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دعؤة
لمن ألعمومي وآأليات مكافحتها» ،ينشسطها
للكترونية على أ أ
ينظم منتدى يومية «ألشسعب» ،ندوة نقاشص بعنوأن «خطر ألجريمة أ إ
للي وألمعلوماتية ومكافحتها ألتابع لقيادة ألدرك ألوطني ،يوم
لعÓم أ آ
ألعقيد جمال بن رجم ،رئيسص مركز ألوقاية من جرأئم أ إ
ألثÓثاء  23ماي  ،2017على ألسساعة  11:00صسباحا ،بمقر جريدة ألشسعب ألكائن بـ  ،39شسارع ألشسهدأء  -ألجزأئر ألعاصسمة.
حضسوركم يشسرفنا

تنصصي ـ ـ ـب ›موعـ ـ ـة الصصداقـ ـ ـة
الŸÈانية ا÷زائرية–اŸاليزية

اإلثنين  ٢٢ماي  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٢٦ششعبان ١٤٣٨هـ

02

يشسرف رئيسض ›لسض الأمة عبد القادر
ب -ن صس -ال -ح ،ال -ي-وم ،رف-ق-ة رئ-يسض ›لسض
الشس-ي-وخ Ÿم-ل-ك-ة م-ال-ي-زا ال–ادي-ة «داتو
سس- -ري سس- -ا ف- -ي- -نسس- -واران» ع- -ل -ى ت -نصس -يب
›م- - -وع- - -ة الصس- - -داق- - -ة الŸÈان - -ي - -ة بÚ
اÛلسس Úا÷زائري واŸاليزي ،وذلك ابتداء من السساعة 17 : 00
مسساء.

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

17343

ورشص ـ ـ ـة إاعÓمي ـ ـ ـة حـ ـ ـ ـول مرضس
التهاب الكب ـ ـ ـ ـد الفÒوسصـ ـ ـي

ت- -ن- -ظ- -م وزارة الصس -ح -ة والسس -ك -ان واإصس Ó-ح
اŸسس -تشس-ف-ي-ات ب-الشس-راك-ة م-ع ﬂاب-ر «ب-ي-ك-ر»،
يوم  24ماي ا÷اري ،ورشسة اإعÓمية حول
مرضض التهاب الكبد الفÒوسسي «ج» وتطور
ع Ó-ج -ه ،وذلك ب -ف -ن -دق السس -وف -ي-ت-ال ق-اع-ة
مغنوليا ،ابتداء من السساعة  09 : 30صسباحا.

إاحياء اليوم العاŸي Ÿكافحة التدخÚ

–ي - -ي وزارة الصس - -ح- -ة والسس- -ك- -ان واإصسÓ- -ح
اŸسستشسفيات ،يوم  24ماي ا÷اري ،بالشسراكة
م-ع اŸن-ظ-م-ة ال-ع-اŸي-ة ل-لصس-ح-ة ،ال-يوم العاŸي
Ÿك- -اف -ح -ة ال -ت -دخ– Úت شس -ع -ار «ال -ت -دخÚ
تهديد للتطور» ،وذلك على مسستوى مسسرح
عنابة ،ابتداء من السساعة  08 : 30صسباحا.

يوم إاعÓمي حول اسصتخدام
اŸيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاه ‘ الفÓحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

الج- -ت- -م- -اع ال -ت -اسص -ع ل -لشص -بكة ال -ع -رب -ي -ة
لÈنامج اإلنسصان

تشس- -رف وزي- -رة الÎب -ي -ة
ال - -وط - -ن - -ي - -ة ن - -وري- -ة ب- -ن
غÈيت ،من  22اإ ¤غاية
 24م - -اي ا÷اري ،ع - -ل- -ى
الجتماع التاسسع للشسبكة
العربية لÈنامج الإنسسان
واÙي- - - - - - -ط ا◊ي- - - - - - -وي ‘
اŸن- - -ط- - -ق- - -ة ال- - -ع- - -رب- - -ي- - -ة
وال -ورشس -ة الإق -ل -ي -م -ي -ة ح -ول
م - -وضس - -وع اق - -تصس - -ادي- -ات
ﬁم - -ي - -ات اÙي - -ط ‘
اŸن -ط -ق -ة ال-ع-رب-ي-ة
–ديات وفرصض،
وذلك ب- -ف- -ن -دق
الواحات.

ي -ن-ظ-م ال-دي-وان ال-وط-ن-ي ل-لسس-ق-ي
وال - -ري –ت رع- -اي- -ة وا‹ ولي- -ة
باتنة ،اليوم ،نشساطا اإعÓميا حول
ت - - -ك - - -ريسض اسس- - -ت- - -خ- - -دام اŸي- - -اه ‘
ال -زراع -ة واŸسس -اح-ات اŸسس-ق-ي-ة ب-ب-ل-دي-ة الشس-مّ-ر ة ب-ب-ات-ن-ة وذلك
Ãناسسبة النطÓق ‘ الشسطر الأول من اŸسساحة اŸروية ،والتي
تغطي مسساحة  7287هكتار.

نشصاط ثقا‘ للمركز
اإلسصÓمي لولية
بومرداسس

حفل موسصيقي أاندلسصي
بأاوبرا ا÷زائر

ت-ن-ظ-م م-وؤسسسسة
اأوب- - -را ا÷زائ- - -ر
«بوعÓم
بسس- -اي -ح» ،ي -وم
 25م-اي ا÷اري ،ح-ف Ó-م-وسس-ي-ق-يا اأندلسسيا
–ت عنوان «حكايات ا÷زائر اÙروسسة»،
يحييه ا÷وق النسسوي لÓأوبرا –ت قيادة
كاتب Œيب ومشساركة ا◊كواتية سسيهام
ك- -ن- -وشض وب- -ا‹ اأوب- -را ،وذلك اب- -ت- -داء م- -ن
السساعة  19 : 00مسساء ،بدار الأوبرا.
م -اي ،وذلك اب-ت-داء م-ن

ينظم اŸركز الثقا‘ الإسسÓمي
ل- -ولي- -ة ب -وم -رداسضÃ ،ن -اسس -ب -ة
ح- - -ل - -ول شس - -ه - -ر رمضس - -ان ،غ - -دا،
نشس -اط -ا خ -اصس -ا ب -فضس -اء ال-ط-ف-ل
يشسرف مدير الصسحة النشساط الجتماعي والرياضسات ،اليوم ،اŸب - -دع وت - -ك- -ر ËاŸشس- -ارك‘ Ú
ع -ل -ى ان-طÓ-ق ف-ع-ال-ي-ات ال-ط-ب-ع-ة  70ل Ó-أي-ام الإعÓ-م-ي-ة ح-ول مسس -اب-ق-ة ال-رسس-م اÿاصس-ة بـ 19
مصسالح الأمن الوطني بولية تيارت ،وذلك بالقاعة اŸتعددة السساعة  13 : 00زوال.
ويوم  25ماي ا÷اري ،ينظم ندوة دينية بعنوان
الرياضسات زياد حسسن.
«مرحبا يا رمضسان» ،وذلك بقاعة ﬁاضسرات
اŸرك- -ز ،اب- -ت- -داء م- -ن السس- -اع -ة 10 : 00
صسباحا.

أايام إاعÓميـ ـة حـ ـول األمـ ـن الوطن ـ ـي بتيارت

بطولة السصباحة لفائدة
موظفي إادارة السصجون

ت- -ن- -ط- -ل -ق ،ال -ي -وم ،ال -ب -ط -ول -ة
ال-وط-ن-ي-ة ال-ث-ان-ية ‘ السسباحة
ل - - -ف - - -ائ - - -دة م - - -وظ - - -ف - - -ي اإدارة
السس - - - -ج - - - -ون ،وذلك ب - - - -اŸركب
الأوŸب- - -ي ﬁم- - -د ب- - -وضس- - -ي - -اف
Ãشس -ارك-ة  83سس-ب-اح-ا ،ابتداء
من السساعة  09 : 00صسباحا.

ع- -رضس ك -ت -ابÚ
ل - -لكاتب ﬁم- -د
مÓيكة

Ãن-اسس-ب-ة ان-ع-ق-اد ال-طبعة  32ل-لصس-الون الدو‹
بالتعاون مع مركز التكوين اŸهني
ت - -ق- -دم م- -ك- -ت- -ب- -ة
للبناء والهندسسة اŸعمارية ،الذي سسيعقد من 06
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Ãقرها الكائن بتليملي.
ابتداء من السساعة  09 : 00صسباحا.
السساعة  15 : 00مسساء.

يـ ـ ـ ـوم إاعÓمـ ـ ـي ح ـ ـول
البوابـ ـ ـة الوطني ـ ـ ـ ـ ـة
الرقمي ـ ـ ـ ـة للتعاق ـ ـد

ي -ن -ظ-م الصس-ن-دوق ال-وط-ن-ي
ل -ل -ت -اأم -ي -ن -ات الج -ت-م-اع-ي-ة
للعمال الأجراء ،غدا ،يوما
اإع Ó- -م - -ي - -ا ح - -ول ال- -ب- -واب- -ة
ال-وط-ن-ي-ة ال-رق-مية للتعاقد
–ت شس - - - - -ع - - - - -ار «الإب - - - - -داع
التكنولوجي من اأجل تكفل
اأم- - - -ث- - - -ل ب- - - -اŸوؤم- - - -ن ل- - - -ه - - -م
اج -ت -م -اع-ي-ا» ،وذلك اب-ت-داء
من السساعة  08 : 30صسباحا.

إاط ـ ـ ـ ـ ـÓق برنامـ ـ ـ ـ ـج
«منتـ ـ ـ ـ ـدى رؤوسص ـ ـ ـ ـ ـاء
اŸؤوسصسصات –متضصامن»

الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê
التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسض(021) 60.67.93 :

لدارة والمالية
ا إ

أاوريدو تن ّ
ظم أاياما ترفيهية لشصركائه وعائÓتهم

ي- - -ط- - -ل - -ق م - -ن - -ت - -دى روؤسس - -اء
اŸوؤسسسس -ات ،ال-ط-ب-ع-ة ال-ث-ال-ث-ة
م- -ن ع -م -ل -ي -ة «ق -ف -ة رمضس -ان»
ال-ت-ي ت-ن-درج ضس-م-ن ب-رن-ا›ه
السس -ن -وي الشس -ام-ل « م-ن-ت-دى -
م - - - -تضس - - - -ام - - - -ن» ،وذلك ي- - - -وم
اÿميسض  25ماي  ، 2017على
السس - - -اع- - -ة  09 : 30صسباحا،
Ãن-ت-زه الصس-ابÓ-ت باÙمدية
ا÷زائر العاصسمة.

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسض مالها الجتماعي 126 .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

التحرير

دور ا÷ميع ‘
ا◊فاظ على
الذاكرة
ندوة صصحفية حول
الوطنية
الصصالون الدو‹ للبناء
ي-ن-ظ-م اŸت-ح-ف ال-وط-ني للمجاهد

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسض(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

ن ّ
ظمت اأوريدو ،اŸوؤسسسسة القريبة من شسركائها ،خÓل شسهر ماي
ا÷اري ،اأي -ام -ا ت -رف -ي -ه -ي -ة ل -زب -ائ -ن -ه -ا م -ن اŸوؤسسسس-ات وع-ائÓ-ت-ه-م
ب-دع-وت-ه-م Ÿق-اسس-م-ة اأوق-ات ل-لÎف-ي-ه والراحة با÷زائر العاصسمة
ووهران.
‘ ج -و ح -م -ي -م -ي وُم -خضس -ر Ÿل -عب ال -غ -ول -ف ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصس -م -ة
وح-دي-ق-ة ف-ن-دق «اÒŸدي-ان»ب-وه-ران ،اسس-تفاد شسركاء اأوريدو من
برنامج ثري من النشساطات الÎبوية والرياضسية ‘ الهواء الطلق.
خÓل هذه الأيام الÎفيهية ” ،تهيئة فضساءات للسسماح لÓأطفال واأوليائهم بالسستمتاع
ب-ع-دة نشس-اط-ات ت-رف-ي-ه-ي-ة ،ت-رب-وي-ة وري-اضس-ي-ة ع-ل-ى غ-رار ال-ع-روضض ال-ب-ه-ل-وان-ي-ة ،وورشسات
للرسسم ،التجميل ،والتلوين وكذا مسسابقات موجهة لÓأطفال.
بهذه اŸبادرات والنشساطات ،يوؤكد اأوريدو لÓأعمال التزامه Œاه زبائنه وشسركائه واإرادته
‘ تعزيز عÓقاته معهم وذلك Ãنحهم اأوقات ‡يزة اإ ¤جانب عائÓتهم.

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

إلع ـÓناتكـم اتصصل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسص ـ ـم التجـ ـ ـاري :السصرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لشسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 1شسارع باسستور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسض(021)73.95.59... :

وسسسسات التالية:الوسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

»æWh

ألثنين  ٢٢ماي  ٢٠١٧م
ألموأفق لـ  ٢٦شضعبان  ١٤٣٨هـ

لمريكية
لسصÓمية-ا أ
بن صصالح ‡ث Óلرئيسس ا÷مهورية ‘ القمة العربية ا إ

تكثيف التشضاور وتنسضيق ا÷هود لتجاوز الظروف اÿطÒة ‘ اŸنطقة
Óزمات ‘ سصوريا واليمن وليبيا
^ إايجاد حلول شصاملة وجذرية ل أ
ع Èعبد القادر بن صصالح ‡ثل رئيسس ا÷مهورية عن شصكره ÿادم ا◊رم Úالشصريف ÚاŸلك سصلمان بن عبد العزيز ،على اŸبادرة بتنظيم هذه القمة،
متمنيا أان ُتسصِفر عن نتائج ترقى إا ¤مسصتوى طموحات شصعوبنا ودولنا ،مغتنما الفرصصة مقدما ÿادم ا◊رم Úالشصريف– Úيات أاخيه فخامة رئيسس
لخوية الصصادقة له Ãوفور الصصحة والسصعادة وللشصعب السصعودي الشصقيق مزيدا من النجاح والرقي.
ا÷مهورية السصيد عبد العزيز بوتفليقة ،و“نياته ا أ
Óزمات
إأيجاد حلول شضاملة وجذرية ل أ
ألشضريف.
ترقية العÓقات ا÷زائرية-األمريكية،
‘ سض -وري -ة وأل -ي -م -ن ول -ي -ب-ي-ا ،ي-ج-نب
منوها ‘ أألخ Òبإالتزأم ألرئيسس
Ú
خدمة Ÿصضالح شضعبينا وبلدينا الصضديق
أشضقاءنا مزيدأ من ألدمار وألتهجÒ
دون- -ال- -د ت- -رأمب ب- -ب- -عث أل- -ع- -م- -ل -ي -ة
،
ب
كما أبلغ فخامة دونالد ترأم
وي -ت -ي -ح م -وأج -ه -ة أل -ع-ن-ف أل-ط-ائ-ف-ي
ألتفاوضضية من أجل ألتوصضل إأ ¤حل
رئيسس ألوليات أŸتحدة أألمريكية ،وإأرهاب ““دأعشس““ ألهمجي.
نريُده عادل ودأئما وشضام Óوقائما
–ي -ات ف -خ -ام-ة رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة،
مؤوكدأ على يقينه بأان أŸشضاركÚ
على مبدأ حّل دولت ،Úتعيشضان جنًبا
ألسضيد عبد ألعزيز بوتفليقة ،وعزمه ‘ ه- -ذه أل- -ق- -م -ة Œم -ع -ه -م ق -وأسض -م
إأ ¤جنب ‘ أمن وسضÓم.
على بذل أŸزيد من أ÷هد من أجل وق -ن -اع -ات مشضÎك -ة ب -خصض -وصس حّ-ل
مشض -ي-دأ ب-ال-عÓ-ق-ات أ÷ي-دة أل-ت-ي
ترقية ألعÓقات أ÷زأئرية أألمريكية ه -ذه أألزم -ات .ف-ا÷م-ي-ع م-ق-ت-ن-ع أن
ت -رب -ط أ÷زأئ-ر ب-ال-ولي-ات أŸت-ح-دة
خ -دم -ة Ÿصض -ال -ح شض -ع -ب -ي-ن-ا وب-ل-دي-ن-ا أıرج م - -ن ه - -ذه أألزم - -ات أل - -ت- -ي
أألم- -ري -ك -ي -ة أل -ت -ي تسض -ت -م -د ق -وت -ه -ا
ألصضديق.Ú
شض -ه-دت-ه-ا ه-ذه أل-دول ألشض-ق-ي-ق-ة Áر
وخاصضيتها من حدث Úتاريخي Úهما
‘ ألسض -ي -اق ذأت -ه ذك -ر ب -ن صض -ال-ح ع Èمسض- -ار سض- -ي- -اسض- -ي ت- -ف- -اوضض -ي ل
أعÎأف أ÷زأئر بالوليات أŸتحدة
بÎحيب أ÷زأئر لنعقاد هذه ألقمة يقصضي أحًدأ ،وعدم جدوى أÿيارأت
أألمريكية سضنة  ١٧٨٣ووقوف أمريكا
‘ ه- -ذأ أل- -وقت ب -ال ّ-ذأت ،وذلك م -ن ألعسضكرية ألتي زأدت ألوضضع تعقيًدأ
مع نضضال ألشضعب أ÷زأئري من أجل
ُم-ن-طَ-لِ-ق “سض-ك-ه-ا أوًل ب-أاه-م-ي-ة دع-م وأّدت إأ ¤أسضوأ كارثة إأنسضانية عرفها لُنَؤوسuضسس مًعا لشضرأكة عربية إأسضÓمية أإلسضتقÓل.
‰وذجية ولشضرق أوسضط جديد يجمع
ع Ó-ق -ات أل -ت -ع -اون أل-ت-اري-خ-ي-ة أل-ت-ي مطلع هذأ ألقرن.
م - - -ع - - -تÈأ أن- - -ه ب- - -فضض- - -ل أ◊وأر
ت -رب -ط أل -ع -ا ⁄أل -ع -رب-ي وأإلسضÓ-م-ي
ول يفرق ،فضضاء تزول فيه كل أسضباب أإلسضÎأت -ي -ج -ي أل -ذي أسضسض -ا ل-ه م-ع-ا
ا◊ل السضياسضي لهذه اÙن سضيضضع اÛتمع
ب- -ال- -ولي- -ات أŸت -ح -دة أألم -ري -ك -ي -ة،
ألتوتر وتنعم فيه كّل شضعوبه من دون “ك- -ن- -ا م- -ن إأق- -ام- -ة شض- -رأك- -ة ق -وي -ة
ول-ق-ن-اع-ت-ه-ا ب-أان أل-ظ-روف ألسض-ياسضية الدو‹ ‘ أاحسضن موقع Ùاربة اإلرهاب واجتثاثه إأسض - -ت- -ث- -ن- -اء ب- -السض- -ل- -م وأل- -رف- -اه- -ي- -ة Ùارب- - -ة أإلره- - -اب وك - -ل أشض - -ك - -ال
وأألم -ن-ي-ة وأإلنسض-ان-ي-ة أÿطÒة أل-ت-ي
وم -ع -ل-وم أن أإلره-اب ي-ت-غ-ذى م-ن ألقتصضادية““.
أ÷رÁة أŸنظمة ‘ منطقة ألسضاحل
“ر بها منطَقُتناَ ،تْفِرضس بكل إأ◊اح
وألصض- -ح- -رأء وم- -ن –ق -ي -ق م -ق -ارب -ة
تكثيف ألتشضاور وتنسضيق أ÷هّود من أل -ع-ن-ف أل-ط-ائ-ف-ي وي-غ-ذي-ه وأن أ◊ل “ك Úالشضعب الفلسضطيني من اسضÎجاع
متجانسضة بخصضوصس ألوضضع ‘ ما‹
ألسض - -ي - -اسض- -ي ل- -ه- -ذه أÙن سض- -يضض- -ع
أجل Œاوزها.
أÛت- -م -ع أل -دو‹ ‘ أحسض -ن م -وق -ع حقه اŸشضروع ‘ بناء دولته اŸسضتقلة
وليبيا.
›ددأ شض- -ك- -ره أل- -ع- -م- -ي- -ق ÿادم
وبديهي أنّ هذأ لن يتحقق من
مؤوكدأ بأان حضضور أ÷زأئر أليوم Ùاربته وأجتثاثه.
ه- -ذأ أإلج -ت -م -اع ي ُ-ن t-م ع -ن إأحسض -اسس
مشضÒأ إأ ““ ¤أن نسض - -ت - -ل - -ه - -م م - -ن دون “ك Úألشضعب ألفلسضطيني من أ◊رم Úألشض- - - - -ري- - - - -ف Úوألشض- - - - -عب
باŸسضؤوولية ألتاريخية وشضعور بوأجب ألصضدأقة ألقوية ألتي تربط بلدأننا إأسضÎج- -اع ح- -ق- -ه أŸشض- -روع ‘ ب -ن -اء ألسضعودي على حسضن ألضضيافة وكرم
أإلنخرأط ‘ كّل مسضعى يرمي إأ ¤بالوليات أŸتحدة أألمريكية أإلرأدة دولته أŸسضتقلة وعاصضمتها ألقدسس أإلسضتقبال.

..وُيسضتقَب

/الشص -عب /اسص -ت -ق-ب-ل ،أامسس،
ع -ب-د ال-ق-ادر ب-ن صص-ال-ح رئ-يسس
لم - -ة ،ب - -ال- -ع- -اصص- -م- -ة
›لسس ا أ
السص-ع-ودي-ة ال-ري-اضس ،م-ن ق-بل
رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ال-تونسصية
الباجي قايد السصبسصي.
أللقاء ألذي جرى على هامشس
أشض-غ-ال أل-ق-م-ة أل-ع-رب-ي-ة أإلسضÓ-مية
أألم -ري -ك -ي -ة وحضض -ره وزي-ر أل-دول-ة
وزي-ر ألشض-ؤوون أÿارج-ي-ة وألتعاون
ألدو‹ رمطان لعمامرة ” ،خÓله
أسض -ت -ع -رأضس أل -ع Ó-ق -ات أل -ث -ن-ائ-ي-ة
ألسضÎأت-ي-ج-ي-ة ب Úأل-ب-ل-دي-ن وسض-بل
دعم ألديناميكية ألتي تعرفها هذه
ألعÓقات خصضوصضا بعد أللقاء ألذي
ج -م -ع ب Úأل -رئ -يسس ع -ب -د أل -ع -زي-ز
بوتفليقة وألرئيسس ألسضبسضي.
رئيسس ›لسس أألمة تبادل مع
أل-رئ-يسس أل-ت-ونسض-ي وج-ه-ات أل-ن-ظ-ر
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وأسضتعدأده للرفع من مسضتوى ألتعاون
ب Úألبلدين.

...وم ـ ـ ـع خ ـ ـ ـادم
ا◊رم ـ ـ ـ Úالشضريف ـ ـ ـÚ

ح - -ول أل- -قضض- -اي- -ا ذأت أله- -ت- -م- -ام
أŸشضÎك خاصضة ألوضضع ‘ ليبيا
مؤوكدين على ضضرورة أ◊ل ألسضلمي
وأ◊وأر ألليبي ألشضامل.

يتحادث مع الرئيسس األمريكي

–ادث ع -ب -د أل -ق -ادر ب -ن صض -ال-ح،
رئيسس ›لسس أألمة ،قبيل أنطÓق

أشض -غ -ال أل -ق -م-ة أل-ع-رب-ي-ة أإلسضÓ-م-ي-ة
أألم -ري -ك -ي -ة ب -ال -ع -اصض -م-ة ألسض-ع-ودي-ة
أل- -ري- -اضس ،م -ع أل -رئ -يسس أألم -ري -ك -ي
دون -ال -د ت-رأمب ،ح-يث أب-ل-غ-ه –ي-ات
أل -رئ -يسس ع -ب -د أل -ع -زي -ز ب -وت-ف-ل-ي-ق-ة.
ألرئيسس دونالد ترأمب طلب من عبد
أل -ق -ادر ب-ن صض-ال-ح ت-ب-ل-ي-غ –ي-ات-ه إأ¤
أل -رئ -يسس ع -ب -د أل -ع -زي -ز ب -وت -ف -ل -ي-ق-ة

ك- -م- -ا –ادث ع -ب -د أل -ق -ادر ب -ن
صضالح مع خادم أ◊رم ÚألشضريفÚ
سضلمان بن عبد ألعزيز ألذي أبلغه
شضكره لفخامة ألرئيسس عبد ألعزيز
بوتفليقة على قبول ألدعوة ◊ضضور
ألقمة ألعربية أإلسضÓمية أألمريكية
ألتي أحتضضنتها ألرياضس وكذأ أمله
‘ أل-رق-ي ب-ال-عÓ-ق-ات أل-ث-ن-ائية إأ¤
مسض - -ت - -وى ط - -م - -وح- -ات ألشض- -ع- -بÚ
وأل -ب -ل -دي -ن .م-ن ج-ه-ت-ه شض-ك-ر ع-ب-د
أل- -ق- -ادر ب -ن صض -ال -ح حضض -رة خ -ادم
أ◊رم Úألشض - -ري- -ف Úع- -ل- -ى دع- -وة
أ÷زأئر ◊ضضور ألقمة.

لمنية الراهنة ودور التكنولوجيات ا◊ديثة
يتطرق إا ¤أاهم اŸسصائل ا أ

مسضاهل يشضارك ‘ اجتماع اŸسضؤوول ÚاŸكلف ÚباŸسضائل األمنية

يشض -ارك وزي -ر ألشض-ؤوون أŸغ-ارب-ي-ة
وأل–اد أإلف -ري -ق-ي وج-ام-ع-ة أل-دول
أل -ع -رب -ي -ة ع -ب -د أل -ق -ادر مسض -اه -ل ‘
ألج - -ت - -م- -اع أل- -دو‹  ٨للمسضؤوولÚ
ألسضام ÚأŸكلف ÚباŸسضائل أألمنية
ألذي ينعقد من  ٢٣إأ ٢5 ¤ماي ‘
زأفيدوفو (روسضيا) ،حسضبما أفاد به
أمسس بيان لوزأرة ألشضؤوون أÿارجية.
أشضارت وزأرة ألشضؤوون أÿارجية
إأ ¤أن ““ألجتماع سضيتطرق إأ ¤أهم

أŸسض -ائ -ل أألم-ن-ي-ة أل-رأه-ن-ة وسضÒك-ز
على دور ألتكنولوجيات أ◊ديثة ‘
أألم - - -ن أŸع - - -ل - - -وم - - -ات - - -ي أل - - -دو‹
وأإلج -رأءأت أل -رأم-ي-ة لضض-م-ان-ه وك-ذأ
أل -ت -ع -اون أل-دو‹ ‘ ›ال م-ك-اف-ح-ة
Óوطان ““.
أ÷رÁة أŸنظمة ألعابرة ل أ
وأك - -د ذأت أŸصض- -در أن أ÷زأئ- -ر
وروسضيا تقيمان ““حوأرأ أسضÎأتيجيا
رف- -ي- -ع أŸسض- -ت- -وى““ ح- -ول أŸسض- -ائ- -ل
ألسض -ي -اسض-ي-ة وأألم-ن-ي-ة وأل-ذي ع-ق-دت

دورته أألخÒة ‘ أ÷زأئر ‘ شضهر
أفريل أŸاضضي ،موضضحا أن ألسضيد
مسض -اه -ل يشض -ارك ‘ ه -ذأ ألج-ت-م-اع
ب - - -دع - - -وة م- - -ن أم› Úلسس أألم- - -ن
ألوطني لفيدرألية روسضيا.
وع- - -ل - -ى ه - -امشس أشض - -غ - -ال ه - -ذأ
ألجتماع سضيجري مسضاهل ﬁادثات
مع أŸسضؤوول Úألروسس حول أŸسضائل
أل -ث -ن -ائ -ي -ة وأل -دول -ي -ة ذأت أله-ت-م-ام
أŸشضÎك.

رابحي يسصتقبل اŸدير العام لوزارة اÿارجية الÈازيلي

التحضض Òللجنة العليا اŸشضÎكة ا÷زائرية  -الÈازيلية ‘ صضلب اÙادثات

شص -ك -لت ال -ت -حضصÒات اÿاصص -ة
ب-ان-ع-ق-اد ال-دورة اÿامسص-ة ل-لجنة
ال- -ع- -ل- -ي- -ا اŸشصÎك- -ة ا÷زائ- -ري- -ة-
الÈازي - -ل - -ي - -ة وسص - -ب - -ل ت - -ط - -وي - -ر
ال-عÓ-ق-ات ال-ث-ن-ائ-ي-ة ب Úال-ب-ل-دين
ﬁور اÙادث - -ات ال - -ت- -ي ج- -م- -عت
لم Úال- - -ع - -ام ل - -وزارة
أامسس ،ب Úا أ
الشصؤوون اÿارجية حسصان رابحي
ون - - -ائب اŸدي - - -ر ال - - -ع - - -ام ل- - -وزارة
ال -ع Ó-ق -ات اÿارج -ي -ة ل -لÈازي -ل
فرناندو خوسصي مارو Êدي آابرو.
‘ تصضرح أد ¤به للصضحافة عقب
أللقاء ،أشضاد رأبحي Ãسضتوى عÓقات
ألصض -دأق -ة وأل -ت -ع-اون ““أŸت-م-ي-زة““ أل-ت-ي
Œم- -ع ب Úأ÷زأئ- -ر وألÈأزي- -ل ،ح- -يث
““م -ن أŸن -ت -ظ -ر أن ي -ت -م ت -ف -ع -ي-ل إأط-ار
أŸشضاورأت ألسضياسضية بينهما““ ،مضضيفا
بأان أÙادثات أنصضبت على ألتحضضÒ
لنعقاد ألدورة أÿامسضة للجنة ألعليا
أŸشضÎك- - -ة ب Úأل- - -ب- - -ل- - -دي- - -ن وأل - -ت - -ي
سضيحتضضنها ألÈأزيل.
كما تناول ألطرفان أيضضا بالنقاشس

ﬂت-ل-ف أل-قضض-اي-ا أإلق-ل-ي-م-ي-ة وأل-دولية
ذأت أله- -ت -م -ام أŸشضÎك ،م -ن خ Ó-ل
تبادل ألتحاليل ووجهات ألنظر بشضأانها،
حيث قال رأبحي أنه و«كالعادة توصضلنا
إأ ¤توأفق تام بهذأ أÿصضوصس بالنظر
إأ ¤رؤوي- -ة أل- -ب- -ل- -دي- -ن أŸع- -ت -م -دي -ن ‘
عÓقاتهما أÿارجية على عدم ألتدخل
‘ ألشض - -أان أل - -دأخ - -ل - -ي ل - -ل- -غ Òوع- -دم
أسضتخدأم ألقوة ‘ ألعÓقات ألدولية،
فضض Ó- -ع- -ن ألع- -ت- -م -اد ع -ل -ى أ◊ل -ول

أل -دب -ل -وم -اسض -ي -ة وألسض -ي -اسض-ي-ة ‘ إأدأرة
أألزمات وكذأ أحÎأم إأرأدة ألشضعوب ‘
تقرير مصضÒها““.
وب-اŸن-اسض-ب-ة ،ت-وق-ف أألم Úأل-عام
لوزأرة ألشضؤوون أÿارجية عند أآلفاق
““أل -وأع -دة““ ل -ه -ذأ أل-ت-ع-اون أل-ث-ن-ائ-ي ،
مؤوكدأ ““أإلرأدة ألقوية لدى سضلطات
ألبلدين““ لتعزيزها أك Ìفأاك.Ì
م - -ن ج - -ه - -ت - -ه ،صض - -رح أŸسض- -ؤوول
ألÈأزيلي بأان وجوده با÷زأئر يأاتي

‘ إأط-ار ““ت-دع-ي-م أل-عÓ-ق-ات أل-ثنائية
ألتي تعد ‡تازة ‘ أألصضل““ ،مذكرأ
‘ هذأ ألصضدد بأان أ÷انب““ Úكانا قد
شض - -رع - -ا ‘ ع - -ق - -د ألج- -ت- -م- -اع- -ات
أŸن- -درج- -ة ‘ إأط- -ار آأل -ي -ة أل -تشض -اور
ألسضياسضي وأ◊وأر ألسضÎأتيجي““.
كما أفاد أيضضا بأانه جاء للجزأئر
حام Óدعوة موجهة إأ ¤وزير ألدولة،
وزي -ر ألشض -ؤوون أÿارج -ي -ة وأل -ت -ع -اون
ألدو‹ رمطان لعمامرة من نظÒه
ألÈأزيلي لزيارة بÓده.
على صضعيد ذي صضلة ،أسضتعرضس
م - -ارو Êدي آأب- -رو ف- -رصس أل- -ت- -ع- -اون
أŸت- - -اح- - -ة ب Úأ÷زأئ- - -ر وألÈأزي - -ل
خ - - -اصض - - -ة ‘ ›الت ألصض- - -ن- - -اع- - -ة
وأل- -زرأع- -ة وألسض- -ت- -ث -م -ار وأل -ت -ب -ادل
أل -ت -ج-اري وأل-ت-ي ت-ع-كسض-ه-ا ““أألج-ن-دة
ألÌي -ة““ أل -ت-ي ” إأع-دأده-ا ل-ل-ن-ه-وضس
بهذأ أ÷انب ،مشضÒأ ‘ هذأ ألسضياق
إأ ¤ألزيارة أŸرتقبة لوزير ألصضناعة
وأŸن -اج -م ع -ب -د ألسض Ó-م ب -وشض -وأرب
للÈأزيل.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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سصÓل يسصتقبل رئيسس ›لسس الشصيوخ اŸاليزي

البحث عن سضبل جديدة للشضراكة ومنح –فيزات Ÿتعاملي البلدين
لول عبد
اسصتقبل الوزير ا أ
اŸالك سص Ó-ل ،أامسس ،ب -ا÷زائ-ر
ال - -ع - -اصص - -م - -ة ،رئ - -يسس ›لسس
الشص -ي -وخ اŸال -ي -زي دات -و سص -ري
سص -ف -ي -غ -نسص -واران ال -ذي ي -ق -وم
ب -زي -ارة إا ¤ا÷زائ -ر ،حسص-ب-م-ا
أاف -اد ب -ه ب -ي -ان Ÿصص -ال-ح ال-وزي-ر
لول.
ا أ
أوضض- -ح أل- -ب- -ي- -ان أن أŸسض -ؤوولÚ
ب- -ح- -ث- -ا خ Ó-ل ه -ذأ أل -ل -ق -اء وضض -ع
أل- -عÓ- -ق- -ات أل -ث -ن -ائ -ي -ة وأل -ت -ع -اون
ألجتماعي وألقتصضادي.
كما ركز ألطرفان على ““ضضرورة إأعطائها دفعا
ج- -دي- -دأ ‘ شض- -ت -ى أÛالت وه -و أل -ه -دف أل -ذي
يسضتدعي –قيقه ألبحث عن سضبل جديدة للشضرأكة
وكذأ تطبيق إأجرأءأت –فيزية لصضالح متعاملي
ألبلدين““ ،حسضب ذأت أŸصضدر.
‘ ذأت ألصضدد ““جدد ألوزير أألول ألتأاكيد على
أسضتعدأد أ◊كومة أ÷زأئرية ألعمل ‘ هذأ ألŒاه
بإاسضهام كافة ألوزأرأت أŸعنية““.

..ويقدم التعازي بسضفارة فنلندا إاثر وفاة
الرئيسس األسضبق كوافيسضتو
قدم ألوزير أألول عبد أŸالك سضÓل ،أمسس،
بسضفارة فنلندأ با÷زأئر ،ألتعازي نيابة عن رئيسس
أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة ،إأثر وفاة ألرئيسس

أألسضبق ÷مهورية فنلندأ مونو هÔيك كوأفيسضتو.
وكتب سضÓل ‘ سضجل ألتعازي““ :تلقيت ببالغ
أ◊زن وأألسضى نبأا وفاة مونو هÔيك كوأفيسضتو،
أل -رئ-يسس أل-ذي ك-رسس ح-ي-ات-ه ÿدم-ة شض-ع-ب-ه ورق-ي
بÓده““.
وأضض -اف  «:ي -ت -ذك-ر ج-م-ي-ع-ن-ا شض-ج-اع-ة أل-ف-ق-ي-د
وبصضÒته ألنافذة وأŸناقب ألتي “يز بها طيلة
مسضÒته ألسضياسضية وكذأ ألدور ألفعال ألذي لعبه ‘
مسض - -ار ت - -اري - -خ ب Ó- -ده أ◊ديث إلرسض - -اء م - -ب - -ادئ
ألدÁقرأطية وأ◊رية وألسضلم““.
ويختم سضÓل بقوله““ :بهذه أŸناسضبة أألليمة،
أت -ق -دم ن -ي-اب-ة ع-ن ع-ب-د أل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،رئ-يسس
أ÷مهورية ،وباسضم أ÷زأئر شضعبا وحكومة وأصضالة
ع-ن ن-فسض-ي ،ب-خ-الصس أل-ت-ع-ازي ل-ل-ح-ك-وم-ة ول-لشض-عب
ألفنلندي وأع Èعن عميق ألتعاطف لعائلة ألفقيد““.

لردن
اŸنتدى القتصصادي العاŸي يختتم أاشصغاله با أ

الدعوة إا“ ¤ك Úالشضباب العربي من مسضتقبل أافضضل

بوشضوارب :الدسضتور ا÷ديد سضمح للجزائر بولوج ا÷يل الثا Êمن اإلصضÓحات
اخ- -ت- -ت- -مت أامسس ف- -ع- -ال- -ي -ات
اŸن- -ت- -دى الق- -تصص- -ادي ال- -ع -اŸي
لردن
Ãنطقة البحر اŸيت ‘ ا أ
والذي انعقد على مدار ثÓثة
أاي -ام م-ت-واصص-ل-ة ب-ال-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى
ضص- - -رورة “ك Úالشص- - -ب - -اب م - -ن
مسصتقبل أافضصل ‘ الوقت الذي
ط -غت ف -ي -ه ن -ق -اشص-ات السص-ي-اسص-ة
على القتصصاد ‘ معظم جلسصات
هذا اŸنتدى.
ق- -ال م- -دي- -ر م- -ن- -ط- -ق- -ة ألشض- -رق
ألوسض -ط وشض -م -ال أف -ري-ق-ي-ا ‘ أŸن-ت-دى ألق-تصض-ادي
ألعاŸي مÒوسضÓف دوسضيك ‘ ختام أشضغال أللقاء أن
هذه ألقمة ““‚حت إأ ¤جانب أبرأزه دور ألشضركات
ألريادية ‘ أŸنطقة وألتي ” تسضليط ألضضوء عليها
م -ن خ Ó-ل إأط Ó-ق م -ب -ادرة أŸائ -ة شض -رك-ة ن-اشض-ئ-ة ‘
ألشضرق أألوسضط وشضمال إأفريقيا ‘ جمع عدد من
‡ثلي ألطياف ألدينية ‘ ألعرأق و من أŸؤوثرين من
ألشضباب على مسضتوى ألعاﬂ ‘ ⁄تلف ›الت ألعلم
وألتكنولوجيا وكذأ عرضس بعضس أŸبادرأت أŸهمة
ومنها مبادرة (ألنÎنت للجميع)““.
ومن ب Úنتائج أŸنتدى أطÓق مبادرة جديدة
ل -ل -ت -ن -م -ي -ة أŸسض -ت -دأم -ة ‘ ألشض-رق أألوسض-ط وشض-م-ال
أفريقيا ““ليكون ألردن مركزأ رئيسضيا لدعم ألشضرأكة
ب Úألقطاع Úألعام وأÿاصس ‘ أŸشضاريع أ◊يوية
أل- -كÈى““ حسضب دوسض- -يك .وح- -ثت ب- -عضس م -دأخ Ó-ت
أ÷لسضة أÿتامية للمنتدى على ضضرورة بعث ألمل ‘
ج -ي -ل ألشض -ب -اب أل -ع -رب -ي م-ن خÓ-ل ت-وف Òك-ل ف-رصس
ألنجاح لهم و“كينهم من أŸسضاعدأت ألتقنية وأŸالية
لتجسضيد مشضاريعهم أÓÿقة للÌوة مشضÒين أ ¤أن
صضناع ألقرأر ألقتصضادي ‘ ألبلدأن ألعربية ““ يجب أن
يفتحوأ أÛال وأسضعا لقتصضاد عربي بيني حر يكون
منصضفا من ألناحية ألجتماعية ““.
ونوه بعضس ألشضباب ألريادي Úمن جهتهم Ãسضعى
أŸنتدى ألرأمي أ ¤تشضجيع ألشضركات ألعربية ألناشضئة
معتÈين بان أللقاء كان فرصضة لتسضليط ألضضوء على
ق -درأت ألشض -ب -اب أل -ع -رب-ي أل-ك-بÒة ‘ ›ال صض-ن-اع-ة
أل -ت -ك -ن -ول -وج-ي-ا ول-ل-ت-أاك-ي-د م-رة أخ-رى ع-ل-ى أن ه-ؤولء
ألشضباب ليسضوأ أقل ذكاء ول إأبدأعا من نظرأئهم ‘
ألعا ⁄أŸتقدم.
وم - -ث- -ل أ÷زأئ- -ر ‘ أŸن- -ت- -دى وزي- -ر ألصض- -ن- -اع- -ة
وأŸن -اج -م ع -ب -د ألسض Ó-م ب -وشض-وأرب أل-ذي شض-ارك ‘
ثÓث جلسضات حوأرية أكد فيها طموح أ÷زأئر لن
تكون من ““أك ““Èمرأكز ألتصضنيع ألقادم ‘ أŸنطقة
وإأفريقيا خاصضة وهي “ر Ãرحلة –ول مهمة ‘
قطاع ألسضتثمار وألصضناعة .وهي مرحلة  -كما قال -

““مليئة بالتحدي لكنها –مل فرصضا
ك-بÒة وه-ي أل-ف-رصس أل-ت-ي ن-قÎح-ه-ا
ع - -ل - -ى روأد ألع- -م- -ال أ◊اضض- -ري- -ن
ب -اŸن-ت-دى““ .ك-م-ا ت-ط-رق أل-وزي-ر م-ع
ﬂت- -ل- -ف أŸشض- -ارك ‘ Úأ÷لسض- -ات
ألتفاعلية أ““ ¤ألنظرة ألسضتشضرأفية
ل -ل -ج -زأئ -ر وسض Ó-م -ة م -وأق -ف -ه-ا م-ن
أألح- -دأث أل- -ت- -ي ت- -ع- -رف- -ه- -ا ب -ل -دأن
أŸن- -ط- -ق- -ة و ك- -ذأ دوره -ا أل -ري -ادي
ك- -وسض- -ي- -ط ذي مصض- -دأق- -ي- -ة ‘ ح -ل
أألزم - -ات وإأع - -ادة ألسض - -ل - -م وأألم - -ن
ألدولي Úوألسضتقرأر لبلدأن أŸنطقة““.وحول موضضوع
ألن -ت-ق-ال أل-ط-اق-وى أك-د أل-وزي-ر ب-ان ه-ذأ ألن-ت-ق-ال ““
يشضكل –ديا حقيقيا للمنطقة رغم أنها تعد أول
‡ون للعا ⁄بالطاقات ألتقليدية وهي تزخر بأاك Ìمن
نصضف ألحتياطات ألعاŸية من ألبÎول وألغاز““ .أما
عن دور أإلصضÓحات ‘ تطوير ألقتصضاد فقد أكد
ألسض - -ي - -د ب - -وشض - -وأرب ‘ ه - -ذأ أÿصض- -وصس ع- -ل- -ى أن
أإلصضÓحات ألتي بادرت بها أ÷زأئر ‘ ألسضنوأت
ألخÒة أصضبحت أليوم ““حتمية وضضرورية““ ،مشضÒأ إأ¤
أن ألدسضتور أ÷ديد سضمح للجزأئر بولوج أ÷يل ألثاÊ
م - -ن أإلصض Ó- -ح - -ات سض - -وأء ألسض - -ي - -اسض - -ي- -ة م- -ن- -ه- -ا أو
ألق -تصض -ادي -ة.وق -ال ألسض -ي-د ب-وشض-وأرب ب-ان أل-دسض-ت-ور
أ÷ديد لعام ““ ٢٠١٦رسضخ سضياسضيا ألدÁقرأطية أللينة
‘ أ÷زأئر ومنح هوية خاصضة لÓقتصضاد ألوطني من
خÓل حزمة ألقوأن Úأ÷ديدة ألتي أصضبحت تسضاير
أك Ìوبصضفة فعالة ألتطورأت ألقتصضادية أ◊اصضلة
سضيما منها قانون ألسضتثمار ألذي أدخلت عليه ٢٢
م-ادة ب-ه-دف تسض-ه-ي-ل وتسض-ي Òألسض-ت-ث-م-ارأت أألجنبية
وأÙلية““ .و‘ تصضريح لوأج على هامشس أŸنتدى
أفاد وزير ألصضناعة وأŸناجم نية أŸدير ألعام لشضركة
““ب - -روك Îوغ- -ام- -ب- -ل““ أŸت- -خصضصض- -ة ‘ أŸن- -ظ- -ف- -ات
ومسضتحضضرأت ألتجميل ﬁمد سضم Òألسضتثمار ‘
أ÷زأئر مشضÒأ أ ¤أن رجل ألعمال أŸصضري ﬁمد
سضم Òأسضتفسضر عن ظروف وشضروط ألسضتثمار ‘
أ÷زأئ -ر وأل -ق -وأن ÚأÙددة ل -ه -ذه أل-ع-م-ل-ي-ة ‘ ظ-ل
ق-ان-ون ألسض-ت-ث-م-ار أ÷دي-د.وأك-د أل-وزي-ر أن-ه ““ط-مأان““
هذأ أŸسضتثمر ألذي من أŸرتقب أن يحل با÷زأئر
بعد شضهر رمضضان أŸبارك بإامكانية ألعمل ‘ أ÷زأئر
وفق ما يقتضضيه ألقانون أ÷زأئري وألتطلع مسضبقا مع
أ÷ه- -ات أŸع- -ن- -ي- -ة ‘ وزأرة ألصض- -ن- -اع- -ة وأŸن- -اج- -م
وقطاعات أخرى على كل أإلجرأءأت أŸتعلقة بهذأ
ألسض -ت -ث -م -ار سض -وأء ‘ أط -ار ألشض -رأك-ة م-ع م-ؤوسضسض-ات
ع -م -وم -ي-ة وط-ن-ي-ة أو ‘ أط-ار أسض-ت-ث-م-ار م-ع م-ت-ع-ام-ل
خاصس.

لنسصان واÙيط ا◊يوي
يشصهد مشصاركة ÷ان ا إ

ا÷زائ ـ ـ ـ ـر –تضض ـ ـ ـن اجتمـ ـ ـاع الشضبك ـ ـة العربي ـ ـ ـ ـة
لÈنام ـ ـ ـ ـ ـج اإلنسضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان
–تضصن ا÷زائر الجتماع التاسصع للشصبكة
لنسصان واÙيط ا◊يوي ‘
العربية لÈنامج ا إ
لقليمية حول
اŸنظمة العربية وكذا الورشصة ا إ
فرصس و–ديات اقتصصاديات ﬁميات اÙيط
ا◊يوي ‘ اŸنطقة العربية وذلك من  22إا¤
 24ماي ا÷اري ،حسصب ما أافاد به بيان لوزارة
الÎبية الوطنية.
وأوضض -ح ن -فسس أŸصض -در ،أن ه -ات Úأل -ت -ظ-اه-رتÚ
تنظمان من قبل أللجنة ألوطنية أ÷زأئرية للÎبية
وألعلوم وألثقافة وأŸديرية ألعامة للغابات بالتعاون
م -ع م -ك -تب أل -ي -ونسض -ك-و أإلق-ل-ي-م-ي ب-ال-ق-اه-رة ل-ل-ع-ل-وم

وألتكنولوجيا ‘ ألبلدأن ألعربية وأŸنظمة ألعربية
للÎبية وألثقافة وألعلوم (ألكسضو).
ك - -م - -ا أشض - -ار ذأت أل - -ب - -ي - -ان ،أن ه- -ذي- -ن أ◊دثÚ
سض - -يشض- -ه- -دأن مشض- -ارك- -ة ‡ث- -ل Úع- -ن ÷ان أإلنسض- -ان
وأÙي- -ط أ◊ي- -وي ‘ أل -ب Ó-د أل -ع -رب -ي -ة ،إأ ¤ج -انب
مسض -ؤوول Úع -ن ألشض -ب-ك-ة أإلف-ري-ق-ي-ة لÈن-ام-ج أإلنسض-ان
وأÙي-ط أ◊ي-وي ب-ال-ي-ونسض-ك-و و‡ث-ل Úع-ن ألشض-ب-ك-ة
أإلف -ري -ق-ي-ة لÈن-ام-ج أإلنسض-ان وأÙي-ط أ◊ي-وي م-ن
(غانا) وألشضبكة أألسضيوية من (كازأخسضتان) وألشضبكة
أألوروبية من إأسضبانيا وأŸانيا ،فضض Óعن أ÷زأئر
ألتي “ثل ألشضبكة ألعربية.

اإ’ثنين  22ماي  2017م
الموافق لـ  2٦ششعبان  143٨هـ

»æWh

ترأاسسه بوحجة أاك Èالنواب سسّنا

اجتماع اŸكتب اŸؤوقت لتسشي Òا÷لسشة األو ¤للمجلسس الششعبي الوطني
لو ¤للمجلسس الشسعبي الوطني للفÎة التشسريعية الثامنة لقاء تشساوريا مع
عقد ،أامسس ،اŸكتب اŸؤوقت لتسسي Òا÷لسسة ا أ
لقل ‘ النتخابات التشسريعية التي جرت ‘  4ماي ا÷اري ،بحسسب ما
منسسقي القوائم التي –صسلت على عشسرة مقاعد على ا أ
جاء ‘ بيان للمجلسس.
أاوضش - -ح اŸصش - -در ذات - -ه أان- -ه ” ‘ ه- -ذا
ا’ج -ت -م -اع ال -ذي ت -رأاسش-ه أاك Èال-ن-واب سش-ن-ا
’ج-راءات
سش -ع-ي-د ب-وح-ج-ة ،ال-تشش-اور ح-ول ا إ
’و ¤ل- -ل- -فÎة
اÿاصش- -ة ب- -تسش- -ي Òا÷لسش- -ة ا أ
التششريعية الثامنة التي تنعقد غدا ،طبقا
’حكام الدسشتور.
أ
كما ” ا’تفاق أايضشا على تششكيلة ÷نة
إاث-ب-ات ال-عضش-وي-ة وأاعضش-اء م-ك-ت-ب-ه-ا ،يضش-يف
بيان اÛلسس.
وك- -ان اÛلسس ال- -دسش- -ت- -وري ق -د أاع -ل -ن
اÿم -يسس اŸاضش -ي ع -ن ال -ن -ت -ائ-ج ال-ن-ه-ائ-ي-ة
لتششريعيات الرابع ماي مصشادقا بذلك على
تششكيلة اÛلسس الششعبي الوطني ا÷ديد
’ح-ك-ام
وف -ا–ا اÛال ل -ت -نصش -ي -ب -ه ط -ب-ق-ا أ
اŸادة  130من الدسشتور التي تنصس على أان
الفÎة التششريعية تبتدئ وجوبا ‘ اليوم 15
الذي يلي تاريخ إاعÓن النتائج «اŸؤوقتة»
–ت رئاسشة أاك Èالنواب سشنا وÃسشاعدة
أاصشغر نائب Úمنهم.
وب -ع -د ان -ت -خ -اب م-ك-ت-ب-ه وتشش-ك-ي-ل ÷ان-ه
ي-ن-ت-خب اÛلسس الشش-ع-ب-ي ال-وط-ن-ي رئ-يسش-ه
للفÎة التششريعية.
وب -حسشب ال -ن -ت -ائ -ج ال -ن -ه-ائ-ي-ة ل-ل-م-ج-لسس
الدسشتوري فقد حصشل حزب جبهة التحرير
الوطني على أاك Èعدد من اŸقاعد بالغرفة

السشفلى للŸÈان أاي  1٦1مقعدا ‘ حÚ
حافظ حزب التجمع الوطني الدÁقراطي
على مقاعده .100
’سشÓمي
من جهته –صشل –الف التيار ا إ
ال -ذي ج -م -ع ح -رك -ة ›ت-م-ع السش-ل-م وح-زب
التغي Òعلى  33مقعدا وŒمع أامل ا÷زائر
على  20مقعدا.
و–صش - -ل ا’–اد م - -ن أاج - -ل ال - -ن - -هضش- -ة
والعدالة والبناء على  15مقعدا وحزبا جبهة

رئاسسة اÛلسس الشسعبي الوطني

اŸسشتقبل وجبهة القوى ا’ششÎاكية على 14
مقعدا لكل واحد منهما ،ا◊ركة الششعبية
ا÷زائرية ( 13مقعدا) ،حزب العمال (11
م- -ق- -ع- -دا) وال- -ت- -ج -م -ع م -ن أاج -ل ال -ث -ق -اف -ة
وال -دÁق -راط -ي-ة ( 9م-ق-اع-د) وال-ت-ح-ال-ف
الوطني ا÷مهوري ( ٦مقاعد).
وتتوزع مقاعد اÛلسس الششعبي الوطني
والتي عاد منها  121مقعد للعنصشر النسشوي
ب 35 Úحزبا سشياسشيا ونواب أاحرار.

اŸت-ع-ل-ق-ة ب-أاداء م-ه-ام-ه-م الŸÈان-ي-ة ،م-ن-ها
على اÿصشوصس مسشاندة مرششح حزب جبهة

ال -ت -ح-ري-ر ال-وط-ن-ي ال-ذي سش-ي-قÎح ل-رئ-اسش-ة
اÛلسس الششعبي الوطني» هذا الثÓثاء‘ ،
أاو ¤ا÷لسش-ات ال-ع-ل-ن-ي-ة ل-ل-فÎة ال-تشش-ري-ع-ي-ة
ال-ث-ام-ن-ة ال-ت-ي سش-ي-ت-م خÓ-ل-ها مناداة النواب
وتشش -ك -ي -ل ÷ن-ة إاث-ب-ات ال-عضش-وي-ة وان-ت-خ-اب
الرئيسس ا÷ديد للمجلسس.
كما “ت دعوة نواب ا◊زب ،إا« ¤دعم
ا◊ك - -وم - -ة ‘ ت - -ن- -ف- -ي- -ذ ب- -رن- -ام- -ج رئ- -يسس
ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-يقة وتعزيز
ال - -تشش - -اور م - -ع اÛم - -وع - -ات الŸÈان- -ي- -ة
’خ- -رى ال- -ت- -ي سش- -تشش- -ارك ‘
Óح - -زاب ا أ
ل --أ
ا◊كومة» مع ضشرورة «ا’لتزام بالتواصشل
اŸسش- -ت- -م- -ر م -ع اŸواط -ن Úع -ل -ى مسش -ت -وى
دوائ -ره -م ا’ن -ت -خ -اب -ي -ة م -ع ا◊رصس ع -ل -ى
اŸسش -اه -م-ة ‘ ال-ت-ك-ف-ل ب-انشش-غ-ا’ت-ه-م ل-دى
السشلطات اÙلية والوطنية» ،حسشب ذات
اŸصشدر.

فيما تزحزحت اŸعارضسة

األحرار القوة ا÷ديدة بعد األغلبية ‘ اŸششهد السشياسشي للفÎة التششريعية الثامنة
بÎسس - -ي - -م ح - -رك - -ة ›ت- -م- -ع السس- -ل- -م
«ح - -مسس» ق - -رار ع - -دم مشس - -ارك - -ت - -ه - -ا ‘
ا◊كومة ،رغم احتÓلها اŸرتبة الثالثة
بعد حصسدها على  34مقعدا ‘ اقÎاع
ال-راب-ع م-اي ،ي-ك-ون اŸشس-ه-د السس-ياسسي قد
اتضسح أاك ،Ìلعل أاهم ما يسسجل ‘ “وقع
ال- -تشس- -ك- -يÓ- -ت السس- -ي -اسس -ي -ة ‘ خ -ارط -ة
لح-زاب
اÛلسس الشس -ع-ب-ي ال-وط-ن-ي ،أان ا أ
لغ-ل-ب-ية طيلة
ال-ت-ي ارت-ك-زت ‘ ي-ده-ا ا أ
ال-فÎة ال-تشس-ري-ع-ي-ة ه-ي ن-فسسها ،كما أان
اŸعارضسة بدورها  ⁄تتغ ،Òرغم تغÒ
عدد اŸقاعد ‘ ا◊الت ،Úولعل الفارق
ال -وح -ي -د اŸسس -ج -ل ب -روز ق -وة ‡ث -ل -ة ‘
لحرار.
ا أ

فريال بوششوية
’ششيء تغ ‘ ÒاŸششهد السشياسشي للŸÈان،
إا’ بروز قوة جديدة ‡ثلة ‘ اأ’حرار الذين
افتكوا اŸرتبة الرابعة ،وكانوا بذلك اŸنافسس
ا◊ق-ي-ق-ي ل-ل-م-ع-ارضش-ة ،ب-دل أاح-زاب اŸوا’ة،
التي اسشتمرت ‘ ا◊فاظ على ما حققته،
رغم تراجع البعضس منها على غرار ا◊زب
العتيد «اأ’فÓن» ،أ’ن البعضس اآ’خر ‘ مقابل
ذلك سشجل تقدما على غرار التجمع الوطني
الدÁقراطي وكذا Œمع أامل ا÷زائر ـ تاج،
وا◊ركة الششعبية ا÷زائريةﬁ ،افظ Úبذلك
على أاغلبية تضشمن للحكومة العمل ‘ أاريحية،
‘ ظل دسشتور جديد يتميز أاسشاسشا بتعزيز
اŸمارسشة الŸÈانية للمعارضشة.
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تأاسسف لرفضس «حمسس» اŸشساركة ‘ ا◊كومة

«األفÓن» يرششح السشعيد بوحجة لرئاسشة اÛلسس الششعبي الوطني

لم Úال- -ع- -ام ◊زب ج- -ب- -ه -ة
أاع- -ل- -ن ا أ
ال- - -ت- - -ح - -ري - -ر ال - -وط - -ن - -ي ج - -م - -ال ول - -د
عباسس،أامسس ،ترشسيح ا◊زب للنائب عن
ولية سسكيكدة السسعيد بوحجة مرشسحا
ل -رئ -اسس -ة اÛلسس الشس -ع -ب -ي ال-وط-ن-ي‘ ،
ح Úأاك- -د أان تشس- -ك- -ي- -ل- -ة ا◊ك -وم -ة م -ن
صسÓ-ح-ي-ات رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ،م-ب-دي-ا
ت- -أاسس- -ف- -ه ‘ سس -ي -اق آاخ -ر رفضس «ح -مسس»
اŸشساركة ‘ ا◊كومة.

جÓل بوطي

أاويحيى يعطي توجيهات لنواب األرندي Ãسشاندة مرششح األفÓن
لم Úالعام ◊زب التجمع
أاعطى ا أ
الوطني الدÁقراطي أاحمد أاويحيى،
أامسس ،ت - -وج - -ي - -ه - -ات ل - -ل- -ن- -واب ا÷دد
للحزبÃ ،سساندة مرشسح حزب جبهة
التحرير الوطني الذي يقÎح لرئاسسة
اÛلسس الشس -ع -ب -ي ال -وط -ن -ي ال -ث Ó-ث-اء
اŸق -ب -ل خ Ó-ل أاول ج -لسس -ة ل -ل -م-ج-لسس
اŸنتخب.
” خÓل اجتماع أاويحيى بنواب ا◊زب
ب -اÛلسس الشش -ع -ب-ي ال-وط-ن-ي -حسشب ب-ي-ان
ل -ل -ح -زب ،-إاع Ó-م ال -واف -دي -ن ا÷دد ع -ل-ى
ال -غ -رف -ة السش -ف -ل -ى ل -لŸÈان ب -ق -رار ت -ع -يÚ
ب-ل-ع-ب-اسس ب-ل-ع-ب-اسس ،ن-ائب ع-ن و’ي-ة ا÷ل-فة
وعضشو اŸكتب الوطني رئيسشا للمجموعة
الŸÈان-ي-ة ل-ل-ت-ج-م-ع ال-وط-ن-ي ال-دÁق-راطي
باÛلسس الششعبي الوطني.
’ولية
ك-م-ا «” ت-زوي-ده-م ب-ال-ت-وج-ي-هات ا أ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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والسشؤوال اŸطروح بعد أاسشبوع كامل ششدت
فيه اأ’نظار◊ ،ركة ›تمع السشلم التي رجح
›لسشها الدسشتوري ‘ نهاية اŸطاف قرار
وخ -ي -ار رئ -يسش -ه -ا ،م -رسش-م-ا ب-ذلك ب-ق-اءه-ا ‘
صشفوف اŸعارضشة ،بعد ا’نتخابات التششريعية
ل-ل-عام  ،2012م -اذا ك -ان سش -ي -ت -غ Òل -و شش -اركت
مقارنة بالطبعة اأ’خÒة ،اأ’كيد أان عودتها
كانت تكرسس عودة هيئة ا’ئتÓف الرئاسشي
بششكل جديد ،أ’نها كانت سشتكون ’ ﬁالة ‘
اأ’غلبية و‘ ا◊كومة ،معززة بذلك القاعدة
الŸÈان -ي -ة ،وك -ان الŸÈان سش -ي-ك-ون مشش-اب-ه-ا
ل-ط-ب-ع-ات ال-فÎات ال-تشش-ري-ع-ي-ة السش-اب-ق-ة ع-لى
غرار  2002و  ، 2007إا’ أان عدم عودتها لن
يغ Òششيئا أ’ن معادلة اŸوازين تبقى بنفسس
اأ’وجه.
عدم مششاركة «حمسس» سشيبقي على نفسس

م -وازي -ن ال -ق -وى واأ’ه -م ع -ل-ى ن-فسس اŸواق-ع
Óحزاب ،ذلك أان ا◊ركة التي افتكت 34
ل أ
مقعدا ،سشحبت بسشاط ريادة اŸعارضشة من
حزب جبهة القوى ا’ششÎاكية «اأ’فافاسس»،
التي حصشلت عليه ‘  ، 2012معززة صشفوف
معارضشة سشجلت ‘ العموم تراجعا كبÒا ‘
نتائج التششريعيات ،فاسشحة اÛال أامام قوة
ج -دي -دة ‡ث -ل -ة ‘ اأ’ح -رار ،ال-ذي-ن “وق-ع-وا
بقوة.
وق- -د ط- -غ -ى ا◊ديث ‘ غضش -ون اأ’سش -ب -وع
اŸنصشرم ،عن إامكانية عودة أاك Èاأ’حزاب
اŸن -ت -م -ي -ة إا ¤ال -ت-ي-ار اإ’سشÓ-م-ي إا ¤ا÷ه-از
ال -ت -ن -ف -ي -ذي ،ب-ال-ن-ظ-ر ل-ل-ن-ت-ي-ج-ة اÙق-ق-ة ‘
ا’ن-ت-خ-اب-ات ال-تشش-ري-ع-ي-ة’ ،سشيما وأان رئيسشها
عبد الرزاق مقري –دث عن اŸششاركة ‘
ا◊كومة ‘ حال افتكاك عدد من اŸقاعد
يؤوهلها لذلك ،رغم أانه كان من ب Úالداع‘ Ú
عهد الرئيسس السشابق أابو جرة سشلطا Êإا¤
اÿروج منها ،ومن هيئة التحالف الرئاسشي،
صشراع  ⁄ينته بكسشبه جولة اŸؤو“ر الثالث
ال -ذي أاسش -ف -ر ع -ن م -غ -ادرة سش -ل -ط-ا Êم-نصشب
رئ- -اسش- -ة ا◊رك- -ة ،و ع -اد الصش -راع ›ددا إا¤
العلن ،كون سشلطا Êدافع بقوة عن خيار العودة
إا ¤ا◊ك -وم -ة ،ف -ي -م -ا ع -اد م-ق-ري ال-ذي ك-ان
سشباقا إا ¤ا◊ديث عن ا’لتحاق با◊كومة،
عن مقÎح القرار.
وبعملية بسشيطة جدا ،فإان الŸÈان يتميز
أاسشاسشا بÈوز ثÓث قوى ،فإا ¤جانب اأ’غلبية
واŸع -ارضش -ة ،ظ -ه -رت ق -وة ج -دي -دة شش -ك -ل -ه-ا
اأ’حرار الذين ششاركوا بقوة ‘ ا’نتخابات
ال-تشش-ري-ع-ي-ة ،واك-تسش-ح-وا ال-غرفة الثانية بنفسس
القوة ،مزحزح ÚاŸعارضشة عن مكانها.

قال ولد عباسس إان تزكية بوحجة لرئاسشة
الغرفة السشفلى للŸÈان جاءت بعد مششاورات
واسشعة ب ÚاŸناضشل ،Úالذين قرروا انضشمامه
لعضشوية اŸكتب السشياسشي وسشيتم ذلك بعد
قرار اللجنة اŸركزية للحزب.
وأاوضش - -ح ول- -د ع- -ب- -اسس ‘ ل- -ق- -ائ- -ه ،أامسس،
بالنواب ا÷دد الفائزين ‘ تششريعيات الرابع
م -اي وم -ن -اضش -ل -ي ا◊زب ب -ال -ن -ادي ال -وط -ن-ي
للجيشس بالعاصشمة أان تعي Úبوحجة ” بأاغلبية
م -ري -ح-ة ،و’ ي-ع-ن-ي ذلك ان-ت-ق-اصش-ا م-ن ق-ي-م-ة
النائب عن و’ية باتنة ا◊اج العايب الذي كان
اسشمه مطروحا بقوة ‘ وسشائل اإ’عÓم.
و–دث أام Úعام «ا’أفÓن» مطو’ عن
اأ’سش- -ب- -اب ال- -ت- -ي أادت إا ¤اخ -ت -ي -ار ب -وح -ج -ة
ب-اع-ت-ب-اره م-ن-اضش Ó-ق-دÁا ‘ ا◊زب ال-ع-ت-ي-د
على حد تعبÒه ،نافيا أان يكون هناك أاي
صشراع حول منصشب رئاسشة اÛلسس الششعبي
ال -وط -ن -ي ب -ل ” ذلك ب -انضش -ب -اط ك -ب Òداخ-ل
ا◊زب.
وتطرق ولد عباسس إا ¤حصشيلة «اأ’فÓن»
‘ ا’نتخابات التششريعية قائ Óإانه «بالرغم
من تراجع عدد مقاعد ا◊زب ‘ الŸÈان إا’
أان نسشبة التصشويت على «ا’أفÓن» ارتفعت من
إاجما‹ مليون و 200أالف صشوت ‘  2012إا¤
مليون و 700أالف صشوت ‘  ،»2017مضشيفا
«علينا اليوم التفك ‘ Òأاسشباب تراجع عدد
مقاعدنا لتداركه».
وكششف ولد عباسس أان « 7نواب فازوا ‘
ال-تشش-ري-ع-ي-ات ع-ن ق-وائ-م ح-رة اتصش-ل-وا بقيادة
ا◊زب للعودة إا ¤بيت جبهة التحرير ،مضشيفا
أان هناك أاسشماء أاخرى ‘ طريقها إا ¤أاحضشان
ا◊زب العتيد ،الذي أاكد طليعته ‘ اŸششهد
السش -ي -اسش -ي رغ -م ال -ن -ت-ائ-ج ال-ت-ي ت-ب-ق-ى ‘ ك-ل
الظروف مرضشية ،مرجعا تراجع اŸقاعد إا¤
التحو’ت التي عرفتها ا◊ياة السشياسشية».
وب -حسشب ول -د ع -ب -اسس ف -إان ا◊زب ضش-ب-ط
عقارب سشاعته ’نطÓق العهدة التششريعية،
مؤوكدا أانه سشيتم تنصشيب الطاهر خاوة رئيسشا
ج-دي-دا ل-ل-ك-ت-ل-ة الŸÈان-ي-ة لـ «اأ’فÓ-ن» خ-ل-فا
لسشابقه ﬁمد جميعي ،وذلك وفقا للقانون
اأ’سش-اسش-ي وال-ن-ظ-ام ال-داخ-ل-ي ل-لحزب العتيد،
موضشحا أان ذلك ” Ãششاورة ب ÚاŸناضشلÚ
ليتم بعدها تنصشيب باقي الهياكل من أاعضشاء
ومقررين ورؤوسشاء ÷ان.
و‘ هذا اإ’طار أاوضشح اأ’م Úالعام ◊زب

ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي أان «اخ-تيار الطاهر
خاوة  ⁄يكن إ’قصشاء ا◊اج العايب أاو الوزيرة
السشابقة للŸÈان غنية الدالية وإا‰ا نظرا Ÿا
تقتضشيه اŸرحلة ا◊الية ‘ ،ح Úقال نرحب
من اآ’ن بسشÓل وزيرا أاو’ إاذا اختاره رئيسس
ا÷مهورية لرئاسشة ا◊كومة.
و‘ رده على سشؤوال حول وقوع خÓفات بÚ
الوزير اأ’ول عبد اŸالك سشÓل واأ’م Úالعام
للتجمع الوطني الدÁقراطي أاحمد أاويحيى
نفى ولد عباسس أان يكون هناك خÓف بÚ
الرجل ،Úموضشحا أانهما التقيا وتششاورا حول
تششكيلة ا◊كومة اŸقبلة والعديد من اŸلفات
على السشاحة السشياسشية ،مؤوكدا أان كل ما يروج
هو ›رد إاششاعات مغرضشة.
ولد عباسس و‘ أاول موقف له على رفضس
حركة ›تمع السشلم اŸششاركة ‘ ا◊كومة
اŸق- -ب- -ل- -ة ق- -ال ن -ح -ن ن -حÎم آاراء ك -ل ح -زب
سشياسشي لكننا كنا ننتظر مششاركة «حمسس» ‘
ا◊كومة نظرا Ÿا “لكه ا◊ركة من خزان
Óطارات والكفاءات القوية ،قائ« Óأاتأاسشف
ل إ
Ÿوق -ف ح -مسس» وك -ن -ا ن -ري -د ا’سش-ت-ف-ادة م-ن
كوادرها ‘ ا◊كومة اŸقبلة ،سشيما ‘ هذا
ال -ظ -رف ال -ذي ت -ع -رف ف -ي -ه ال-بÓ-د –دي-ات
اقتصشادية واجتماعية عديدة.
و‘ سش - -ي - -اق آاخ - -ر دع - -ا أام Úع- -ام ح- -زب
«اأ’فÓن» اأ’طراف التي تسشعى إا ¤اإ’طاحة
به إا ¤التحاور والتششاور وفقا للقانون والنظام
الداخلي للحزب ،مؤوكدا احÎامه لكل اآ’راء،
لكن بششرط ا◊فاظ على سشمعة ا◊زب ورفع
اŸطالب بطريقة Îﬁمة قائ «Óأانا ’ أاؤومن
بالتوقيعات التي ينادون بها ومن لديه حاجة
أانا هنا والباب مفتوح».
م -ن ج -ه-ت-ه ،ق-ال السش-ع-ي-د ب-وح-ج-ة م-رشش-ح
حزب جبهة التحرير الوطني لرئاسشة الغرفة
السشفلى للŸÈان إان «ترششيحه لهذا اŸنصشب
ليسس ششطارة منه وإا‰ا بفضشل وثقة مناضشلي
ا◊زب اıلصش ،»ÚمششÒا أانه «سشيقوم ‘
ح- -ال ف- -وزه ب- -اŸنصشب أاو ك- -ن- -ائب ب- -الŸÈان
بالتششاور مع قيادة ا◊زب حول كل صشغÒة
وكبÒة».

جبهة القوى الشسÎاكية

تأاكيد على مواصشلة النضشال من أاجل إاعادة بناء اإلجماع الوطني
أاكدت جبهة القوى الشسÎاكية ،أامسس،
م -واصس -ل -ة ال -نضس -ال ال -رام -ي إا ¤إاع-ادة ب-ن-اء
لج- -م- -اع ال- -وط- -ن- -ي والشس -ع -ب -ي ،مÈزة أان
ا إ
هيكلة وتنظيم اÛتمع ا÷زائري من شسأانه
ا◊فاظ على اŸكتسسبات الوطنية.
’فافاسس  ‘«:حزبنا سشنواصشل
جاء ‘ بيان ا أ
’ج-م-اع ال-وط-ن-ي
’ع -ادة ب-ن-اء ا إ
نضش -ال -ن -ا ال -رام -ي إ
والشش -ع -ب -ي رغ-م ك-ل ال-ع-ق-ب-ات ال-ت-ي ت-ع-رضش-ن-ا ل-ه-ا
سش -ن -ع-م-ل ع-ل-ى ذلك ‘ ظ-ل م-ب-ادئ-ن-ا ال-ت-أاسش-يسش-ي-ة
’ولية وهذا ‘ كنف الروح ا÷ماعية،
وأاهدافنا ا أ
التششاور الواسشع ،الرزانة ،اŸسشاواة والفعالية‘ ،
إاطار ا’حÎام وا’نضشباط التام الذي نششأا عليه
ا◊زب».
وبخصشوصس ا’نتخابات التششريعية لـ  4ماي،
أاكدت جبهة القوى ا’ششÎاكية أان مششاركتها ‘
هذا اŸوعد ا’نتخابي « ⁄تكن أابدا منحصشرة ‘
ا◊صشول على مقاعد نيابية ﬁددة و’ Áكن بأاي
’ح- -وال ق- -ي- -اسس ‚اح- -ه -ا ‘ ال -ع -دد
ح- -ال م- -ن ا أ
’نه وببسشاطة و‘ ظل الوضشع
اÙصشل عليه ،أ
السشياسشي العام السشائد ’ Áكن لها أان تع Èعن
’ي تششكيلة سشياسشية و’ عن
التمثيل ا◊قيقي أ
امتدادها الششعبي» ،مضشيفة أان تقييمها لن يتم إا’
’هداف اŸعلن عنها مسشبقا واŸتمثلة
‘ إاطار ا أ
’جماع الوطني ،تعزيز تواجدها
‘ إاسشماع صشوت ا إ
ال -وط -ن -ي ،ت -وسش -ي -ع ق -واع -ده -ا ال-نضش-ال-ي-ة وإاع-ادة
ا’عتبار للنضشال السشياسشي كوسشيلة لبناء اÛتمع
ودولة ا◊ق.
وأاوضش - - -ح ا◊زب أايضش - - -ا أان مشش - - -ارك - - -ت - - -ه ‘
ا’ن-ت-خ-اب-ات ال-ذي –صش-ل ف-ي-ه-ا ع-ل-ى  14مقعدا
«ك- -انت ‘ سش- -ي- -اق إاع- -ادة ا’أم- -ل ل- -ل- -ج -زائ -ري -ات

وا÷زائ- -ري Úب -إاع -ادة نسش -ج ال -ث -ق -ة ب -ي -ن -ه -م وبÚ
اŸم -ارسش -ة السش -ي -اسش-ي-ة ال-راق-ي-ة» ،وأاتت «ت-ن-افسش-ا
وتناغما مع مواقفه ومبادراته التي  ⁄تتوقف منذ
’ضشافة إا« ¤تكريسس مفهومي النضشال
تأاسشيسشه ،با إ
واŸق -اوم -ة السش -ل -م -ي ÚواŸن -ظ -م’ Úن -ت -زاع ك -ل
ا◊قوق».
وأاكد البيان أان جبهة القوى ا’ششÎاكية أاثبتت
خÓل هذا اŸوعد «قدرتها ليسس على احÎام
وŒسش-ي-د م-ب-ادئ-ه-ا ال-ت-أاسش-يسش-ية وقيمها التوجيهية
فحسشب بل وعلى تقاسشمها مع العدد اŸتزايد من
اŸواطن Úوıتلف الششركاء من أاجل بناء دولة
ا◊ق والقانون باعتبارها الضشامن الوحيد لسشيادة
’وحد
ا÷زائري Úعلى أارضشهم وثرواتهم والنهج ا أ
للحفاظ على حريتهم ،كرامتهم وقرارهم».
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أ’ثنين  22ماي  201٧م
ألموأفق لـ  2٦ششعبان  1٤3٨هـ

لسسبوعية
جدد التأاكيد على جمع ا÷رائد العمومية و عدم –ويلها أ

ڤرين يطمئن الصسحفي Úبعدم اŸسساسس بأاجورهم ول مناصسبهم
جدد وزير التصسال حميد ڤرين تأاكيده على أانه سسيتم جمع ا÷رائد العمومية ضسمن ›مع صسحفي واحد مطمئنا
الصسحفي ÚاŸتخوف Úمن هذا التنظيم ا÷ديد بعدم اŸسساسس بأاجورهم ول مناصسب عملهم.

صصونيا طبة

ع- -ل -ى ه -امشس أل -ن -دوة أل -ت -ي نشش -ط -ه -ا أمسس
ألفرنسشي فيليب بريتيل كوتيي ‘ إأطار ألدورة
ألتكوينية ألتي تنظمها وزأرة أ’تصشال لفائدة
ألصشحفي Úأبرز ڤرين أهمية هذأ أÛمع ألذي
سش -يشش -رف ع -ل-ي-ه رئ-يسس م-دي-ر ع-ام وأح-د ب-غ-ي-ة
م -وأج -ه -ة ألصش -ع -وب -ات أŸال -ي -ة أل-ت-ي ت-وأج-ه-ه-ا
أŸؤوسشسش-ات أل-ع-م-وم-ي-ة مسش-ت-ب-عدأ بصشفة رسشمية
–ويل أ÷رأئد أليومية إأ ¤أسشبوعية.
و ⁄ينف ألوزير قرأر منح أ’عتماد لبعضس
أل-ق-ن-وأت أل-ت-ل-ف-زي-ون-ي-ة أل-ت-اب-ع-ة للقطاع أÿاصس
وألذي أكتفى بتحديد أŸوعد بعد أ’نتخابات
ألتششريعية ،موضشحا أنه يجرى حاليا إأعدأد دفÎ
ششروط جديد عام ‘ بادئ أأ’مر وبعدها خاصس
ل -ك -ل ق -ن -اة ت-ل-ف-زي-ون-ي-ة م-ن ق-ب-ل سش-ل-ط-ة ضش-ب-ط
ألسشمعي ألبصشري.
و‘ إأطار ألتحضش Òلششهر رمضشان أكد ألوزير أنه
سش-ي-ج-ت-م-ع Ãدي-ري أل-ق-ن-وأت أل-ت-لفزيونية Ÿناقششة
ﬁتوى ألÈأمج ألتلفزيونية ألتي سشتعرضس خÓل
ألشش- -ه -ر أل -ك -ر ،Ëمشش -ددأ ع -ل -ى ضش -رورة أ’ل -ت -زأم
با’حÎأفية وأحÎأم أخÓقيات أŸهنة بعيدأ عن
أسشاليب ألقذف وألششتم.
وفيما يخصس موضشوع آأخر ندوة تكوينية أبرز

وزير أ’تصشال أهمية ألصشورة وتأاثÒها ألكب Òعلى
ألرأي ألعام ،حيث Áكن أن تسشاهم على حد تعبÒه
‘ تغي Òألقرأرأت ألسشياسشية ألدولية ،مششÒأ إأ ¤أن
ألصش -مت أصش -ب -ح أسشÎأت -ي-ج-ي-ة أتصش-ال وأن ألصش-ورة
أق -وى م -ن أل-كÓ-م بـ ٪٦0وم-رأق-ب-ت-ه-ا أم-ر ضشروري
يعتمد على نوعية أأ’جندة.
من جهة أخرى ،عرفت ألندوة ألتكوينية ألتي
نششطت من قبل أسشتاذ ‘ قانون أ’تصشال بجامعة

بوقانو ونوششتال إأقبا’ كبÒأ من قبل
ألصش -ح -ف -ي Úم -ن ﬂت -ل -ف وسش -ائ -ل
أإ’عÓ-م ،ن-ظ-رأ أ’ه-م-ي-ة م-وضشوعها
أل- - -ذي ت- - -ن- - -اول أ◊ق ‘ ألصش - -ورة،
مششاكل أليوم و–ديات أŸسشتقبل.
وأوضش-ح أأ’سش-ت-اذ ف-ي-ل-يب ب-ري-تيل
كوتيي أن ألصشورة ﬁمية Ãوجب
أŸع -اي Òأل -ق -ان -ون -ي -ة ف-ي-م-ا ي-خصس
أ◊ياة أÿاصشة’ ،سشيما ما يحدث
ل -لشش-خصش-ي-ات أŸشش-ه-ورة أŸع-رضش-ة
إأ ¤أŸتاجرة بصشورهها ،مششÒأ إأ¤
أن تصش- - - -وي- - - -ر أأ’شش- - - -خ- - - -اصس دون
م- -وأف- -ق -ت -ه -م أم -ر خ -ط Òوم -ن -اف
أ’خÓقيات مهنة ألصشحافة خاصشة
إأذأ ” نششر ألصشور.
كما دعا أŸسشؤوول Úعن أ÷رأئد
أإ’لكÎونية إأ ¤حماية ألصشور ألتي
يتم نششرها وعدم إأعطاء ألفرصشة للمتاجرين بصشور
ألغ Òبالتحكم فيها وتكبÒها أ’ن ألصشورة تسشتحق
أ◊ماية ،موضشحا أن ألششبكات أ’جتماعية تسشببت
‘ فقدأن سشيطرة ألششخصس على صشوره إأ’ أنها
تخضشع أيضشا لقوأعد فإان ” نششرها مث Óلغرضس
صشحفي يتطلب موأفقة ألششخصس أŸعني أو لوجود
مصشلحة عامة مرجحة.

منتخب ثانويات ا÷زائر وسسط يفوز بنهائي مسسابقة ما ب Úالثانويات

بن غÈيت :اŸنافسسة الفكرية أافضسل طريقة لتقييم اŸعارف و اثراء الثقافات
ڤ ـ ـرين :اŸسس ـ ـابقات الفكريـ ـ ـة حافز على التحصسيل العلمي اŸثـ ـابرة و النجاح

ف- -از م- -ن- -ت- -خب ث -ان -وي -ات ا÷زائ -ر
وسس- -ط (ا÷زائ- -ر ال- -ع- -اصس- -م- -ة) أامسس،
لو ‘ ¤ن -ه -ائ -ي الÈن -ام-ج
ب -اŸرت -ب -ة ا أ
لذاعي ما ب Úالثانويات
الÎبوي و ا إ
أامام منتخب ثانويات عنابة.
أششرف على أحتفالية ألنهائي ‘ طبعته
ألثانية كل من وزير أ’تصشال حميد ڤرين
ووزيرة ألÎبية ألوطنية نورية بن غÈيت
بحضشور مدرأء وسشائل أإ’عÓم ألعمومية
و‡ث- -ل ع- -ن م- -ؤوسشسش- -ة أتصش -ا’ت أ÷زأئ -ر
ألرأعي ألرسشمي لهذه أŸسشابقة.
و‘ كلمة لها باŸناسشبة ,أكدت ألسشيدة
بن غÈيت أن هذه ألتظاهرة ألبيدأغوجية
وألثقافية تسشمح «بتششجيع أŸثابرة و –فيز ألبحث و
أŸرأجعة أ÷ماعية «‡ا يؤودي إأ ¤رفع مسشتوى
ألتحصشيل ألعلمي لدى ألناششئة.

ك -م -ا شش -ددت أل -وزي -رة ع-ل-ى أن «أŸن-افسش-ة أل-ف-ك-ري-ة
ألسش -ل -ي -م -ة أفضش -ل ط -ري -ق -ة ل -ت -ق -ي -ي -م أŸع -ارف وأث -رأء
ألثقافات» ,كما أنها «فرصشة لتعزيز ألثقة بالنفسس لدى

ألطÓب»,مششÒة أ ¤أن هذه أŸسشابقة ضشمت 50
منتخبا ضشم  300تلميذ تنافسشوأ ضشمن  25حصشة.
ب -دوره أشش -اد وزي -ر أ’تصش -ال ب -أاه -م -ي -ة ه-ذه
أŸسشابقة ألفكرية ألتي –فز على ألتحصشيل
ألعلمي و أŸثابرة من أجل ألنجاح لدى ألنشسء,
مششÒأ إأ ¤أن هذه ألطبعة ميزها أ◊ضشور
ألقوي للعنصشر ألنسشوي حيث أحصشى ألفريقان
حضشور  10طالبات مقابل طالب Úمن منتخب
أ÷زأئر وسشط .وÃناسشبة أختتام هذأ ألÈنامج
” تكر ËألتÓميذ أÿمسس أأ’وأئل ألفائزين ‘
أŸسش-اب-ق-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-ل-رسش-م أل-ت-ي ح-م-لت ششعار
«ريششة أو’د بÓدي» ,كما ” تكر Ëمنتخب
ث- -ان- -وي- -ات و’ي -ة “Ôأسشت أل -ذي حصش -ل ع -ل -ى
أŸرتبة ألثالثة ‘ مسشابقة ما ب Úألثانويات متبوعا
Ãنتخب ثانويات ع“ Úوششنت ‘ أŸرتبة ألرأبعة.

بن جاب الله:

أاسسباب تقنية وراء عدم إاطÓق قطار ا÷زائر -تونسس
دخول خط مطار هواري بومدين حيز السستغÓل ‘ جويلية 2018

أارج -ع اŸدي -ر ال -ع -ام ل -لشس -رك -ة ال -وط -ن -ي-ة
ل-ل-ن-ق-ل ب-السس-كك ا◊دي-دي-ة ي-اسس Úبن جاب
ال -ل -ه ع -دم إاط Ó-ق ق -ط -ار ا÷زائ-ر ت-ونسس ‘
اŸوع - -د اÙدد آان- -ف- -ا ‘  1م -اي اŸن -قضس-ي إا¤
أاسسباب تقنية بحته ،دون أان يعطي موعدا
آاخر ،لتفادي مفاجآات تقنية أاخرى ،مؤوكدا
أانه يتم العمل حاليا على Œاوزها لوضسعه
ح - -ي - -ز اÿدم- -ة ‘ أاق- -رب وقت خ- -اصس- -ة وأان
لب-واب وت-ونسس
م -وسس -م الصس -ط -ي -اف ع -ل -ى ا أ
وجهة الكث Òمن ا÷زائري.Ú

سصعاد بوعبوشش
تطرق بن جاب ألله إأ ¤ألعديد من أŸششاريع
ألتي يتم ألعمل على إأ‚ازها أو تلك ألتي تعززت
بها من بينها خط أ÷زأئر تيزي وزو ،حيث أوضشح
أن حاجيات أÿط من ألعربات هو  ،٤٧/٤٧مششÒأ
أنه أبتدأء من ششهر جوأن سشيتم إأدخال ألعربات
ألقدÁة ألتي ” إأعادة تهيئتها بكل ألوسشائل ألتقنية
أ◊ديثة لتدعيم هذأ أÿط ورفع حجم أ’سشتغÓل
ألتجاري لسشاعات طويلة ،و‘ أŸقابل –دث بن
جاب ألله عن خط أ÷زأئر مطار هوأري بومدين،
حيث أعلن أنه سشيتم أنطÓق ألعملية ألثالثة إ’‚از
هذأ ألششطر ودخوله حيز أÿدمة ‘ جويلية 201٨
من خÓل تخصشيصس رحÓت خاصشة باŸطار بعد
ربط باÿط أ◊ا‹.
و‘ رده على سشؤوأل لـ»ألششعب» بخصشوصس إأ‚از
خط لربط و’ية بششار بتندوف بهدف أسشتغÓل
غار جبيÓت ،أوضشح أن هذأ أŸششروع هو قيد
ألدرأسشة وألششركة ألوطنية للسشكك أ◊ديدية ”
أسشتدعاؤوها على أعلى مسشتوى للمششاركة ‘ ÷نة
تبحث كيفية توسشيع أÿط لنقل ألفوسشفات عÈ
ألقطارأت ،و◊د ألسشاعة  ⁄يتم أتخاذ أي قرأر
بشش -أان -ه خ -اصش-ة وأن-ه مشش-روع أسشÎأت-ي-ج-ي وي-ط-رح
إأنتاج مادة ألفوسشفات وأ◊ديد ما يعني أقتصشاد
خارج أÙروقات.

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

‘ أŸقابل –دث بن جاب ألله عن مششاريع
إأسشÎأتيجية أخرى قيد أإ’‚از منها مششروع ب ّ
Óرة
لنقل ألبضشائع و” ألقيام بتجارب بخصشوصشه خÓل
أأ’سش- -ب- -وع ÚأŸاضش- -ي ،Úب- -اإ’ضش- -اف- -ة إأ ¤مشش -روع
جار حيث ” تخصشيصس  ٦قطارأت له يوميا،
أ◊ ّ
وكذأ ألقطارأت أŸوجهة ’سشتغÓل أŸناجم.
عن وضشعية ألششركة ونششاطها –دث بن جاب
ألله بلغة أأ’رقام عن ألعديد من ألنقاط ،حيث تبلغ
حصش-ت-ه-ا م-ن ألسش-وق أل-وط-ن-ي-ة  21ب-اŸائ-ة بالنسشبة
ل-ل-مسش-اف-ري-ن و 2ب -اŸائ -ة ل -ل -بضش -ائ -ع ،م -ن خ Ó-ل
أسش-ت-غÓ-لها  3٨00ك -ل -م م -ن ألشش -ب -ك-ة يسش-ه-ر ع-ل-ى
تسشيÒها  12500عون.
وبخصشوصس برنامج أ’سشتثمار فيتعلق بتمديد
ششبكة من  12500-٤ 000كم مع ألكهربة ومضشاعفة
أŸسشارأت ،باإ’ضشافة أ¤
إأ‚از أÿط - - - - - - - -وط ذأت
ألسشرعة ألفائقة  1٦0إأ¤
 220كم  /سشاعة ،ناهيك
عن ششرأء ألعتاد أ÷ديد
أŸت- -دأول م- -ن ق- -ط- -ارأت
آأل -ي -ة ،ق -اط -رأت أل-دي-زل وأل-ك-ه-رب-ائ-ي-ة ،وأل-ع-رب-ات
أŸت -خصشصش -ة وألسش -ي -ارأت وإأع -ادة ت -أاه-ي-ل أل-ن-ظ-ام
«.»ERTMS
وب -خصش -وصس ضش -م -ان ‚اع -ة أل -تسش -ي Òع -م -دت
ألشش -رك -ة إأ ¤ت -ن -م -ي -ة ف -روع -ه -ا أŸت -ع -ل-ق-ة ب-ا‚از
أÿط- -وط وك- -ه- -رب- -ت- -ه- -ا ،إأ‚از م- -نصش -ات ألسش -كك
أ◊ديدية ،ألÓفتات ،تطوير ألوسشائط وأÿدمات
أللوجسشتية ،ودرأسشات ألتنمية ،حيث ” تخصشيصس
برنامج للخمسس سشنوأت أŸقبلة بأاك Ìمن  2٤0ألف
مليار دينار جزأئري.

نقل  ٤5مليون مسشافر خÓل ألسشنة أ÷ارية بعد
فتح خطوط جديدة ،إأ ¤جانب رفع مسشاهماتها
إأ ٪٨ ¤من ألنا œأŸا‹،وخفضس مسشاهمة ألدولة
إأ ¤أقل من  ،٪50خاصشة وأن هذأ يدخل ‘ إأطار
أحÎأم أŸعاي Òألدولية أŸتعلقة بضشمان أأ’من،
أإ’نتاجية وألنجاعة ،مششÒأ أنها منذ  2013ششرعت
‘ تسشديد ديونها أ’سشتثمارية وألتي بلغت 10٤
مليار دج ومنذ  ” 2009ألوقوف عند  21مليار دج
وهي أليوم ‘ وضشعية إأيجابية وهو ما تعمل عليه.
م -ن ج -ه -ة أخ -رى ،أشش-ار أŸدي-ر أل-ع-ام ل-لشش-رك-ة
ألوطنية للنقل بالسشكك أ◊ديدية إأ ¤إأعادة تهيئة
ألعربات ألقدÁة وألتي تعود لسشنة  19٧5وألتي ”
تخريبها خÓل ألعششرية ألسشودأء وأسشتغÓلها بعد
ت -زوي -ده-ا ب-ك-ل أل-ت-ق-ن-ي-ات أل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة أ÷دي-دة
وأÿدمات من تخصشيصس
أماكن للرأحة أو ألنوم إأ¤
غاية أإ’طعام.
وف -ي -م -ا ت -ع-ل-ق ب-الشش-ق
أ’جتماعي أكد بن جاب
أل- -ل- -ه أن أŸط -الب أل -ت -ي
رفعها ألعمال ششرعية وألكث Òمنها ” تلبيتها عن
ط-ري-ق أ÷ل-وسس ل-ط-اول-ة أ◊وأر ،م-ت-م-ن-ي-ا م-وأصشلة
سش Òأأ’م -ور ‘ ه -ذأ أإ’ط -ار ل -ت -ج -نب تسش-ج-ي-ل أي
إأضش -رأب -ات ق -د ت -ع -ي -ق أو ت -ق -ل -ل م-ن أدأء أÿدم-ة،
متعهدأ Ãوأصشلة فتح أبوأب أ◊وأر أمام كل ألعمال
وألشش -رك -اء أ’ج -ت -م -اع -ي Úل-ت-ج-اوز أي إأشش-ك-ال ق-د
يطرح.

مشساريع اسسÎاتيجية قيد اإل‚از
Ÿواكبة التنمية القتصسادية

نقل  60مليون مسسافر و  17مليون طن آافاق 2020
أم- -ا أأ’ه- -دأف أŸسش- -ط -رة لسش -ن -ة  2020تعتزم
ألششركة على Œاوز أنششطتها  ٦0مليون مسشافر و
 1٧مليون طن من ألبضشائع ،حيث ينتظر أن تسشجل

اقÎاح اسستغÓل اÿطوط القدÁة ‘ السسياحة
و‘ أ÷انب ألسشياحي –دث أŸدير ألعام عن
مقÎح يقوم على أ’سشتعانة بالسشائق ÚأŸتقاعدين
ل Ó-سش -ت -غ Ó-ل أÙل-ي ÿط-وط ألسش-كك أ◊دي-دي-ة
أل -ق -دÁة ‘ ألسش-ي-اح-ة ’سش-ي-م-ا ب-ال-ب-ل-ي-دة ،أŸدي-ة،
معسشكر وفتح هذه أŸناطق أمام ألسشياح للتمتع
باŸناظر ألطبيعية أÓÿبة وألتنوع أ◊يوأ Êبها.

ألعدد
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لئمة وعمال القطاع
لتمويل منتجات ﬂتلفة لفائدة ا أ

اتفاقية شسراكة ب Úوزارة الشسؤوون الدينية وبنك «الÈكة»

” ،أامسس ،ب-ال-ع-اصس-م-ة ،ال-ت-وق-يع على
ات -ف -اق -ي -ة ب Úوزارة الشس -ؤوون ال-دي-ن-ي-ة
لوق- -اف وب- -نك «الÈك- -ة » ل- -ت- -م -وي -ل
وا أ
ع -م -ل -ي -ات إاق -ت-ن-اء السس-ي-ارات اŸرك-ب-ة ‘
ا÷زائ- -ر وك- -ذا ﬂت- -ل -ف ال -ت -ج -ه -ي -زات
ال-ك-ه-روم-ن-زل-ية وكافة اŸنتجات اŸعنية
ب -ق-ائ-م-ة ال-ق-رضس السس-ت-هÓ-ك-ي ل-ف-ائ-دة
لئمة وعمال القطاع وذلك من خÓل
ا أ
قروضس «حÓل» بدون فوائد.
أكد وزير ألششؤوون ألدينية وأأ’وقاف ﬁمد
ع-يسش-ى ع-ل-ى ه-امشس ح-ف-ل ت-وق-ي-ع أ’ت-ف-اق-ي-ة
م -رف -وق-ا ب-اŸدي-ر أل-ع-ام ل-ب-نك ألÈك-ة ألسش-ي-د
ﬁم -د ح -اف -ظ أن أل -ه -دف م -ن أŸب-ادرة ه-و
ت-ق-د Ëتسش-ه-يÓ-ت بشش-روط ت-فضش-ي-ل-ي-ة وتوفÒ
Óئمة موظفي ألقطاع من
«حياة كرÁة » ل أ
خÓل توف Òقروضس إأسشتهÓكية بدون فائدة
ل -ت -جسش-ي-د ﬂت-ل-ف مشش-اري-ع-ه-م وه-ي ق-روضس
ح Ó-ل  100ب -اŸائ -ة وب -دون ف -ائ-دة ‘ إأط-ار
تششجيع أŸنتوج ألوطني.
وأف -اد أل -وزي -ر أن نسش -ب -ة مسش-اه-م-ة أأ’ئ-م-ة
وﬂتلف موظفي وزأرة ألششؤوون ألدينية لدى
أقتناء أŸنتوج سشوأء تعلق أأ’مر بسشيارة أو
أدوأت كهرومنزيلية وكافة أŸنتجات أŸعنية
بقائمة ألقرضس تبلغ  10باŸائة من ألقيمة
أإ’جمالية فيما يضشمن بنك ألÈكة تسشديد 90
باŸائة وذلك بأاقل ششروط.
وأششار ألوزير إأ ¤أن أفق ألتعاون ب Úبنك
ألÈكة أ÷زأئري وألوزأرة سشيتوسشع مسشتقبÓ
ليششمل ألششرأكة وأ’سشتثمار ‘ ›ال أأ’وقاف
من خÓل إأطÓق مششاريع ‘ ›ال ألسشياحة
وأل-ف-ن-دق-ة وألسش-ك-ن ل-تشش-ج-يع –قيق مدأخيل
ج- -دي -دة ول -فت أن أ’سش -ت -ث -م -ار ‘ أأ’وق -اف
سش- -ي- -ك -ون Ãث -اب -ة مصش -در إأضش -ا‘ ل -ل -ت -ن -م -ي -ة
أإ’قتصشادية وتنويع مصشادر ألدخل ألقومي.
و‘ إأطار قروضس ألسشكن  ⁄يسشتبعد ألوزير
ﬁمد عيسشى توسشيع دأئرة أإ’تفاقية أÈŸمة
لتششمل ألسشكنات لفائدة أأ’ئمة ،حيث كششف
أنه رأسشل كافة مديريات ألششؤوون ألدينية على
أŸسشتوى ألوطني لضشبط قائمة طالبي ألسشكن
من أأ’ئمة للتكفل بهم عﬂ Èتلف ألصشيغ أو
أ’سشتفادة من قروضس لبناء سشكن ريفي وسشيتم
ت- -وج- -ي- -ه أل -ق -ائ -م -ة Ÿصش -ال -ح وزأرة ألسش -ك -ن
ل- -درأسش- -ت- -ه- -ا وأل- -رد ع- -ل- -ي- -ه- -ا Ÿرأف- -ق -ة ك -ل
إأنششغا’تهم.
وأف -اد أل -وزي -ر أن مشش -اري -ع ع-مÓ-ق-ة ع-ل-ى

أرأضش- -ي أل- -وق- -ف ب- -ال- -ع- -اصش- -م -ة وع ÈألÎأب
ألوطني على غرأر فنادق وفضشاءأت Œارية
وﬁط-ات ح-م-وي-ة وغÒه-ا ت-ن-ت-ظ-ر أل-ت-جسشيد
ضش -م -ن -ه -ا ف-ن-ادق ومسش-اح-ات Œاري-ة وغÒه-ا
وج- -دد ب -اŸن -اسش -ب -ة دع -وت -ه رج -ال أأ’ع -م -ال
للمسشاهمة ‘ تنفيذ و“ويل أŸششاريع لبعث
ألتنمية وألرقي باÿدمات وسشتوجه فوأئدها
ÿدمة ألعائÓت أŸعوزة وألفئات ألهششة.
من جهته ،أوضشح أŸدير ألعام لبنك ألÈكة
حفيظ ﬁمد ألصشديق أن أ’تفاقية أÈŸمة
ت -ق -دم تسش -ه -ي Ó-ت ع -دي -دة وج -اءت بصش -ي -غ -ة
ت- -فضش -ي -ل -ي -ة و“ن -ح أأ’ئ -م -ة وب -اق -ي أل -ف -ئ -ات
أŸسشتفيدة من ألقروضس فرصشة إأقتناء ﬂتلف
أŸنتوجات كششرأء ألسشيارأت ألتي ” Œهيزها
ب-ا÷زأئ-ر بشش-روط م-ن-خ-فضش-ة وب-ف-ائ-دة صش-فر
وهي حÓل  100باŸائة.
وأوضش -ح أن ب -نك ألÈك -ة Áت-لك إأم-ك-ان-ي-ات
وسش- -ي -ول -ة « ك -بÒة » ت -خصشصس  50ب-اŸئ-ة من
إأمكانياتها أŸادية لÓإسشتثمار وهي تركز على
أإ’سش -ت -ث -م -ار ول-يسس ع-ل-ى أإ’سش-ت-هÓ-ك ل-ل-دف-ع
بعجلة ألتنمية ألوطنية بغية ألرفع من حيوية
أإ’سشتثمار ‘ ألقطاع أإ’قتصشادي و–قيق
أŸردودية.
و‘ أÿتام أبدى أŸسشؤوول أأ’ول على بنك
ألÈك -ة إأسش -ت -ع -دأد م -ؤوسشسش -ت -ه م -رأف -ق-ة وزأرة
ألششؤوون ألدينية وأأ’وقاف ‘ “ويل ﬂتلف
مشش -اري -ع أإ’سش -ت -ث-م-ار ع-ل-ى مسش-ت-وى أأ’وق-اف
ألتي سشتطلقها مسشتقب.Ó

أاكد أان البورصسة سستسستمر ‘ “ويل اŸؤوسسسسات ،بن موهوب:

الظرف القتصسادي يعطي حظوظا كبÒة
إلنعاشس السسوق اŸا‹

أاكد اŸدير العام لبورصسة ا÷زائر يزيد
بن موهوب أان البورصسة تسستمر ‘ “ويل
اŸؤوسسسس -ات ال -ع -م-وم-ي-ة ال-ت-ي ت-واج-ه شس-ب-ح
لفÓ- -سس ،ول- -دي- -ه -ا دور ك -ب Òخ -اصس -ة ‘
ا إ
اŸرح- -ل- -ة الق- -تصس -ادي -ة ال -راه -ن -ة ،ال -ت -ي
لم -ك -ان-ي-ات اŸت-اح-ة
ت -ت -ط -لب رصس -د ك -ل ا إ
لتحقيق النمو القتصسادي اŸنشسود.

حياة  /ك
يتوقع بن موهوب أن ألظرف أ’قتصشادي
أل- -ذي “ر ب- -ه أل- -بÓ- -د ب- -إام- -ك -ان -ه أن ي -ن -عشس
أل-ب-ورصش-ة ‘ ،ظ-ل ت-ن-اقصس ألسش-ي-ول-ة أل-ب-ن-كية،
جعلت ألعديد من أŸؤوسشسشات تعيشس ‘ «قلق
ما‹» ،فيما يتعلق بالقروضس ،ما يعطي حسشبه
ح- -ظ- -وظ- -ا ك -بÒة ل -لسش -وق أŸا‹ ‘ أ÷زأئ -ر
ويجعله أك Ìدينامكية وفعالية.
قال بن موهوب إأن ألبورصشة ‘ ألظرف
أ’قتصشادي أ◊ا‹ ،بإامكانها أن تلعب دورأ
هاما ‘ “ويل أŸؤوسشسشات ،وبالتا‹ “ويل
أ’ق- -تصش- -اد أل- -وط -ن -ي ،دأع -ي -ا ك -ل ألشش -رك -ات
وأŸؤوسشسشات إأ ¤دخول ألبورصشة أŸفتوحة،
من دون إأقصشاء ،مضشيفا أن عدد أŸسشاهمÚ
‘ ألششركات أÿمسس ألتي تنششط على مسشتوى
بورصشة أ÷زأئر يعد باآ’’ف.
وأفاد ‘ سشياق متصشل أن رأسشمال ألبورصشة
أنتقل من  10مليار دينار جزأئري ،إأ ¤ما
يفوق  ٤5مليار دينار جزأئري غ Òأن قيمة
ألتدأول تبقى ضشئيلة ‘ ،ح Úكان منتظرأ أن
ي-ح-ق-ق رأسش-م-ال-ه-ا ق-ي-م-ة أك Èب-دخ-ول مصش-نع
أأ’سشمنت لع ÚألكبÒة ،وهو أمر  ⁄يتحقق،
مششÒأ إأ ¤أن دخول  ٨مؤوسشسشات وششركات
م -ن -ه -ا م -وب -ي -ل -يسس ،م-ؤوسشسش-ة أل-ت-أام Úوإأع-ادة
أل- -ت- -ام’« Úك- -ار » ..ومصش -ان -ع أسش -م -نت ،م -ن
أŸنتظر أن يعطي دينامكية أك Èللبورصشة،
فيما يبقى أأ’مل ‘ ألتوصشل ‘ يوم ما إأ¤
إأنششاء «كاك  ٤0للجزأئر».

كما علق آأماله على ألنموذج أ’قتصشادي
أ÷ديد ألذي تبنته أ◊كومة ‘ ،إأرسشاء دعائم
سشوق مالية وطنية ،وألتي سشتفتح ألباب أمام
ألبورصشة ’سشتقطاب أŸؤوسشسشات أ’قتصشادية،
ل- -ت- -ل -عب دوره -ا ‘ “وي -ل أŸؤوسشسش -ات ع -ل -ى
أŸدى ألقصش Òو Ÿتوسشط وألطويل.
و‘ رده على سشؤوأل حول بورصشة أ÷زأئر
ألتي  ⁄تبلغ درجة تطور كبÒة ،تسشمح لها
بالقيام بدورها كما هو معروف لدى دول
ألعا ،⁄أرجع بن موهوب ألسشبب ‘ ذلك
ن -قصس ث -ق -اف -ة أل -ب -ورصش -ة ل-دى أŸت-ع-ام-لÚ
أ’قتصشادي ÚوأŸوأطن ،Úأثر بششكل كبÒ
ع- -ل- -ى نشش- -اط- -ه- -ا ،ك- -م- -ا أن أل- -تسش- -ه- -ي Ó-ت
وأ’متيازأت ألتي وضشعتها ألدولة للحصشول
على قروضس مدعمة من ألبنوك ،خلق نوعا
من ألعزوف عن ألبورصشة ،بالرغم من أن
تطورها وأنتعاششها مرهون بعدد ألششركات
وأŸؤوسشسشات ألتي تدخلها وتنششط ماليا ‘
إأط- -اره- -ا ،ك- -م- -ا أن ه- -ذأ ألسش -وق أŸا‹ ‘
حاجة إأ ¤أ÷مهور لششرأء وبيع ألسشندأت.
’طار بحثا عن حركية ‘
وأفاد ‘ هذأ أ إ
ألسش- -وق أŸا‹ ،أن- -ه ” ع- -ق -د ل -ق -اءأت م -ع
’ط-رأف وأل-ف-اع-ل ،Úم-ن-ه-ا غرف
ﬂت-ل-ف أ أ
ألتجارة وألصشناعة على أŸسشتوى ألوطني،
م - -ن - -ظ - -م- -ات أرب- -اب أل- -ع- -م- -ل ،وﬂت- -ل- -ف
أŸؤوسشسش- -ات ع- -م -وم -ي -ة وخ -اصش -ة ،ك -م -ا أن
ألعملية ششملت حتى طÓب أ÷امعات” ،
م- -ن خÓ- -ل -ه -ا أل -ت -ع -ري -ف ب -دور أل -ب -ورصش -ة
وب-أاه-م-ي-ت-ه-ا أ’ق-تصشادية ،باعتبارها مصشدر
“ويل لÓسشتثمارأت ،بطريقة غ Òتلك ألتي
تعتمدها ألبنوك ،وفق ششروط معينة ،غÒ
’ج -رأءأت أل -ت-ي ت-ع-ت-م-ده-ا أل-ب-ورصش-ة
أن « أ إ
بطيئة نوعا ما مقارنة بتلك ألتي تعتمدها
أŸؤوسشسشات ألبنكية » ،وقد يكون ذلك من
’سش- - -ب - -اب أل - -ت - -ي أدت إأ ¤ع - -زوف
أح- - -د أ أ
ألششركات عن دخولها.

»æWh

اإلثنين  ٢٢ماي  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٢٦ششعبان  ١٤٣٨هـ

اŸدير العام ÷امعة التكوين اŸتواصشل:

 74أإلف مÎششح لمتحأنأت دورة 2017
بلغ عدد اÎŸششح’ Úمتحانات جامعة التكوين اŸتواصشل ـ دورة  2017التي انطلقت أامسس 74 ،أالف مÎششح ع Èحوا‹ 200
’جراءات اŸادية والبششرية لضشمان سش Òا’متحانات ‘ أاحسشن الظروف،
مركز تكوين بالقطر الوطني ،بحيث اتخذت كل ا إ
بتخصشيصس ما يناهز  10آا’ف مؤوطر ،هذا ما أاكده اŸدير العام ÷امعة التكوين اŸتواصشل حود مويسشة جمال.

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

سسهام بوعموشسة
أاب- -رز اŸدي -ر ال -ع -ام ÷ام -ع -ة ال -ت -ك -وي -ن
اŸتواصشل ،أامسس ،لدى نزوله بÈنامج ضشيف
لذاع -ة ا÷زائ -ري-ة،
الصش -ب -اح ع -ل -ى أام -واج ا إ
أاه -م -ي -ة ه -ذه ا÷ام-ع-ة ‘ ت-ك-وي-ن ال-ع-نصش-ر
البششري Ãسشتوى عال ،من خÓل الÈامج
التي تقدمها ،مششÒا إا ¤أان  ٧٤أالف مÎششح
لÓمتحانات هذه السشنة يعت Èقفزة وششهادة
اعÎاف على أان هذه ا÷امعة لها مكانة
ع -ل -ى مسش -ت -وى ا◊ق -ل ال -ت -ع -ل -ي-م-ي ال-ع-ا‹،
لول مرة ‘ تاريخ جامعة التكوين
قائ «:Óأ
اŸتواصشل بلغ هذا العدد من اÎŸششح.““Ú
وأاوضشح حود مويسشة أانه ” ،ضشبط هذا
المتحان الذي انطلق أامسس ويسشتمر اليوم
ع Èح - - -وا‹  ٢٠٠م-رك-ز ام-ت-ح-ان ب-القطر
الوطني ،مع إادخال –سشينات هذه السشنة
ع- -ل -ى السش -ت -دع -اءات ل -ت -ك -ون مضش -ب -وط -ة،
وا÷ديد هو أان اÎŸششح Áكنه سشحب هذه
السشتدعاءات من منزله تسشهي Óله ،بحيث
اسشتعملت تقنيات حديثة للتأاكد من وصشول

السشتدعاءات إا ¤اÎŸششح.Ú
قال ضشيف الصشباح ،إان النتائج تظهر بعد
ششهر من المتحان وÁكن للطالب الطÓع
عليها من البيت وكذا سشحب كششف النقاط،
مششÒا إا ¤أان هذه المتحانات Œرى عÈ
 ٤5م -ؤوسشسش -ة ع -ق -اب -ي-ة تشش-ارك ف-ي-ه-ا ف-ئ-ة
السشجناء الذين ارتفع عددهم هذه السشنة،
علما أان العام اŸاضشي كان عددهم ٧٠٠
مÎشش- -ح ،وحسشب اŸدي- -ر ال- -ع- -ام ÷ام- -ع- -ة
التكوين اŸتواصشل فإان إادارة ا÷امعة تقوم
سش- -ن- -وي -ا ح Úالن -ت -ه -اء م -ن ت -ن -ظ -ي -م ه -ذه
لسش-تدراك
الم-ت-ح-ان-ات ب-ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ق-ي-ي-م إ
النقائصس.
وأاضشاف أان جامعة التكوين اŸتواصشل،
لها انتششار ‘ كل اŸناطق بـ  5٣مركزا و ٢٢
لن لها برامج تكوينية
ملحقة ع Èالوطن ،أ
ذات ن -وع -ي -ة ،وت -ق-وم ب-ال-ت-ك-وي-ن اŸت-واصش-ل
ل- -ف- -ائ -دة اŸوظ -ف Úوإاط -ارات اŸؤوسشسش -ات
لتحسش Úمسشتوى اŸورد البششري زيادة على
م-ه-ام-ه-ا ،ك-م-ا أان-ه-ا ج-ام-ع-ة م-ف-ت-وح-ة تقوم
لرضش-ي-ة ال-ت-ع-ل-ي-م-ية،
ب-ت-ك-وي-ن ال-ط-ل-ب-ة ع Èا أ

ﬁمد ششقوري مدير الصشحة والسشكان بو’ية اŸدية:

قرية دإء إلسشكري إكتششفت  87حألة إصشأبة إيجأبية
كششف ﬁمد ششقوري مدير الصشحة
والسش -ك -ان ب-و’ي-ة اŸدي-ة ،أامسس ،ع-ل-ى
ه - -امشس ال - -ي - -وم ال - -دراسش- -ي ح- -ول داء
السش-ك-ري ورمضش-ان ،ب-أان-ه م-ن-ذ انطÓق
نششاط قرية داء السشكري Ãلعب سشي
ح -م-دان ب-ت-اري-خ  14م -اي وإا ¤غ -اي -ة
البارحة ” فحصس  3200ششخصس ،من
بينهم  1200مريضس اسشتفادوا من كل
اÿدم -ات الصش -ح-ي-ة اÛان-ي-ة ،ك-م-ا ”
فحصس  1350ششخصس غ Òمعروف.Ú
أاوضش -ح شش -ق -وري أان -ه ب-اإلضش-اف-ة إا ¤ذلك
مكنت الطواقم الطبية وششبه الصشحية ،من
اسش -ت-ق-ب-ال  ١5٠٠شش- -خصس اسش -ت -ف -ادوا م -ن
اإلرشش-ادات الصش-ح-ي-ة وال-ن-فسش-ي-ة وال-غ-ذائية،
كما ” منح  ٦5٠ششهادة صشحية للمكششوف
عنهم.
وأاع -ل -ن ‘ ن -دوة صش -ح -ف -ي -ة أان مصش-ا◊ه
سشتسشتمر ‘ تنظيم مثل هذه القرية على
مسشتوى القطب ا◊ضشري لتمك ÚاŸرضشى
م -ن السش-ت-ف-ادة م-ن ال-ف-ح-وصش-ات اÈıي-ة
الصشحية والتقليل من مدة العÓج ،معتÈا أان
هذه القرية التي بادرت بها وزارة الصشحة
والسش-ك-ان وإاصشÓ-ح اŸسش-تشش-ف-ي-ات ب-التنسشيق
م - -ع  Èﬂن - -وف- -ورديسشك ،سش- -م- -حت أايضش- -ا
بالتعرف على عدة أاجهزة وفرتها الدولة،
م- -ؤوك- -دا ‘ ه- -ذا السش- -ي- -اق أان ‚اح ف- -ك- -رة
اسشتحداث قرية بالقطب ا◊ضشري باŸدية
م-ره-ون Ãدى ت-وف-ر اإلم-ك-ان-ي-ات ال-بششرية،
متعهدا بأان تعمل إادارته على توف Òمناوبة

بهذه القرية اŸصشغرة من أاجل التخفيف من
حالة الضشغط والتخفيضس من مدة العÓج،
م- -ط- -م- -ئ- -ن -ا األط -ب -اء اŸشش -ارك ‘ Úال -ي -وم
الدراسشي التقني بأان مصشا◊ه سشتعمل عل
ت-ع-م-ي-م ه-ذه ال-ف-ك-رة ب-قصش-د ال-ت-خ-ف-ي-ف من
معاناة اŸرضشى ،موضشحا أان هناك برامج
Óط-ب-اء اÿواصس ب-دل-ي-ل
ت -ك -وي-ن ورسش-ك-ل-ة ل -أ
وجود أاطباء ﬂتصش ‘ Úالطب الداخلي
بإامكانهم أان يرافقوا هؤولء األطباء العامÚ
‘ ›ال تداب Òالتكوين اŸتواصشل الذي هو
من ضشمن أاولويات الوزارة الوصشية.
على صشعيد آاخر و‘ إاجابته عن سشؤوال
حول تفضشيل اŸرضشى للعÓج البديل لدى
بائعي األعششاب واألخطار الصشحية التي قد
ت- -ن -ج -ر ع -ن ذلك ،ق -ال الÈوف -يسش -ور سش -مÒ
ع -ويشس ب -اŸسش -تشش -ف-ى ا÷ام-ع-ي مصش-ط-ف-ى
ب- -يشش- -ة ب- -أان- -ه ““ ف- -ع Ó- -ه- -ن -اك م -ن ي -قصش -د
الدراويشس ““ ،جازما أان ““ما تقوم به مثل هذه
القرية هو ع Úالصشواب بدليل اكتششاف وإا¤
حد السشاعة  ٨٧حالة إاصشابة بداء السشكري
ج - -دي - -دة ““ ،شش - -ارح- -ا ب- -دوره أان ““ الÎب- -ي- -ة
الصش -ح-ي-ة ه-ي م-ن أاج-ل ال-ت-وج-ي-ه الصش-ح-ي-ح
للمرضشى ““ ،معتÈا أان من ““ يقصشد العششابÚ
من أاجل اإلسشتطباب يأاتي عن حالة ل وعي
وجهل““ ،إان  ⁄يقم الطبيب اŸعالج بتلقÚ
اŸريضس Ãرضش- -ه ون- -وع -ه ،ي -ج -د اŸصش -اب
نفسشه مضشطرا للذهاب إا ¤تغي ÒاŸسشار
نحو هؤولء العششاب ،Úكاششفا من جهة أاخرى
ب -أان اŸم -ارسش Úال -ط -ب-ي ‘ Úه-ذا اŸي-دان

ل -دي -ه -م مشش -ك -ل -ة ‘ اıاب -ر ذات اŸرج-ع
ألجل التششخيصس ا÷يد للمريضس ،من حيث
وجود الداء من عدمه ،مششÒا إا ¤أان الطرق
اŸعمول بها ‘ ›ال التششخيصس هي عملية
وذات ‚اعة وتسشمح بالكششف عن اŸرضس
‘  ٠5دقائق فقط ،إاذ حسشبه تعمل هذه
الطرق Ãوازنة نسشبة السشكر عند اŸريضس.
من جهة أاخرى ،تسشاءل أاحد األطباء عن
إامكانية توف Òهذه القرية التي بادرت بها
ال -وزارة مسش -ت -ق -ب ‘ Ó-ال-ت-ك-وي-ن اŸت-واصش-ل
Óطباء العام ،Úحيث رد عليه الÈفيسشور
لأ
عويشس بأان هذا التخصشصس به  5٠٠إا٦٠٠ ¤
أاسش -ت -اذ ‘ داء السش -ك -ري ،وه -و ع -دد ق -ل -ي-ل
مقارنة بعدد اŸرضشى ‘ ا÷زائر ،مؤوكدا
أان األطباء العام Úهم أاول متدخل للتكفل
بهؤولء اŸرضشى ،مسشتطردا ‘ إاجابته ““
نحن مفروضس علينا أان نذهب إا ¤برامج
التكوين اŸتواصشلة لهؤولء األطباء العامÚ
م-ن أاج-ل م-راف-ق-ت-ه-م““ ،م-ب-دي-ا أاه-م-ية كبÒة
لوجود مثل هذه الÈامج التكوينية ،والتي
تصشطدم من ح Úآلخر لعدم وجود اهتمام
من طرف هؤولءﬂ ،تتما حديثه بأان مثل
ه- -ذه األف- -ك -ار م -رحب ب -ه -ا ب -اŸسش -تشش -ف -ى
ا÷امعي مصشطفى باششا كونها تعمل على
ترقية الصشحة العمومية وتخفف من اŸرضس
وتتحكم فيه ““.

اŸدية :ع.علياÊ

١٧٣٤٣

اÛاهد سشويح الهواري من منتدى ““ا÷مهورية““:

دعوة إ ¤تكثيف إ◊وإر ب Úجيل إألمسس وإليوم
دعا عبد القادر معروف
رئيسس اÛلسس الششعبي الو’ئي
’كثار من لقاءات
لوهران إا ¤ا إ
الذاكرة والندوات التاريخية
بالتحديد بهدف تكثيف
’مسس
ا◊وار ب Úجيل ا أ
القريب وجيل اليوم.
كما أاكد معروف على هامشس
منتدى الذاكرة الذي نظمته
أامسس جريدة ا÷مهورية تخليدا
للمجاهد سشويح الهواري ،أاول وا‹
لوهران بعد ا’سشتقÓل على
أاهمّية أان تتحول مثل هذه
التظاهرات إا ¤اŸؤوسشسشات
الÎبوية وا÷امعية وغÒها من
الفضشاءات الششبانية ““ حتى ’
تكون حكرا على فئة ﬁددة
وتعطي النتائج اŸرجوة““.

وهران :براهمية مسسعودة

وتسش -اع -د ال -ط -ل-ب-ة خ-ارج ال-ق-ط-ر ال-وط-ن-ي،
بحيث تسشعى لتصشبح جامعة عاŸية.
مؤوكدا أان جامعة التكوين اŸتواصشل كان
لول مرة
لها السشبق ‘ بث الدروسس عن بعد أ
سش -ن -ة  ،١99٨وأاع- - - -ادت –ي Úع - - -دد م - - -ن
الدروسس هذا العام ،قائ «:Óالتعليم عن بعد
هو ميزة هذه ا÷امعة وهي رائدة ‘ هذا
لن الطاقم الذي يدير ا÷امعة
اÛال ،أ
شش- -اب وÎﬁف ،ول- -ه- -ا شش- -ب- -ك- -ة ب -را›ي -ة
متنوعة ومدروسشة خدمة للعلم واŸعرفة““،
مضش -ي -ف -ا أان ا÷ام -ع -ة –ك -مت ‘ ع -م -ل-ي-ة
التعليم عن بعد ،وقامت Ãجهود جبار.
وفيما يخصس إالزامية –ي ÚاسشÎاتيجية
ج -ام -ع -ة ال -ت-ك-وي-ن اŸت-واصش-ل ،ق-ال اŸدي-ر
العام إانه لبد من تطوير جامعة التكوين
اŸت -واصش -ل ،وج -ع -ل -ه -ا ك -ب -اق -ي ا÷ام -ع-ات
العاŸية من حيث نوعية التكوين ،بحكم أان
ه -ذه ا÷ام -ع-ة ال-وح-ي-دة ال-ت-ي ل-ه-ا مسش-ت-وى
وطني ،مششÒا إا ¤أان اسشÎاتيجية –يÚ
هذه ا÷امعة هي قيد الدراسشة ،آام‘ Ó
صشدورها العام القادم.

العدد
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ت- -ه- -دف ه- -ذه ال- -ن -دوة ال -ت -ي ع -رفت
مشش -ارك -ة ق -وي -ة لشش -خصش -ي-ات ت-اري-خ-ي-ة
وأاسشماء سشياسشية بارزة إا ¤تخليد ذكرى
ال- -راح -ل سش -وي -ح ال -ه -واري وال -ت -ع -ري -ف
بخصشاله النضشالية والقيادية واإلنسشانية
وإاب- -راز األث- -ر ال -ذي خ ّ-ل -ف -ه ‘ ن -ف -وسس
األج- -ي- -ال ا÷زائ -ري -ة ع Èاسش -ت -حضش -ار
Œربته ومواقفه البطولية التي عرف
بها ب Úأاهله واÛاهدين والسشياسشيÚ
وحتى ب Úجمعيات ومنظمات اÛتمع
اŸد Êداخل وخارج الوطن.
اف-ت-ت-ح اŸل-ت-ق-ى ب-ف-ي-لم وثائقي يروي
ع -ل -ى لسش -ان أاف -راد م -ن أاسش -رت-ه ورج-ال
ع- -ايشش- -وه م- -ن ع -ا ⁄ال -ف -ن والسش -ي -اسش -ة
وال - -ت - -اري - -خ ب - -عضس خصش - -ال وم - -ن- -اقب
اÛاهد الراحل سشويح الهواري ،وكيف
اسش -ت -ط -اع أان ي -ت -مسشك Ãب -ادئ-ه وق-ي-م-ه
النبيلة من أاجل اŸصشلحة العامة للبÓد
والعباد ،فيما ترتكز الرسشالة األسشاسشية
على الهتمام البالغ الذي توليه هذه
الششخصشية للششباب ونهضشتهم ومسشاعيه
ا◊ميدة إلبراز دورهم مع تغليب كفة
األصشالة والقوة فيها بعيدا عن التقليد
األعمى والتعصشب.
–دث الششريط اŸصشّور سشنة ١99١
عن الفن الوهرا Êاألصشيل ‡ث Óبرواده
وصش -ان-ع-ي-ه وم-واده ال-ث-ق-اف-ي-ة ال-راسش-خ-ة
ب -ال -ذاك-رة ،ول-ع-ل م-ن أاب-رزه-م اŸرح-وم
أاحمد وهبي وعبد القادر علولة وحيمور
وال -زوب Òول -ط -رشس وف -رح -ات ،ق -ب-ل أان
جل ششهادات حّية ŸناضشلÃ Úختلف
يسش ّ
ان-ت-م-اءات-هم السش-ي-اسش-ي-ة وإايديولوجياتهم
الذين أاجمعوا على الدور البارز الذي
ل -ع -ب -ت -ه الشش -خصش -ي -ة ﬁور اŸن-ت-دى ‘
إاظهار الصشورة ا◊قيقية للجزائر طيلة
مراحل نضشالها وكفاحها ،رغم الصشعاب
والعراقيل.

ك-م-ا ت-ط-رق ال-دك-ت-ور اÙاضش-ر ب-ن
قادة الصشادق إا ¤الششجاعة واŸواقف
البطولية التي –لى بها سشويح الهواري
‘ ح- -ي -ات -ه سش -واء ت -ع -ل -قت ب -نضش -ال -ه أاو
Ãسشؤوولياته كأاول وا‹ بعد السشتقÓل
ب- -وه- -ران ،ن- -اه -يك ع -ن ال -ك -رم وا÷ود
وغÒها من الصشفات اإلنسشانية ،إاضشافة
اإ ¤قدرته العالية على ““ا◊وصشلة ““وهي
واحدة من أاهمّ مكامن القوة فيه وسشر
‚احه ‘ كسشب الرأاي العام ،ول سشيما
ب Úالششباب ا÷زائري““.
وأاّكد بن قادة باŸناسشبة على الدور
البارز الذي لعبته ا÷معيات ومنظمات
اÛت - -م - -ع اŸد ‘ Êاألمسس ال- -ق- -ريب
ومسش -اع -ي -ه -م ل -ل -ح -ف -اظ ع -ل-ى ال-ت-اري-خ
وال -ذاك -رة ا÷م -اع -ي -ة وإاب -رازه -ا ÷ي -ل
الشش- -ب- -اب رغ -م حسش -اسش -ي -ة ت -لك ال -فÎة
م- -ن- -وه- -ا ‘ ه- -ذا السش -ي -اق ب -ا÷م -ع -ي -ة
ا÷غرافية بوهران كونها كانت Œتهد
‘ تنظيم الندوات التاريخية واللقاءات
ال -ت -ي Œم -ع خÒة أاب -ن -اء ا÷زائ -ر ،م -ن
بينها اليوم الدراسشي حول حياة ومناقب
سشويح الهواري والذي ” عرضس ششطر
منه خÓل الفيلم اŸششار إاليه سشابقا.
بدوره اعت ÈاÛاهد ورفيق دربه
ﬁم -د دوب -ل -ة اأن ال -رج-ل ﬁور ال-ن-دوة
ينطلق ‘ نضشاله وسشياسشته من عقيدته
القومية اإلنسشانية الدÁقراطية ،حيث
ناضشل من أاجل ا◊رية والسشتقÓل ‘
عصش-ر ال-ع-ب-ودي-ة والسش-ت-ع-م-ار ومن أاجل
السشÓم واألمن بعد اإلنعتاق ،لكن كان
م -ا م -ي -ز ح -ي -ات -ه ح-ب-ه ل-ل-وط-ن ودف-اع-ه
اŸسش- -ت- -م- -يت ع -ل -ى ا÷زائ -ر واŸغ -رب
العربي والعروبة واإلسشÓم.
يقول دوبلة اأّنه قضشى معظم حياته ‘
خدمة قضشايا الوطن حتى آاخر أانفاسشه،
وك -ان ﬁي -ط-ا ب-ك-ل ال-ن-واح-ي ا◊ي-ات-ي-ة
واÿدمية والدينية والثقافية والسشياسشية
واإلصشÓ- - -ح- - -ي - -ة وﬂت - -ل - -ف اÛالت
األخرى ،مؤوّكدا أان ذلك ينم عن حنكته
وخÈته الكبÒة ‘ ميكانيزمات اتخاذ
ال- - -ق- - -رارات و‘ اÿط - -اب وال - -تسش - -يÒ
ب- -اإلضش- -اف- -ة اإ ¤ت- -ن- -م- -ي- -ة الشش- -خصش -ي -ة
اإلبداعية والفكرية واألخÓقية لديه من
خÓل القراءة والإنخراط ‘ ا÷معيات
اÒÿية بصشفته مواطنا عاديا.
وما جعله يرفع القبعة احÎاما له أان
ال -ف -ق -ي -د ك -ان م -ت -واضش-ع-ا وث-ق-ت-ه ك-بÒة
ب-الشش-ب-اب ،م-ا ج-ع-ل-ه ي-ؤوسشسس أاول ه-ي-ئ-ة
تنفيذية بوهران بعد السشتقÓل ،التي
تعب ‘ تكوينها وتششكيلها لعدة أاسشباب
أاه -م -ه -ا أان أاغ -لب الشش-خصش-ي-ات ح-ي-ن-ه-ا
ك -ان -وا م -ف -رنسش Úل ي -ت-ق-ن-ون ال-ع-رب-ي-ة،
ناهيك عن الوضشعية العامة التي كانت
تعيششها ثا Êأاك Èمدن ا÷زائر حينها،
وهو ما جعله يضشيف نفسس اŸتحدث
يتخذ العديد من اإلجراءات لعل من
أاب- -رزه- -ا ال- -تشش- -ج- -ي- -ع ع- -ل -ى ال -ت -ك -وي -ن
اŸتواصشل إلطارات الولية.

توقيف ششخصشﬁ Úل بحث بأأقبو

لمن
“كنت قوات الششرطة التابعة أ
دائرة أاقبو بأامن ولية بجاية ،أامسس
لول ،من إايقاف ششخصش Úكانا ﬁل
اأ
نشش- - -رة ب- - -حث ،م- - -ن ق - -ب - -ل ا÷ه - -ات
القضشائية وهذا إاثر دوريات لعناصشر
الشش -رط -ة ب -إاق -ل -ي -م الخ-تصش-اصس ،و”
–ويلهما إا ¤ا÷هة القضشائية الطالبة
ويتعلق األمر بكل من اŸدعو ( ع – ب )
ي- -ب -ل -غ م -ن ال -ع -م -ر  ٢٤سش-ن-ة ،م-ق-ي-م
با◊راشس ا÷زائر العاصشمة ،مسشبوق
قضشائيا ،واŸدعو (ت – م ) يبلغ من
ال-ع-مر  ٢٢سش-ن-ة ،م-ق-ي-م Ãدي-نة أاقبو،
لو ،¤تكوين
حيث تورطا ‘ قضشيت Úا أ
جمعية أاششرار ،جناية السشرقة بظرف
الليل والكسشر مع اسشتحضشار مركبة،
لجل ﬁاولة السشرقة ،حيث
والثانية أ
صشدر ‘ حقهما أامر إايداع.
‘ سش- -ي- -اق آاخ- -ر“ ،ك- -ن ع- -ن- -اصش -ر
لم- -ن دائ- -رة
الشش - -رط - -ة ال - -ت- -اب- -ع- -ون أ

تازمالت ،إاثر عملية مراقبة روتينية
لسش- -ب -وع -ي
ع- -ل- -ى مسش- -ت- -وى السش- -وق ا أ
للمدينة من إايقاف ششخصس كان يعرضس
سشلعا مقلدة للبيع ( أاقراصس مضشغوطة مقلدة )،
يتعلق األمر باŸدعو ( ك – ف ) يبلغ من
العمر  ٤٤سشنة مقيم Ãدينة تازمالت
ببجاية.
اŸوق -وف سش-ال-ف ال-ذك-ر ضش-ب-ط وه-و
ي -ق -وم ب -ع -م -ل -ي -ة ع -رضس وب -ي -ع أاق -راصس
مضشغوطة مقلدة ،واŸقدر عددها بـ ٧٠
قرصس (ديفيدي) مقلد ،وبعد حجزها
م- -ن ق- -ب -ل ع -ن -اصش -ر الشش -رط -ة و–وي -ل
اŸعني باألمر إا ¤اŸصشلحة ” ،إا‚از
ملف جزائي ضشده ألجل عرضس للبيع
دع -ائ -م ف -ن-ي-ة م-ق-ل-دة ،ف-ي-م-ا ” –وي-ل
اÙج - -وزات إا ¤ال - -دي - -وان ال- -وط- -ن- -ي
◊قوق اŸؤولف وا◊قوق اÛاورة.

بجاية :بن النوي توهامي

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الثنين  ٢٢ماي  ٢٠١٧م
المؤافق لـ  ٢٦ششعبان  ١٤٣٨هـ

لعمال إ÷زإئري إلتونسشي ببومردإسض
ملتقى رجال إ أ

فرصسة لتعزيز الشسراكة وتبادل فرصس السستثمار ب Úالبلدين

لعمال إ÷زإئري إلتونسشي Ãبادرة من إلغرفة إلتجارية إلسشاحل
إحتضشنت ،أإمسض ،دإر إلبيئة لولية بومردإسض ملتقى رجال إ أ
لولية بومردإسض وكونفدرإلية أإرباب إلعمل ،بحضشور رجال أإعمال ومتعامل Úإقتصشادي Úمن إلبلدين ،توجت بإامضشاء عدد
لتفاقيات للتعاون وإلتبادل ب Úإلغرفت Úوتششجيع فرصض إلسشتثمار لفائدة إلفاعل Úإلقتصشادي.Ú
من إ إ

بومرداسس :ز .كمال

أاك -د رئ -يسض ال -غ -رف -ة ال -ت-ج-اري-ة
ل- -ب -ؤم -رداسض أاح -م -د خضش -راوي ‘
ت -ق -ي -ي-م-ه ل-ف-ح-ؤى ال-ل-ق-اء واألب-ع-اد
اŸسش -ت -ق -ب-ل-ي-ة اŸسش-ط-رة ل-تشش-ج-ي-ع
ال -ت -ب -ادل ب Úال -غ-رف-ت““ Úأان ال-ل-ق-اء
ال - -ذي ضش - -م ال - -ي - -ؤم م - -ت - -ع- -ام- -لÚ
اقتصشادي Úورجال أاعمال Áثلؤن
غرفة الؤسشط لتؤنسض مع نظرائهم
م- - -ن غ - -رف - -ة ال - -ت - -ج - -ارة ل - -ؤلي - -ة
ب- -ؤم -رداسض ،ي -ع -ت Èث -ا Êل -ق -اء بÚ
ال -ط -رف Úب -ع-د ال-ل-ق-اء األول ال-ذي
نظم مع غرفة الؤسشط “ثل أاربع

ولي- -ات ب- -ت- -ؤنسض ،ح- -يث ” وضش- -ع
آال -ي -ات ل-تشش-ج-ي-ع ال-ت-ب-ادل وت-ط-ؤي-ر
ف- -رصض الشش -راك -ة والسش -ت -ث -م -ار ‘
ال - -ب - -ل - -دي- -ن Ãا ي- -خ- -دم اق- -تصش- -اد
الششعب.Ú
م- -ن ج- -ه- -ت -ه ،ث -م -ن اŸسش -تشش -ار
الق - - -تصش - - -ادي لسش - - -ف- - -ارة ت- - -ؤنسض
ب -ا÷زائ -ر ﬁم -د أام Úب -ؤصش -ب -اط
ه -ذا ال -ل -ق -اء وق -ال ‘ ه -ذا الشش-أان
““ن-ح-ن ج-ئ-ن-ا ال-ي-ؤم إلع-ط-اء دع-منا
Ÿث - -ل ه - -ذه اŸب - -ادرة ب Úغ- -رف- -ة
الصش- -ن- -اع- -ة ل- -ب- -ؤم- -رداسض وغ -رف -ة
الصشناعة الؤسشط لسشؤسشة بتؤنسض ‘
إاطار تعزيز التعاون الÓمركزي بÚ
غ -رف ال -ت-ج-ارة والصش-ن-اع-ة و“تÚ

الروابط ب Úالفاعل ÚالقتصشاديÚ
‘ ك Óالبلدين ونحن فخؤرون بأان
مثل هذه اŸبادرات سشتخرج عن
البعد اŸركزي للعاصشمت Úلتششمل
غ -رف -ت Úنشش -ط -ت Úع -ل -ى مسش -ت-ؤى
البلدين ،والعمل على تقد Ëإاضشافة
للتعاون التجاري والقتصشادي بÚ
البلدين.
كما ع ÈاŸسشتششار القتصشادي
ع -ن أام -ل -ه ‘ ““أان –ق -ق ال-ل-ق-اءات
الثنائية التي تنعقد ب ÚالطرفÚ
ا÷زائ- -ري وال- -ت -ؤنسش -ي ت -ط -ؤرا ‘
مسشتؤى الششراكة من منطلق رابح-
راب- -ح ‘ إاط- -ار ت- -ع- -زي- -ز ال- -ت -ع -اون
والعÓقات التاريخية اŸتميزة بÚ

العدد
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عائ ــــــــــــ Óت تطال ـــــــــــــ ب بالÎحي ـــــــــ ل
والبلدي ـــــــــ ة توصس ــــــ ي بالصس ـــــــ È

ا÷زائ- -ر وت- -ؤنسض ،..ب -دوره رئ -يسض
ك-ؤن-ف-درال-ي-ة أارب-اب ال-عمل بؤحبيلة
رؤووف اع -ت Èال -ل -ق-اء ال-ذي حضش-ره
رجال أاعمال جزائريؤن وتؤنسشيؤن
““ف- -رصش- -ة ل- -ل -ت -ع -اون ب Úال -ط -رفÚ
ومناسشبة ÷لب مسشتثمرين ورجال
أاع-م-ال م-ن دول أاج-ن-ب-ي-ة واف-ري-قية
لÓسشتثمار ‘ ا÷زائر ودعم فرصض
الشش-راك-ة ف-ي-م-ا ي-خصض ال-تكنؤلؤجيا
واألف-ك-ار ا÷دي-دة وال-ي-د ال-ع-ام-لة،
ومثل هذه اللقاءات سشتعطي نفسشا
ج -دي -دا ل Ó-ق -تصش -اد ال -ؤط -ن -ي ع-ن
ط- -ري- -ق الن- -ف -ت -اح ع -ل -ى ﬂت -ل -ف
اŸب- -ادرات واŸسش- -ت -ؤي -ات خ -اصش -ة
على اŸسشتؤى اإلفريقي.

‘ إنتظار تسشوية وضشعية  3٢١٥ششا‹ على مسشتوى إلدإئرة

إاع ـ ـ ـ ـ ـ ـادة إاسسك ـ ـ ـ ـ ـ ـان  500عائل ـ ـ ـ ـ ـ ـة ببلدي ـ ـ ـ ـ ـ ـة ب ـ ـ ـ ـ ـ ـرج مناي ـ ـ ـ ـ ـ ـل

إنطلقت ،أإمسض ،ببلدية برج منايل عملية إعادة إسشكان  ٥٠٠عائلة قاطنة بحي إلششاليهات““تامششماششت““ إ ¤سشكنات لئقة با◊ي إلسشكني
إ÷ديد إلذي أإخذ إسشم إلششهيد““جمعة كنتور““ بعد  ١4سشنة من إŸعاناة وهذإ تزإمنا مع إحياء إلذكرى إلـ  ١4لزلزإل بومردإسض ،فيما وعد
وإ‹ إلولية إلعائÓت إŸقصشية إŸقدرة بـ  ٥3عائلة بدرإسشة ملفاتها ،بعد تقد Ëإلطعون إلقانونية.

وسش -ط ف -رح -ة ك -بÒة ل-ل-ع-ائÓ-ت
اŸسش- -ت- -ف- -ي- -دة ال- -ت -ي ودعت ح -ي -اة
الصشفيح نهائيا ،ششرعت السشلطات
الؤلئية واÙلية لبلدية برج منايل
–ت إاشش- -راف وا‹ ال- -ؤلي -ة م -دÊ
ف - -ؤات - -ي - -ح ‘ ت - -ف- -ك- -يك أاك Èح- -ي
ل-لشش-ال-ي-ه-ات ع-ل-ى مسش-ت-ؤى ال-دائرة
وترحيل قاطنيه إا ¤سشكنات جديدة
مع اسشتغÓل العقار اŸسشÎجع ‘
ا‚از حصشة سشكنية من  ٥٠٠وحدة
‘ صشيغة عدل ،تضشاف إا ¤ا◊صشة

ال -ك -بÒة ال-ت-ي ي-ت-م ا‚ازه-ا ح-ال-ي-ا
ب -ال -ب -ل-دي-ة اŸق-درة بـ ١٥٠٠وحدة
ب -ح -ي ذراع ال-ق-ه-ؤة وم-ؤق-ع ﬁط-ة
ال -ق -ط-ار وحصش-ة أاخ-رى م-ع-تÈة ‘
صشيغة السشكن الجتماعي اليجاري
لتخفيف حدة أازمة السشكن بهذه البلدية
ال -ت -ي ت -ع -ت Èم-ن أاك Èب-ل-دي-ات ال-ؤلي-ة
كثافة سشكانية وأاكÌها معاناة.
ي- -ذك- -ر أان دائ- -رة ب- -رج م- -ن- -اي -ل
–صشي لؤحدها  ٣٢١٥ششا‹ منها
 ١٣٤٢شش-ا‹ م-ؤزع-ة ع-ل-ى مسش-تؤى

أاربعة مؤاقع بإاقليم البلدية ،حيث
ي -ن -ت -ظ -ر ق -اط -ن-ؤه-ا ع-م-ل-ي-ة إاع-ادة
اإلسشكان ‘ القريب العاجل ،فيما
وضشعت السشلطات الؤلئية رزنامة
خ - -اصش - -ة إلع - -ادة إاسش- -ك- -ان ب- -اق- -ي
ال -ع -ائ Ó-ت ال -ق-اط-ن-ة ب-الشش-ال-ي-ه-ات
وا◊الت الج- -ت- -م- -اع- -ي- -ة تشش- -م -ل
ب - -حسشب م - -دي - -ر دي - -ؤان الÎق - -ي- -ة
وال -تسش -ي Òال-ع-ق-اري ع-م-ر م-ؤا◊ي
 ٥٨٣عائلة ببؤدواو البحري بتاريخ
 ٢٩جؤان منها  ٣٤٣عائلة قاطنة

ب -الشش -ال -ي -ه -ات ،إاع-ادة إاسش-ك-ان ٦٠٠
ع -ائ -ل -ة ع -ل -ى مسش-ت-ؤى ب-ل-دي-ة يسش-ر
بتاريخ  ٥جؤيلية القادم ٥٠٠ ،عائلة
ببلدية خميسض اÿششنة ٧٦ ،عائلة
ب- - -ب - -ل - -دي - -ة أاولد ه - -داج‘ ٢٠ ،
تيجÓب ٣٤ ،Úعائلة برأاسض جنات،
 ١٠٠ع -ائ-ل-ة ب-ب-ل-دي-ة خ-روب-ة و٢٥٠
عائلة ببلدية حمادي ليتم القضشاء
ال-ن-ه-ائ-ي ع-ل-ى ظ-اه-رة الشش-ال-ي-هات
نهاية السشنة.

قافلة –سشيسشية من خطر إلتسشّممات إلغذإئية بسشكيكدة

ز .كمال

–ذي ـ ـ ـ ـ ـ ـرات م ـ ـ ـ ـ ـ ـن اقتن ـ ـ ـ ـ ـ ـاء السسل ـ ـ ـ ـ ـ ـع م ـ ـ ـ ـ ـ ـن األرصسف ـ ـ ـ ـ ـ ـة
إنطلقت بسشكيكدة مؤوخرإ ،إلقافلة إلوطنية إلتحسشيسشية من ﬂاطر إلتسشممات إلغذإئية وذلك من أإمام مقر مديرية إلتجارة إلوإقع
لدإري ،إلقافلة إلتي حملت هذه إلسشنة ششعار ““ إلوقاية من إلتسشممات إلغذإئية ‘ إلولئم وإŸناسشبات““ سشوف تكثف نششاطها
بالقطب إ إ
ليام إلقادمة على مسشتوى إلششوإطئ ،قاعات إ◊فÓت ،إŸطاعم إ÷ماعية وإŸناسشبات خاصشة إلولئم إلتي
إلتوعوي إلتحسشيسشي طيلة إ أ
تسشتقطب جمهورإ كبÒإ من إŸسشتهلك Úإلذين ‘ حال حدوث تسشمم سشيتعرضض عدد كب Òمنهم ÿطر إلتسشمم.

تزامنت عملية اإطÓق القافلة
التي سشيكؤن عملها جؤاريا مائة
باŸائة من خÓل تؤزيع مطؤيات
واأيضش - -ا م- -ن خÓ- -ل الح- -ت- -ك- -اك
وال- -ت- -ق- -رب م- -ن اŸسش- -ت- -ه- -لك ‘
الشش-ارع ،ب-غ-رضض ضش-م-ان حصش-ؤل-ه
على كافة النصشائح والششروحات
ال-ؤاف-ي-ة اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ك-يفية Œنب
حدوث حالت التسشمم الغذائي،
ت -زام -نت وارت -ف -اع درج -ة ح -رارة
ا÷ؤ هذه الأيام التي تعد من بÚ
الأسش - -ب - -اب اŸؤؤدي - -ة اإ ¤ظ - -ه- -ؤر

حالت التسشمم من خÓل عرضض
السش-ل-ع واŸن-ت-ؤج-ات ال-غ-ذائية ‘
ال- -ع- -راء ،خ- -اصش -ة ع -ل -ى مسش -ت -ؤى
الششؤاطئ التي انطلقت منذ الآن
‘ اسشتقطاب اŸصشطاف Úهربا
من حرارة الششمسض هذه الأيام،
كما تزامنت اأيضشا مع قرب حلؤل
الششهر الفضشيل الذي ترتفع فيه
نسشبة السشتهÓك وبالتا‹ اقتناء
اŸؤاد ال -غ -ذائ -ي -ة بشش -ك-ل م-ف-رط
واأح -ي -ان-ا دون ال-ت-ق-ي-د ب-الشش-روط
الصش- -ح- -ي- -ة ال -ؤاجب ت -ؤف -ره -ا ‘

السشلعة اأو ششراء السشلع اŸنصشبة
ع -ل -ى ج -ؤانب ال-ط-رق والأرصش-ف-ة
على الرغم من اأن مصشدرها يبقى
›هؤل وحتى اÓÙت التجارية
اŸرخصش -ة ،ب -غ -رضض ق -م -ع ال-غشض
وﬁاولة التدليسض ورفع الأسشعار
‘ مثل هذه اŸناسشبات بغرضض
ال - -رب- -ح السش- -ري- -ع ع- -ل- -ى حسش- -اب
سش Ó- -م - -ة اŸسش- -ت- -ه- -لك وق- -درت- -ه
الششرائية.
ج- -اءت ه -ذه ال -ق -اف -ل -ة ب -ع -د أان
تطهرت مدينة سشكيكدة وششؤارعها

خ Ó- -ل السش - -ن- -ؤات اŸاضش- -ي- -ة م- -ن
الفؤضشى التجارية التي كانت تتمثل
‘ األسشؤاق الفؤضشؤية والباعة على
مسش - -ت - -ؤى األرصش - -ف- -ة‡ ،ا سش- -م- -ح
للمدينة من التنفسض ‘ ششؤارعها،
واŸطلؤب اآلن من مصشالح مديرية
ال-ت-ج-ارة وم-ع ح-ل-ؤل شش-ه-ر رمضشان
ﬁاربة ظاهرة –ؤيل النششاطات
التجارية إا ¤اŸؤاد الغذائية Ÿا
ت -ن -ط-ؤي ع-ل-ي-ه ه-ذه ال-ظ-اه-رة م-ن
انعدام الششروط الصشحية.

وإ‹ معسشكر مششرفا على عملية توزيع قفة رمضشان :

سسكيكدة :خالد العيفة

تفعيـ ـ ـ ـ ـل القتصس ـ ـ ـاد ضسـ ـ ـروري لتقلي ـ ـ ـصس نسسـ ـ ـب الفق ـ ـ ـ ـر والعـ ـ ـ ـ ـوز
اعت Èوا‹ معسشكر العفا Êصشالح ،خÓل
إاششرافه ،أامسض ،على عملية تؤزيع اإلعانات
الغذائية على البلديات ،اسشتعدادا لسشتفادة
الفئات اŸعؤزة من قفة رمضشان ،إان تراجع
ع-دد اŸسش-ت-ف-ي-دي-ن م-ن ال-ع-م-ل-ي-ة ال-تضش-ام-ن-ي-ة
م -ؤؤشش -ر اي -ج -اب-ي ي-ع-كسض ت-راج-ع نسشب ال-ف-ق-ر
والعؤز بؤلية معسشكر التي اŒهت نحؤ –فيز
وت -ف -ع -ي -ل ال -نشش -اط الق -تصش -ادي ،ح -يث رب-ط
العفا Êصشالح تقليصض عدد اإلعانات الغذائية
للمعؤزين من  ٦٩أالف طرد غذائي ‘ رمضشان
 ٢٠١٦إا ٥١ ¤أالف قفة لهذا اŸؤسشم ،بانتعاشض
ا◊ركية القتصشادية باŸنطقة بعد خلق ٥
مناطق صشناعية و ١١منطقة نششاط ع Èتراب
الؤلية وتنصشيب  ١٤٧مسشتثمر سشاهم نششاطهم
القتصشادي ‘ فتح حؤا‹  ٨آالف منصشب
شش- -غ- -ل م -ا ي -ع -ن -ي –سش -ن ال -ؤضش -ع اŸع -يشش -ي
لشش -ري -ح -ة واسش -ع -ة م-ن اŸؤاط-ن ÚاŸع-ؤزي-ن،
مؤؤكدا ‘ هذا الششأان أان مصشا◊ه سشتسشعى
لؤضشع خارطة اجتماعية تششكل رؤوية واضشحة
ت -رت -ك -ز ع -ل -ى م-دى مسش-اه-م-ة السش-ت-ث-م-ار ‘
تقليصض بؤؤر الفقر.
كان العفا Êصشالح قد أاششرف ،أامسض ،على
ع-م-ل-ي-ة ت-ؤزي-ع رم-زي ل-ق-ف-ة رمضش-ان للبلديات
ال- -ت- -ي تÓ- -ق- -ي ع- -ج- -زا ‘ تسش- -ي Òال -ع -م -ل -ي -ة
ال-تضش-ام-ن-ي-ة ،م-ؤؤك-دا أان ال-ع-م-ل-ي-ة ال-تضش-ام-ن-ي-ة
Œرى ‘ ظ -روف ج -ي-دة وﬁك-م-ة ال-ت-ن-ظ-ي-م،
حيث رصشد لها تركيبة مالية مقدرة Ãبلغ ٢٦٠
م -ل -ي -ؤن دي-ن-ار م-ن مسش-اه-م-ة وزارة ال-تضش-ام-ن

ما تزإل إلعديد من ملفات طالبي إلسشكن
لدرإج Ãعظم
إلجتماعي حبيسشة إ أ
بلديات إلعاصشمة ،حيث تنتظر آإلف
لفرإج عن إلقوإئم إلنهائية
إلعائÓت إ إ
للمسشتفيدين من إ◊صشة إلسشكنية إŸقدرة بـ
 6٠٠٠وحدة سشكنية إلتي تأاخر موعد
تسشليمها إ ¤غاية إلسشاعة ‘ ،إلوقت إلذي
أإعلن فيه وإ‹ إلعاصشمة عبد إلقادر زوخ،
مرإرإ وتكرإرإ بأانها قيد إلتوزيع غ Òأإن
وإقع إ◊ال يقول عكسض ذلك.

سسارة بوسسنة

بلدية اŸقرية باŸقاطعة اإلدارية ◊سش Úداي
عينة من البلديات التي  ⁄تفرج بعد عن قائمة
اŸسش -ت-ف-ي-دي-ن م-ن ا◊صش-ة السش-ك-ن-ي-ة الج-ت-م-اع-ي-ة
اŸقدرة بـ  ١٨٠وحدة اıصشصشة لطالبي السشكن
بهذه البلدية ،ما جعل العديد من العائÓت اŸعنية
تششعر باإلحباط والقلق نتيجة التماطل والتأاخ‘ Ò
نششر قائمة اŸسشتفيدين من السشكنات ،ا◊لم الذي
ل-ط-اŸا ان-ت-ظ-رت-ه ،م-ن-اشش-دي-ن ال-ت-ع-جيل ‘ العملية
لنتششالهم من الضشيق الذي عانؤا منه لسشنؤات.
اŸع -ن -ي -ؤن ‘ ح -دي-ث-ه-م م-ع ““الشش-عب““ ق-ال-ؤا أان
ا÷هات اŸعنية كانت قد عؤدتهم على اإلفراج عن

القؤائم النهائية للمسشتفيدين قبل ششهرين تقريبا
غ Òأان وعؤدها Œ ⁄سشد على أارضض الؤاقع وهؤ
م-ا أاث-ر سش-ل-ب-ا ع-ل-ى ح-ي-ات-ه-م ال-ي-ؤم-ي-ة ب-اعتبار أانهم
ي -ن -ت -ظ -رون ف -رق اŸراق -ب -ة واŸع -اي-ن-ة ال-ت-ي ت-زور
منازلهم للتأاكد من صشحة بياناتهم اŸؤجؤدة ‘
اŸلفات ،متهم Úالسشلطات البلدية بالتماطل ‘
أاداء مهامها.
‘ هذا الششأان ،أافاد بلحيمر ،اŸنتخب اŸكلف
ب-اإلسش-ك-ان ب-ب-ل-دي-ة اŸق-ري-ة لـ““الشش-عب““ ان مصش-ال-ح
ال-ب-ل-دي-ة سش-ت-ب-اشش-ر ع-م-ل-ي-ة ت-ؤزي-ع ا◊صش-ة السش-كنية
واإلعÓن عن قائمة اŸسشتفيدين ،عقب النتهاء
من دراسشة اŸلفات واإجراء التحقيقات التي قال
إان -ه -ا ‘ م -راح -ل -ه -ا األخÒة ،داع -ي -ا اŸع-ن-ي Úا¤
التحلي بالصش.È
Óششارة ،فإان وا‹ العاصشمة كان قد أاكد ‘
ل إ
تصشريحات له سشابقة بأان سشكنات طالبي السشكن
الج -ت -م -اع -ي ج -اه -زة وأان -ه -ا سش -ت-ؤزع ف-ؤر ان-ت-ه-اء
البلديات من إاجراء التحقيقات الÓزمة وكان قد
ط -الب ‘ ت -ع -ل -ي -م -ة أارسش-ل-ه-ا إا ¤ا÷ه-ات اŸع-ن-ي-ة
بضشرورة تسشريع عملية تؤزيع هذه السشكنات على
مسشتحقيها غ Òأان العديد من البلديات  ⁄تنته من
عمليات التحقيق والتدقيق ‘ اŸلفات وضشربت
بتعليمة الؤا‹ عرضض ا◊ائط.

إŸديرية إ÷هوية للضشرإئب بسشطيف

–سسيسس بأاهمية تسسديد الديون العالقة

لدإرة إ÷ب- -ائ- -ي -ة م -ن
‘ إط- -ار ت- -ق- -ريب إ إ
إŸوإط -ن بشش -ك -ل ع -ام ،وإŸك-ل-ف Úب-الضش-ري-ب-ة
بشش -ك -ل خ -اصض ،ت -ن -ظ -م إŸدي -ري -ة إ÷ه -وي-ة
ل -لضش -رإئب بسش -ط -ي -ف أإب -وإب -ا م-ف-ت-وح-ة ع-ل-ى
إدإرتها ،إ ¤غاية يوم إÿميسض إŸقبل ،وهي
لبوإب إŸفتوحة إلتي تنظم Ãقرها ،وكذإ
إ أ
ب-اŸدي-ري-ات إل-ولئ-ي-ة ل-لضشرإئب إلتابعة لها،
وه - -ذإ ‘ ك- -ل م- -ن ولي- -ات سش- -ط- -ي- -ف وب- -رج
بوعريريج وإŸسشيلة وإلبويرة وبجاية ،وكذإ
ب- -اŸرإك- -ز إ÷وإري- -ة ل- -لضش- -رإئب ،وﬂت- -ل -ف
إلقباضشات وإŸفتششيات ‘ إلوليات إŸذكورة.

سسطيف :نور الدين بوطغان

اŸؤؤسشسش-ات الصش-ن-اع-ي-ة ال-ؤط-ن-ي-ة واÙلية ،أامسض،
يؤما دراسشيا حضشره أاسشاتذة وطلبة من ا÷امعة،
وه -ذا –ت ع -ن -ؤان :ال -ق -ي -اسش-ة داخ-ل اŸؤؤسشسش-ات
ومسشتجداتها القانؤنية.
بحسشب منظمي اليؤم الدراسشي الذي جاء ‘
إاطار إاحياء اليؤم العاŸي للقياسشة ،اŸصشادف ٢١
م -اي م -ن ك -ل سش -ن -ة ،ف -إان -ه ي-ه-دف إا ¤ال-ت-حسش-يسض
بضشرورة وأاهمية القياسشة ‘ اŸؤؤسشسشة الصشناعية
خ -اصش -ة ،وه -ؤ م -ا ي -ح -ت -م ضش-رورة م-ع-رف-ة ج-ؤانب
ال-ق-ي-اسش-ة وت-ط-ب-ي-ق-ات-ه-ا ‘ اŸؤؤسشسش-ات ا÷زائرية،
بغرضض ضشمان أاعلى جؤدة للمنتؤج ا÷زائري ‘
عصشر اŸنافسشة القتصشادية الششرسشة.
اسش -ت -ع -رضض اŸت -دخ -ل -ؤن ‘ ال-ي-ؤم ال-دراسش-ي
ا÷انب القانؤ Êللقياسشة ،والصشÓحيات الؤاسشعة
‘ اŸؤؤسشسش- -ات واıاب -ر والشش -رك -ات اıت -ل -ف -ة
والتي جاء بها القانؤن ا÷ديد للقياسشة القانؤنية،
وأاح -ك -ام-ه بضش-رورة ال-ت-ك-ؤي-ن وال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي ‘
›ال القياسشة.

بحسشب منظمي هذه األبؤاب اŸفتؤحة ،فإان
الهدف من العملية يتمثل أاسشاسشا ‘ التعريف عن
ق -رب ب -اإلج-راءات ا÷ب-ائ-ي-ة اŸت-ن-ؤع-ة ال-ؤاردة ‘
قانؤ ÊاŸالية لسشنتي  ٢٠١٦و ،٢٠١٧وكذا ششرح
وت-ب-ي-ان ال-ت-داب Òال-ق-ان-ؤن-ية التبسشيطية والتخفيفية
للضشريبة ا÷زافية الؤحيدة ،إاضشافة إا¤
إششهار
شش - -رح إاج - -راءات ج - -دول - -ة ال - -دي - -ؤن
ا÷ب - -ائ- -ي- -ة اÎŸت- -ب- -ة ع- -ل- -ى ع- -ات- -ق
اŸؤؤسشسش- - -ات بسش- - -بب أانشش- - -ط- - -ت- - -ه - -ا
اŸتنؤعة ،والتي تعا Êمن صشعؤبات
مالية ‘ تسشديدها للخزينة العمؤمية
عن طريق اإلدارة ا÷بائية.
ي - -ع - -رب وزي - -ر ال - -دول - -ة وزي- -ر الشش- -ؤؤون
يتؤقع أان تششهد األبؤاب اŸفتؤحة
إاق- - -ب- - -ال ك- - -بÒا Ÿع- - -رف- - -ة ﬁت- - -ؤى
اÿارجية والتعاون الدو‹ ،وزير الششؤؤون
اإلجراءات الضشريبية ،وهذا ‘ ولية
اŸغ -ارب -ي -ة واإل–اد اإلف -ري -ق -ي وج -ام -ع-ة
تشش -ه -د نشش -اط-ا اق-تصش-ادي-ا ك-بÒا ،م-ع
Óجراءات
جهل من طرف األغلبية ل إ
الدول العربية والسشيد األم Úالعام وكافة
ا
م
،
ي
ئ
ا
ب
اŸعمؤل بها ‘ ا÷انب ا÷
م- -ؤظ- -ف- -ي وزارة الشش -ؤؤون اÿارج -ي -ة ،ع -ن
أادى إا‡ ¤ارسش- -ات سش- -ي- -ئ- -ة ت -ت -م -ث -ل
تأاثرهم البالغ على إاثر وفاة والدة زميلهما
أاسش -اسش-ا ‘ ال-ت-ه-رب الضش-ري-ب-ي وع-دم
ال- -تصش- -ري- -ح ،م -ع أان اإلدارة اŸع -ن -ي -ة
السش-ي-دي-ن صش-م-ار ﬁم-د سش-ل-ي-م وصش-مار
وضش-عت ك-اف-ة ال-تسش-ه-يÓ-ت ل-ل-تصش-ري-ح
عبد إلرزإق ،ويتقدمؤن لهما ولكل أافراد
بالنششاط بالطرق اللكÎونية ‘ إاطار
عصشرنة ا÷هاز.
ع-ائÓ-ت-ه-م-ا ب-ت-ع-ازيهم اÿالصشة متضشرعÚ

تع ـازي

وقطاع الششؤؤون الدينية ،إاضشافة إا ¤مسشاهمة
من ميزانية الؤلية وميزانية البلديات لقتناء
 ٥١أالف قفة من اإلعانات الغذائية تصشل قيمة
القفة الؤاحدة منها إا ٥ ¤أالف دينار.
‘ نفسض الصشدد ،قال العفا Êصشالح أان
قفف رمضشان سشتصشل إا ¤اŸسشتفيدين منها
قبل حلؤل الششهر الكر ËبثÓثة أايام وسشخر
لذلك نحؤ  ٥٠٠متطؤع بهيئة الهÓل األحمر
ا÷زائري إليصشال الطرود الغذائية إا ¤بيؤت
اŸعؤزين لتفادي ا◊رج وحتى يتلقى اŸؤاطن
هذه اإلعانات الرمزية بعزة وكرامة ،بحسشب
ما جاء على لسشان الؤا‹ العفا Êصشالح.

أاما فيما تعلق بالتحضشÒات للششهر الكر،Ë
ذكر اŸسشؤؤول التنفيذي األول لؤلية معسشكر،
أانه تقرر فتح  ٥أاسشؤاق ““ الرحمة ““ للتحكم ‘
ارت -ف -اع األسش -ع -ار وف -ت-ح  ١١م-ط-ع-ما لعابري
السشبيل ،كما ” بحسشب اŸسشؤؤول Œنيد ÷ان
ولئ-ي-ة Ÿراق-ب-ة األسش-ع-ار وال-ن-ؤع-ية ومقاييسض
الصش -ح -ة وال -ن -ظ-اف-ة ع Èاألسش-ؤاق واÓÙت
ال -ت -ج -اري -ة وم -ط -اع -م ال -رح -م -ة ،إاضش-اف-ة إا¤
تخصشيصض لقاءات دينية ب Úالزوايا واŸسشاجد
لتؤحيد الرؤوية الدينية وبرنامج ثقا‘ ثري
طيلة الششهر الكر.Ë

معسسكر :أام ا - Òÿسس.

القياسسة ‘ اŸؤوسسسسات –ت اÛهر

ن -ظ -م ال-دي-ؤان ال-ؤط-ن-ي ل-ل-ق-ي-اسش-ة
ال -ق -ان -ؤن -ي -ة ،ب -ال -ت-نسش-ي-ق م-ع ج-ام-ع-ة
فرحات عباسض بسشطيف ،عن طريق
م-ع-ه-د ال-بصش-ري-ات وم-ي-ك-انيك الدقة،
ومديرية الصشناعة واŸناجم ،وبعضض

ل-ل-م-ؤ ¤ع-ز وج-ل أان ي-ت-غ-م-د روح ال-ف-ق-ي-دة
برحمته الؤاسشعة ويسشكنها فسشيح جنانه وأان
يلهم ذويها جميل الصش Èوالسشلؤان.
إنا لله وإنا إليه رإجعون

إلششعب ٢٠١٧/٠٥/٢٢
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أإ’ثنين  ٢٢ماي  ٢٠1٧م
ألموأفق لـ  ٢٦شضعبان 1٤٣٨هـ
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ملتقــى الكاريــبي حــول تصسفيـــة ا’سستعمـــار يفضســـح اŸغــــرب

’طــــراف الليبيــــة لÓلتـــزام با◊ـــوار
دعــــا ا أ

غوتÒيسس قلق إازاء الهجوم الذي اسستهدف قاعدة براك الشساطئ

تسسري ـ ـع تنظيـ ـم اسستفت ـ ـاء تق ـ ـرير اŸصسـ ـ Òبالصسح ـراء الغربية

 ·ÓاŸتحدة أانطونيو غوتÒيسس ،أامسس ،عن قلقه إازاء
’م Úالعام ل أ
أاعرب ا أ
الهجوم الذي اسستهدف قاعدة براك ا÷وية جنوب ليبيا وخلف  141قتي Óبينهم
مدني ÚمشسÒا إا ¤أان ذلك قد يرقى ا« ¤جرÁة حرب».

دعا اŸشساركون ‘ اŸلتقى ا’إقليمي للكاريبي حول تصسفية ا’سستعمار الذي تنظمه ÷نة الـ  24ا’أ‡ية
منظمة ا’أ· اŸتحدة ا ¤تسسريع مسسار تصسفية ا’سستعمار من الصسحراء الغربية ،مطالب Úبتنظيم اسستفتاء
لتقرير مصس Òالشسعب الصسحراوي.

أك -د أŸل-ت-ق-ى أل-ذي ي-دوم ثÓ-ث-ة
أي- -ام أŸن- -ظ- -م ب- -ك- -ي- -ن- -غسض -ت -اون
وأıصضصس Ÿسض -ت -ق -ب-ل تصض-ف-ي-ة
أ’سض-ت-ع-م-ار م-ن  1٧أق-ل-يما غÒ
مسض- -ت- -ق- -ل م -درج -ا ‘ أ’أج -ن -دة
أ’أ‡ي - -ة ع - -ل - -ى ضض- -رورة أإع- -ادة
ت-ف-ع-ي-ل أل-ل-ج-ن-ة أÿاصضة أ’أ‡ية
ل -تصض -ف -ي -ة أ’سض -ت-ع-م-ار أŸسض-م-اة
÷ن - - -ة ألـ  ٢٤ح-ت-ى ت-ت-م-ك-ن من
–قيق أهدأفها.
‘ ه- -ذأ ألصض- -دد ،أك- -دت خ- -بÒة
أل-ل-ج-ن-ة ج-وديت ب-ورن أن-ه ب-دون
«أإع -ادة ت -ق -ي -ي -م وأإع -ادة ه -ي-ك-ل-ة
جذرية وعميقة لعمل أللجنة فان
ألعشضرية ألدولية ألثالثة لتصضفية
أ’سضتعمار سضتتحول بكل بسضاطة
أ ¤عشضرية رأبعة وخامسضة أ¤
غ- -اي- -ة تÓ- -شض- -ي أ÷ه- -ود بسض -بب
أ’إه -م -ال وأل -ف -ت -ور» .ك -م-ا أشض-ار
أŸشض- - -ارك - -ون أ ¤أن «مسض - -ارأت
تصضفية أ’سضتعمار متعÌة» حيث
أنه منذ أسضتقÓل تيمور ألشضرقية
‘ سض - -ن- -ة  ٢٠٠٢ب-ق-يت أ’أق-اليم
ألـ 1٧غ ÒأŸسض -ت -ق -ل -ة ت -ن-ت-ظ-ر
‡ارسض - -ة ح - -ق - -ه - -ا ‘ ت - -ق- -ري- -ر
أŸصض.Ò
أوضض -ح -وأ خ Ó-ل ه -ذأ أŸل -ت -ق-ى
أŸنظم Ãناسضبة أسضبوع ألتضضامن
م- - -ع شض- - -ع- - -وب أ’أق- - -ال- - -ي - -م غÒ
أŸسضتقلة أن «مصضدأقية أللجنة
أ’أ‡ي- -ة ت- -ت- -وق- -ف ع- -ل- -ى م- -دى
تاأثÒها ألقوي لتجسضيد ألعشضرية
ألثالثة لتصضفية أ’سضتعمار».
م-ن ج-ان-ب-ه ،أك-د أرسض-ي-ا ف-ي-ف-اسس
ب- -اسض- -م رئ -يسس أل -ل -ج -ن -ة ألسض -فÒ
ألفنزويلي رفائيل دأريو رأمÒأز
ك- -اري -ن -و أن -ه «ي -جب ع -ل -ى أ’أ·
أŸتحدة أن تضضع نصضب عينيها
ألÓئحة رقم  151٤ألصضادرة عن
أ÷معية ألعامة وألتي نصضت على
أن أ’سض- -ت- -ع- -م- -ار ق -د ره -ن ح -ق
ألشض-ع-وب أŸسض-ت-ع-م-رة ‘ ت-ق-ري-ر
مصضÒها».
أما ‡ثلة كوبا فقد أشضارت أ¤

عـ ـ ـ ـ ـÈ
العـ ـ ـ ـ ـ ـا⁄

أن مسضاألة ألصضحرأء ألغربية ألتي
“حورت حولها معظم نقاشضات
ه -ذأ أŸل -ت -ق-ى «ي-جب أن تشض-ك-ل
م -وضض-وع درأسض-ة مسض-ت-م-رة» أم-ام
÷نة ألـ  ٢٤وذلك طبقا لتوصضيات
أ÷م -ع -ي -ة أل -ع -ام -ة ،م -ع-رب-ة ع-ن
دع-م-ه-ا ’سض-ت-ئ-ن-اف أŸف-اوضضات
ب Úجبهة ألبوليسضاريو وأŸغرب.
م -ن ج -ان-ب-ه ،أك-د ‡ث-ل أ÷زأئ-ر
لدى تدخله خÓل أ’أشضغال على
أن أÛت - -م- -ع أل- -دو‹ م- -ط- -الب
Ãوأصض -ل -ة ت-ق-د Ëدع-م-ه ل-ل-ج-ن-ة
أ’أ‡ية من أجل مسضاعدتها على
أدأء مهمتها.
ك- -م -ا أع -رب ع -ن دع -م -ه ÷ه -ود
›لسس أ’أم - -ن أل - -دو‹ ورئ - -يسس
أ’أ· أŸتحدة من أجل أسضتئناف
أŸف -اوضض -ات ،م -ذك -رأ Ãخ-ت-ل-ف
ق -رأرأت أÙاك -م أل-دول-ي-ة أل-ت-ي
أكدت باأن ألصضحرأء ألغربية ليسس
ج- -زء م- -ن ألÎأب أŸغ- -رب- -ي‘ .
م - -ع- -رضس فضض- -ح- -ه ل- -لسض- -ي- -اسض- -ة
أ’سضتعمارية للرباط ذكر ‡ثل
أ÷زأئر باأن أŸغرب هو ألذي
أقÎح تقسضيم ألصضحرأء ألغربية،

‡ا يشضكل دلي Óقاطعا على أن
مطلبه ألÎأبي غ Òموؤسضسس.
من جانبه ،دعا ‡ثل زÁبابوي
أŒ ¤سض -ي -د أل -ل -وأئ -ح ألسض -دي -دة
Ûلسس أ’أم - - -ن أل - - -دو‹ ح- - -ول
ألصضحرأء ألغربية مقÎحا على
÷ن - - -ة ألـ  ٢٤ت -ن-ظ-ي-م زي-ارة أإ¤
أ’أرأضض - -ي أÙت - -ل - -ة م - -ن أج- -ل
ألتقييم أŸيدأ Êلوضضعية ألشضعب
ألصضحرأوي.
أم -ا ‡ث -ل ج -ب -ه -ة أل -ب-ول-يسض-اري-و
ألبخاري ألذي حضضر هذأ أللقاء
فقد قدم من جانبه ›موعة من
ألتوضضيحات حول نزأع ألصضحرأء
ألغربية ،مضضيفا أن ﬂتلف لوأئح
أ÷م- -ع -ي -ة أل -ع -ام -ة أ’أ‡ي -ة ق -د
أكدت على أن ألتوأجد أŸغربي
‘ ألصض- -ح- -رأء أل- -غ- -رب- -ي- -ة ي- -ع- -د
«أحت ’Óعسضكريا».
كما أشضار أ ¤أن تنظيم أسضتفتاء
ت -ق -ري -ر أŸصض Òأل -ذي ن -ادت ب-ه
أ’أ· أŸت - -ح - -دة ق - -د ع - -رق - -ل- -ه
أŸغرب ألذي يحاول كذلك من
خ Ó-ل ‡ارسض -ات غ Òق -ان -ون -ي-ة
ف -رضس م -ن -ت -خ-ب Úم-زي-ف Úع-ل-ى

ألعدد
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أنهم ‡ثل Úللشضعب ألصضحرأوي
‘ ح Úأن ÷نة ألـ  ٢٤قد أقرت
بشضكل نهائي ‘ سضنة  ٢٠1٦باأن
ج-ب-ه-ة أل-ب-ول-يسض-اري-و ه-ي أŸمثل
ألشض - -رع - -ي وأل- -وح- -ي- -د ل- -لشض- -عب
ألصض - - -ح - - -رأوي .عÈت أم - - -ان- - -ة
أÙاف- -ظ- -ة ألسض -ي -اسض -ي -ة ÷يشس
ألتحرير ألشضعبي ألصضحرأوي عن
قيمة ومكانة ألذكرى ’ ٤٤ند’ع
أل -ك -ف -اح أŸسض -ل -ح ت -اري -خ نضض -ال
ألشض- -عب ألصض -ح -رأوي ،م -ع -تÈة «
أنها فرصضة ’سضتحضضار تضضحيات
ألشض-ه-دأء وم-وأصض-ل-ة أل-ع-ه-د حتى
–قيق أ’أهدأف ألوطنية».
أب -رزت أÙاف-ظ-ة ألسض-ي-اسض-ي-ة
÷يشس أل - -ت - -ح - -ري - -ر ألشض - -ع - -ب - -ي
ألصض- -ح -رأوي ‘ ب -ي -ان أصض -درت -ه
ب- -اŸن- -اسض- -ب -ة أن صض -ون أŸب -ادئ
و–ق -ي -ق أ’أه -دأف أل -وط -ن-ي-ة ’
Áك- - - -ن ب- - - -ن- - - -اوؤه - - -ا أإ’ بÎأصس
ألصض - -ف - -وف وأل- -ت- -مسضك Ãب- -ادئ
و أهدأف أ÷بهة ألشضعبية لتحرير
ألسضاقية أ◊مرأء ووأدي ألذهب
ورفع لوأء ألتوأصضل ب Úأ’أجيال.

‘ ب - -ي - -ان صض - -ادر ع - -ن
أŸت -ح -دث أأ’‡ي سض -ت-ي-ف-ان
دوجاريك نشضر على أŸوقع
 ·ÓأŸتحدة ،قال
ألرسضمي ل أ
فيه إأن أأ’م Úألعام «يشضعر
با’نزعاج بشضكل خاصس من
أرتفاع عدد ألقتلى فضض Óعن
تقارير إأجرأء عمليات إأعدأم
ب-دون ﬁاك-م-ة ضض-د م-دن-يÚ
وألتي قد ترقى إأ ¤جرأئم
ح- -رب ‘ ح- -ال أل -ت -أاك -د م -ن
وق - -وع - -ه - -ا» ،مضض - -ي - -ف- -ا «إأن
أسض -ت -م -رأر أن -ع -دأم أأ’م-ن ‘
ليبيا يذكر بأانه ’ يوجد حل
عسضكري ◊ل أأ’زمة هناك».
ذكر أŸتحدث باسضم أأ’·
أŸتحدة أن غوتÒيسس «يحث
جميع أأ’طرأف ألليبية على
إأع- - -ادة أ’ل- - -ت- - -زأم ب- - -ا◊وأر
ألسض-ي-اسض-ي وأ’ن-خ-رأط أل-بناء
م -ن أج -ل –ق -ي -ق أل -ه-دف».
وح -م -ل أل -ب -ي -ان ذأت-ه ت-ق-دي-ر
 ·ÓأŸتحدة
أأ’م Úألعام ل أ
÷هود عدد من دول أŸنطقة
وأل - - - - - - - - - - - - - - - - - -دول أÛاورة
Ÿسض -اه -م -ات -ه -ا أل -رأم-ي-ة أإ¤
ت- -ع- -زي -ز أ◊وأر ب Úأ÷ه -ات
أŸع -ن -ي -ة أل -رئ -يسض -ي -ة دع -م -ا
للعملية ألشضاملة ألتي تقودها
أأ’· أŸت -ح -دة» .ي -ذك -ر أن
أل-ه-ج-وم ع-ل-ى ق-اع-دة «برأك
ألشض -اط-ئ» أ÷وي-ة ‘ ج-ن-وب
ل -ي -ب -ي -ا ،ي -وم أÿم-يسس ،أوق-ع
 1٤1ق -ت-ي Ó-غ-ال-ب-ي-ت-ه-م م-ن
أل -عسض -ك -ري .Úأف-اد م-ت-ح-دث
عسض- - -ك- - -ري ،خ Ó- -ل م - -ؤو“ر
صض -ح -ف-ي أن م-ن ب Úأل-ق-ت-ل-ى
أيضض-ا م-دن-ي-ون ك-ان-وأ يعملون
‘ أل - -ق- -اع- -دة أل- -عسض- -ك- -ري- -ة
ألوأقعة ‘ منطقة صضحرأوية
ع -ل -ى ب -ع-د  ٦5٠ك-ل-م ج-نوب
طرأبلسس.
خارطة طريق للسسÓم
أع- -ل -ن أŸب -ع -وث أأ’‡ي إأ¤
ل- -ي -ب -ي -ا ،م -ارت -ن ك -وب -ل -ر ع -ن
خ -ارط -ة ط -ري -ق ◊ل أأ’زم-ة
أل -ل -ي -ب -ي -ة أخ -ت -ار ل-ه-ا ع-ن-وأن
«خ- -ارط -ة ط -ري -ق ل -لسض Ó-م».
أضضاف كوبلر ‘ ،تصضريحات

صض - -ح - -ف - -ي - -ة أمسس أأ’ول ،أن
ألفكرة أتت بعد لقاءأت مع
ﬂت -ل -ف أأ’ط -رأف أل -ل -ي -ب-ي-ة
وألدول أÛاورة ألتي بينت
أن ه -ن -اك ت -وأف -ق-ا ‘ أل-رأي
حول أŸضضي قدما ‘ تنفيذ
أ’ت -ف -اق ألسض -ي -اسض-ي أل-ل-ي-ب-ي،
وجميع أأ’طرأف متفقة على
وج -وب إأدخ -ال ت -ع -ديÓ-ت أو
ت- -ن- -ق- -ي -ح -ات ﬁدودة ع -ل -ى
أتفاق ألصضخÒأت للسضماح ‘
أل-ت-ق-دم ن-ح-و –ق-ي-ق ألسضÓم
وأ’سضتقرأر.
أكد كوبلر أن ك Óمن ›لسس
أل - -ن- -وأب وأÛلسس أأ’ع- -ل- -ى
للدولة يقومان بتشضكيل ÷ان
أ◊وأر ل- -ت- -ح -دي -د أل -قضض -اي -ا
أل- - -رئ- - -يسض- - -ي - -ة ‘ أ’ت - -ف - -اق
ألسض -ي -اسض -ي أل -ل -ي -ب -ي ،وأل -ت -ي
ت - - -ت - - -ط - - -لب م - - -زي- - -دأ م- - -ن
أÙادث -ات ،وأ’ت -ف -اق ع -ل-ى
ج - - - -دول أع - - - -م - - - -ال ه - - - -ذه
أÙادث- - - - - - -ات وأل - - - - - -بت ‘
أل-ت-ع-ديÓ-ت ألÓ-زم-ة للسضماح
بتنفيذ هذأ أ’تفاق.
شسرقي :دور أاسساسسي
لدول ا÷وار
أك -د م -ف -وضس ألسض -ل-م وأأ’م-ن
با’–اد أ’فريقي أسضماعيل
شض - - -رق - - -ي ،أمسس ،أن- - -ه م- - -ن
ألطبيعي وألبديهي أن يكون
ل -ل -دول أÛاورة ل-ل-ي-ب-ي-ا دور
أسضاسضي Ÿسضاعدة أبناء هذأ
أل - -ب - -ل- -د ‘ Œاوز أزم- -ت- -ه- -م

بالنظر أ ¤عامل أ÷Òة وأ¤
أل- -ت -ح -دي -ات أأ’م -ن -ي -ة أل -ت -ي
تفرضس عليهم جرأءها.
أوضض - -ح شض - -رق - -ي ‘ ح- -ديث
لقناة فرأنسس  ٢٤على أهمية
دور دول أ÷وأر ‘ مسضاعدة
ألليبي ‘ Úحل أزمتهم كونهم
أول من يتضضّرر من ألÓأمن
‘ هذأ ألبلد وباعتبارها أهل
Ÿسضاعدة ألليبي Úسضوأء كانوأ
ن- -ازح Úأو م- -تضض- -رري -ن م -ن
ألوضضع أŸتأازم.
–دث أسضماعيل شضرقي ‘
ه -ذأ ألسض-ي-اق ع-ن «أل-ك-م-ي-ات
أل -ك -بÒة م -ن أأ’سض -ل-ح-ة أل-ت-ي
ت -ت-ن-ق-ل ب-ك-ل سض-ه-ول-ة ‘ ه-ذأ
ألبلد وبدول أ÷وأر ،وهذأ ما
ي -ف -رضس ضض -غ -ط-ا ك-بÒأ ع-ل-ى
دول أ÷وأر أل - -ت - -ي «’ب- -د أن
ي- -ك- -ون ل- -ه- -ا دور وأن يسض -م -ع
صضوتها».
‘ سض- -ي- -اق –ل -ي -ل -ه ل -ه -ذه
أŸق- - -ارب- - -ة ق- - -ال أŸسض - -ؤوول
أ’ف -ري -ق -ي أن -ه «ي -ج -در ب -ن -ا
ألتذك Òبأان أول أجتماع لدول
جوأر ليبيا بدأ با÷زأئر على
ه- -امشس أج -ت -م -اع وزرأء دول
ع- -دم أ’ن- -ح -ي -از وم -ن -ذ ذلك
أل -وقت وه -ذه أ’ج -ت -م-اع-ات
تعقد دوريا» ،بإاحدى بلدأن
أ÷وأر م-ع-ل-ن-ا ب-اŸن-اسض-ب-ة أن
أÛلسس يحضضر حاليا لبعثة
وزأري-ة سض-ت-ن-ت-ق-ل ،ب-ح-ر شضهر
م -اي أ÷اري أ ¤ل -ي -ب -ي -ا م-ن
أج - -ل أŸسض - -اه - -م - -ة ‘ ح- -ل
أ’زمة.

’مريكيـــــة
’سسÓميـــــة  -ا أ
القمــــة العربيـــــة ا إ

ترامـ ـ ـب :ا◊ـ ـ ـ ـرب عل ـ ـ ـ ـى اإلرهـ ـ ـ ـاب ليسسـ ـ ـ ـت معركـ ـ ـ ـة ب ـ ـ ـ Úاألدي ـ ـ ـ ـ ـان
دعا الرئيسس ا’مÒكي دونالد ترامب،
أامسس ،بحسسب ،قادة الدول العربية
’سسÓمية ‘ الرياضس ،ا ¤مكافحة
وا إ
التطرف وعدم انتظار الو’يات اŸتحدة
لتقوم بهزÁة «العدو» نيابة عنهم .قال
ترامب ‘ ،كلمته خÓل القمة العربية
’مريكية التي شساركت بها أاكÌ
’سسÓمية ا أ
ا إ
من  50دولة ،ان على الدول العربية
’سسÓمية «مواجهة أازمة التطرف
وا إ
وا÷ماعات ا’رهابية»

أضضاف «’ Áكن لدول ألشضرق أ’وسضط أن تنتظر
ألقوة أ’مريكية لتقوم بسضحق ألعدو نيابة عنها،
على دول ألشضرق أ’وسضط أن تقرر طبيعة أŸسضتقبل
ألذي تريده».
Œنب ت- -رأمب ‘ خ- -ط- -اب- -ه أسض- -ت -خ -دأم ع -ب -ارة
صسفقة القرن

ال- -ري- -اضس :شس ِ-ه -دت ال -زي -ارة
ال- - -ت - -اري - -خ - -ي - -ة ل - -ل - -رئ - -يسس
’م-ري-ك-ي ،ت-وق-ي-ع ات-ف-اق-ات
ا أ
غ Òمسس -ب -وق -ة واج-ت-م-اع-اُت
ع - - - -ل - - - -ى ه- - - -امشس ال- - - -زي- - - -ارة
ال-ت-اري-خ-ي-ة ،ب-ق-ي-م-ة  280مليار
دو’ر ،تشس - - -م - - -ل ›ا’ت ال - - -دف - - -اع
وا’سستثمارات اŸتبادلة ونقل التقنية ،وسسÎتفع قيمُة
ه -ذه الصس -ف-ق-ات إا 350 ¤م-ل-ي-ار دو’ر خÓ-ل السس-ن-وات
العشسر اŸقبلة.

’عمار
 360مليار دو’ر تكلفة ا إ

البنك الدو‹ :أاشسارت تقديرات البنك الدو‹ إا ¤أان
ت-ك-ل-ف-ة إاع-ادة إاع-م-ار سس-وري-ا ول-ي-ب-ي-ا وال-يمن سستبلغ 360

«أ’ره -اب أ’سض Ó-م -ي أŸت -ط -رف» أل -ت -ي تسض -ت -ف -ز
أل -ك -ثÒي -ن ‘ أل-ع-ا ⁄أ’سضÓ-م-ي وأل-ت-ي ت-ك-ررت ‘
م-ع-ظ-م خ-ط-اب-ات أŸل-ي-اردي-ر أŸث Òل-ل-ج-دل أث-ن-اء
حملته أ’نتخابية.
أك -د ت -رأمب ،ب -حسضب أŸق-ت-ط-ف-ات أن م-ك-اف-ح-ة
أإ’رهاب ليسضت «حربا ب Úأأ’ديان بل أنها «معركة
ب Úأ Òÿوألشضر».وقال ألرئيسس أ’مريكي أن «هذه
ليسضت حربا ب Úأ’ديان أıتلفة ،أو أŸذأهب
أıتلفة ،أو أ◊ضضارأت أıتلفة».
وتابع «أنها معركة ب ÚأÛرم ÚألÈأبرة ألذين
يسضعون أ ¤ألقضضاء على أ◊ياة ،وألناسس أ’تقياء
من كل أ’ديان ألذين يسضعون أ ¤حمايتها» ،مضضيفا
«أنها معركة ب Úأ Òÿوألشضر».
وعقد ترأمب قمة مع دول أÿليج،صضبيحة أمسس،
قبل أن يتفرغ بعد ألظهر أ’شضغال ألقمة ألعربية

مليار دو’ر أامريكي و” الكشسف عن هذه التقديرات
خÓل اŸنتدى ا’قتصسادي العاŸي الذي عقد ‘ البحر
’ردن.
اŸيت ‘ ا أ

Œربة صساروخية جديدة

سس -ي -ول :ق -ال مسس -ؤوول عسس -ك -ري ‘ ك -وري-ا ا÷ن-وب-ي-ة إان
الصس-اروخ ال-ب-ال-يسس-ت-ي ال-ذي أاط-ل-ق-ت-ه ك-وري-ا الشس-م-ال-ية،
أامسس ،ب -ل -غ ارت -ف -اع -ه ن-ح-و  560ك -ي -ل-ومÎا ،وأاوضس-ح أان
الصساروخ يشسبه ‰وذج بوكجوكسسو„ 2-الذي تصسنعه
بيونغ يانغ وهو نسسخة مطورة أابعد مدى من صساروخها
الباليسستي الذي تطلقه الغواصسات.

روحا Êيتعهد بانفتاح أاكÈ
’يرا ،Êحسسن روحا ،Êبانفتاح
طهران :تعهد الرئيسس ا إ
إاي -ران ع -ل -ى ال -ع -ا ⁄و–ق-ي-ق ا◊ري-ات ال-ت-ي ي-ت-وق ل-ه-ا

أإ’سضÓمية -أأ’مريكية ألتي جاءت ‘ أول زيارة له
خارج ألو’يات أŸتحدة .رحب ألعاهل ألسضعودي
أŸلك سضلمان بن عبد ألعزيز باŸشضارك ‘ Úألقمة
ألعربية أإ’سضÓمية أأ’مريكية وقال أŸلك سضلمان
على توي« Îأرحب باŸشضارك ‘ Úألقمة ألعربية
أإ’سضÓمية أأ’مريكية» .أضضاف« ،آأفاق قمة ألرياضس
سض-ت-ك-ون إأي-ج-اب-ي-ة ع-ل-ى أŸن-ط-قة وألعا ،⁄وسضتوثق
–الفنا ضضد ألتطرف وأإ’رهاب».
أعت Èوزير أÿارجية ألسضعودي أن زيارة ترأمب «
بدأية لتعزيز» أوأصضر ألتعاون ب Úألبلدين وألعا⁄
ألعربي وأإ’سضÓمي .من جانبه ،أكد وزير أÿارجية
ألسضعودي عادل بن أحمد أ÷ب Òأن زيارة ألرئيسس
أأ’مريكي دونالد ترأمب إأ ¤بÓده هي «بدأية لبناء
حقبة جديدة» ‘ ألعÓقات ألثنائية وتعزيز أ’وأصضر
ألتعاون ب Úألبلدين وألعا ⁄ألعربي وأإ’سضÓمي.

أمضضت دول ›لسس أل- -ت- -ع- -اون أÿل- -ي -ج -ي ألسضت
وأل -و’ي -ات أŸت -ح -دة ‘ أل -ري -اضس ،أمسس ،م -ذك-رة
ت -ف -اه-م إ’نشض-اء م-رك-ز Ÿك-اف-ح-ة «“وي-ل أإ’ره-اب
خÓل قمة جمعت ألرئيسس أأ’مريكي دونالد ترأمب
بقادة أÿليج.

شسعبها ‘ لغة خطاب متحدية Ÿعارضسيه اÙافظ Úبعد
فوزه ا◊اسسم بفÎة رئاسسة ثانية.

 200أاسس Òينضسمون للمضسربÚ

م -وسس -ك -و :ج -ددت وزارة اÿارج -ي -ة ال -روسس -ي -ة م-وق-ف
موسسكو اŸبدئي الداعم لتسسوية عادلة ودائمة للصسراع
’سس-رائ-ي-ل-ي Úوال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي Úب-ن-اء ع-لى مبدأا حل
ب Úا إ
ال -دول -ت Úم -ؤوك -دة “سسك م -وسس -ك -و بضس -رورة م -واصس -ل-ة
ا÷هود الدولية ’سستئناف اŸفاوضسات ب Úا÷انب.Ú

مقتل  20شسرطيا أافغانيا

ثبات على مبدأا حل الدولتيÚ

–رير  6قرى

بغداد“ :كنت القوات العراقية ،أامسس ،من –رير سست
قرى و›مع سسكني غرب مدينة اŸوصسل ،حسسبما ذكره
مصسدر عسسكري عراقي ،وقال اŸصسدر «انه ” –رير
›م -ع ت -ل ب -ن -ات السس -ك-ن-ي وق-رى ع Úف-ت-ح-ي ا÷ن-وب-ي
’و ¤وع Úغزال الثانية وباشسوك.
وع Úغزال ا أ

’سس-رى
’ضس-راب ا أ
’عÓ-م-ي-ة إ
ال -ق -دسس :ق -الت ال -ل -ج -ن-ة ا إ
’سسرائيلية ،أامسس ،إان أاكÌ
الفلسسطيني ‘ Úالسسجون ا إ
م -ن  200أاسس Òم-ع-ت-ق-ل انضس-م-وا لÓ-إضس-راب ع-ن ال-طعام.
’سسرى ‘ سسجون «نفحة ورÁون وإايشسل»
أاضسافت أان ا أ
’ضسراب عن الطعام.
شسما‹ إاسسرائيل التحقوا با إ
ك -اب -ول :ذك -ر مسس -ؤوول -ون ﬁل -ي -ون ان عشس -ري-ن شس-رط-ي-ا
أاف -غ -ان -ي -ا ق -ت -ل -وا ،أامسس ‘ ،ه-ج-وم م-نسس-ق ع-ل-ى سس-ت-ة م-ن
م -راك -زه -م ‘ ج -ن -وب شس -رق اف-غ-انسس-ت-ان ت-ب-ن-ت-ه ح-رك-ة
ط-ال-ب-ان ،وق-ال ح-اك-م زاب-ل شس-نت ›م-وع-ة م-ن ط-البان
مدججة بالسسÓح هجوما منسسقا على حواجز الشسرطة
‘ منطقة شساه جوي» ‘ الو’ية الواقعة بجنوب شسرق
افغانسستان.

 info@ech-chaab..comإلعدد
17343 www.ech-chaab.com
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بولنوإر رئيسص إلجمعية إلوطنية للتجار وإلحرفيين:

سشلوكات يومية!

وفرة كبيرة للمنتجات في رمضسان والحذر من التهافت

رمي الخبز مع القمامة  ..إالى أاين ؟

ط - -م - -أان إل - -ط - -اه- -ر ب- -ول- -ن- -وإر رئ- -يسص
إلجمعية إلوطنية للتجار وإلحرفيين
إلمسشتهلك بأان سشوق إلخضشر وإلفوإكه
وأإه -م إل -م -ن -ت -ج -ات إل -غ -ذإئ -ي -ة ،إل-ت-ي
لسش-رة إل-ج-زإئ-ري-ة خÓ-ل
ت-ح-ت-اج-ه-ا إ أ
شش -ه -ر رمضش -ان ،ت -ع -رف وف -رة ك -ب -ي-رة
بشش-ك-ل ي-غ-ط-ي إل-ط-لب ،ب-ف-ع-ل أإن ششهر
رمضش -ان إل -فضش-ي-ل ي-ت-زإم-ن م-ع م-وسش-م
ج -ن -ي إل -م -ح -اصش -ي -ل إل -م -وسش -م -ي-ة م-ن
إل-خضش-ر وإل-ف-وإك-ه ،وح-ذر م-ن إل-طلب
إل -ك -ب -ي -ر وإل -م -ب -ال -غ ف-ي-ه ل-ل-مسش-ت-ه-لك
عششية رمضشان ،حتى ل يتسشبب ذلك
في لجوء بعضص إلتجار إلى إلرفع من
لسشعار ،وفرضص منطق تحقيق إلربح
إ أ
إلسشريع على حسشاب جيوب إلموإطن.

حامد حمور

فضشيلة بودريشص
ل تفصضلنا عن شضهر رمضضان إلفضضيل سضوى
أإيام قليلة ،حيث بدأإت إألسضوإق تشضهد إإقبال
إلعائÓت من أإجل إلتحضضير لشضهر رمضضان،
وإلذي يتطلب إقتناء إلعديد من إلمنتجات
على غرإر إلخضضر وإلفوإكه وإللحوم وكذإ
إل -ب -ق-ول-ي-ات وإل-ع-ج-ائ-ن ،إإل-ى ج-انب إل-م-وإد
إل- -وإسض -ع -ة إلسض -ت -ه Ó-ك ،وم -ن أإج -ل رصض -د
م- - -ؤوشض- - -رإت إألسض- - -وإق إتصض - -لت «إلشض - -عب»
بالطاهر بولنوإر رئيسس إلجمعية إلوطنية
للتجار وإلحرفيين ،حيث توّقع أإن إلسضوق
خÓل هذإ إلشضهر إلفضضيل ،لن تشضهد أإي
ن- -درة أإو ن- -قصس ف- -ي ع- -م- -ل- -ي- -ة إل- -ت- -م- -وي -ن
بالمنتجات ،ويرى أإنها متوفرة بشضكل كبير
وب -ك -م -ي -ات م-ن شض-أان-ه-ا أإن ت-غ-ط-ي إل-ط-لب،
ووقف بولنوإر على مؤوشضرإت جد إإيجابية
كون شضهر رمضضان يتزإمن مع موسضم جني
إل-ع-دي-د م-ن إل-م-ح-اصض-ي-ل ،ع-ل-ى غ-رإر ث-مار
إلفوإكه وإلعديد من إلخضضر ،ووقف على
إن-خ-ف-اضس أإسض-ع-ار إل-خضض-ر وإل-ف-وإك-ه خÓل
إألسضبوعين إألخيرين بفعل دخول مرحلة
ج -ن -ي إل -م -ح -اصض-ي-ل ع-ل-ى إع-ت-ب-ار أإن سض-ع-ر
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إلطماطم إنخفضس من سضقف إلـ 140دينار
إإل- -ى 70و 40دي -ن -ارإ وف -ي ب -عضس إألسض -وإق
تسضوق بـ  35دينارإ ،ونفسس إألمر بالنسضبة
للكوسضة .وفيما يتعّلق بالبطاطا فإان سضعرها
يترإوح خÓل هذه إأليام ما بين  40و 35
دي -ن -ارإ ،وق ّ-در رئ -يسس إل -ج -م-ع-ي-ة إل-وط-ن-ي-ة
ل-ل-ت-ج-ار وإل-ح-رف-ي-ي-ن ح-جم ترإجع إألسضعار
ب-ن-حو  50ب-ال-م-ائ-ة م-ق-ارن-ة م-ا ك-انت ع-ليه
خ Ó-ل إلشض -ه -ر إل -م -اضض-ي ،أإي ك-ل م-ا ت-عّ-ل-ق
ب -ال -خضض -ر وإل -ف -وإك -ه ف -ي ظ ّ-ل ج -ن-ي ث-م-ار
إل -مشض -مشس و»إل -زع-رور» وإل-ب-ط-ي-خ ب-ن-وع-ي-ه
إألصض- -ف- -ر وإألح- -م- -ر  ،إإل- -ى ج -انب إل -خ -وخ
وإلفرولة..في حين أإسضعار إللحوم إلبيضضاء
تعد جّد مقبولة مقارنة بالسضنة إلفارطة من
نفسس إلفترة ،حيث تترإوح أإسضعارها ما بين
 260و280دينار.
وحول إإمكانية حفاظ إلسضوق على إسضتقرإر

مراجعة الحسسابات
وتدقيق الميزانية

أإسضعارها خÓل شضهر رمضضان عشضية حلوله،
لم يسضتعبد إرتفاعها قلي ÓخÓل إألسضبوع
إألول ف- -ق- -ط ،ل- -ك- -ن ب -ع -د ذلك ي -رت -قب أإن
تسض-ت-ع-ي-د إسض-ت-ق-رإره-ا ،ل-كنه إغتنم إلفرصضة
ل -ي -ح -ذر م -ن إل -ط -لب إل -ك -ب -ي-ر ل-ل-مسض-ت-ه-لك
وإل -م -ب-ال-غ ف-ي-ه ،إل-ذي م-ن شض-أان-ه أإن يشض-ج-ع
ب -عضس إل -ت -ج -ار ع -ل -ى إإل-ه-اب إألسض-ع-ار ،م-ن
خ Ó-ل إغ -ت -ن -ام إل -ف -رصض -ة وب -ال -ت -ال -ي ب-روز
إلمضضاربة ،لذإ حان إلوقت ليتحلى إلموإطن
ب-ال-ي-ق-ظ-ة وإل-ح-ي-ط-ة وي-ق-ط-ع إل-طريق أإمام
إلمضضاربين .أإوضضح بولنوإر أإن إإطÓق «خط
أإخضضر» لن يعالج مسضأالة إألسضعار إلملتهبة،
وإإن -م -ا ق -د يسض-اه-م ف-ي إل-ت-ب-ل-ي-غ ع-ن إل-غشس
وإلح-ت-ك-ار وتسض-وي-ق م-ن-ت-ج-ات م-ت-لفة ،كون
إألسض-ع-ار ت-خضض-ع ل-ق-اع-دة إل-ع-رضس وإل-طلب
على حّد تعبيره ،ويعتقد رئيسس إلجمعية
إلوطنية للتجار أإن إألسضعار تسضتقر مع وفرة

إإلنتاج وإلعكسس صضحيح.
وفيما يتعّلق بالجهود إلتي تبذلها إلجمعية
من أإجل إلمسضاهمة في إسضتقرإر إألسضوإق
تحدث إلحاج بولنوإر عن إلتنسضيق إلجاري
مع إلتجار ،من أإجل ضضمان إسضتقرإر في
ع-م-ل-ي-ة إل-ت-م-وي-ن ،أإي إل-ع-م-ل م-ع إل-م-مونين
وتجار إلجملة وإلموزعين ،إإلى جانب تجار
إل -ت -ج -زئ-ة ،ح-ت-ى يضض-م-ن إل-ت-م-وي-ن إل-ج-ي-د،
ب-اإلضض-اف-ة إإل-ى إل-ت-حسض-يسس ضض-د إل-مضض-اربة
وإلحتكار.
يذكر أإن مديرية إلتجارة من إلمفروضس أإن
تمارسس نشضاط ضضبط إلسضوق دون أإن تتدخل
في إألسضعار ،أإي عن طريق عرضس لئحة
أإسضبوعية باألسضعار لدى سضوق إلجملة ،حتى
تاجر إلتجزئة ل يتÓعب باألسضعار ،وهذإ
إل -م -ع -م -ول ب-ه ف-ي أإوروب-ا م-م-ا ي-فضض-ي إإل-ى
Óسضعار.
إسضتقرإر مسضتمر ل أ

صضور مؤوسضفة تصضنعها ظاهرة رمي إلخبز في مختلف
إألحياء و إلتي « تصضاحب » إلقمامة يوميا لتعطي ديكورإ
غ -ي -ر حضض -اري ل-م-ادة أإسض-اسض-ي-ة يسض-ت-ه-ل-ك-ه-ا إل-ج-زإئ-ري
بكميات كبيرة  ..لكنه في إلمقابل يرمي منها « كميات
معتبرة » في سضلوك غير مفهوم.
فرغم إلحمÓت إلتحسضيسضية منذ سضنوإت عديدة عن
طريق وسضائل إلعÓم إلمختلفة و في إلمسضاجد حول
إل -ت-ب-ذي-ر إل-ح-ق-ي-ق-ي إل-ذي « يسض-اه-م » ف-ي-ه إل-مسض-ت-ه-لك
إلجزإئري ،إإل أإن إلظاهرة في إرتفاع مطرد.
ف-اإلحصض-ائ-ي-ات إل-ت-ي ت-ق-دم-ه-ا إل-مصض-ال-ح إل-معنية كبيرة
جدإ ،وإلتي تؤوكد أإنها في إرتفاع من سضنة إلى أإخرى،
كما تؤوكد عدم تحكم إلجزإئري في طريقة إقتناء و
إسضتهÓك هذه إلمادة إلتي توجه نسضبة كبيرة منها يوميا
إإلى  ..إلقمامة.
إلغريب في إألمر  ،أإن « إلمسضتهلك » يرمي مادة إلخبز
مع بقية إلقمامة ،أإين ل يحترم حتى « إلنعمة » ،وإلتي
في حالة وضضعها في مكان نظيف تكون « أإفضضل بكثير »
بالنسضبة للعاملين في تنظيف إلشضوإرع إلذين بإامكانهم
تقديمها للمصضالح إلمعنية بالفرز إلنتقائي في ظروف
جيدة وتحّول لصضناعة أإغذية أإخرى ..
بادر بعضس سضكان إألحياء في وضضع حاويات صضغيرة
مكتوب عليها « خاصس بالخبز « إلتي تعالج نوعا ما
مشض -ك -ل خ -ل -ط إل -خ -ب-ز م-ع ن-ف-اي-ات أإخ-رى ،ف-ي خ-ط-وة
مشض -ج -ع-ة لسض-ت-غÓ-ل ه-ذه إل-م-ادة ..ف-ي إن-ت-ظ-ار ح-ل-ول
أإخرى إلتي ترمي إلى خفضس نسضبة رمي إلخبز.
وب-ال-ت-ال-ي ،ق-د ي-ك-ون شض-ه-ر رمضض-ان إل-م-ع-ظم فرصضة
للمسضتهلك إلجزإئري لوضضع « خطة بسضيطة و ذكية «
عن عدد وحدإت مادة إلخبز إلتي سضيشضتريها يوميا
لولى  ،لكي ل يقع في « فخ » إلشضرإهة،
ليام إ أ
منذ إ أ
ك -ون ت-ف-ن-ن إل-خ-ب-ازي-ن ف-ي شض-ه-ر رمضض-ان ب-ن-وع-ي-ات
مختلفة من هذه إلمادة ليجلب «إلمشضتري « إلذي قد
ي-ج-د ن-فسض-ه ي-ق-ت-ن-ي ضض-ع-ف إل-ع-دد إل-ع-ادي ..وت-كون
إل-ن-ت-ي-ج-ة أإن إل-ق-م-ام-ة سض-ت-ك-ون ف-ي صض-ب-اح ي-وم إل-غد
ديكورإ من كل أإنوإع إلخبز إلذي لم يسضتهلك ويدخل
في خانة « إلتبذير « إليومي وإلرمي إلعشضوإئي لهذه
لسضاسضية.
إلمادة إ أ

بطريقة فوضشوية

السسكيكديون يتطلّعون لفتح المسسمكة المغلقة منذ أازيد من  20سسنة

سشعيد بن عياد
يحدث رمضضان ،خارج إإطار إلطابع إلشضرعي وإلعقائدي للشضهر إلفضضيل،
حركية غير عادية في إألسضوإق إلتي تتحول إإلى فضضاءإت لمعارك يومية
بين إلتاجر وإلزبون ،حيث يشضرع إألول (إغلبهم على إألقل) بعد أإن
يتجّرد من قيم وأإخÓقيات إلمهنة في شضحذ سضكاكين إلغÓء وإلتÓعب
باألسضعار مسضطرإ هدفا مركزيا يتمثل في ضضرب ميزإنية إلموإطن ،فيما
ي -ب -دأإ ه -ذإ إألخ -ي -ر ف -ي ضض -ب-ط خ-ط-ط م-ج-اب-ه-ة إألم-ر إل-وإق-ع وإإع-ادة
إلحسضابات وتدقيق إلميزإنية للتعامل مع فاتورة يوميات رمضضان..
خÓفا لتجار بلدإن بأاوروبا ،حيث أإعلنوإ مبكرإ عن تخفيضضات للزبون
إلصضائم في سضلوك حضضاري يعكسس إلشضعور بالمسضؤوولية إلجتماعية ،ل
يتوّرع غالبية إلتجار عندنا (ما عدإ من مازإل يحمل ذرة قيم وبعضس
إألخÓق) في إلتحضضير لعملية على ميزإنية إلمسضتهلك سضطو في وضضح
إلنهار ،غير أإبهين بالقانون أإو بالمبادئ إلتي تحكم إلنشضاط إلتجاري،
ذلك أإن همهم إألول وإألخير(وهو أإمر شضرعي لو يتم ضضمن إلشضفافية
وإلتوإزن) تحقيق أإعلى مسضتويات إلربح وجمع إلثروة.
في هذإ إلشضهر ،إلذي يترك أإثره في نفسضية إلمسضتهلك إلجزإئري إلتوإق
للرفاهية وإلحريصس على جعل رمضضان موعدإ لÓلتقاء وإلجلوسس حول
موإئد مليئة بالخيرإت ،يسضعى متعاملو إألسضوإق إإلى فرضس «قانونهم»
مسضتغلين مناخ حرية إلنشضاط إلتجاري ومؤوشضر إلقدرة إلشضرإئية إلتي
ت-وإج-ه ف-ي ه-ذه إل-م-رح-ل-ة إل-عسض-ي-رة إق-تصض-ادي-ا وم-ال-ي-ا ت-ح-ديات صضعبة
تتطلب تنمية إلتضضامن إلذي يمكن للتجار أإن ينخرطوإ فيه بالتزإم منهج
ع -م -ل م -ت -وإزن وع -ادل م -ن خ Ó-ل ع -دم إإلف-رإط ف-ي إل-رب-ح وم-رإف-ق-ة
إلمسضتهلك باعتماد أإسضعار معقولة ،خاصضة وأإن إلمؤوشضرإت إلمرصضودة
ت-ؤوك-د ت-حسض-ن مسض-ت-وي-ات إل-ع-رضس ب-ال-نسض-ب-ة ل-ل-م-وإد إل-غ-ذإئ-ية من خضضر
وفوإكه وتطور نمط إلسضتهÓك لدى إلعائÓت إلجزإئرية.
وهنا ينبغي إلتوقف قلي Óلتحسضيسس إلمسضتهلك بمدى أإهمية إإتباع نمط
معيشضي رمضضاني صضحي وإقتصضادي يبدأإ بالحذر من إلسضقوط في قبضضة
تجار يجيدون إلتسضويق ويتحكمون في ميولت إلزبون إلمولع بتنوع
إإلطباق .وألن أإيام إلشضهر إلكريم تتحول إإلى أإيام إإنفاق ،ل مجال
ÓفÓت منه لعوإمل سضوسضيولوجية وسضلوكات جزإئرية بامتياز ،فإان
ل إ
إلضضرورة إلقتصضادية تحّتم إلتزإم حد أإدنى من إليقظة إلقتصضادية من
أإج -ل ت-وصض-ل إل-ع-ائ-ل-ة إل-ج-زإئ-ري-ة إإل-ى قضض-اء شض-ه-ر ف-ي ظّ-ل إلسض-ت-ق-رإر
وإلقدرة على تلبية إلحتياجات.
ولهذإ إلغرضس ،وبعد أإن عاشضت أإسضوإق إلخضضر وإلفوإكه قبل أإيام موجة
Óسضعار أإدت إإلى إسضتهجان وإسضع من كافة إلفئات،
إرتفاع فاحشس ل أ
عرفت في إأليام إلقليلة إألخيرة «إنفرإجا» بترإجع مؤوشضر إألسضعار إإلى
مسضتويات مقبولة عاد معها إلهدوء إإلى إلنفوسس ليجد كل طرف حسضابه،
وتسضاهم إألسضوإق إلموإزية وتجار إلمركبات إلمتنقلة في توفير هذإ
إلمناخ إلذي يجب أإن يسضتمر طيلة إألسضابيع إلقادمة وفقا لمعادلة ترإعي
مصض -ل -ح-ة إل-ت-اج-ر وإل-زب-ون ع-ل-ى إع-ت-ب-ار أإن مصض-ل-ح-ة إألول م-ن إل-ث-ان-ي
وإلعكسس صضحيح.

ي -ن -اشض -د م-وإط-ن-و سض-ك-ي-ك-دة ،إل-ج-ه-ات إل-مسض-ؤوول-ة،
إل -ت -دخ-ل م-ن إج-ل إع-ادة ف-ت-ح مسض-م-ك-ة سض-ك-ي-ك-دة
إلمحاذية للسضوق إلمغطاة وإلمغلقة منذ أإكثر من
 20سضنة ،متسضائلين عن إألسضباب إلتي جعلت هذه
إلخ -ي -رة م -غ -ل-ق-ة ط-ي-ل-ة ه-ذه إل-م-دة ،ب-ال-رغ-م م-ن
إل -وع -ود إل -ت -ي ق -ط -ع -ه -ا إل-ع-دي-د م-ن إل-مسض-ؤوول-ي-ن
إلمحليين إلذين جعلوإ من فتح هذه إلخيرة أإولى
أإولوياتهم ،لكن تجري إلرياح بما ل تشضتهي إلسضفن،
كما يتسضاءل إلموإطن أإيضضا عن سضبب عدم قيام
مجلسس إلبلدية إلمنتخبة في تجسضيد مشضروع إإنجاز
مسضمكات على مسضتوى بعضس أإحياء سضكيكدة ،وهذإ
م -ن أإج -ل وضض -ع ح -د ل -ظ -اه -رة إل -ب -ي -ع إل-ف-وضض-وي
ل -لسض -مك ،خ -اصض-ة وإن إل-م-ج-لسس إلشض-ع-ب-ي إل-ب-ل-دي
إلسضبق قام آإنذإك بإانجاز درإسضة من أإجل إنجاز
عدد من إلمسضمكات على مسضتوى أإحياء «لسضيا»
وممرإت  20أإوت  ،55ومرج إلذيب ،وحي  20أإوت
 55و 500مسض -ك -ن ،وي-ب-ق-ى مصض-ي-ر ت-لك إل-درإسض-ة
م-ج-ه-ول ،خصض-وصض-ا وإن م-دي-ن-ة سض-ك-ي-ك-دة مقارنة
ب-ال-م-دن إلسض-اح-ل-ي-ة إألخ-رى ت-ك-اد ت-ك-ون إل-م-دي-ن-ة

إلوحيدة إلتي تفتقد فعليا لمسضمكة حقيقية تليق
بمكانها.
م -ن ج -ه -ة أإخ-رى ،ت-ع-ه-د مسض-ت-ث-م-ر ف-ي ق-ط-اع
إلصض- -ي- -د إل -ب -ح -ري ب -ال -م -دي -ن -ة ،ب -وضض -ع ح -د
ت- -رإف  -ق
ب -ت -خصش -إلشش- -عب
ق
للمضضاربة إلتي يشضهدها سضوق إلسضمك ،وجعل
ر
إ
ء
ه -ا
يص
تتناول بم ص مسش-اح-ة ك-ام -ط -ي -ل -ة ش
ش
ه
إألسض -ع -ار ف -ي م-ت-ن-اول إل-مسض-ت-ه-لك ب-أاسض-ع-ار
ر
ر
خ
لنوإ ل-ة ل-لسش-وق وإ مضش -ان
إلسشوق وت تلف إ أ
م- -ع- -ق- -ول -ة ج -دإ ،م -ؤوك -دإ أإن ف -ت -ح إلسض -وق
ل
ع
إ
م
ل
ر
و
صش
صش
إط-ن
أإم-ام-ه ج-م-ي -د سشلوكات إلم حفية كا
ف
ة
إل-ج-دي-دة إل-م-ه-م-ل-ة ب-الحي إلعتيق بوسضط
ج
و
إ
نب
سشته
ع إل-م
طريق إلمؤوششرإ -ع-ل-وم-ات وك-اف لك ،إلذ
ي
إل-م-دي-ن-ة ووضض-ع-ه ت-حت تصض-رف م-ه-ن-ي-ي
ت
ض
ش
ع
ت وتبسش
ة إلمعط
ذإت طاب
إلقطاع كفيل باسضتقرإر إألسضعار ووضضع
وت -ي -رة ع إقتصشادي لم يطها وتخصشيص يات عن
س
ص
إ إ
ح- -د ل- -نشض -اط إل -وسض -ط -اء وم -ح -ت -ك -ري
لن -ف -اق .وي-م -شاعدته في إلت نصشائح
ل
ص
ش- -ف- -ح -
ك-
إل- -ج- -ري ة «إلسش- -وق وإل -ن ل-ق-رإئ-ن-ا إل-م -حكم في
إلسضوق ،وجعل إألسضماك متوفرة بصضفة
-ت-
وإلكتر دة ب- -ك -اف -ة إل -م -وإط -ن» إل -ت -و ت-ب-ع-ي-ن
دإئمة وبالكميات إلكافية ،مع ضضمان
إ
و
ط
ذإت إل نيا للتعبير ع -رق إل -م -ت -اح  -صش -ل م -ع
إسض-ت-ق-رإر أإسض-ع-اره-ا أإي ب-ي-ع إلسض-مك
ن
ص
ة
ش
في تجا لة بالسشوق قص إلنششغالت إل ك -ت -ابً -ة
م- -ن إلصض- -ي- -ادي -ن إإل -ى إل -مسض -ت -ه -لك
ش
ر
و
م
د
ز
ها.
معالجتها وإل ضشانية
م - -ب - -اشض - -رة ،دون م - -روره- -ا ع- -ل- -ى
م
س
ش
ا
همة
إلوسضطاء.

إل

ى إلقرإء
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نبيلة بوقرين

«اÿضصر» يكتفون بالÈونزية
‘ أالعاب التضصامن اإلسصÓمي

–سصر كب Òعلى ضصياع اŸيدالية الذهبية

دورة كرة السسلة (إانأث):

إانهزام اŸنتخب الوطني أامام نظÒه الÎكي
انهزم اŸنتخب ا÷زائري لكرة السسلة ()33
سس -ي -دات ،أامسس ،أام -ام ت -رك -ي -ا ب -ن-ت-ي-ج-ة 12
مقابل  ‘ ،7الدور ربع النهائي من منافسسة
الخ -تصس -اصس ‘ إاط -ار ال -نسس -خ -ة ال -راب -ع -ة
ألل- -ع- -اب ال- -تضس- -ام -ن اإلسس Ó-م -ي ،ا÷اري -ة
Ãدينة باكو  -أاذربيجان ( 22-12مايو).
وك -ان ال -ل -ق -اء م -ق-ررا إاج-راؤوه ي-وم السس-بت،
ول - -ك - -ن بسس- -بب سس- -وء األح- -وال ا÷وي- -ة ”
تأاجيله ليوم األحد.
وÁث- -ل اŸن- -ت- -خب ال- -وط -ن -ي ب -ب -اك -و أارب -ع
لع -ب -ات ،وي -ت -ع-ل-ق األم-ر ب-ك-ل م-ن نسس-ري-ن
طايبي ،إاقبال شسناف ،رفاسس ليليا وصسوفيا
سسعيدا .Êوانهزمت ا÷زائريات ‘ كل
لقاءات اÛموعة ‘‘ب‘‘ ‘ الدور األول أامام

تركمانسستان ( ،)10-15أاذربيجان ()14-20
وما‹ (.)9-10
ورغم أان ا÷زائر احتلت اŸرتبة األخÒة
‘ اÛم- -وع- -ة ‘‘ب‘‘ ،إال أان- -ه -ا شس -اركت ‘
الدور ربع النهائي نظرا لتواجد أاربعة فرق
فقط ‘ فوجها عكسس اÛموعة ‘‘أا‘‘.
و◊سس -اب ن -فسس ال -دور ،ان -تصس -ر اŸن-ت-خب
اŸا‹ على نظÒه الفلسسطيني (،)13-18
ك -م -ا ف -ازت ت -رك -م -انسس -ت -ان ع -ل -ى سس -وري-ا
( ،)14-16بينما أاطاح فريق البلد اŸنظم
بإايران (.)9-20
وسس -ي -واج -ه م -ن -ت -خب أاذرب -ي-ج-ان م-ن-افسس-ه
الÎكي ‘ الدور نصسف النهائي ‘ ،الوقت
الذي تلعب فيه ما‹ ضسد تركمانسستان.

كأأسس ا÷زائر لكرة اليد:

اإل–ادية –دد برنامج النهائيات
سستجري اŸباريات النهائية لكأاسس ا÷زائر
‘ ك- -رة ال- -ي -د Ÿوسس -م  ،2017-2016ي-وم-ي
اÿم - -يسس  25م- -اي -و وا÷م -ع -ة  26مايو
ا÷اري ،حسسب ما أاعلنت عنه أامسس األحد،
ال–ادية ا÷زائرية لكرة اليد.
وب -ر›ت ال -ه-ي-ئ-ة ال–ادي-ة م-ب-ارات Úي-وم
اÿم-يسس ب-ق-اع-ة حسس-ان شس-عÓ-ن (ال-ب-ل-ي-دة)
وال-ل-ت Úسس-ت-ج-م-ع-ان شس-ب-اب ب-راق-ي-جمعية
مسس -ايسس -ة (أاق -ل م -ن  19ع-ام-ا) م-ن ج-ه-ة،
ونادي األبيار-اÛمع البÎو‹ (أاقل من
 20عاما) من جهة أاخرى.
ويتواصسل عرسس كرة اليد ‘ اليوم اŸوا‹
ا÷معة بقاعة الطاهر بلخضسر (الشسراقة)
ب›Èة خمسس مباريات نهائية منها نهائي
ال - -كÈي - -ات ب Úن - -ادي األب - -ي - -ار واÛم- -ع
ال - -بÎو‹ ون- -ه- -ائ- -ي األك- -اب- -ر ب ÚاÛم- -ع
البÎو‹ وفاق ع Úالتوتة.
للتذك ،Òتوج بكأاسس النسسخة اŸاضسية ،كل
م -ن م -ول-ودي-ة سس-ع-ي-دة ل-دى ال-رج-ال ون-ادي
األب -ي -ار ل -دى السس-ي-دات .ب-ال-نسس-ب-ة ل-ط-ب-ع-ة

 ،2017-2016نالت التشسكيلة البÎولية حصسة
األسسد Ãشساركتها ‘ خمسسة نهائيات من
أاصسل سسبعة ،وهي أاقل من  16عاما ،أاقل من
 18عاما ،أاقل من  20عاما ،كÈيات وأاكابر.
فيمأ يلي برنأمج اŸبأريأت النهأئية:

اÿميسس  25مايو  -قاعة حسسان شسعÓن (البليدة):
سس- -ا 16:00شس -ب -اب ب-راق-ي  -ج-م-ع-ي-ة مسس-ايسس-ة
(دون  19سسنة)
سس- -ا 17:30ن- -ادي األب- -ي- -ار  -اÛم -ع ال -بÎو‹
(دون  20سسنة)
ا÷م -ع-ة  26م -اي -و  -ق -اع -ة ال -ط-اه-ر ب-ل-خضس-ر
(الشسراقة):
سس - -ا  09:30اÛم- -ع ال- -بÎو‹  -ن- -ادي ف- -ت -ي -ات
قسسنطينة (دون  16سسنة)
سسا  11:00نادي ميلة  -جمعية الربعاء (دون
17عاما)
سسا  14:00نادي ا◊مامات  -اÛمع البÎو‹
(دون  18سسنة)
سس- -ا 16:00اÛم- -ع ال- -بÎو‹  -ن- -ادي األب -ي -ار
(كÈيات)
سسا  18:00وفاق ع Úالتوتة  -اÛمع البÎو‹
(أاكابر)

بسسبب تأأخر نهأية اŸوسسم الكروي إا ¤غأية نهأية جوان

ملف تعويضس أاندية اÎÙف األول ماديا قد يطرح على زطشصي

لوŸبية ا÷زائرية ،رابح بوعريفي‘ ،
كشسف رئيسس اللجنة اŸكلفة بدراسسة ملفأت اÎŸشسح Úلرئأسسة اللجنة ا أ
لمر بتلك التي
تصسريح خأصس ÷ريدة «الشسعب» أانه ” قبول  3ملفأت من ›موع  ” ، 5تقدÁهأ وتعلق ا أ
لوŸبية.
تتطأبق مع كل الشسروط وعضسويتهم ضسمن ا÷معية العأمة للهيئة ا أ

فأزواعلى الكأمÒون ‘ اŸبأراة الÎتيبية

ا◊رارة
اثر ت على مسصتوى اŸنتخبÚ

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

لوŸبية ا÷زائرية
ا÷معية النتخأبية للجنة ا أ

لسسÓمي
أالعأب التضسأمـن ا إ

ن -أل اŸن -ت -خب الوŸب -ي ل -ك-رة ال-ق-دم ،أامسس ،اŸي-دال-ي-ة الÈون-زي-ة ب-ع-د ف-وزه ‘
اŸواجهة الÎتيبية على منتخب الكأمÒون بنتيجة هدف Úدون رد من تسسجيل
قعقع و حمرة لينهي اشسبأل عأمر شسفيق اŸنأفسسة ‘ اŸركز .3
عمأر حميسسي
ف-ق-ده خÓ-ل م-واج-ه-ت-ي ع-م-ان واذرب-ي-جان
مبعوث «الشسعب» ا ¤بأكو
وه -ذا ب -ع -د اŸسس-ت-وى اŸم-ي-ز ال-ذي ق-دم-ه
زمÓء نعيجي امام الكامÒون حيث كانوا
 ⁄يجد اŸنتخب الوŸبي صسعوبة ‘ حسسم ع -ل -ى م -ق -رب -ة م-ن حسس-م اŸب-اراة ب-ن-ت-ي-ج-ة
م -واج -ه -ة ال-ك-امÒون لصس-ا◊ه ب-ع-د ان ف-از عريضسة لول سسوء ا◊ظ من جهة وبراعة
ع -ل -ي -ه ب -اŸل -عب الوŸب -ي ح -ي -در ع-ل-ي-ي-ف ا◊ارسس الكامÒو Êمن جهة اخرى .
ا÷م -ي -ل ج -دا ب -فضس -ل ح -م -رة و ق -ع -ق-ع ‘ واج -م-ع ك-ل ا◊اضس-ري-ن ب-اŸل-عب الوŸب-ي
مواجهة عرفت تقد ËاŸنتخب Ÿسستوى حيدر علييف بالعاصسمة باكو بان اŸنتخب
الوŸب -ي األح-ق ل-ل-ت-ت-وي-ج ب-ال-ذهب Ãا ان-ه
فني راق .
وعرف الشسوط ﬁاولت عديدة من لعبي األك Ìم- -ي- -زا م- -ن ح- -يث ط- -ري- -ق- -ة ال- -ل -عب
اŸن -ت -خب ال -ذي -ن اسس -ت -غ -ل-وا خ-روج لع-ب-ي واŸهارات التي يتوفر عليها .
الكامÒون ا ¤الهجوم من اجل التسسجيل وكان واضسحا ان اŸدرب شسفيق  ⁄يحسسن
حيث ضسيع كل من مزيا Êو ا ‹ÓŸعدة تسس- -ي Òمشس- -وار اŸن- -ت- -خب خÓ- -ل ال- -ع- -اب
ف -رصس سس -ان -ح -ة خ Ó-ل ه-ذا الشس-وط ال-ذي ال -تضس -ام -ن السس Ó-م -ي ب -ع -د ان وضس-ع ح-دا
ل-دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة الن-تصس-ارات م-ن خÓل اللعب
انتهى بالتعادل السسلبي .
ك -انت ب -داي -ة «اÿضس -ر» ق-وي-ة ‘ اŸرح-ل-ة ع -ل -ى ال -ت -ع-ادل ام-ام ع-م-ان و ه-و م-ا ج-ع-ل
الثانية حيث –صسل ا ‹ÓŸعلى ركلة جزاء اŸنتخب يدفع ثمنه غاليا خÓل مواجهة
بعد عرقلته داخل منطقة ا÷زاء ليتكفل نصسف النهائي.
ق -ع -ق -ع ب-تسس-دي-ده-ا مسس-ج Ó-أاول األه-داف
وم -ان -ح -ا ال -ت -ق -دم ل -ل -م -ن-ت-خب ال-وط-ن-ي ‘
الدقيقة  . 54الضسغط تواصسل بعد هذا
ال -ه -دف ب -غ -ي -ة ت -ع -زي -ز ال -ت -ق -دم ل -يضس -ي -ف ارت -ف -عت درج -ة ا◊رارة امسس ب -ال-ع-اصس-م-ة
حمرة الهدف الثا ‘ Êالدقيقة  62بعد ب- -اك -و ا 30 ¤و ه -و سس -ي-ن-اري-و غ Òم-ت-وق-ع
ع- -م- -ل رائ -ع م -ن سس -ع -دي ف -ي -م -ا – ⁄م -ل مقارنة باليام اŸاضسية التي عرفت اجواء
م -ن -عشس -ة سس -اع -دت ال-ري-اضس-ي Úك-ثÒا وك-ان
الدقائق اŸتبقية أاي تغي ‘ Òالنتيجة .
واضسحا تاثر لعبي اŸنتخب الوŸبي و
الكامÒو Êبعامل ا÷و .
اسس -ت -ع -اد اŸن -ت-خب الوŸب-ي ب-ري-ق-ه ال-ذي
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للعأب القوى )لـ «الشسعب»:
صسأبور ( اŸدرب الوطني أ

« الفوز بـ 6ميداليات ‘ أالعاب باكو يعت Èنتيجة إايجابية »
للعأب القوى
أاكد اŸدرب الوطني أ
سس - -ي - -د ع - -ل - -ي صس - -أب - -ور ‘ تصس- -ري- -ح
له- -داف اŸسس- -ط- -رة
لـ»الشس - -عب» أان ا أ
خÓل أالعأب التضسأمن السسÓمي من
ط -رف ال–أدي -ة ق -د ” –ق -ي -ق -ه-أ
وه- -ذا ‘ ت- -ع- -ل- -ي -ق -ه ع -ل -ى ال -ن -ت -أئ -ج
اŸسسجلة.
أاكد صسابور ان النتائج اÙققة سستزيد
كثÒا من ثقة العدائ ‘ Úإامكانياتهم قبل
خ -وضس السس -ت -ح-ق-اق-ات اŸق-ب-ل-ة خ-اصس-ة
بطولة العام التي سستجري هذا الصسيف و
التي تعد هدفا رئيسسيا ل–Óادية.
وكشس -ف صس -اب -ور ان ج -ل ال -ع -دائ Úال-ذي-ا
شساركوا ‘ العاب باكو مدعوين للمشساركة
‘ تربصس –ضسÒي بالعاصسمة الفرنسسية
باريسس مباشسرة بعد نهاية اŸنافسسات و
هذا Ãشساركة ابطال اخرين على غرار
بورعدة و ﬂلو‘ .
“كنت رياضسة أالعاب القوى من –قيق
األهداف اŸسسطرة من طرف ال–ادية
ا÷زائ - -ري - -ة ل - -ل - -ع - -ب- -ة ب- -حصس- -ده- -ا سست
ميداليات ‘ العاب باكو حسسبما أاكده
اŸدرب الوطني سسيدعلي صسابور الذي
قال ‘ هذا الصسدد «راهنت ال–ادية
على حصسد  4أاو  5ميداليات دون –ديد
أال - -وان - -ه- -ا وب- -ال- -ت- -ا‹ ف- -ان ال- -ري- -اضس- -يÚ
اŸشسارك ‘ Úأالعاب باكو رفعوا التحدي
بحصسدهم لسست ميداليات وهذا المر لك

أاخبار اإل–اديات الرياضصية
@ بأدمينتون :ان -ت -خب مسس-ع-ود زوبÒي،
رئ -يسس ال–ادي -ة ا÷زائ-ري-ة ل-ل-ب-ادم-ي-ن-ت-ون،
رئ -يسس-ا م-ن-ت-دب-ا ب-ال–ادي-ة ال-دول-ي-ة ل-ل-ع-ب-ة،
خÓل أاشسغال ا÷معية العامة العادية للهيئة
الدولية ،التي جرت يوم اÿميسس اŸنصسرم
بأاسسÎاليا.
@ ريأضسة وعمل– :صسل  42مÎبصسا على
شسهادة مربي رياضسي خÓل دورة تكوينية
جرت األسسبوع اŸنصسرم بتبسسة.
@ الريأضسأت الهوائية :نظم تربصس وطني
تكويني ‘ اختصساصس قيادة اŸظÓت –ت
تأاط Òاÿب Òالدو‹ بÓندو ،من  13إا17 ¤
مايو ،بوادي طاغا (باتنة).
@ دراجأت :برمج الطواف الوطني Ÿدينة
جيجل اÿاصس بفئة األواسسط والنخبة ،من
 22إا 26 ¤ماي ،على ثÓث مراحل .اŸرحلة
األو ¤والثانية على مسسافة  101,5كلم و
 121,7ك -ل -م ع -ل -ى ال -ت -وا‹ ،ب -ي -ن-م-ا Œرى
اŸرح -ل-ة ال-ث-ال-ث-ة ع-ل-ى مسس-ار م-غ-ل-ق ب-ولي-ة
جيجل.
@ كأنوي كأيأك :يشسارك أاربعة عناصسر
م- -ن اŸن- -ت -خب ا÷زائ -ري ‘ ك -أاسس ال -ع -ا⁄
ل- -ل -ك -ان -وي ‘‘اخ -تصس -اصس السس -رع -ة‘‘ ا÷اري -ة
ب -الÈت -غ-ال ،وي-ت-ع-ل-ق األم-ر ب-ك-ل م-ن أاسس-ام-ة
جابا‹ ،أاكرم قدي ،سسم Òلعور ونصسر الدين
بغدادي.

يكن من السسهل –قيقه ‘ ظل تواجد
ع-دائ Úشس-ب-اب ضس-م-ن اŸن-ت-خب ال-وط-ني
اŸشس - - -ارك وه - - -ذه اŸرة الو ¤ال - - -ت - - -ي
يشساركون ‘ مافسسة من هذا النوع «.
وأاكد الناخب الوطني الذي قاد العناصسر
الوطنية األهم ‘ مثل هذه اŸنافسسات
ه- -و ال- -وصس- -ول إا ¤اŸنصس- -ة ح -يث ق -ال «
ي -ب -حث ال -ري -اضس -ي -ون ع -ل -ى اŸي -دال -ي-ات
قبل التوقيت هذه النتائج سستزيد من ثقة
ري -اضس -ي -ي -ن-ا ‘ ق-ادم اŸن-افسس-ات خ-اصس-ة
مونديال لندن  ‘ 2017شسهر أاوت اŸقبل
والذي يعد هدفا مهما Áكن من خÓله
ت -ق -ي -ي -م مسس -ت -وى ري -اضس -ة ال -ع -اب ال-ق-وى
ا÷زائرية لن بطولة العا ⁄تضسم افضسل
الرياضسي Úبالتا‹ تقييم مسستوى العاب
القوى ا÷زائرية من خÓل اŸشساركة ‘

العاب التضسامن السسÓمي يبقى امرا غÒ
مسستحب حسسب رأايي «.
وحسسب ال -ت -ق -ن -ي صس -اب -ور ف-ان اŸسس-ت-وى
العام للمنافسسة كان مقبول حيث قال «
Ãشساركة عديد األبطال العاŸي Úعلى
غرار بطلة العا 3000 ‘ ⁄م Îحواجز
اعتقد ان مسستوى اŸنافسسة كان مقبول
رغم ان رياضسة العاب القوى تبقى من
ال -ري -اضس -ات ال -ت -ي Œذب الن -ظ-ار ال ان
الهتمام بها كان اقل من اŸنتظر هنا ‘
باكو «.
وسس -ي -دخ-ل اŸن-ت-خب ال-وط-ن-ي ‘ ت-ربصس
–ضسÒي حسسب صس - - -اب - - -ور ال- - -ذي ق- - -ال
«اŸن- -ت- -خب ال- -وط- -ن- -ي لل- -ع- -اب ال- -ق- -وى
سس -ي -خ-وضس ت-ربصس-ا –ضسÒي-ا م-ه-م-ا ق-ب-ل
اŸشس- -ارك- -ة ‘ ب- -ط- -ول- -ة ال- -ع -ا ⁄وم -ك -ان
الÎبصس هو باريسس وسسيعرف حضسور عدة
ابطال على غرار بورعدة وﬂلو‘ « .
وحققت بعثة أالعاب القوى اŸشساركة ‘
أال- - - -ع- - - -اب ال- - - -تضس- - - -ام - - -ن اإلسس Ó- - -م - - -ي
ب - -ب - -اك - -و سست م- -ي- -دال- -ي- -ات (م- -ي- -دال- -ي- -ة
ذهبية ،فضسيتان وثÓث برونزيات) وكان
الذهب من نصسيب تها Êرميسساء بالبيوضس
‘ القفز الطويل ،أامينة بتيشس نالت فضسية
 1500م ،Îيسس -رى ع -رار ف -ازت ب -فضس-ي-ة
القفز العا‹ﬁ ،مد أام Úبلفرار –صسل
ع -ل -ى ب -رون-زي-ة  800م ،Îإاضس - -اف - -ة إا¤
برونزية هشسام شسرابي ‘ القفز بالزانة.
عمأر حميسسي

جيدو :ا÷أئزة الكÈى
لكأت ÒينÈع (روسسيأ)
إ

إاقصصاء بويعقوب و“ار
أاقصسي ،أامسس ،ا÷زائريان الياسس بويعقوب (أاقل
من  100كغ) و‚يب “ار (أاك Ìمن  100كغ)‘ ،
الدور الثا Êمن ا÷ائزة الكÈى لـ إاكاتÒينÈغ
(روسسيا) للجيدو ،اŸنظمة يومي  20و 21ماي.
بويعقوب و“ار أاعفيا من الدور األول قبل أان
ي -ن-ه-زم-ا أام-ام ف-ارلم ل-ي-ب-ارت-ي-ل-ي-ا( Êج-ورج-ي-ا)
وتيميÓن باتولغا (بÓد الغال) على التوا‹ .وكان
ا÷زائري اآلخر عبد الرحمن بن عمادي قد
أاحرز اŸرتبة السسابعة ‘ وزن أاقل من  90كغ.
وتشسارك ‘ هذه اŸنافسسة ثÓث دول افريقية،
ويتعلق األمر بكل من ا÷زائر ،مصسر وغينيا
بيسساو ،حيث –تل ا÷زائر مؤوقتا اŸرتبة ‘ 16
الÎت -يب ال -ع -ام ل-ل-ج-ائ-زة ال-كÈى ب-ال-تسس-اوي م-ع
مصسر ،بينما تأاتي غينيا بيسساو ‘ اŸرتبة .24
وت -تصس -در ال -ي -اب-ان م-ؤوق-ت-ا الÎت-يب ال-ع-ام ب-أارب-ع
ميداليات ( 3ذهبيات وفضسية) متقدمة روسسيا
(ذهبية 3 ،فضسيات و 3برونزيات) ‘ ،ح– Úتل
الÈازي -ل اŸرت -ب -ة ال -ث -ال -ث -ة (ذه -ب -ي -ة ،فضس-ي-ت-ان
وبرونزيتان).
ويشسارك ‘ هذه النسسخة  286رياضسي ( 164لدى
الرجال و 122لدى السسيدات) من  26دولة.
ويبقى البلد اŸنظم (روسسيا) األحسسن “ثيÓ
Ãشساركة  54رياضسيا ( 28لدى الرجال و 26عند
السسيدات).

جاء ذلك بعد الجتماع الذي ترأاسسه
ب -وع -ري -ف -ي ،مسس -اء أاول أامسس ‘ ،ق-ول-ه
«عرف الجتماع الذي نظم يوم السسبت
دراسس- - -ة ك- - -ل اŸل- - -ف - -ات اŸت - -ع - -ل - -ق - -ة
ب-اÎŸشس-ح Úل-رئ-اسس-ة ال-لجنة األوŸبية
واألمر تعلق بـ 5مÎشسح ” Úقبول 3
وهم الرئيسس اŸنتهية عهدته مصسطفى
براف ،الوزير السسابق سسيد علي لبيب،
رئ- -يسس ال–ادي- -ة ا÷زائ- -ري -ة ألل -ع -اب
القوى عبد الكر Ëديب ،فيما ” رفضس
 2بسسبب عدم عضسويتهم ‘ ا÷معية
ال -ع -ام-ة وع-دم ت-وف-ره-م ع-ل-ى الشس-روط
الضسرورية».
أاضساف ﬁدثنا ‘ ذات السسياق «بينما
قبلت اللجنة  24ملف من ›موع 26
ت- -رشس- -ح- -وا ل- -ل -ت -واج -د ضس -م -ن اŸك -تب
ال-ت-ن-ف-ي-ذي ب-ع-دم-ا أاقصس-ي اث-ن-ان ألنهما
غ Òعضس -وي -ن ضس -م -ن ا÷م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة
للجنة األوŸبية.
Óشسارة ،فإانه سسيتم انتخاب  14عضسوا
ل إ
فقط ‘ اŸكتب حتى Áثلون اللجنة

خÓ-ل األرب-ع-ة سس-ن-وات ال-ق-ادم-ة ،رف-قة
ال- -رئ- -يسس ح- -يث سس- -ارت األم -ور ‘ ك -ل
شسفافية وبطريقة مدروسسة وقانونية من
دون أاي مشساكل Ãشساركة كل اŸعني.»Ú

«قرار تأاجيل النتخابات
غ Òرسصمي»

ك -م-ا ت-ط-رق ال-رئ-يسس السس-اب-ق ل–ادي-ة
كرة السسلة إا ¤إامكانية عقد اجتماع،
يوم األربعاء اŸقبل ،لدراسسة اŸوعد

الن -ت -خ -اب-ي ‘ ق-ول-ه« :م-ن اŸم-ك-ن أان
ي -ك -ون اج -ت -م -اع ،ي -وم األرب-ع-اء ال-ق-ادم،
Ÿن -اقشس -ة اŸوع -د الن -ت -خ -اب -ي وال-ذي
سسيعقده رئيسس اللجنة األوŸبية براف
ولكن ل يوجد أاي شسيء رسسمي إا ¤حد
اآلن وسسننتظر لتأاكيد األمر من عدمه».
أام -ا ع -ن ط -ري -ق -ة ع -م -ل ال -ل-ج-ن-ة ال-ت-ي
يÎأاسسها أاكد بوعريفي أانهم يعملون ‘
شس -ف-اف-ي-ة ب-ع-ي-دا ع-ن ك-ل ضس-غ-وط-ات ‘
ق- -ول- -ه« :ال -ل -ج -ن -ة اŸك -ل -ف -ة ب -اإلع -داد
لÓنتخابات ودراسسة ملفات الÎشسيحات
تعمل ‘ شسفافية ونزاهة بعيدا عن كل
الضس- -غ -وط -ات ول ت -وج -د أاي ت -دخ Ó-ت
خارجية ألنها مسستقلة ول يحق التدخل
‘ شس - -ؤوون - -ه - -ا ح - -ت- -ى تسس Òاألم- -ور ‘
ال -ط -ري -ق الصس -ح-ي-ح إا ¤غ-اي-ة ان-ت-خ-اب
ال- -رئ- -يسس ال- -ق- -ادم ل- -ل- -ج- -ن -ة األوŸب -ي -ة
ا÷زائ- -ري- -ة ‘ ظ- -ل اŸن- -افسس- -ة ال- -ت- -ي
سستكون ب Úبراف ،لبيب و ديب ولكن من
دون شسك ال- -ق- -رار ال- -ن- -ه- -ائ -ي سس -ي -ك -ون
للجمعية العامة حيث سسيختار أاعضساؤوها
الرجل األول على رأاسس الهيئة للعهدة
األوŸبية القادمة».

لو ¤للدراجأت ‘ جيجل
البطولة ا÷أمعية ا أ

تتويج غبغوب رمزي من مديرية
اÿدمات ا÷امعية  -ا÷زائر غرب-

تّوج الطالب غبغوب رمزي من مديرية اÿدمات ا÷امعية
ا÷زائر غرب ،بالبطولة ا÷امعية األو ¤للدراجات بولية
جيجل ،التي اختتمت فعالياتها ،مسساء أامسس ،حيث تفوق خÓل
كل ا÷ولت ،وذلك بتوقيت زمني يقدر بسساعت Úو  37دقيقة و
 40ثانية.
كما –صسلت اŸدرسسة العليا للعلوم الرياضسية بالعاصسمة على
اŸرت -ب-ت Úال-ث-ان-ي-ة وال-ث-ال-ث-ة ،أاي-ن أاح-رز ال-ط-الب ع-ب-د ال-داË
ﬁمد السسعيد اŸرتبة الثانية ،بتوقيت زمني يقدر بـسساعت Úو
 52دق -ي-ق-ة و  18ث-ان-ي-ة ،أام-ا اŸرت-ب-ة ال-ث-ال-ث-ة ف-عادت لعباسس
مبحوث الذي أاحرز توقيتا يقدر بسساعت Úو  54دقيقة و
ثانيت.Ú
البطولة عرفت القيام بثÓث مراحل ،جابت فيها الدراجات
عديد البلديات بالولية ،وباألخصس الواقعة منها على ﬁور
الطريق الوطني رقم  ،43اŸرحلة األو ¤مسسافة  33كلم بÚ
م-دي-ن-ة ج-ي-ج-ل وب-ل-دي-ة ال-ق-ن-ار نشس-ف-ي ،أام-ا اŸرح-ل-ة ال-ث-انية،
فكانت على الطريق الوطني ،انطÓقا من عاصسمة الولية إا¤
غاية حديقة ا◊يوانات بأاندرو ،على مسسافة تقدر بـ  24كلم،
ليكون الختتام Ãدينة جيجل ،بإاجراء اثنتي عشسر دورةÃ ،ا
يعادل  30كلم.
Óشسارة ،بلغ عدد اŸشسارك Úقدر بـ  47مشساركا Áثلون ثماÊ
ل إ

ليفانتي يعود
إا ¤الدرجة
األو¤
ت-وج ف-ري-ق ل-ي-ف-ان-ت-ي بلقب
ب -ط -ول -ة ال -درج -ة ال -ث -ان-ي-ة
اإلسس- -ب- -ان -ي -ة ل -ك -رة ال -ق -دم
بعدما تعادل خارج الديار
م-ع ت-نÒي-ف-ي ( )0-0خ Ó-ل
اللقاء الذي جمع بينهما،
◊سساب ا÷ولة الـ.39
واسستفاد فريق ليفانتي من
ت- -ع ÌمÓ- -ح -ق -ه اŸب -اشس -ر
أال-ك-ورك-ون ب-ع-د ت-ع-ادل-ه مع
خÒون - - -ا ب - - -دون أاه- - -داف
ل-ي-تسس-ع ال-ف-ارق ب-ي-ن-هما إا¤
 12نقطة قبل ثÓث جولت
من النهاية.
وضسمن فريق ليفانتي الذي
ي -ن -ت -م -ي Ÿدي -ن-ة ف-ال-نسس-ي-ا
الصسعود منذ ا÷ولة الـ36
ب -ع -دم -ا ت -غ -لب ع -ل-ى ري-ال
أاوف -ي -ي -دو ب -ه-دف ن-ظ-ي-ف،
ل- - -ي- - -ع - -ود ›ددا ألضس - -واء
حظÒة الكبار بعد موسسم
واحد ‘ الدرجة الثانية.

ه -ي -ئ -ات ج -ام -ع -ي -ة م-ن ﬂت-ل-ف ولي-ات ال-وط-ن ،واسس-ت-حسس-ن
اŸشساركون تنظيم البطولة الناجح ،نظرا للتنظيم اÙكم
للتظاهرة ،خصسوصسا وان الفكرة هي األو ¤من نوعها عÈ
اإلق -ام -ات ا÷ام -ع -ي -ة‡ ،ا شس -ج-ع اŸشس-ارك Úع-ل-ى م-ط-ال-ب-ة
ا÷ه- -ات ال -وصس -ي -ة إا ¤ضس -رورة إادراج ري -اضس -ة ال -دراج -ات ‘
ال -وسس -ط ا÷ام -ع -ي ،وإاق -ام -ة ن -وادي عﬂ Èت -ل -ف اإلق-ام-ات
ا÷امعية.
م -ن ج -ان -ب-ه ،ب-ن داي-رة إاب-راه-ي-م ،م-دي-ر اÿدم-ات ا÷ام-ع-ي-ة
ب -ج -ي -ج-ل أاوضس-ح أان ت-ن-ظ-ي-م ه-ذه ال-ت-ظ-اه-رة ألول م-رة ،رج-ع
ب -اÈÿة ع -ل -ى ال-ق-ط-اع ك-ك-ل ،رغ-م تسس-ج-ي-ل ب-عضس ال-ن-ق-ائصس
وال -ه -ف-وات ،سس-ي-ت-م م-راج-ع-ت-ه-ا وال-ع-م-ل ع-ل-ى تصس-ح-ي-ح-ه-ا ‘
الدورات اŸقبلة ،كما أاشسار بن دايرة» بأان الطبعة القادمة
سستكون ‘ مضسمار متعدد اŸراحل ،ومن اŸتوقع أان يكون ‘
غابة بوعفرون بأاعا‹ بلدية جيملة ،أاما عن الهدف من هذه
البطولة « ،يتمثل الهدف من الدورة خلق جو للتبادل ب Úطلبة
ﬂتلف وليات الوطن ،واكتشساف مواهب ‘ الوسسط الرياضسي
الحÎا‘ ،وال-ت-ع-ري-ف ب-اŸن-اط-ق السس-ي-اح-ي-ة ال-ت-ي ت-زخ-ر ب-ها
اŸنطقة».
جيجل :خألد العيفة

برشسلونة

فالفÒدي يخلف لويسس أانريكي
وافق إارنسستو فالفÒدي ،اŸدير
الفني لنادي أاتلتيك بيلباو ،تو‹
تدريب برشسلونة اŸوسسم اŸقبل،
خ- -لً - -ف -ا ل -ل -ويسس إان -ري -ك -ي ال -ذي
سسÒح-ل ع-ن ال-ف-ري-ق ال-ك-ت-الو،Ê
نهاية اŸوسسم ا÷اري.
ذك- -رت صس- -ح- -ي- -ف- -ة م -ون -دو
دي -ب -ورت -ي -ف -و ان ب -رشس -ل-ون-ة ق-دم
بالفعل عرضًسا للمدرب فالفÒدي
ل -ت-و‹ إادارة ال-ف-ري-ق ال-ك-ت-ال-و،Ê
وه- -و م- -ا واف -ق ع -ل -ي -ه اŸدرب،
ليتو ¤إادارة برشسلونة بداية من
 30جوان اŸقبل ،على أان يكون
اإلعÓن الرسسمي يوم  29ماي
ا÷اري.
« ذكرت تقارير منذ منذ  3أايام،
أان ب-رشس-ل-ون-ة فضس-لت ف-الفÒدي،
على عدة خيارات أاخرى ،مثل
م -اوريسس -ي -و ب -وك -ي -ت -ي-ن-و ،م-درب
توتنهام ،وخوان كارلوسس أانزوي،
اŸسساعد ا◊ا‹ إلنريكي .مدرب أاتلتيك بيلباو ا◊ا‹ ،الذي ينتهي عقده هو اآلخر ،مع الفريق
الباسسكي ،بنهاية اŸوسسم ا◊ا‹».
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فÎته مع البلوغرانا..حصسد إانريكي  8بطولت مع برشسلونة ‘ موسسم Úحتى اآلن ،كما وصسل
لنهائي كأاسس ملك إاسسبانيا للمرة الثالثة على التوا‹.

كشس- -فت مصس- -أدر «الشس- -عب» أان اج -ت -م -أع
اŸك -تب ال -ف-درا‹ اŸق-ب-ل سس-ي-ت-ط-رق إا¤
العديد من القضسأيأ الشسأئكة ‘ مقدمتهأ
مطألبة رؤوسسأء أاندية الرابطة اÎÙفة
لو ¤ل -ك -رة ال -ق -دم ت -ع -ويضس ف -رق -ه-م
ا أ
لضس-أف-ي-ة
م-أدي-أ وال-ت-ك-ف-ل ب-أŸصس-أري-ف ا إ
ال -ت -ي ف -رضست ع -ل -ي -ه -م بسس-بب ال›Èة
ال- -ك -أرث -ي -ة Ÿب -أري -أت ب -ط -ول -ة اÎÙف
لول «موبيليسس» والتي قد تتعدى 64
ا أ
م - -ل- -ي- -أر سس- -ن- -ت- -ي- -م ،وه- -و اŸط- -لب ال- -ذي
سس -ي -ع -رضس -ه رئ -يسس ال -راب-ط-ة ال-وط-ن-ي-ة
«ﬁفوظ قربأج» على اŸكتب الفدرا‹.
ﬁمد فوزي بقأصس
اسس -ت -غ -ل رؤوسس -اء أان-دي-ة ال-راب-ط-ة اÎÙف-ة
األو ¤ف -رصس -ة ال -ت -ق -ائ-ه-م ،األرب-ع-اء ال-ف-ارط،
Ãرك-ز –ضس ÒاŸن-ت-خ-ب-ات ال-وط-ن-ي-ة بسس-يدي
موسسى على هامشس أاشسغال ا÷معية العامة
السستثنائية للرابطة الوطنية اÎÙفة التي
انعقدت يوم األربعاء اŸاضسي ،للتطرق إا¤
موضسوع التكاليف اإلضسافية التي أاجÈوا على
–ملها بسسبب Œميد اŸنافسسة الرسسمية Ÿدة

تقارب الشسهرين.
مطلب أالح عليه عميد رؤوسساء األندية «ﬁند
شسريف حناشسي» الذي حمل مسسؤوولية تأاخر
ن- -ه- -اي -ة اŸوسس -م ال -ك -روي ()2017 - 2016
ل–Óادية ا÷زائرية لكرة القدم دون غÒها
بصس -ف -ت -ه -ا اŸسس -ؤوول األول ع -ل -ى ك -رة ال -ق -دم
ا÷زائرية.
أاكد ‘ تصسريح لـ «الشسعب»« ،كل فريق ‘
الرابطة اÎÙفة األو ¤لكرة القدم يخصسصس
م -ا ق -وام -ه م -ل-ي-اري-ن ونصس-ف اŸل-ي-ار شس-ه-ري-ا
ل -تسس -دي -د رواتب ال Ó-ع -ب Úواألط -ق -م ال-ف-ن-ي-ة
والطبية وكذا اإلدارية ،إاضسافة إا ¤بقية عمال
النادي ،وعلى ال–ادية ا÷زائرية لكرة القدم
تعويضسنا عن مصساريف الشسهر الذي أاضسيف
ل -ل -م -وسس -م ال -ك -روي بسس -بب ت -وق-ف اŸن-افسس-ة
لقرابة شسهرين كامل Úبأامر من رئيسس الفاف
«خ Òال - -دي - -ن زطشس - -ي» ال - -ذي ق - -رر إان - -ه - -اء
اŸب -اري -ات اŸت -أاخ -رة ق -ب -ل اسس-ت-ك-م-ال ب-اق-ي
جولت اŸوسسم الكروي وهو ما أاخر انتهائه
إا ¤نهاية شسهر جوان».
أاضس- - -افÃ« ،ا أان «زطشس - -ي» ات - -خ - -ذ ه - -ذا
ال-ق-رارات ع-ل-ي-ه –م-ل مسس-ؤوول-ي-ات-ه اŒاه-ن-ا،
ألننا نحن رؤوسساء األندية نحمله اŸسسؤوولية

ال–أد العربي لكرة الطأولة

اعتماد نقل مقر الهيئة إا ¤الدوحة
اعتمد ال–اد العربي لكرة الطاولة بالإجماع ‘ الجتماع غÒ
العادي الأول ÷معيته العمومية الذي جرى بالدوحة على النظام
الأسساسسي اÿاصس بال–اد وعلى نقل مقره ا ¤الدوحة خÓل
العهدة الأوŸبية ا◊الية ( ،)2020-2017برئاسسة القطري خليل

كاملة ‘ تأاخر نهاية اŸوسسم الكروي ،كوننا
اŸتضسرر رقم واحد من القرار الذي اتخذه ‘
حقنا ،وكان بإامكاننا تفادي هذا السسيناريو
وب -ر›ة ل -ق -اءات م -ت -ق -ارب-ة ‘ ال-ت-واري-خ ك-ي
نتفادى زيادة شسهر من العمل لكل األندية».
ذهب إا ¤أابعد من ذلك ح Úقال «لن نسسكت
على حقنا أابدا ،ألن إاضسافة شسهر من العمل
يثقل كاهل خزينة كل الفرق واألموال التي
نصسرفها من أاجل تسسديد أاجور الÓعب Úوبقية
العمال خÓل شسهر جوان ،أافضسل أان أانفقها ‘
انتداب الÓعب Úللموسسم الكروي ا÷ديد».
اŸوسس- -م ا◊ا‹ يسس- -ت- -م- -ر إا ¤عشس -رة أاشس -ه -ر
ع- -وضس تسس -ع -ة ك -م -ا ك -ان م -ع -م -ول ب -ه خ Ó-ل
السسنوات الفارطة ،وسسيمتد لقرابة  11شسهرا
ب -ال-نسس-ب-ة ل-ل-ف-ري-ق ÚاŸت-أاه-ل Úل-ن-ه-ائ-ي ك-أاسس
ا÷مهورية ،فإان رضسي اŸسسؤوول األول على
كرة القدم ا÷زائرية باألمر فإانه سسيصسرف
م -ن خ -زي -ن -ة ال–ادي -ة م -ا ي-ق-ارب  64مليار
سسنتيم ،لكسسب ود رؤوسساء األندية مؤوقتا وإان
رفضس ال-ت-ك-ف-ل Ãط-ل-ب-ه-م ،ف-إان-ه سس-ي-ف-ت-ح على
نفسسه جبهة صسراع جديدة مع مسسؤوو‹ أاندية
اÎÙف األول التي قد “تد طوي Óوتزيد
من متاعب رئيسس نادي بارادو األسسبق .

اأحمد اŸهندي ،رئيسس ال–ادين القطري والعربي ونائب رئيسس
ال–ادين الدو‹ والأسسيوي للعبة .كما شسهد الجتماع الذي
حضسرته  15دولة ،اعتماد ÷نة اŸسسابقات لإدارة جميع البطولت
العربية بالكامل ولأول مرة واأيضسا اإقرار ÷نة التطوير و÷نة
للمراأة والرواد واللجنة الإعÓمية ” .خÓل الجتماع اŸوافقة
على انتخاب اأربعة نواب للرئيسس وفقا لتوزيع جغرا‘ يضسمن
“ثيل جميع اŸناطق العربية ويوسسع بالتا‹ قاعدة اŸشساركة ‘
اإدارة اŸكتب التنفيذي.

أاŸأنيأ

البايرن يّودع النجم Úلم وتشصابي أالونزو

حقق بايرن ميونيخ فوزا بأاربعة أاهداف لهدف على
حسس -اب ف -راي-ب-ورغ ‘ خ-ت-ام م-واج-ه-ات-ه ‘ ال-ب-ط-ول-ة
األŸانية ‘ مباراة كان ا◊دث فيها وداع النجمÚ
اŸعتزل Úفيليب لم وشسابي أالونسسو.
الفريق البافاري حسسم البطولة مبكرا قبل ثÓث
جولت وتفرغ ‘ مباراة السسبت لÓحتفال بالثÓثي
اŸعتزل لم وأالونسسو وا◊ارسس البديل توم شستاركه.
ملعب أاليانز أارينا تزين للحدث ولعبو بايرن ⁄
يخيبوا ظن ا÷ماه Òفيهم وأانهوا الشسوط األول
متفوق Úبهدف سسجله ‘ الدقيقة الرابعة أارتورو
فيدال .بعد فاصسل غنائي ب Úشسوطي اŸباراة عاد
فيدال ‘ الدقيقة  73ليضسيف الهدف الثا Êقبل أان
يرد نيلسس بيÎسسون لفرايبورج بعد ثÓث دقائق.
‘ الدقيقة  82توقف اللعب لتحية أالونسسو الذي
غادر ملعب اŸباراة وشسارك بدل منه فرانك ريبÒي
وسسط –ية ا÷مهور.
ق -ب -ل أان ي -ع -ود ا÷م-ه-ور ل-ل-تصس-ف-ي-ق م-رة أاخ-رى ‘
الدقيقة  87بخروج قائد الفريق لم الذي شسارك
بدل منه رافينيا.
‘ ال-دق-ي-ق-ة  91م-ن ع-م-ر اŸب-اراة سس-ج-ل ال-ب-دي-ل
ريبÒي هدفا ثالثا قبل أان يختتم جوشسوا كيميتشس
الرباعية ‘ الدقيقة .95
لقب البطولة هو اÿامسس على التوا‹ Ÿيونيخ ‘
اŸواسسم األخÒة ورقم  27للعمÓق األŸا Êأاجمال
واألول له –ت قيادة اŸدير الفني اإليطا‹ كارلو
أانشسيلوتي.

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

ثقافة

اإلثنين  22ماي  2017م
الموافق لـ  2٦شسعبان  1٤٣٨هـ

الدكتور ﬁي الدين عميمور ‘ ﬁاضشرة بعنابة

مسساهمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

الربيع العربي انفجاأر
طبيعي Ÿاأ عاأيشسشه الشسشباأب
من قمع واضسشطهاأد

ا◊لق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

ارتأاى الدكتور ﬁي الدين عميمور الذي حل ضشيفا على ولية عنابة أاول اأمسس ا◊ديث عن الربيع العربي الذي ششهدته عدد
لسشئلة وجب طرحها على غرار إان كان الربيع العربي مؤوامرة غربية أاو حقيقة،
من الدول العربية ،مششÒا إا ¤أان هناك عديد ا أ
ل أانظمة حطمت كÈياءه وعرضشته ıتلف أانواع القهر والظلم.
وقال بأانه جاء نتيجة انفجار طبيعي Ÿا عايششه الششباب ‘ ظ ّ

عنابة :هدى بوعطيح

تتسسبب ‘ انهيار وطننا.
وي - -رى ﬁي ال - -دي- -ن ع- -م- -ي- -م- -ور أان
ا÷زائ -ر ت -ع -رضست Ÿؤوام-رة ،م-ع-تÈا
ذلك أام -را ط -ب -ي -ع-ي-ا ع-ل-ى اع-ت-ب-ار أان
اŸؤوام -رات م-وج-ودة م-ن-ذ خ-ل-ق ال-ل-ه
األرضس ـ كما يقول ـ حيث أانها جزء
من ا◊ياة ،مؤوكدا بأان التأامر على
وطننا أامر طبيعي ألن إاسسÎاتيجية
الدول السستعمارية حماية مصسا◊ها،
ح-يث ي-رى ع-م-ي-م-ور ضس-رورة ح-م-اي-ة
مصس -ا◊ن -ا ب-أان-فسس-ن-ا ،وذلك ب-ح-م-اي-ة

األسس- -رة وا÷ار وه- -وي- -ت- -ن- -ا ودي- -ن -ن -ا
ا◊نيف.
م -ن ج -انب آاخ -ر اع -تﬁ Èي ال -دي-ن
ع -م -ي -م -ور م-ا ع-ايشس-ت-ه ب-عضس ال-دول
ال -غ-رب-ي-ة م-ن ه-ج-م-ات إاره-اب-ي-ة ه-ي
›رد أاح -داث م -فÈك -ة ،ح -يث أان -ه-ا
ع -م -ل-ي-ات ﬂاب-رات-ي-ة ،مشسÒا إا ¤أان
داعشس مولود غربي ،متسسائŸ Óاذا
ل ت -ق -وم السس -ل-ط-ات ال-غ-رب-ي-ة ب-إال-ق-اء
ال-ق-بضس ع-ل-ي-ه-م وﬁاك-م-تهم Ÿعرفة
م -ن ه-م وم-ن Áول-ه-م ،ف-م-ن م-ن-ظ-ور

ضشمن فعاليات مهرجان كان السشينمائي

ال -دك -ت -ور ع -م-ي-م-ور داعشس ه-و ول-ي-د
األن -ظ -م -ة ال -غ -رب-ي-ة لÎوي-ع الشس-ع-وب
ال- -ع- -رب- -ي- -ة واإلسسÓ- -م- -ي- -ة ،ح- -يث إان
الكثÒين وقعوا ‘ هذا الفخ ،قائÓ
ب -أان اإلنسس -ان السس -اذج ه -و م-ن ي-ق-ب-ل
اŸسس Òوراء نظرية اŸؤوامرة.
وعبّر عميمور ‘ األخ Òعن تفاؤوله
‘ اŸدى البعيد وليسس القريب خروج
األمة العربية من أازمتها ،وذلك عن
ط-ري-ق تÓ-ح-م الشس-ع-وب ف-ي-م-ا ب-ي-ن-ها
وترابطها وتضسامنها.

مركز السسينما العربية يعلن عن الفائزين بـجوائز النقاد السسنوية

دﬁ .مد عبد الكر Ëمسسعود –
مدرسسة النهضسة األدبيّة ا◊ديثة
‘ الوطن العربي – سسورية

إاششهــــــــــــــار

تهاÊ

تهنئة

يسس- -ر ع -ائ -ل -ة «سش-ع-د ال-دين»
األب واألم واإلخوة واألخوات أان
يتقّدموا لبنتهم «نادية» بأاحّر
الّتها Êوأاطيب التمنيات Ãناسسبة
‚احها وحصسولها على شسهادة
«اŸاسش ‘ »Îالق - - - - - -تصس- - - - - -اد
وبتقدير جيّد جّدا ،راج Úلها
م- -ن ال -ع -ل ّ-ي ال -ق -دي -ر ال ّ-ت -وف -ي -ق
واŸزيد من الّنجاح والتأالّق ‘
حياتها.

Ãناسسبة عيد ميÓد الÈعمÚ
ال ّصس -غÒي -ن األخ-وي-ن «حسشناوي
أام »ÚاŸولود ‘  11ماي 2010
ال -ب -ال -غ م -ن ال-ع-م-ر سس-ب-ع سس-ن-وات
وم - -ي Ó- -د الÈع - -م- -ة «حسشناوي
تسشنيم» ي - -وم  17م - -اي 2012
ال -ب -ال -غ-ة خ-مسس سس-ن-وات ،ي-ت-قّ-دم
إال -ي -ه-م-ا ال-وال-دان ال-ك-رÁان ب-ك-ل
الّتÈيكات والّتها ،Êداع Úلهما
بطول العمر.
الششعب ٢٠١٧/٠٥/٢٢

هناك من ينظر إا ¤تطّور اللغة العربّيةِ
جسس ،فÒى أاّنه نوعٌ
نظرَة ارتياٍب وتو ّ
من النحراف اللغوي عن صشيغ الفصشحى
وأاسشاليبها ،فهذا الفريق يرى أانّ ال ّسشماح
ل يبتعُد بها
بتطّور اللغة جي ًÓبعد جي ٍ
ن عّدة  ،كما
عن لغة القرآان بعد قرو ٍ
ي الذي ارتبط
يبتعد بنا عن تراثنا العرب ّ
بالّدين ارتباطاً وثيقاً ،وقد سشادت هذه
 Òمن علمائنا وباحثينا،
النظرة لدى كث ٍ
ومازالت –ُكم تفك Òكث Òمن الباحثÚ
اŸعاصشرين Œاه لغتنا العربّية.
لقد جمع علماؤونا األوائل اللغة اعتماداً على
م- -ن- -ه- -ج دق -ي -ق ،واسس -ت -ن -ب -ط -وا م -ن ال -نصس -وصس
اÛم -وع -ة ضس -واب -ط –ّك -م ال -ك Ó-م ال -ع -ربّ-ي،
واسس -ت -ط -اعت ه -ذه الضس -واب -ط تصس -وي -ر ال-واق-ع
ي تصسويرا صسادقا حتى نهاية القرن الثاÊ
اللغو ّ
ال-ه-ج-رّي .وم-ن-ذ ب-داي-ة ال-ق-رن الّ-ث-الث الهجرّي
اع-ت-م-د ال-ل-غ-وي-ون ع-ل-ى ال-نصس-وصس ال-تي جمعها
أاسسُÓ-ف-ه-م ،ووق-ف-وا ب-ال-ل-غ-ة ع-ن-د ح-دوٍد م-كانّيٍة
وزم -ان ّ-ي ٍ-ة ،ون -ظ-روا إا ¤م-ا جs-د م-ن ظ-واه-ره-ا
ن -ظ -رة م -ع -ي -ارّي -ة ‘ ضس -وء الضس -واب-ط ال-ت-ي ”
اسس -ت -ن -ب -اط-ه-ا ،وظّ-ل-ت ال-ل-غ-ة ت-ن-م-و وت-ت-ط-ور ‘
اسس -ت -ع -م -الت ال -ك -ت -اب واألدب-اء ،وال-ل-غ-وي-ون ل
يلتفتون إا ¤هذا التطور ،وإاذا التفتوا إاليه كان
ذلك ‘ إاطار ما صسنّفه بعضسهم عن ◊ن العامة
واÿاصسة ،وظلّ األمر هكذا حتى بدايات القرن
اŸاضسي.
ُتعرف اللغة العربية التي نتكلم بها حاليا باللغة
الباقية وقد نشسأات هذه اللغة ببÓد ا◊جاز ثم
انتشسرت ‘ كث Òمن جوانبها ،وأاقدم ما وصسل
ه -ي ب -عضس ال -ن -ق -وشس وال -ع Ó-م -ات ال -ت -ي ي-ع-ود
تاريخها إا ¤القرن الثا ÊاŸيÓدي ،وأاقدم ما
وصسل من آاثارها الباقية الشسعر والن Ìا÷اهليÚ
وجمعا ‘ القرن األول للهجرة وÁثÓن اكتمال
ه -ذه ال -ل-غ-ة ،ال-ت-ي ت-غ-ل-بت ل-ه-ج-ة م-ن ل-ه-ج-ات-ه-ا
واسستأاثرت Ãيادين األدب ‘ ﬂتلف القبائل
مع فروق دقيقة.

ف - -م - -ا ال- -ل- -غ- -ة؟ وك- -ي- -ف نشش- -أات ال- -ل- -غ- -ات
لو¤؟ أاه -ي وح-ي م-ن ع-ن-د
لنسش -ان -ي -ة ا أ
ا إ
Óنسش-ان؟ أام ه-ي م-ن وضش-ع
ال -ل -ه ع -ل -م -ه-ا ل -إ
لنسش -ان؟ وك -ي -ف صش-ن-ع-ه-ا؟ ث-م م-ا ال-ل-غ-ة
ا إ
ال -ع-رب-ي-ة؟ وك-ي-ف ول-دت؟ وم-ت-ى..؟ وم-ا
هي أاهم مراحل تطورها..؟
معرفة ضسرورة وضسع و–ديد مفهوم وتعريف
للغة ومدى دور ذلك ‘ حياة اإلنسسان كونها
الوسسيلة الوحيدة لنشسأاة اŸعرفة اإلنسسانية.
إان تعدد اŸفاهيم والتعاريف ‘ –ديد ماهية
اللغة كونها الوسسيلة األو ¤والوحيدة للتفاهم
البشسري وŸعرفة اآلراء والنظريات العلمية التي
عرضست اŸوضسوع جاءت أاهمية بحثنا هذا كونه
ﬁاولة بسسيطة لتحديد ومعرفة اللغة ونشسوئها
ومراحل تطورها.
أاول :التمهيد
 ⁄ت -ك -ن ك -ل -م -ة ل-غ-ة (ت-ع-ن-ي ق-دÁا ‘ م-ع-ن-اه-ا
ومفهومها كما تدل عليه ‘ الوقت ا◊اضسر.
وذلك Ÿا أاصس -اب -ه -ا م -ن ت -ط -ور ل -غ -وي ك -ب‘ Ò
معانيها اıتلفة ودللتها وتشسعب فروعها.
وكان العرب يعÈون عن أافكارهم بكلمة أاخرى
ه -ي (ال -لسس -ان) ،ك-ون-ه-ا ت-ع-د ال-ك-ل-م-ة اŸشسÎك-ة
ب -ال-ل-ف-ظ واŸع-ن-ى ‘ م-ع-ظ-م ال-ل-غ-ات السس-ام-ي-ة
شس -ق -ي -ق -ات ال -ل -غ -ة ال-ع-رب-ي-ة .وإان ال-ع-رب ك-ان-وا
يطلقون على الضسوضساء التي ل طائل من ورائها
(لغوا) من الفعل (أالغى) يلغي Ãعنى أابطل ،أاي
عّد ذلك لغوا .وجاء ‘ الصسحاح أان (لغا – يلغو
– لغوا) ،أاي قال باط .Óيقال :لغوت باليم،Ú
والsلَغا :الصسوت مثل الوَغاَ ،ولِغي بِِه ،أاي لِهج به،
َولِغي بالشسراِب :أاك Ìمنه .يقول ابن منظور هي
ُفعَلة ،من َلَغوت – أاي تكلمت ،أاصسلها ُلْغَوة.،
(ككرٍة ،وُقَلة .ولهذا ‚د أاّن العرب Áيزون بÚ
اللغة واللغو .اللغة كÓم يقصسد به معنى مفيدا،
وأام -ا ال -ل -غ -و ف -ك-ل-م م-ن غ Òرؤوي-ة وت-ف-ك Òوه-و
الكÓم اŸهمل ‘ ،ح Úاللغة هي الكÓم غÒ
اŸهمل.

اختتام ششهر الÎاث والراوق الوطني للفنون التششكيلية

لو¤
““ الششعب““ :ينتظران يكششف اليوم مركز السشينما العربية عن قائمة الفائزين ‘ النسشخة ا أ
لفضشل إا‚ازات السشينما العربية خÓل  ،٢٠١6وسشوف
من جوائز النقاد السشنوية التي ُتمنح أ
يقوم اŸركز بتوزيع ا÷وائز على ضشمن فعاليات الدورة الـ  ٧٠من مهرجان كان السشينمائي.
اÙل- -ل السس- -ي- -ن- -م -ائ -ي ع Ó-ء ك -رك -وت -ي ،الشس -ريك وب- -ل- -ورة آلرائ- -ه- -م ‡ث- -ل- -ة ‘ األفÓ- -م اŸرشس -ح -ة
اŸؤوسسسس ‘ مركز السسينما العربية ورئيسس ›لسس والفائزة ،هو ‘ حّد ذاته هدف يسستحق ما ُبذل من
إادارة شسركة ““ماد سسوليسسيون““ التي تنظم فعاليات جهد .وإاذا أاضسفنا إاليه دور ا÷وائز ‘ دعم السسينما
اŸرك - -ز ،ق - -ال ع - -قب اإلع Ó- -ن ع - -ن ال- -ف- -ائ- -زي- -ن العربية وترويج أافضسل أافÓمها ،فسستكون النسسخة
““ع Èجوائز النقاد السسنوية يسستمر مركز السسينما األو ¤من ا÷وائز ‚حت إا ¤حّد كب– ‘ Òقيق
العربية ‘ دعم السسينما العربية والÎويج لها على األهداف التي أاُطلقت اŸبادرة من أاجلها““.
اŸسستوي Úالعربي والدو‹ ،هذه اŸبادرة جزء من ج -وائ -ز ال -ن -ق -اد السس -ن -وي -ة ُت-م-ن-ح ألفضس-ل إا‚ازات
ال-وسس-ائ-ل ال-ت-ي نسس-ت-خ-دم-ه-ا ل-ت-حقيق ذلك ،وسسوف السس -ي -ن -م-ا ال-ع-رب-ي-ة سس-ن-وًي-ا ‘ ف-ئ-ات أافضس-ل ف-ي-ل-م،
يكون هناك اŸزيد من اŸبادرات التي تسساعد ‘ ﬂرج ،م - -ؤول - -ف‡ ،ث- -ل- -ة و‡ث- -ل ،تضس- -م ‘ ÷ن- -ة
ان -تشس -ار السس -ي -ن -م-ا ال-ع-رب-ي-ة بشس-ك-ل أاك Ìرسس-وًخ-ا““– .ك-ي-مها  2٤م -ن أاب -رز ال -ن-ق-اد ال-ع-رب واألج-انب
ويضسيف ماهر دياب الشسريك اŸؤوسسسس ‘ مركز ينتمون إا 15 ¤دولة بأانحاء العا ،⁄وهو ما يحدث
السسينما العربية و«ماد سسوليسسيون ““واŸدير الفني
ألول م -رة ‘ ت -اري -خ السس -ي -ن-م-ا ال-ع-رب-ي-ة ،وق-د وق-ع وق - - - - - - - - - - -د ك - - - - - - - - - - -ان م - - - - - - - - - - -ن ب÷ Úن - - - - - - - - - - -ة
ل-لشس-رك-ة ““ج-وائ-ز ال-ن-ق-اد السس-ن-وي-ة سس-تسس-تمر سسنوًيا الخ -ت -ي -ار ع -ل -ى ال -ق -ائ -م -ة ال -ن -ه -ائ -ي -ة اŸرشس -ح -ة –ك -ي -م ج -وائ -ز ال -ن -ق -اد السس-ن-وي-ة اŸصس-ري سس-مÒ
خÓل دورات مهرجان كان السسينمائي ،خاصسة مع للجوائز وفًقا Ÿعاي Òتضسمنت أان تكون األفÓم قد فريد والفلسسطيني بشسار إابراهيم اللذان رح Óعن
وجود ›موعة من أافضسل النقاد العرب واألجانب ُعرضست ألول مرة دولًيا ‘ مهرجانات سسينمائية العا ⁄هذا العام قبل أان يÎكا بصسمتهما ‘ اختيار
اŸتابع Úللسسينما العربية ،وسسنسسعى لتوسسيع اللجنة دولية خارج العا ⁄العربي خÓل عام  ،201٦وأان األع -م -ال والسس -ي -ن-م-ائ-ي ÚاŸرشس-ح÷ Úوائ-ز ه-ذا
لتشسمل نقاد من بÓد وثقافات أاخرى““.
تكون إاحدى جهات اإلنتاج عربية (أاًيا كانت نسسبة ال- -ع- -ام .ق- -ائ- -م- -ة ال -ن -ق -اد اŸشس -ارك ‘ Úت -رشس -ي -ح
بينما يقول الناقد أاحمد شسوقي مدير جوائز النقاد وشسكل مشساركتها بالفيلم) ،باإلضسافة إا ¤أان تكون واخ-ت-ي-ار ج-وائ-ز ال-ن-ق-اد ضس-مت ال-ن-اق-د السس-ينمائي
““ما حققته ا÷وائز من تواصسل وتفاعل ب Úالنقاد ،األفÓم طويلة (روائية أاو وثائقية).
ا÷زائري نبيل حاجي.

الششعب ٢٠١٧/٠٥/٢٢
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اللغ ــ ة ب ـــ  Úا ل ن شسش ــــ اأ أ ة و ا لت ط ـــ ّو ر

ا÷زائر اسشتطاعت بناء دولة ل تزول بزوال الرجال

وزير الثقافة والتصسال األسسبق ﬁي
ال- -دي -ن ع -م -ي -م -ور و‘ ﬁاضس -رة ل -ه
بعنوان ““حكايات الربيع العربي ““قال
بأان ا÷زائر  ⁄تعشس ربيعا عربيا،
ذلك ألن أاب -ن -ائ -ه -ا  ⁄ي -ع-يشس-وا قسس-وة
وفجور وقمع األنظمة ،كما عرفته
تونسس ‘ عهد زين العابدين بن علي،
وليبيا ‘ عهد معمر القذا‘ ،مشسÒا
إا ¤أان ال - - - -ت - - - -ع- - - -ايشس ب Úا◊اك- - - -م
واÙكوم  ⁄يكن موجودا ‘ هذه
ال- - -دول ،ح - -يث رفضس ﬁي ال - -دي - -ن
عميمور مقولة أان هذه الثورات هي
م- -ؤوام- -رة غ- -رب -ي -ة ،ق -امت ب -ه -ا أاي -اد
أاجنبية.
وقد اختصسر الدكتور عميمور عدم
وق- -وع ا÷زائ- -ر ‘ رب- -ي- -ع ع -رب -ي ‘
سسبب Úرئيسسي ،Úأاولهما أانها  ⁄تعشس
الفجور الذي كان سسائدا بهذه الدول،
وثانيها أان ا÷زائر اسستطاعت إاقامة
دول - - -ة ل ت - - -زول ب - - -زوال األح - - -داث
وال- -رج -ال ،ق -ائ  Ó-إان -ه ب -ال -رغ -م م -ن
األخ -ط -اء وال -عÌات ال -ت -ي ع -رف -ت -ه-ا
“كنت من اÿروج
ا÷زائر ،إال أانها ّ
م -ن ال -عشس -ري -ة السس -وداء بسس Ó-م ،و⁄

١

العدد
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أاحمد نعيمي يتّوج بلقب مدرسسة أا◊ان والشسباب باŸدية
أاسشدل السشتار مؤوخرا على تظاهرة ششهر
الÎاث والطبعة السشادسشة للرواق الوطني
للفنون التششكيلية بدار الثقافة حسشن
ا◊سشني باŸدية ،بحضشور رئيسس بلدية
عاصشمة التيطري ،ومدراء الثقافة،
الششباب ،التششغيل ،الذاعة اÙلية وبعضس
لعÓن
العائÓت اللمدانية ،فضش Óعلى ا إ
لو‘ ¤
عن قائمة اŸتوج ÚباŸراتب ا أ
لوŸ ¤درسشة أا◊ان والششباب
الطبعة ا أ
اŸنظمة –ت رعاية وا‹ الولية.

اŸدية :م.أام Úعباسس

أاعلنت ÷نة التحكيم خÓل ا◊فل عن اŸتوج
بلقب هذه اŸدرسسة اŸنظمة من طرف الرابطة
Óب-داع ،ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع م-دي-ري-ة الشسباب
ال-ولئ-ي-ة ل -إ
ودي -وان م -ؤوسسسس -ات الشس -ب -اب ب -ه -ذه ال-ولي-ة ،ح-يث
عادت اŸرتبة األو ¤للفنان أاحمد نعيمي ابن
مدينة قصسر البخاري ،متبوعا ‘ اŸرتبة الثانية
بالشساب سسّد ﬁمد ياسسر ابن اŸدية ،فيما رجعت
اŸرتبة الثالثة إا ¤الشساب عبد القادر بهلو‹ من
مدينة شسÓلة العذاورة.
هذا وبينما  ⁄يتمالك مدير الثقافة عومر رغال

الششعب ٢٠١٧/٠٥/٢٢

ن -فسس-ه م-داع-ب-ا أاوت-ار ق-ي-ت-ارت-ه افÎاضس-ي-ا ‘ ،ه-ذا
ال-ن-ه-ائ-ي Ãشس-ارك-ة  10م -ت -ن -افسس ‘ ،Úح-ال-ة م-ن
اإلع -ج -اب ال -ك -ب Òألداء ك -ل م -ن الشس -اب Úب -ه -ل-و‹
ونعيمي ‘ ديو أاطرب فيه ا◊ضسور بإاحدى روائع
الفنان رابح درياسسة ،منحت ÷نة التحكيم جائزتها
إا ¤الشسابة اليافعة ريحانة مشستنل من اŸدية‘ ،
وقت أاعلنت ا÷هة اŸنظمة لهذه التظاهرة قيام
مديرية الثقافة بهذه الولية Ãنح هؤولء الشسباب
بطاقات مهنية للفنان ،إا ¤جانب تعهدها بالسسماح
لهؤولء خريجي هذه اŸدرسسة باŸشساركة ‘ جولة
فنية ‘ ربوع الولية خÓل شسهر سسهرات الشسهر
الفضسيل و احياء أايام الصسيف.
أاكد األسستاذ أانفوسسي أاحد أاعضساء ÷نة التحكيم
بأان طلبة نهائي هذه التظاهرة كانو فى اŸسستوى،
‘ ح Úأاوضسحت الطفلة ريحانة بأانها جد فرحة
بهذا التأالق ،فيما قال بهلو‹ بأانه قد تعلم كثÒا ‘
ه -ذه اÙط -ة ال -ف -ن -ي -ة ،شس -اك -را ب -ه-ذه اŸن-اسس-ب-ة
األسستاتذة الذين راقفوه ‘ هذه التجربة ،بينما ⁄
ي ّ-ت -أاخ -ر ال -ف -ن -ان ن -ع -ي -م-ي ‘ إاه-داء ه-ذا ال-ت-ت-وي-ج
والتكر Ëإا ¤اŸدرسسة األندلسسية بقصسر البخاري،
مثنيا على تفاعل ا÷مهور مع أادائه اŸميز وكذا
األسساتذة الذين صسقلوا موهبته الفنية.

ANEP GRAT 0072

اإلثنين  ٢٢ماي  ٢٠١٧م الموافق لـ  ٢٦ششعبان  ١٤٣٨ه ـ

info@ech-chaab.com / www.ech-chaab.com
seharasmal-echaab@hotmail.fr
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الدكتور جمل ينصشح بإاتباع نظام حياة صشحي بعد ششفط الدهون

تهيئة اŸريضض نفسشيا وجسشديا للحصشول على نتائج
نتائج مرضشية والتخوف ›رد وهم

لششخاصص الذين ينوون القيام بششفط الدهون داعيا إاياهم
قدم الدكتور الطاهر جمل ﬂتصص ‘ ا÷راحة التجميلية ‘ حوار مع ““الششعب““ نصشائح هامة ل أ
إا ¤ضشرورة ا’سشتعداد للحفاظ على جسشم سشليم خال من الدهون بعد ا÷راحة من خلل إاتباع نظام حياة صشحي يتضشمن القيام بحمية غذائية صشحية
و‡ارسشة “ارين رياضشية بصشفة منتظمة.

áÑW É«fƒ°U ¬JQhÉM

^^ الششعب :يعت Èششفط الدهون
من عمليات التجميل التي باتت تهم
ال -ك -ث Òم -ن ال -نسش -اء ،م -اه -ي أاح -دث
التقنيات اŸسشتخدمة حاليا ؟
^ د .الطاهر جمل :أاكيد أان عملية
شش -ف -ط ال -ده -ون م -ط -ل -وب-ة أاك Ìم-ن ق-ب-ل
النسشاء اللواتي يعان Úمن زيادة ‘ الوزن
وي-ع-تÈن-ه-ا وسش-ي-ل-ة ف-ع-ال-ة وسش-ري-ع-ة إلزالة
اÓÿي -ا ال -ذه-ن-ي-ة اÎŸاك-م-ة ‘ ﬂت-ل-ف
أانحاء ا÷سشم ،ويجب معرفة أان ششفط
الدهون ليسشت عملية إلنقاصض الوزن وإا‰ا
ل -ل -ت -خ -لصض م -ن الشش -ح -وم ،ح-يث ل Áك-ن
إاجراءها لششخصض يعا Êمن زيادة كبÒة ‘
الوزن.
وف- -ي- -م- -ا ي- -خصض أاح- -دث ال- -ت- -ق- -ن- -ي -ات
اŸسشتخدمة لششفط الدهون ،فهي على
العموم عملية جراحية تقليدية بسشيطة إال
أانها تتطلب مهارة عالية وتركيز من قبل
الطبيب ا÷راح إلزالة كميات كبÒة من
ال- -ده- -ون اÎŸاك- -م -ة –ت ا÷ل -د حسشب
ح -ال -ة ك -ل شش -خصض ،وت -ت -م ع-م-ل-ي-ة شش-ف-ط
الدهون ‘ أاي جزء من أاجزاء ا÷سشم
ك-ال-ب-ط-ن واألرداف وال-ف-خذين والذراعÚ
وال-ظ-ه-ر،ح-يث ي-ق-وم ا÷راح ب-ع-م-ل فتحة
صش -غÒة ‘ ا÷ل -د ي -ت -م م -ن خ Ó-ل -ه-ا ن-زع
وإازالة الدهون الزائدة باسشتخدام جهاز
ششفط.
^^ م -ا ه -ي شش -روط ال -ق-ي-ام ب-ه-ذه
ال- -ع -م -ل -ي -ة ؟ وه -ل Áك -ن أان تشش -ك -ل
خطرا على صشحة الششخصص؟
^ ل -يسض صش -ح-ي-ح-ا أان شش-ف-ط ال-ده-ون
ع -م -ل -ي -ة خ -طÒة وÁك-ن أان ت-ك-ون ل-دي-ه-ا
مضش -اع -ف -ات ع -ل -ى ا÷سش -م ،ه-ذا م-ف-ه-وم
خاطئ ألنه اإلجراء األك Ìآامنا وانتششارا،
ح -يث تسش -ت -خ -دم ع -م-ل-ي-ة شش-ف-ط ال-ده-ون
بششكل أاسشاسشي لتحسش ÚاŸظهر اÿارجي
للششخصض أاك Ìمن اسشتخدامها لفوائدها
الصشحية للجسشم ،و‘ كث Òمن ا◊الت
Áك -ن ل-ل-م-ريضض أان ي-ح-ق-ق ه-ذه ال-ف-وائ-د

وأاح -ي-ان-ا أافضش-ل م-ن-ه-ا ل سش-ي-م-ا إاذا ت-ب-ن-ى
ن -ظ -ام ح -ي -اة صش -ح -ي اŸت-م-ث-ل ‘ ح-م-ي-ة
غ -دائ -ي -ة صش -ح -ي -ة غ Òق -اسش -ي -ة و“اري -ن
رياضشية منتظمة ونوم جيد.
قبل الششروع ‘ القيام بعملية ششفط
ال -ده -ون ي-جب إاج-راء ال-ت-ح-ال-ي-ل ال-ط-ب-ي-ة
الÓزمة والتأاكد من أان اŸريضض ل يعانى
من أاية مششاكل صشحية لسشيما الأمراضض
اŸزم-ن-ة ك-السش-ك-ري وارت-ف-اع ضش-غ-ط الدم
وأامراضض القلب،لتفادي الوقوع ‘ أاخطاء
قد تؤودي إا ¤حدوث مضشاعفات خطÒة.
فعلى مسشتوى عيادة ”” مايرون ”” نقوم
ب -ت -ه -ي-ئ-ة اŸرضش-ى م-ن ﬂت-ل-ف ال-ن-واح-ي
نفسشيا وجسشديا ،حيث يتم إاجراء فحصض
ششام Óقبل القيام بعملية ششفط الدهون
من خÓل القيام بتحاليل الدم ،والفحصض
من قبل ﬂتصض ‘ التغذية واألمراضض
ا÷ل- -دي -ة Ÿع -رف -ة ح -ال -ة ا÷ل -د وك -م -ي -ة
الدهون التي يجب إازالتها.
وم- -ن اŸف- -روضض أان ي- -ق- -وم ال- -ط- -ب -يب
ال -ن-فسش-ي Ãع-اي-ن-ة وف-حصض اŸريضض ق-ب-ل
القيام بالعملية Ÿعرفة األسشباب ا◊قيقية
وراء اختياره حل ششفط الدهون وهل هو
اق -ت -ن -اع شش -خصش -ي أام ه-دف-ه ت-ل-ب-ي-ة رغ-ب-ة

ششخصض آاخر ومعرفة مدى –مله وتقبله
ل -ل -ن -ت-ائ-ج ،ك-ون الق-ت-ن-اع الشش-خصش-ي م-ه-م
ل -ل -ح -ف -اظ ع -ل -ى جسش -م م -ث -ا‹ خ -ال م -ن
ال -ده -ون وال -وزن ال -زائ -د ب -ع -د ال -ع -م -ل-ي-ة
ا÷راحية ،فإاذا  ⁄يكمن اختيار ششخصشي
فقد يسشتحمل مدة  ٣أاو  ٤أاششهر فقط
وب -ع -ده -ا ي -ف -ق -د ال -رغ-ب-ة وي-ت-ع-ود ح-ال-ت-ه
ك -السش -اب -ق ،و‘ ه-ذه ا◊ال-ة ي-نصش-ح ب-ع-دم
القيام بها أاصش.Ó
^^ كم تسشتغرق العملية ،وما هي
تأاثÒاتها ا÷انبية ؟
^ اŸدة التي تسشتغرقها العملية تقاسض
حسشب اŸن -اط -ق ال -ت -ي ي -ت -م ف-ي-ه-ا شش-ف-ط
الدهن وكمية الششحوم التي يجب إازالتها،
إاذ Áكن أان تصشل مدة القيام بالعملية إا¤
سشاعة أاو أاك Ìلذلك فهي –تاج إا ¤مهارة
عالية ،حيث أان ا÷راح ل يرى الدهن
ولكن يسشتششعره با÷لد ،وهو يختار العمق
اŸن -اسشب ل -يسش -اع -د ا÷ل -د ع -ل -ى سش-رع-ة
اللتئام والتماسشك من جديد.
وليسض غريبا ‘ حال ظهور بعضض اآلثار
ا÷انبية التي تصشاحب العملية ا÷راحية
كحدوث بعضض الكدمات ‘ مكان العملية
وال -ت -ي ل -ن ت -ب -ق-ى ل-فÎة ط-وي-ل-ة ب-ل ت-زول

ت- -دري- -ج- -ي- -ا ،.وم -ن اÙت -م -ل أان يصش -اب
اŸريضض بانتفاخ وتورم ‘ منطقة الششفط
بعد إاجراء العملية ،ثم يختفي بعد أاسشابيع
ق -ل -ي -ل -ة ،ف  Ó-ي -جب اÿوف لن ذلك أام -ر
طبيعي يحدث ‘ أاي نوع من العمليات
ا÷راحية.
^^ هل Áكن أان يتخلصص اŸريضص
م- -ن ال- -ن- -دب- -ات ال- -ت- -ي ت- -ظ- -ه- -ر ب -ع -د
ا÷راحة التجميلية ؟
^ التخلصض من الندبات التي تظهر بعد
القيام بعملية ششفط الدهون ليسشت مهمة
الطبيب ا÷راح بل Áكن أان يسشاهم ‘
ذلك بنسشبة  5٠باŸائة فقط واإ‰ا يتم
التخلصض من أاثار العملية ا÷راحية حسشب
نوعية ا÷لد ،فاألششخاصض الذين Áلكون
بششرة سشمراء من الصشعب أان تزول الندبات
التي تÎكها ا÷راحة ،أاما اأصشحاب البششرة
البيضشاء فان درجة التئام ا÷رح لديهم
تكون أافضشل وذلك لعدة أاسشباب من بينها
الوراثية وكذا اختÓف ا÷ينات.
ولكن على العموم من اجل ا◊صشول
على نتيجة جيدة فيما يخصض اŸدة التي
يسشتغرقها ا÷رح لÓلتئام وزوال الندبات
يجب القيام بعÓج فعال والتأاكد من عدم

تتلقى فيها اÈÿات مع أاحدث التقنيات الطبية

ح -دوث ال -ت -ه -اب ج -ل -دي وا◊ف -اظ ع-ل-ى
ن- -ظ- -اف- -ة اŸن- -ط- -ق- -ة ال- -ت- -ي خضش -عت إا¤
ا÷راحة لن الطبيب ل Áكن أان يسشاهم
‘ التخلصض من اآلثار والعÓمات اŸتبقية
على ا÷لد.
^^ م -ا ه -ي أاه -م اÿط -وات ال -ت -ي
لب-ق-اء ع-ل-ى جسش-م
ي -جب إات -ب -اع-ه-ا ل -إ
نحيف بعد العملية؟
^ يجب اأن يقتنع الششخصض الذي ينوي
ال -ق -ي -ام بشش -ف -ط ال -ده-ون ب-ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ة
للحصشول على نتائج جيدة فإاذا  ⁄تكن
رغبته فلن يسشتطيع ا◊فاظ على جسشم
خا‹ من الدهون Ÿدة طويلة ،لن العملية
ا÷راحية ل تكفي للحصشول على جسشم
ن -ح -ي-ف ع-ل-ى اŸدى ال-ط-وي-ل ،ف-ال-ط-ب-يب
يبذل قصشارى جهده لتلبية رغبات الزبائن
واإرضشاءهم من خÓل تقد Ëنتائج جيدة
‘ اإزالة الششحوم اÎŸاكمة لكن تنتهي
مهمته عند هذا ا◊د ،ويبقى الششخصض
مسشؤوول عن ا◊فاظ على وزنه.
وم- -ن ب Úأاه- -م اÿط -وات ال -ت -ي ي -جب
إاتباعها بعد عملية ششفط الدهون ضشرورة
الل-ت-زام ب-ح-م-ي-ة غ-ذائ-ي-ة صش-ح-ي-ة لتفادي
تراكم الدهون ›ددا ‘ أارجاء ا÷سشم
وهذا ل يعني أان Áتنع الششخصض عن األكل
إا ¤درجة اإصشابته بأامراضض أاخرى خطÒة
واإ‰ا ينصشح باسشتهÓك اŸواد الغذائية
اÿالية من السشكريات والدهون كاÿضشر
والفواكه باإلضشافة إا‡ ¤ارسشة “ارين
ري -اضش -ي -ة بضش-ف-ة م-ن-ت-ظ-م-ة لضش-ب-ط شش-ك-ل
ا÷سشم Ÿدة طويلة.

ا÷زائريون يششكلون حصشة األسشد بعيادة ““مايرون““
’ط-ب-اء
ال -دك -ت -ور ال -ط -اه -ر ج-م-ل م-ن أافضش-ل ا أ
اıتصش ‘ Úا÷راحة التجميلية ‘ تونسص نظرا
Èÿته الطويلة التي اكتسشبها بفضشل اŸمارسشة
Ãسش -تشش -ف -ي -ات ف -رنسش -ي -ة وأام-ري-ك-ي-ة ،إا’ أان-ه ⁄
يرغب ‘ ا’سشتمرار ‘ العمل باÿارج بل فضشل
ال- -ع- -ودة إا ¤وط- -ن- -ه،ح- -يث ق -ام ب -إانشش -اء ع -ي -ادة
““مايرون““ التي توفر خدمات طبية متنوعة ‘
ج -م -ي -ع ال -ت-خصشصش-ات ت-ت-لق-ي ف-ي-ه-ا اÈÿات م-ع
احدث التقنيات الطبية.
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أاكد الدكتور الطاهر جمل أان عيادة”” مايرون”” تسشتقبل
عددا كبÒا من اŸرضشى ا÷زائري Úالذين يأاتون إاليها
خصش-يصش-ا ل-ل-عÓ-ج م-ن ﬂت-ل-ف األم-راضض اŸسش-ت-عصش-ي-ة،
حيث تسشتقطب العيادة من  5إا ٦ ¤مريضض جزائري ‘

األسش -ب -وع ل -ت -ل -ق -ي ال -ع Ó-ج ل سش-ي-م-ا م-ا ت-ع-ل-ق ب-ج-راح-ة
اŸفاصشل والعظام والقلب وحتى ا÷راحة التجميلية
التي يقوم بها بصشفة اك Èضشحايا حوادث اŸرور وكذا
اŸصشاب Úبالتششوهات اÿلقية والذين يعانون من الفتق،
باإلضشافة إا ¤عÓج أامراضض أاخرى كداء سشبينابيفيدا
الذي يصشيب عددا كبÒا من األطفال ‘ ا÷زائر،وكذا
ﬂتلف أانواع السشرطان.
وأاششار إا ¤أان أاطباء العيادة قاموا بإاجراء عمليات
جراحية ناجحة لفائدة رياضشي Úجزائري Úبفضشل فريق
م-ت-ك-ام-ل م-ت-ع-دد اŸه-ارات م-ن خÓ-ل ت-دخ-ل-ه-م ل-ل-ق-يام
بأاصشعب العمليات ا÷راحية التي  ⁄يتمكن أاطباء ‘
دول أاخرى إا‚احها كجراحة العمود الفقري واŸفاصشل
واليد والسشاق ،حيث اسشتطاعت ””مايرون”” أان تتميز عن
العيادات األخرى ‘ وقت قصش Òبفضشل اÛهوذات
الكبÒة الذي يبذلها طاقمها الطبي اıضشرم ‘ السشهر
على ضشمان العÓج النوعي والفعال لفائدة اŸرضشى.

وفيما يخصض أاسشعار العÓج بعيادة ””مايرون”” الطبية
أاجاب الدكتور جمل أانها تختلف حسشب حالت اŸرضض
والعمليات ا÷راحية التي يقوم بها األطباء اıتصشون
‘ ﬂتلف التخصشصشات مؤوكدا أان ثمن العÓج لفائدة
اŸرضشى ا÷زائري Úمقبول و‘ متناولهم لسشيما إاذا
ق -ارن -ا ذلك م -ع األسش -ع -ار ال-ت-ي ت-ق-دم-ه-ا اŸسش-تشش-ف-ي-ات
األوربية كفرنسشا التي تفرضض إاجراءات إادارية صشارمة
ل -ل -حصش -ول ع-ل-ى ت-أاششÒة ال-دخ-ول إا ¤أاراضش-ي-ه-ا ل-ل-عÓ-ج
الطبي ،وهو ما جعل ا÷زائريون يفضشلون التوجه إا¤
تونسض لتلقي العÓج من ﬂتلف األمراضض.
وأاثبتت نتائج عÓج اŸرضشى بعيادة ””مايرون”” على
أان -ه -ا ت -ت -م-ي-ز Ãواصش-ف-ات وج-ودة ع-ال-ي-ة ت-تÓ-ق-ى ف-ي-ه-ا
اÈÿات مع أاحدث التقنيات الطبية ‘ بيئة صشحية توفر
خصش -وصش -ي -ة وراح -ةŒ ،ع -ل -ه -م يشش -ع -رون ب -أام -ان ،ح-يث
تسشتقطب اŸرضشى من ﬂتلف ا÷نسشيات األجنبية من
بينهم األوربيات اللواتي يأات Úخصشيصشا للقيام بعمليات

Œميل الوجه وا÷سشم وششفط الدهون وŒميل الصشدر،
نظرا لسشتعمال العيادة أاحدث التقنيات ‘ ا÷راحة
التجميلية والتي ل تختلف عن نظÒتها األوربية وأاطباء
ﬂتصش -ون ل -دي -ه -م اÈÿة وال -ك-ف-اءة اŸط-ل-وب-ة ‘ ه-ذا
اÛال،زيادة على انخفاضض تكلفة العÓج التي توفرها
العيادة مقارنة ببلدان أاخرى رائدة ‘ ›ال الطب.
وحسشب ﬂتصشون فان  ٤٠باŸائة من النسشاء اللواتي
ي-ج-ري-ن ع-م-ل-ي-ات ال-ت-ج-م-ي-ل غ-اي-تهن ششفط الذهون من
ا÷سشم وŒميل الصشدر ل سشيما اŸصشابات بداء سشرطان
الثدي اللواتي قمن بعملية السشتئصشال الكامل ويحلمون
باسشÎجاع مظهرهم السشابق ‘ ،ح Úأان  ٢٠باŸائة
يفضشلن القيام بجراحة Œميل الوجه نظرا لتطور طب
ال -ت -ج -م -ي-ل ‘ ت-ونسض ،وه-و األم-ر ال-ذي ج-ع-ل األج-انب
يضش -ع -ون ث -ق -ة ك -بÒة ‘ األط-ب-اء ال-ت-ونسش-ي Úوي-ق-ط-ع-ون
مسشافات طويلة للحصشول على نتائج فعالة مرضشية بأاقل
تكلفة.

اإ’ثن ٢٢ Úماي  ٢01٧م
الموافق لـ  ٢٦ششعبان  1٤3٨هـ

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

›™ªà

رإئحة إلّتوإبل وإلبهارإت تسستعجل دخول شسهر رمضسان
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تحضسيـ ـ ـر الّتوابـ ـ ـل بالمنـ ـ ـزل
ميـ ـ ـزة سسك ـ ـان األوراسس
غير بعيد عن سشوق الرحبة بالقرب من
ال-مسش-رح ال-ج-ه-وي ل-ب-ات-ن-ة ،صش-ادف-ن-ا بعضض
النسشوة منهمكات في اقتناء بعضض التوابل
الهامة على غرار الكسشبر ،حيث اأششارت
اإح-داه-ن اأن-ه-ا ت-فضش-ل اق-ت-ن-اء ال-ت-واب-ل ف-ي
شش -ك -ل -ه -ا ا’أصش-ل-ي ل-ت-ق-وم ب-ع-ده-ا ب-غسش-ل-ه-ا
وت-ج-ف-ي-ف-ه-ا ث-م ط-ح-ن-ه-ا واسش-ت-ع-م-ال-ه-ا ف-ي
الطهي خلل الششهر الفضشيل ،كونها ’ تثق
في الطريقة التي يقوم بها الباعة بتحضشير
ال -ت -واب -ل وط -ح -ن -ه -ا ،خ -اصش -ة م -ع ان -تشش-ار
ا’أمراضض وا’أوبئة حيث اأكدت اأنها تعتمد
عليها في باقي اأششهر السشنة ،حيث تجد
بين حبات التوابل التي لم تطحن بعضض
حبات الحجارة واأحيانا التراب.
واأضشافت اأنها تقوم بهاته العملية بمششاركة
اإحدى جاراتها حيث تتعاونان في تنظيفها
وط -ح -ن -ه -ا واق -تسش -ام -ه -ا ب -ع -د ذلك ،ح-يث
تعمدان الى اقتناء كميات كبيرة من التوابل
وغسشلها وتجفيفها في الششمسض عن طريق
نششرها تحت اأششعة الششمسض خلل ششهر
شش -ع -ب -ان وب -ع -د اأن ت-ج-ف ت-ق-وم اإح-داه-م-ا
بطحن كل نوع على حدة .ونفسض الششيء
ب -ال -نسش -ب -ة ل -ت -حضش -ي -ر ال -ف -ريك ال -ذي ي-ت-م
ت-ن-ظ-ي-ف-ه وتصش-ف-ي-ت-ه م-ن الشش-وائب ،ليعطي
ل-لشش-ورب-ة ن-ك-ه-ت-ه-ا ال-م-م-ي-زة ،فرمضشان في
تقاليد المطبخ الجزائري ’ يمكن
اأن يمر دون اأن تعطّره
التوابل
المختلفة
التي
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بحثا عن التّجديد...سسيدات يتهاف Ïعلى شسرائها

لسسوإق إلشسعبية مع
ليام حركة غ Òعادية با أ
لورإسض باتنة هذه إ أ
تعيشض عاصسمة إ أ
إقÎإب شسهر رمضسان إŸبارك ،حيث بدأإت رإئحة إلتوإبل وإلعقاق Òتفوح من كل مكان.

المتجّول في مختلف اأ’سشواق هذه اأ’يام
ي -لح -ظ ال -ك-م ال-ه-ائ-ل م-ن أاك-ي-اسض ال-ت-واب-ل
المختلفة كرأاسض الحانوت والفلفل اأ’سشود
والكمون والعكري والقرفة...الخ ،والتي قام
التجار بوضشعها على طاو’تهم بششكل مثير
ومغري يجعل كل مار يقتني منها حتى وإان
ل-م ي-ك-ن ب-ح-اج-ة إال-ي-ه-ا ،ف-ال-ع-ي-ن تعششق قبل
اللسشان أاحيانا خاصشة في رمضشان.
قادت «الششعب» زيارة لبعضض هاته اأ’سشواق
ال -م -ع-روف-ة ب-ب-ي-ع-ه-ا ل-م-خ-ت-ل-ف مسش-ت-ل-زم-ات
الطبخ ،أاين وجدنا إاجراءات التحضشير لهذا
الششهر الكريم قد اسشتكملت منذ مدة  ،حيث
أاشش -ار أاح -د ال -ت-ج-ار بسش-وق ال-رح-ب-ة ب-وسش-ط
مدينة باتنة أان السشباق بين ربات البيوت
ب- -ب- -ات- -ن- -ة ف -ي ت -حضش -ي -ر أاو شش -راء ال -ت -واب -ل
والبهارات والخضشر واللحوم البيضشاء منها
والحمراء لتجميدها في الثلجات قد بدأا
من مدة حتى يتسشنى لهن اسشتغللها خلل
رمضشان.
وف - -ي ه - -ذا ال - -خصش - -وصض ت - -ق- -ول السش- -ي- -دة
«نورة» أانها تف ّضشل أان تقوم بتحضشير التوابل
ال -خ-اصش-ة ب-م-ط-ب-خ رمضش-ان ب-ن-فسش-ه-ا ع-كسض
باقي الششهور اأ’خرى فهي ’ تهتم لذلك
ب-ح-ك-م ع-م-ل-ه-ا ،أام-ا شش-ه-ر رمضش-ان ف-ي-حتاج
حسش-ب-ه-ا ل-ت-حضش-ي-ر مسش-ب-ق واسش-ت-ع-داد مادي
وم-ع-ن-وي ك-ب-ي-ر ،خ-اصش-ة م-ا ت-ع-ل-ق ب-ت-حضشير
التوابل حيث علّمتها والدتها جيدا ذلك قبل
زواجها.
فعلى سشبيل المثال نجد حرصض الباتنيات
ع -ل-ى اق-ت-ن-اء ال-ف-ريك وت-حضش-ي-ره ،ب-اخ-ت-ي-ار
النوعية الجيدة الخضشراء اللون ومتوسشطة
الحجم ،وكششفت إاحدى الزبونات أان اأ’نواع
تختلف والذوق أايضشا يتغير ،كما أاكدت أانها
ت -ح -رصض ع -ل -ى اق -ت-ن-اء ال-ت-واب-ل م-ن ال-غ-رب
الجزائري مسشبقا وبالتحديد من مدينة
م -غ -ن -ي -ة ال-ح-دودي-ة ب-و’ي-ة ت-ل-مسش-ان ،ح-يث
توصشي دائما أاحد التجار بذلك لقوة نكهتها
والتميز الذي تضشفيه على
مختلف

1٧3٤3

لدوإت إŸنزلية
رمضسان ينعشض متاجر إ أ

إاقبـ ـ ـ ـ ـ ـال منقطـ ـ ـ ـع النّظـ ـ ـ ـ ـ Òعلـ ـ ـ ـ ـى اقتنـ ـ ـاء التّوابـ ـ ـ ـل
و–ضسـ ـ ـ ـÒهـ ـ ـ ـ ـا باŸنـ ـ ـ ـزل أاولويـ ـ ـ ـة

اأ’طباق.
بدورها السشيدة «لمياء» أاّكدت أاّنها تششتري
مسشبقا كل المواد التي يمكن أان تخزينها
لكثرة احتياجاتها في رمضشان أ’عداد بعضض
اأ’ط- -ب- -اق ال -م -ت -م -ي -زة ،خ -اصش -ة ت -لك ال -ت -ي
ت -ح -ت -اج-ه-ا خ-لل ت-واج-د الضش-ي-وف ك-ط-ب-ق
اللحم الحلو طيلة الششهر ،ما يجعلها بحاجة
إالى كمية معتبرة من الفواكه المجّففة.

العدد

األفها الجزائريون في مطابخهم كل عام.
التجار بباتنة بدورهم و’إدراكهم حرصض
العائلت ا’وراسشية على اقتناء اأجود اأنواع
التوابل ،قاموا بالتحضشير ’سشتقبال ششهر
رمضش- -ان ال- -ك- -ري- -م م- -ن خ- -لل ع- -رضش- -ه -م
لمختلف السشلع الرائجة في هذا الششهر
وال-ت-ي ي-ك-ث-ر ا’إق-ب-ال ع-ل-ي-ه-ا م-ث-ل التوابل،
حيث تكفى زيارة خاطفة لبعضض اأسشواق
باتنة ليمتد بصشرك على طاو’ت مختلفة
ا’أششكال وا’أحجام تلونت باأصشناف ششتى
وضش -ع -ه-ا ال-ت-ج-ار ف-ي اأك-ي-اسض ب-لسش-ت-ي-ك-ي-ة
باأحجام مختلفة.

لوإ Êوأإدوإت
ت -ن -ت -عشض ح-رك-ة ب-ي-ع إ أ
إŸط - -ب - -خ ‘ شس - -ه - -ر رمضس - -ان إŸب- -ارك ‘
ﬂت - -ل- -ف إلسس- -وإق ،وت- -زدح- -م Óﬁت
ليام إلتي
لدوإت إŸنزلية طوإل هذه إ أ
إ أ
تسس -ب -ق إلشس -ه -ر إل-ك-ر Ëب-ال-نسس-اء ورب-ات
إل-ب-ي-وت إل-رإغ-ب-ات ‘ إق-ت-ن-اء كل جديد
Ÿطبخهن ،كما يزيد إلقبال على شسرإء
ك -تب إل -ط -ه -ي أإيضس -ا ب -ح-ث-ا ع-ن وصس-ف-ات
ج- -دي- -دة ت- -زّي- -ن ب- -ه- -ا إلسس- -ي -دإت م -ائ -د
إلفطار ،و–رصض كل ربة منزل على
لوإ Êإل- -ط- -ه- -و
أإن ي - -ك - -ون إق - -ت- -ن- -اؤوه- -ا أ
إ÷دي- -دة وإسس- -ت- -ع- -دإده -ا بشس -رإء ك -تب
إل-ط-ه-ي Ãث-اب-ة إح-ت-ف-ال ب-ق-دوم إلشس-ه-ر
إلكر.Ë
«ف - - -اط - - -م - - -ة  -م» ،رّب - - -ة ب- - -يت ق- - -الت ع- - -ن
ا’سش-ت-ع-دادات أان نسش-ب-ة اسش-ت-ق-ب-ال-ه-ا للضشيوف
برمضشان ترتفع كثيرا عنها باأ’يام العادية،
حيث تحرصض في هذا الششهر الفضشيل على
التواصشل مع اأ’قارب والصشديقات حتى اأ’كثر
بعدا ،وهذا ما يدفعها ’نتقاء أانواع راقية من
اأ’وان-ي ت-ن-اسش-ب-ه-ا وت-ت-ب-اه-ى ب-ه-ا ،خ-اصش-ة وأان
ال-نسش-اء ’ ي-ن-ظ-رن ل-ل-ط-ع-ام ال-م-ق-دم ب-ق-در ما
لطباق على حد قولها ،بينما تعلّل
ينظرن ل أ
«نعيمة  -ي» إاقبالها على اقتناء أاوان جديدة
لرمضشان بكبر حجم عائلتها وكثرة أافرادها،
السشبب الذي يؤودي إالى تلف اأ’واني وتعرضشها
للكسشر الناتج عن كثرة وسشوء ا’سشتخدام بين
الكبير والصشغير ،باإ’ضشافة إالى أانها ترى أان
ششراء أاوان جديدة يعتبر نوعا من التعبيرعن
الفرح برمضشان وا’حتفاء به ،وأاضشافت أان
ششراء أاوان جديدة أاصشبح عادة دارجة
ل -دى ك-ث-ي-ر م-ن السش-ي-دات ال-لت-ي
يعششقن المغا’ة والتباهي اأمام
اأ’خريات.
و’ ي - -ق- -ف ال- -ح- -د ع- -ن- -د
اأ’وان -ي ال -زج -اج-ي-ة ب-ل
ي -ت -ع -داه -ا ل -م -ن -ت-ج-ات
اأ’وان-ي ال-ب-لسش-ت-ي-ك-ية
ال - -ت- -ي ل- -ق- -يت رواج- -ا
ك- - -ب- - -ي- - -را السش - -ن - -وات
اأ’خ -ي-رة ،ل-م-ا ل-ه-ا م-ن
اسش-ت-خ-دام-ات م-تعددة،
ح -يث ت -وّضش -ح «نسش -ي-ب-ة»
أاّنها تششتري كميات كبيرة
م - -ن اأ’وان - -ي ال - -م- -ن- -زل- -ي- -ة
’سشتخدامها عند إارسشال بعضض
أاطباق اأ’كلت الششعبية للجيران

واأ’قارب ،كما يتم اسشتخدامها بعمل الخير
ف-ي ت-ف-ط-ي-ر الصش-ائ-م-ي-ن ال-ف-ق-راء ب-المسشاجد.
و’حظت «جميلة» سشيدة كانت معها أان السشبب
ال-ذي ج-ع-ل اأ’وان-ي ال-ب-لسش-ت-ي-ك-ي-ة تنتششر في
السشنوات اأ’خيرة هو كسشل الششابات من ربات
البيوت ،واللتي يلجأان لهذه اأ’طباق لتجنب
غسشيل اأ’طباق ورميها فورا’نتهاء منها.
وأاّك-دت «ك-ه-ي-ن-ة» أاّن رب-ات ال-ب-ي-وت ح-ريصش-ات
على تقديم أاطباق مميزة وجديدة إالى جانب
اأ’كلت الششعبية المتعارف عليها .وقالت أان
اه -ت -م -ام ال -م -رأاة ب-السش-ف-رة ال-رمضش-ان-ي-ة ل-يسض
ح -دي -ث -ا ب-ل أاّن-ه م-ت-وارث م-ن ال-ج-دات ،ول-ك-ن
ال -ف-رق ه-و أان السش-ف-رة ال-رمضش-ان-ي-ة ال-ق-دي-م-ة
كانت تقتصشر على اأ’كلت الششعبية القديمة
ب-ي-ن-م-ا أاضش-افت سش-ي-دات ال-ي-وم أاك-لت ح-دي-ثة
م-ت-ن-وع-ة وغ-ري-ب-ة أاح-ي-ان-ا وت-رك-ز المرأاة اليوم
على أاصشناف الحلويات دائمة التجدد وهذا
من أاقوى اأ’سشباب المؤودية لزيادة الوزن في
رمضشان.
أاما «سشعيدة» فلها رؤوية واعية ومختلفة ،حيث
ترى أان تحويل المطابخ إالى مطاعم خاصشة
وقضش-اء ط-وال ال-ن-ه-ار ب-ال-ط-ه-ي وال-ل-يل باأ’كل
أام -را م -رف -وضش -ا صش -ح -ي-ا وم-ن-ط-ق-ي-ا أ’ن ه-ذا
التغيير المفاجئ والسشيء بالعادات الغذائية
لنسش -ان يضش -ر بصش -ح -ت -ه ،ك-م-ا أان-ه ل-يسض م-ن
ل -إ
المفترضض أابدا تحويل ششهر العبادة إالى ششهر
للطهي والطعام.

 10مسسك ّن ـ ـ ـ ـ ـات لأل ⁄فـ ـ ـ ـ ـي مطبخـ ـ ـ ـ ـك
للم إŸزمنة كالصسدإع ،وإلتهابات إŸفاصسل،
يهرع كثÒون إ ¤تناول إلعقاق ÒإŸسسكنة فور إلشسعور بأاي نوع من إ آ
لثار إلسسلبية لهذه إŸسسكنات غالبًا ما تعرضض مسستهلكيها Ÿشساكل صسحية أإخطر
وإلتقلصسات إŸعوية وغÒها ،لكن إ آ
وأإك Èعلى إŸدى إلبعيد.

وفيما يعد بششرى سشارة سشتسشمح با’سشتغناء عن تلك المسشكنات في معظم
اأ’حيان ،خلصشت عدة دراسشات إالى أان هناك العديد من اأ’طعمة تعمل
للم لما تحتويه من مكونات مختلفة تخفف اأ’لم من
كمسشكنات طبيعية ل أ
خلل مكافحة ا’لتهاب ،ومنع إاششارات اأ’لم ،وأايضشا علج بعضض اأ’مراضض
الكامنة.
للم،
وإاليكم فيما يلي  10أانواع من اأ’طعمة التي تتمتع بخصشائصض مسشكنة ل أ
حسشب ما جاء في دراسشات عالمية:

^ الزنجبيل

لل-م ،ف-خصش-ائصش-ه ال-مضش-ادة
ي-ع-د أاح-د اأ’ط-ع-م-ة ال-فّ-ع-ال-ة ك-مسشّ-ك-ن ل -أ
لللتهاب تجعله يخّفف آا’م المفاصشل والعضشلت وتورمها.
^ القرنفل
اعتاد أاجدادنا القدامى على مضشغ القرنفل للتخلصض من التهاب اللثة
واأ’سشنان ،وذلك بفضشل مركب اأ’وجينول والذي يحتويه زيت القرنفل
ويدخل في تركيبة اأ’دوية المخدرة للثة واأ’سشنان.
^ الثوم
إاذا كنت تعاني من أالم في أاذنك فل تسشارع بششراء قطرات اأ’ذن،
وإانما ضشع قطرتين من زيت الثوم مرتين يوميا لمدة خمسشة أايام في
أاذنك وسشتلحظ الفرق.
لسسماك
^ا أ
تسش-اع-د اأ’سش-م-اك ال-غ-ن-ي-ة ب-أاح-م-اضض أاوميغا  3ال-ده-ن-ي-ة مثل سشمك
السشلمون ،السشردين والتونة في حل مششاكل المعدة بما في ذلك عسشر
الهضشم ،متلزمة القولون العصشبي ،وأامراضض اأ’معاء ا’لتهابية.
^ الياغورت
يعتبر مسشّكناً طبيعيًا فّعاً’ للنسشاء ،الذين يعانون من متلزمة ما قبل
الحيضض واأ’عراضض المتعلقة بها ،فبتناول كوبين منه يوميا ،يمكنك
التخلصض من هذه اأ’عراضض المؤولمة.
^ الكركم
يعتبر تابل الكركم ثلث مرات أاكثر فعالية من مسشكنات اأ’لم مثل
اأ’سشبرين ،ايبوبروفين ،و نابروكسشين ،وذلك ’حتوائه على عنصشر
الكركمين والذي يسشاعد في تخفيف اأ’لم.
^ الشسوفان
يسشاعد الششوفان في تخفيف آا’م بطانة الرحم لدى كثير من النسشاء،
هذا باإ’ضشافة إالى أانه خال من الغلوتين ،وهو البروتين الذي يسشبب

ا’لتهابات لدى كثير من السشيدات.

^العنب
خلصشت دراسشة حديثة إالى أان تناول حفنة من العنب يومياً ،تسشاعد
في اسشترخاء اأ’وعية الدموية ،وبالتالي تدفق الدم بانسشيابية على
النحو المطلوب.
^ العسسل
يعتبر العسشل أافضشل علج طبيعي لمششاكل الفم وتششقق الششفتين،
وذلك بوضشع كمية من العسشل الخام على الششفاه المششقوقة أاو قرح
الفم الداخلية.
^ الماء
احرصض على أان تبدأا يومك بكوب من الماء ،فهو يخّفف آا’م القدمين
والركبتين والكتف ،وذلك أ’ن الماء يسشاعد في المحافظة على رطوبة
ل’م المزمنة.
اأ’نسشجة ،وبالتالي منع تكّلسشها المسشّبب ل آ
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موأقيت
ألصصÓة

^  ٢٢ماي  :١٩٥٩سصلطات ألعدو تغتال بباريسس أÙامي
ل–اد
«ولد عودية» ،ألذي تو ¤ألدفاع عن أعضصاء أ إ
ألعام للعمال أ÷زأئري UGTA Úأÿمسصة عشصر
أŸعتقل Úبفرنسصا.
^ ٢٢م -اي  :١٩٦٠ت-ع-اط-ف-ا م-ع أل-قضص-ي-ة أ÷زأئرية،
صص - -صصت ألصص - -ح - -ي - -ف - -ة ألسص - -وي - -دي- -ة « أف- -ت- -ون بÓ- -دت»
خّ
أف-ت-ت-اح-ي-ت-ه-ا ل-ل-ج-زأئ-ر ،مÈزة م-ا ج-اء ‘ أسص-ب-وع-ي-ة أÛاهد:
«ألدفاع عن أنفسصنا بأاسصلحة ألشصرق ول أŸوت بأاسصلحة ألغرب».

لثن ٢٦ Úشصعبان  ١٤٣٨هـ أŸوأفق لـ  ٢٢ماي  ٢٠١7م
أ إ

ألطقــسس أŸنتظـــر أليـــوم و ألغــــد
عنابة
عنابة

 23°أ÷زأئر
 20°أ÷زأئر
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ألفريـــــــق قايــــد صصــــالح يقـــــوم بزيــــارة عمــــل وتفتيـــــشس إأ ¤ورقلــــــة

إلوقـ ـوف علـ ـى إ÷اهزيـ ـة إلعملياتيـ ـة لوح ـدإت إ÷يـشش إلوطن ـي إلشضعب ـي
تنفيـــــذ “ـــــارين تكتيكيــــة ﬂططــــة وم›Èـــة علــى أ◊ـــدود
لقليــــــــــم
تــــــــــدشص Úثكنــــــــــة للدفــــــــــاع أ÷ـــــــــوي عـــــــــــن أ إ

«ألشصعب» قام ،أمسس ،نائب وزير
ألدفاع رئيسس أركان أ÷يشس
ألوطني ألشصعبي ألفريق قايد
صصالح ،بزيارة عمل وتفتيشس
إأ ¤ألناحية ألعسصكرية ألرأبعة
بورقلة ،ترسصيخا لنهج ألتوأصصل
لفرأد
أŸيدأ Êألدأئم مع أ أ
ألعسصكري Úأينما وجدوأ ‘
كافة ربوع ألوطن ،وبغرضس
ألوقوف على مدى أ÷اهزية
ألعملياتية لوحدأت أ÷يشس
ألوطني ألشصعبي أŸرأبطة على
لطÓع على ألوضصع
أ◊دود وأ إ
لمني بالناحية.
أ أ
ال -زي -ارة ،ت -دخ-ل ‘ إاط-ار ت-ق-ي-ي-م
مدى تنفيذ برنامج سضنة التحضضÒ
القتا‹  2017 / 2016من خÓل
ت-ن-ف-ي-ذ “اري-ن ت-كتيكية ﬂططة
وم›Èة.
اسضتهّل السضيد الفريق الزيارة ‘
ي -وم -ه -ا اأ’ول Ãع-اي-ن-ة ال-تشض-ك-ي-ل
اأ’مني للقطاع العملياتي شضمال
شضرق إان أامناسس وتفقد الوحدات
اŸراب -ط -ة ع -ل -ى ا◊دود ،ل-ي-ق-وم
بعدها ،رفقة اللواء الشضريف عبد
ال-رزاق ق-ائ-د ال-ن-اح-ي-ة ال-عسضكرية

ألفجر٠٣.٥١...............:
ألظهر١٢.٤٥...............:
ألعصصر١٦.٣٥...............:
ألمغرب١٩.٥٨..............:
ألعشصـاء٢١.٣٤................:

 21°وهرأن
 23°وهرأن

ألثمن  ١٠دج

26°
25°
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لعÓمية على ألقضصية دوليا
لؤوي يثّمن أŸبادرة ويدعو للمرأفعة أ إ

إعÓميون جزإئريون ‘ وقفة تضضامنية مع إألسضرى إلفلسضطينيÚ
نظم ،أمسس ،صصحفيون من ﬂتلف
أŸؤوسصسصات ألوطنية ،ألعمومية وأÿاصصة
لسصرى ألفلسصطينيÚ
وقفة تضصامنية مع أ أ
أŸضصرب Úعن ألطعام ‘ سصجون ألحتÓل
وذلك Ãقر ألسصفارة ألفلسصطينية ببلدية
دأ‹ إأبرأهيم بحضصور سصف Òدولة فلسصطÚ
لعÓمية.
وعدد من ألوجوه أ إ
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الرابعة ،بتدشض Úثكنة ﬂصضصضة
لوحدة من وحدات الدفاع ا÷وي
ع -ن اإ’ق -ل -ي-م وال-ت-ي ت-ت-وف-ر ع-ل-ى
جميع متطلبات اإ’قامة وا◊ياة،
وكل موجبات العمل اŸيدا‘ Ê
ه - -ذه اŸن - -ط - -ق - -ة وك - -انت ه- -ذه
ال-ف-رصض-ة م-ن-اسض-ب-ة للفريق ليلتقي
إاطارات وأافراد هاته الوحدة أاين

اطلع على ظروف عملهم ،مقدرا
لهم ا÷هود اŸضضنية واŸتواصضلة
واıلصض- -ة ،ال- -ت- -ي م- -ا ان- -ف- -ك -وا
ي -ب -ذل -ون -ه -ا رف -ق -ة ج -م-ي-ع أاف-راد
ا÷يشس ال -وط -ن-ي الشض-ع-ب-ي ‘ ك-ل
أان -ح -اء ال -وط-ن ‘ ،سض-ب-ي-ل ح-ف-ظ
ا÷زائر بكافة حدودها الوطنية
‘ ك - - -ل وقت وح Úو‘ ك - - -اف - - -ة

الظروف واأ’حوال ،حاثا إاياهم
كي يكونوا ‘ مسضتوى هذه اŸهام
النبيلة اŸنوطة بهم.
زي-ارة السض-ي-د ال-ف-ري-ق سض-تتواصضل،
اليوم ،بإاشضرافه على تنفيذ “رين
ب - -ي - -اÃ Êسض - -ت- -وى ل- -واء م- -دع- -م
وبالذخÒة ا◊ية.
إأشصهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

جاءت هذه ا’لتفاتة اإ’عÓمية كدعم وتضضامن
م-ط-ل-ق م-ع اأ’سض-رى ال-ف-لسض-ط-ي-ن-ي ‘ Úالسض-ج-ون
اإ’سض-رائ-ي-ل-ي-ة ،ال-ذي-ن ي-ت-ع-رضضون أ’بشضع ا÷رائم
اإ’نسضانية واŸمارسضات العنصضرية الÓإانسضانية،
‘ ظل ا’نتهاك التام لكل اأ’عراف واŸواثيق
والقوان Úالدولية.
‘ ه -ذه اأ’ث -ن -اء ال -ت -ي ي -واصض -ل ف -ي -ه -ا اأ’سض -رى
الفلسضطينيون لليوم  35على التوا‹ إاضضرابهم عن
ال -ط -ع -ام ‘ ،ظ -ل اإ’ج -راءات ال -ت -عسض -ف-ي-ة ال-ت-ي
Áارسضها ا’حتÓل عليهم لقمع إاضضرابهم وسضط
تدهور ا◊الة الصضحية لهؤو’ء اأ’سضرى.
‘ ه -ذا اإ’ط -ار ن -اشض -د اإ’ع Ó-م-ي-ون م-ن خÓ-ل
وق -ف -ت -ه-م اŸن-ظ-م-ة –ت شض-ع-ار «م-ع-ا م-ن أاج-ل
حرية الفلسضطيني ،»Úكل ا◊كومات ا◊رة ‘
العا ⁄والقوى العظمى والهيئات الدولية واأ’·
اŸت-ح-دة وم-ن-ظ-م-ات ح-ق-وق اإ’نسض-ان والصض-ليب
اأ’ح- -م- -ر ال -دو‹ واأ’ح -زاب وال -ق -وى ا◊ي -ة ‘
ال -ع -ا ،⁄وك-ل م-ن ل-ه صض-ل-ة ب-ه-ذا اŸل-ف ل-ت-ح-م-ل
مسض-ؤوول-ي-ات-ه-م ال-ق-ان-ون-ية واأ’خÓقية واإ’نسضانية
سض-ي-م-ا ال-ت-ح-رك ال-ف-وري ل-كسض-ر الصض-مت ،وع-قد
ج -لسض -ة ط -ارئ -ة Ûلسس ح-ق-وق اإ’نسض-ان ل-ب-حث

ا’نتهاكات ا’سضرائيلية ا÷سضيمة بحق اأ’سضرى.
ك -م -ا ” اŸط -ال -ب -ة م -ن ه -ذا اŸن Èب-دع-وة ك-ل
اإ’عÓ- -م- -ي ‘ Úال- -ع- -ا ⁄خ- -اصض- -ة ذوي اأ’ق Ó-م
وال-رسض-ام Úال-ك-اري-ك-ات-وري ،Úأان ي-ن-ق-ل-وا م-عاناة
اأ’سض -رى ال -ف-لسض-ط-ي-ن-ي Úم-ن أاج-ل ال-وق-وف م-ع-ا
لوضضع حد لهذه ا÷رائم التي “ارسس ‘ حق
أاشضقائنا بفلسضط.Ú
من جهته ،ثمن سضف Òدولة فلسضط Úلوؤي عيسضى
‘ ك -ل -م -ة ل -ه ب -اŸن -اسض -ب -ة م -ث-ل ه-ذه ا’ل-ت-ف-ات-ة
اإ’عÓمية التضضامنية الهادفة إا ¤كسضر ا◊صضار
عن الفلسضطيني Úوالدفاع عن القضضية العربية
من خÓل التنديد بهمجية ا’حتÓل الصضهيوÊ
Óسض-رى م-ن
وال -دف -اع ع -ن ا◊ق -وق اإ’نسض -ان-ي-ة ل -أ
خÓل اŸرافعة اإ’عÓمية على القضضية وتعريف
الرأاي العام بإاضضراب ا◊رية والكرامة لهؤو’ء
اأ’بطال.

