م-ن
ال -ل -ح -وم واŸشس -روب -ات ال -غ -ازي -ة ،ه -ذه
’خÒة التي اعتÈها اŸتحدث تشسكل
اأ
’نسسان ’سسيما
اك Èخطر على صسحة ا إ
مع انتشسارها اıيف وسسط اÛتمع

و‘ ه- -ذا الصس -دد ،ح -ذر أاوح -دة م -ن
اŸشس -روب-ات ال-ت-ي –وي ك-م-ي-ات ك-بÒة
م- -ن السس- -ك- -ر اÙل- -ى ال- -ذي تضس- -ي- -ف -ه
مؤوسسسسات إانتاج اŸشسروبات بشسكل كبÒ
’مر الذي جعل ا÷زائر تتلقى مؤوخرا
اأ
إاشس -ع -ارا م -ن ط -رف م -ن -ظ -م -ة الصس -ح-ة
ال -ع -اŸي -ة ي -ف-ي-د أان ارت-ف-اع مسس-ت-وي-ات
اسستهÓك اŸشسروبات اÓÙة جزئيا
وهو خطر كب Òعلى صسحة اŸسستهلك
ل-ك-ن اŸصس-ال-ح اŸع-ن-ي-ة ب-ق-يت م-ك-ت-وفة
’يدي حيال الظاهرة رغم دق ناقوسص
اأ
اÿطر.
’ضسحى مناسسبة لتناول
وÁثل عيد ا أ
كميات زائدة من اللحوم ،وهو ما اعتÈه
’خصس -ائ -ي ‘ ال -ت-غ-ذي-ة ك-ر Ëمسس-وسص
اأ
ع- -ادة سس- -ي- -ئ -ة ي -ل -ج -ا إال -ي -ه -ا اÛت -م -ع
’فراط ‘ ذلك
ا÷زائري ﬁذرا من ا إ
’سسيما عن طريق قلي اللحم الذي يرفع
’صس -اب -ة ب -السس -ك -ري ،داع -ي -ا
مسس- -ت -وى ا إ
’فطار صسبيحة يوم
مرضسى السسكري ا إ
العيد إاذا كانت حا’تهم تتطلب ذلك.
ولتفادي حا’ت ارتفاع نسسبة السسكر،
قال مسسوسص أانه يتوجب تنويع الوجبة
الغذائية يوم العيد وتناول غذاء متنوع
’غذية النباتية التي
ومتكامل تتصسدره ا أ
أاوضسح انه يجب تناولها قبل أاي طعام
لتفادي تكدسص السسكريات ‘ اŸعدة،
ك -م -ا أاشس -ار إا ¤أان ارت -ف -اع ضس-غ-ط ال-دم

يؤودي إا ¤ارتفاع نسسبة السسكر مباشسرة
لدى اŸصساب وهو ما يسستدعي تفادي
’ط - -ع - -م- -ة ذات السس- -ع- -رات ا◊راري- -ة
اأ
العالية.
ب -دوره ق-ال اŸرشس-د الصس-ح-ي ح-ك-ي-م
خ- -ل- -ي- -ل أان ت- -ن -اول ك -م -ي -ات ك -بÒة م -ن
’نسسان ‘
اÿضسراوات يسساعد جسسم ا إ
ال- -ت- -خ -لصص م -ن ال -ده -ون والسس -ك -ري -ات
الزائدة ،حيث أاوضسح أان النمط الغذائي
‘ منطقة حوضص بحر اŸتوسسط يعتÈ
’‰اط الغذائية ‘ العا⁄
من أاحسسن ا أ
لكن عادات دخيلة تسسجل ‘ أاوسساط
’فراط ‘ تناول
اÛتمعﬁ ،ذرا من ا إ
’طعمة الدهنية كثÒا ،ليسص ‘ العيد
اأ
فقط ولكن طول السسنة.
ب- - - -دوره- - - -ا اقÎحت ال- - - -دك- - - -ت - - -ورة
(م - -زي - -ان.ف) ع - -ل - -ى اŸصس - -اب Úب- -داء
’دوي-ة
السس -ك -ري ب -ال -ل -ج -وء إا ¤ب -عضص ا أ
ال- -ب -دي -ل -ة ع -ن ال -طب ال -عصس -ري ،ح -يث
كشسفت عن منتوج طبيعي يتم اسستÒاده
ح -ال -ي -ا م-ن ان-دون-يسس-ي-ا و” Œري-ب-ه ‘
ﬂابر جزائرية ،ويحافظ اŸنتج على
’نسسان
نسسبة سسكر معتدلة ‘ جسسم ا إ
ب-ع-د إاضس-اف-ت-ه ‘ اŸشس-روب-ات السس-اخ-نة
على غرار القهوة والشساي ،كما أاوضسحت
أانه مفيد جدا للوقاية من السسمنة ،إاذ
ي -ع -ت Èب-دي-ل ع-ن السس-ك-ر ا’صس-ط-ن-اع-ي
الذي يرفع نسسبة السسكر ‘ الدم.

دع- -ا م- -دي- -ر ال- -وق- -اي- -ة ب -وزارة
الصص - - -ح - - -ة والسص- - -ك- - -ان واإصصÓ- - -ح
اŸسص-تشص-ف-ي-ات اإسص-م-اع-ي-ل مصصباح،
اأول- -ي- -اء ال- -تÓ- -م -ي -ذ اإ ¤ضص -رورة
تلقيح اأطفالهم ‘ الوقت اŸناسصب،
ل - -ل - -تصص - -دي ıت - -ل- -ف الأم- -راضض
اŸع-دي-ة ال-ت-ي Áك-ن اأن تصص-ي-ب-هم
داخ - -ل اŸدارسض الÎب - -وي- -ة ودور
ا◊ضص - -ان - -ة ،م- -وؤك- -دا اأن وح- -دات
تتبع الصصحة اŸدرسصية تسصعى اإ¤
تشص-خ-يصض ح-ال-ة ج-م-ي-ع الأط-فال
اŸت- - -م- - -درسص Úع- - -ل- - -ى اŸسص - -ت - -وى
الوطني.

صصونيا طبة
كشس- -ف الÈوف- -يسس- -ور مصس -ب -اح ‘
تصسريح خصص به ““الشسعب““ ،عن نتائج
ال-ت-ق-ي-ي-م السس-ن-وي ال-ذي ن-ظ-مته وزارة
الصس - - - -ح - - - -ة والسس - - - -ك - - - -ان واإصسÓ- - - -ح
اŸسس -تشس -ف -ي-ات م-وؤخ-را ،ح-ول ك-ي-ف-ي-ة
ات -خ -اذ ا’إج-راءات ال-وق-ائ-ي-ة الÓ-زم-ة
◊م- -اي -ة ا’أط -ف -ال اŸت -م -درسس Úم -ن
ا’إصس -اب -ة ب -اأم -راضص م -ع -دي-ة خ-طÒة،
موضسحا اأن الوزارة تشسدد على اأهمية
ت -ط -ب-ي-ق ال-رزن-ام-ة ا÷دي-دة ل-ل-ت-ل-ق-ي-ح
ل - -ت - -ف - -ادي ا’إصس - -اب - -ة ب - -داء الشس- -ل- -ل
ب -وح -م -رون وال -دف -تÒي-ا وال-ت-ي-ت-ان-وسص
واŸينا‚يت.
واأشس - -ار مصس - -ب - -اح ،اإ ¤ال - -ت- -ج- -رب- -ة
ا÷زائ- - -ري- - -ة ‘ ›ال م- - -ك- - -اف- - -ح - -ة
ا’أمراضص اŸتنقلة التي ترتكز على
اإرادة سس- -ي- -اسس- -ي- -ة ق- -وي- -ة وت -خصس -يصص
م-ي-زان-ي-ة وط-ن-ي-ة م-ع-تÈة ،م-وضسحا اأن
بدل اÛهودات لتدعيم ملف الوقاية
سس- -اه- -م ‘ ب- -ل- -وغ ا÷زائ- -ر ،م -رح -ل -ة

م -ت -ق -دم -ة “ك-نت خÓ-ل م-ن ال-قضس-اء
على اأخطر ا’أمراضص اŸعدية كالشسلل
وح - - - - -م - - - - -ى اÓŸري - - - - -ا والÎاك - - - - -وم
والبيÓرزيوم.
واأضس -اف الÈوف -يسس -ور مصس -ب -اح ،اأن
ا÷زائ -ر “ك -نت م -ن م-ك-اف-ح-ة ب-عضص
ا’أمراضص اŸتنقلة ع ÈاŸياه ،حيث
 ⁄تسسجل اأي حا’ت اإصسابة Ãرضص
الكولÒا اŸعدي منذ فÎة التسسعينات،
ب - -ا’إضس - -اف - -ة اإ ¤ان - -ع - -دام ا’إصس- -اب- -ة
ا÷م-اع-ي-ة ب-داء ال-ت-ي-ف-وي-د ال-تي كانت
تشسكل حالة وبائية انتشسرت ‘ سسنوات
سسابقة ‘ ،معظم و’يات الوطن ‘،
ح Úاأصس -ب -حت ح -ا’ت ال -ت -ي -ف -وي-د ‘
الوقت الراهن ناذرة واإن وجدت فهي
فردية ’ توؤثر على الصسحة العمومية.
واأك - -د م - -دي - -ر ال - -وق - -اي- -ة اأن وزارة
الصسحة ،تواصسل كفاحها ‘ مواجهة
اأي خ - - -ط - - -ر ‡ك - - -ن اأن ي- - -ح- - -دث ‘
اŸسس- -ت- -ق- -ب- -ل ‘ ظ- -ل ان -تشس -ار اأوب -ئ -ة
وفÒوسسات ‡يتة غ Òمتوقعة مشسÒا
اإŒ ¤نيد ﬂتلف الوسسائل البشسرية
واŸادية للتصسدي للتهديدات الوبائية
ا÷دي -دة وات -خ -اذ ج -م -ي-ع ا’إج-راءات
الوقائية ‘ اإطار اıطط الوطني
ل- - -ل- - -ت- - -حضس Òوال- - -ت - -دخ - -ل السس - -ري - -ع
والتشسخيصص اŸبكر.
وف -ي -م-ا ي-خصص ا◊ا’ت اŸسس-ت-وردة
اÿاصس -ة ب -ا’أم -راضص اŸع-دي-ة اأوضس-ح
الÈوفيسسور مصسباح ‘ ذات السسياق،
قائ““ :Óوزارة الصسحة تعمل بالتنسسيق
م -ع ﬂت -ل -ف ال -ق -ط -اع -ات ال -وط -ن -ي -ة
ل- -ل- -وق- -اي -ة م -ن ا’إصس -اب -ة ب -ا’أم -راضص
اŸع- -دي- -ة وال- -فÒوسس- -ات ،ال- -ت- -ي ي -ت -م
اسستÒادها من بلدان اأجنبية من خÓل
تشسديد اŸراقبة على مسستوى ا◊دود
وداخ -ل اŸط -ارات وت -دع -ي -م مصس -ال-ح
الصسحة ‘ ›ال التشسخيصص اŸبكر““.

غلق  ﬁ 87ـ ـ ـ Œ Óـ ـ ـاري ـ ـا خ ـ ـ ـÓل م ـ ـ ـوسصم إلصصطي ـ ـ ـاف بتيب ـ ـ ـ ـ ـازة

اأسص -ف -رت حصص -ي -ل-ة نشص-اط-ات
اأعوان التجارة لولية تيبازة
خÓ- -ل م- -وسص- -م الصص- -ط- -ي- -اف،
ال -ذي ام -ت -د م -ن ال-ف-ا— ج-وان
واإ ¤غ -اي -ة ن -ه -اي-ة شص-ه-ر اأوت،
ع- - -ن اإقÎاح غ- - -ل - -ق Óﬁ 87
Œاري- - -ا لأسص- - -ب - -اب ﬂت - -ل - -ف،
وذلك من خÓل  6543تدخل
م -ب -اشص -ر ل -غ -رضض ال -رق -اب-ة”ّ ،
خÓلها تسصجيل ﬂ 1817الفة
ﬁضصر
و–ري - - - - - - - -ر 1237
ﬂالفة.

تيبازة :عÓء ملزي
حسسب م -دي -ر ال -ت-ج-ارة ب-ال-و’ي-ة
ﬁمد حجال ،فاإنّ القسسط ا’أكÈ
” الوقوف عليها
من اıالفات ّ
خ Ó-ل شس -ه -ر اأوت اŸنصس -رم ال -ذي
شس -ه -د ت-واف-دا ه-ام-ا ل-ل-مصس-ط-افÚ

ع Èربوع الو’ية ‡ا اأسسفر عن
بروز نشساط Œاري مكثف لتلبية
” خÓل
حاجيات هوؤ’ء ،بحيث ّ
هذا الشسهر تنفيذ  ١٧5٢تدخل مع
رفع ﬂ ٤58الفة واقÎاح غلق 55
’ Óﬁأسس -ب -اب ت -ت -ع -ل -ق م-ع-ظ-م-ه-ا
بشسروط النظافة وكذا اقتطاع 8
عينات من ﬂتلف اŸواد لغرضص
ال -ت -ح-ل-ي-ل ،وّ” خÓ-ل ه-ذا الشس-ه-ر
اأيضسا حجز طن واحد و ٣٧١كلغ من
ﬂتلف اŸواد Ãعية  ٣5٧ل Îمن
ﬂت -ل -ف اŸواد السس -ائ -ل -ة وق ّ-د رت
قيمة اŸواد اÙجوزة بـ ٩١١األف
دج ،ك -م-ا قّ-د ر م-ب-ل-غ ع-دم ال-ف-وت-رة
بـ ٢٢٤األف دج وحّدد مبلغ الربح
غ Òالشسرعي بـ ١8األف دج.
اأم -ا ف -ي -م -ا ي -ت -ع -ل -ق ب -ا◊صس -ي-ل-ة
ا’إج -م -ال -ي -ة ل Ó-أشس-ه-ر ال-ثÓ-ث-ة م-ن
م- -وسس- -م ا’صس -ط -ي -اف ف -ق -د اأق -دم
اأع -وان مصس -ل -ح -ة ال -ن -وع -ي -ة وق-م-ع
الغشص على اقتطاع  ٣٠عينة من

ﬂتلف اŸنتجات لغرضص –ليلها
ع - -ل - -ى مسس - -ت- -وى ا Èıا÷ه- -وي
بالعاصسمة مع حجز  ٢ ، 88طن من
ﬂت -ل -ف اŸواد ال-غ-ذائ-ي-ة و ١٠٩٣٢
ل Îمن اŸواد السسائلة بالنظر اإ¤
عدم مطابقتها لشسروط اŸمارسسة
ال- -ت- -ج -اري -ة وب -ل -غت ق -ي -م -ة اŸواد
اÙجوزة  ٢ ، ١٤مليون دج ،بحيث
اأحصست ه -ذه اŸصس -ل -ح -ة ل-وح-ده-ا
 ٣٢٠٢ت- -دخ- -ل م -ع تسس -ج -ي -ل 8٦٣
ﬂال- - -ف - -ة و–ري - -ر ﬁ ٣١٧ضسر
واقÎاح غ - - -ل- - -ق  ،Ó- - -ﬁ ٣٦وّ”
اسس-ت-ع-م-ال ح-ق-ي-ب-ة اŸراق-بة ‘ ٩5
ع -م -ل -ي-ة ﬂت-ل-ف-ة ‘ ،ح Úسس-ج-لت
مصس -ل -ح -ة اŸم -ارسس -ات ال -ت -ج-اري-ة
 ٣٣٤١ت -دخ -ل وﬂ ٩5٤ال -ف-ة م-ع
–رير ﬁ ٩٢٠ضسر ،وبلغت قيمة
الغرامات اŸتعلقة Ãخالفة عدم
ال-ف-وترة  ١٠5 ، ٩٣م-ل-ي-ون دج ،ف-يما
حّدد مبلغ الربح غ Òالشسرعي بـ5٧
األف دج.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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’ضسحى أŸبارك
““ألشسعب““ تزور ﬁطات ألبنزين عشسية عيد أ أ

ل طواب Òول اكتظاظ واŸواطنون يتخلصضون من هاجسس نفاد الوقود
’ضسحى أŸبارك ،حركة عادية ،عكسس ما شسهدته أŸناسسبة ‘ ألسسنوأت أŸاضسية ،من
تعرف ﬁطات ألبنزين عشسية عيد أ أ
أكتظاظ وطوأب ’ Òمتناهية ،ويرجع ألبعضس ذلك إأ ¤أنخفاضس ‘ أسستهÓك ألوقود بعد رفع سسعره ،أو أن أŸوأطن Úقد
تخلصسوأ من هاجسس أÿوف من نفاده ألذي كان يقلق رأحتهم ،كلما حلت هذه أŸناسسبات.

حياة  /ك
ي -ب -دو أان ال -ب -ي -ان اŸط-م-ئ-ن ال-ذي وج-ه-ت-ه
م- -ؤوسسسس- -ة ““ن- -ف -ط -ال““ ل -ل -م -واط -ن Úأاصس -ح -اب
السس- -ي- -ارات ،ق- -د ل- -ق -ي اسس -ت -ج -اب -ة م -ن ق -ب -ل
اŸواطن ،Úوهذا ما ’حظته ““الشسعب““ خÓل
Œولها ‘ العاصسمة ومرورها ببعضص ﬁطات
ال -ب -ن -زي-ن ،ح-يث ’ح-ظت ع-دم وج-ود ط-وابÒ
طويلة ،والقلق والÔفزة كما عهدنا ذلك ‘
اŸناسسبات السسابقة.
وقد أارجع أاحد اŸواطن Úذلك ،إا ¤تخلصص
ا÷زائري Úمن اÿوف اŸناسسباتي من نفاذ
م -ن -ت -ج -ات ال -وق -ود ،م -ذك-را أان ““ن-ف-ط-ال““ ق-د
طمأانت بتوفر البنزين ،حيث أاكدت أان توزيع
اŸن-ت-ج-ات ال-بÎول-ي-ة سس-ي-ك-ون مضسمونا خÓل
أاي -ام ع -ي -د اأ’ضس -ح -ى ع -ل -ى مسس -ت -وى ج -م -ي -ع
ﬁطات البنزين ونقاط البيع لهذه اŸؤوسسسسة،
وذلك  24سساعة على  24ع Èكامل الÎاب
ال -وط -ن -ي ،وأاشس -ارت إا ¤أان ذلك وع -ل -ى غ -رار
باقي أايام السسنة سسيتم توف ÒاŸواد البÎولية.
بينما أارجع مواطن آاخر السسبب ‘ ذلك،
كون اŸناسسبة قد سسبقها عطلة نهاية اأ’سسبوع،
وهذا ما يعطي للمواطن الوقت الكا‘Ÿ ،لئ
خزان سسيارته بالوقود ،كما أان اŸناسسبة Œعله
’ يسستعمل سسيارته كما اعتاد على ذلك خÓل
ا÷م -ع -ة والسس -بت ،وب-ال-ت-ا‹ ف-ه-و ’ يسس-ت-ه-لك
ك-م-ي-ة ال-ب-ن-زي-ن وت-ب-ق-ى ﬂزن-ة فسس-يسس-ت-ع-ملها

Óقارب يومي العيد.
خÓل زيارته ل أ
وق- -د ك- -ان ل -وسس -ائ -ل اإ’ع Ó-م دور ‘ ذلك،
ح -يث أان -ه -ا  ⁄تسس -اه -م ‘ ت-غ-ذي-ة اإ’شس-اع-ات
والÎوي-ج إ’م-ك-ان-ي-ة ن-ف-اذ ال-وق-ود ،ال-ت-ي ك-انت
تقوم بها البعضص منها ،ما سساهم بشسكل كبÒ
‘ ط -م -أان -ة اŸواط -ن ،Úب -أان اأ’م -ور سس -ت-ك-ون
ع- -ادي -ة ،و’ شس -يء ي -دع -و ل -ل -ق -ل -ق ،وه -ذا م -ا
خلصسهم من هاجسص نفاذ ﬂزون ﬁطات
ال- -ب -ن -زي -ن ،ال -ذي شس -ك -ل ل -دي -ه -ا (أاي وسس -ائ -ل

’ضسحى
وضسعت ﬂططا أمنيا خاصسا بعيد أ أ

شضرطة خنشضلة تÈمج زيارات لأÓطفال اŸرضضى ومتقاعدي السضلك
’م-ن أل-و’ئ-ي للشسرطة
سس-ط-رت م-دي-ري-ة أ أ
لو’ية خنشسلةﬂ ،ططا أمنيا خاصسا –سسبا
’ضس -ح -ى أŸب -ارك ،م -ن أج -ل ضس -م -ان
ل- -ع- -ي- -د أ أ
ألسس-ك-ي-ن-ة أل-ع-ام-ة وأم-ن أŸوأط-ن Úع Èك-ام-ل
مناطق أختصساصس ألشسرطة ،حيث ” تسسخÒ
’ج -ل
’م -ك -ان -ي -ات أŸادي -ة وأل -بشس -ري -ة أ
ك- -ل أ إ
ضس- - -م- - -ان ألسس Òأ◊سس- - -ن ◊رك - -ة أŸرور عÈ
أل- -ط- -رق ،وضس- -م- -ان أم- -ن وسسÓ- -م- -ة أŸوط- -نÚ
Ãج -اب -ه -ة ك -ل ج -رم ﬁت -م-ل أن ي-ق-ع ‘ ه-ذه
أŸناسسبة.
من الناحية اأ’منية ،وضسعت مديرية اأ’من ،خطة
ﬁك - -م - -ة إ’فشس - -ال أاي ع - -م- -ل ق- -د Áسص اŸواط- -ن
وسس Ó-م -ت -ه وي -ع -ك -ر م -ن ف-رح-ت-ه ‘ ه-ذه اŸن-اسس-ب-ة
اŸباركة ،وهذا عن طريق تكثيف الدوريات الراكبة
والراجلة لعناصسر الشسرطة ‘ اأ’ماكن التي تعرف
إاقبا’ كبÒا يومي العيد ،كاŸسساجد واŸتنزهات
وﬁطات النقل الÈي مع تكثيف اŸراقبة اأ’منية
الصسارمة ‘ مداخل وﬂارج اŸدينة.
و‘ إاطار تسسهيل حركة اŸرور ،فقد اتخذت

مصسالح أامن الو’ية جميع ا’حتياطات للحد من
ا’كتظاظ اŸروري ’سسيما ‘ النقاط السسوداء التي
تعرف ازدحاما ‘ مثل هته اŸناسسبات ،إا ¤جانب
تدعيم التداب Òالوقائية والردعية لي Óونهارا خÓل
يومي العيد ‘ إاطار ا◊رصص على تقد Ëخدمة
عمومية ذات نوعية لصسالح جميع اŸواطن ،Úهذا
إا ¤جانب وضسع تشسكيÓت وقائية من دوريات راجلة
ومتنقلة ،خاصسة على اŸسسارات اŸوؤدية إا ¤اŸقابر
التي تعرف توافدا كبÒا خÓل يومي العيد.
و‘ إاط-ار السس-ي-اسس-ة ا÷واري-ة ل-ل-م-دي-ري-ة ال-ع-امة
Óمن الوطني ،والهادفة إا ¤تعزيز قنوات ا’تصسال
لأ
م -ع ﬂت -ل -ف شس -رائ-ح اÛت-م-ع ،ب-ر›ت اŸدي-ري-ة
ت-ن-ظ-ي-م زي-ارات اط-م-ئ-ن-ان ،وذلك ‘ صس-ب-ي-ح-ة ال-يوم
اأ’ول ل -ع -ي -د اأ’ضس -ح -ى اŸب -ارك ،ل-ف-ائ-دة اŸرضس-ى
واŸسس -ن Úم -ن م -ت -ق -اع -دي اأ’م -ن ال -وط -ن -ي ،وك-ذا
اأ’ط-ف-ال اŸرضس-ى ب-ع-ي-ادة صس-ا◊ي ب-ل-ق-اسس-م ،ح-يث
يتخلل هذه الزيارات توزيع هدايا رمزية بهدف بعث
روح الفرحة والبهجة ‘ نفوسص اأ’طفال باŸناسسبة.

أامن معسضكر يشضدد
اإلجراءات األمنية
سسطرت مصسالح أامن و’ية معسسكر –سسبا لعيد اأ’ضسحى
اŸباركﬂ ،ططا أامنيا ع Èكافة قطاع اختصساصسها Ãا فيه
أامن الدوائر ،يرتكز على تكثيف التواجد اأ’مني لقوات الشسرطة
ع -ل -ى مسس -ت -وى اأ’م -اك -ن ال -ع -م -وم-ي-ة ال-ت-ي ت-ع-رف إاق-ب-ا’ ك-بÒا
ل -ل -م-واط-ن Úع-ل-ى غ-رار أاسس-واق ب-ي-ع اأ’ضس-اح-ي ،م-راك-ز الÈي-د،
ﬁطات نقل اŸسسافرين و ا◊دائق العمومية ،حيث جندت
مصسالح أامن الو’ية ما يفوق  430شسرطي موزع Úعلى عدة
نقاط مدروسسة مسسبقا ،إ’حباط أاي ﬁاو’ت إاجرامية ،وضسمان
Óشسخاصص واŸمتلكات.
التواجد اأ’مني ‘ اŸيدان حماية ل أ
وقد ” الÎكيز من خÓل هذه اإ’جراءات على تأام Úأاماكن
ت -واف -د اŸواط -ن Úك -اŸق -اب -ر ،وأام -اك -ن ال-ع-ب-ادة ﬁط-ات ن-ق-ل
اŸسسافرين ،أاماكن التسسلية ،باإ’ضسافة إا ¤الدوريات اأ’منية
الراجلة واŸتنقلة للتصسدي إا ¤أاي فعل من شسأانه أان يعكر جو
ا’حتفال باŸناسسبة ،زيادة على تفعيل نشساط ا◊واجز اأ’منية
ع Èمداخل اŸدن Ÿراقبة اŸركبات اŸشسبوهة واأ’شسخاصص،
و‘ اŸوضسوع ،دعا مسسؤوول خلية اإ’عÓم والعÓقات العامة
بأامن معسسكرﬁ ،افظ الشسرطة سسكفال مصسطفى ،إا ¤التبليغ
الفوري ع Èاأ’رقام اÛانية عن أاي سسلوكات مشسبوهة أاو
جرائم تسستهدف اأ’شسخاصص واŸمتلكات حفاظا على اأ’من
العام ،متوجها بذات الدعوة لعموم اŸواطن Úخاصسة مسستعملي
ال -ط -رق وأاصس -ح -اب اŸرك -ب -ات م -ن أاج-ل احÎام ق-ان-ون اŸرور
وت -ف -ادي السس -ل -وك -ات السس-ل-ب-ي-ة خ-اصس-ة م-ن-ه-ا م-ظ-اه-ر السس-رع-ة
اŸفرطة واŸناورات اÿطÒة حفاظا على السسÓمة العمومية
حتى ’ تفسسد فرحة العيد.

معسسكر :أام ا.Òÿسس

بني سسليمان باŸدية

جمعية ““كافل اليتيم““ توزع
 21أاضضحية على الفقراء
قامت جمعية ““كافل اليتيم““ ببلدية
ب-ن-ي سس-ل-ي-م-ان ب-و’ي-ة اŸدي-ة ،ب-ت-وزيع
نحو  21أاضسحية لفائدة يتامى البلدية
Ãناسسبة عيد اأ’ضسحى اŸبارك ،بعد
جمعها من طرف اÙسسن ÚواÒÿين
بهذه اŸنطقة الواقعة شسرق الو’ية.
ول -ق -يت ه -ذه اŸب -ادرة اسس-ت-حسس-ان
ه -ؤو’ء ال -ف -ق -راء ك -م -ا ع -مت ال-ف-رح-ة
والبهجة ‘ وسسط هذه الشسريحة.
للعلم فإان هذه ا÷معية سسبق لها
وأان وزعت ﬁ 65فظة مدرسسية بكل
اأ’دوات إا ¤التÓميذ اŸعوزين ،إا¤
جانب Œهيز ثÓث بنات مقبÓت على
الزواج.

خنشسلة :سسكندر ◊جازي

اŸدية :م.أام Úعباسس
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’ضسحى ببومردأسس
حركية أŸوأطن Úعشسية عيد أ أ

إاقبال على اÓÙت ،تضضاعف ‘ أاسضعار اÿضضروات
وطوابÃ Òراكز الÈيد
ح -رك -ة ك-بÒة ل-ل-ع-ائÓ-ت وأŸوأط-نÚ
م- -ن ﬂت- -ل- -ف ألشس- -رأئ- -ح عشس- -ي- -ة ع -ي -د
’ضس- -ح- -ى أŸب- -ارك ب- -و’ي -ة ب -وم -ردأسس
أ أ
’سسبوع ’قتناء
مسستغل Úعطلة نهاية أ أ
م-ا ي-ل-زم-ه-م م-ن ح-اج-ي-ات ،ح-يث شسهدت
أŸرأكز ألتجارية ،مرأكز ألÈيد ونقاط
ب - -ي - -ع أÿضس - -روأت وأ÷زأرأت ت - -وأج- -د
’م -ر أل -ذي دف-ع ب-ب-عضس
م -ك -ث -ف -ا ل -ه -م ،أ أ
’ق-ب-ال
أل -ت -ج -ار إأ ¤أسس -ت -غÓ-ل ف-رصس-ة أ إ
’سس-ع-ار ب Úسس-اع-ة
أل -ك -ب Òل-ل-تÓ-عب ب-ا أ
وأخ- - -رى ،دون أحÎأم أدن- - -ى ق- - -وأع- - -د
أŸمارسسة ألتجارية.

بومرداسس :ز /كمال

اإ’عÓم) مادة إاعÓمية دسسمة.
وب - -حسسب أاح - -د اŸواط- -ن Úف- -إان مشس- -ك- -ل
ال -ط -واب Òق -د ي -ت -ج -دد ه -ذه اŸرة ب-ع-د ه-ذه
اŸناسسبة الدينية ،بعد تلويح مسسÒي ﬁطات
البنزين بالقيام بإاضسراب عقب عيد اأ’ضسحى،
ل-ل-م-ط-ال-ب-ة ب-إاع-ادة ال-ن-ظ-ر ‘ ه-وامشص الربح،
ال-ت-ي ي-روا أان-ه-ا ضس-ئ-ي-ل-ة ج-دا ،وت-خ-وف-ه-م م-ن
اإ’فÓسص ،بعد الزيادة ‘ سسعر الوقود التي
أاقرها قانون اŸالية لسسنة .2016

العدد
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بعد أايام من هيمنة حديث اŸواطن Úعلى
سسعر اأ’ضسحية لهذه السسنة الذي كان اإ’جماع
فيه على عقÓنية سسعر كباشص العيد مقارنة
مع السسنة اŸاضسية ،خاصسة بالنسسبة للعائÓت
متوسسطة الدخل انطÓقا من بورصسة سسوق
اŸاشس -ي -ة اأ’سس -ب -وع -ي ب -ب -غ -ل -ي -ة ،ال-ذي ي-ع-تÈ
Óسسعار اŸتداولة بناء على
اŸرجع ا◊قيقي ل أ
قاعدة العرضص الكب ÒواŸتنوع التي اسستجابت
◊جم الطلب ثم مرحلة البحث عن مÓبسص
Óطفال ،دخلت العائÓت البومرداسسية
العيد ل أ
م-رح-ل-ة أاخÒة م-ن ال-ت-حضسÒات وه-ن-ا ي-ت-ع-ل-ق
اأ’مر باقتناء ما يلزم من خضسروات ومواد
أاسساسسية مطلوبة ‘ أايام العيد ،لكن ا◊ال و
على لسسان بعضص اŸواطن Úالذين صسادفناهم
أام -ام ال -ب -ق -ا’ت  ⁄ي -ت -غ Òع -ن سس -اب -ق-ي-ه م-ن
م -ن -اسس -ب -ات دي-ن-ي-ة مشس-اب-ه-ة بسس-بب اسس-ت-م-رار
ظ -اه -رة اŸضس -ارب -ة م -ن ق -ب -ل ال -ت-ج-ار وع-دم
القدرة على التحكم ‘ سسلسسلة بيع وتوزيع
اŸواد اأ’سس -اسس-ي-ة اŸط-ل-وب-ة م-ن اÿضس-روات
ان- -طÓ- -ق- -ا م- -ن ال- -فÓ- -ح اŸن -ت -ج وصس -و’ إا¤
اŸسستهلك وما بينهما من حلقات فيها الكثÒ
من التهم اŸتبادلة ب Úباعة ا÷ملة والتجزئة
ح -ول م -ن يسس -ت -ف -ي -د أاك Ìم -ن ه -امشص ال -رب-ح
اŸرتفع؟.

الفاصضولياء اÿضضراء ..ارتفاع
بنسضبة ٪1٠٠
 ⁄ي- -ك- -ن أاح- -د يصس- -دق أان ي -ق -ف -ز سس -ع -ر
الفاصسولياء اÿضسراء التي يزداد عليها الطلب
‘ مثل هذه اŸناسسبات من  100دينار قبل
يوم Úإا 200 ¤دينار أامسص ‘ نقاط البيع،
وم -ن اŸن -ت -ظ -ر أان ي-زداد السس-ع-ر ارت-ف-اع-ا ‘
اليوم اأ’خ Òقبل العيد ونفسص اأ’مر بالنسسبة
Ÿواد أاخرى ‘ عز فÎة ا÷ني على غرار
ال- -ط- -م- -اط- -م ،ال -ق -رع -ة ،اÿسص وغÒه -ا م -ن

اŸنتجات اأ’خرى يعلق أاحد اŸواطن ،Úالذي
أاكد بالقول ““لقد أالفنا مثل هذه السسلوكات
خÓل كل مناسسبة وما على الزبون إا’ ا’قتناء
أاو التزام الصسمت ‘ غياب ا÷هات الرقابية
وج - -م - -ع - -ي - -ات ح- -م- -اي- -ة اŸسس- -ت- -ه- -لك ل- -ردع
اıالف.““..Ú
كما شسهدت Óﬁت بيع اللحوم ا◊مراء
وج -ودا ك -بÒا ل -ل -زب -ائ-ن خ-اصس-ة م-ن-ه-م ال-ذي-ن
فضسلوا اقتناء ما يلزم من ا÷زارات بد’ من
شسراء أاضسحية أاو ا’شسÎاك ‘ ›موعة لذبح
عجل مثلما جرت عليه العادة خÓل السسنوات
اŸاضس -ي -ة ح -ي -ن -م -ا شس -ه -دت أاسس -ع-ار ال-ك-ب-اشص
ارت -ف -اع -ا ج -ن -ون -ي -ا ع -ج-زت ع-ن-ه ال-ك-ث Òم-ن
ال-ع-ائÓ-ت خ-اصس-ة اŸت-وسس-ط-ة واŸع-وزة ال-ت-ي
تضس- -اع- -فت ع- -ل- -ي- -ه -ا ت -ك -ال -ي -ف اŸن -اسس -ب -ات
ا’ج -ت-م-اع-ي-ة اŸت-ت-ال-ي-ة ،رغ-م ارت-ف-اع أاسس-ع-ار
اللحوم التي تراوحت ب 850 Úو 950بالنسسبة
للعجول و 1300دينار لسسعر ◊وم الكباشص ‘
ح Úيتم اقتناؤوه ما ب 780 Úإا 800 ¤دينار
ل - -دى م - -رب- -ي اأ’ب- -ق- -ار ،حسسب م- -ا رصس- -دت- -ه
«الشسعب» لدى عدد من التجار والفÓح.Ú

مراكز الÈيد ..طواب ÒكبÒة
وقلة السضيولة
شس- -ه- -دت م- -راك- -ز الÈي- -د خ- -اصس -ة ت -لك
اŸت -واج -دة ب -اŸدن ال -رئ -يسس -ي -ة ل -ب -وم-رداسص
طواب ÒكبÒة أامام الشسبابيك يوم أامسص ،الذي
صسادف عطلة نهاية اأ’سسبوع وتقدم عشسرات
ال- -ع- -م -ال واŸوظ -ف Úوب -اÿصس -وصص أاسس -ات -ذة
الÎب -ي -ة ال-وط-ن-ي-ة ال-ذي-ن تسس-ل-م-وا راتب شس-ه-ر
سسبتم Èقبل اŸوعد اÙدد بتاريخ  12من
ك -ل شس -ه -ر ت -زام-ن-ا م-ع م-ن-اسس-ب-ة ال-ع-ي-د ،ح-يث
عاشست مراكز الدفع حضسورا مكثفا وحركة
غ Òع -ادي -ة ل -ل -م -واط -ن Úع -ل -ى أام -ل اسس-تÓ-م
مسس-ت-ح-ق-ات-ه-م اŸال-ي-ة ق-ب-ل ح-دوث أاي طارئ
بانتهاء السسيولة..
ورغم وعود مسسؤوو‹ بريد ا÷زائر بتوفÒ
السسيولة الكافية سسواء على مسستوى الشسبابيك
أاو اŸوزع -ات اآ’ل -ي -ة وات -خ -اذ ا’ح -ت -ي -اط -ات
الÓزمة لتحسس Úمسستوى اÿدمات وتسسريع
وتÒة اŸع- -ا÷ات اŸال- -ي- -ة ل- -ل -زب -ائ -ن ،إا’ أان
ال-وضس-ع-ي-ة ال-ت-ي ع-رف-ت-ه-ا م-راك-ز الÈي-د أامسص
والزحام الكب ‘ Òطواب Òطويلة للمواطنÚ
وانعدام السسيولة ‘ عدد من اŸراكز الثانوية
يعيد كل مناسسبة نفسص اŸشساكل اŸطروحة
وك -ذا ح -ج -م ال -ت -ح -دي-ات اŸط-روح-ة لÎق-ي-ة
ن -وع -ي -ة اÿدم -ات وا’سس -ت -ج -اب-ة ’نشس-غ-ا’ت
ال -زب -ائ-ن وع-دده-م اŸتضس-اع-ف م-ق-اب-ل ع-دم
مواجهة ذلك بهياكل جديدة أاو على اأ’قل
مضساعفة عدد اŸوظف ÚواŸوزعات اآ’لية
ل-ت-ج-نب ظ-اه-رة ا’زدح-ام وت-ع-ط-ي-ل خ-دم-ات
اŸواطن.Ú

أك Ìمن ألف تاجر للمدأومة يومي ألعيد

Œنيد  54بيطريا ع 11 Èمذبحا Ÿراقبة أاضضحية العيد بجيجل
أوضس -حت م -دي -ري -ة أل -ت -ج -ارة ل -ل -و’ي -ة ب-أان م-ا
يعادل  50باŸائة من ألتجار أŸلزم Úبفتح أÓÙت
ي -وم -ي أل -ع -ي -د وأل -ذي -ن ي -ت -وأج -دون ب -ال-ب-ل-دي-ات
أل -ك -بÒة ،ب -ي -ن -م -ا ق -در ع-دده-م ب-ب-ل-دي-ة ج-ي-ج-ل
’نشسطة
لوحدها بـ 213تاجر مدأوم ‘ ﬂتلف أ أ
ألتجارية.

جيجل :خالد العيفة
ك -م -ا ات-خ-ذت م-دي-ري-ة ال-ت-ج-ارة ال-ع-دي-د م-ن ال-ت-دابÒ
واإ’جراءات الضسرورية لضسمان مداومة التجار خÓل أايام
عيد اأ’ضسحى ،بضسبط قائمة بأاك Ìمن أالف تاجر لغرضص
اŸداومة ،كما ” تسسخ 40 Òعون رقابة على مسستوى
إاقليم الو’ية والتي سستسستمر طيلة أاربعة أايام ،حيث مسست
Óنشسطة ذات ا’سستهÓك الواسسع
العملية كافة التجار ل أ
ع 28 Èبلدية ،إاضسافة إا ¤تسسخﬂ157 Òبزة لضسمان
توف Òمادة اÿبز خÓل فÎة العيد ،وفيما يخصص Œار
اŸواد الغذائية ،كشسف ﬁدثنا عن إاعÓم  712تاجر
بإالزامية فتح Óﬁتهم لتوف ÒاŸواد الغذائية اıتلفة،
أاما Œار اÿضسر والفواكه فاŸداومة تعني  69تاجرا.

أاك Ìمن  33نقطة لبيع اŸواشضي
من جانبها حددت مديرية اŸصسالح الفÓحية بجيجل
م- -ا ’ ي -ق -ل ع -ن  33م-وق-ع-ا ل-ب-ي-ع أاضس-اح-ي ال-عيد ،وذلك
بالتنسسيق مع رؤوسساء بلديات الو’ية ،حيث اسستفادت هذه

اأ’خÒة من أاماكن لبيع اأ’ضساحي Ãعدل نقطة واحدة
لسسكان كل بلدية ،مع اسستفادة البلديات الكÈى بالو’ية
من مسساحات إاضسافية على غرار بلدية الطاه Òالتي ”
تخصسيصص أاربعة أاماكن لبيع اأ’ضساحي بها وذلك “اشسيا
مع عدد سسكانها.
من جهة أاخرى ،حذرت مديرية اŸصسالح الفÓحية
اŸوال Úم- -ن ع -رضص رؤووسص م -اشس -ي -ت -ه -م ب -اأ’م -اك -ن غÒ
اŸرخصسة ،مؤوكدة بأان كل رأاسص غنم يتم ضسبطه خارج
اأ’ماكن اÙددة سسيتم حجزه من قبل اŸصسالح اأ’منية،
كما أاكدت ذات اŸديرية بأانها عينت أاطباء بياطرة من
أاجل مراقبة جميع أانواع اŸاشسية التي تدخل اŸسساحات
اŸع-ت-م-دة ل-ل-ب-ي-ع وال-وق-وف ع-ل-ى ح-ال-ت-ها الصسحية تفاديا
’نتشسار اأ’مراضص الفتاكة التي عصسفت بالعشسرات من
رؤووسص اŸاشسية خÓل عيد اأ’ضسحى اŸاضسي.
ك -م-ا سس-خ-رت م-ف-تشس-ي-ة ال-ب-ي-اط-رة ي-وم-ي ال-ع-ي-د 54
ب -ي-ط-ري-ا م-وزع Úع 11Èم-ذب-ح-ا ب-ال-و’ي-ة واŸكاتب
الفÓحية ،والفروع الصسحية بالبلديات ،بحيث قامت
ذات اŸصسالح بتخصسيصص ثÓثة أاماكن على مسستوى
ب-ل-دي-ة ج-ي-ج-ل ل-ل-م-راق-ب-ة ال-ب-ي-ط-ري-ة واŸتواجدة على
مسس- -ت- -وى ال- -ع- -ي -ادات الصس -ح -ي -ة اŸت -ع -ددة اÿدم -ات
بالواحة ،العالية ،والفرع البلدي حراثن ،باإ’ضسافة إا¤
تخصسيصص أاربعة فرق متنقلة Œوب البلديات الكÈى
ب -ال -و’ي -ة ،و” –دي -د ف -رق -ت Úع -ل-ى مسس-ت-وى ب-ل-دي-ة
جيجل ،وفرقة متنقلة بالطاه Òوأاخرى باŸيلية ،من
أاج-ل ضس-م-ان م-راق-ب-ة وال-وق-وف ع-ل-ى ا◊ال-ة الصس-ح-ية
للمواشسي تفاديا ’نتشسار اأ’مراضص ،كما تهدف العملية

إا ¤ضسمان تواجد اأ’طباء البياطرة بشسكل مكثف خÓل
ي -وم -ي ال -ع -ي -د م -ن أاج -ل ضس -م -ان ال -ت -غ-ط-ي-ة الصس-ح-ي-ة
وا’سستشسارة التي يحتاجها اŸواطنون باإ’ضسافة إا¤
م -راق -ب -ة اأ’ضس -اح -ي اŸشس -ك -وك ف -ي -ه -ا م -ن ال -ن-اح-ي-ة
الصسحية ،أاو وجود أاعراضص غ Òمرغوب فيها بعد
عملية الذبح.

تداب Òوإاجراءات أامنية لتأام ÚاŸناسضبة
ات -خ -ذ أام -ن ال -و’ي -ة ج -ي -ج -ل عشس -ي -ة ع -ي-د اأ’ضس-ح-ى
اŸبارك ،جملة من التداب Òواإ’جراءات اأ’منية بهدف
توف Òاأ’من للمواطن Úوهذا بتعزيز التواجد اŸيداÊ
ع-ل-ى مسس-ت-وى ﬂت-ل-ف ال-ن-ق-اط وال-فضس-اءات ،ال-ت-ي ت-كون
مقصسدا لهم وتعرف حركة كثيفة ‘ مثل هذه اŸناسسبات
كاأ’سسواق ،اŸسساجد ،اŸقابرﬁ ،طات نقل اŸسسافرين،
ﬁطات التزويد بالوقود واŸسستشسفيات ،فضس Óعن ذلك
تسسهر مصسالح أامن الو’ية على تسسهيل حركة اŸرور عÈ
ﬂتلف اÙاور والطرق الرئيسسية وكذا تشسديد إاجراءات
اŸراق-ب-ة ب-اسس-ت-ع-م-ال ﬂت-ل-ف ال-وسس-ائ-ل كالرادار بغرضص
ا◊د من بعضص السسلوكات اŸرورية السسلبية كاسستعمال
السس-رع-ة اŸف-رط-ة ،وال-رك-ن ال-عشس-وائ-ي ل-ل-م-رك-ب-ات وك-ذا
تفعيل العمل الوقائي بالتنسسيق مع الكشسافة اإ’سسÓمية
ب-ال-ت-ق-رب م-ن مسس-ت-خ-دم-ي ال-ط-ري-ق ال-ع-ام سس-يما سسائقي
وسسائل النقل ا÷ماعي و–سسيسسهم Ãخاطر عدم احÎام
قانون اŸرور وما يسسببه من حوادث مرور أاليمة من
شسأانها إافسساد فرحة العيد.

»æWh

الحد  11سشبتمبر  201٦م
الموافق لـ  0٩ذي الحجة  1437هـ

حولت مدن باتنة إ ¤إسسطبل مفتوح على إلهوإء

أسسوأق فوضسوية لبيع أألضساحي وطاولت لوأزم ألنحر وألت Íتغزو ألشسوأرع
لضساحي وطاولت بيع لوإزم إلنحر وإلت Íإلشسوإرع وإلسساحات إلعمومية Ãدن باتنة إ¤
لسسوإق إلفوضسوية لبيع إ أ
حولت إ أ
لورإسس.
إسسطبل مفتوح على إلهوإء ،حيث شسكلت ديكورإ ‡يزإ قبل يوم من إلعيد .هذإ ما رصسدته ““إلشسعب““ بعاصسمة إ أ

باتنةŸ :وشسي حمزة
–ولت أاغ - -لب أاح- -ي- -اء وأازق- -ة
ولي -ة ب -ات -ن -ة ،خ -اصش -ة ت-لك ال-ت-ي
تششهد كثافة سشكانية خÓل األيام
األخÒة ال -ت -ي تسش -ب -ق ال-ع-ي-د ،إا¤
اسشطبل كب Òللمواششي ورزم التÍ
مفتوح على الهواء الطلق ،بسشبب
عدم احÎام اŸوال Úوالسشماسشرة
نقاط بيع األضشاحي اŸرخصشة.
حيث Œرأا اŸعنيون ،على الرغم
م -ن ت-واج-د ب-عضض ف-رق ال-رق-اب-ة،
ع-ل-ى اسش-ت-غÓ-ل أاق-ب-ي-ة ال-ع-م-ارات
وا◊دائ- -ق ال- -ع- -م- -وم- -ي -ة وب -عضض
ال- - -فضش - -اءات الÎف - -ي - -ه - -ي - -ة غÒ
اÛهزة وقاموا بتسشييجها بطرق
تقليدية باسشتعمال أاسشÓك وأالواح
وح -ت-ى ح-ج-ارة وع-رضض أاضش-اح-ي
ال-ع-ي-د ب-ه-ا ،ال-ت-ي ب-دوره-ا تشش-ه-د
إاقبال منقطع النظ ÒللمواطنÚ
الذين وجدوا فيها فرصشة لقتناء
األضش -اح -ي ب -ع -ي -دا ع -ن األسش-واق
ال-ن-ظ-ام-ي-ة ،ظّ-ن-ا منهم بانخفاضض
أاسش- - -ع- - -اره - -ا م - -ق - -ارن - -ة ب - -ت - -لك
اŸرخصشة.
ب- - -اŸق- - -اب - -ل ح - -ول عشش - -رات
الشش -ب -اب واŸراه -ق ،Úأاغ -ل -ب -ه -م
م -ت -م-درسش-ون ،األرصش-ف-ة وح-واف
ال- -ط- -رق إا ¤ن- -ق- -اط ب- -ي- -ع ال- -تÍ
والشش- -ع Òوك- -ذا م- -ع- -دات ال -ذب -ح
والسش- -ل- -خ وال- -ن -ف -خ م -ن سش -ك -اكÚ
ولوازم الششواء ،من آالت حديدية
ﬂتلفة األحجام وكذا النتششار
الكب Òألكياسض بÓسشتيكية خاصشة
بـ ““ا÷مر““ اŸسشتعمل ‘ الششواء.
وقد كششفت الزيارة اŸيدانية
التي قامت بها ““الششعب““ لبعضض
أاسشواق اŸاششية ونقاط بيع أادوات
الذبح ،عن ““احتÓل““ غ Òمسشبوق
ل -لشش -وارع والسش -اح-ات ال-ع-م-وم-ي-ة
وال- -ت- -ي ” –وي- -ل- -ه- -ا إا ¤م -ك -ان
ل -ت-جّ-م-ع اŸواط-ن ÚواŸراه-ق،Ú
Œمعات تنتهي غالبا بششجارات
تسش -ت -ع -م -ل ف-ي-ه-ا ح-ت-ى األسش-ل-ح-ة
البيضشاء والتي تتوفر بقوة وبدون
ترخيصض.

أسسلحة ثقيلة ومعدأت
خطÒة تباع بدون
ترخيصص
ل تكاد تخلو األحياء الكبÒة
Ãدن ب - -ات - -ن - -ة ه- -ذه األي- -ام م- -ن
طاولت بيع معدات النحر والتي
تششهد هذا العام ،عكسض السشنوات
اŸاضش-ي-ة ،ان-تشش-ارا ك-بÒا وت-ن-وعا
‘ حجمها وششكلها وحتى قوتها،
وال -ت-ي ج-اءت ،ب-حسشب م-ا وق-ف-ن-ا
ع-ل-ي-ه م-ي-دان-ي-ا ‘ ،شش-ك-ل أاسش-لحة
بيضشاء ثقيلة وخطÒة تهدد األمن
العمومي منها سشواط ÒوسشكاكÚ
كبÒة وحادة ،يخيل Ÿن  ⁄يتعود
ع- -ل- -ى رؤوي- -ت- -ه- -ا ب- -ت- -لك األع- -داد
ال -ك-بÒة ،أان ال-ولي-ة م-ق-ب-ل-ة ع-ل-ى
““ح- -رب ضش- -روسض““ ،ك- -م -ا أاشش -ارت
لذلك السشيدة ع.صض““ والتي كانت
مارة بالقرب من إاحدى طاولت
الششواء وأاجÈت بعد إا◊اح من
أاح-د أاب-ن-ائ-ه-ا ال-ت-وق-ف Ÿشش-اه-دة
ذلك ““الرعب““.
ل -تسش -ارع ب -ع -ده -ا إا ¤م -غ -ادرة
اŸكان وسشط صشراخ ابنها الذي
أاع -جب ب -أاح -ج-ام ت-لك السش-ك-اكÚ
وأالوانها .ليتدخل ‘ تلك األثناء
ك -ه -ل ب -دا واضش -ح-ا ع-ل-ي-ه إاŸام-ه
بششؤوون األطفال ،موجها الكÓم
لصش -احب ال -ط -اول -ة ف -ق -ال““ :راك
ششفت كيفاشض الطفل مسشك Úخلع
كان يحسشب Ÿواسض هادو أالعاب
بصشح هوما راهم دو‚ي““.
ل -ت-ت-دخ-ل سش-ي-دة أاخ-رى وتششÒ
إا ¤ضش -رورة ت -خصش -يصض فضش-اءات

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

م- -ن- -ظ- -م -ة ب -ع -ي -دة ع -ن الشش -وارع
الرئيسشة وأاع Úاألطفال الصشغار
Ÿمارسشة هذا النششاط اŸوسشمي
Ÿا له من أاثار سشلبية على نفسشية
األط- -ف -ال وك -ذا الشش -ب -اب ال -ذي -ن
ي -تشش -اج -رون بشش -ك -ل ي-وم-ي ع-ل-ى
احتÓل األرصشفة وما ينجر عن
ذلك م -ن اسش-ت-ع-م-ال غ Òع-قÊÓ-
لهذه األغراضض اÿطÒة ‘ هذه
اŸن-اسش-ب-ة ال-دي-ن-ي-ة العظيمة التي
من اŸفروضض ،بحسشبها دائما ،أان
ت -ك -ون ف -رصش -ة ل-ل-ت-ق-رب م-ن ال-ل-ه
ول -يسض ÿل-ق مشش-اك-ل وصش-راع-ات
تنتهي Ãآاسض ‘ أاحيان كثÒة.
بجوار تلك الطاولت مششاهد
““م -ق -ززة““ لن -تشش -ار واسش -ع ل-ب-اع-ة
الت ÍاŸعروف ﬁليا بـ ““القرط““،
والذي يÎكه أاصشحابه كل مسشاء
بعد مغادرتهم مرميا ‘ الطريق
يشش - -وه ال - -وج - -ه ا÷م - -ا‹ ل- -ت- -لك
السشاحات واألزقة ‘ ظل غياب
كلي للجهات اŸعنية بالرقابة.

Œارة موسسمية تدر
أألرباح وحل مؤوقت
للبطالة
ان -ت-ق-ل-ن-ا ب-ع-ده-ا ل-ل-ح-ديث م-ع
أاصش- - -ح - -اب ال - -ط - -اولت ال - -ذي - -ن
وج-دن-اه-م م-نتششرين كالفطريات
‘ ك -ل م -ك -ان ،ي -زاح -م-ون اŸارة
ويتسشببون ‘ اختناق كب◊ Òركة
اŸرور ،دون ا◊ديث ع - - - - - - - - - - - -ن
الشش-ج-ارات ال-ي-وم-ي-ة ب-ي-ن-ه-م وبÚ
أاصشحاب اŸنازل القريبة ،حيث
أاشش- -ار أاح -ده -م ‘ ه -ذا الصش -دد:
““ن- -ح- -ن اع- -ت- -دن- -ا ‡ارسش- -ة ه -ذا
النششاط اŸوسشمي سشنويا للهروب
من ششبح البطالة ولو مؤوقتا““ ويتم
“وي-ن-ن-ا ب-ه-ذه السش-ل-ع والسش-ك-اكÚ
م- -ن Œار ا÷م- -ل- -ة م- -ن م- -دي -ن -ة
العلمة بولية سشطيف ،باعتبارها
سش -وق -ا ك -بÒة ل -ل -م -واد الصش -ي -ن -ي-ة
الصشنع والتي تÎاوح أاسشعارها ما
ب  450 Ú-إا 1800 ¤دج ل-لسش-كÚ
الواحد مقابل  ٩00إا 2000 ¤دج
ل -لسش -اط -ور م -ت -وسش-ط ا◊ج-م‘ ،
ح Úأاصش -ب -ح اŸواط -ن-ون ي-ق-ب-ل-ون
ه -ذه األع -وام ب-ق-وة ع-ل-ى ع-ي-دان
ال- -ن- -ف- -خ اŸسش- -ت- -ع- -م -ل -ة ‘ ن -ف -خ
األضش -اح -ي وع-جÓ-ت ال-دراج-ات
واŸقدر سشعر الواحد منها بـ150
دج ‘ ،ح Úي - -ق - -در سش - -ع- -ر آالت
الششواء بـ 500دج.
وي- - -فضش- - -ل أاغ- - -لب الشش- - -ب- - -اب
‡ارسشة هذا النششاط Ÿا يدره
من أارباح معتÈة يتجاوز  ٦0دج
‘ القطعة الواحدة ،حيث يبيعون
يوميا ،بحسشب أاحدهم ،أاك Ìمن
 20قطعة إا 30 ¤يوميا ،مقابل
ب- -ي- -ع ال- -عشش- -رات م- -ن رزم ال -ك  -أ
Ó
وال- -ذي ف- -اقت أاسش -ع -اره  280دج
◊صشيد القمح الل Úو210دج لتÍ
ال -ق -م -ح ال -ل Úوك -ل -ه-ا م-ن-ت-وج-ات
ﬁل -ي-ة ت-ع-رف رواج-ا ه-ذا ال-ع-ام

بسشبب عدم إاتÓف األمطار لها.

أولياء يشسجعون
أبناءهم على ترك
مقاعد ألدرأسسة مؤوقتا
أاث-ن-اء ج-ول-ت-ن-ا السش-ت-طÓ-ع-ية،
لفت نظرنا وجود أاطفال باŸآازر
اŸدرسش- -ي- -ة وم- -ن- -ه- -م م- -ن يضش- -ع
ﬁاف -ظ -ه -م ب -ج -انب ط-اولت-ه-م،
تأاكدنا بعد ا◊ديث معهم أانهم
متمدرسشون فضشلوا ‡ارسشة هذه
ال-ت-ج-ارة ع-ل-ى الل-ت-ح-اق Ãقاعد
ال -دراسش -ة ،خ -اصش -ة ‘ ظ -ل ع -دم
ب-داي-ة تسش-ج-ي-ل ال-غ-ي-اب-ات ب-أاغلب
متوسشطات وثانويات الولية باتنة
 ك - -م- -ا أاك- -دوا ل- -ن- -ا  -م- -ؤوج- -لÚالتحاقهم بها إا ¤ما بعد العيد،
ح-يث ي-قضش-ي أاغ-ل-ب-ه-م ي-وم-ي-ات-هم
ب -ح -ث -ا ب -أاصش -وات -ه -م ال -ق -وي -ة ع-ن
الزبائن ،حيث أاششار بعضشهم إا¤
تواجدهم بتلك األماكن بعلم من
أاوليائهم ،بل وبتششجيع منهم ‘
ب - - -عضض ا◊الت ،ب - - -ح - - -ج - - -ة أان
الÈن -ام -ج ال-دراسش-ي ال-رسش-م-ي ⁄
ي -ب -دأا ب -ع -د ول م -ان -ع م -ن ت -أاخÒ
الل- -ت- -ح- -اق ب- -اŸدرسش- -ة إاذا ك- -ان
السشبب هو –قيق عوائد مالية
معتÈة.
وي-خ-تصض اŸت-م-درسش-ون م-ث،Ó
‘ ب - -ي - -ع أاك - -ي- -اسض ال- -ت Íول- -وازم
الشش- -واء ،ع- -ل -ى اع -ت -ب -ار أان -ه -ا ‘
م- -ت- -ن- -اول ا÷م- -ي- -ع ول ي- -ح- -ت- -اج
اقتناؤوها ألموال كثÒة ول للسشفر
خارج الولية ،كما أانها ل تششكل
خطرا على باعتها الذين أاغلبهم
متمدرسشون كما هو حال البائع
اŸت - -م - -درسض زاك- -ي صش- -احب 17
سشنة.

شسجارأت يومية
وروأئح كريهة
‘ ال- -وقت ال -ذي ي -ج -د ب -عضض
اŸواطن Úهذه الطاولت فرصشة
لق -ت -ن -اء ل -وازم ن -ح -ر األضش -اح-ي
وال- -ت ÍاŸق- -دم ل- -ه- -ا وب- -أاسش- -ع -ار
م-ع-ق-ول-ة ،ي-ع-ا Êب-عضض م-ن-ه-م من
ال-ف-وضش-ى ال-ت-ي ي-خ-ل-ف-ها أاصشحاب
الطاولت كل مسشاء ،أامام منازلهم
وÓﬁت -ه -م ال -ت -ج-اري-ة وح-ت-ى ‘
الطرق واألزقة الششعبية ،كما هو
ا◊ال بحي ““ ““Hو« ““84وبوعقال
وكشش-ي-دة وال-زم-ال-ة Ãدي-ن-ة ب-ات-نة
وال -رح-ب-ة ب-ع Úال-ت-وت-ة و«ال-نصش-ر““
بÈي-ك-ة وغÒه-ا ...وال-ت-ي ي-دخ-ل
أاصشحاب اŸنازل القريبة منها ‘
ششجارات يومية ومÓسشنات حادة
م- -ع أاصش- -ح- -اب ت- -لك ال- -ط -اولت،
بسش- -بب الصش- -راخ واإلزع -اج ال -ذي
يسشّ-ب-ب-ون-ه ل-ه-م ‘ ال-ن-ه-ار وعرقلة
ح -ت -ى خ -روج -ه -م ودخ -ول -ه-م إا¤
م -ن -ازل -ه-م دون ا◊ديث ع-ن رك-ن

تعليمات ‘ مهب ألريح
رغم التعليمات الصشارمة التي
أاع - -ط- -اه- -ا وا‹ ب- -ات- -ن- -ة ﬁم- -د
سشلما ،Êلرؤوسشاء الدوائر واألميار
خÓ-ل اج-ت-م-اع اÛلسض ال-ولئ-ي
اıصشصض Ÿن- - -اقشش- - -ة ك - -ل
ال-ت-حضشÒات اÿاصش-ة ب-ع-ي-د
األضشحى بتسشخ 500 Òتاجر
لضش - -م - -ان اŸداوم - -ة خ Ó- -ل
يومي العيد وتطبيق برنامج
أام- -ن -ي صش -ارم وت -وف ÒاŸواد
ال-غ-ذائ-ي-ة واسش-ع-ة السشتهÓك
واŸياه الششروب وغÒها ،دون
ا◊ديث عن ““تطبيق القانون
بصش- -رام- -ة““ ع- -ل- -ى اıال -فÚ
ل- -ل- -ن- -ظ- -ام وب- -ي- -ع األضش- -اح- -ي
ب - -ال - -ن - -ق - -اط غ Òالشش- -رع- -ي- -ة
والنظافة واÙيط‚ ،د أان
أاغلب أاميار باتنة  ⁄يلتزموا
ب- -ه- -ذه ال- -ت -ع -ل -ي -م -ات ،خ -اصش -ة
ب- -ب- -ل- -دي- -ات م -روان -ة ،ب -ري -ك -ة،
ا÷زار ،ع Úي -اق -وت ،ت-ي-م-ق-اد،
تازولت وغÒها...
وقد اششتكى اŸواطنون من
غ - -ي- -اب شش- -ب- -ه ك- -ل- -ي Ÿصش- -ال- -ح
ال -ب -ل -دي -ات ‘ م -راق-ب-ة ال-ن-ق-اط
الشش-رع-ي-ة ل-ب-ي-ع األضشاحي ،حيث
اسشتغل اŸوالون والسشماسشرة هذا
الغياب وفتحوا أاسشواقا فوضشوية،
أاعقبها انتششار ﬂيف لطاولت
بيع لوازم نحر األضشاحي والتي
شش -وه م -ن -ظ -ره -ا ال-وج-ه ا÷م-ا‹
ل-ل-م-ح-ي-ط وع-اد ان-تشش-ار األوسش-اخ
وال- - -ق- - -م- - -ام - -ة ‘ ك - -ل ال - -ط - -رق
والسشاحات العمومية.
ا÷دير بالذكر ‘ األخ ،Òأان
عيد األضشحى ورغم كل اŸظاهر
السش -ل-ب-ي-ة ال-ت-ي ي-ق-وم ب-ه-ا ال-ب-اع-ة
والسشماسشرة والتجار ،يبقى فرصشة
ت -ت-وح-د ف-ي-ه-ا ق-ل-وب ا÷زائ-ريÚ
واŸسش -ل -م Úوم -ن -اسش -ب-ة ع-ظ-ي-م-ة
يسشتدرك فيها اإلنسشان ما فاته
م- -ن ط- -اع- -ات م- -ن خÓ- -ل ن- -ح -ر
األضش-ح-ي-ة وال-ت-ق-رب ب-ه-ا إا ¤ال-له
سش -ب -ح -ان -ه وت -ع-ا ¤وال-ت-ذل-ل إال-ي-ه
لقبولها وغفران الذنوب.
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إلزيادإت ترإوحت ب 6 Úآإلف و 15أإلف دج

مضساربون يلهبون سسوق أŸاشسية بالعاصسمة ‘ أليوم ما قبل أألخÒ
أإل- -هب مضس- -ارب- -ون سس- -وق إŸاشس -ي -ة ‘
لضسحى
لخ Òل-ع-ي-د إ أ
إل-ي-وم م-ا ق-ب-ل إ أ
إŸبارك .وترإوحت إلزيادإت ‘ أإسسعار
لضس - -اح - -ي ب - -ب - -عضس ن- -ق- -اط إل- -ب- -ي- -ع
إ أ
بالعاصسمة ب 6 Úآإلف و 15أإلف دج،
لم -ر إل -ذي أإث -ار إسس -ت -ي-اء إŸوإط-ن،Ú
إ أ
إل -ذي -ن سس -م -حت ل -ه -م وف -رة إل -ع -رضس
ب - -ب - -حث أإفضس - -ل إÿي- -ارإت إŸت- -اح- -ة.
إل-ت-ف-اصس-ي-ل ‘ ه-ذإ إلسس-ت-طÓ-ع إل-ذي
قامت به ““إلشسعب““ عشسية إلعيد.

العاصسمة :حمزة ﬁصسول

سش -ي -ارات -ه -م وال -روائ -ح ال -ك -ري-ه-ة
واألوسش -اخ وﬂل -ف-ات-ه-م م-ن ع-لب
الكارتون التي يÎكونها لي Óأامام
اŸن -ازل و‘ ال -ط -رق ،وبسش -ب -ب -ه-ا
ت- -ت- -ط- -ور ‘ أاغ- -لب األح -ي -ان إا¤
شش- -ج- -ارات ي- -ت- -دخ -ل م -واط -ن -ون
آاخ -رون ل -ل -فصش -ل ب -ي -ن -ه -م ،ح -يث
ي -ت -ح -ج -ج ال-ب-اع-ة ب-غ-ي-اب أام-اك-ن
Ÿم -ارسش -ة Œارت -ه -م اŸوسش -م -ي-ة
واŸواطنون باإلزعاج وﬁاصشرة
رائحة الت Íلهم ،إاضشافة لبقايا
 Óوالت Íالتي تدخلها الرياح
الك أ
إا ¤منازلهم كل مسشاء وتعبوا من
إاخ- -راج- -ه -ا بشش -ك -ل ي -وم -ي ،وبÚ
هؤولء وأاولئك تبقى فرق الرقابة
م- -ن مصش- -ال- -ح األم- -ن وم- -دي -ري -ة
التجارة والبلديات الغائب األك.È

العدد
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عرفت أاسشعار األضشاحي ،أامسض ،زيادات
متفاوتة مقارنة Ãا كان عليه ا◊ال ‘
األي -ام ال -ق -ل -ي -ل -ة اŸاضش-ي-ة .واخ-ت-ل-فت آاراء
اŸوال Úحول هذا الرتفاع ،الذي رآاه بعضض
منطقيا ويخضشع لقاعدة السشوق ،بينما حمل
بعضض آاخر اŸسشؤوولية للدخÓء على اŸهنة
م-ن السش-م-اسش-رة ال-ذي-ن ي-ب-ح-ث-ون ع-ن ال-رب-ح
السشريع.
رصش -دت ““الشش -عب““ أاج -واء م-ا ق-ب-ل ال-ي-وم
األخ Òبسشوق أاولد فايت ،أاحد أاك Èنقاط
ال -ب-ي-ع وأاشش-ه-ره-ا ع-ل-ى مسش-ت-وى ال-ع-اصش-م-ة،
ح -يث وق -فت ع -ل -ى ارت -ف -اع ﬁسش-وسض ك-ان
وراءه مضش- -ارب- -ون يسش- -ع- -ون إا ¤اسش- -ت- -غ Ó-ل
السش-اع-ات ال-ق-ل-ي-ل-ة ق-ب-ل األضش-حية ،لتحقيق
أاقصش - -ى األرب - -اح ع - -ل - -ى حسش - -اب ج - -ي - -وب
اŸواطن.Ú
وتراوحت الزيادات ب ٦ Úآالف و 15أالف
دج ،األمر جعل قاصشدي السشوق يصشفونه
ب- -الرت -ف -اع ا÷ن -و ÊاŸث Òل Ó-سش -ت -غ -راب،
خ -اصش -ة وأان -ه ح -دث ب Úعشش -ي -ة وضش-ح-اه-ا
ي معيار واضشح.
ودون اÿضشوع أل ّ
ودخل عدد من اŸواطن ‘ Úسشجالت
كÓمية مع هؤولء ““السشماسشرة““ ،الذين ⁄
ي-ت-ق-ب-ل-وا ﬁاول-ة إاخضش-اع-ه-م Ÿن-طق األمر
ال- -واق -ع .وق -ال أاح -د ال -راغ -ب ‘ Úاق -ت -ن -اء
أاضشحية العيد ““عششية أامسض األول كان سشعر
سشلعتك ل يتجاوز  4٦أالف دج ،واليوم تقول
لنا  ٦0أالف دج .ماذا تغّير ‘ ظرف ليلة؟““،
ل-ي-ج-يب اŸع-ن-ي ق-ائ““ :Ó-ال-ل-ه غ-الب ارت-ف-ع
السشوق اليوم““.

و ⁄يجد أاحد الباعة أايّ إاششكال ‘ وضشع
سشقف سشعر كباششه عند  ٦8أالف دج ،مؤوكدا
أان أاقصشى حّد Ÿسشاعدة زبائنه هو التخلي
لهم عن  2000دج ،لÒد بعضض اŸسشتهلكÚ
ب -ال -ق -ول““ :السش -ل -ع -ة سش-ل-ع-تك ون-ح-ن أاسش-ي-اد
جيوبنا .لن نششÎي بهذا الثمن““.
غ Òب - -ع- -ي- -د ه- -ذا ا◊ّي- -ز ،رفضض ب- -عضض
اŸوال Úاقتناصض الفرصشة األخÒة وأابقوا
على نفسض األسشعار التي افتتحوا بها السشوق
‘ األيام القليلة اŸاضشية .وأاوضشح واحد
‡ن ي -كسش-ب-ون ق-وت-ه-م م-ن ت-رب-ي-ة اŸاشش-ي-ة
أاسشباب الرتفاع ا÷نو Êقائ Óلنا““ :ا÷ميع
متفق على أان أاسشعار هذه السشنة منخفضشة
مقارنة بالعام اŸاضشي والذين يبيعون اليوم
بـ ٦0أالف دج فما فوق ،ليسشوا موال Úوإا‰ا
سشماسشرة ومضشاربون““.
ودع-ا ﬁدث-ن-ا السش-ل-ط-ات ال-ع-م-وم-ية إا¤
تكثيف الرقابة على أامثال هؤولء ،مفيدا
““يجب أان يقتصشر بيع األضشاحي على من
Áلكون بطاقة فÓح وموال ،فهم أاصشحاب
اŸه - -ن- -ة وي- -ع- -رف- -ون ج- -ي- -دا اŸع- -ط- -ي- -ات
اŸوضشوعية التي –دد السشعر““.
وع -ن األسش-ب-اب ال-ك-ام-ن-ة وراء ان-خ-ف-اضض
األسشعار مقارنة بالسشنة اŸاضشية ،اعÎف
أاحد الباعة بذلك قائ Óلنا““ :األسشواق التي
خضشعت لتسشي Òالسشلطات العمومية قلبت
اŸوازين ومنحت اŸواطن Úفرصشة اقتناء
األضشحية بالسشعر الذي يتناسشب وقدرتهم
الششرائية بدل اÿضشوع Ÿنطق التجار““.
وأاضش -اف““ :ال -ع -ام اŸاضش -ي ك-انت أاصش-غ-ر
أاضشحية ل يقل ثمنها عن  35أالف دج ،هذه
السشنة األسشعار ابتداء من  25أالف دج فما
فوق““ .وتابع““ :هناك أايضشا عامل أاسشاسشي
ﬁدد للسشعر واŸتمثل ‘ أاسشعار األعÓف،
ف -رغ -م ح -ال-ة ا÷ف-اف ال-ت-ي م-ي-زت م-ط-ل-ع
السشنة إال أانها كانت ‘ اŸتناول عموما““.
وتراوحت أاسشعار اŸاششية ‘ أاولد فايت
عموما ب 33 Úأالف دج إا ٦8 ¤أالف دج.
ولششك أان السش- -اع- -ات ال- -ق -ل -ي -ل -ة ال -ب -اق -ي -ة
وضشرورة البيع والششراء سشيدفع السشوق إا¤
م -زي -د م -ن اŸد ،ي -رج -ح أان Áي -ل لصش -ال -ح
اŸواطن ‘ اليوم األخ.Ò

مشسهد يعود كل موسسم عيد

أسسعار ألفوأكه تلتهب بسسطيف

عششية عيد األضشحى اŸبارك لهذا العام ،تششهد ﬂتلف أاسشواق ولية سشطيف حركة
دؤووبة من اŸواطن Úلقتناء أاضشحية العيد وكذلك ﬂتلف السشلع السشتهÓكية لهذه
اŸناسشبة.
‘ هذا اإلطار ،عاينت ““الششعب““ خÓل جولتها ببعضض األسشواق ،ارتفاعا ﬁسشوسشا ‘
أاسشعار بعضض الفواكه ،على غرار العنب الذي يباع بـ 150دج ،واإلجاصض الذي ل يقل
ا÷يد منه عن سشعر العنب .أاما البطيخ األصشفر فÎاوح سشعره ب 70 Úإا 80 ¤دج ‘
بعضض اÓÙت .كما عرف سشعر اللفت السشعيدي الذي تششتهر به اŸنطقة إلعداد
الكسشكسشى وهو طبق اليوم الثا Êللعيد ،ارتفاعا جنونيا ،بسشبب ندرته وكÌة الطلب
عليه ،حيث يعرضض بسشعر  250إا 300 ¤دج.
‘ مقابل هذه األسشعار ،ششهدت اÓÙت ندرة نسشبية ‘ مادة ا◊ليب اŸدعم
Óسشواق انتششار ا◊رفي ÚاŸتخصشصش‘ Ú
كالعادة .كما تعرف اŸواقع اÙاذية ل أ
ششحذ السشكاك Úوبيع ﬂتلف لوازم عملية الذبح وإاعداد الششواء.
أام-ا ع-ل-ى صش-ع-ي-د ال-تضش-ام-ن ،ف-ت-ت-واصش-ل ال-ع-م-ل-ي-ات ال-تضش-ام-ن-ي-ة التي تؤوطرها عديد
ا÷معيات للتÈع للعائÓت الفقÒة بأاضشحية العيد ،خاصشة ‘ مدينتي سشطيف والعلمة،
حيث سشتصشل األضشاحي إا ¤عديد البيوت من اŸششرف Úونششطاء هذه ا÷معيات حيث
يرتقب أان يصشل العدد اإلجما‹ حوا‹  150أاضشحية.

مفاتيح ألسسكن ألتسساهمي لـ 420عائلة

وإلدخال الفرحة وتصشبح مضشاعفة على العائÓت ،فرحة العيد وفرحة السشتفادة من
سشقف ،بر›ت السشلطات اÙلية لولية سشطيف خرجة إا ¤عاصشمة الولية ،أامسض
السش -بت ،م-ن أاج-ل تسش-ل-ي-م م-ف-ات-ي-ح الشش-ق-ق لـ 420ع-ائ-ل-ة مسش-ت-ف-ي-دة م-ن ب-رامج السشكن
التسشاهمي والÎقوي اŸدعم ،بحي الهضشاب ‘ ا÷هة الششمالية الششرقية للولية.
أاما مصشالح األمن ،بحسشب مصشدر منها ،وسشعيا منها إا ¤ضشمان حضشور مكثف
ıتلف وحداتها ‘ اŸيدان ،بششكل يضشمن تأام ÚاŸواطن ويحمي ‡تلكاته ،مع ششغل
أاهم الفضشاءات والسشاحات العمومية التي تششهد إاقبال واسشعا للجماه ÒخÓل عيد
األضشحى اŸبارك ،وضشعت ششرطة سشطيف ،على غرار باقي اŸصشالح األمنية األخرى
اŸوزعة ع ÈالÎاب الوطنيﬂ ،ططا أامنيا ﬁكما سشتسشخر خÓله كافة إامكاناتها
اŸادية والبششرية ،مع مضشاعفة تواجد وحداتها اŸيدانية بششكل يضشمن حضشور تعداد
كاف من عناصشر الششرطة ع Èالطرق واÙاور الكÈى ،لتجنب الختناق اŸروري،
و–قيقا للسشيولة اŸرورية ع Èأاهم اŸدن الكÈى وحفاظا أايضشا على سشÓمة وأامن
اŸواطن من أاي اعتداء.

سسطيف :نورالدين بوطغان

ا’حد  ١١سسبتمبر  ٢٠١٦م
الموافق لـ  ٠٩ذي الحجة  ١٤٣٧هـ
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لحدى مزأرع مربي أŸوأشسي بقسسنطينة
““ألشسعب““ تتنقل إ

وفرة واسستقرار أاسسعار األضساحي تث Òارتياح اŸواطنÚ
لسسعار ألتي تسستوقف أŸوأطن ‘
لضسحية بأاسسعار معقولة ،رغم أ أ
لسسر ولقتناء أ أ
أيام معدودة قبل ألعيد ،تتسسابق أ أ
لنها سسنّة حميدة وبكل أبعادها ألجتماعية
بدأية عرضش أŸاشسية إأل أن أقتناء أضسحية ألعيد مهما كان أ◊ال أ
لضسحية لهذأ
لطفال .أل–اد ألعام للتجار وأ◊رفي Úأ÷زأئري ،Úأكد أن سسعر أ أ
وألقتصسادية وفرحة تدخل قلوب أ أ
لجرأءأت ألصسارمة ألتي أتخذتها ألسسلطات ألعمومية من أجل مكافحة
ألعام يقل عن  30ألف دج ،وذلك حسسب أ إ
ألتهريب على أ◊دودÃ ،ا فيه تهريب أŸوأشسي.

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

قسسنطينة :مفيدة طريفي
’جراءات عام Óحاسسما ‘
شسكلت هذه ا إ
انخفاضض أاسسعار اŸاشسية واسستقرارها إا’ أان
عوامل أاخرى ضساغطة قد تبدد هذا اŸعطى
’ي -ج -اب -ي ،وه -ي ال -ع-وام-ل ال-ت-ي تشس-م-ل‘ ،
اإ
’عÓف هذا العام بفعل
جانب منها ،توفر ا أ
’مطار خÓل فصسلي الشستاء والربيع
تسساقط ا أ
اŸاضس - -ي ،Úع - -ل - -ى ن - -ح- -و ي- -ج- -ع- -ل اŸوالÚ
’ضساحي ،ما يؤودي إا¤
””Áتنعون”” عن بيع ا أ
قلة العرضض ‘ ظل ارتفاع الطلب.
غ Òأان هذا العامل ’ Áثل شسيئا أامام ما
يلجأا إاليه السسماسسرة ‘ كل عام من مضساربة
’ضساحي ،وهي اŸضساربة التي
‘ أاسسعار ا أ
–دث عدة مرات ‘ سسلسسلة البيع الواحدة
’ضس -اح -ي إا¤
وع -ل -ى ن -ح -و ي -وصس -ل أاسس -ع -ار ا أ
مسس-ت-وي-ات ت-ف-اج-ئ اŸواط-ن Úم-ث-ل-م-ا وقفت
عنده ””الشسعب”” بقسسنطينة.

’حدى اŸزارع
‘ جولة اسستطÓعية لنا أ
’ب-ق-ار واŸاشس-ي-ة وال-ت-اب-ع-ة
اÿاصس -ة بÎب-ي-ة ا أ
’حدى الفÓح Úالشسباب Ãنطقة كحالشسة
إ
كبار التابعة لبلدية ع Úعبيد والتي تبعد عن
و’ية قسسنطينة بـ  ٤5كلم ،بدأانا ‘ رحلة
’ضس-اح-ي ل-ه-ذا
ال-ب-حث ع-ن ح-ق-ي-ق-ة أاسس-ع-ار ا أ
العام خاصسة مع توفر كل العوامل التي Œعل
انخفاضض سسعر الرأاسض الواحد ضسرورة ’بد
منها.
ل -دى دخ -ول -ن -ا ل -ب -اب اŸزرع -ة وج -دن -ا
اŸاشس -ي-ة م-ع-روضس-ة ب-ط-ري-ق-ة ت-ل-فت ا’ن-ت-ب-اه
وŒلب اŸواطن للشسراء ذلك بدءا من نوعية
الÎبية التي يحظى بها القطيع وكذا اŸتابعة
’عÓف والرعي الطبيعي
البيطرية ونوعية ا أ
’مراضض
وهي الطريقة التي تبعده عن كل ا أ
التي تهدد اŸاشسية .
مالك اŸزرعة ””حشسيشسي رياضض”” قال لنا:
’خر إا’ أان
’سسعار من موال آ
”” رغم تضسارب ا أ
ضسمان النوعية متوفر وهو عكسض ما يعرضسه

خروج ألسسماسسرة من دأئرة ألبيع سساهم ‘ أسستقرأر بورصسة أŸوأشسي

تراجع ‘ أاسسعار األضساحي يثلج صسدور اŸواطن Úبسسيدي بلعباسس
تشسهد أسسوأق أŸاشسية بسسيدي بلعباسش
لضس-ح-ى ،ح-رك-ة Œاري-ة
عشس-ي-ة ع-ي-د أ أ
نشس- -ط- -ة صس- -اح -ب -ه -ا إأسس -ت -ق -رأر وت -رأج -ع
لسسعار بسسبب ألوفرة وكÌة
ملحوظ ‘ أ أ
لسس-وأق أل-ث-م-ان-ي-ة
أل -ط-لب ،ح-يث ت-ع-ج أ أ
للف
أŸنتشسرة ع Èبلديات ألولية با آ
م - - -ن رؤووسش أŸاشس - - -ي - - -ة م - - -ن ﬂت- - -ل- - -ف
ألسس Ó- - - -لت وت - - - -وأف - - - -دأ ك- - - -بÒأ Ÿوأ‹
ألوليات ألسسهبية أÛاورة ،وهو ما دفع
أŸوأط -ن◊ Úسس -م م -وق-ف-ه-م وألشس-روع ‘
إأق- -ت- -ن- -اء أضس- -اح- -ي- -ه -م ب -أاسس -ع -ار أث -ل -جت
صسدورهم بعد أن تهاوت بنسسب تÎأوح
م - -ا ب 20 Úوح-ت-ى .٪ 30ه -ذأ م-ا وق-فت
ع -ن-ده ““ألشس-عب““ ب-ع ÚأŸك-ان ‘ رصس-ده-ا
لبورصسة أŸوأشسي.
وصسل سسعر الكباشض الكبÒة إا ٤٣ ¤أالف دج
بعد أان بيعت السسنة الفارطة بأازيد من  ٦5أالف
دج ،فيما  ⁄يقفز سسعر ا◊و‹ عن  ٣٠أالف دج
أاما ا◊ولية فÎاوح سسعرها ما ب ١8 Úوحتى
 ٢٣أالف دج ،هذا تراجع الطلب بشسكل كلي عن
النعاج ‘ ح Úاسستقر سسعر اŸاعز ما ب٩ Ú
آا’ف و ١5أالف دج.
وبحسسب العارف Úبشسؤوون أاسسواق اŸاشسية
فإان اŸيزة الغالبة لهذا اŸوسسم هي خروج
السس- -م- -اسس- -رة واŸضس- -ارب Úم -ن دائ -رة ال -ب -ي -ع
والشسراء بسسبب ركود السسوق منذ أاسسابيع وتنقل
اŸوال Úب- -أان- -فسس- -ه- -م إا ¤اأ’سس- -واق Ÿب -اشس -رة
عمليات البيع دون وسسائط ومضساربة ،فضسÓ
عن توفر اأ’من داخل اأ’سسواق.هذا وأارجع
آاخرون الوفرة بعد غلق كل منافذ التهريب
التي كانت سسببا ‘ النزيف الكب Òللقطعان

ع Èا◊دود الغربية سسابقا ‘ ،ح Úقال بعضض
اŸوال Úبأان غÓء اأ’عÓف وإارتفاع تكاليف
تربية اŸواشسي كان سسببا ‘ بيعهم Ÿاشسيتهم
تفاديا للخسسارة.
ويذكر أان السسلطات اÙلية لو’ية سسيدي
بلعباسض قررت فتح  8أاسسواق لبيع اŸواشسي
ب-ك-ل م-ن ب-ل-دي-ات سس-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسض ،تÓ-غ ،ب-ن
باديسض ،سسفيزف ،رأاسض اŸاءŸ ،طار ،عÚ
الÈد وهي اأ’سسواق التي تتوفر على اأ’من
وال-رق-اب-ة ال-ب-ي-ط-ري-ة ،ح-يث ” تسس-خ Òأاط-باء
بياطرة مناوب Úباأ’سسواق اŸذكورة التي ”
فتحها طيلة اأ’سسبوع وحتى ليلة العيد.

دعوة لتجنب أاخطار الكيسس اŸائي
بعد إاحصساء  7حالت ‘ 2016
من جهتها جددت مديرية الصسحة لو’ية
سس-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسض دع-وت-ه-ا ل-ل-م-واط-ن Úل-تجنب
أاخطار الكيسض اŸائي ،واإ’سستعانة باأ’طباء
البياطرة اŸناوب Úأايام العيد ‘ حالة ظهور
شسكوك حول اإ’صسابة ،ومن ” التخلصض من
اأ’عضساء اŸصسابة بالطرق واأ’سساليب اآ’منة
ك-ال-ردم وإاسس-ت-ع-م-ال اŸع-ق-مات وتفادي رميها
بطرق عشسوائية لتجنب تنقلها إا ¤ا◊يوانات
التي تتحول إا ¤ناقل أاسساسسي للمرضض.وحسسب
رئيسض مصسلحة السسكان السسيد رابح العلمي
فقد سسجلت اŸصسلحة تراجعا ملحوظا ‘
عدد اإ’صسابات بالكيسض اŸائي حيث أاحصست
 ٧حا’ت سسنة  ،٢٠١٦مقارنة بـ ١٢حالة سسنة
 ،٢٠١5و ١٦حالة سسنة .٢٠١٤

Œنيد  5فرق لتنظيف اÙيط
من بقايا عمليات الذبح
جندت مصسلحة ا◊ظائر والنظافة التابعة
لبلدية سسيدي بلعباسض  5فرق سستعمل بالتناوب
خÓل يومي العيد ،حيث ” تسسخ ÒفرقتÚ
صسباح اليوم اأ’ول تعمل من الفÎة اŸمتدة من
ال -راب -ع -ة ح-ت-ى السس-اب-ع-ة صس-ب-اح-ا ،أام-ا ال-ف-رق
الثÓث اŸتبقية فسستؤودي مهامها خÓل ثاÊ
أاي -ام ال -ع -ي -د ‘ ج -م -ع ب -ق-اي-ا أاضس-اح-ي ال-ع-ي-د
وال -ت -دخ -ل ع -ل -ى اŸسس -ت -وى ال-ن-ق-اط السس-وداء
وال -رم -ي ال -عشس-وائ-ي ل-ل-ن-ف-اي-ات ال-ت-ي ق-درت-ه-ا
اŸصس -ل-ح-ة ب-ح-وا‹ سس-ب-ع-ة ن-ق-اط ،فضس Ó-ع-ن
عمل مؤوسسسسة نظيف -كم التي سستسسخر عددا
هاما من أاعوانها لتنظيف اÙيط Ãختلف
أاحياء اŸدينة.
وم -ن ج -ه -ت -ه ق -ام ف -رع ال -دي -وان ال -وط -ن-ي
ل -ل -ت -ط -ه Òب -وضس -ع ب -رن -ام -ج م -داوم -ة خ -اصض
باŸناسسبة خÓل أايام العيد من أاجل ضسمان
التدخÓت ومنع اإ’نسسدادات بشسبكات الصسرف
الصسحي ،بعد أان أاطلق حملة –سسيسسية واسسعة
للحفاظ على ›اري الصسرف الصسحي ودعى
اŸواطن Úللمسساهمة بشسكل إاجابي ‘ هذه
اŸبادرة بعدم رمي الفضسÓت وبقايا اأ’ضسحية
‘ ال- -ب- -ال- -وع -ات وه -و ال -تصس -رف ال -ذي يضس -ر
بالشسبكة ويتسسبب ‘ انسسداد اأ’نابيب وتعطل
سس ÒاÙطات.

سسيدي بلعباسس :غ .شسعدو

١٧١٣١

فيما تتحدى زرأئب أضساحي ألعيد ألقوأن Úبوهرأن

اإلنتشسار الواسسع للوازم ذبح األضساحي تثﬂ Òاوف السسكان
ت - -ع - -رف م - -وأق - -ع شس - -ح- -ذ ألسس- -ك- -اكÚ
ب -ع -اصس -م -ة أل -غ -رب أ÷زأئ -ري ،وه -رأن،
روأج -ا ك -بÒأ وإأق -ب-ال م-ن-ق-ط-ع أل-ن-ظ،Ò
لع-م-ال أل-ت-ق-ليدية
ك-وأح-دة م-ن أك Ìأ أ
لضس- -ح- -ى أŸب- -ارك،
أرت - -ب - -اط- -ا ب- -ع- -ي- -د أ أ
تسس -ت -ق -ي -م م -ن خ Ó-ل -ه -ا ع -م-ل-ي-ة أل-ذب-ح
لضساحي .إأنه مشسهد ترصسده
وتقطيع أ أ
““ألشسعب““ بعاصسمة ألغرب أ÷زأئري كل
موسسم عيد.

وهران :براهمية مسسعودة

’سسواق الفوضسوية ع Èعديد
السسماسسرة با أ
’سس-ط-بÓ-ت ال-عشس-وائ-ية
ال-ن-ق-اط فضس Ó-ع-ن ا إ
’حياء الريفية وحتى ا◊ضسرية””.
اŸنتشسرة با أ
’سس -ع -ار ع -ل -ل اŸرب-ي
وح -ول اسس -ت -ق -رار ا أ
واŸوال ””حشسيشسي رياضض”” أانها راجعة إا¤
’عÓف التي ورغم توفرها
اسستقرار سسعر ا أ
’خرى للمضساربة وهو
إا’ أانها تتعرضض هي ا أ
ما يجعلنا ندفع ضسعف السسعر لÎبية هذه
’خÒة.
اأ
وم -ن خ Ó-ل ه -ذه ا÷ول -ة ال-ت-ي ق-م-ن-ا ب-ه-ا
واقÎب- -ن- -ا Ãوج- -ب- -ه- -ا ب- -اŸواط- -ن Úال- -ذي- -ن
وجدناهم يختارون أاضسحية العيد بهسستÒية
ذلك ‘ ظ -ل ال -ت -وف -ر وال -ن -وع -ي -ة ال-ت-ي ن-الت
إاعجابنا حيث عÈوا لنا ‘ اŸتناول والنوعية
’ضس -ح -ي -ة أان
’حسس -ن شس -راء ا أ
م -ت -وف -رة م -ن ا أ
السس-ع-ره-ا م-ن م-زرع-ة فÓ-ح-ي-ة ت-ه-ت-م بÎب-ية
اŸواشس -ي وم -راق-ب-ت-ه-ا ‘ ﬁي-ط ط-ب-ي-ع-ي ’
’مراضض.
تخÎقه ا أ

العدد
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توسسعت اŸهنة ‘ السسن Úاأ’خÒة ،حيث
صسار يعتمد فيها على التيار الكهربائي ‘
شس -ح-ذ السس-ك-اكÃ Úخ-ت-ل-ف أاح-ج-ام-ه-ا ،ال-ت-ي
ت -ع -رف Œارت -ه -ا ان -تشس -ارا م -ه -و’ ،م -ع رداءة
اŸن -ت -وج اŸع -روضض ،ال -ذي ي -ل -زم اŸواط -نÚ
Œديده كل سسنة.
’ح -ظ-ن-ا خÓ-ل ج-ول-ت-ن-ا ا’سس-ت-طÓ-ع-ي-ة
ببعضض اأ’حياء الوهرانية ،انتشسار باعة الفحم
والت Íوالشسوايات ،إا’ أان ما يسستدعي الوقوف
عنده هو بيع اأ’سسلحة البيضساء من سسفافيد
وسسكاكﬂ Úتلفة اأ’حجام ،خاصسة ‘ اأ’حياء
الشسعبية والنقاط اŸعروفة باإ’جرام.
ما أاثار تخوف اŸواطن ،Úالذين اعتÈ
ب -عضس -ه-م لـ«الشس-عب”” بسس-وق اŸدي-ن-ة ا÷دي-دة
الشسه Òاأ’مر ‘ منتهى اÿطورة ،وهو ما
يسستدعي حسسبهم فرضض الرقابة.
على صسعيد آاخر اشستكى السسكان من غÓء
لوازم الذبح ،حيث تراوحت أاسسعار اÛمر
ب ١٠٠٠ Úو٣٠٠٠دج .أاما الفحم فÎاوح سسعره
ب ٧٠ Úو 8٠دج للكغ الواحد ،فيما تراوحت
أاسسعار السسكاك Úاÿاصسة بالذبح ب٤٠٠ Ú
و ٦٠٠دج ،أام- -ا ت- -لك اÿاصس- -ة ب- -ال -ت -ق -ط -ي -ع
فÎاوحت أاسسعارها ما ب ٢٠٠ Úو ٣٠٠دج ،فيما
تراوحت أاسسعار السساطور ب 8٠٠ Úو ١٠٠٠دج،
وأاسسعار السسفافيد ما ب ١٠٠Úو ٢٠٠دج.
اأ’سسعار التي باتت ترهق كاهل اŸواطن
ال-بسس-ي-ط ،ت-زام-نت أايضس-ا م-ع غÓ-ء اأ’ضس-ح-ي-ة
ال-ت-ي ت-ع-رف ال-ط-ري-ق إا ¤زرائ-ب-ه-ا ب-ال-ب-اه-ية،
وه -ران ،ف -وضس -ى ع -ارم -ة ‘ ،دي -ك -ور يشس -وه
سسمعة اŸدينة ،وهو ما أاثار اسستياء العديد من
اŸواط- -ن Úال -ذي -ن ي -ق -ط -ن -ون Ãح -اذاة ه -ذه
النقاط.
ي- -ح -دث ه -دا ب -ال -رغ -م م -ن ال -ت -ع -ل -ي -م -ات
ال -واضس -ح -ة ال -ت -ي ت -نصض ع-ل-ى وج-وب حصس-ول
اŸوال Úع -ل -ى رخصض ب -ي -ع اŸاشس-ي-ة م-ن ق-ب-ل

رؤوسساء البلديات ‘ اأ’ماكن اŸرخصض بها،
تفاديا للفوضسى ،واŸشساكل التي قد تنجم عن
ع -دم م -راق -ب -ة اŸاشس -ي -ة ال -ت-ي ت-ت-واج-د ع-ل-ى
مسستوى هذه النقاط العشسوائية’ ،سسيما منها
اأ’م- -راضض واأ’وب- -ئ- -ة ال- -ت- -ي تصس- -يب اأ’غ -ن -ام
واŸاشسية.
Óشسارة جندت و’ية وهران  ١٢٩نقطة
ل إ
Óضس-اح-ي م-رخصس-ة م-ن-ها  ١8مسستثمرة
ب-ي-ع ل -أ
فÓحية تبيع اأ’ضساحي مباشسرة للمسستهلك،
طبقا لتعليمة وزارة الفÓحة والتنمية الريفية
والصسيد البحري ،تتواجد على مسستوى بلديات
بئر ا÷ ،Òأارزيو ،ع ÚالÎك ،السسانيا ،الكرمة
ووادي تليÓت.
سسبق وأاعلنت اŸفتشسة البيطرية الرئيسسية
على مسستوى اŸصسالح الفÓحية ،السسيدة بن
شس -ي -خ ن -ب -ي-ل-ة ع-ن Œن-ي-د أازي-د م-ن  ٦٠طبيبا
بيطريا Ÿراقبة نقاط بيع اأ’ضساحي إا ¤غاية
ال -ي -وم اأ’ول م -ن ع -ي -د اأ’ضس -ح -ىÃ ،ا ف -ي -ه -ا
ال -ن -ق -اط ال -غ ÒاŸرخصس -ة م -ن أاج -ل ضس -م -ان
سسÓمة اأ’ضسحية.
و‘ ذات الوقت الذي تسستعد فيه اأ’سسر ‘
ﬂت -ل -ف م -ن -اط -ق ال -و’ي -ة ل Ó-ح -ت-ف-ال ب-ع-ي-د
اأ’ضس- -ح- -ى اŸب- -ارك ون- -ح -ر اأ’ضس -اح -ي ف -إان
مشسكلة بيئية ،تسستدعي Œند مصسالح البيئة
والصس -ح -ة ال -ع -ام-ة ‘ ال-ب-ل-دي-ات وذلك ب-إازال-ة
ﬂلفات حظائر اŸواشسي من جهة وتشسديد
الرقابة على ﬂلفات الذبائح يوم العيد.
وللحد من تلك اآ’ثار السسلبية اÙتملة،
ج- -ن- -دت اŸؤوسسسس- -ة اıتصس- -ة ‘ ال -ن -ظ -اف -ة
وال -ت -ط -ه Òب -وه -ران –سس -ب-ا ل-ع-ي-د اأ’ضس-ح-ى
اŸبارك أاك Ìمن  5٠عون نظافة مع تسسخÒ
أاك Ìمن  ٢٠٠شساحنة ›ّهزة.
وأاوضسحت مصسادر مسسؤوولة بذات اŸؤوسسسسة
‘ حديثها لـ«الشسعب”” ،أانه ” وضسع برنامج
خاصض للتكفل بجمع فضسÓت اأ’ضساحي قبل
العيد وخÓل يومي العيد بصسفة خاصسة ،وهذا
ب -ال-ت-نسس-ي-ق م-ع ال-ب-ل-دي-ات اŸع-ن-ي-ة ل-ل-ح-د م-ن
انتشسار النفايات.
وت- -ه- -دف اÿط- -ة ،ب- -حسس- -ب -ه ،إا ¤ت -ع -ب -ئ -ة
ومضساعفة عدد ا◊اويات اıصسصسة ÷مع
النفايات والنقاط السسوداء ،مع توزيع اأ’كياسض
ال -ب Ó-سس -ت -ي -ك -ي -ة ›ان -اÃ ،ا ف -ي -ه -ا اأ’سس -واق
ا÷وارية Ÿا تخلفه من أاعÓف وفضسÓت،
حسسب نفسض اŸصسدر الذي اسستغل الفرصسة
لتحسسيسض اŸواطن Úبأاهمية احÎام مواعيد
وضس- -ع ال- -ن- -ف- -اي- -ات وŒم- -ع -ي -ه -ا ‘ اأ’م -اك -ن
اıصسصسة لها.

لضساحي تتهاوى بعد تشسديد ألرقابة على ألشسريط أ◊دودي
أسسعار أ أ

السسماسسرة يرفعون الفارق ‘ األسسواق الداخلية واألضسحية ‘ متناول ا÷ميع

تعيشش أسسوأق أŸاشسية بالشسرق أ÷زأئري،
لضس-ح-ى أŸب-ارك،
أي -ام -ا ق -ل -ي -ل -ة ق-ب-ل ع-ي-د أ أ
لسسعار عكسش ألسسنوأت أŸاضسية
أسستقرأرأ ‘ أ أ
أل -ت -ي ق -ف-زت ف-ي-ه-ا إأ ¤مسس-ت-وي-ات ق-ي-اسس-ي-ة،
وتعت Èأسسوأق عنابة بورصسة أسسعار كباشش
أل-ع-ي-د ع-ل-ى مسس-ت-وى أل-ولي-ات ألشس-رقية ،إأذ
لسسعار ‘
لخ Òأسستقرأرأ ‘ أ أ
لسسبوع أ أ
شسهد أ أ
مسس-ت-وي-ات م-ق-ب-ول-ة وف-ق أل-ق-درة ألشس-رأئ-ية
ل- - -ل- - -م- - -وأط - -ن أ÷زأئ - -ري ،ح - -يث ت - -رأوحت
لضسحية ذأت أŸسستوى أŸتوسسط ب 35 Úألف
أ أ
إأ 80 ¤ألف دينار جزأئري ،بينما  ⁄تتجاوز
لضس-اح-ي أŸم-ي-زة ذأت أل-ن-وع أ÷ي-د ح-دود
أ أ
 100أل-ف دي-ن-ار ج-زأئ-ري وه-ي ذأت-ه-ا ك-انت
لعوأم ألفارطة تتجاوز
حسسب ألعارف ‘ Úأ أ
سسعر  150ألف دينار جزأئري.
م- -ن زاوي -ة أاخ -رى ع -رفت اأ’سس -واق ع -روضض
أاعداد كبÒة من اŸاشسية على مسستوى العديد
من اأ’سسواق ،حيث حضسرت اأ’ضساحي وغاب
اŸشسÎي ،ل -ت -تضس-اع-ف أاع-داده-ا م-ؤوخ-را بسس-بب
عزوف العائÓت عن الشسراء مبكرا أ’ن أاغلبها ’
“لك مكان تضسع فيه اأ’ضساحي ،اأ’مر الذي
تخوف منه اŸوالون كثÒا ب Úتكهنات ارتفاع
اأ’سسعار ‘ اأ’يام اأ’خÒة قبيل عيد اأ’ضسحى
وب ÚاŸرجح ’نخفاضسها بسسبب الركود الكبÒ
‘ عمليات البيع ‘ اأ’سسابيع اأ’و.¤
– ⁄افظ أاسسعار اأ’ضساحي مع انطÓق العّد
التناز‹ لعيد اأ’ضسحى اŸبارك على اسستقرارها
ح -يث شس-ه-دت أاسس-واق اŸواشس-ي ب-ب-ل-دي-ات و’ي-ة
سس- -وق أاه- -راسض م- -ن- -ذ ب- -داي -ة اأ’سس -ب -وع ا÷اري
” تسسجيل  ٣٠أالف دج
ارتفاعا ملحوظا ،أاين ّ
ك-حّ-د أادن-ى ل-ل-ك-بشض ال-واح-د ف-ي-م-ا ي-ب-ق-ى السسوق
اأ’سسبوعي لبلدية اŸراهنة الوحيد الذي فيه
اأ’سس -ع -ار م -ع -ق -ول -ة ،ح -يث أاج -م -ع ال -ع -دي-د م-ن
اŸتسسوق Úالذي قصسدوا اأ’سسواق اأ’سسبوعية،
بأان اأ’مر Œاوز حدود اŸعقول ،بوصسول الكبشض
إا ¤حدود  ٧٠أالف دينار جزائري كاملة ‘ اأ’يام
اأ’خÒة ،فيما قفزت النعجة متوسسطة ا◊جم

إا ¤حدود  ٣٠أالف دينار.
وق- -د أارج- -ع ب -عضض اّŸوال Úبسس -وق اه -راسض،
ا’رتفاع اÙسسوسض الذي شسهده سسعر الكباشض
خÓل اأ’سسبوع اأ’خ’ Òسستقبال العيد إا ¤كÌة
السسماسسرة الذين يسستغّلون هذه اŸناسسبات للّربح
السس -ري -ع ع -ل-ى حسس-اب اŸواط-ن ال-بسس-ي-ط ح-يث
يشسÎون الكباشض بأاثمان معقولة قبل نحو شسهر
ث ّ-م ي -ل -ه -ب -ون اأ’سس -ع -ار ق-ب-ل ال-ع-ي-د ب-أاي-ام ق-ل-ي-ل-ة
وي -ح -ت-ك-رون السس-وق اّÙل-ي-ة م-ا يضس-ع اŸواط-ن
البسسيط ‘ حÒة من أامره ‘ البحث عن السسعر
الذي يناسسبه.
اأ’مر الثا Êالذي فتح بورصسة أاسسعار كباشض
ال -ع -ي -د ع -ل -ى مصس-راع-ي-ه-ا ه-و السس-م-اسس-رة ع-ل-ى
مسستوى نقاط البيع الفوضسوية والتي يضسع الباعة
أاع- -داد ك- -بÒة م- -ن اŸاشس -ي -ة ل -ل -ب -ي -ع ‘ أاسس -واق
م -ف-ت-وح-ة ويضس-ع-ون ل-ه-ا أاسس-ع-ار أاح-ي-ان-ا خ-ي-ال-ي-ة
وبالتا‹ ‚د اأ’سسواق اأ’سسبوعية باتت –ذو
حذو نقاط البيع هذه ‘ –ديد اأ’سسعار ،وأاغلب
هؤو’ء هم Œار موسسميون يسستثمرون ‘ قدوم
ه -ذه اŸن -اسس-ب-ة ل-ل-كسسب السس-ري-ع وب-ال-ت-ا‹ ف-ه-م
زبائن من الدرجة الثانية والثالثة عكسض اŸربي
الذي يأاخذ من الكباشض هامشض ربح معقول أاو
كما قال احد اŸواطن. Ú
أاج -م-ع م-وال-و ا÷ه-ة الشس-رق-ي-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى
أاسس -واق ق -اŸة سس -وق أاه -راسض ،ع -ل -ى أان أاسس -ع -ار
اŸاشس -ي -ة ه -ذا اŸوسس -م م -ع -ق-ول-ة ج-دا م-ق-ارن-ة
باŸواسسم الفارطة للعديد من اأ’سسباب ،أاهمها
غلق اŸنافذ ا◊دودية بفعل التهديدات اأ’منية،
اأ’مر الذي شسّدد اÿناق على شسبكات تهريب
اŸاشسية باŒاه كل من تونسض وليبيا وكذا ا÷هة
ا÷نوبية على الشسريط ا◊دودي ،اأ’مر الذي
وفر قطعان اŸاشسية لÓسستهÓك الداخلي ما
سس -اه -م ‘ ت -راج-ع اأ’سس-ع-ار ل-و’ اŸضس-ارب-ة م-ن
ط - -رف السس - -م - -اسس - -رة وŒار اŸواسس- -م ل- -ك- -انت
اأ’ضساحي ‘ مسستوى ’ يتجاوز الـ  5٠أالف دينار
Óضسحية ذات النوع ا÷يد.
لأ
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ا÷زائر :آاسسيا مني
‘ هذأ أŸقام دعا سشكان أ◊ي ‘
تصشريح لـ»ألششعب» ،من ألسشلطات أÙلية
إأ ¤إأدرأج مششاريع تنموية وإأعادة ألعتبار
لهذأ أ◊ي ألذي بات يعرف كثافة سشكنية
كبÒة ما يسشتدعي Œسشيد على مسشتوأه
م- -رأف- -ق ج- -وأري- -ة ،م- -ن خÓ- -ل أألسش- -وأق
أ÷وأري- -ة  ،وك- -ذأ ع- -ي -ادة...وغÒه -ا م -ن
أل -ه -ي -اك -ل ألضش -روري -ة أل -ت -ي ي -ح -ت -اج -ه -ا
أŸوأطن ‘ حياته أليومية.
ك -م -ا ي -ط -الب سش -ك-ان أ◊ي بضش-رورة
إأنشش -اء م -ك -تب ب -ري -د م -ن أج -ل ت -خ -ف-ي-ف
ألضشغط أŸسشجل على مسشتوى ألبلدية

باعتبار أن أŸركز أŸوجود حاليا يششهد
حالة كارثية لضشيق مسشاحته خاصشة وأنه
يعرف إأقبال كبÒأ من طرف أŸوأطن ،Úو
أكد ‘ هذأ ألششأان عدد من أŸوأطن‘ Ú
تصشريح لـ»ألششعب» أن حالة هذه أ◊الة
تؤورقهم كثÒأ حيث يسشتغرقون وقتا طويÓ
من أجل تلبية مطلبهم على مسشتوأه.
ك -م -ا أن غ -ي -اب أŸسش -اح -ات أÿضش-رأء
وأŸرأفق ألÎفيهية أÿاصشة باألطفال
م - -ن ب Úأـه - -م أÙاور أل - -ت- -ي ط- -رح- -ه- -ا
أŸوأطنون ما يضشطر عديد ألعائÓت إأ¤
ن -ق -ل أب -ن -ائ -ه -م أ ¤أح -ي -اء ›اورة ع -ل -ى
مسش- -ت- -وى ب- -ل- -دي- -ات أخ- -رى لÎف- -ي- -ه ع -ن
أنفسشهم.

وا‹ سسكيكدة يدعو اŸنتخب Úإا ¤احÎام التعليمات

ضضرورة البحث عن موارد مألية إاضضأفية

شسدد وا‹ سسكيكدة السسيد فوزي
ب- - - -ن حسس ‘ Úاج- - - -ت- - - -م - - -اع اÛلسس
الو’ئي الذي ” تخصسيصسه Ÿناقشسة
ال- - -ت - -حضسÒات اÿاصس - -ة Ãوسس - -م - -ي
اÿري - -ف والشس- -ت- -اء ع- -ل- -ى ت- -ث- -مÚ
اŸم-ت-ل-ك-ات ضس-م-ن آال-ي-ات ال-ب-حث ع-ن
موارد مالية جديدة لبعث مشساريع
تنموية على مسستوى الو’ية .

سسكيكدة :خالد العيفة

ع -قب ألج -ت-م-اع أت-خ-ذ ع-دة إأج-رأءأت
موجها ‘ ذأت ألسشياق تعليمات إأ ¤كل
حسشب مهامه مششددأ على ضشرورة ألعمل
‘ أŸي- -دأن وم- -ت- -اب- -ع- -ة سش ÒأŸشش- -اري- -ع
وﬂت-ل-ف أل-ع-م-ل-ي-ات م-ن خÓ-ل أŸع-اي-ن-ة
ألششخصشية لوضشعية برأمج ألتنمية أÙلية
وأÙافظة على دينامكية ألعمل أ÷اد
وهذأ كله من أجل إأ‚اح برنامج ألدولة
ألرأمي إأ– ¤قيق تنمية ششاملة.
وأسشتهل ألوأ‹ ألجتماع بالتحضشÒأت
أÿاصشة Ÿوسشمي أÿريف وألششتاء حيث
قدم مدير أŸوأرد أŸائية عرضشا مفصشÓ
عن عملية ألتنظيف ألتي أسشتهدفت جل
ت -رأب أل -ولي -ة ،وه -ي أل -ع -م -ل -ي -ة أل-ت-ي ”

ألن -طÓ-ق ف-ي-ه-ا م-ن-ذ م-دة ع-ل-ى مسش-ت-وى
جميع ألبلديات بالتنسشيق مع مؤوسشسشات
ألتنظيف أŸوجودة بسشكيكدة ،وأسشتهدفت
ع -م -ل -ي -ة أل-ت-ن-ظ-ي-ف أل-ت-ي ج-ن-دت ل-ه-ا ك-ل
أل- -وسش- -ائ- -ل وأإلم- -ك- -ان- -ي- -ات ج -ل أألودي -ة
وأÛاري أŸائ -ي -ة ،وك -ذأ ق-ن-وأت صش-رف
مياه أألمطار حيث ” تنظيف  1300مÎأ
طوليا من أألودية بدأئرة سشكيكدة ‘ حÚ
Œري ع -م -ل -ي -ات أل -ت-ن-ظ-ي-ف ل 300قناة
صشرف مياه أألمطار و 920بالوعة ‘ ،يتم
تنظيف  50بالوعة ببلدية حمادي كرومة،
أم- -ا ب -ب -ل -دي -ة ب -ن -ي بشش Òف -ان أل -ع -م -ل -ي -ة
أسش-ت-هدفت  400مÎأ ط -ول-ي-ا م-ن ق-ن-وأت
صشرف مياه أألمطار و 54بالوعة وألعملية
م-ت-ق-دم-ة ب-نسش-بة  90ب -اŸئ-ة ،وي-ت-م أيضش-ا
تنظيف › 221رى مائي على مسشتوى
بلدية رمضشان جمال غ Òأن ألعملية تششهد
نوع من ألتأاخر ليششدد ألوأ‹ أثر ذلك على
ضش- -رورة مضش- -اع- -ف- -ة أ÷ه -ود م -ن ط -رف
أŸؤوسشسش-ات أŸسش-ن-دة إأل-ي-ه-ا ه-ذه أŸه-م-ة
وتدأرك ألتأاخر أŸسشجل قبل حلول فصشل
ألشش -ت -اء م -ع -م -م-ا أإلج-رأء ع-ل-ى ع-دد م-ن
أل-ب-ل-دي-ات أل-ت-ي تشش-ه-د ت-أاخ-رأ ‘ ع-م-ل-ي-ة
ألتنظيف.
كما أكد فوزي بن حسش Úعلى ضشرورة

بعث ﬂطط وقائي للتصشدي للفيضشانات
وتنششيط عمل ألتدخل ألسشريع ،من أجل
م -رور م -وسش -م شش -ت-وي ب-دون ف-ي-اضش-ان-ات،
وجعل هذأ ألخ Òذلك من مهام رؤوسشاء
أل-دوأئ-ر ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع رؤوسش-اء أل-ب-ل-دي-ات
دأعيا إأ ¤ضشرورة عقد أجتماعات تقييمة
بصشفة دورية لدرأسشة ألوضشع ع Èكامل
ترأب ألولية ،مع –ديد أألماكن ألهششة
وألسش -ت -ع -دأد أل -دأئ -م ل -ل -ت -دخ-ل أآل‘ Ê
ح- - -الت ط- - -لب أل- - -ن- - -ج- - -دة م - -ن ط - -رف
أŸوأطن.Ú
وبشش-أان ع-م-ل-ي-ة ت-ث-م ÚأŸم-تلكات على
مسش -ت -وى ت-رأب أل-ولي-ة ف-ق-د شش-دد أل-وأ‹
على إأ“امها ‘ غضشون بحر هذأ أألسشبوع
خصشوصشا وأن ألدولة تسشعى من خÓلها
إأ ¤ألبحث عن موأرد مالية للمحافظة
على حيوية ألعملية ألتنموية أمام ترأجع
أسش- -ع- -ار أل- -ن- -ف- -ط ‘ ألسش- -وق أل- -دول- -ي -ة «
أÿميسس أŸقبل آأخر أجل لطي أŸلف
نهائيا ول أقبل أي عذر من طرف أي
مسشؤوول أو هيئة ول أقبل بالتهاون وأنتفاء
أŸسشؤوولية أŒاه تعليمات أ◊كومة».
للعلم أنه ” تثم 285 Úملكا عقارأي
ب-ب-ل-دي-ة ع-اصش-م-ة أل-ولي-ة م-ن ›م-ل 841
ملكا عقاريان  120ملكا عقاريا ببلدية
حمادي كرومة من ›مل 578ن  424ملكا
عقارأي من ›مل  536ببلدية فلفلة ،
 189من ›مل  494ببلدية ألقل 52 ،ملكا
عقارأي ببلدية بني زيد من ›مل 310
م -ل -ك-ا ع-ق-اري-ا  128 ،م-ل-ك-ا ب-ب-لدية أولد
أعطية من ›مل  173ملكا عقاريا48 ،
ملكا عقاريا من ›مل  55ملكا ببلدية
أخ-ن-اق مايون 244،م- - -ن ب 472 Úببلدية
ك- -رك -رة  52 ،م -ل -ك-ا م-ن ضش-م-ن  66ملكا
عقاريا ‘ بلدية ب Úألويدأن 246 ،ملكا
عقاريا من ب 312 Úملكا ببلدية “الوسس،
فيما ششهدت ألعملية تدنيا كبÒأ بالنسشبة
لبلدية بوششطاطة ،كما ” تسشجيل قيمة
صشفرية ‘ بلديو ألو÷ة بوألبلوط وعدد
من ألبلديات.
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أاعطى وا‹ باتنة خÓل اجتماع
ع -م -ل م-وسس-ع م-ع اÛلسس ال-ت-ن-ف-ي-ذي
ل-ل-و’ي-ة ،ت-ع-ل-ي-م-ات صسارمة Ÿديري
ال-ه-ي-ئ-ة ال-ت-ن-ف-ي-ذي-ة ب-وجوب ضسمان
’ضسحى
اŸداومة خÓل يومي عيد ا أ
’ج-واء ال-ت-ي
اŸب -ارك ،وت-وف Òك-ل ا أ
م- -ن شس- -أان- -ه- -ا ج -ع -ل سس -ك -ان ال -و’ي -ة
ي -ع -يشس -ون ف-رح-ة ال-ع-ي-د ك-ام-ل-ة م-ن
’من ،والقيام
خÓل توف ÒاŸياه وا أ
ب -دوري -ات راج -ل -ة ل -راح -ة السس -ك-ان
ونصس -بت ح -واج -ز ل -تسس -ه -ي-ل ح-رك-ة
اŸرور ،م - -ع إال - -زام ال - -ت- -ج- -ار ب- -ف- -ت- -ح
Óﬁت- -ه- -م ال- -ت- -ج -اري -ة خ Ó-ل أاي -ام
ال- -ع- -ي -د ،م -ه -ددا Ãت -اب -ع -ة صس -ارم -ة
للعملية ومعاقبة كل اŸتقاعسس.Ú

باتنةŸ :وشسي حمزة

م -ن ج -ه -ة أخ -رى ت -ع -ا Êب -عضس أح -ي-اء
ألبلدية من أنتششار ألنفايات هنا وهناك
وت -ع -ف -ن -ه -ا م -ا ي -تسش -بب ‘ ت -ل -وث أل -ب-ي-ئ-ة
وأنبعات منها روأئح كريهة من جهة و
تششوه أŸنظر أ÷ما‹ للمدينة من جهة
أخرى ولعل ألسشبب رأجع إأ ¤غياب ثقافة
رمي ألنفايات حيث ل يتم أحÎأم موأقيت
إأخرأجها فضش Óعن تأاخر وقت رفعها من
ط -رف ع-م-ال أل-ن-ظ-اف-ة م-زأد م-ن ت-ده-ور
ألوضشع أك Ìخاصشة على مسشتوى حي عدل
ح- -ي ت- -رم- -ي ع- -ل- -ى مسش- -ت- -وى أل- -ن- -ق- -ط -ة
أıصشصشة لرمي بطريقة عششوأئية نظرأ
لنقصس أ◊اويات وتلف بعضشها.

ألعدد

ج -اءت ت-ع-ل-ي-م-ات أل-وأ‹ ب-ع-د تسش-ج-ي-ل
خÓل ألسشنوأت أŸاضشية ترأخيا كبÒأ من
طرف أŸسشوؤول ،Úألذين يفضشلون قضشاء
ع-ي-د أألضش-ح-ى ب-ولي-ات-ه-م ،ت-ارك Úسشكان
باتنة يعانون جرأء نقصس ألتزود باŸياه
وإأغÓ- -ق أÓÙت أل- -ت- -ج- -اري -ة ،وغ -ي -اب
وسشائل ألنقل ألفردية وأ÷ماعية .
ب -دوره م -دي -ر أل-ت-ج-ارة ع-يشش-اوي ع-ب-د
أ◊فيظ ،كششف عن برنامج صشارم لضشمان
أŸدأوم -ة ب -ال -ت -نسش -ي -ق م-ع أ–اد أل-ت-ج-ار
أ÷زأئري Úمن خÓل بر›ة  500تاجر
‘ كل أألصشناف من صشيادلة وŒار موأد
غذأئية وغÒها ،يرأقب مدى ألتزأمهم
ب-ال-ت-ع-ل-يمات  75ع- -ون -ا م -ن أŸدي -ري -ة،
ويتعرضس أıالفون لذلك إأ ¤عقوبات
صشارمة تصشل حد ألغلق ألنهائي للمحل.

 20أالف ﬁفظة مدرسسية
لذوي ا’حتياجات اÿاصسة

أسش -ت -ف -اد م -ن -ذ أل -دخ -ول أŸدرسش -ي

أ÷ديد بولية باتنة ،أك Ìمن  20ألف
تلميذ معوز من ذوي ألحتياجات أÿاصشة
من ﬁافظ مدرسشية ›هزة بكل أللوأزم،
وه -ي أŸب -ادرة أل -ت-ي ق-امت ب-ه-ا م-دي-ري-ة
ألنششاط ألجتماعي بالولية تضشامنا مع
ألتÓميذ خÓل ألدخول أŸدرسشي تطبيقا
لسشياسشة ألوزأرة وأإسشÎأتيجية وأ‹ باتنة
ﬁم -د سش -ل -م -ا ،Êأل-ذي دع-ا إأ ¤ت-ك-ث-ي-ف
ألعمل ألتضشامني خÓل ألدخول أŸدرسشي
ل-ت-م-ك Úج-م-ي-ع أل-تÓ-م-ي-ذ خ-اصشة من فئة
ذوي ألح -ت -ي -اج -ات أÿاصش-ة م-ن م-زأول-ة
ألدرأسشة ‘ ظروف جيدة لتسشهيل عملية
أإدم-اج-ه-م لح-ق-ا ‘ أÛت-م-ع ل-تسش-ت-ف-ي-د
أل - -ولي - -ة م - -ن ك- -ف- -اءأت- -ه- -م ‘ ﬂت- -ل- -ف
ألقطاعات وألتخصشصشات.
وقد قامت ذأت أŸصشالح بتوزيعها على
أل -ف -ئ -ات أÙروم -ة وذوي ألح -ت-ي-اج-ات
أÿاصش -ة ع-ل-ى تÓ-م-ي-ذ  61ب-ل-دية ،وّ“ت
ع- -م- -ل- -ي- -ة إأحصش- -اء أŸع- -ن -ي Úم -ن خ Ó-ل
خرجات ميدأنية لتفحصس وضشع ألفئات
أŸع -اق -ة ب -ك -ل أن -وأع -ه -ا دأخ -ل أل-ه-ي-اك-ل
أŸدرسشية.
و‘ سش -ي -اق م -تصش -ل ،ق -امت أ÷م -ع -ي -ة
أل -وط-ن-ي-ة Ÿسش-ان-دة أألشش-خ-اصس أŸع-اقÚ
ألÈكة بولية باتنة ،بتوزيع ألعششرأت من
أÙاف- -ظ أŸدرسش- -ي -ة ع -ل -ى أل -ت Ó-م -ي -ذ
أŸع -وزي -ن ب -اŸن -اط -ق أل -ن-ائ-ي-ة ب-ال-ولي-ة،
خاصشة ‘ أإطار برنا›ها ألسشنوي حسشب
م -ا أشش-ار إأل-ي-ه رئ-يسس أ÷م-ع-ي-ة ع-ب-د أل-ل-ه
بوخالفة ،ألذي دعا أ÷ميع إأ ¤تسشهيل
عملية أإدماج فئة أŸعاف ‘ ÚأÛتمع
لتمكينهم من أبسشط حقوقهم وهو أ◊ق
‘ ألتعليم.
وك-انت ج-م-ع-ي-ة ألÈك-ة ب-ب-ات-نة ألسشباقة
خ Ó- -ل ألسش - -ن - -وأت أألخÒة إأ ¤أل - -ع - -م- -ل
أÒÿي وألتضشامني مع ذوي ألحتياجات
أÿاصش -ة ،أألم-ر أل-ذي ثّ-م-ن-ه أول-ي-اء ه-ات-ه
ألفئة.

 2951طفل اسستضسافتهم بومرداسس

تكّفل بأأبنأء ا÷نوب والهضضأب

اسستقبلت مراكز العطل والÎفيه
ل -و’ي -ة ب -وم -رداسس ‘ إاط-ار ب-رن-ام-ج
قطاع الشسباب والرياضسة الهادف إا¤
ف -ت -ح فضس-اءات الشس-ب-اب أام-ام أاط-ف-ال
ا÷نوب والهضساب العليا  2951طفل
ه -ذه الصس -ائ -ف -ة ”ّ ،ت-وزي-ع-ه-م ع-ل-ى
م -راك -ز وﬂي -م -ات الشس -ب-اب خ-اصس-ة
ت- - -لك اŸت- - -واج- - -دة ‘ ال- - -ب- - -ل - -دي - -ات
السس -اح -ل -ي -ة ،ح-يث شسّ-ك-لت اŸن-اسس-ب-ة
’ب-ن-اء ا÷ن-وب لÓ-سس-تجمام
ف-رصس-ة أ
بشسواطئ الو’ية.

بومرداسس :ز ــ كمال

أف- -وأج ألشش- -ب- -اب وأألط -ف -ال أل -ذي -ن
أسشتقبلتهم ولية بومردأسس مثلما جرت
عليه ألعادة ،توّزعت ب Úعدة مرأكز منها
م -رأك -ز أل -ع -ط -ل -ة وألÎف-ي-ه ب-ب-ل-دي-ة دلسس
وأل -ك -رم -ة ،أل -ت -ي أسش-ت-ق-ب-لت  2200طفل
تÎأوح أعمارهم ب 6 Úو 14سشنة ششملت 5
دورأت بدأية من  18جوأن أ ¤غاية 3
سش - -ب- -ت- -م Òأ÷اري ق- -ادم Úم- -ن ولي- -ات
تيسشمسشيلت ،بششار ،أŸسشيلة ،أم ألبوأقي
وسشطيف بتعدأد  480طفل ‘ كل دورة،
كان نصشيب مركز قضشاء ألعطل وألÎفيه

للششباب دلسس  ،1حوأ‹  1016طفل ،و577
ط- -ف- -ل Ãرك -ز دلسس  ،2ف -ي -م-ا ك-ان م-رك-ز
قضشاء ألعطل وألÎفيه للكرمة  607طفل.
أم -ا ف -ي -م -ا ي -خصس ب -رن -ام -ج ت -ن -ق Ó-ت
ألشش-ب-اب ف-ق-د أسش-ت-ق-ب-لت ولي-ة بومردأسس
إأ ¤غاية  3سشبتم 751 Èششاب من ولية
أألغوأط على مدى  8دورأت أبتدأء من
 16ج -وأن أل -ف -ارط ،وه -م شش -ب-اب تÎأوح
” أسشتقبالهم
أعمارهم ب 18 Úو 35سشنة ّ
على مسشتوى مركز ألششباب لرأسس جنات
وأل -ك -رم-ة ،ح-يث ك-انت أŸن-اسش-ب-ة ف-رصش-ة
للششباب من أجل ألسشتجمام وألسشتمتاع
ب-نسش-م-ات أل-ب-ح-ر وخ-ل-ق جسش-ورأ ل-ل-تقارب
وألتوأصشل مع أبناء ألششمال.
ه- - -ذأ وك- - -انت «ألشش- - -عب» ق - -د ق - -امت
باسشتطÓع لظروف أسشتقبال أطفال ولية
تيسشمسشيلت Ãركز ألÎفيه بدلسس ،ألذين
أسش-ت-ف-ادوأ م-ن ب-رن-ام-ج ث-ري ب-ال-نشش-اطات
أل -ف -ن -ي -ة وألÎف -ي -ه -ي -ة أنسش-ت-ه-م أل-ظ-روف
أŸناخية وأŸعيششية ألصشعبة ،خاصشة وأن
أألغ -ل -ب -ي-ة م-ن-ه-م ي-ن-ح-درون م-ن ع-ائÓ-ت
م- -ع -وزة ل -يسس Ãق -دوره -ا ت -وف Òف -رصش -ة
ألبنائهم من أجل ألÎفيه وقضشاء ألعطلة
ألصشيفية وأŸدرسشية على ششاطئ ألبحر.

األحد  ١١سسبتم ٢٠١٦ Èم
الموافق لـ ٠٩ذي الحجة  ١٤٣٧هـ

من مراسسلينا
مرسصى بن مهيدي وجهة أŸصصطاف Úبامتياز

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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مششروع القرية السشياحية ببونعا‰ Ëوذج لÓسشتثمار اÙلي
‘ أقصصى أŸنطقة ألغربية من أ÷زأئر ،و‘ قرية بونعاÃ Ëرسصى بن مهيدي يقف ألّزأئر على مشصروع سصياحي ضصخم
لصصاحبه ألسصيد مدّوخ ﬁمد ،ألذي أعطاه كل ما Áلك قصصد ألشّصروع ‘ أسصتغÓله فورأ ،وهذأ باسصتقبال ألعائÓت من كل
ألو’يات ،وهذأ ما يتم حاليا تدريجيّا وفق ألوقائع أليومية ‘ ع ÚأŸكان.

مرسسى بن مهيدي :جمال أوكيلي
ل‚از اŸذهل القائم على  ٥٣أالف مÎ
هذا ا إ
مربع يعود عقاره إا ¤عائلة مدّوخ ﬁمدَ ،عْقدها
م- -ث- -بت ع- -ل -ى أان -ه صس -ال -ح ل -ل -ب -ن -اء ومسس ّ-ج -ل ل -دى
اÙافظة العقارية بالغزوات منذ .٢٠٠٧
لسسÎاتيجي للمكان وقربه من
نظرا للموقع ا إ
هذا الشّساطئ ال ّسساحر ،واŸنظر اّ ÿ
Óب والطّبيعة
اŸبهرة Ÿرسسى بن مهيدي ⁄ ،تتبادر إا ¤ذهن
السسيد مدّوخ إال فكرة واحدة ،واقÎاح وحيد أال
وهو تكييف اŸشسروع اŸراد تشسييده مع اŸنطقة
ذات ال ّ-ط -اب-ع السس-ي-اح-ي ال-ت-ي تسس-تضس-ي-ف ك-ل سس-ن-ة
حوا‹  ٤مÓي Úمصسطاف ،يتوافدون على هذه
ا÷ه-ة ب-أاع-داد ه-ائ-ل-ة ب-ال-رغ-م م-ن ان-ع-دام ه-ي-اكل
لقامة.
اإ
وه -ك -ذا ف -ق -د ق ّ-رر السس -ي -د م -دّوخ خ -وضض ه-ذه
الّتجربة الفريدة ‘ هذه ا÷هة من الوطن ،متحديا
لدارية التي أارادت كبح هذه الّرغبة
كل العراقيل ا إ
العميقة ،التي هي Ãثابة إاضسافة قوية Ÿسسار الفعل
السسياحي بولية تلمسسان.
ومنذ  ،٢٠١٢دخل هذا الرجل ‘ معÎك بناء
ق-ري-ة سس-ي-اح-ي-ة ع-ل-ى اŸسس-اح-ة ال-ه-ائ-ل-ة اŸذك-ورة
سسالفا ‘ شسكل بناءات أاولية ،عند اسستÓمها تعرضض
للبيع مباشسرة ما ترّتب عن ذلك من عائدات تسستغل
ل‚از.
ثانية ‘ ا إ
وهذا ما يعت Èبالتمويل الذاتي البعيد كل البعد
عن القروضض اŸأاخوذة من البنوك ،كما يفعل ذلك
الكث Òمن اŸسستثمرين اŸودعŸ Úلفات ‘
ه- -ذا الشس- -أان ،إاّل أاّن السس- -ي -د م -دّوخ
يرفضض رفضسا قاطعا التوجه
إا ¤ه- - -ذه اŸؤوسّس- - -سس - -ات
اŸالية من أاجل إا“ام
لشس -غ -ال ا÷اري-ة،
اأ
وإا‰ا انشس - -غ- -ال- -ه
لسساسسي وهّمه
اأ
لوحد
اأ
وال -وح -ي -د ه -و
الّتهيئة
اÿاصس -ة ب -ه-ذا
اŸرّك - -ب ،وه- -و
ن - - -داء وّج - - -ه - - -ه
ﬁم -د م-ن ال-ق-لب
‡زوج بصس -رخ -ة م-ن
لعماق لدعوة مصسالح
اأ
ال - -ب - -ل- -دي- -ة وال- -ولئ- -ي- -ة إا¤
لسس -راع ‘ ه -ذا ال -ع-م-ل خ-دم-ة
اإ
للّنشساط الّترفيهي بهذا الّناحية.
وما عايّناه ‘ هذه القرية يؤوّكد ما يصسدر من
ه -ذه ال ّ-ط -ل -ب -ات ‘ شس -ك -ل م-راسسÓ-ت إا ¤رئ-يسس-ي
البلدية والدائرة ‘  ١٠و  ١٨مارسض  ،٢٠١٢وهذا
لسستكمال ما تبّقى من أاجزاء البناء اŸقّررة ‘
اıطّط اÿاصض.
ول ت -ب -ع -د ال -ق -ري-ة السس-ي-اح-ي-ة لـ «ب-ون-ع-ا »Ëع-ن
شساطئ مرسسى بن مهيدي سسوى بـ  ٤كلم فقط،
–يط بها مناطق بيدر ،بوكانون وا◊دود الغربية،
وما أا‚زه مّدوخ ليسض حÈا على ورق أاو ›رد
أاوه- -ام ،أاو الّ- -ت- -سس- -وي -ق لـ «سس -ي -اسس -ة ال -ه -ف»
والّتحايل

التّهيئ ـة تبقـ ـى انششـغـ ـ ـ ـا’ ’سشتكمـ ـ ـ ـال اŸرّكـ ـ ـب
والّتÓعب ،بل أاّنه آامن إاÁانا قاطعا بهذا اŸشسروع،
لج - - -ال
ب - - -دل - - -ي - - -ل ا آ
اّ ıصسصسة

مناشصدة و’ية تلمسصان

وي -ح -ت -وي ه -ذا اŸرّك -ب السس-ي-اح-ي ع-ل-ى ثÓ-ث-ة
ل‚از) و ٢٤٩إاقامة ،مسسبح،
فنادق (إاثنان ‘ طور ا إ
مقهتان ،مطعم بـ  ٣طوابق ،بيتزيريا ،وﬁل لبيع
لضسافة إا ¤توف Òعيادة ،صسيدلية،
اŸثلجات ،با إ
حضسانة ،مسسجد ومركزان للكهرباء .وÃبادرة منه
Óن-ارة ال-ع-م-ومية
أاق-ام السس-ي-د م-دّوخ خ-ط-وط-ا ل -إ
Ãسس-اع-دة مصس-ال-ح «سس-ون-ل-غ-از» ،ويسسّ-دد حتى
ف- -ات -ورة السس -ت -ه Ó-ك ال -ت -ي وصس -لت خ Ó-ل
لخ Òإا ٢٠٠ ¤أالف دينار ول أاحد
الثÓثي ا أ
يسس -اع -ده ‘ ذلك ،ب -ل ي-ت-حّ-م-ل الّ-ت-ك-ال-ي-ف
لوحده دون أاي تدّخل آاخر ،وهذا من أاجل
توف Òالكهرباء ‘ ﬁيط
اŸركب،

ل ت -ت -ج -اوز
الـ  ٣سسنوات اŸتبقية حسسب صساحبه .واŸطلع
على ما قام به ل يتوانى
‘ توجيه له كل عبارات
الشسكر والتهنئة نظرا لضسخامة اŸشسروع ‘
ح -د ذات -ه ،وال -ذي  ⁄ن -ع -ت -د ع -ل -ي-ه ‘ ح-ول-ي-ات
اسستثماراتنا ،كل ما صسرفه كان من جيبه ،وصسل
إا ¤سسقف  ٤٨مليار سسنتيم ،وقد قّيمه ‘ دفÎ
الشسروط بـ  ١٠٢مليار سسنتيم.
وبالنسسبة
للمصسطافÚ
ال - -ذي - -ن يصس - -ل- -ون ‘
سساعات متأاخرة أاو الذين يخرجون للتنزه لي.Ó
وأابدى السسيد مّدوخ ﬁمد أامله ‘ أان تكون
ال ّسسلطات اÙلية بولية تلمسسان عند مسستوى
لم -ال اŸع ّ-ل -ق -ة ع -ل -ي -ه-ا م-ن أاج-ل م-راف-ق-ة ه-ذا
اآ
اŸشس- -روع السس -ي -اح -ي ح -ت -ى يسس -ت -ك -م -ل ب -الشس -ك -ل
اŸطلوب ،خاصسة ما له عÓقة مباشسرة بالتّهيئة،
ال -ت-ي تسس-ت-دع-ي مسس-اع-دة م-ن ا÷ه-ات اŸسس-ؤوول-ة،
Óعباء ،وÃثابة
وهذا ‘ حد ذاته يعّد تقاسسما ل أ
إاظ -ه -ار ن -واي -ا حسس -ن -ة ب -اŒاه ال -ت -ك -ف-ل ب-اŸل-ف-ات
لسستثمارية التي تودع لدى اŸصسالح اıتصسة
اإ
اŸعنية باسستÓم هذه اŸشساريع ،من خÓل إادراجها
ضسمن أاولوياتها وفق توجيهات السسلطات العمومية،

ال -ت -ي ت -ؤوّك -د ي-وم-ي-ا ع-ل-ى ضس-رورة م-ت-اب-ع-ة مسس-ائ-ل
السستثمار ع Èالوليات ،غ Òأاّنه أاحيانا تصسطدم
لدارة ال -ذي صس -عب ع -ل -ي -ه
لرادة بسس -ل -وك ا إ
ه- -ذه ا إ
التأاقلم مع كل ما هو مغاير Ÿا اعتادت عليه.
هذا اŸشسروع السسياحي الهام بالنسسبة Ÿنطقة
مرسسى بن مهيدي التي تبعد عن عاصسمة الولية
تلمسسان بـ  ١٠٠كلم ،له مدخل حيوي وهذا من
خÓل ال ّ
طريق ال ّسسريع الذي يؤوّدي إا ¤آاخر نقطة
من ا◊دود الغربية ،يحمل مواصسفات عاŸية ‘
سس ÒاŸركبات ،هو مفخرة بالنسسبة للجزائر ،من
ال -ع -اصس -م -ة إا ¤ال -ب -ل -ي -دة ،ع Úال -دف -ل -ى ،الشس-ل-ف،
غليزان ،مسستغا ،Âوهران ،بلعباسض ،تلمسسان إا¤
غاية مغنية ‘ ،سسويعات معدودة Œد نفسسك وجها
لوجه مع اŸناطق ا÷زائرية اŸتخمة للحدود
لنسس-ان ال-ذي
ال -غ -رب -ي -ة ،ه -ادئ -ة ه-دوء ا إ
ي -ع -يشض ف -ي -ه -ا ،اŸه -ت-م ب-أارضس-ه أاو
Œارته .هنا أابلغنا البعضض من
السس -ك -ان ب -أاّن ال -ك -ث Òم -ن
ال- - - -ن - - -اسض ع - - -ادوا إا¤
خدمة الفÓحة بعد
لجراءات
اإ
ال ّصسارمة
اّŸت - -خ - -ذة ضس- -د
الّ-ت-ه-ريب خاصسة
الوقود،
وت -ن -اقصست ه-ذه
ال-ظ-اه-رة بشس-كل
ك - - - -ب ‘ Òه- - - -ذه
النواحي.
ه - - - -ذا اŸرّك - - - -ب
السس -ي -اح -ي ،اŸسس-ت-غ-ل
ح- -ال- -ي -ا ج -زئ -ي -ا ،وال -ذي
ي - -ت- -واج- -د ب- -ه ال- -ب- -عضض م- -ن
اŸصس - -ط- -اف ،Úيسس Òب- -ط- -ري- -ق- -ة
احÎافية من قبل صساحبه ،وهذا بتوفÒ
كل ما يحتاجونه ،وتسسهيل اÿدمات اŸطلوبة على
مسستوى هذا الفضساء التّرفيهي ،حارصسا شسخصسيا
على مرافقة كل من يزور هذا اŸكان بالسستفادة
من الّراحة اŸقّررة وأايام العطلة.
وهدوء السسيد مدّوخ ﬁمد وتعامله الّراقي مع
لق-ب-ال ع-ل-ى م-رّك-ب-ه
ق -اصس -دي -ه ،سس -م -ح ل -ل -ك -ث Òب-ا إ
السسياحي بالرغم من بعد اŸسسافة أاي إا ¤غاية
ا◊دود الغربية ،هناك عائÓت مقيمة عنده تتمّتع
ب -اŸن -اخ ا÷م -ي -ل ج -دا ب -ه-ذه اŸن-ط-ق-ة ،واŸوق-ع
اÿيا‹ Ÿرسسى بن مهيدي ،وهذا عندما تعانق
ال -غ -اب -ة الّشس -اط -ئ ‘ صس -ورة ل ت -راه -ا إاّل ‘ ه -ذه
ا÷هة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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حملة تطوعية وإسشعة لتنظيف أإحياء مدينتي وإدي جر و إلعفرون
شسهدت أامسص أاحياء وŒمعات سسكنية شسعبية ،بكل من بلديتي العفرون
ووادي جر إا ¤الغرب من البليدة ،حملة نظافة مؤسسعة ،شساركت فيها
السسلطات اÙلية واÛتمع اŸد ‘ ،Êخطؤة لتحسس Úورفع صسفة الؤسسخ
’حياء الشسعبية.
التي باتت عنؤانا تشستهر به غالبية ا أ
ا◊دث الذي أاثار اسشتحسشان السشكان الذين ثمنوا
ا◊ملة التطوعية اŸثمرة التي جمعت ما يزيد عن
الـ 600طن من ا’وسشاخ والنفايات ،ششمل  27موقعا
بأاحياء بورومي وبني موÁن وبني جماعة ووادي
جر والعفرون.
ششارك ‘ حملة النظافة مؤوسشسشات جمع وردم
ال -ن -ف -اي -ات ال-و’ئ-ي-ة ،م-ؤوسشسش-ت-ا ا’ن-ارة وا◊دائ-ق،
با’ضشافة اŒ ¤نيد حوا‹  1000ششخصس ،وتسشخÒ
أاك Ìمن  100آالية وششاحنة ومعدات نظافة ،حولت
ا’حياء ا ¤ما يششبه خلية النحل.
السش -ك -ان ت -اب -ع-وا ب-اه-ت-م-ام ا◊م-ل-ة ال-ت-ي ان-ط-ل-قت
صشبيحة أامسس بجرافات و ششاحنات النظافة ناقلة
النفايات واأ’وسشاخ واأ’تربة التي احاطت بالبنايات
والعمارات .من جهتهم ،قام أاعوان مؤوهل Úبتنقية
›اري تصش- -ري- -ف م- -ي- -اه اأ’م- -ط- -ار وال -ب -ال -وع -ات
الرئيسشية –سشبا Ÿوسشم اأ’مطار القادم .
كما ششملت العملية قصس اأ’ششجار وغرسس أاك Ìمن
 1000شش -جÒة ون -ب -ت -ة زي -ن -ة ،وت-ن-ظ-ي-ف اÛاري

اŸائ -ي -ة ال -ك -بÒة ،م-ث-ل وادي ب-ورم-ي م-ن اأ’وسش-اخ
وال -ق -م -ام -ة ال -ت-ي ب-اتت ك-اب-وسش-ا ‘ ج-ب Úالسش-ك-ان
وال-ع-ائÓ-ت ،ن-ت-ي-ج-ة ال-روائ-ح ال-ك-ريهة اŸنبعثة من
أاطرافه.
وأاثارت حملة النظافة اسشتحسشان وفرحة السشكان،
داع Úلتكرارها ‘ اŸسشتقبل إ’عادة جمالية تلك
اأ’حياء الششعبية إا ¤سشابق عهدها ،وتزيح من أامام
السشكان مششهد اأ’وسشاخ التي أاصشبحت ديكورا يطبع
ويÓزم يوميات اŸواطن.
ووج -ه السش-ك-ان ‘ تصش-ري-ح-ه-م لـ»الشش-عب» ن-داءه-م
بتنظيم حمÓت تعبيد الطرقات واأ’رصشفة ،والتي
هي ا’خرى بحاجة إا ¤تهيئة ،خاصشة وأان موسشم
اأ’م- - -ط- - -ار والÈد ع- - -ل- - -ى اأ’ب - -واب ،وأاب - -ن - -اؤوه - -م
اŸتمدرسشون عانوا ويعانون من السش Òوسشط برك
مياه التسشاقط واأ’وحال ،وكأان ا’مر يتعلق بأاحياء
نائية فقÒة ومتخلفة ،وليسس بأاحياء مدن عريقة ‘
التاريخ مثل مدينة العفرون.

البليدة :لينة ياسسمÚ

 1.22مليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار لتهيئـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة  400حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي بوهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرإن
تسس -ع-ى و’ي-ة وه-ران ،ب-ال-ن-ظ-ر إا ¤م-ؤؤهÓ-ت-ه-ا
السسياحية وتطلعات السساكنة والفاعل ÚاÙلي،Ú
إا ¤ت-ن-ف-ي-ذ ع-م-ل-ي-ات ال-ت-ه-ي-ئ-ة اÿاصسة بـ 400حي
حضس -ري ع -ل -ى مسس -ت -ؤى ب -ل -دي-ات ال-ؤ’ي-ة الـ‘ 26
أاجالها اÙددة ،وذلك بعد أان ” تخصسيصص غÓف
ما‹ يزيد عن  1مليار و 22مليؤن دينار.

وهران :براهمية مسسعودة

أاوضش -ح رئ -يسس اÛلسس الشش -ع -ب -ي ل -وه -ران ف-ت-ح ال-ل-ه
ششعابني لـ»الششعب» ،مؤوخرا ،أان هذا اŸششروع الذي يعد
ب- -ح -ق أاح -د اأ’وراشس ال -ت -ن -م -وي -ة ال -ه -ام -ة ،ح -ددت ل -ه
السش-ل-ط-ات ال-و’ئ-ي-ة اسشÎات-ي-ج-ي-ة ط-م-وح-ة ،ت-ق-وم على

ا’هتمام بكافة الضشروريات ،كتعبيد الطرقات وتعميم
اإ’نارة العمومية والكهرباء اŸنزلية والغاز ،إا ¤جانب
عدم إاهمال اŸسشاحات اÿضشراء وفضشاءلت التسشلية.
ع-ل-م-ا ب-ان ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ات ،سش-ي-ت-م ت-ف-عيلها وŒسشيدها
اŸيدا Êمن خÓل التمويل الذاتي للبلديات والÈامج
ال -ب -ل -دي -ة ل -ل-ت-ن-م-ي-ة اÙل-ي-ة وك-ذلك اإ’ع-ان-ات اŸال-ي-ة
ال-و’ئ-ي-ة وب-رام-ج ال-ت-ن-م-ي-ة ال-ق-ط-اع-ي-ة’ ،سش-ي-م-ا م-ن-ه-م
اŸدي-ري-ات ال-ت-ي ل-ه-ا عÓ-ق-ة م-ب-اشش-رة ب-ه-ذا ال-ن-وع م-ن
العمليات بعاصشمة الغرب ا÷زائري ،وهران التي يعول
كثÒا على –ديثها وجعلها واحدة من أاجمل اŸدن
اŸتوسشطية.
أاكد هذا رئيسس اÛلسس الششعبي الو’ئي’ ،فتا إا ¤أان

ﬂتلف ÷ان ومصشالح اÛلسس يتابعون عن كثب كافة
العمليات التي اسشتفادت منها ﬂتلف البلديات ،وهذا
Ãجموع  104عملية منها  29عملية ببلدية ب Òا÷Ò
و 19عملية ببلدية وهران و 11عملية ببلديات دائرة عÚ
الÎك و 7عمليات ببلدية بوفاطيسس و 5عمليات ببلدية
حاسشي بونيف ،على أان تتواصشل عمليات التهيئة حتى
“سس كافة البلديات دون اسشتثناء.
وŒدر اإ’ششارة إا ¤أان العديد من الÈامج اأ’خرى
اŸماثلة ،قد ” ا’نتهاء منها ‘ إاطار برامج التهيئة
العمرانية للسشنة اŸاضشية ،اأ’مر الذي حّفز اŸصشالح
الو’ئية على بر›ة عدد آاخر من العمليات التنموية
اÙلية.

يسستقبل أاك Ìمن  200طفل بدءا
من  20سسبتم Èا÷اري

تدشش ـ ـ ـ« Úحـ ـ ـ ـي إلطفول ـ ـ ـ ـة» Ÿرضش ـ ـ ـى
إلتوحـ ـد بـ ـ Íعكن ـ ـون قري ـ ـبا

إإنقـ ـ ـ ـ ـ ـاذ  12ششخصشـ ـ ـ ـ ـ ـا مـ ـ ـ ـ ـ ـن إلغـ ـ ـ ـ ـ ـرق بششوإطـ ـ ـ ـ ـ ـئ وهـ ـ ـ ـ ـ ـرإن

“ّكن حراسس الششواطئ التابعŸ Úديرية ا◊ماية اŸدنية لو’ية وهران خÓل
السشاعات اأ’خÒة من القيام بـ 24تدخÃ Óختلف ششواطئ الو’ية ” ،على إاثره
إانقاذ  12ششخصشا من موت ﬁقق ‘ عرضس مياه البحر.
وحسشب بيان صشادر عن ا◊ماية اŸدنية– ،صشلت «الششعب» على نسشخة منه فإان

ح -راسس الشش-واط-ئ ق-د أاسش-ع-ف-وا  09أاشش -خ -اصس ‘ ع ÚاŸك -ان ،وق-ام-وا خÓ-ل-ه-ا
بتحويل  3آاخرين إا ¤اŸسشتششفى.
علما أاّن ششواطئ وهران ،قد اسشتقبلت خÓل السشاعات اأ’خÒة  80000مصشطاف.

ب .م

–قيــــــــــــق وزارة التجـــــــــــارة يكشســـــــــــف:

ﬂالفـ ـ ـ ـات فـ ـ ـ ـي إإنتـ ـ ـ ـاج وتسشويـ ـ ـ ـق إلقهـ ـ ـ ـوة وإŸمارسشـ ـ ـ ـة إلتجاريـ ـ ـ ـة
” الكشسف عن عدة ﬂالفات ‘ ›ال إانتاج تسسؤيق القهؤة اŸطحؤنة حيث تتعلق اıالفة ا’ك Ìتسسجي Óباضسافة السسكر ‘ تركيبة هذا اŸنتؤج،
حسسبما أاظهره –قيق لؤزارة التجارة –صسلت وأاج على نسسخة منه.
من ب Úاıالفات الرئيسشية ايضشا الطعم اŸر للقهوة
والوسشم اŸغششوشس واسشتبداله Ãكونات ذات ذوق سشيء
وفق هذا التحقيق الوطني الذي ” اطÓقه من طرف
اŸديرية العامة للنوعية وقمع الغشس بالوزارة.
وكان «الهدف من هذه الدراسشة هو ضشمان عدم انبعاث
أاي رائ -ح -ة ك -ري -ه -ة م -ن ال -ق -ه -وة اŸن -ت-وج أاو ذوق سش-يء
وÃعدل رطوبة أاقل او يسشاوي  ‘ 5اŸائة والذي ’
يحتوي على اك Ìمن  ‘ 0 ،2اŸائة من الششوائب و’
يحتوي على سشكر» حسشب الوثيقة.
ف- -م -ن ب 347 Úع-ي-ن-ة م-ن ال-ق-ه-وة اŸط-ح-ون-ة خضش-عت
للتحليل 71 ,عينة كانت «غ Òمطابقة» اي بنسشبة ‘ 21
اŸائ -ة حسشب م -ا اظ -ه-ره ال-ت-ح-ق-ي-ق اŸت-ع-ل-ق Ãط-اب-ق-ة
القهوة اŸطحونة والقهوة اŸسشماة «توريفاكتو».
وأاكدت التحاليل على وجود السشكر ‘ خليط القهوة
اŸرحية Ãعد’ت تÎاوح ب ‘1.5 ÚاŸائة و5ر‘ 7
اŸائ -ة وه -ي ‡ارسش -ة «‡ن -وع-ة» Ãوجب ال-ت-ن-ظ-ي-م-ات
اŸتعلقة بهذا اŸنتوج.
«هذه اıالفة تعد غششا Ãجرد ان اŸنتوج موضشع
ا’ششكال ’ يسشتجيب للتوقعات اŸششروعة للمسشتهلك من
حيث تكوينها» حسشب التقرير اŸتعلق بهذا التحقيق.
وج -اء ‘ ال -ت -ح -ال-ي-ل اŸن-ج-زة أان ال-ع-دي-د م-ن عÓ-م-ات
القهوة اŸطحونة اŸغلفة لها طعم سشيء (مر) وهذا
يعود إا ¤عدم اتقان تقنيات تصشفية القهوة.
و‘ الواقع ,قبل التصشفية ,فإان ششوائب القهوة اÿضشراء
ليسس لديها اي ذوق او نكهة وعملية التصشفية هذه هي
التي تنششر ا’ذواق اıفية ‘ حبات ال Íيؤوكد نفسس
اŸصشدر.
وأاظهر التحقيق كذلك أان أاغلبية القهوة اŸنتجة ﬁليا
هي مزيج من نوعي «الروبوسشتا» و»أارابيكا» لكن مع
تركيز مرتفع للروبوسشتا ،كون هذا النوع ا’خ Òأاقل
سشعرا بكث Òعن «أارابيكا».

«توريفاكتو» منتج غ Òمعروف من طرف إŸسشتهلك
وفيما يخصس اŸنتج اŸسشمى «توريفاكتو» ،القهوة التي
يتم –ميصشها من خÓل إاضشافة كمية ﬁدودة من السشكر
ت - -ق- -در ب  ‘ 5اŸائ- -ة ع- -ل- -ى ا’ك( Ìخ Ó-ل ع -م -ل -ي -ة

ال-ت-ح-م-يصس) ،رك-ز ال-ت-ح-ق-ي-ق ع-ل-ى م-راق-بة مدى احÎام
نسشبة السشكر اŸضشاف ‘ اŸنتج مع كتابة «توريفاكتو»
و–ديد نسشبة السشكر اŸضشاف على الوسشم.
وكششف التحقيق عن عدم مطابقة  6عينات للمنتجات
اŸسشماة «توريفاكتو» من ب– 74 Úلي Óأاي Ãعدل عدم
مطابقة يقدر بـ ‘ 8اŸائة.
وتتعلق حا’ت عدم اŸطابقة اŸسشجلة خصشوصشا بغياب
اششارة «نسشبة السشكر اŸضشافة» على غÓف التعليب ما يعني
عدم إاحÎام إاجبارية إاعÓم اŸسشتهلك و كذا عدم إاحÎام
نسشب السشكر اŸفروضشة والتي تتجاوز كثÒا  5باŸائة.
كما كششف التحقيق أان «توريفاكتو» تبقى ›هولة من
قبل معظم اŸسشتهلك Úالذين يظنون انها قهوة مطحونة
Ãا أان طريقة تقدÁها تششبه
القهوة اŸطحونة

سشواء من حيث الششكل أاو اللون.
وأادى هذا التصشرف إا« ¤خلق اللبسس عند اŸسشتهلكÚ
وبالتا‹ مسشاسس بصشحته خصشوصشا اأ’ششخاصس اŸصشابÚ
بداء السشكري» حسشب التحقيق.
ولغياب تأاط ÒقانوŸ Êادة «توريفاكتو» سشمحت وزارة
التجارة بتسشويق هذا اŸنتوج بششرط إاعÓم اŸسشتهلك
وإاظهارها على غÓف التعليب وكذا ا’ششارة إا ¤نسشبة
السشكر اŸضشافة التي ’ يجب أان تفوق  5باŸائة.
وحسشب اŸدير العام للنوعية و قمع الغشس عبد الرحمن
بن هزيل فإانه يتم حاليا –ضش Òنصس قانو ÊلتأاطÒ
«التوريفاكتو» والعديد من أانواع القهوة اأ’خرى.
وسشجل ‘ اÛموع  452تدخل ‘ ﬂتلف مراحل وضشع
هذين اŸنتوج.Ú
وسشمحت هذه التدخÓت بتسشجيل ﬂ 163الفة سشواء
من حيث النوعية أاو اŸمارسشة التجارية و–رير 71
ﬁضشرا ‘ حق اıالف.Ú
وف-ي-م-ا ي-خصس اŸم-ارسش-ات ال-ت-جارية
تتعلق اıالفات اŸسشجلة والتي
عددها  30بغياب الفوترة ()13
ورفضس اÿضش-وع ل-ل-م-راق-ب-ة
( )9وغ- - -ي- - -اب السش- - -ج - -ل
التجاري ( )4و‡ارسشة
نشش- - -اط Œاري آاخ - -ر
غ Òذلك اŸدون ‘
السش- -ج- -ل ال -ت -ج -اري
(.)4

سشيتم يوم  20سشبتم Èا÷اري إافتتاح «حي الطفولة» على مسشتوى بلدية بن عكنون،
حيث سشيسشتقبل اŸركز أازيد من  200طفل يعا Êمن مرضس التوحد واأ’مراضس النادرة
على مسشتوى ا÷زائر العاصشمة ،حسشب ما صشرحت به مديرة النششاط اإ’جتماعي لو’ية
ا÷زائر.
وأاوضشحت السشيدة معيوشس صشليحة ‘ تصشريح لواج أانه ضشمن الدخول اإ’جتماعي
والدراسشي Ÿوسشم ( )2017-2016يفتتح يوم  20سشبتم Èا÷اري على مسشتوى بلدية بن
ع -ك -ن-ون م-رك-ز «ح-ي ال-ط-ف-ول-ة» (Ãح-اذاة م-رك-ز إاع-ادة ال-ت-أاه-ي-ل) ،ال-ذي تصش-ل ط-اق-ة
إاسشتيعابه إا ¤أازيد من  200طفل يعا Êمن مرضس التوحد واأ’مراضس النادرة من أاجل
التكفل اأ’‚ع بهذه الفئة.
وأاششارت ا ¤أان اŸركز اأ’ول من نوعه على اŸسشتوى الوطني سشÒكز مهامه على
الرعاية و التكفل بحا’ت اأ’طفال الذين يعانون من مرضس التوحد النادر  ,وذلك بعد
تعذر مواصشلة هؤو’ء اأ’طفال اŸصشاب Úدراسشتهم بصشورة مÓئمة ،سشواء على مسشتوى
اŸراكز اıصشصشة لهم أاو باأ’قسشام اÿاصشة عﬂ Èتلف اŸؤوسشسشات الÎبوية.
وأاضشاف اŸصشدر أانه ” –ديد قوائم اŸنتسشب Úللمركز من اأ’طفال ،وسشيتم تأاطÒ
اŸركز من طرف ﬂ 16تصشا ‘ ›ا’ت علم النفسس وعلم اأ’رطوفونيا التابعÚ
لقطاع الصشحة فضش Óعلى الطاقم اإ’داري والتقني .
وبخصشوصس أاهمية «حي الطفولة» أاششارت معيوشس ا ¤أانه مششروع تربوي جديد ذو
طابع اجتماعي تبنته و’ية ا÷زائر لتعزيز الهياكل واŸنششآات اإ’جتماعية التي تتكفل
بذوي اإ’حتياجات اÿاصشة وﬂتلف اإ’عاقات Ãا فيها ا◊ركيةوالذهنية على مسشتوى
و’ية ا÷زائر.
وكششفت أان أازيد من  500طفل يعا Êمن مرضس التوحد واأ’مراضس النادرة على مسشتوى
و’ية ا÷زائر ‘ قائمة اإ’نتظار للتكفل بها وبالتا‹ حسشبها سشيششكل إافتتاح حي
الطفولة «متنفسشا» للعائÓت واŸصشاب Úعلى حد سشواء.
كما سشيخفف الفضشاء اŸرتقب الذي سشيتم Œهيزه بأاحدث الوسشائل البيداغوجية
والÎبوية حسشب ذات اŸصشدر الضشغط على باقي اŸراكز التي تخصشصشها الو’ية
لرعاية فئة اŸعاق ÚوÁنحهم رعاية أاك.È
وذكرت السشيدة معيوشس أان عدد اŸعاق Úعلى مسشتوى و’ية العاصشمة وصشل ل 62أالف
معاق Ãختلف اإ’عاقات Ãا فيها  60باŸئة إاعاقة حركية وسشجلت ظاهرة إارتفاع
حا’ت اإ’صشابة باإ’عاقة الذهنية با÷زائر وهي ظاهرة تسشتدعي الدراسشة.
و‘ إاطار إادماج فئة ذوي اإ’حتياجات اÿاصشة ‘ اŸدرسشة أاوضشحت اŸتحدثة أان
نسشبة التÓميذ من هذه الفئة اŸتمدرسش Úبصشفة عادية –قق نسشبة ‚اح كبÒة ‘
اأ’قسش-ام ال-ن-م-وذج-ي-ة ،ح-يث ح-از ال-ع-دي-د م-ن-ه-م ع-ل-ى شش-ه-ادات ال-ب-اك-ال-وري-ا وال-ت-ع-ليم
واأ’سشاسشي ومنهم يعانون من متÓزمة التوحد.
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بعد جهود دبلوماسسية

يسسعى للمسساهمة ‘
لزمة السسياسسية
حل ا أ

مثل «جبهة النصسرة» سسوف تضسطر
إال -ى ال -ن -أاي ب -ن -فسس-ه-ا ع-ن-ه-م ل-ت-ج-نب
اسستهدافها.
ك-م-ا سس-ي-ت-ع-ي-ن ع-ل-ى ال-ن-ظ-ام السسوري
الذي قال لفروف إانه قد وافق على
ال - -خ - -ط - -ة ال - -ج- -دي- -دة أايضس- -ا وق- -ف
الضس- -رب- -ات ال- -ج- -وي- -ة ضس- -د م -ع -اق -ل
المعارضسة.
وقال كيري «أاريد أان أاؤوكد أان هذه
ال -خ -ط -وة ت-ع-د أام-را أاسس-اسس-ي-ا بشس-ك-ل
ق -ط -ع -ي وه-ي ت-م-ث-ل ح-ج-ر األسس-اسش
لهذه التفاقية.

وإاذا ت -م ت -ط -ب -ي -ق ج -م-ي-ع ال-خ-ط-وات
بشسكل صسحيح فإانه سسيتم النظر إالى
الخطة الجديدة من قبل ك Óالقوتين
بأان لديها إامكانية لتوفير نقطة تحول
بالنسسبة لسسوريا التي تعاني حالة من
الحرب منذ عام .2011
ورحب ب-الت-ف-اق ال-روسس-ي األم-ري-ك-ي
على نطاق واسسع من قبل دعاة السسلم
ونابذي الحروب ومنهم أالمانيا على
لسسان وزير خارجيتها «فرانك فالتر
شستاينماير» حول خطة لوقف إاطÓق
النار في سسوريا والتعاون العسسكري

جبهة ألبؤليزأريؤ تخطر ›لسش أألمن

من الجانبين لمحاربة اإلرهاب داعيا
أاط - - -راف ال - - -ن- - -زاع إال- - -ى الل- - -ت- - -زام
بالتفاقات التي تم التوصسل إاليها في
موعد أاقصساه غدا الثنين.
م -ن ج -ه -ت-ه رحب ي-ح-ي-ى ال-ع-ريضس-ي،
مسس-تشس-ار ال-ه-ي-ئ-ة ال-ع-ل-ي-ا للمفاوضسات
السسورية الممثلة للمعارضسة بالتفاق
ال- -روسس- -ي األم- -ري- -ك -ي ل -ح -ل األزم -ة
السس -وري -ة ب -دءا ب -وق -ف إاط Ó-ق ال-ن-ار
معتبرا األهم في التفاق هو آاليات
تنفيذه على األرضش.

وسشاطة أإل–اد أإلفريقي تؤؤجل زيارتها إأ ¤ألغابؤن

لفريقي ‘ الغابون زيارتها التي كانت
ل–اد ا إ
أارجأات وسساطة ا إ
مقررة أاول أامسش إا ¤إاشسعار آاخر ،حسسبما أاوردته مصسادر إاعÓمية
أامسش ونقلت اŸصسادر عن وزير خارجية الغابون ،إاÁانويل إايسسوزو
لف -ري -ق -ي بشس -أان أازم -ة الن -ت -خ-اب-ات
‚ون -دت ،إان وسس -ط -اء ال–اد ا أ
أارجأاوا زيارتهم للبÓد التي كانت مقررة ا÷معة ◊ Úإاشسعار آاخر.
وأاضساف إان «الرئيسش التشسادي إادريسش ديبي يرأاسش الوسسطاء لكنه عاد مرهقا
من قمة مجموعة العشسرين في الصسين ولذلك تأاجلت الزيارة».
ولم يرد تعليق فوري من تشساد أاو التحاد األفريقي لتوضسيح سسبب تأاجيل زيارة
البعثة األفريقية للغابون.
وكان التحاد األفريقي قد أاعلن منذ أايام اسستعداده إلرسسال بعثة وسساطة رفيعة
المسستوى إالى الغابون من أاجل تسسوية األزمة التي أاعقبت النتخابات الرئاسسية

التي نظمت يوم السسبت  27أاوت الماضسي.
وشسهدت البÓد موجة عنف بعد إاعÓن فوز الرئيسش المنتهية وليته علي بونغو
بفارق ضسئيل أامام مرشسح المعارضسة جان بينغ الذي رفضش النتائج ودعا إالى
إاضسراب عام.
وقد قدم جان بينغ يوم الخميسش طعنا إالى المحكمة الدسستورية يرفضش فيه
نتيجة النتخابات الرئاسسية ،وطلب بينغ من المحكمة السسماح بإاعادة فرز
األصسوات في إاقليم أاوت اوجو في جنوب شسرق البÓد حيث حقق بونغو نسسبة
تزيد على التسسعين في المائة.
من جانبه أاعلن الرئيسش علي بونغو أانه سسيقبل بأاي قرار يصسدر عن المحكمة
الدسستورية ولكنه رفضش في الوقت ذاته الدعوات الصسادرة عن فرنسسا والتحاد
األوروبي تطالب بإاعادة فرز األصسوات.

مسساع لتجاوز عقبة القيادة العامة للجيشش الليبي

أأنباء عن مقÎح لتششكيل هيئة تضشم ألسشرأج وحفÎ

ل ت - -زال ا÷ه- -ود مسس- -ت- -م- -رة
ل- -ت -ق -ريب وج -ه -ات ال -ن -ظ -ر بÚ
الأط- - - - -راف السس- - - - -ي - - - -اسس - - - -ي - - - -ة
وال -عسس -ك -ري -ة ال -ل -ي -ب -ي -ة .ولأن
ع-ق-ب-ة ال-ق-ي-ادة ال-ع-ام-ة للجيشش
ال-ل-ي-ب-ي ل ت-زال ع-ال-قة ،يحاول
اÛتمع الدو‹ جاهدا تذليلها
ع Èم- - -قÎح- - -ات رÃا ت- - -ن - -ه - -ي
الأزمة.
وف -ي ه -ذا السس -ي -اق ،كشس-فت مصس-ادر
اإعÓمية ليبية عن مقترح يهدف اإلى
تشس-ك-ي-ل ه-ي-ئ-ة ع-ل-ي-ا ل-ق-ي-ادة ال-جيشش
ال- -وط- -ن- -ي ،تضس- -م رئ -يسش ال -م -ج -لسش
ال- -رئ- -اسس- -ي ف- -اي- -ز السس- -راج ،وق -ائ -د
ال-ج-يشش ال-ف-ري-ق اأول خ-ل-ي-ف-ة ح-فتر،
ورئيسش البرلمان عقيلة صسالح ،اإلى
ج -انب اث -ن-ي-ن م-ن اأعضس-اء ال-م-ج-لسش
الرئاسسي لحكومة الوفاق ،اأحدهما
يمثل شسرق ليبيا ،والآخر غربها.
اأن -ب -اء ع -ززه -ا تصس -ري -ح ل -ل -م -ب -ع -وث
الأم-م-ي ،م-ارت-ن ك-وب-ل-ر ،ال-ذي شسّ-دد
على ضسرورة تخصسيصش دور للفريق
ح-ف-ت-ر ضس-م-ن ق-ي-ادة ال-ج-يشش ال-ل-ي-بي

لم-ن إا¤
دعت ج -ب -ه -ة ال -ب -ول-ي-زاري-و ›لسش ا أ
التدخل من أاجل منع اŸغرب من بناء طريق يعÈ
ل·
لراضسي الصسحراوية منددة بعدم احÎام ا أ
ا أ
اŸتحدة للتزاماتها بشسأان هذا اŸشسروع.
في رسسالة وجهتها لرئيسش مجلسش األمن قبيل انعقاد
اج-ت-م-اع األزم-ة ح-ول الصس-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة أاع-ربت ج-ب-ه-ة
البوليزاريو عن «تعجبها» حيال موقف األمم المتحدة
التي يبدو أانها «تتجاهل قراراتها» السسابقة بخصسوصش
هذا المشسروع .وأاكدت جبهة البوليزاريو أانه يبدو أان
األمم المتحدة التي أامرت سسنة  2001و 2002بتوقيف
أاشس -غ -ال ان -ج -از ه -ذا ال -ط -ري -ق «ال -ذي ق -د ت-م-ث-ل ب-عضش
نشساطاته انتهاكا لتفاق وقف إاطÓق النار» قد اسستجابت
ال -ي -وم ل -مسس -اوم -ة ال-م-غ-رب ب-ق-ب-ول-ه-ا ب-ن-اء وت-م-وي-ل ه-ذا
المشسروع بنفسسها في ذات الوثيقة أاوضسح السسيد أاحمد
بوخاري ممثل جبهة البوليزاريو لدى األمم المتحدة أان
«هذا يعني أان األمم المتحدة سستصسبح مؤوسسسسة مكلفة
بتمويل مشساريع المغرب» بينما سسبق لها أان اعتبرت هذه
األشسغال في ثÓثة تقارير سسابقة بمثابة انتهاك لتفاق
وق -ف إاط Ó-ق ال -ن -ار .وأاضس -اف أان ال -ت-زام م-ج-لسش األم-ن
الصسمت أامام هذه التجاوزات تم تأاويله من قبل المغرب
كإاشسارة ضسوء أاخضسر لفرضش بناء هذا الطريق كأامر واقع.
في هذا الصسدد ذكرت جبهة البوليزاريو أان أاي تغيير
للحقائق المسسجلة ميدانيا والمنبثقة عن اتفاق وقف
إاطÓق النار سستتطلب بالضسرورة موافقة طرفي النزاع .
كما جاء في الرسسالة أان جبهة البوليزاريو التي تجدد
التأاكيد على التزامها بشسروط اتفاق وقف إاطÓق النار لن
تقبل بأاي شسكل من األشسكال ببناء هذه الطريق سسواء من
قبل المغرب أاو طرف آاخر بها أان المشسروع يبقى ويعتبر
نتيجة مباشسرة وانعكاسسا لنتهاك التفاق.
وتعرضش أاعضساء مجلسش األمن «لغشش صسريح» من قبل
الرباط التي حاولت تبرير انجاز هذا المشسروع بعملية
مزعومة لمكافحة التهريب في الوقت الذي يعتبر فيه
المغرب أاول منتج للقنب الهندي في العالم حسسبما جاء
في رسسالة جبهة البوليزاريو وبالعكسش ،بناء هذا الطريق
سسيزيد من تفاقم الظاهرة من خÓل منح المهربين
طريق عبور ،حسسبما أاكد ذات المتحدث.
وقد تجاهلت الرباط نداء األمين العام لمنظمة األمم
ال -م -ت -ح -دة ال -ذي ع -ب-ر ع-ل-ن-ي-ة ع-ن انشس-غ-ال-ه بشس-أان آاخ-ر

الموحد.
تنصسب اإذا ً كافة الجهود الدولية على
اإيجاد صسيغة لقيادة الجيشش الليبي
ترضسي جميع الأطراف الموؤثرة على

عب ـ ـ ـ ـر العـ ـ ـ ـالـ ـ ـم

الإره -اب -ي -ة ،ل -ن ي-ق-ب-ل ال-ب-رل-م-ان ول
الشسارع باأي صسيغة تهمشش دور حفتر،
كما يخطط بعضش قادة الميليشسيات
الموالية لحكومة الوفاق.

واأوضسح محمود جعفري مسسوؤول المشسروع في محطة بوشسهر
ال -ن -ووي -ة اأن اأع-م-ال ب-ن-اء ال-م-ف-اع-ل-ي-ن وق-وة ك-ل م-ن-ه-م-ا ال-ف
م -ي -غ -اواط سس -تسس-ت-م-ر عشس-ر سس-ن-وات وت-ق-در ك-ل-ف-ت-ه-ا ب-عشس-رة
مليارات دولر.

«دوأعشش» خططؤأ لسشتهدأف منتجع سشياحي

قانؤن يسشمح لضشحايا  11سشبتمÃ Èقاضشاة حكؤمات أجنبية

^الرباط :كشسف المغرب عن اأن «الخبرة العلمية المنجزة»
على «مواد مشسبوهة» حجزت خÓل الأسسبوع الجاري ،في
«م -ن -زل اآم -ن» ل -داعشس -ي -ي -ن م -غ -ارب -ة ،ب -ي -نت اأن ال -م-واد ه-ي
«كيميائية تدخل في تحضسير عبوات ناسسفة».
وخططت الخلية الإرهابية ،بحسسب بيان صسحافي جديد،
صسادر عن وزارة الداخلية المغربية ،لتنفيذ مخطط اإرهابي
تخريبي ،جرى التحضسير له في «بيت اآمن» ،في ضسواحي
مدينة وجدة ،في شسرق المملكة المغربية.
وبين «البحث الأولي» المغربي ،اأن الدواعشش خططوا لتنفيذ
عملية ضسد «سسياح اأجانب»في «بناية حسساسسة» ،باسستخدام
«سسيارة مفخخة» ،في منتجع السسعيدية السسياحي ،على البحر
المتوسسط ،في شسرق المغرب.

تخفيضش منح وأمتيازأت ألؤزرأء

مفاعÓن جديدأن ‘ بؤششهر

^طهران  :بداأت اإيران وروسسيا اأمسش السسبت ،اأعمال بناء
م -ف-اع-ل-ي-ن ن-ووي-ي-ن ج-دي-دي-ن ف-ي م-ح-ط-ة ب-وشس-ه-ر (ج-ن-وب)،
حسسبما اأفاد مصسدر رسسمي.

^ واشسنطن :قام مجلسش النواب الأمريكي بالموافقة على
قانون يسسمح لضسحايا اعتداءات  11سسبتمبر  2001وعائÓتهم
بمقاضساة حكومات اأجنبية ،يشستبه اأنها تدعم اأعمال اإرهابية
موجهة ضسد الوليات المتحدة .وسسيرفع هذا القانون اإلى
البيت الأبيضش ليصسادق عليه الرئيسش اأوباما ليكون نافذا،
ولكن البيت الأبيضش عبر عن معارضسته للقانون.
وسسيتم رفع القانون الآن اإلى البيت الأبيضش لمصسادقة الرئيسش
باراك اأوباما عليه قبل اأيام من الذكرى الـ 15لÓعتداءات.
وقد اأعرب البيت الأبيضش عن معارضسته للقانون لأنه يخالف
م-ب-داأ ال-حصس-ان-ة السس-ي-ادي-ة ال-ت-ي ت-ح-م-ي ال-دول م-ن ال-قضس-ايا
المدنية اأو الجنائية.
^تونسش :قرر رئيسش الحكومة التونسسية ،يوسسف الشساهد،
التخفيضش في المنح والمتيازات المخّولة للوزراء.
وجاء في بيان صسادر عن رئاسسة الحكومة ،اأن نسسبة التخفيضش
سس-ت-كون بـ ٪30ف-ي م-ق-دار ال-م-ب-ل-غ الشس-ه-ري ل-م-ن-ح-ة ال-ت-نفيذ
والمنحة الجملية المخّولة لعضسو الحكومة.
ك -م -ا ت -ق -رر اأيضس -ا ال -ت -خ-ف-يضش ف-ي حصس-ة ال-وق-ود (ال-ب-ن-زي-ن)

التطورات التي وقعت في منطقة الكركرات من خÓل
حث ال -م -غ-رب ع-ل-ى اح-ت-رام الت-ف-اق ال-عسس-ك-ري رق-م ،1
حسسبما اسسترسسلت جبهة البوليزاريو.
وأاوضسح السسيد بوخاري أان جبهة البوليزاريو جندت قوات
خاصسة على مسسافة  2كلم «لتجنب اختراق وقف إاطÓق
النار دون عقاب» .وقد تم تبليغ هذا القرار لقيادة قوات
المينورسسو بالنيابة.
ودعا ممثل جبهة البوليزاريو الهيئة األممية إالى تحمل
مسسؤوولياتها من خÓل المسساعدة على إاعادة الوضسع إالى
الحالة التي كان عليها قبل تاريخ  11أاوت الماضسي.
وفي هذه الحالة «سستسسحب جبهة البوليزاريو قواتها التي
نشس -رت-ه-ا ف-ي  28أاوت ل-ت-ج-دي-د ت-أاك-ي-ده-ا بشس-ك-ل ق-اطع
وشسفاف ،إلرادتها في السسلم والتعاون مع منظمة األمم
المتحدة قصسد التوصسل اإلى حل سسلمي وعادل ودائم
للنزاع».

أجتماع مرتقب لمجلسش أألمن

ومن المقررعقد اجتماع مغلق لمجلسش األمن لدراسسة
الوضسع األمني في هذه المنطقة الحسساسسة الواقعة في
الحدود مع موريتانيا.
ول يزال الوضسع متوترا في منطقة الكركرات رغم جهود
الوسساطة لبعثة المينورسسو لحل األزمة حسسبما أاكدته
المنظمة األممية.
وقال الناطق باسسم األمين العام لمنظمة األمم المتحدة
سس-ت-ي-ف-ان ج-وج-اريك «أان ال-ط-رف-ي-ن اح-ت-فظا بموقعيهما
اللذين تفصسلهما  120مترا وحذرت األمم المتحدة من
«اسس -ت -ئ -ن -اف الق -ت -ت -ال « ال-ذي ق-د ت-ك-ون ل-ه «ت-داع-ي-ات
إاقليمية».
في مذكرة سسرية وجهت لمجلسش األمن في  28أاوت
Óمم المتحدة أان المغرب قام
أاكدت األمانة العامة ل أ
خÓل الفترة من  16إالى  25أاوت بعملية أامنية دون تنبيه
المينورسسو خارقا بذلك التفاق العسسكري رقم  1وأاعرب
Óمم المتحدة حسسب ذات الوثيقة عن قلقه
األمين العام ل أ
ج- -راء ه- -ذه األح- -داث م- -ؤوك- -دا ع- -ل -ى أاه -م -ي -ة اح -ت -رام
اللتزامات المتضسمنة في اتفاق  1991يهدف التصسعيد
ال -م -غ -رب -ي ف -ي ه-ذه ال-م-ن-ط-ق-ة إال-ى نسس-ف ج-ه-ود األم-م
ال -م -ت -ح -دة ال -ت -ي ت -ع -ت -زم إاط Ó-ق اق-ت-راح رسس-م-ي ل-ب-عث
المفاوضسات حول الصسحراء الغربية المحتلة.

إادانة دولية واسسعة للتجربة النووية لكوريا الشسمالية

بيؤنغ يؤنغ تؤؤكد أنها لن ترضشخ لإÓبتزأز أألمريكي
أاثارت التجارب النووية لكوريا الشسمالية
حفيظة اÛتمع الدو‹ ما أادى إا ¤ردود فعل
منددة بهذا السسلوك الذي يعد –ديا صسارخا
للقوان Úالدولية واسستفزازا له وبخاصسة لدى
جÒان-ه-ا ،ب-ي-ن-م-ا اع-تÈت ك-وري-ا الشسمالية أان
لم-ري-ك-ي-ة
ع -ه -د ال -ت -ه -دي-دات والب-ت-زازات ا أ
واحتكار الصسناعة النووية قد و.¤
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السساحتين السسياسسية والعسسكرية.
ف-ف-ي شس-رق ل-ي-ب-ي-ا وب-ع-د النتصسارات
التي حققتها قوات الجيشش الوطني
بقيادة الفريق حفتر على الجماعات
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على خلفية التصسعيد اŸغربي ‘ منطقة الكركرات

هدن ـ ـ ـ ـة بسشؤري ـ ـ ـ ـا تدخ ـ ـ ـ ـل حي ـ ـ ـ ـز ألتنفي ـ ـ ـ ـذ غ ـ ـ ـ ـدأ

ت- -وصس- -ل وزي- -ر اÿارج -ي -ة
لم-ري-ك-ي ج-ون كÒي ون-ظÒه
ا أ
الروسسي سسÒجي لفروف أامسش
(السس - -بت) إا ¤ات - -ف - -اق ب- -ارز م- -ن
شس- -أان- -ه أان يشس -ه -د ع -ل -ى ت -ع -زي -ز
ال -ت -ع -اون ب Úال -ب -ل -دي -ن بشس -ك-ل
لنهاء الصسراع
كبﬁ ‘ Òاولة إ
السس -وري اŸسس -ت -م -ر م -ن -ذ خ -مسش
سسنوات.
وفقا لكيري الذي تحدث أاول بعد
مناقشسات اسستمرت يوما كام Óمع
ن-ظ-ي-ره ال-روسس-ي ف-إان ال-خ-ط-ة تهدف
Óع-م-ال ال-ع-دائ-ية
إال-ى إاح-ي-اء وق-ف ل -أ
على مسستوى البÓد وذلك ابتداء من
غروب شسمسش يوم  12سسبتمبر مما
يسسمح بوصسول المسساعدات اإلنسسانية
ال -م -ن -ق -ذة ل -ل -ح -ي -اة إال -ى ال -م -دن-ي-ي-ن
المحتاجين إاليها.
وف -ي ح -ال ت-م اح-ت-رام ال-ه-دن-ة ل-م-دة
سس-ب-ع-ة أاي-ام ف-م-ن ال-م-ت-وق-ع ح-ينها أان
ت -ق -وم واشس -ن -ط -ن وم -وسس -ك -و ب -زي -ادة
ت -ع -اون -ه -م -ا ال-عسس-ك-ري ب-م-ا ف-ي ذلك
العمل على إاسستراتيجيات تسستهدف
ج- -م- -اع -ات إاره -اب -ي -ة ع -ام -ل -ة ع -ل -ى
األراضسى السسورية.
ويعني هذا أان جماعات المعارضسة
التي تقاتل القوات الحكومية جنبا
إال-ى ج-نب م-ع ال-ج-م-اع-ات اإلره-اب-ية

العدد
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ف-ق-د أادان م-ج-لسش األم-ن ال-دول-ي ال-ت-ج-رب-ة ال-ن-ووي-ة
األخيرة التي أاجرتها كوريا الشسمالية قائ Óإانها تمثل
انتهاكا واضسحا لقراراته .وقال السسفير النيوزيلندي
ج -ي-رارد ج-اك-وبسش ف-إان ب-وه-م-ن ال-ذي ت-ت-ول-ى بÓ-ده
رئاسسة المجلسش لهذا الشسهر للصسحفيين إان «أاعضساء
مجلسش األمن سسيبدؤوون العمل بشسكل فوري على
إاج -راءات م-ن-اسس-ب-ة ب-م-وجب ال-م-ادة ( 41م-ن م-يثاق
األم- -م ال -م -ت -ح -دة) وق -رارات م -ج -لسش األم -ن.وذك -ر
تلفزيون كوريا الشسمالية التابع للدولة في وقت مبكر
من يوم الجمعة أان البÓد أاجرت تجربة تفجير رأاسش
حربي نووي وتعد هذه خامسش تجربة نووية تجريها
بيونغ يانغ .وتأاتي بعد ثمانية أاشسهر على تجربتها
النووية السسابقة.وبعد اجتماع وراء األبواب المغلقة
حول هذه المسسأالة قال المجلسش المؤولف من  15دولة
في بيان صسحفي إان التجربة النووية تعتبر تجاهÓ
صسارخا لنظام منع انتشسار األسسلحة النووية و»بالتالي
ف-إان ت-ه-دي-دا واضس-ح-ا ل-لسسÓ-م واألم-ن ال-ع-ال-م-يين ما
يزال قائما».
وأاضس- -اف أان «أاعضس- -اء م- -ج- -لسش األم- -ن أاع- -ادوا إال- -ى
األذهان أايضسا أانهم أاعربوا سسابقا عن عزمهم اتخاذ

المسسندة اإلى اأعضساء الحكومة بنسسبة .٪20

ألنسشاء يضشطلعن بدور أأسشاسشي ‘ ألششبكات أ÷هادية

^باريسش  :يزداد قيام النسساء اللواتي اقتصسرت اأدوارهن
ف -ت -رة ط-وي-ل-ة ف-ي الشس-ب-ك-ات الإره-اب-ي-ة ع-ل-ى ت-ق-دي-م ال-دع-م
والمسساعدة وبالتالي الإلهام باأدوار فعالة بلغت حد محاولة
تفجير سسيارة في وسسط باريسش.
وخÓل موؤتمر صسحافي الجمعة ،لم يتردد مدعي باريسش
فرنسسوا مولينز في الحديث عن «مجموعة اإرهابية موؤلفة من
شس-اب-ات تشس-ب-ع-ن م-ن الي-دي-ول-وج-ي-ة ال-ق-ات-ل-ة لداعشش (تنظيم
الدولة السسÓمية)» ،وذلك تعليقا على اعتقال ثÓث شسابات
في المنطقة الباريسسية الخميسش.
واأعد تنظيم القاعدة الدموي في العراق الذي تطور بعد
ذلك ليصسبح تنظيم الدولة الإسسÓمية ،عددا من العتداءات
الإره -اب-ي-ة ال-ت-ي ن-ف-ذه-ا ان-ت-ح-اري-ون ك-ان-وا ي-رت-دون سس-ت-رات
متفجرة ،كان بينهم عدد من النسساء.

ألعنف يحصشد  77قتي ‘ ÓكششمÒ

^ن-ي-ودلهي  :ارت -ف -ع ع -دد ضس -ح-اي-ا اأح-داث ال-ع-ن-ف ب-ي-ن
محتجين كشسميريين واأفراد من قوات الشسرطة الهندية اإلى
 77قتي Óمع تواصسل الشستباكات بين الجانبين في الشسطر
ال-ه-ن-دي م-ن اإق-ل-ي-م كشس-م-ي-ر ال-ذي يشس-ه-د م-ن-ذ ن-ح-و شس-ه-رين
اضسطرابات على خلفية مقتل اأحد القيادات المحلية.
وان-دل-عت ال-م-واج-ه-ات ب-ع-دم-ا اأع-ل-نت شس-رط-ة ولي-ة ج-ام-و

المزيد من اإلجراءات المهمة في حال إاجراء كوريا
الديمقراطية تجربة نووية أاخرى».
وفي شسهر جانفي الماضسي نفذت كوريا الشسمالية
تجربة لما قالت إانها أاول قنبلة هيدروجينية لها كما
أانها أاجرت تجارب نووية تحت األرضش على التوالي
في أاعوام  2006و 2009و 2013كما تبنى مجلسش
األمن خمسسة قرارات لكبح برامج كوريا الشسمالية
ال- -ن- -ووي -ة والصس -اروخ -ي -ة وك -ان آاخ -ره -ا ف -ي م -ارسش
الماضسي حيث فرضش عقوبات تعد األشسد صسرامة
حتى اآلن على البÓد بما في ذلك حظر للتصسدير
Óصسول .وعلى خطاه أادان األمين العام
وتجميد ل أ
Óمم المتحدة بان كي مون بأاشسد العبارات الممكنة
ل أ
أاح -دث ت -ج -رب -ة ن -ووي -ة أاج -رت -ه -ا ج -م -ه-وري-ة ك-وري-ا
الشسمالية.
ك-م-ا أادانت ال-ولي-ات ال-م-ت-ح-دة األم-ري-ك-ية التجربة،
حيث وصسفها أاوباما بأانها تهديد خطير على السسلم
والسستقرار اإلقليمي والعالمي ،كما عبرت الصسين
عن معارضستها الشسديدة للتجربة النووية الجديدة
لكوريا الشسمالية التي أاجرتها رغم معارضسة المجتمع
الدولي لها .كما اسستنكرت الحكومة اإلندونيسسية
أامسش السس -بت ال -ت -ج -رب -ة .م -ن ج -ه-ت-ه-ا أاك-دت ك-وري-ا
الشسمالية أامسش السسبت أانها لن ترضسخ لما وصسفته
ب -ال»اب -ت -زاز» األم -ي -رك -ي غ -داة ت -ج -رب -ت -ه-ا ال-ن-ووي-ة
الخامسسة التي لقيت إادانة دولية واسسعة.
وج -اء ف-ي الصس-ح-ي-ف-ة ال-رسس-م-ي-ة «رودون-غ سس-ي-ن-م-ون»
للحزب الحاكم في بيونغ يانغ
إان «ال -زم -ن ال -ذي ك -انت ف -ي -ه ال -ولي -ات ال -م -ت -ح -دة
تسستطيع ممارسسة ابتزاز نووي أاحادي الجانب على
كوريا الشسمالية قد ولى».

وكشسمير في الثامن جويلية الماضسي مقتل «برهان واني»
ق-ائ-د ج-م-اع-ة «ح-زب ال-م-ج-اه-دي-ن» ال-كشس-ميرية في منطقة
«كوكرناغ» برصساصش قوات الأمن الهندية بعد تبادل لإطÓق
النار بين الجانبين.

قتلى وجرحى ‘ تفجÒين ببغدأد

^بغداد  :قتل  13شسخصسا واأصسيب  41اآخرون في انفجار
سسيارتين مفخختين بالقرب من مركز تجاري بشسرق العاصسمة
ال-ع-راق-ي-ة ب-غ-داد.واأع-ل-ن ت-ن-ظ-ي-م الدولة الإسسÓمية الإرهابي
مسسوؤوليته عن الهجومين اللذين وقعا في وقت متاأخر من
ليلة الجمعة مقابل مجمع (مول النخيل) التجاري الواقع في
شسارع فلسسطين.

كؤبا لزألت تعا Êأ◊ظر ألأمريكي

^هافانا :يواصسل الحظر التجاري الذي تقوده الوليات
المتحدة ضسد كوبا اإعاقته للتنمية القتصسادية في البÓد على
الرغم من تحسسن العÓقات بين الخصسمين السسابقين على ما
ذكر مسسوؤول كوبي كبير الجمعة.
ويشسير تقرير اإلى اأن الحصسار تسسبب في الفترة ما بين اإفريل
عام  2015ومارسش  2016بخسسائر تقدر بنحو  4 . 68مليار
دولر اأمريكي في القتصساد الذي يعاني من ضسائقة مالية.
وعلى مدى ما يقرب من سستة عقود منذ سسريان الحصسار بلغ
اإج -م -ال-ي خسس-ائ-ر الق-تصس-اد ال-ك-وب-ي  753.688م-ل-ي-ار دولر
اأمريكي.
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اأ’حد  ١١سسبتمبر  ٢٠١٦م الموافق لـ  ٠٩ذي الحجة  ١٤٣٧هـ العدد ١٧١٣١
info@ech-chaab.com-- www.ech-chaab.com

تفتح «الشضعب» «فوانيسس» صسرحا ضسمن صسفحتها الثقافية كل يوم أاحد لنشسر
إابداعاتكم ومسساهماتكم ‘ ﬂتلف اأ’جناسس الثقافية شسعر ،قصسة ورواية ،
راسضلونا على الÈيد اللكÎو:Ê
pageculture2012@yahoo.fr
على أان تكون اإ’سسهامات غ Òمطولة حتى نتيح الفرصسة للجميع.
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 ⁄يكن ‘ القلب إاآ’ك
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كانت ورودها تعبقُ اŸكان
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‡لكة ا◊ب اأ’بدي
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هكذ ا تولد اÿطايا من جلباب الغفران
وتولد أانت من خاصسرة اŸاء
من مسسامات
الهمسس....
تتكون
ظفÒت..Ú
قبلت. .Ú
وزهرة ‘ الفراغ!.
وظ Óيراود
حلما ‘ سسحابات الÒاع
ورفوفا من ذكريات
تلملم نهايات ...
‘ ذاك الوداع.
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العا⁄
البائسس

بقلم :رميسضاء شضر‘
علينا ا’عÎاف يا صسديقي أان العا ⁄بائسس جدا
لدرجة أانه يتقيأا باسستمرار بشسرا مقرف Úيشسبهونه
“اما ،كثÒي التغ Òوالتلون والكذب.
يتلذذون باختÓق ا◊روب هنا وهناك وكسسر اأ’شسياء
ا÷ميلة التي خلقت فينا ،فقط إ’شسباع اıلوق
اأ’نا Êالنهم القابع ‘ دواخلهم.
إانهم موهوبون جدا ‘ التمثيل و’ يكفون عن انتاج
افÓمهم الدرامية العاطفية ا’جرامية وحصسد الكم
الضسخم من مشساعر اŸغفل Úالذين صسدقوهم،
ووثقوا بهم.
إاننا اآ’ن يا صسديقي مرغمون على التحّول ا ¤جدار
بارد كذلك الذي نسستمر بالتحديق فيه طويÓ
ونحسسده سسرا على بقاءه بنفسس السسمك والصسÓبة
والشسموخ رغم كل الظروف واأ’جواء والظهور
اŸتعرقة النتنة التي تلتصسق به ،ورغم اأ’شسياء
واŸشساعر واأ’صسوات والصسرخات التي تقذف نحوه
باسستمرار.
إاننا مصسابون جميعا بداء «اأ’نانية» ونسستمر ‘ عدوى
بعضسنا واسستنشساق نفسس الهواء الذي نلفظه ،ذلك
اÙمل بالكث Òمن اأ’منيات اŸيتة واأ’هداف
اŸنتظرة وكل اأ’شسياء التي نود لو نحصسل عليها أ’جل
أانفسسنا ،أاقول «انفسسنا» فحسسب...
هل تظن أانه بوسسع السسÓم العيشس بيننا ‘ ،هذا
العا ⁄القاسسي ،وسسط كل هذه القلوب اŸريعة؟
مطلقا ...

كابوسس

بقلم خالد عفان

«عجوز
عشسرينية»
شضنقل عواطف
هي امراة عجوز تلتحف عمر
السسادسسة والعشسرين  ..تلملم داخلها
بقايا الذاكرة وتخاف على بعضسها من
ا’نكسسار ..
تتصسفح أاوراقها بأانفاسس مرتعشسة
ونبضٍس يتضسائل ومرور الوقت ..
تتنّهد ح Úتلمسس افكارها يوم الثامن
والعشسرين من مايو ..
تشسّد على يديها ،تلقي مذكراتها
بعيدا..
تلف يداها حولها كمن أاصسابته لعنة
برد حارقةŒ ،حظ عيناها و–مtر
بكاءا !!
ي ذكرى يا
ينتابها شسعور خانق  ..أا t
ترى قد دقت بابها ‘ ذاك اليوم ..
يلتهم وجهها لون الندم  ..تشسد من
احتضسان يديها لها !
يا الله أاي tوجع تعيشس ؟!
Óن  ⁄تدرك ..
رÃا هي ل آ
بأان هناك أاوجاعا ’ ،يزيدها
«التناسسي» ا’ عمقا و’ Áنحها سسوى
ُقبٍل من نار تزيد ‘ توهجها  ..و
نزفها!
وليسس عليك أان ُتج Èروحك على
فعل ذلك ،فقط تَقsبلها ،تعايشس معها
وامضسي ‘ ا◊ياة ..

زيف سضراب
بقلم رياضس عيسضاوي

ﬁمد عبد الرحمان
 ⁄يعد هناك تاريخ ..لنغ Òانفسسنا
أ’جله..
ايعقل أان يكون Ÿن زال قبل أاوانه..
تاريخ؟!!!
او ..هل يعقل أان يكون تاريخ..ل من ’
تاريخ له؟!!
ف Óأاذن تسسمع..
و’ ع Úترى..
و’ حتى قلب ينبضس..
فلقد منحت نفسسي اجازة طويلة
اŸدى..
كي يرتاح عقلي من التفك...Ò
ويÎاوح جسسدي ..من كÌة تاوهاته..
التي أاصسبحت بالنسسبة ‹..
ككابوسس يؤورقني...
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ارجوك دعني ...لغيابي وصسمتي ....ا Êبحضسرته ’ ادرك ’ صسوتك و’ صسوتي ...من فوقي
يجيئ ...من –تي ...من هنا ....من هناك ...يتنزل كما الوحي .....يحدثني عني ...عن
بقايا حضسارة  ..ودخان من رماد ........عن ملك  -سسليمان  -وخا” ...من
طوفااااااااااااااان ..........بيني..
وبيني  -جدار وزمان يود العبور...
وانا السساكن ...العالق ..اÙتوي
بدائرة الوقت ارغب بالنثووووور....
سسئمت السسياج ...قرفت الصسدام...
كرهت اقفاصس الذعووووور ...اريد
ان اطوق جناحايا ..واخÎق ...
الفسسيح ...الشساسسع ...الﬁÓدود....
ا ¤اين ’ ..........ادري ...اعجز...
وتعجز انت عن فهمي .....رÃا-
اخر  -من بعدي يكشسف طلسسم
السسطوور .......فقط سسلم ..با...Ê
ابتليت بالتسسكع ..والتسسيح...
والتجسسد باŸكان والزمان ’ ....فرق
عندي ...ب Úدروب معبدة
بالشسوك...او ..من شسقائق
النعمان .........ايقنت  ...بان
اŸسسافة  -زيف سسراااااااااب -

◊ظة إاعÎاف...
و أاهديتيه لغÒك...
تكرمني...
‘ عشسقك تغرقيني...
وحبك  ...؟؟
فقط ◊ظة فراقك....
اسستعمر ...
يقنت ...
‘ العشسق...
قسساو ...
حز....Ê
وحدتي...
جروحي...
وآا’مي...
رغم كل شسيء...
...
الرجوع
جروحي
وآا’مي...
رغم كل شسيئ...
اخÎت الرجوع إا ¤عهد
وحدتي...

حرف ال ّصسمت

ضضباب
بقلم  /سضعيدة بن مسضعود  /تونسس
من ديوان «انامل صضمت»
ﬁمد الكامل بن زيد
 /ا÷زائر
عندما أاطلق طلقة من بندقيته
القدÁة نحو سسرب ا◊مام العابر
لسسماء اŸدينة ،جزم أانه أافلح ‘
إاصسابة إاحداها وما صسراخ ولده
الصسغ Òالقادم من حقول القمح إا’
دلي Óقاطعا:
ـ أاصسبتها يا أابي.
كان ‘ صسوت ولده الصسغ ÒنÈة فرح
عارمة ‡ا جعل جسسمه يقشسعر
وينتفضس زهوا :
ـ ما زال ‘ّ ما يفرح ..ما زلت قائما
ثم وهو يرفع بندقيته مرة أاخرى:
ـ سستون عاما وأانا أاصسطاد ..ما خابت
يدي أابدا
الطفل وهو يخرج حمامة ميتة من
جوف اأ’رضس القريبة ..كان يدعو
الله أا’ ينكشسف أامره ..فطبيب
العيون أاول أامسس رسسم عن والده
معا ⁄سسوداء و ⁄يشسأا أان يخÈه بل
أاخÈه هو..
ـ أانت ..الضسوء
 ⁄يفقه الكلمة سساعتها ،لكن حدسسه
أابان له أان عليه أان يقود السسفينة إا¤
مرسساها ..وأاّن عليه فعل الكثÒ
والكث..Ò
وبعد أان تأامل والده مليّا ..سسحبه من
يده واŒها صسوب اŸدينة:
ـ أابي ..هيا بنا نعود ..فقد رحل
ا◊مام.

حرف الصسمت....
يعانق صسدق إاحسساسس..
بصسمت...
ين Ìالشسوق ...ضسياء
يحاكي ‚ما ‘ ...السسماء
يرسسم حلما...
يهتف أام...Ó
حرف الصسمت....
وغصسن زيتون وسسنبلة قمح...
و اإكليل الورد ...جعلوا مني
للصسمت رﬁا...
بادلني الصسمت عشسقا بعشسق...
وللصسمت فنون...
الصسمت فن و فنون...
ترقصس على اأنغامه لغة
العيون...
يغازله حرف...
فتعزف الكلمة على وتر
الوجدان...
ترانيم سسيدة ا◊رف...
ليصس Òالصسمت اأنا ...واأنا
الصسمت...
حرف الصسمت...
نسسج من رحيق صسمت...
حكاية صسمت...
و ....بصسمت....
◊ظة صسمت...
.....و  ‘...صسمت..

لو كنت غريبًا
بقلم مونية ÿضضاري
لو كنت غريباً،
وعدتك بنسسيا،Ê
بالسس ِ
 Òحافية ‘ الصسحراء،
مرافقة القوافل،
بغربلة الشسمسس بالرمل
وا’سستظÓل من الظÓم
وعدتك بحكاية ’ تنتهي
وأاحٍÓم من روح تخطو مع أايامي
ت غريبًا،
لو كن َ
Ÿا بدأات بحرق قلبي باأ’حÓم
زرع اأمل،
وسسقيه بالصس Èوا’نتظار
وتد‹ غصسون أاشسواقك،
على جدران أانوثتي بالعنب
والرمان،
وشسموخ نخيل ثقتي،
‘ سسمائك اÙاكة باأ’سسرار.
لو كنت غريباً
’نتهينا قبل البداية،
وŸا عرفت من الباب من
جداري.
احتسسيت بعنادي شسوكا
ورأايت اŸلح نعمة ‘ ا’كتحال
حمدت خالقك بالشسكر
وسسرت فوق ناري
لو كنت غريبا
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أاكــــــــــــ Ìمـــــــــــن  42أالــــــــــــف جزائــــــــــــري ضسحيــــــــــــــة الّتفجــــــــــــــÒات النّؤويــــــــــة

خاضسها جيشس التّحرير ببسسالة
ضسد اŸسستعمر الفرنسسي

ألدكتور أأرخيلة :جرأئم فرنسسا بعيدة عن أŸتابعات ألقضسائية

معركة خنقة أأمعاشس صسفحة
مفقودة ‘ تاريخ ألثّورة

^ ا’شسعاعـــــــــات خطـــــــــر مسستمــــــــــر علــــــــــى البيئــــــــــة وا’نسســــــــــان

بعد أسسبوع من
أن - - -د’ع ل- - -ه- - -يب
أل -ث-ورة ب-ع-م-ل-ي-ات
كّ- - -ر وف- - -ر ،وجب
إأسسكات من يقول
أن م - -ا ه- -ؤو’ء إأ’
شس- - - -رذم - - -ة م - - -ن
ألشسباب ألطائشش،
وإأث-ب-ات أن ب-دأي-ة
ن- -ه- -اي- -ة أك Ìم -ن
ق - - - - - - -رن م - - - - - - -ن
أإ’سس -ت -دم -ار ه -ي
ه- - - -ذه ألشس- - - -رأرة
أل- -ذي ي -ح -م -ل -ه -ا
ه- -ؤو’ء ألشس- -ب -اب،
أل- -ت- -ي أشس- -ت- -ع -لت
ب- -ت- -ب- -ن -ي ألشس -عب
أŸكافح لها.
‘ أل- -ث- -ام- -ن م- -ن
ن -وف -م Èسس -ن-ة  1954ب -ال -و’ي-ة أل-ت-اري-خ-ي-ة أأ’و( ¤أأ’ورأسش)
أŸن -ط -ق -ة أل-ث-ان-ي-ة ،أل-ن-اح-ي-ة أأ’و ،¤أل-قسس-م-ة أأ’و ،¤ب-دأئ-رة
إأشسمول ،بلدية فم ألطوب وبالتحديد ‘ أحد جبال أŸنطقة
ق -ام ف -وج م -ن أÛاه -دي-ن ب-ق-ي-ادة ن-اج-ي ‚اوي ،ومسس-اع-ده
فروجي ﬁمد ،باإ’شستباك مع قوأت أÙتل ألفرنسسي ألذي
فاقت قوأته جنود جيشش ألتحرير ألوطني ،حيث  ⁄يتجاوز
ت-ع-دأد أÛاه-دي-ن  80رج  ،Ó-ب-ي-ن-م-ا – ⁄دد ق-ي-م-ة ت-ع-دأد
ت صسفوفه طائرة إأسستطÓعية
أ÷يشش ألفرنسسي وألذي ُدعَم ْ
وأخرى مقنبلة و مدفعية.
أŸعركة دأمت لعدة أيام؛ أنتهت لصسالح جنود جيشش ألتحرير
ألوطني ،ألتي كّبدت قوأت ألعدو خسسائر تفوق  150شسخصش بÚ
ق-ت-ي-ل وج-ريح ( 70ق-ت-ي-ل ،و ⁄ي-ح-دد ع-دد أ÷رح-ى) ،ب-ي-ن-م-ا
أسستشسهد ‘ هاته أŸعركة › 12اهدأ وجرح  3منهم.
لّقنت جيشش ألتحرير ‘ معركة خنقة أمعاشش (أم عشسرة)،
درسس -ا ‘ أل-ده-اء أل-ت-ك-ت-ك-ي أل-عسس-ك-ري ،وأل-بسس-ال-ة ‘ أل-ق-ت-ال،
وأإ’Áان بقوله تعا{ :¤كم من فئة قليلة غلبت فئة كثÒة بإاذن
ألله} (ألبقرة ،)249 :ومثال ذلك كث ،Òإأ’ّ أنّ جمود أŸؤوّرخÚ
‘ ألتأاريخ لثورتهم يجعل صسفحات ألتاريخ تنقصسها أجزأء
كبÒة لتكتمل لنا ألصسورة ألكاملة لها.

بقلم :رضضوان غضضبان

شسخصسيــــــات
‘ الؤاجهـة

إاعداد :سضهام بوعموشضة

أŸوقع أإللكÎوÊ

melisasihem@live.fr
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لقد جعلت فرنسسا ا’سستعمارية الصسحراء ا÷زائرية حق Óللتجارب النؤوية ،وحّؤلت أاك Ìمن  42أالف من اŸدني Úالعزل ومن اÛاهدين اÙكؤم عليهم
’ضسرار الكبÒة التي مسست البيئة والسسكان ،حيث
’خرين بإاشسعاعات نؤوية وكذا ا أ
’’ف ا آ
’عدام إا ¤فئران Œارب Èÿائها وجÔا’تها ،عÓوة عن إاصسابة ا آ
با إ
’شسعاعات الناجمة عن النفايات النؤوية التي خلفتها
أان الزائر اليؤم Ÿدينة رقان وقرية ا◊مؤدية التابعة لها ومنطقة ع Úإاكر بالهقار ،يقف على خطؤرة ا إ
Œ 17ربة أاجراها الفرنسسيؤن ما ب 13 Úفيفري  1960و 16نؤفم.1966 È

سس ــ بوعموشضة

قال «ميشسال دوسسوبري» ألذي كان يومها ضسمن
›موعة من ألعسساكر أŸتوأجدين على بعد
بضسعة كيلومÎأت من موقع ألتفجÒأت« :كنت
أم -ام أ÷ب -ل ع -ن -د وق -وع أ’ن -ف -ج-ار ،ل-ق-د ك-ان
مروعا أهتزت أ’أرضش –ت أقدأمنا وأصسبنا
باإشسعاع سسحابة بلغ أرتفاعها  2600م.»Î
وقد سسبق للجÔأل «’فو» أن صسرح باأن أختيار
منطقة رقان ’إجرأء Œربة نووية ،كان م›Èا
منذ شسهر جوأن  ،1957و أنه شسرع ‘ توف Òأليد
ألعاملة ألتي يحتاج أإليها أŸشسروع خÓل سسنة
 ،1958ل- -تصس -ل ‘ أق -ل م -ن ث Ó-ث سس -ن -وأت أإ¤
 6500فرنسسي و 3500جزأئري كانوأ يشستغلون
ليل نهار ’إجرأء ألتجربة ‘ أآجالها.
و‘ ه - -ذأ ألصس - -دد ،حّ- -م- -ل أŸوؤّرخ وأÙام- -ي
أ’أسستاذ عامر أرخيلة أŸسسوؤولية ألدولية ‘
ألتفجÒأت وألتجارب ألنووية ألتي قامت بها
فرنسسا ،مشسÒأ أإ ¤أنه يوجد ‘ ألقانون ألدو‹
منذ عقدين أو ثÓث ما يسسمى بالقانون ألدو‹
أ’إنسس -ا Êي -ه -ت -م ب -ه -ذأ أŸوضس-وع ’أن-ه ي-خ-تصش
با’إنسسان مباشسرة ،ولذلك توجد لوأئح كثÒة
وموأقف للمنظمات أ’إقليمية وألدولية ،فيما
يخصش هذأ أŸوضسوع.
وأوضسح أŸوؤرخ ‘ هذأ ألشساأن ،أنه من أ’أصسح
ألقول ألتفجÒأت ألنووية وليسست ألتجارب ’أن
حقيقة هذه أ’أخÒة كانت موجود ‘ أ÷زأئر
أب -ت -دأًء م-ن  ‘ 1935وأدي أل -ن -ام -وسش ،ح -يث
ب -دأت ف -ي -ه –ضسÒأت ف -رنسس -ي -ة ل -ل -دخ -ول ‘
أل- -ن- -ادي أل- -ن- -ووي ،وق- -د وّظ- -فت ف- -رنسس- -ا ك- -ل
أإمكانياتها من أجل ألدخول ‘ هذأ ألنادي،
وق -امت ب -ع -م -ل -ي -ة ب-ح-وث وأسس-ت-غ-لت أ’أرأضس-ي
أ÷زأئرية.
وأبرز د  -أرخيلة ‘ هذأ أ’إطار ،أنه ‘ سسنة
ّ“ 1956كنت فرنسسا Ãسساعدة أإسسرأئيلية أنها

تقدم على صسناعة قنبلة نووية ،و‘  1960كانت
ألتفجÒأت أ’أو ¤قائ« :ÓخÓفا Ÿا كان هو
شسائع ومعمول به ‘ ألتجارب ألنووية ،بل هي
تفجÒأت وجرÁة ‘ حق ألبشسرية» ،مضسيفا أن
هذه ألتفجÒأت  ⁄تتوقف ‘ ألصسحرأء بل
م- - -ازألت م - -وج - -ودة سس - -وأء ‘ ع - -م - -ق أ’أرضش
وأختÓطها باŸياه أو من خÓل سسطح ،وهو ما
ي-ع Èع-ل-ي-ه-ا ق-ان-ون-ي-ا ب-ا÷رÁة أŸسس-ت-مرة ’أن
نتائجها وأنعكاسساتها  ⁄تكن على أ’أفرأد فقط
بل على كل ألكائنات أŸوجودة فوق أ’أرضش،
و ⁄تسس -ل -م م -ن-ه-ا ’ أل-ن-ب-ات-ات و’ أ’إم-ك-ان-ي-ات

أŸوجودة فوق أ’أرضش.
ولذلك قال أŸوؤرخ أإنّ ألعملية أسستمرت أإ¤
غاية  1967و ⁄تتوقف ‘  ،1962مع ألعلم أن
ألتجارب ألبيولوجية أسستمرت أإ ¤غاية ،1979
وحسسبه فاإن ألفرق ب Úما جرى قبل وبعد 1962
هو أنه قبل  1962كانت ألعملية وكاأنها Œري
دأخ -ل ف -رنسس -ا و‘ أإط -ار ألسس -ي-ادة أل-ف-رنسس-ي-ة،
مضس -ي -ف -ا أن أل -ف -رنسس -ي ‘ Úألسس-ن-وأت أ’أخÒة
قاموأ بسسنّ قانون ،لكن لÓأسسف ظل سسجÚ
وحبيسش أ÷ندي ألفرنسسي ،ألذين تاأّثروأ بتلك
أل- -ت- -ف- -جÒأت أل- -ن -ووي -ة م -ن أل -ف -رنسس -ي ،Úأم -ا

أ÷زأئ -ري Úل -و ي -ري -دون أ’سس -ت -ف -ادة م-ن ه-ذأ
أل -ق -ان -ون ف -ه -ذأ صس-عب ج-دأ م-ن ح-يث ت-ك-وي-ن
أŸلف ،وثانيا أإمكانية ألتنقل أإ ¤فرنسسا ’إيدأع
أŸلفات ومتابعة ألقضسية.
ل- -ذلك أشس- -ار أرخ -ي -ل -ة أإ ¤أن -ه ك -انت ح -رك -ة
ج- -م -ع -وي -ة ‘ أ÷زأئ -ر ،وﬁاو’ت ل Ó-إنصس -ات
لضسحايا ألتفجÒأت ألنووية ،قائ« :ÓلÓأسسف
◊د أليوم ’ Áكننا ألقول أننا حّققنا نتائج
أإي -ج -اب -ي -ة ‘ أإط-ار ﬁاسس-ب-ة ف-رنسس-ا ،ع-ل-ى م-ا
أرت- -ك- -ب- -ت- -ه أو ضس- -م- -ان ت- -ع- -ويضس -ات لضس -ح -اي -ا
ألتفجÒأت».

ؤّقتــــة
أاول رئيـــــسس للحكؤمـــــة ا÷زائريــــة ا Ÿؤ

فرحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات عبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاسس زعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم وطنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ورجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل سسياسسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي

زعيم وطني ورجل سسياسسي ،مؤؤسسسس ا’–اد الدÁقراطي للبيان ا÷زائري ،عضسؤ جبهة التحرير
الؤطني إابان الثؤرة ،وأاول رئيسس ا◊كؤمة ا÷زائرية اŸؤؤقتة للجمهؤرية ا÷زائرية من  1958إا،1961 ¤
” إانتخابه عند اسستقÓل ا÷زائر رئيسسا للمجلسس الؤطني التشسريعي ليكؤن أاول رئيسس دولة للجمهؤرية
ّ
ا÷زائ-ري-ة ال-دÁق-راط-ي-ة الشس-ع-ب-ي-ة .إان-ه ف-رح-ات ع-ب-اسس اŸؤل-ؤد بتاريخ  24أاوت  1899ب-دوار الشس-حنة
الؤاقعة Ãنطقة بني عافر ا÷بلية التابعة لبلدية الطاه Òبؤ’ية جيجل« .الشسعب» تتؤقف عند هذه
الشسخصسية لرصسد مسسارها ومسسÒتها ‘ –رير وبناء الؤطن.

عودة على بدء

ترّبى فرحات عباسش ‘ أسسرة كثÒة ألعدد وﬁافظة تتكون من
أثني عشسر فردأ ،سسبع بنات وخمسسة ذكور ،وقد شسكلت أ÷دة
وأ÷د حجر أأ’سساسش ‘ بناء هرم أأ’سسرة ،وهم من وسسط فÓحي
متوسسط أ◊ال ،وكان جد فرحات عباسش ألذي شسارك ‘ ثورة
أŸقرأ ،Êرفقة قبيلة بني عمرأن قد تعرضش هو أآ’خر كغÒه من
أ÷زأئري Úإأ ¤مصسادرة أمÓكه وأرأضسيه ألزرأعية.
–ّول بعدها إأ ¤فÓح صسغ Òومعدوم ،لكن مع مرور ألوقت
أسستطاع أن ينتقل من وضسعه كفÓح معدوم أ◊ال إأ ¤تاجر
Îﬁم له مكانة أجتماعية Îﬁمة Ãنطقة ألشسحنة ،وكان له
ذلك بعد تعرفه على أحد أŸعّمرين ألذي كان يدعى أŸسستشسار
‡ا
ألعام Ÿدينة جيجل ،ألذي أشسÎك معه ‘ Œارة أŸوأشسي ّ
مّكن أب فرحات عباسش من شسرأء أرأضش زرأعية وتأاج Òأخرى ‘
منطقة ألطاه ،Òكما أرتقى ‘ ألسسلم أ’جتماعي حتى أصسبح
«قايد» ‘ دوأر بني عافر.
يتحدث فرحات عباسش كثÒأ عن عÓقته بوألده ألتي شسابها كثÒأ
من ألتناقضش ‘ أأ’فكار ،فسسادها ‘ أحيانا شسيء من ألتوتر إأ¤
درج-ة أل-ق-ط-ي-ع-ة ،خ-اصس-ة ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق Ãع-ام-ل-ت-ه للفÓح ÚغÒ
أل -ق -ادري -ن ع -ل -ى دف -ع م -ا ع-ل-ي-ه-م م-ن ضس-رأئب ‘ ن-ه-اي-ة م-وسس-م
أ◊صساد.
يفتخر فرحات عباسش بسس’Óته ألتي يقول عنها« :أنها ،من أصسول
عربية وأنها من بÓد ألرأفدين ،وأن أجدأدي عباسس ،Úأعتزأزي
ب -ال -ع -روب -ة وأإ’سسÓ-م ط-ب-ع ط-ي-ل-ة مشس-وأري ألسس-ي-اسس-ي وأل-نضس-ا‹
وŒسسد ذلك من خÓل أŸطالب وألعرأئضش ألتي كنت أقّدمها
للسسلطات أ’سستعمارية».
رغم أن عÓقة ألطفل فرحات بوألده كانت متوترة ومتناقضسة
منذ ألبدأية ،فكان ألعكسش من ذلك كانت عÓقته بجدته ألتي كان
مرتبطا بها كثÒأ ،وكانت حكايتها خاصسة حول دخول ألفرنسسيÚ
إأ ¤أ÷زأئر وأŸقاومة ألبطولية ألتي قابل بها ألشسعب أ÷زأئري
أ’سستعمار وخاصسة قبيلة بني عمرأن ألتي ينتمي إأليها ،فشسّكلت
بذلك أ÷دة حجر أأ’سساسش ‘ ألتماسسك ألعائلي ،وخاصسة دعوتها
أŸت -ك -ررة ل -ل -ت -مسسك ب -ال-دي-ن أإ’سسÓ-م-ي وع-دم أل-ذوب-ان ‘ دي-ن

«ألرومي» أ’ن ذلك يعد جرÁة يعاقب عليها ألله.
أ◊ديث عن ألتماسسك ألديني دفع ألعائلة إأدخال أبنائها إأ¤
أŸدأرسش ألقرآأنية أو ألّكتاب ،وكان فرحات عباسش من هؤو’ء
أأ’بناء حيث ألتحق باŸدرسسة ألقرآأنية وهو ‘ ألثامنة لتلقي
مبادئ ألقرآأن ،وذلك للتحصس ÚوأÙافظة على ألقيم أإ’سسÓمية
خوفا من ألذوبان ‘ دين ألغزأة .ترّدد فرحات عباسش على
ألكتاب لفÎة ﬁدودة غ Òأنها كانت مفيدة تركت بصسماتها
ألوأضسحة ‘ فكر ألطفل ،حيث تعلم ‘ أŸدرسسة ألقرآأنية مبادئ
أللغة ألعربية و“يز ب Úأترأبه ‘ تلك ألفÎة بسسرعة أ◊فظ
وألبديهة.
كانت سسعادته عند عودته أ ¤ألبيت حيث يعرضش على أمه ما
ي لكنه متحّمسش
حفظه من آأيات قرآأنية ،أما وألده فكان رجل أم ّ
إ’رسس -ال أب -ن -ائ -ه ل -ل -ت -ع -ل -ي-م وخ-اصس-ة أ’و’د م-ن-ه-م إأ ¤أŸدأرسش
ألفرنسسية ،وكان يقول أ’بنائه ‘ كث Òمن أأ’حيان أن أحسسن إأرث
أتركه لكم هو ألعلم ،ألذي ’ يسستطيع أن ينتزع منكم.
زأول فرحات عباسش تعليمه أ’بتدأئي ‘ مسسقط رأسسه ،وألثانوي
‘ مدينة سسكيكدة ،وقام باÿدمة ألعسسكرية ب Úعامي 1921
و ،1923ث-م أن-ت-ق-ل ل-ل-ع-اصس-م-ة إ’ك-م-ال ت-ع-ل-ي-م-ه أ÷ام-ع-ي وت-خّ-رج
بشسهادة عليا ‘ ألصسيدلة عام  ،1931فتح صسيدلية ‘ سسطيف سسنة
 .1932وكان خÓل فÎته ألطÓبية نشسطا ،حيث ترّأسش جمعية
طلبة شسمال إأفريقيا أŸسسلم Úبا÷زأئر من  1927إأ ،1931 ¤بعد
أن كان نائب رئيسش أ÷معية ب Úعامي  .1927 - 1926و‘ عام
 1930أصسدر ›موعة مقا’ته ألصسحفية ‘ كتيب عنوأنه «ألشساب
أ÷زأئري» ،وفيه عبّر عن أفكاره أإ’صسÓحية وألتجديدية ،كما
كانت ثقافته فرنسسية و ⁄يتحدث ألعربية قط.
عرف فرحات عباسش بانفتاحه ألسسياسسي وألفكري ،حيث –ّول
خÓل حياته ألسسياسسية ألتي “تد على أك Ìمن  30سسنة ،من فكرة
أ’ندماج إأ ¤ألفكرة أ’سستقÓلية ،ومن أإ’صسÓحية إأ ¤ألثورية.
‘ عام  1936كتب ‘ جريدة ألوفاق ألفرنسسية مقا’ شسهÒأ –ت
عنوأن «فرنسسا هي أنا» ،أّكد فيه دعوته إأ ¤أ’ندماج مع فرنسسا،
مسستنكرأ وجود أأ’مة أ÷زأئرية ،حيث قال« :لو كنت قد أكتشسفت
أمة جزأئرية لكنت وطنيا و ⁄أخجل من جرÁتي ،فلن أموت من
أجل ألوطن أ÷زأئري ،أ’ن هذأ ألوطن غ Òموجود ،لقد بحثت
عنه ‘ ألتاريخ فلم أجده وسسأالت عنه أأ’حياء وأأ’موأت وزرت

أŸقابر دون جدوى».
قبل ذلك أنضسم إأ ¤فيدرألية ألنوأب أŸسسلم Úأ÷زأئري Úألتي
أسسسسها ألدكتور بن جلول عام  ،1930وألتي كانت تهدف إأ ¤جعل
أ÷زأئر مقاطعة فرنسسية ،وخÓل أ◊رب ألعاŸية ألثانية ودخول
أ÷يشش أأ’مريكي أ÷زأئر ‘  8نوفم ،1942 Èأّتصسل فرحات
عباسش بروبرت م ،‘ÒأŸبعوث ألشسخصسي للرئيسش أأ’مريكي
فرأنكل Úروزفلت إأ ¤شسمال أفريقيا ليطلب منه تقرير مصسÒ
أŸنطقة بعد أ◊رب.
‘  20ن-وف-م ،1942 Èأرسس -ل ف -رح -ات ع -ب -اسش و›م -وع-ة م-ن
أ÷زأئري Úبرسسالة إأ ¤قوأت أ◊لفاء يرحبون بهم ويعرضسون
«باسسم شسعب أ÷زأئر ألقيام بتضسحيات بشسرية ومادية ،بشسروط،

لدعم أ◊لفاء حتى يتحقق ألنصسر ألكامل على دول أÙور».
ب-ت-اريخ  22ديسس -م 1942 Èوجّ -ه ف-رح-ات رسس-ال-ة إأ ¤ألسس-ل-ط-ات
ألفرنسسية وإأ ¤أ◊لفاء طالب فيها بإادخال إأصسÓحات جذرية
على أأ’وضساع ألعامة ألتي يعيشسها ألشسعب أ÷زأئري ،وصسياغة
دسستور جديد للجزأئر ،ضسمن أ’–اد ألفرنسسي.
أصسدر ‘ فيفري  1943بيان ألشسعب أ÷زأئري و أعلن ‘ مارسش
 1944عن تاأسسيسش حركة أحباب ألبيان وأ◊رية ،بهدف ألدعاية
لفكرة أ’أمة أ÷زأئرية ،وأإثر ›ازر  8ماي  1945حل حزبه
وألقي ألقبضش عليه و ⁄يطلق سسرأحه أإ’ ‘ عام  1946بعد
صس -دور ق-ان-ون أل-ع-ف-و أل-ع-ام ع-ل-ى أŸسس-اج Úألسس-ي-اسس-ي ،Úح-يث
أسّسسش بعد ذلك حزب أ’–اد ألدÁقرأطي للبيان أ÷زأئري،
و أصسدر ندأء أدأن فيه بشسدة ما أقÎفته فرنسسا من ›ازر رهيبة
‘  8ماي  ،1945وعّبر فيه عن أهدأف ومبادئ حزبه ألتي
ÿصسها ‘ «تكوين دولة جزأئرية مسستقلة دأخل أ’–اد».
ّ
ب -ع -د أن أن -دل -عت أل -ث -ورة أ÷زأئ-ري-ة ‘  1ن-وف-م ،1954 Èك -تب
فرحات عباسش ‘ صسحيفة أ÷مهورية ألعدد  46بتاريخ 12
نوفم« :1954 Èأإن موقفنا وأضسح ومن دون أي ألتباسش ،أإّننا
سسنبقى مقتنع Úباأن ألعنف ’ يسساوي شسيئا» .ولكنه ما لبث أن
غيّر موقفه “اما ،أإذ قام ‘ أفريل  1956بحّل حزبه وأنضسم أإ¤
صسفوف حزب جبهة ألتحرير ألوطني وكان قبل ذلك قد توجه
أإ ¤ألقاهرة ليلتقي بقادة ألثورة ومن بينهم أحمد بن بلة،و‘
صسائفة  1956قام بجولة دعائية للثورة أ÷زأئرية ‘ ،أقطار
أمريكا ألÓتينية ،كما زأر عدة عوأصسم عاŸية أخرى ،من بينها
بيك Úوموسسكو عام .1960
بعد موؤ“ر ألصسومام ع Úعضسوأ ‘ أÛلسش ألوطني للثورة
أ÷زأئرية ،وقاد وفد أ÷زأئر ‘ موؤ“ر طنجة أŸنعقد ب27 Ú
و 30أفريل  1958ألذي حضسرته ألقيادأت أŸغاربية ،ثم عÚ
رئيسسا للحكومة أŸوؤقتة للجمهورية أ÷زأئرية ‘  19سسبتمÈ
 1958وأسستمر على رأسسها أإ ¤أوت  1961ليحل ﬁله بن يوسسف
بن خدة ،بعد أن أشستدت خÓفاته مع ألقيادة ألعامة ÷يشش
ألتحرير ،وبعد حصسول أ÷زأئر على أ’سستقÓل أنتظمت يوم 26
سسبتم Èأنتخابات أÛلسش ألوطني‚ ،ح فيها فرحات عباسش،
وأنتخب رئيسسا للمجلسش ،غ Òأنه ما لبث أن قدم أسستقالته ‘ 13
سسبتم 1963 Èنتيجة خÓفه مع بن بلة حول ألسسياسسة أŸتبعة،
فسسجن باأدرأر با÷نوب أ÷زأئري و ⁄يطلق سسرأحه أإ’ ‘ شسهر
ماي .1965
أنسسحب من أ◊ياة ألسسياسسية ،لكنه ما لبث أن أمضسى ‘ مارسش
 1976على «ندأء أإ ¤ألشسعب أ÷زأئري» ،منّددأ با◊كم ألفردي
و باŸيثاق ألوطني ألذي صساغه ألرئيسش ألرأحل هوأري بومدين.
وضسع –ت أ’إقامة أ÷Èية أإ 13 ¤جوأن  ،1978تو‘ ‘ 24
ديسسم 1985 Èبا÷زأئر ،ودفن ÃقÈة ألعالية ،له عدة موؤلفات.
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مسشعود بركوسس لـ «الششعب»:

تعي Úمدرب وطني ‘ أاقرب وقت ضسروري لتحضس ÒاŸنافسسات القادمة
طالب مهاجم اŸنتخب الوطني لكرة اليد
مسش- -ع- -ود ب- -رك- -وسس ‘ ،تصش- -ري -ح خ -اصس لـ
«الشش- -عب» ،ك- -ل ال- -ق- -ائ- -م Úع- -ل- -ى ال -ك -رة
الصش - -غÒة ‘ ا÷زائ - -ر ،بضش - -رورة إاي- -ج- -اد
ا◊ل- -ول اŸن- -اسش- -ب- -ة ل- -ك -ل اŸشش -اك -ل ال -ت -ي
مازالت تعا Êمنها اللعبة ،من أاجل إارضشاء
لط- -راف ح- -ت- -ى تسش ÒاŸن- -افسش- -ة ‘
ك- -ل ا أ
ال-ط-ري-ق الصش-ح-ي-ح ،إاضش-اف-ة إا ¤ال-تعجيل
بتعي Úمدرب على رأاسس اŸنتخب بهدف
ب -داي -ة ال -ع -م -ل –ضشÒا ل Ó-سش -ت-ح-ق-اق-ات
القادمة ،بعد رحيل اŸدرب بوششكريو ‘
فÎة جد حسشاسشة.
حاورته :نبيلة بوڤرين
الشش-عب :ك-ي-ف ت-ع-ل-ق ع-ل-ى وضش-عية كرة
اليد ا÷زائرية ‘ الفÎة ا◊الية؟
^^ بركوسس :األمور ليسست مسستقرة ،بدليل
تأاخر انطÓق البطولة وذلك راجع إا ¤رفضس
بعضس األطراف ذلك ،بسسبب عدم تلبية طلباتهم
م -ث -ل السس -ن -وات اŸاضس -ي -ة واŸتضس-رر اŸب-اشس-ر
الÓعبون ،ألنهم سسيعانون فيما بعد من النقصس
‘ ا÷انب البد Êوهذا ما قد يتسسبب ‘ كÌة
اإلصسابات وغÒها من األمور السسلبية.
من اŸسشؤوول على ما يحدث؟
^^ يجب أان يتفق كل القائم Úعلى كرة اليد،
ألن ال–ادية لوحدها ل تسستطيع القيام بكل
األم -ور وع -ل -ى ا÷م -ي -ع أان ي -ك -ون-وا ي-دا واح-دة
Ÿصس -ل -ح -ة ه -ذه ال -ري -اضس -ة ح -ت-ى ت-ك-ون ن-ت-ائ-ج
إايجابية ‘ اŸسستقبل ويتطور اŸسستوى أاكÌ
وحتى ل نعود للدوامة التي عشسناها ‘ السسابق
والتي أاثرت علينا بشسكل كب Òمن كل النواحي.
ما هي ا◊لول التي تراها مناسشبة حتى
تعود كرة اليد ا÷زائرية إا ¤الواجهة؟
^^ ا◊لول تتمثل ‘ ضسرورة وضسع اسسÎاتيجية
ﬁك -م -ة م-ن ق-ب-ل ال–ادي-ة ا÷زائ-ري-ة ت-خ-دم
الصس- -ال- -ح ال- -ع -ام دون الÎك -ي -ز ع -ل -ى اŸشس -اك -ل
وا◊سسابات الشسخصسية ،حتى تسس Òالبطولة ‘
ال -ط -ري -ق الصس -ح -ي -ح وبشس -ك -ل ع -ادي وه -ذا م -ا
سسينعكسس على اŸنتخب الوطني.
م- -ا رأايك ‘ رح- -ي- -ل ب- -وشش- -ك- -ري- -و ‘ ه -ذه
الفÎة؟
^^ كنا نرغب ‘ بقاء صسالح بوشسكريو على
رأاسس اŸن -ت -خب ال -وط -ن -ي ،ألن -ه ي -ع -رف ج -ي-دا
الÓعب Úوسسبق لنا التعامل معه ،ما يعني أان
Óسسف ،ترك
اŸهمة سستكون سسهلة أاك .Ìلكن ،ل أ

الفريق بعدما فشسلنا ‘ التأاهل لبطولة العا⁄
ولهذا  ⁄يبق له هدف مباشسر حتى يواصسل معنا
ولديه أاسسبابه اÿاصسة التي جعلته يغادر من
دون شسك ،بعدما قام بضسخ الدماء جديدة ‘
الفريق لكي يحقق نتائج إايجابية ‘ اŸسستقبل.
ك-ي-ف ت-رى مسش-ت-ق-ب-ل ال-ف-ري-ق الوطني ‘
ظل هذا الوضشع؟
^^ حاليا أاعتقد أان ا÷ميع متحفظÃ ،ا أان
اŸكتب التنفيذي ‘ نهاية عهدته وبوعمرة لن
يغامر بجلب مدرب جديد للمنتخب الوطني.
ولهذا ،فإان األمور سستتأاجل إا ¤بعد النتخابات
ال -ق -ادم -ة ح -ت -ى ي -ت-ح-دد مصس Òال-ف-ري-ق ون-ح-ن
الÓعب Úنتمنى أان يتم تعي Úمدرب ‘ الفÎة
ا◊ال -ي -ة ح-ت-ى ن-ب-اشس-ر ال-ع-م-ل م-ن أاج-ل ضس-م-ان
–ضس Òج -ي -د ل -ل -م -واع -ي -د ال -ق -ادم -ة ل -ت -ف -ادي
السسيناريوهات اŸاضسية ،ألن اÛموعة تتكون
من لعب Úشسباب بعدما ” تغي Òالفريق بنسسبة
كبÒة وهذا ما يعني أانه هناك عمل كب Òينتظر
الطاقم الفني القادم.
ماذا تقصشد؟
^^ ‘ كل مرة تكون هناك منافسسة نحضسر لها
قبل فÎة قصسÒة فقط على األك ÌثÓثة أاشسهر
وذلك راجع إا ¤غياب اسسÎاتيجية ﬁكمة من
طرف اŸسسؤوول ،Úإاضسافة إا ¤غياب تربصسات

‘ اŸسستوى العا‹ وكنا نكتفي بلعب لقاءات مع
فرق من الدرجات السسفلى وهذا غ Òكاف لنا
ك -ف -ري -ق ك -ب Òوق -وي وسس-ب-ق ل-ن-ا ال-ف-وز ب-ال-ل-قب
ال -ق -اري م -ؤوخ -را .ل-ه-ذا ي-جب أان ي-ت-م م-راج-ع-ة
األمور وتسسط Òكل شسيء حتى نحضسر بشسكل
جيد بداية من اآلن لكي نكون ‘ اŸوعد خÓل
أال -ع -اب ال -ب -ح -ر اŸت-وسس-ط وال-ب-ط-ول-ة ال-ق-اري-ة،
إاضسافة إا ¤بطولة العا ⁄اŸقبلة بعدما فشسلنا
‘ التأاهل لدورة فرنسسا  2017وكل هذه األمور
ي -جب أان ت-ت-واف-ر ح-ت-ى ن-ح-ق-ق ن-ت-ائ-ج إاي-ج-اب-ي-ة
وبعدها يتم ا◊كم على أاداء الÓعب.Ú
نفهم من كÓمك أان الوضشعية ا◊الية ل
تخدمكم؟
^^ صس- -ح- -ي -ح Áك -ن ال -ق -ول إان ال Ó-ع -ب Úه -م
الضسحية اŸباشسرة من اŸشساكل التي تعا Êمنها
ك -رة ال -ي -د ا÷زائ -ري -ة ول -ه -ذا ي -جب أان ي -ع-ج-ل
اŸسس -ؤوول -ون ب -تصس -ح-ي-ح ال-وضس-ع وت-ع-ي Úم-درب
ج -دي -د ،م -ن دون شسك سس-ت-ك-ون م-ه-م-ت-ه صس-ع-ب-ة
ب-ال-ن-ظ-ر ل-ل-ظ-روف ال-ت-ي ‰ر ب-ه-ا ،ألن-ه سس-ي-كون
مطالبا بإاعادة الفريق إا ¤الواجهة من جديد
وه- -ذا ل- -يسس سس- -ه -Ó- -ل -ك -ن سس -نسس -اع -ده ن -ح -ن
الÓ- - -ع- - -ب Úأاصس- - -ح- - -اب اÈÿةÃ ،ا أان أاغ- - -لب
ال -ع -ن -اصس -ر ا◊ال -ي -ة شس -اب -ة و ⁄يسس -ب-ق ل-ه-ا وأان
شساركت ‘ اŸنافسسات الكÈى.

توج اÛمع البÎو‹ لكرة اليد (رجال) بكأاسس
ا÷زائر اŸمتازة بعد فوزه ‘ النهائي على
مولودية سسعيدة بنتيجة ( ،)28 - 36الشسوط
األول (  ،)15-19مسس- -اء ا÷م -ع -ة ،ب -ال -ق -اع -ة
البيضسوية باŸركب األوŸبيﬁ ،مد بوضسياف
(ا÷زائر العاصسمة).
وتوج اÛمع البÎو‹ بط Óللجزائر Ÿوسسم
 ‘ ،2016-2015ح Úحازت مولودية سسعيدة
على كأاسس ا÷زائر لنفسس اŸوسسم الرياضسي.
وج- -دد «ال- -بÎول -ي -ون» ال -ع -ه -د م -ع األل -ق -اب،
بافتكاكهم ‘ ،ماي اŸاضسي ،اللقب الوطني
 .27ف -ي -م -ا أاح -دث ف -ري -ق م -ول -ودي -ة سس -ع-ي-دة

اŸفاجأاة بنيله أاول لقب ‘ تاريخه (كأاسس
ا÷زائر) على حسساب شسباب براقي (،)21-22
بعد الوقت اإلضسا‘.
عند السسيدات ،توج اÛمع البÎو‹ بالكأاسس
اŸمتازة بعد فوزه على نادي حواء سسعيدة
بنتيجة ( ،)21-23عقب الوقت اإلضسا‘ ،حيث
ان -ت -ه -ى ال -وقت ال-ق-ان-و Êبـ( )18-18ب-ال-ق-اعة
نفسسها.
وع-رفت ال-ط-ب-ع-ة اŸاضس-ي-ة ل-ل-كأاسس اŸمتازة،
التي جرت ‘ سسبتم ،2015 Èبقاعة حرشسة
حسس -ان (ا÷زائ -ر ال -ع-اصس-م-ة) ،ت-ت-وي-ج شس-ب-ي-ب-ة
سسكيكدة أامام شسباب براقي بنتيجة (.)21-22

ي-دخ-ل ن-ادي ا–اد ت-يسس-مسس-ي-لت ل-ك-رة ال-ق-دم
ب- -ط -ول -ة م -ا ب Úا÷ه -ات (›م -وع -ة وسس -ط ـ
غرب) للموسسم الرياضسي ا÷ديد 2017-2016
بتشسكيلة تضسم  14لعبا جديدا ،بحسسب ما
أافاد به رئيسس الفريق.
أاوضسح علي باي لـ (وأاج) ،أانه قد ” تدعيم
الفريق ‘ بداية سسبتم Èبأاربعة لعب Úمن
نادي وداد تيسسمسسيلت ولعب Úينتميان لفريق
ا–اد السس -وق -ر (ت -ي -ارت) ،إا ¤ج -انب ت -رق -ي -ة
ث -م -ان -ي -ة لع-ب Úم-ن صس-ن-ف األواسس-ط ل-ن-ادي
ا–اد تيسسمسسيلت .وقد شسرع هؤولء الÓعبون
ا÷دد ‘ التدريب ،منذ األسسبوع اŸاضسي ،مع

ب -ق -ي -ة لع -ب -ي ال -ف -ري -ق وذلك Ãي -دان دي-وان
اŸركب متعدد الرياضسات «الشسهيد ا÷ي‹Ó
بونعامة» لتيسسمسسيلت ،وفق نفسس اŸصسدر،
الذي كشسف عن إاجراء ،قريبا ،مقابلة ودية
سستجمع فريق ا–اد تيسسمسسيلت بأاحد األندية
الناشسطة Ãشساركة الÓعب Úا÷دد.
وذك- -ر ع- -ل- -ي ب- -اي ،أان ه- -ذه السس -ت -ق -دام -ات
ا÷ديدة تندرج ضسمن اÿطة التي وضسعتها
إادارة النادي لضسمان –ضس Òجيد و–قيق
صسعود تاريخي إا ¤القسسم الوطني الثا Êهواة.
كما تطمح إادارة النادي الوصسول إا ¤مراحل
متقدمة من منافسسات كأاسس ا÷مهورية.

إا–اد تيسسمسسيلت يتدعم بـ’ ١٤عبا جديدا

فغو‹ يسستأانف اŸنافسسة
مع الفريق الرديف

لعبنا أاحسسن من ا’–اد...
لكن الفعالية خانتنا

الششعب :تع Ìمّر فوق ميدانكم وأامام
جمهوركم أامام بطل اŸوسشم الفارط؟
^^ي-وسش-ف شش-يبان :صس- -ح- -ي -ح ت -ع⁄ Ì
أاهضسمه ◊د اآلن ،ألننا كنا أافضسل بكث Òمن
اإل–اد الذي تنقل إا ¤هنا و ⁄يقم بشسيء
م -ن أاج -ل ال -ع -ودة ب -ال-ف-وز واك-ت-ف-ى ب-تسس-يÒ
ال -ت -ع -ادل وه -و م -ا أاق -ل -ق-ن-ي ب-عضس الشس-يء،
خصسوصسا أان الفعالية خانتنا ‘ هذا اللقاء
ب -ع -دم -ا ضس ّ-ي-ع-ن-ا ع-دي-د ال-ف-رصس السس-ان-ح-ة
ل -ل -ت -ه -دي -ف ،خصس -وصس -ا ‘ شس -وط اŸب -اراة
الثا .Êكما فوتنا على أانفسسنا اعتÓء منصسة
التتويج باإلطاحة على منافسسنا األول على
صسدارة اÎÙف األول .لكن نحن مع بداية
اŸوسسم ولعبنا جولتنا الثالثة اليوم ،و‰لك
 5نقاط من أاصسل  9ومتأاكد من أان القادم
أافضسل إان شساء الله.
ه- -ل أان- -ت- -م راضش -ون ع -ن الن -ط Ó-ق -ة
لن؟
اÙققة ◊د ا آ
^^ ا◊م- -د ل -ل -ه -ل -ك -ن ل -و رك -زن -ا ق -ل -ي Ó-
◊صسدنا نقاطا أاك .Ìومع مرور ا÷ولت
سس -نصس -ب -ح أاق-وى ب-ع-د ال-ت-ح-ام ك-ل الÓ-ع-بÚ
ب -ب -عضس -ه -م ال -ب-عضس و–ق-ي-ق النسس-ج-ام .ل
ي -خ -ف -ى ع -ل -يك ب -أان ال -ك -ث Òم -ن ال Ó-ع-بÚ
غادرونا مع نهاية اŸوسسم اŸاضسي والفريق
انتدب لعب Úجددا ويلزمنا بعضس الوقت
من أاجل –قيق النسسجام◊ .د اآلن نحن
‘ ال -ط -ري -ق الصس -ح -ي -ح إلع -ادة سس -ي -ن -اري -و
اŸوسسم اŸاضسي .واألهم أاننا  ⁄ننهزم بعد
م-ع ب-داي-ة ال-ب-ط-ول-ة ون-ط-م-ح إا ¤اŸواصس-لة
على هذه السسلسسلة اإليجابية من النتائج.
ال -ف -رصش -ة ك -انت سش -ان -ح -ة ل Ó-ل -ت -ق -اء

بزميلك السشابق ‘ الفريق سشعيود؟
^^ كنت سسعيدا ÓÃقاته ،خصسوصسا أاننا
كنا ،اŸوسسم اŸاضسي ،نتقاسسم نفسس الغرفة
Óسسف الشسديد
وكنت أاتفاهم معه كثÒا .ل أ
 ⁄أالتق به منافسسا ‹ على أارضسية اŸيدان،
ت -وع -دت -ه ب -ال-ه-زÁة ،ل-ك-ن ذلك  ⁄ي-ح-دث.
أا“ن -ى ل -ه ال -ن -ج -اح م-ع اإل–اد ‘ Œرب-ت-ه
ا÷ديدة وأا“نى أان يعود للمنتخب الوطني
من أابواب اإل–اد ،ألنه لعب ‡تاز وخلوق
ويسستحق كل ا.Òÿ
م- - -ا ه- - -ي أاه- - -دافك ه - -ذا اŸوسش - -م م - -ع
الدفاع؟
^^أاهدا‘ واضسحة هذا اŸوسسم ،هي أان
أاسس - -ج- -ل أاك Èع- -دد ‡ك- -ن م- -ن األه- -داف
ألصسبح بذلك هداف الفريق والبطولة ‘
النهاية .كما أا Êأاسستهدف مضساعفة عدد
األه-داف ال-ت-ي سس-ج-ل-ت-ه-ا اŸوسس-م اŸاضسي
وقيادة الفريق إا– ¤قيق نتيجة أافضسل من
اŸوسسم اŸاضسي و–سس“ Úوقعنا ‘ سسلم
الÎتيب مقارنة بأاول موسسم لنا ‘ الرابطة
 ⁄ل ضسمان
اÎÙفة األو ¤لكرة القدم و َ
مشساركة ‘ إاحدى اŸنافسسات القارية؟
كما سسأاعمل رفقة زمÓئي على الذهاب
⁄ل
ألبعد دور ‡كن ‘ كأاسس ا÷مهورية و َ
–ق - -ي- -ق اŸف- -اج- -أاة وال- -ت- -أاه- -ل إا ¤ال- -دور
النهائي؟ ،سسيكون ذلك Ãثابة ا◊لم ،لكن
هذا ل يأاتي إال Ãواصسلة العمل لبلوغ كل
ذلك.
األمر اŸهم ‘ فريقنا هو أان لدينا إادارة
تقف على كل كبÒة وصسغÒة وتوفر كل شسيء
للطاقم الفني والÓعب Úمن أاجل النجاح.
ك -م -ا أان ال -ط -اق -م ال -ف -ن-ي ب-دأا ي-ج-ن-ي ث-م-ار
السستقرار مع النادي ‘ موسسمه اÿامسس
مع الدفاع ،وهذا أامر رÃا سسيجعلنا من
أاقوى الفرق ‘ البطولة الوطنية ،إان شساء
الله.

ل‚ليزية
البطولة ا إ

غوارديو’ يتفوق على مورينيو

إاسستأانف الدو‹ ا÷زائري سسفيان فغو‹ ،العائد
م -ن إاصس-اب-ة أاب-ع-دت-ه ثÓ-ث-ة أاسس-اب-ي-ع ع-ن اŸي-ادي-ن،
اŸنافسسة الرسسمية ولكن مع الفريق الرديف لناديه
ا÷ديد ويسستهام الذي واجه ولفرهمبتون ،مسساء
ا÷م -ع -ة ،وت -أاج -ل ب -ذلك ال -ظ-ه-ور ال-رسس-م-ي األول
لفغو‹ ‘ البطولة ال‚ليزية.
إالتحق وسسط اŸيدان ا÷زائري ،البالغ من العمر
 26سس -ن -ة ،بصس-ف-وف ويسس-ت-ه-ام ه-ذه الصس-ائ-ف-ة‘ ،
صسفقة انتقال حر من نادي فالنسسيا اإلسسبا ،Êلكنه
اك- -ت- -ف -ى ◊د اآلن ب -خ -وضس م -ب -ارات Úرسس -م -ي -تÚ
◊سساب الدور التمهيدي الثا ‘ Êمنافسسة األوروبا
Óصسابة.
ليغ قبل أان يتعرضس ل إ

للعاب القوى
Œمع بروكسشل أ

ﬂلو‘ يكتفي باŸركز الرابع ‘ ١٥٠٠م
األخÒة.
وبعدما انفرد ﬂلو‘ بالسسباق خÓل 400
م ÎاألخÒة ،تراجع قبل خط النهاية إا¤
اŸرتبة الرابعة.
وغاب إابن سسوق أاهراسس ،اŸتحصسل على
فضس -ي-ت-ي  800و1500م ‘ ÎاألوŸب - -ي - -اد
األخÒة ،عن Œمع برل Úبتاريخ  3سسبتمÈ
ا÷اري لتفادي اإلجهاد وتعزيز حظوظه
‘ صسعود منصسة التتويج ‘ هذا التجمع.
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يوسشف ششيبان ،مهاجم دفاع تاجنانت ،لـ «الششعب»:

كشش -ف ه -داف ف-ري-ق دف-اع ت-اج-ن-انت
ي-وسش-ف شش-ي-ب-ان ،أان ال-ت-ع Ìأام-ام ب-طل
اŸوسش -م ا–اد ال -ع -اصش -م -ة ك -ان ق-اسش-ي-ا،
بالنظر إا› ¤ريات اللقاء .معربا عن
لط- -اح- -ة ب- -ال–اد
– ّسش - -ره ل - -ع- -دم ا إ
واع -ت Ó-ء صش-دارة ال-راب-ط-ة اÎÙف-ة
لخÒ
لو ¤لكرة القدم ،خاصشة أان ا أ
ا أ
 ⁄يقم بأاششياء تذكر من أاجل العودة
ب-ال-ن-ق-اط ال-ثÓ-ث م-ن ت-اج-ن-انت .ك-م-ا
أاك-د ه-داف ال-دف-اع ،أان ف-ري-ق-ه ح-ق-ق
ب-داي-ة م-وسش-م م-وف-ق-ة وسش-ي-ع-م-ل ع-لى
لهداف
تسشجيل أاك Èعدد ‡كن من ا أ
ه -ذا اŸوسش -م ومسش -اع -دة ال -ن -ادي ع-ل-ى
–ق-ي-ق م-وسش-م أافضش-ل م-ن ال-ذي مضش-ى
و–سش Úم -رت -ب -ه ‘ سش-ل-م الÎت-يب‘ ،
هذا ا◊وار...
حاورهﬁ :مد فوزي بقاصس

اÛمع البÎو‹ يتوج بكأاسس ا÷زائر اŸمتازة

اكتفى العداء ا÷زائري توفيق ﬂلو‘،
باŸركز الرابع ‘ سسباق  1500م ،ÎخÓل
Œمع بروكسسل (بلجيكا) الدو‹ ‘ اختتام
ال -راب -ط -ة اŸاسس -ي -ة ل -ه -ذه السس -ن -ة ،مسس-اء
ا÷معة.
وحقق ﬂلو‘ زمنا قدره 3د و 32ثا و21
جزءا ،خÓل السسباق الذي عرف مشساركة
 11عداء من كينيا ،بينهم من شسارك ‘
ن-ه-ائي  1500ألوŸب -ي -اد ري -و دي ج -انÒو

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

العدد

ل‚ليزي اŸمتاز لكرة القدم ،بعد فوزه
انفرد مانششسش Îسشيتي بصشدارة الدوري ا إ
اŸث ،Òأامسس السشبت ،على مضشيفه مانششسش Îيونايتد  1-2على ملعب «أاولد ترافورد»
بافتتاح ا÷ولة الرابعة.
وأاح- -رز ك- -ي -ف -ن دي ب -روي -ن (د )15وك-ي-ل-يتشسي أاسساسسيا لتعويضس غياب األرجنتيني سسÒجيو
Óي-قاف .اŸب -اراة ك -انت ك -ارث-ي-ة
إايهياناتشسو (د )36هد‘ مانشسسس Îسسيتي ،فيما أاغ-وي-رو ل -إ
سسجل السسويدي زلتان إابراهيموفيتشس هدف ب-ال-نسس-ب-ة Ÿداف-ع ي-ون-اي-ت-د دا‹ ب-ل-ي-ن-د ،ف-ب-عد
اÿاسسر الوحيد ‘ الدقيقة  .42وهو الفوز تسسّببه بشسكل واضسح ‘ الهدف األول ،لعب
ال- -راب- -ع ع- -ل -ى ال -ت -وا‹ Ÿانشسسس Îسس -ي -ت -ي ‘ دورا أاك ‘ Èالهدف الثاŸ Êانشسسس Îسسيتي
اŸسسابقة لينفرد بالصسدارة مؤوقتا برصسيد  ‘ 12الدقيقة  ،36عندما لعب سسيتي جملة من
نقطة ..اح-ت-وت تشس-ك-ي-ل-ة م-انشسسس Îي-ونايتد التمريرات اŸتقنة وصسل عددها إا 14 ¤قبل
ع - -ل- -ى اسس- -م
أان ي - - -وّج- - -ه دي
ميخيتاريان
ب - - -روي - - -ن ك- - -رة
رغم توقعات
أارضسية
ب -غ -ي -اب-ه ع-ن
اصسطدمت
اŸباراة
ب-ال-ق-ائم وتابعها
Óصسابة.
ل إ
إايهياناتشسو
و‘ ال - - -وقت
بسس - - -ه- - -ول- - -ة ‘
ذات- -ه ،خ- -لت
الشس- - -ب- - -اك .و⁄
التشسكيلة من
يحتفل اŸهاجم
اسسمي صسانع
النيجÒي
األلعاب
ب -ال -ه -دف ،ظّ-ن-ا
اإلسسباÊ
م - - -ن - - -ه أان - - -ه ⁄
خ- -وان م -ات -ا
يحتسسب بداعي
واŸهاجم
تسس-ل-ل-ه ،ل-ك-نه ⁄
الفرنسسي أانتو Êمارسسيال ،ولعب اإل‚ليزي ي -ع -ل-م أان ب-ل-ي-ن-د كسس-ر اŸصس-ي-دة ل-وق-وف-ه وراء
جيسسي لينجارد أاسساسسيا للمرة األو ¤بالدوري إاي-ه-ي-ان-اتشس-و ،ل-ي-ت-ق-دم سسيتي بهدف Úنظيف.Ú
هذا اŸوسسم.
ال -غ -ريب ‘ األم -ر ،أان م -انشسسس Îي -ون-اي-ت-د ⁄
‘ اŸقابل ،أاجرى مدرب مانشسسس Îسسيتي يتحرك فعليا لتعويضس النتيجة ،بل اعتمد على
ج-وسس-يب غ-واردي-ول ت-غ-يÒي-ن ع-ل-ى تشس-ك-ي-ل-ت-ه ه -ف -وات خصس -م -ه ،خصس -وصس -ا ا◊ارسس ب -راف-و
األسساسسية ،فأاشسرك ا◊ارسس الشسيلي كÓوديو الذي ارتكب خطأا قات ‘ Óالتعامل مع كرة
برافو ‘ مباراته األو ¤بعد انتقاله للفريق عالية خارج منطقة اÿطر ليسسددها اŸهاجم
ق -ادم -ا م -ن ب -رشس -ل -ون -ة اإلسس -ب -ا .Êك -م -ا ن -زل السس-وي-دي زلت-ان إاب-راه-ي-م-وف-ي-تشس ب-ط-ري-ق-ته
اŸه -اج -م ال -ن -ي -جÒي ك-ي-ل-ي-تشس-ي إاي-ه-ي-ان-اتشس-و اŸع- -ه- -ودة داخ -ل اŸرم -ى ‘ ال -دق -ي -ق -ة .42
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الرابطة اÎÙفة الثانية

إأنطÓقة موفقة لودأد بوفاريك
عرفت أأو ¤جو’ت بطولة ألرأبطة ألثانية
ل -ك -رة أل -ق -دم «م -وب-ي-ل-يسس» أل-ت-ي ل-ع-بت مسس-اء
أ÷معة ،بدأية موفقة للصساعد أ÷ديد ودأد
بوفاريك وألنازل من ألرأبطة أأ’و ¤جمعية
وه -رأن ،ع -ل -ى ع -كسس أل -ن -ازل Úأآ’خ -ري-ن م-ن
حظÒة ألنخبة ،إأ–اد ألبليدة وأأمل أ’ربعاء.
و“ك -ن ودأد ب -وف-اريك ،أل-ذي ي-ع-ود أل-رأب-ط-ة
ألثانية بعد غياب دأم قرأبة عشسر سسنوأت ،من
أف -ت -ك -اك ن -ق -ط-ة ث-م-ي-ن-ة خ-ارج ق-وأع-ده أأم-ام
جمعية أÿروب (.)0-0
كما أسستطاعت جمعية وهرأن من إأنهاء لقائها
أأمام أŸضسيف أأمل بوسسعادة بالتعادل ألسسلبي
( )0-0وأل- -ع- -ودة أ ¤أل- -دي- -ار ب -ن -ق -ط -ة ت -رف -ع
أŸع -ن -وي -ات أأك Ìل -ه -ذأ أل -ن -ادي أل-ذي سس-ق-ط
أŸوسسم ألفارط من ألرأبطة أأ’و.¤
وع -ل-ى ط-رف أل-ن-ق-يضس ،خ-يب ن-ادي-ا م-ن-ط-ق-ة
«أŸت -ي -ج -ة» وأل -ن -ازل Úم -ن أل -رأب-ط-ة أ’و،¤
أ–اد ألبليدة وأمل أ’ربعاء ،عشساقهما بعدما
أنهزما بعيدأ عن ألقوأعد.
وخسس -ر أ–اد أل -ب -ل-ي-دة أم-ام مضس-ي-ف-ه شس-ب-ي-ب-ة
سسكيكدة ( ،)0-1وعلى ألنتيجة نفسسها أنهار
أمل أ’ربعاء أمام شسبيبة بجاية.
م -ن ج -انب آأخ -ر ،ح -ق -ق ن -ادي ب-ارأدو ت-ع-اد’
بنكهة ألفوز بعدما فرضس نتيجة هدف Ÿثله
على مسستضسيفه شسباب ع Úألفكرون (‘ )1-1
مسستهل مشسوأر ألبطولة.
وحققت مولودية ألعلمة أ’هم بتفوقها على

ألضسيف مولودية سسعيدة بهدف يتيم أمضساه
ألÓعب أıضسرم بولعنصسر.
وأخ -ف -ق ألصس -اع -د أ÷دي-د غ-ا‹ م-عسس-ك-ر ‘
سس- -رق- -ة أ’ضس- -وأء ب- -خسس- -ارت- -ه أم- -ام صس -احب
أ’رضس وأ÷مهور ،أأهلي برج بوعريرج ،حيث

أاوŸبي الشسلف

بدأية غ Òمقنعة رغم ألفوز ...

ح-ق-قت ج-م-ع-ي-ة أأوŸب-ي ألشس-ل-ف بصسعوبة
أنتصسارأ ‘ أفتتاحية أ÷ولة أأ’و ¤من
ألرأبطة ألثانية على ضسيفها إأ–اد بسسكرة
أل -ع -ن -ي-د‡ ،ا ي-ج-ع-ل أأب-ن-اء أل-رئ-يسس ع-ب-د
ألكر Ëمدور أأمام منافسسة شسرسسة بعد ما
تغÒت تشسكيلته بنسسبة.٪50
غياب ألÎكيز ومÓمح أللعب ألتي عرف
ب-ه-ا أأسس-ود ألشس-ل-ف ،صس-ع-بت م-ن م-أام-وري-ة
زمÓء ألÓعب ألدو‹ سسماحي ألذي ⁄
يكن ‘ يومه بإاهدأره ألفرصس ‡ا أأغضسب
أ÷مهور ألقليل ،حيث برزت ألعشسوأئية
رغم ألÎبصس ألذي أأجرأه ألفريق بتكجدة
وت -ونسس وأسس -ت-ق-دأم ’12ع -ب-ا ج-دي-دأ م-ن
ذوي أل -ت -ج -رب-ة وأأشس-ب-ال م-ن أآ’م-ال ل-ع-دة
فرق.
مع أأمل أأن ينظر أŸسسؤوولون إأ ¤أأبناء
أŸدرسسة ألشسلفية ألتي عرفت ألتهميشس

خ Ó-ل ألسس -ن-وأت أل-ف-ارط-ة وأل-ت-ي ج-ع-ل-ه-ا
تسسقط إأ ¤ألقسسم ألثا Êبتطبيق سسياسسة
أإ’ن-ت-دأب-ات أل-ف-اشس-ل-ة وأل-ت-ي كلفت خزينة
أل -ف -ري -ق دون أأن –ق -ق م -ب -ت-غ-ى أ÷وأرح
ألذين ينتتظرون كسسب نتيجة خارج ألديار
للحكم عن فريقهم مع بدأية أŸوسسم.
وأن كان إأ–اد بسسكرة قد أأبان أأخطاء
أأ’وŸبي ،فإان أŸنافسسة ألشسرسسة تتطلب
من أأبناء مدوأر أأخذ زمام أأ’مور منذ
ألبدأية وإأنشساء ألفارق ‘ ألنقاط لضسمان
ألصسعود ،أ’ن أ÷و’ت أأ’خÒة عادة ما
يصس -عب ع -ل -ى ألشس -ل -ف-اوة تسس-يÒه-ا .ف-ه-ل
أسس -ت -وعب أأ’وŸب -ي أل -درسس أأم أأن أل -ن -وم
أل -ع -م -ي -ق ’ي -خ -ل -ف ورأءه سس -وى تضس -ي -ي -ع
ألفرصسة؟.

بايرن ميونيخ

الشسلف :و.ي .أاعرايبي

أأنشسيلوتي :توقعنا مبارأة قوية أأمام شسالكه
أأشس -اد ك -ارل -و أأنشس -ي -ل -وت-ي ،أŸدي-ر أل-ف-ن-ي
لفريق بايرن ميونيخ أأ’ŸاÃ ،Êنافسسه
شسالكة بعد أŸبارأة ألتي جمعتهما مسساء
أ÷معة ،ضسمن منافسسات أ÷ولة ألثانية
من عمر ألبوندسسليغا.
وحقق ألفريق ألبافاري فوًزأ متأاخًرأ على
أأ’زرق أŸلكي ،بهدف Úدون رد سسجلهما
روبرت ليفاندوفسسكي وجوشسوأ كيميج ‘
أل -دق -ي -ق-ت ،81 Úو  90ع -ل -ى أل -ت-وأ‹.
وق-ال أأنشس-ي-ل-وت-ي ‘ ،تصس-ري-ح-ات ل-ل-م-وقع
أل -رسس -م -ي ل -ب -اي -رن« ،ت-وق-ع-ن-ا أأن أŸب-ارأة
سستكون صسعبة أأمام خصسم قوي ،لقد قدم
شسالكه مبارأة قوية بشسكل كب ‘ Òألـ60
دقيقة أأ’و ،¤كانوأ أأ’فضسل ‘ ألشسوط
أأ’ول» .وأأضس -اف «ث -م ضس -غ -ط-ن-ا بشس-ك-ل
متوأصسل بعد ذلك ،وسسجل ليفاندوفسسكي
أل -ه -دف أأ’ول ب -ال -ل -ق -اء وسس -ي-ط-رن-ا ع-ل-ى
أŸبارأة ،لقد كانت مبارأة رأئعة وقوية».

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

Óم-ر أل-وأق-ع» ب-ن-ت-ي-ج-ة ( )1-2م- - -ن
«أنصس-اع ل -أ
ثنائية وقعها يعÓوي.
ن -فسس ألسس -ي -ن -اري -و ع -اشس -ه أل -ع-ائ-د أآ’خ-ر إأ¤
أل-رب-ط-ة أل-ث-ان-ي-ة ،أ–اد بسس-ك-رة ،إأث-ر ه-زÁت-ه
أأمام مضسيفه جمعية ألشسلف (.)1-2
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ألهادي خزأر مسستاء من أدأء ألÓعبÚ
Óدأء ألذي
تأاسسف أŸدرب ألهادي خزأر ،ل أ
م-ي-ز أ÷ول-ة أل-ف-ارط-ة ،أل-ت-ي ج-م-عت ألشس-ب-يبة
أأمام أأمل أأ’ربعاء ،حيث بدت هناك نقائصس
ع -دي -دة ي -جب م -ع -ا÷ت -ه -ا ب -دأي -ة م-ن حصس-ة
أ’سس-ت-ئ-ن-اف ،سس-ي-م-ا م-ا ت-ع-ل-ق ب-نقصس ألفعالية
وألÎك -ي -ز أل -ل -ذي -ن ح -ا’ دون أل -ظ-ه-ور ب-وج-ه
مشسرف.
مدرب ألشسبيبة بالرغم من ألفوز ألذي ”
–قيقه بهدف دون رد ،إأ’ أأنه أأكد لـ»ألشسعب»،
بعدم قناعته باŸسستوى ألذي ظهر به أأشسباله،
خاصسة أأن ألفريق ألزأئر كان يلعب بعناصسر
أأغلبها من أآ’مال ،حيث كان أÙليون قد
سسيطروأ على ›ريات أللقاء خÓل ألشسوط
أأ’ول ،وكللت ›هودأتهم ‘ ألدقيقة ألـ،42
ب -ع -د ت -وزي -ع -ة ج-م-ي-ل-ة م-ن ب-ن سس-اح-ة ،وأل-ت-ي
وجدت رأأسسية زروقي ألذي أأسسكنها ألشسباك.
وق -د ت -دن -ى مسس -ت -وى أل -ب -ج -اوي ‘ Úألشس-وط
ألثا ،Êعدأ بعضس أÙاو’ت ألتي  ⁄يتمكن
ع-ن-اصس-ر أل-ف-ري-ق أسس-ت-ث-م-اره-ا ،وألسسبب نقصس
ألفعالية وألÎكيز ،وهو ما جعل أŸدرب خزأر
ي -ؤوك -د أأن ه -ن -اك ن -ق -ائصس ي -جب م -ع-ا÷ت-ه-ا،
وسس -ي -ت -م ذلك ب -دأي -ة م -ن حصس -ة أ’سس -ت -ئ-ن-اف
للتحضس Òأ÷يد لبقية أللقاءأت.

علما أأن ألشسبيبة كانت قد أأدت –ضسÒأت
حثيثة قبل أنطÓق أŸوسسم ألكرويÃ ،دينة
سسطيف ،وتونسس ،وكذأ ببجاية ،إأ’ أأن ظهور
أل Ó-ع -ب Úب -وج -ه غ Òم -ق -ن -ع ج -ع -ل أأ’نصس-ار
ي-ت-ح-رك-ون ،ل-ل-م-ط-ال-بة بضسرورة إأيجاد أ◊لول
ألكفيلة بتحقيق نتائج إأيجابية ،وتفادي أأي
مفاجآات غ Òسسارة ،خاصسة أأن أأمل أ÷ميع هو
–يق ألصسعود إأ ¤حظÒة ألقسسم أÎÙف
أأ’ول.
بجاية :بن النوي توهامي

‘ سسن الـ 4٢يواصسل مشسواره الكروي

أكرور يوقع لنادي فرنسسي من ألدرجة ألرأبعة

لفريقية
البطولة ا إ
لكرة اليد (أاقل من ٢١سسنة)

“كن ألدو‹ أ÷زأئري ألسسابق
نسسيم أأكرور من ألتوقيع لنادي فرنسسي
جديد رغم بلوغه سسن ألـ ،42حيث أنضسم
إأ ¤فريق أأنسسي ألصساعد أ÷ديد إأ ¤بطولة
ألهوأة (ألدرجة ألرأبعة) لكرة ألقدم ‘ فرنسسا.
وق - -ال أل Ó- -عب ‘ تصس - -ري - -ح Ÿوق- -ع ‘‘ل- -ودوف:‘‘Ú
«سسأاضسع خÈتي –ت تصسرف فريقي أ÷ديد ،رغم
أأ Êأأشسعر دأئما با÷اهزية ألتامة .سسآاخذ كل وقتي
ل -ل -ع -ودة إأ ¤أŸن -افسس -ة» .وت-ق-ب-ل أأك-رور ع-ل-ى مضسضس
إأب- -ع -اده ‘ ن -ه -اي -ة أŸوسس -م أŸنصس -رم م -ن تشس -ك -ي -ل -ة
غرونوبل ألتي يعد هدأفها ألتاريخي بتسسجيله لـ110
ه - -دف ‘  312م -ب-ارأة ل-ع-ب-ه-ا م-ع ه-ذأ أل-ن-ادي ‘
أأ’قسسام ألعليا و‘ قسسم ألهوأة ،من بينها 12
هدفا ‘  30مقابلة أŸوسسم أŸاضسي .وتقمصس
قلب ألهجوم ،ألذي يرفضس أ’عتزأل دأئما،
 18مرة أألوأن أŸنتخب أ÷زأئري ما
ب 2001 Úو  2004سسجل خÓلها
سستة أأهدأف.

طموحات كبÒة للمنتخب
ألوطني ‘ موعد باماكو

 2016-·Óلكرة أليد أ’قل
تنطلق ألبطولة أإ’فريقية ل أ
من  21سسنة (ذكور) أليوم بالعاصسمة أŸالية باماكو إأ¤
غ-اي-ة  18سس-ب-ت-مÃ ،Èشس-ارك-ة سس-ت-ة م-ن-ت-خ-ب-ات من بينها
أ÷زأئر ألتي تطمح ‘ أسستعادة أللقب ألضسائع قبل28
سسنة .ويدخل أŸنتخب أŸصسري (حامل أللقب) بثوب
أŸرشسح ألقوي ،سسيما وأأنه حقق أأك Èعدد من أأ’لقاب
بـ ،11متبوعا بتونسس ( 3أألقاب) ثم أ÷زأئر بلقب Úسسنتي
 1986و .1988وأأدرجت ألكونفيدرألية أإ’فريقية نظام
منافسسة على شسكل ›موعة وأحدة تضسم ألفرق ألسستة
أŸعنية بالدورة.
ويتعلق أأ’مر بكل من منتخبات :ما‹ (ألبلد أŸنظم)،
أ÷زأئ-ر ،مصس-ر (ح-ام-ل أل-ل-قب) ،غ-ي-ن-ي-ا ،ب-ورك-ي-ن-اف-اسسو،
وتونسس .وسسيتم أإ’عÓن عن أŸتوج باللقب بعد أنتهاء
أ÷و’ت أÿمسسة حيث يفوز صساحب أŸركز أأ’ول ،علما
وأأن ألبطولة تقام كل سسنت ،Úحيث جرت ألطبعة ألسسابقة
Ãصس - -ر .وج - -رت أأول دورة ق - -اري- -ة أ’ق- -ل م- -ن  21سسنة
ب-ن-ي-جÒي-ا سسنة  1980وأل-ت-ي ت-وج ب-ل-ق-ب-ه-ا أل-بلد أŸنظم.
ويشسكل غياب أŸدأفع أأ’Áن أأيوب عبدي أ◊دث ألبارز
ح-يث أأقصس-ي م-ن أŸن-ت-خب أ’سس-ب-اب ت-ت-ع-ل-ق ب-ا’نضس-باط
دأخ - -ل أŸن - -ت - -خب أل - -وط- -ن- -ي حسسب رئ- -يسس أ’–ادي- -ة
أ÷زأئ-ري-ة ل-ك-رة أل-ي-د ،سس-ع-ي-د ب-وع-م-رة .و” أسس-ت-دع-اء
أ◊ارسس خليفة غضسبان (أÛمع ألبÎو‹) ألذي سسبق له
·Ó
وأأن شسارك مع أŸنتخب أأ’ول خÓل كأاسس إأفريقيا ل أ
أأك -اب -ر أل -ت -ي ج -رت ب -ال -ق-اه-رة ج-ان-ف-ي أŸاضس-ي .وك-ان
أŸنتخب أ◊زأئري لهذأ ألصسنف قد خاضس سسلسسلسسة من
ألÎبصسات ‘ أ÷زأئري وخارجها كان آأخرها بسسلوفينيا
وأÛر تتخللتها عدة مباريات ودية.
ـ الÈنامج ـ
لحد ١١ :سسبتمÈ
.ا أ
ما‹  -غينيا ()18:00
لثن ١٢ :ÚسسبتمÈ
.ا إ
بوركينافاسسو  -مصسر ()16:00
تونسس  -أ÷زأئر (00ر)18
.الثÓثاء ١3 :سسبتم:È
بوركينافاسسو  -تونسس (00ر)16
مصسر  -ما‹ (00ر)20
.الربعاء ١4 :سسبتم Èراحة
.اÿميسس ١5 :سسبتمÈ
غينيا  -مصسر (00ر)16
أ÷زأئر  -بوركينافاسسو ()18:00
تونسس -ما‹ ()20:00
.ا÷معة ١6 :سسبتمÈ
مصسر  -أ÷زأئر ()16:00
تونسس -غينيا ()18:00
ما‹  -بوركينافاسسو ()20:00
.السسبت ١7 :سسبتم Èراحة
.الحد ١8 :سسبتمÈ
غينيا  -بوركينافاسسو()16:00
أ÷زأئر  -ما‹()18:00
مصسر  -تونسس()20:00
مÓحظةŒ :رى أŸنافسسة على شسكل بطولة مصسغرة،
ويتوج أŸنتخب ألذي ينهي أ÷و’ت أÿمسس ‘ أŸركز
أأ’ول بط Óإ’فريقيا.

ألعدد

تياغو موتا:

أأرسسنال
أأفضسل
من تشسلسسي
‘ طريقة
أللعب

أأكد تياغو موتا’ ،عب خط وسسط باريسس سسان جÒمان ،أأن
فريق آأرسسنال أإ’‚ليزي ،أأفضسل من نظÒه تشسيلسسي ‘ ،طريقة
أللعب.
وسسيلتقي نادي ألعاصسمة ألفرنسسية بالغانرز ألثÓثاء أŸقبل‘ ،
مسستهل مشسوأر ألفريق ‘ Úبطولة دوري أأبطال أأوروبا لهذأ
أŸوسسم .وقال موتا ،خÓل تصسريحاته لصسحيفة «ديلي سستار»
ألÈي-ط-ان-ي-ة« :آأرسس-ن-ال ‘ مسس-ت-وى أأع-ل-ى م-ن تشس-ي-لسس-ي ،أ’ن-هم
يحبون أللعب».وتابع« :نحن  ⁄نقابل فريقا إأ‚ليزًيا مثلهم».
وأأطاح ألبلوز خÓل أŸوسسم ÚأŸاضسي Úبتشسيلسسي ‘ ألبطولة،
على ألتوأ‹.ويعا Êأأبناء نادي ألعاصسمة ألفرنسسية من أنطÓقة
سس -ي -ئ -ة ‘ أل -دوري –ت ق -ي -ادة أŸدي-ر أل-ف-ن-ي أ÷دي-د أأون-اي
إأÁري ،حيث حصسد ألفريق  7نقاط فقط من أأول  4جو’ت
بفوزين وخسسارة وتعادل ،ويسسعى لتعويضس أإ’خفاق أÙلي،
بانتصسار أأوروبي..

األحد  ١١سضبتم ٢٠١٦ Èم

á```«eÓ`°SGE äÉ``«eƒj

اŸوافق لـ  ٠٩ذي ا◊جة  ١٤٣٧هـ

إاعداد  :عبد الكر . Ëل

عيـ ـ ـد أألضسحـ ـ ـى وما ينبغـ ـي له م ـ ـن آأدأب
❊ ال -غسض -ل وال-ت-ط-يب ول-بسس ا÷م-ي-ل م-ن
الثياب لقول أانسس  -رضضي الله عنه  -أامرنا
رسضول الله ـ صضلّى اللـّه عليه وسضلّم ـ ‘
ال- -ع- -ي- -دي- -ن أان ن -ل -بسس أاج -ود م -ا ‚د ،وأان
نتطيب بأاجود ما ‚د ،وأان نضضحي بأاثمن
ما ‚د ،وكان رسضول الله ـ صضّلى اللـّه عليه
وسضلّم ـ يلبسس بردة حÈة ‘ كل عيد.
❊ األك- -ل ق- -ب -ل اÿروج إا ¤صض Ó-ة ع -ي -د
ال -ف -ط -ر ،واألك -ل م -ن ك -ب -د األضض-ح-ي-ة ب-ع-د
الصض Ó-ة ‘ ع -ي -د األضض -ح -ى؛ ل -ق -ول ب-ري-دة
رضضي الله عنه :كان النبي ـ صضلّى اللـّه عليه
وسضّلم ـ ل يغدو يوم الفطر حتى يأاكل ،ول
يأاكل يوم األضضحى حتى يرجع فيأاكل من
أاضضحيته.
❊ التكب Òمن ليلتي العيدين ،ويسضتمر ‘
األضضحى إا ¤آاخر أايام التشضريق ،و‘ الفطر
إا ¤أان يخرج اإلمام عليهم للصضÓة .ولفظه:
الله أاك ،Èالله أاك ،Èل إاله إال الله ،الله أاك،È
الله أاك ،Èولله ا◊مد .ويتأاكد عند اÿروج
إا ¤اŸصض -ل -ي ،وب -ع-د الصض-ل-وات اŸف-روضض-ة
أاي- -ام ال- -تشض- -ري- -ق ال- -ث Ó-ث -ة؛ ل -ق -ول -ه ت -ع -ا¤
{ ،}äGOhó©e ΩÉjGC ‘ ¬∏dG GhôcPGhوقوله
سضبحانه { ،}≈∏q°üa ¬qHQ º°SG ôcPhوقوله
{.}ºcGóg Ée ≈∏Y ¬∏dG GhôÑqµàdh
❊ اÿروج إا ¤اŸصض- - -ل- - -ى م - -ن ط - -ري - -ق
والرجوع من أاخرى لفعل الرسضول ـ صضّلى
اللـّه عليه وسضّلم ـ ذلك ،قال جابر :كان النبي
ـ صضّلى اللـّه عليه وسضّلم ـ إاذا كان يوم عيد
خالف الطريق.
❊ التهنئة بقول اŸسضلم ألخيه «تقبّل الله
مّنا ومنك»Ÿ ،ا روى أان أاصضحاب الرسضول ـ
صضّلى اللـّه عليه وسضّلم ـ كانوا إاذا التقى
بعضضهم ببعضس يوم العيد قالوا «تقّبل الله
مّنا ومنكم».
❊ ع - -دم ا◊رج ‘ ال - -ت - -وسض - -ع ‘ األك- -ل
والشض-رب وال-ل-ه-و اŸب-اح؛ ل-ق-ول-ه صض-ل-ى ال-ل-ه
ع- -ل- -ي- -ه وسض- -ل- -م ‘ ع -ي -د األضض -ح -ى« :أاي -ام
ال -تشض -ري -ق أاي-ام أاك-ل وشض-رب وذك-ر ال-ل-ه ع-ز
وجل» .وقول أانسس :قدم النبي ـ صضلّى اللـّه
عليه وسضّلم ـ اŸدينة ،ولهم يومان يلعبون
فيهما ،فقال رسضول الله ـ صضلّى اللـّه عليه
وسضلّم ـ «قد أابدلكم الله تعا ¤بهما خÒا
منهما يوم الفطر ويوم األضضحى» ،وقوله
ألبي بكر رضضي الله عنه وقد انتهر جاريتÚ
‘ بيت عائشضة ينشضدان الشضعر يوم العيد

هام جدا

21
العدد

هذه الصضفحة –توي على آايات قرآانية كرÁة
واحاديث نبوية شضريفة ،الرجاء ا◊فاظ عليها
وحمايتها من التدنيسس .وشضكرا

١٧١٣١

عرفة يوم إأكمال ألدين وإأ“ام ألّنعمة

روى البخاري بسضنده :قالت اليهود لعمر :إاّنكم تقرءون آاية لو نزلت فينا
لّتخذناها عيدا ،فقال عمر :اإّني ألعلم حيث اأنزلت ،واأين أانزلت وأاين كان
رسضول الله ـ صضلّى اللـّه عليه وسضلّم ـ ح Úاأنزلت :نزلت يوم عرفة إانا والله بعرفة
oâªrªnJrnGChn º
o ∏rªncrnGC Ω
قال سضفيان :وأاشضك كان يوم ا÷معة أام لn ƒr«ndrG{ :
r µoænjOp º
r µond â
( }ÉæjOp ΩاŸائدة .)٣ :واإكمال الدين ‘ ذلك
n °rS’EpG º
n Ó
o µodn oâ«°pVQnhn »pàªn©rfp º
r µo«r∏nYn
اليوم حصضل ألن اŸسضلم ⁄ Úيكونوا حجوا حجة اإلسضÓم من قبل ،فكمل بذلك
دينهم لسضتكمالهم عمل اأركان اإلسضÓم كلها ،وألن الله اأعاد ا◊ج على قواعد
إابراهيم عليه السضÓم ،ونفى الشضرك وأاهله فلم يختلط باŸسضلم ‘ Úذلك
اŸوقف منهم أاحد .وأامام إا“ام النعمة فإا‰ا حصضل باŸغفرة ،ف Óتتم النعمة
Ω
بدونها كما قال الله تعا ¤لنبيه ـ صضّلى اللـّه عليه وسضّلم ـ {n nd ônØp¨r«npd
∂ n ós≤nJn Éne ¬o∏sdG
∂} (الفتح.)٢ :
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إاّنه يوم عيد

فعن أابي أامامة اأن النبي ـ صضلّى اللـّه عليه وسضلّم ـ قال« :يوم عرفة ويوم النّحر
وأايام التّشضريق عيدنا اأهل اإلسضÓم وهي أايام أاكل وشضرب» (رواه أابو داود).
« :يا أابا بكر ،إان لكل قوم عيدا ،وإان اليوم
عيدنا».

لسضÓم
العيد من مقاصضد ا إ

إاّن يوم العيد هو يوم فرح وسضروٍر شُضرع
ل -ل -مسض -ل-م Úب-إا“ام ف-ريضض-ة ف-رضض-ه-ا ال-ل-ه ـ
تعا ¤ـ عليهم ،ولهذا فإان رسضول الله ـ صضّلى
اللـّه عليه وسضّلم ـ رخصس ‘ إاظهار السضرور
‘ ه -ذا ال -ي-وم وت-أاك-ي-ده ،ب-ال-غ-ن-اء والضض-رب
بالدف واللعب واللهو اŸباح ،بل إان من
األحاديث ما يفيد أان إاظهار هذا السضرور
‘ األعياد شضعÒة من شضعائر هذا الدين،
ولهذا فقد ُروي عن عائشضة قالت :إان أابا
بكر دخل عليها والنبي ـ صضّلى اللـّه عليه
وسضلّم ـ عندها ‘ يوم فطر أاو أاضضحى،
وع-ن-ده-ا ج-اري-ت-ان ت-غ-ن-ي-ان Ãا َت-ق-اَوَلت به
األنصضار ‘ يوم حرب ُبعاث ،فقال أابو بكر:
أامزمار الشضيطان عند رسضول الله ـ صضلّى
اللـّه عليه وسضلّم ـ فقال النبي ـ صضلّى اللـّه
عليه وسضّلم ـ «َدْعهما يا أابا بكر؛ فإان لكل
ق - -وم ع- -يً- -دا ،وإان ع- -ي- -دن- -ا ه- -ذا ال- -ي- -وم».
وهذا يفيد أان رسضول الله ـ صضّلى اللـّه عليه
وسضلّم ـ رخصس ‘ الضضرب بالدف والغناء
وسضماعهما ‘ أايام العيدين إاظهاًرا لسضرور
اŸسضلم Úبإا“ام ما فرضس الله عليهم ،وإان
كان ل يرsخصس فيه ‘ غÒها من األيام.
كما رsخصس رسضول الله ـ صضلّى اللـّه عليه
وسض ّ-ل -م ـ ب -ال -ل -عب ‘ ي-وم ال-ع-ي-د ،ف-ق-د أا َِذَن
لبعضس األحباشس باللعب با◊راب والsدَرق
‘ اŸسضجد ‘ يوم عيد ،بل إانه كان ُيغريهم
ب-ه-ذا ال-ل-عب ،ف-ي-ق-ول ل-ه-م« :دو َن-ك-م ي-ا ب-ني
َأاْرِفدة» أاي الَزُموا ما أانتم فيه وعليكم به.
وقد نظر رسضول الله ـ صضلّى اللـّه عليه
وسضّلم ـ إا ¤لعبهم هذا ‘ هذا اليوم
عن أابي هريرة -رضضي الله عنه -قال:
ودعا السضيدة عائشضة إا ¤النظر إاليهم،
قال رسضول الله ـ صضّلى اللـّه عليه وسضّلم ـ «من
ف -ق -د روي ع -ن ع -ائشض -ة ـ رضض-ي ال-ل-ه
أاصضبح اليوم منكم صضائًما» ،قال أابو بكر :أانا،
ع -ن -ه -ا ـ ق -الت :ك -ان ي-وُم ع-ي-د ي-ل-عب
قال« :من عاد منكم اليوم مريضًضا؟» ،قال أابو
السض- -ودان ب- -الs- -دَرق وا◊راب ،ف- -إاّم -ا
بكر :أانا ،قال« :من شضهد منكم اليوم جنازةً؟»،
ت رسضول الله ـ صضلّى اللـّه عليه
سضأال ُ
قال أابو بكر :أانا ،قال« :من أاطعم منكم اليوم
وسضلّم ـ وإامّا قالَ« :تشضتهَ Úتنظرين؟»
مسضكيًنا؟» ،قال أابو بكر :أانا ،قال رسضول
فقلت :نعم ،فأاقامني وراءه ،خدي على
الله ـ صضّلى اللـّه عليه وسضّلم ـ «ما
خده ،وهو يقول« :دونكم يا بني أارفدة»
اج -ت -م -ع -ن ‘ رج -ل إال دخ -ل
ت قال« :حسضبك؟» قلت :نعم
حتى إاذا مَِلل ُ
ا÷نة».
قال« :اذهبي».

حديث نبوي

❊ التكب :Òيشض -رع ال -ت-ك-ب Òم-ن
ف- -ج- -ر ي- -وم ع -رف -ة إا ¤عصض -ر آاخ -ر أاي -ام
التشضريق وهو الثالث عشضر من شضهر ذي
ا◊ج -ة ،ق -ال ت -ع -ا‘ ¬∏˘dG Ghô˘cPGh{ :¤
 }äGOhó©e ΩÉjGCوصضفته أان تقول{ :الله
أاك Èالله أاك ،Èل إاله إال الله ،والله أاكÈ
الله أاك Èولله ا◊مد} ،وجهر الرجال به
‘ اŸسضاجد واألسضواق والبيوت وأادبار
الصض-ل-وات ،إاعÓ-نً-ا ب-ت-ع-ظ-يم الله وإاظهارا ً
لعبادته وشضكره.
لضضحية :ويكون ذلك بعد
❊ ذبح ا أ
صضÓة العيد لقول رسضول الله ـ صضّلى اللـّه
عليه وسضّلم ـ «من ذبح قبل أان يصضلي فليعد
مكانها أاخرى ،ومن  ⁄يذبح فليذبح» (رواه
البخاري ومسضلم) .ووقت الذبح أاربعة أايام،
يوم النحر وثÓثة أايام التشضريقŸ ،ا ثبت
عن النبي ـ صضّلى اللـّه عليه وسضّلم ـ أانه

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

أأحكـ ـ ـ ـ ـام وآأدأب

قال« :كل أايام التشضريق ذبح».
❊ الغتسضال والتطيب للرجال:
ول- -بسس أاحسض -ن ال -ث -ي -اب ب -دون اإسض -راف ول
إاسض -ب -ال ول ح -ل -ق ◊ي -ة ف -ه -ذا ح -رام ،أام-ا
اŸرأاة فيشضرع لها اÿروج إا ¤مصضلى العيد
بدون تÈج ول تطيب ،ف Óيصضح اأن تذهب
لطاعة الله والصضÓة ثم تعصضي الله بالتÈج
والسضفور والتطيب أامام الرجال.
لضضحية :كان رسضول
لكل من ا أ
❊ا أ
الله ـ صضّلى اللـّه عليه وسضّلم ـ ل يطعم حتى
يرجع من اŸصضلى فيأاكل من أاضضحيته.
❊ الذهاب إا ¤مصضلى العيد ماشضvيا
إان تيسضر :والسضنة الصضÓة ‘ مصضلى العيد
إال إاذا ك -ان ه -ن -اك ع -ذر م -ن م -ط -ر م -ثÓً-
فيصضلى ‘ اŸسضجد لفعل الرسضول ـ صضلّى

تكبÒات العيد..السضر واŸدلول

يختصس العيد ‘ اإلسضÓم بالتكب Òمن كل
اŸسضلم Úرجالً ونسضاء وأاطفاًل من ليلة
العيد إا ¤أان يدخل اإلمام ‘ صضÓة العيد،
وسض- - - -واء ‘ ذلك اŸسض- - - -اج- - - -د واŸن - - -ازل
واألسض -واق وغÒه -ا ،وإال -ي -ه اإلشض -ارة ب-ق-ول-ه
تعا ‘ ¤آايات الصضيامIó©dG Gƒ∏ªµàdh{ :
( }ºcGó˘g É˘e ≈˘∏˘Y ¬˘∏˘dG GhÈµ˘à˘dhسض - -ورة
البقرة :اآلية  )١85وقال سضبحانه ‘ آايات
ا◊ج≈∏Y ¬∏dG GhÈµàd ºµd Égôî°S ∂dòc{ :
( }ºcGóg Éeسضورة ا◊ج :اآلية  ) ٣٧ألن
العبادة العامة يسضتحب اإلعÓن عنها وشضكر
ال-ل-ه ع-قب أادائ-ه-ا ..ح-ت-ى الصضÓ-ة ال-ي-وم-ية
قال الله تعال عنهاIÓ°üdG â«°†b GPÉEa{ :
¬∏dG π°†a øe Gƒ¨àHGh ¢VQ’CG ‘ Ghô°ûàfÉa
( }¿ƒë∏ØJ ºµ∏©d GÒãc ¬∏dG GhôcPGhسضورة
ا÷معة :اآلية  ،)١٠وقال جل شضأانهøeh{ :
( }Oƒé°ùdG QÉHOGCh ¬ëÑ˘°ùa π˘«˘∏˘dGسض - - -ورة ق:
اآلية .)٤٠

من مكارم األخÓق

م -ن آاداب ال -ع-ي-د ال-ت-ه-ن-ئ-ة ال-ط-ي-ب-ة ال-ت-ي
يتبادلها الناسس فيما بينهم أايا كان لفظها
م-ث-ل ق-ول ب-عضض-ه-م ل-ب-عضس :ت-ق-ب-ل ال-ل-ه م-نا
ومنكم أاو عيد مبارك وما أاشضبه ذلك من
عبارات التهنئة اŸباحة.
وعن جب Òبن نف ،Òقال :كان النبي ـ
صضّلى اللـّه عليه وسضّلم ـ إاذا التقوا يوم العيد
يقول بعضضهم لبعضسُ ،تُقuبل منا ومنك .ابن
ح -ج -ر إاسض -ن -اده حسض -ن ،ال -ف -ت-ح ٤٤٦ / ٢
ف -ال -ت -ه-ن-ئ-ة ك-انت م-ع-روف-ة ع-ن-د الصض-ح-اب-ة
ورخصس ف -ي -ه -ا أاه -ل ال -ع-ل-م ك-اإلم-ام أاح-م-د
وغÒه ،وقد ورد ما يدل عليه من مشضروعية
ال -ت -ه -ن -ئ -ة ب-اŸن-اسض-ب-ات وت-ه-ن-ئ-ة الصض-ح-اب-ة
بعضضهم بعضضا عند حصضول ما يسضر مثل أان
ي -ت -وب ال -ل -ه ت-ع-ا ¤ع-ل-ى ام-رئ ،ف-ي-ق-وم-ون
ب- - - -ت- - - -ه - - -ن - - -ئ - - -ت - - -ه ب - - -ذلك إا ¤غ Òذلك .
ول ريب أان هذه التهنئة من مكارم األخÓق
وﬁاسض - -ن اŸظ - -ه - -ر الج- -ت- -م- -اع- -ي- -ة بÚ
اŸسضلم ،Úوأاقل ما يقال ‘ موضضوع التهنئة
أان ت -ه -ن -ئ م -ن ه -ن-أاك ب-ال-ع-ي-د ،وتسض-كت إان
سضكت كما قال اإلمام أاحمد رحمه الله :إان
هنأا Êأاحد أاجبته وإال  ⁄أابتدئه.
اللـّه عليه وسضّلم ـ
❊ الصضÓة مع اŸسضلم Úواسضتحباب
حضضور اÿطبة :وال- -ذي رج- -ح- -ه
اÙققون من العلماء مثل شضيخ اإلسضÓم
ابن تيمية أان صضÓة العيد واجبة لقوله
تعا ،}ôëfGh ∂Hôd π°üa{:¤ول تسضقط
إال ب -ع -ذر ،وال -نسض -اء يشض -ه -دن ال -ع -ي-د م-ع
اŸسضلم Úحتى ا◊sيضس والعواتق ،وتعتزل
ا◊يsضس اŸصضلى.
❊ ﬂالفة الطريق :يسضتحب لك أان
تذهب إا ¤مصضلى العيد من طريق وترجع
من طريق آاخر لفعل النبي ـ صضلّى اللـّه
عليه وسضّلم ـ
ـ❊ التهنئة بالعيد :لثبوت ذلك عن
صض -ح -اب -ة رسض -ول ال-ل-ه ـ صضّ-ل-ى ال-لـ ّه ع-ل-ي-ه
وسضّلم.

ن صضيامه يكّفر سضنتÚ
أا ّ

قال النبي ـ صضلّى اللـّه عليه وسضلّم ـ «صضيام يوم عرفة اأحتسضب على الله أان يكفر
السضنة التي قبله والسضنة التي بعده» (رواه مسضلم).

فضضل صضوم يوم عرفة

يـ
إاّن فضضل األّيام األو ¤من شضهر ذي ا◊جّة عظيم جvدا ،فقد أاخÈنا النّب ّ
صضّلى اللـّه عليه وسضّلم ـ أاّن األعمال ال ّصضا◊ة فيها أاحب tإا ¤الله عّز وجّل من
صضالح
العمل ‘ غÒها ،حيث قال صضّلى الله عليه وسضّلم‘‘ :ما ِمن أاّياٍم العملُ ال ّ
لّيام‘‘ (يعني الأّيام العشضر) ،قالوا:
ل من هذه ا أ
فيها أاحب tإا ¤الله عّز وج ّ
يا رسضول الله ،ول ا÷هاد ‘ سضبيل الله؟ قال‘‘ :ول ا÷هاد ‘ سضبيل الله
إا ّ
ل رجلٌ خرج بنفسضه وماله فَلم يرجع من ذلك بشضيء‘‘ (رواه البخاري).
َ
ب
ح
أ
ا
ن
م
ر
ض
ش
ع
ل
ا
م
ا
ي
أ
ل
ا
ه
ذ
ه
‘
ة
◊
ا
ض
ص
ل
ا
ل
ا
م
ع
أ
ل
ا
ن
أ
ا
‘
ح
ي
ر
ض
ص
ث
ي
د
◊
ا
ا
ذ
ه
ف
ّ
ّ
َ u
ّ
األعمال إا ¤الله ،واأّنها تفوق ثواب ا÷هاد ‘ سضبيل الله.
واألعمال ال ّصضا◊ة كثÒة ومتنّوعة ،وأابواب ا Òÿواأنواع البِuر عديدة ،منها:
حسضن
ال ّصضوم وتÓوة القرآان والuذكر والتّهليل والتّكب ،Òخاصضة بّر الوالدين و ُ
ا÷وار وصضلة األرحام وال ّصضدقة وغÒها.
جة ،وصضيامُه يكuفر ذنوب سضنت،Ú
◊
ا
ي
ذ
ويوم عرفة هو اليوم التاسضع من شضهر
ّ
جاج ‘ عبادتهم العظيمة وتذلّلهم لله
ح
ل
ب صضومُه لغ Òا◊اّج مشضاركًة ل ّ
وُيسضتَح ّ
‘ يوم عرفة ،فهو يوم عظيم ُيباهي الله بعباده مÓئكتَه وُيشضِهدهم أاّنه قد غَفر
لهم من أاجل توحيدهم وعبادتهم.
عن أابي قتادة  -رضضي الله عنه  -قال :سُضئل رسضول الله ـ صضّلى اللـّه عليه وسضّلم
ـ عن صضوم يوم عرفة ،قالُ‘‘ :يكuفر السضنة اŸاضضية والباقية‘‘ (رواه مسضلم) .والله
أاعلَم.

أ◊كمة من غسسل صسدر ألنبي (|) Ãاء زمزم

روى ال- -طÈا Êع- -ن ع- -ب- -د ال- -ل -ه ب -ن
عباسس  -رضضي الله تعا - ¤عنهما قال
 :قال رسضول الله ـ صضّلى اللـّه عليه وسضّلم
ـ «خ Òماء على وجه األرضس ماء زمزم،
ف- -ي -ه ط -ع -ام م -ن ال -ط -ع -م وشض -ف -اء م -ن
السضقم» ،أاي أان شضرب مائها يغني عن
ال-ط-ع-ام ويشض-ف-ي م-ن السض-ق-ام ،ل-ك-ن م-ع
الصض -دق ،ك -م -ا وق -ع ألب -ي ذر ال -غ -ف-اري
رضضي الله تعا ¤عنه .ففي الصضحيح أانه
أاقام شضهرا Ãكة ل قوت له اإل ماء
زمزم ،وروى األزرقي عن العباسس بن
عبد اŸطلب رضضي الله تعا ¤عنه قال:
ت - -ن - -افسس ال - -ن - -اسس ‘ زم - -زم ‘ زم - -ن
ا÷اه -ل -ي -ة ح -ت -ى أان ك -ان اأه -ل ال-ع-ي-ال
ي -ف -دون ب -ع -ي -ال -ه -م ف -يشض -رب-ون ف-ي-ك-ون
صضبوحًا لهم ،وقد كنا نعدها عوًنا على
ال -ع -ي -ال .ق -ال ال -ع -ب -اسس :وك -انت زم-زم
تسضمى ‘ ا÷اهلية شضباعة ،وهو Ÿا
شضرب له ،وجعله الله تعا ¤إلسضماعيل
وأام -ه ه -اج -ر ط -ع-امً-ا وشض-راًب-ا .وح-ك-ى
الدينوري عن ا◊ميدي قال :كنا عند
سضفيان بن عيينة فحدثنا بحديث «ماء
زمزم Ÿا شضرب له» ،فقام رجل من
اÛلسس ثم عاد فقال :يا اأبا ﬁمد،

أال -يسس ا◊ديث ال -ذي ح -دث -ت -ن-ا ‘ م-اء
زمزم صضحيحًا؟ قال :نعم ،قال الرجل:
فإاّني شضربت اآلن دلًوا من زمزم على
اأنك –ّدثني Ãائة حديث ،فقال له
سض -ف -ي -ان :اق-ع-د ،ف-ق-ع-د ف-ح-دث-ه Ãائ-ة
ح - -ديث .ودخ - -ل اب- -ن اŸب- -ارك زم- -زم
فقال :اللهم اإن ابن اŸؤومل حّدثني عن
أابي الزب Òعن جابر أان رسضول الله ـ
صضلّى اللـّه عليه وسضلّم ـ قال« :ماء زمزم
Ÿا شضرب له ،اللهم فإا Êأاشضربه لعطشس
ي - -وم ال- -ق- -ي- -ام- -ة ،وم- -اء زم- -زم شض- -راب
األب -رار» .ع -ن اب -ن ع -ب -اسس رضض -ي ال-ل-ه
ت -ع -ا ¤ع -ن -ه-م-ا ق-ال :صضّ-ل-وا ‘ مصضّ-ل-ى
األخ -ي -ار واشض -رب-وا م-ن شض-راب األب-رار،
ق -ي -ل :م -ا مصض-ل-ى األخ-ي-ار؟ ق-ال– :ت
اŸي- -زاب ،ق- -ي -ل :وم -ا شض -راب األب -رار؟
قال :ماء زمزم واأكرم به من شضراب.
وق -ال ا◊اف-ظ ال-ع-راق-ي :إاّن ح-ك-م-ة
غسض -ل صض -در ال -ن-ب-ي ـ صضّ-ل-ى ال-لـ ّه ع-ل-ي-ه
وسضلّم ـ Ãاء زمزم ليقوى به صضلى الله
عليه وسضلم على رؤوية ملكوت السضماوات
واألرضس وا÷نة والنار ،ألنه من خواصس
م -اء زم -زم أان -ه ي -ق ّ-وي ال -ق -لب ويسض-ك-ن
الّروع.

دعــاء اليـــــوم
الّ--ل--ه--م إا ّن-ي أاسض-ت-غ-ف-رك م-ن ك-ل ذنب
خ--ط--وت إال--ي--ه ب--رج-ل-ي أاو م-ددت إال-ي-ه
يدي ،أاو تأاّملته ببصضري أاو أاصضغيت إاليه
ب---أاذ Êأاو ن---ط---ق ب---ه لسض---ا .Êالّ--ل--ه--م إا ّن--ي
أاسضتغفرك من كل سضّيئة ارتكبتها ‘ وضضح النّهار أاو سضواد الّليل.

إلفجر٠٤.٥٧...............:
موإقيت إلظهر1٢.٤٤...............:
إلصشÓة إلعصشر1٦.18...............:
إلمغرب1٩.٠٤..............:
إلعششـأء٢٠.٢٦................:

á«îjQÉàdG IôµØªdG
^ 11سش-ب-ت-م : 1٩٥٥ Èل-ل-مّ-رة إلثأنية
ت -ظ -أه -ر م -ئ -أت إÛن-دي-ن إل-ف-رنسش-يÚ
Ãح- -ط- -ة ل -ي -ون (ف -رنسش -أ) ت -ع -بÒإ ع -ن
رفضشهم إŸششأركة ‘ إ◊رب إ÷زإئرية .

إلطقسس إŸنتظر إليوم و إلغد

عنأبة
عنأبة

عمليـــــة تضشأمنيـــــة أإششرفـــــت عليهـــــأ بـــــن حبيلـــــسس:

 ٢٤أاضسحيـ ـ ـة لÓجئـ ـ ـ Úالسسوريـ ـ ـÃ Úخيـ ـ ـم سسيـ ـدي ف ـ ـرج
’ضشحى إŸبأرك وكذإ إلدخول إŸدرسشي ،لتقف ›ددإ إ ¤جأنب
’حمر إ÷زإئري منأسشبتي عيد إ أ
 ⁄تفوت هيئة إلهÓل إ أ
إلÓجئ Úإلسشوري Úإلذين إختأروإ إ÷زإئر ،من خÓل عملية تضشأمنية أإششرفت عليهأ ،أإمسس ،سشعيدة بن حبيلسس رئيسشته” ،
’دوإت إŸدرسشية.
خÓلهأ توزيع  ٢٤كبششأ وحوإ‹ ﬁ ٥٠فظة –وي كل إ أ

فريال بوششوية
تصشوير :عباسس تيليوة

ﬁ ٥٠فظة مدرسسية وزعت
ك- -م- -ا ” ت -وزي -ع ح -وا‹ ﬁ 50فظة
Ãن-اسص-ب-ة ال-دخ-ول اŸدرسص-ي– ،وي
ك - - -ل األدوات اŸدرسص - - -ي - - -ة ق- - -دمت
ألط-ف-ال ال-ع-ائÓ-ت اŸق-ي-مة باŸركز
وعددها حوا‹  42عائلة ،تضصاف إا¤

 20°إ÷زإئر

17131 Oó©dG

إ’أحد  ٠٩ذو إ◊جة  1٤٣٧هـ إŸوإفق لـ  11سشبتم ٢٠1٦ Èم

على غ Òالعادة شصهد ،أامسض ،مركز
اسص -ت-ق-ب-ال الÓ-ج-ئ Úالسص-وري Úغ-رب
ال-ع-اصص-م-ة ،ح-رك-ي-ة ب-ن-ك-ه-ة ﬂت-ل-فة،
ام-ت-زجت ف-ي-ه-ا ف-رح-ة ال-ع-يد بفرحة
الهدايا اŸقدمة ،عكسصتها البتسصامة
اŸرتسصمة على وجوه الÓجئ ،Úرغم
ا◊زن الشصديد الذي يخفيه ﬁياهم
ع- - -ل- - -ى م- - -ا ي- - -ج- - -ري ‘ ب - -ل - -ده - -م
واضص -ط -راره -م قضص -اء ال-ع-ي-د ›ددا
بعيدا عن األقارب والديار.
وقد حرصصت رئيسصة الهÓل األحمر
ا÷زائري ،على تأاكيد التضصامن مع
الشصعب السصوري الشصقيق ،والعمل على
ت- -وف Òال- -ظ- -روف ق- -در اإلم -ك -ان ‘
ب - -ل- -ده- -م ال- -ث- -ا ،Êلسص- -ي- -م- -ا خÓ- -ل
اŸناسصبات.
و‘ ﬁاول -ة ل -ت -وف Òأادن -ى ال-ظ-روف
ال -ت -ي تسص -م -ح ل-ه-م ب-الح-ت-ف-ال ب-ع-ي-د
األضص- -ح- -ى اŸب -ارك ،أاشص -رفت ع -ل -ى
تقد 24 Ëكبشصا ” ،توزيعها على 42
ع- -ائ- -ل- -ة ،ق -دم -ت -ه -ا شص -رك -ة ع -رب -ي -ة
مسص- - -ت- - -ث - -م - -رة ‘ ا÷زائ - -ر ،رفضصت
اإلفصصاح عن اسصمها.

 23°إ÷زإئر

 28°وهرإن
 26°وهرإن

إلثمن  1٠دج
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Óفأفأسس» من بأتنة:
’م Úإلعأم «ل أ
إ أ

اÙافظة على السسيادة الوطنية وأامن واسستقرار وŒانسص ا÷زائر أاولوية
’م Úإلوطني إ’أول ÷بهة إلقوى
أإكد إ أ
إ’ششÎإك- -ي- -ة ع- -ب- -د إŸألك ب -وشش -أف -ة ،أإمسس،
ببأتنة ،أإن مبتغى إ◊زب هو «إÙأفظة على
إلسشيأدة إلوطنية وأإمن وإسشتقرإر وŒأنسس
إ÷زإئر».
وأاوضصح خÓل إاشصرافه Ãركز البحث العلمي بحي
كشصيدة على اللقاء التنظيمي لتجديد اŸكتب الولئي
للحزب« ،هدفنا بناء دولة قوية Ãؤوسصسصاتها ودولة
تكون فيها الدÁقراطية –ت وصصاية الشصعب وحده».
وق -ال ب -وشص -اف-ة« ،ب-األمسض أاردن-ا ب-ن-اء ب-ل-د مسص-ا،⁄
م -وّح-د ،م-زده-ر وم-تضص-ام-ن ،أاردن-اه-ا دول-ة ع-ادل-ة
وقوية Ãؤوسصسصات شصرعية وأايضصا دولة بانخراط
شصعبها .وبعد السصتقÓل وبتأاسصيسض جبهة القوى
الشصÎاكية ،ناضصل حزبنا ومازال يناضصل من أاجل
السصتقرار لوطننا والفعالية وإارسصاء دولة القانون
والدÁقراطية».
وبعد أان ذكر بأاهمية الدÁقراطية داخل حزبه،
مÈزا بأانها قاعدة ‘ جبهة القوى الشصÎاكية،
أاضصاف اŸتحدث أان «تشصكيلته السصياسصية تعّد من
األحزاب التي تفضصل مبدأا القÎاع ‘ صصناديق
شصفافة وبإاشصراف أاعضصاء األمانة الوطنية للحزب
لختيار ‡ثليه على الصصعيد اÙلي ،باإلضصافة

إا ¤هيئاته الوطنية اŸنتخبة أايضصا وليسصت معينة».
ك -م -ا اع -ت Èاألم Úال -وط-ن-ي األول ÷ب-ه-ة ال-ق-وى
ي مؤو“ر لتجديد أاو تعي‡ Úثلي
الشصÎاكية ،أان أا ّ
ي ولية من الوطن ،هو «فرصصة ينبغي
حزبه بأا ّ
ج-ع-ل-ه-ا ب-داي-ة ل-ت-وسص-ي-ع ال-ق-واع-د ال-نضص-ال-ية وأايضصا
لÓنفتاح على اÛتمع والتقرب من اŸواطن،»Ú
ق -ائ « :Ó-ي -جب ع -ل -ي -ن -ا أان ن -ت -ح ّ-م -ل مسص -ؤوول-ي-ات-ن-ا
التاريخية ،خاصصة ‘ هذا الظرف بالذات».
وأاضصاف ‘ نفسض السصياق« ،على عاتقنا إارث فكري
ونضص- -ا‹ وأاخÓ- -ق- -ي ث- -ق -ي -ل ت -رك -ه ل -ن -ا اŸن -اضص -ل
واÛاهد حسص Úآايت أاحمد ،الذي ناضصل طيلة 70
سصنة وكّرسض كل حياته من أاجل وطنه وأابناء وطنه
ومن أاجل جزائر دÁقراطية وسصعيدة».
واعت Èبوشصافة من جهة أاخرى ،أان «تداعيات
األزم-ة ال-ت-ي ت-عصص-ف ب-ال-بÓ-د ،أاصص-ب-حت م-ل-ح-وظ-ة
وتهدد حاضصر ومسصتقبل ا÷زائري Úوا÷زائريات،
خاصصة الفئات األك Ìهشصاشصة» ،مÈزا أان األولوية
ب -ال -نسص -ب -ة ÷ب -ه -ة ال -ق -وى الشصÎاك -ي -ة ال -ي -وم ه-ي
السص- -ت- -م- -رار ‘ ال- -نضص- -ال إا ¤ج- -انب ا÷زائ -ريÚ
وا÷زائ -ري -ات ل -ب -ن -اء دول -ة ا◊ق وال -ق-ان-ون ودول-ة
دÁقراطية واجتماعية وفقا Ÿبادئ أاول نوفمÈ
 1954وأارضصية مؤو“ر الصصومام».

بومهدي من إلبويرة:

 22أاعزب يقيمون معهم ‘ .السصياق،
أاك -دت ب -ن ح -ب -ي -لسض ع -ن ت -ق-د Ëك-ل
ال - -تسص- -ه- -يÓ- -ت ل- -ت- -م- -ك Úاألط- -ف- -ال
السصوري Úمن مزاولة دروسصهم ،حيث
” الك-ت-ف-اء ب-ت-ق-د Ëال-وّ‹ ل-تصص-ري-ح
شصو‘ يؤوكد مسصتوى التلميذ ،ليسصجل
مباشصرة.
و‘ ك Ó- -م وّج- -ه- -ت- -ه إا ¤ال- -ع- -ائÓ- -ت
ا◊اضص -رة ،ج -ددت اŸسص -ؤوول-ة األو¤
ع- -ل- -ى ال- -هÓ- -ل األح- -م- -ر ا÷زائ -ري
ال-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى الشص-ع-ور ب-ال-عبء ال-ذي
ي- -ع- -يشص- -ه السص- -وري -ون ،ك -م -ه -اج -ري -ن
اضصطرتهم الظروف مغادرة الوطن،
مؤوكدة العمل على أان «يشصعروا بأانهم

ع -ائ -ل -ة ث-ان-ي-ة ،مشص-اك-ل-ك-م مشص-اك-ل-ن-ا،
وفرحتكم فرحتنا».

شساليهات جديدة للمقيمÚ

وب -ه -دف –سص Úظ -روف اإق-ام-ت-ه-م،
كشص -فت ب -ن ح -ب -ي -لسض ع -ن تÈع ذات
اŸوؤسصسص -ة بشص -ال-ي-ه-ات ،سص-ت-ق-دم اإ¤
اŸركز لتخفيف العبء ،لسصيما واأن
الشص- -ال -ي -ه -ات تسص -تضص -ي -ف ح -ال -ي -ا ٦
اأشصخاصض وهو عدد مرتفع.
م -ن ج -ه -ت-ه ‡ث-ل ا÷ال-ي-ة السص-وري-ة
ب- -ا÷زائ- -ر صص- -ال- -ح ي- -زبك ،ق- -ال ‘
تصصريح للصصحافة على الهامشض ،اإن
«جسص- - -ر ال- - -ت- - -واصص- - -ل ب Úا÷زائ - -ر

وسص -وري -ا ل -يسض ب -ا÷دي -د وÁت-د ا¤
قرون من الزمن .العÓقة متجذرة
ومÎاب- -ط -ة ب -ال -دم وال -ع -روق ،واأكÈ
دليل اللحمة اŸوجودة» .واأفاد ‘
السص -ي -اق ب -خصص -وصض اŸب -ادرة ،اأن-ه-ا
ليسصت الأو ¤واإ‰ا تتجدد ‘ كل
مرة ،لفتا اإ ¤اأن ا÷زائر سصبّاقة
ل -ف -ع -ل ا ،Òÿلسص -ي-م-ا لÓ-إخ-وان ‘
اıيم.
ورّدا ع- - -ل- - -ى سص- - -وؤال ي- - -خصض ع- - -دد
الÓجئ Úالذين قدموا اإ ¤ا÷زائر
م- -ن -ذ الأزم -ة ،ق -ال اإن -ه اسص -ت -ق -ر ‘
حدود  15األفا ،لكن الأغلبية يعملون
ويقيمون خارج اıيم.

إÿب Òمبتول ‘ ندوة إلتحو’ت إلطأقوية إلعأŸية ببأريسس:

تشسخيـ ـ ـ ـصص تقلب ـ ـ ـات سس ـ ـ ـوق الطاقـ ـ ـة ورصس ـ ـد مؤوشسراتهـ ـ ـا ا÷وهريـ ـ ـة

تث Òوضشعية أإسشوإق إÙروقأت وتقلبأتهأ
‘ ه- -ذه إل- -فÎة إل- -رإه- -ن- -ة إنشش- -غ -أل إل -دول
إŸصشدرة وإŸسشتوردة من جأنب وكذإ إهتمأم
إÈÿإء ع-ل-ى مسش-ت-وى ﬂت-ل-ف إŸن-أب-ر إل-ت-ي
ت- -ن- -ظ -م ‘ أإك Ìم -ن ع -أصش -م -ة ،وم -ن ب -ي -ن -ه -أ
إ÷زإئ- -ر إل- -ت- -ي تسش- -ت- -ع- -د ’ح- -تضش -أن ل -ق -أء
إŸن -ت -دى إل -ع -أŸي ل -ل -ط -أق-ة وإ’ج-ت-م-أع غÒ
إل -رسش -م-ي Ÿن-ظ-م-ة إل-دول إŸصش-درة ل-ل-بÎول
’خ Òم - -ن إلشش - -ه - -ر
’سش - -ب - -وع إ أ
(أإوب- - -يب) ‘ إ أ
إ÷أري.
ب -اŸوازاة م -ع اŸسص -ار ال-دب-ل-وم-اسص-ي ،ال-ذي ت-ق-وده
ا÷زائ -ر م -ن خ Ó-ل ج -ول -ة وزي -ر ال-ق-ط-اع ل-ت-ه-ي-ئ-ة
شصروط ‚اح بناء توافق دو‹ يؤوسصسض لبعث انتعاشض
األسص -واق واع -ت -م -اد سص -ع -ر ع-ادل وم-نصص-ف ي-راع-ي
مصصالح كافة األطراف ،يقوم اÈÿاء ‘ الشصأان
ال- -ط- -اق- -وي ،ع- -ل -ى غ -رار اÿب ÒاŸسص -ت -ق -ل ع -ب -د
ال -رح -م -ان م -ب-ت-ول ،ال-ذي ي-ت-ن-ق-ل ع-ل-ى ن-ف-ق-ت-ه إا¤
العاصصمة الفرنسصية باريسض للمشصاركة ‘ ندوة حول
التحولت الطاقوية العاŸية ا÷ديدة التي تنعقد
‘  13سص -ب -ت -م Èا÷اري ،وذلك بصص -ف -ت -ه عضص -وا
باÛلسض العلمي للمنظمة الدولية غ Òا◊كومية
(ادابيسض) »  « REVUE PASSAGEم-ن-ذ سصنة
.2013
وأاوضصح الÈوفيسصور مبتول الذي ل Áثل أاي جهة أاو
مؤوسصسصة رسصمية أان هذا اللقاء يتميز بحضصور رؤوسصاء
كÈيات الشصركات العاŸية ‘ قطاع البÎول والغاز
والطاقات اŸتجددة إا ¤جانب خÈاء بارزين ‘

الشص -ؤوون السصÎات -ي -ج -ي -ة الق-تصص-ادي-ة والسص-ي-اسص-ي-ة
والعسصكرية وكذا قانوني Úوﬂتصص ‘ Úالهندسصة
وعلم الجتماع والفلسصغة ،مشصÒا ‘ بيان أاصصدره
أاول أامسض إا ¤أان- -ه ي- -ت -م ‘ ه -ذا الط -ار م -ن -اقشص -ة
مسصـأال -ت Úه -ام -ت Úل -ه -م -ا صص -ل-ة Ãسص-ار ال-ت-ح-ولت
ال-ط-اق-وي-ة ال-ع-اŸي-ة ا÷دي-دة وي-ت-ع-لق األمر ببحث
ملتقى الطاقة واوروبا ‘ زمن الشصك اŸرتقب ‘ 9
فيفري  2017وكذا اŸنتدى العاŸي الـ 15للتتمية
اŸسص-ت-دام-ة (ح-وضض اŸت-وسص-ط :ال-ط-اق-ة ،ال-ت-ن-مية
والسصÓم) اŸزمع تنظيمه ‘  13مارسض القادم.
وسصيطرح اÿب Òا÷زائري خÓل تواجده ببارييسض
من 11إا 13 ¤سصبتم Èرؤويته من حيث التشصخيصض
والسصتشصراف لواقع ومسصتقبل الطاقة على الصصعيد
العاŸي ومن ثمة رصصد ما يتمخضض عن لقاءات
دول -ي -ة ب-ه-ذا اŸسص-ت-وى م-ن م-ؤوشص-رات‡ ،ا ي-ع-كسض

مدى أاهمية متابعة التصصورات التي تصصاغ ‘ مثل
ه -ذه اŸن-اب-ر ،عشص-ي-ة اح-تضص-ان ا÷زائ-ر ل-ل-م-ن-ت-دى
العاŸي للطاقة واجتماع اوبيب غ Òالرسصمي ،علما
ان للخÈاء من ذوي الختصصاصض ‘ شصؤوون الطاقة
على غرار اÿب Òا÷زائري مبتول الذي سصبق له أان
قدم ‘ السصنت ÚاألخÒت Úعلى صصفحات جريدة
«الشصعب» تصصورات و–اليل جادة حول تطورات
األسصواق البÎولية تأاكدت نتائجها ‘ الواقع.
وانطÓقا من ثقل راأي اÿب ÒاŸسصتقل الذي
يعطي لصصاحب القرار اŸعطيات ويفتح الآفاق
ل- -ل- -روؤي- -ة وسص- -ط ضص- -ب -اب -ي -ة الأسص -واق وال -ت Ó-عب
ب -اŸوؤشص -رات ،ف -اإن م -ت -اب -ع-ة ك-اف-ة اŸن-اب-ر ال-ت-ي
تناقشض مسصائل الطاقة على اŸسصتوي ÚالعاŸي
واÙلي اأمر اأسصاسصي من اجل السصيطرة على
ا÷وانب ذات الصصلة Ãعادلة الإنتاج والأسصعار
ت -ف -ادي -ا ل-ل-وق-وع –ت ط-ائ-ل-ة اأم-ر واق-ع ت-ف-رضص-ه
شصركات عاŸية ذات نفوذ جيواسصÎاتيجي ترتكز
‘ ا÷وهر على توجهات يصصيغها خÈاء Áثلون
القوة الضصاربة لتلك الشصركات ودولها اŸسصتفيدة
من ازمة النفط.
و‘ هذا السصياق ،ينبغي ا◊رصض على التمييز بÚ
اÈÿاء اأصصحاب الأفق الواسصع الذين يغوصصون ‘
اأعماق اŸعلومة ذات الصصلة باŸوضصوع واأولئك
ال-ذي-ن ي-ق-دم-ون Ãق-اب-ل ت-ق-اري-ر بÒوق-راط-ية اأو
ي-ن-ت-ج-ون تصص-ورات تسص-ت-م-د م-ن م-واق-ع اإلكÎونية
يسصهل الوصصول اإليها.

سس  /ب

ع Èعن تضشأمنه مع معلمة نششرت فيديوهأت رفقة تÓميذهأ

–ديد هوية صساحب الصسورة اŸتضسمنة لسسÓح ناري وشسعارات للدرك

ق -أمت مصش-أل-ح إل-درك إل-وط-ن-ي ب-ت-ح-دي-د
ه-وي-ة صش-أحب حسش-أب «إل-ف-أيسش-ب-وك» ،إلذي
أإبدى تضشأمنه مع إŸعلمة إلتي قأمت بتصشوير
ف -ي -دي -وه -أت رف -ق -ة ت Ó-م -ي-ذه-أ ،م-ن خÓ-ل
نششره لصشورة تضشمنت سشÓحأ نأريأ وششعأرإت
لهذه إلهيئة إلنظأمية ،حسشب مأ أإفأدت به
’خÒة ‘ بيأن لهأ.
أإمسس هذه إ أ
أاوضصح البيان أانه و»عقب نشصر صصورة على موقع
ال -ت -واصص -ل الج -ت -م-اع-ي ف-ايسص-ب-وك ،وال-ت-ي ت-ظ-ه-ر
سصÓحا ناريا وشصعارات للدرك الوطني ،يبدي من

خÓلها صصاحبها تضصامنه مع اŸعلمة التي قامت
بتصصوير فيديوهات رفقة تÓميذها ‘ اليوم األول
م -ن ال -دخ -ول اŸدرسص -ي ،ق -ام م -رك -ز ال-وق-اي-ة م-ن
ج- -رائ- -م اإلعÓ- -م اآل‹ وا÷رائ- -م اŸع- -ل- -وم- -ات -ي -ة
ومكافحتها للدرك الوطني ،بتحديد هوية صصاحب
ا◊سصاب اŸسصمى (ف.أا) البالغ  25سصنة والقاطن
بولية باتنة».
وأاضصاف ذات اŸصصدر ،بأان التحقيق اŸنجز
م -ن ط -رف أاف -راد اÛم -وع -ة اإلق -ل -ي-م-ي-ة ل-ل-درك
الوطني بباتنة« ،أاثبت أان اŸعني قام بنشصر الصصورة

ع-ل-ى صص-ف-ح-ت-ه ب-ال-ف-ايسص-ب-وك التي تضصمنت سصÓحا
ناريا وشصعارات للدرك الوطني وورقة كتبت عليها
ع-ب-ارة «ي-ا ب-نت غÈي-ط ،ل-ل-م-ع-ل-م-ة شص-عب ي-تضص-امن
معها ـ ‡ضصاة ـ الدرك الوطني».
وبواسصطة إاذن بالتفتيشض ،صصادر عن وكيل
ا÷م- -ه- -وري -ة ل -دى ﬁك -م -ة أاريسض ،ق -ام ع -ن -اصص -ر
اÛم -وع -ة اإلق -ل-ي-م-ي-ة ل-ل-درك ال-وط-ن-ي ب-ت-وق-ي-ف
اŸعني وتفتيشض منزله ،أاين ” حجز هاتفه النقال
اÙم-ل-ة ب-داخ-ل-ه الصص-ورة سص-ال-ف-ة ال-ذك-ر» ،يضصيف
البيان.

األفÓن :عزم على النجاح ‘ السستحقاقات القادمة

’م Úإل-ع-أم ب-أل-ن-ي-أب-ة ◊زب ج-بهة
أإك-د إ أ
إل -ت -ح-ري-ر إل-وط-ن-ي أإح-م-د ب-وم-ه-دي ›ددإ،
أإمسس ،بألبويرة ،عزم حزبه –قيق إلنجأح
’نتخأبية إŸقبلة.
‘ إ’سشتحقأقأت إ إ
صصرح ذات اŸسصؤوول ،خÓل حفل تدشص ÚاŸقر
ا÷دي -د Ùاف -ظ -ة األخضص -ري -ة  -غ -رب ال-ب-وي-رة،
قائ :Óإان –ضصÒات ا◊زب لÓنتخابات التشصريعية
واÙلية القادمة «سصتبدأا عما قريب».
وأاوضصح أانه «سصيتم مسصتقب Óعقد اجتماعات اللجنة
اŸركزية وكذا على مسصتوى الهيئات اÙلية».
‘ ه -ذا الصص -دد ،اسص -ت -ب -ع -د ب-وم-ه-دي أاّي اح-ت-م-ال
ل -ل -ت -ح-ال-ف م-ع أاح-زاب سص-ي-اسص-ي-ة أاخ-رى ‘ ال-وقت
ال -راه -ن ،مضص -ي -ف -ا أان «ا◊زب سص -ي -ق -وم ب-ع-د ه-ذه

النتخابات بإاجراء تغيÒات طبقا للقانون والنظام
الداخلي له».
وأاعرب األم Úالعام بالنيابة ،عن ارتياحه إل‚از
اŸقر ا÷ديد Ùافظة جبهة التحرير الوطني،
الذي سصيسصمح  -كما قال  -بتمثيل ا◊زب بهذه
اŸنطقة من البويرة وكذا ضصمان ظروف العمل
ا◊سصنة للمناضصل.Ú
من جهة أاخرى ،ذكر بومهدي بأان «جبهة التحرير
الوطني تشصجع  8آالف منتخب للحزب بهذه الولية
وسصتبقي على الذين قاموا بتأادية مهامهم».
Óخضص -ري -ة 3 400
وتضص -م اÙاف -ظ -ة ا÷دي -دة ل  -أ
م -ن -اضص -ل ي -ت -وزع -ون ع-ل-ى خ-مسض دوائ-ر م-ن ولي-ة
البويرة.

ا– ـ ـاد اŸـ ـ ـراأة الفلسسطينيـ ـ ـة وجمعيـ ـ ـة «ضسـ ـ ـو القمـ ـ ـر»
ف ـ ـ ـ ـي زي ـ ـ ـ ـارة Ÿسستشسف ـ ـ ـ ـى بئر طراري ـ ـ ـ ـة

إلششعب  -اسصتكمال ŸسصÒة
ا Òÿوالعطاء الواجب ‘ هذا
الشص -ه -ر ال -ك-ر ،Ëق-امت السص-ي-دة
نسص -ري -ن م -ق-داد رئ-يسص-ة ال–اد
ال-ع-ام ل-ل-م-رأاة ال-ف-لسصطينية (فرع
ا÷زائر) ،أامسض ،برفقة رئيسصة
ج -م-ع-ي-ة «ضص-وء ال-ق-م-ر» السص-ي-دة
نبيلة بالقرشض ،بزيارة Ÿسصتشصفى
األط -ف -ال ‘ ب -ئ-ر ط-راري-ة ل-زرع
الفرحة ‘ قلوب الÈاءة ورسصم
الب-تسص-ام-ة ع-ل-ى وج-وه األط-فال
اŸل - -ي - -ئ- -ة ب- -األم- -ل ،رغ- -م األ⁄
«لÓطمئنان عليهم والسصؤوال عن
أاح -وال -ه -م وم-ع-اي-دت-ه-م وت-ق-دË
بعضض الهدايا واأللعاب لهم قبل
عيد األضصحى اŸبارك».
كان فى اسصتقبال مقداد ورئيسصة
ج -م -ع -ي -ة ضص -وء ال-ق-م-ر ،السص-ي-دة
ك- - - -رÁة ف- - - -رع- - - -ون م- - - -دي - - -رة
اŸسص- -تشص- -ف- -ى ،ح- -يث ق -ام وف -د

ا–اد اŸرأاة ال - -ف- -لسص- -ط- -ي- -ن- -ي- -ة
ب- -ت- -ك- -رÁه- -ا وت- -وزي- -ع ال -ه -داي -ا
واأللعاب على األطفال اŸرضصى
‘ اŸسصتشصفى.
و‘ خ -ت -ام ا÷ول -ة ع -ل -ى أاقسص-ام
األط - - - - - -ف- - - - - -ال اŸرضص- - - - - -ى ‘
اŸسص - -تشص- -ف- -ى ،ق- -امت ن- -ب- -ي- -ل- -ة
ب-ل-ق-ريشض ب-ت-ك-ر Ëمقداد رئيسصة

ال–اد.
ت-ع-ت Èه-ذه ال-زي-ارات اŸي-دان-ية
Ÿراف- - - -ق اŸسص- - - -تشص- - - -ف - - -ي - - -ات
واŸوؤسصسص- - - - - -ات الÎب- - - - - -وي- - - - - -ة
وا÷معيات اإلنسصانية ا÷زائرية
ج -زءا م -ن ت -ق -ال -ي -د ونشص -اط -ات
ا–اد اŸرأاة الفلسصطينية (فرع
ا÷زائر).

إلرإبطة إ’إ‚ليزية إŸمتأزة (إ÷ولة إلرإبعة)

تأاجيل إاشسراك سسليما ‘ Êمباراته األو ¤مع ليسس Îسسيتي
ت -أأج -ل إشش -رإك إŸه -أج -م إل -دو‹
إ÷زإئ - -ري إسش Ó- -م سش - -ل - -ي - -م- -أ،Ê
إŸنضش- - -م ح - -دي - -ث - -أ إ ¤ل - -يسشÎ
سشيتي ‘ ،إŸبأرإة خأرج إلديأر
أإمسس إلسش-بت أإم-أم ل-ي-ف-رب-ول،
‘ إط - -أر إ÷ول - -ة إل - -رإب - -ع - -ة
ل-ل-ب-ط-ول-ة إ’‚ل-ي-زية لكرة
إل- -ق -دم ،حسشب ق -أئ -م -ة إلـ18
’عبأ إلتي كششف عنهأ إŸوقع
إل- - -رسش- - -م - -ي ل - -ل - -ن - -أدي ع - -ل - -ى
إ’نÎنت.
ب- -اŸق- -اب- -ل ،ال -دو‹ ا÷زائ -ر اآلخ -ر،
رياضض ﬁرز يتواجد ‘ لئحة الـ 18لعبا
الذين ” الحتفاظ بهم لهذا اللقاء.
و‘ رصصيد ليسص ،Îبعد ثÓث جولت من
اŸنافسصة ،أاربع نقاط بحصصيلة :انهزام أامام هول

سصيتي ( ،)1-2تعادل سصلبي مع ارسصنال (
 )0-0وفوز أامام سصوانزي (.)1-2
وت-ع-اق-د سص-ل-ي-م-ا 28( Êسص-ن-ة) م-ع
ليسصŸ Îدة خمسصة مواسصم قادما
من سصبورتينغ لشصبونة الÈتغا‹،
بصص-ف-ق-ة م-ال-ي-ة بلغت  30مليون
أاورو .وك -ان سص -ل -ي-م-ا Êي-أام-ل ‘
تسصجيل أاول ظهور له مع فريقه
ا÷دي- - -د أامسض السص - -بت Ãل - -عب
انفيلد الشصه.Ò
والتحق هداف اŸنتخب ا÷زائري
بسص-ب-ورت-ي-ن-غ ،سصنة  ،2013ق -ادم -ا م-ن
ن -ادي شص -ب -اب ب-ل-وزداد م-ق-اب-ل  300أالف

أاورو.
وسصجل سصليما ÊاŸوسصم اŸاضصي  27هدفا ،منهيا
أاياه ثا Êأاحسصن هداف ‘ البطولة الÈتغالية.

