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افتتاحية

توضصيحات ل بد منها
^ بقلم :السصيدة أامينة دباشش
ت-وضص-ي-ح-ات ج-وه-ري-ة ف-ي الّ-رؤوية والمسصار
’سص- -ب- -وع ال- -م- -نصص- -رم ع -ل -ى شص -ت -ى
مّ- -ي- -زت ا أ
’صص-ع-دة :وضص-ع ال-ج-يشش ال-وط-ن-ي الّشصعبي
ا أ
ال ّ-ن -ق -اط ع -ل -ى ال -ح -روف ،ب -ت -أاك -ي -ده ع -ل -ى
دسصتورية مهامه ودوره في حماية الوطن
’مر الذي اسصتحسصنه الكثير
والّدفاع عنه ،ا أ
جّراء الشّصائعات المتداولة باسصتمرار التي
كادت أان تفقد الّرأاي العام صصوابه.
ج-اءت الّ-ثÓ-ث-ي-ة ل-ت-ؤوّك-د طابعها الّتضصامني
ومسص-ع-اه-ا ال-ح-ريصش ع-ل-ى ت-ط-ب-ي-ق ب-رن-امج
رئ-يسش ال-ج-م-ه-وري-ة ف-ي شصّ-ق-ي-ه ا’قتصصادي
وا’ج -ت -م -اع -ي ،إاذ ارت -أات ت -أاج -ي -ل ق ّ-م -ت -ه-ا
ل-ت-م-ك-ي-ن ال-ح-ك-وم-ة والّشص-رك-اء م-ن تحضصير
الملّفات المصصيرية على أاحسصن حال.
ك -مـا سص -بـق ل -رئ -يـسش ال -ج -م-ه-وريــة السص-يــد
عبد العزيز بوتفليقة في رسصالته بمناسصبة
ذكرى  ٢0أاوت المزدوجة حث الجميع على
’ّن ت-اري-خنا
’طÓ-ل أ
ت-ج-اوز ال-ب-ك-اء ع-ل-ى ا أ
مفخرة ’ وسصادة أابدية بل مح ّ
طات تو ّ
ظف
أايضص-ا ف-ي الّ-ت-ف-ك-ي-ر ،وال-ع-م-ل ع-ل-ى ت-حسص-ين
ال-وضص-ع الّ-ت-ن-م-وي ل-ت-ح-ق-يق اسصتقÓل البÓد
اقتصصادّيا.
ت- -وضص- -ي- -ح- -ات ’ ب- -د م- -ن- -ه -ا عشص ّ-ي -ة دخ -ول
اج-ت-م-اع-ي ت-وّع-د ال-ب-عضش بإافشصاله ،خاّصصة
وأاّن-ه سص-ي-ت-ب-ع ب-م-وع-د ان-ت-خ-ابي محلي بدأات
تطفو على سصطحه تناحرات تسصتوجب من
ال -ج -م -ي -ع روح -ا نضص -ال -ي -ة ع -ال -ي -ة ق-اع-دي-ا
وحسصما وحكمة قياديا.
’ع Ó- -م دورا
وسص- - -ط ه - -ذا وذاك ،ي - -ل - -عب ا إ
’م-ر ب-ن-ق-ل ال-ح-ق-ائ-ق،
ري -ادّي-ا سص-واء ت-عّ-ل-ق ا أ
تضصخيمها أاو بتكذيب معلومات «مفبركة».
’عÓم العمومي،
هنا يحق لنا التطرق إالى ا إ
ال- -ذي رغ- -م أادائ- -ه ال- -م- -ت- -واصص- -ل ’ ،ي- -ن- -ال
ا’ه-ت-م-ام ال-مسص-ت-ح-ق خ-اّصص-ة أام-ام تشص-ج-ي-ع
ب -عضش ال -خ -واصش ع -ل -ى اح -ت-ك-ار ال-م-ع-ل-وم-ة
صصحفي»،
وا’نفراد بما يسصّمونه بـ «ال ّسصبق ال ّ
ه- - -ذا م- - -ن ج- - -ه- - -ة ،وف- - -وضص- - -ى ا’ّت- - -صص- - -ال
ا’فتراضصي من جهة أاخرى.
أامام هذا المشصهد ،يتكّرر ال ّسصؤوال :ماذا يراد
’عÓ-م ال-ع-م-وم-ي وم-ا ه-ي م-ك-ان-ته في
م-ن ا إ
ظل هذه ال ّ
ن
ضصبابية الّتواصصلية؟ مع العلم أا ّ
ك -اف -ة ال-م-ع-نّ-ي-ي-ن ي-درك-ون وضص-ع-ه ال-م-ال-ي
المتدّني!
’ب-واب ف-ي م-قّ-دم-تها
م-واع-ي-د ه-اّم-ة ع-ل-ى ا أ
الّ-رئ-اسص-ي-ات ف-ي ظ-ل ت-داع-ي-ات أامنية تؤوّشصر
ل -م -يÓ-د وحشش ج-دي-د سص-ي-خ-ل-ف الّ-ت-ن-ظ-ي-م
ا’رهابي «داعشش» ،الشصيء الذي يسصتدعي
م -ع -ال -ج -ة ال ّ-رك -ود ال -م -ت -رّب -صش ب -ق -ط -اع -ن -ا
الحيوي.
م -ا ه -ذه ا’شص -ارات إاّ’ ت -وضص -ي -ح-ات ت-ت-عّ-ل-ق
’ّن-ن-ا
ب -م -ه -ن -ت -ن -ا ال ّ-ن -ب -ي -ل-ة ك-ان ’ ب-د م-ن-ه-ا أ
ال -وسص -ي -ط ال -وف -ي ف -ي ن-ق-ل ال-م-ع-ل-وم-ة دون
تهويل أاو تضصخيم ،كذب أاو افتراء .نعمل
وف-ق أاخÓ-ق-ي-ات ال-م-ه-ن-ة ال-م-نصصوصش عليها
قانونا بكل التزام تجاه مواطنينا ووطننا.
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اŸوقع ا إ

تطبيقـا لتوجيهـــات رئيسش الجمهوريــة بتحقيــق التضصـــامن

france prix ١

أاط ـ ـراف الثÓثي ـ ـ ـ ـة يلت ـزمـون با◊فـ ـ ـاظ
عل ـ ـ ـ ـ ـى السصتقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÓل القتصصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـادي
صصـــ4ـــ0ــ-ـــ5ـــ0

^ تأاجي ـ ـ ـ ـل موعـ ـ ـ ـد  23سصبتمـ ـ ـ ـ Èإا ¤إاشصعـ ـ ـ ـ ـار آاخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر

تفّقـد وحــدة البنــاء البحـــري بعنابــة ودشصن  3زوارق انتجته

الفري ـ ـ ـق ڤايـ ـد صصال ـح :عصصرن ـ ـ ـ ـة الق ـ ـ ـ ـ ـ ـوات
البحري ـ ـ ـ ـ ـة يحضص ـ ـ ـى باألهميـ ـ ـ ـ ـ ـة القصص ـ ـ ـ ـوى
صصـــ43ـــ٢0

’فريقــي يفشصل اŸنـــــــــاورة اŸغربيـــــــــة
ا’–ــــــاد ا إ

الوفـ ـ ـد ال ّصصحراوي يشصـ ـ ـ ـ ـارك ‘ قّمـ ـ ـ ـة الشّصراك ـ ـ ـ ـة اإلفريقيـ ـ ـ ـ ـة الياباني ـ ـ ـ ـة
–سصبــــــا Ÿواجهـــــــــــــة زامبيــــــــــا
‘ تصصفيـــــات اŸونديـــــــــــــال ٢0١٨

صصـــ3١ــ١ـ0

بعــــد سصنـــة مـــن العمـل والّدراسصــة

متفّوق ـون وعمّـال يقضصـ ـ ـون
«اÿضصـ ـر» ‘ ترب ـ ـصص هذا مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوسصم الصصطي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاف
اإلثن Úبسصيـ ـدي موسصـ ـ ـى ب ـ ـ ـ Úج ـ ـ ـدران منازلهـ ـ ـ ـ ـ ـم
صصـــ9ـــ١

صصـــ٢ـــ١ــ-ـــ3ـــ١

زرواطي تفتتح أاشسغال مشسروع دراسسة
مركز Ÿعا÷ة نفايات العاصسمة

بن غÈيت تشسرف على ندوة
وطنية Ÿديري الÎبية

تشس-رف وزي-رة ال-ب-ي-ئ-ة وال-ط-اق-ات اŸت-ج-ددة ،ف-اط-مة الزهراء
زرواطي ،غدا ،بحضسور سسف Òكوريا ا÷نوبية على ا’فتتاح
ال- -رسس -م -ي ل -ل -ورشس -ة اÿاصس -ة Ãشس -روع دراسس -ة م -رك -ز Ÿع -ا÷ة
نفايات العاصسمة على مسستوى مركز الردم التقني حميسسي ‘
اإط -ار ب -رن -ام -ج ا’ت -ف -اق-ي-ة اÈŸم-ة ب Úال-ط-رف ،Úوذلك ب-اŸق-ر
اŸرك- -زي ل -ل -وزارة ال -ك -ائ -ن ب -ح -ي اŸداف -ع ا’أرب -ع -ة اب -ت -داء م -ن
السساعة  09 : 30صسباحا.

تشس -رف وزي -رة الÎب -ي -ة ال-وط-ن-ي-ة ن-وري-ة ب-ن
غÈيت ،غ - -دا ،ع - -ل - -ى ن- -دوة وط- -ن- -ي- -ة Ÿدي- -ري
الÎب- - -ي - -ة ‘ اإط - -ار وضس - -ع ال - -ل - -مسس - -ات ا’أخÒة
ل- -ل -ت -حضس Òل -ل -دخ -ول اŸدرسس -ي ،2018 /2017
وذلك Ãق - -ر ال - -وزارة ب - -اŸرادي- -ة ،اب- -ت- -داء م- -ن
السساعة  9 : 00صسباحا.

السسبت  ٢٦أاوت  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٠٤ذي الحجة ١٤٣٨هـ

اجتماع ›لسض الهيئة العليا
اŸسستقلة Ÿراقبة ا’نتخابات

نسسيـ ـ ـب ‘ باتنـ ـة
و أام البواقـ ـ ـ ـ ـي

02

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
ي- -ج- -ت -م -ع ›لسض ال -ه -ي -ئ -ة ال -ع -ل -ي -ا
اŸسس -ت -ق -ل -ة Ÿراق -ب -ة ا’ن -ت -خ -اب-ات ‘
دورت- -ه ال -ع -ادي -ة ال -ث -ان -ي -ة ‘ إاط -ار
التحضس ÒلÓنتخابات اÙلية ،يومي
 28و  29أاوت ا÷اري ،ب - -ف- -ن- -دق
’وراسس - -ي ،اب - -ت - -داء م - -ن السس- -اع- -ة
ا أ
 09:00صسباحا.

سساحلي ينشسط
ندوة صسحفية

العدد

17423

«حمسض» تنظم ندوة سسياسسية

ت- -ن- -ظ- -م ح -رك -ة ›ت -م -ع
السس- - -ل - -م ،ال - -ي - -وم ،ن - -دوة
سس -ي -اسس -ي -ة Ÿن -اقشس -ة ع-دة
ﬁاور ت - -خصض ت - -ط- -ورات
ال -وضس -ع ال -راه-ن وال-وضس-ع
ا’ق - -تصس - -ادي وره - -ان - -ات
ال- -دخ- -ول ا’إج- -ت- -م- -اع -ي
وا’ن - -ت- -خ- -اب- -ات اÙل- -ي- -ة
ال - -ق - -ادم - -ة .وذلك ع- -ل- -ى
السس -اع-ة  09 : 00صسباحا،
باŸقر اŸركزي للحركة باŸرادية.

حنون تسستعرضض التقرير
ا’فتتاحي

تسس- -ت- -ع- -رضض ا’أم -ي -ن -ة
ال -ع -ام -ة ◊زب ال -ع-م-ال
ل - -وي - -زة ح- -ن- -ون ،غ- -دا،
ال -ت -ق -ري -ر ا’ف-ت-ت-اح-ي،
وذلك ب- -اŸق- -ر ال -وط -ن -ي
بشس-ارع ب-ل-خ Òبلقاسسمي
ب-ل-ف-ور ا◊راشض ،ابتداء
من السساعة  10 : 00صسباحا.

امينتو حيدار تنشسط ندوة صسحفية

ي- - -نشس- - -ط ا’أم Úال- - -ع - -ام
◊زب ال- -ت- -ح- -ال- -ف ال- -وط -ن -ي
ا÷م-ه-وري ب-ل-ق-اسس-م سس-اح-لي،
ال-ي-وم ،ن-دوة صس-ح-ف-ية ،عقب
ت -راأسس -ه ل -ل -ج -لسس -ة اÿت-ام-ي-ة
ل- - -ل- - -دورة ال- - -ع- - -ادي - -ة ا’أو¤
ل- -ل- -م- -ج- -لسض ال -وط -ن -ي ،وذلك
ب -ق -اع-ة اÙاضس-رات ل-ل-دي-وان
ال- -وط- -ن- -ي ل -ق -ري -ة ال -ف -ن -انÚ
بزرالدة ،ابتداء من السساعة
 09 : 30صسباحا.

ندوة تاريخية حول
العقيد عثمان

ت- -ن- -ظ -م ج -م -ع -ي -ة مشس -ع -ل
الشس- -ه- -ي- -د ب -ال -ت -نسس -ي -ق م -ع
ج- - -ري- - -دة ا÷م- - -ه- - -وري - -ة،
اليوم ،ندوة تاريخية –ت
ع- - -ن - -وان وق - -ف - -ة ع - -رف - -ان
ل-ل-ع-ق-ي-د عثمان ‘ الذكرى
 40لرحيله ،وذلك Ãنتدى
ا÷م- - -ه- - -وري- - -ة ب - -وه - -ران،
ابتداء من السساعة 10 : 00
صسباحا.

ت-ع-ق-د ال-ن-اشس-ط-ة ا◊ق-وق-ي-ة الصس-ح-راوي-ة ام-ي-نتو حيدار ،اليوم ،ندوة
صسحفية تتطرق خÓلها اإ ¤التطورات ا◊اصسلة ‘ القضسية الصسحراوية
فيما يتعلق با÷انب ا◊قوقي ،وذلك Ãقر سسفارة ا÷مهورية العربية
الصسحراوية بالعاصسمة ،على السساعة  11 : 00صسباحا.

ينظم اŸتحف الوطني للمجاهد ،يوم  29اأوت ا÷اري ،ندوة تاريخية
حول اليوم العاŸي Ÿناهضسة التجارب النووية،وذلك Ãقره ،ابتداء من
السساعة  14 : 00بعد الزوال.

اللقـ ـ ـاء اŸوسس ـ ـع ÷ 187مـ ـع شسهـ ـادات اÛاهدين

ي-ن-ظ-م اŸت-ح-ف ال-وط-ن-ي ل-ل-م-ج-اه-د ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع م-دي-ري-ات اÛاه-دي-ن واŸت-احف ا÷هوية واŸلحقات الو’ئية
وم -دي -ري -ات اÛاه-دي-ن وم-راك-ز ال-راح-ة ،ي-وم  28أاوت ا÷اري ،ال- -ل- -ق -اء اŸوسس -ع ÷ 187م-ع شس-ه-ادات اÛاه-دي-ن
’عمال الفدائية خÓل
’ذهان صسور و مشساهد اŸعارك والكمائن وا أ
واÛاهدات حول موضسوع «شسهادات تعيد إا ¤ا أ
الثورة التحريرية» ،وذلك Ãقره ،ابتداء من السساعة  14:00بعد الزوال ،فيما –دد كل مؤوسسسسة اŸكان والسساعة
اŸناسسبة.

لقاء سسياسسي للجبهة الشسعبية لتحرير فلسسطÚ

ي -ن -ظ -م م-ك-تب ا÷ب-ه-ة الشس-ع-ب-ي-ة ل-ت-ح-ري-ر ف-لسس-ط،Ú
ف-ع-ال-ي-ة سس-ي-اسس-ي-ة –ت ع-ن-وان «وف-اء وت-خليدا للقادة
الشسهداء وكافة الشسهداء شسعبنا ‘ مسسÒتة التحررية
ودع-م-ا ل-ل-م-ق-اوم-ة ب-ك-ل اأشس-ك-ال-ه-ا»Ã ،ن-اسس-ب-ة م-رور 1٦
سسنة على اسستشسهاد القائد الوطني اأبو علي اŸصسطفى
ا’أم Úالعام للجبهة ،وذلك Ãقرها الكائن  28شسارع
دي -دوشض م -راد ال -ط -اب -ق ال -ث -ا ،Êاب -ت -داء م -ن السس -اع -ة
 14 : 00بعد الزوال.

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

’دارة والمالية
ا إ

اللقاء الوطني
لرؤوسساء اŸكاتب
الو’ئية لـ «تاج»

ندوة حول اليوم العاŸي Ÿناهضسة التجارب النووية

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
ا’قتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسض مالها ا’جتماعي 12٦ .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

التحرير

ي- -ق- -وم وزي- -ر اŸوارد اŸائ- -ي- -ة
حسس Úنسسيب ،يومي  27و 28
اأوت ا÷اري ،بزيارة عمل و
ت -ف -ق -د اإ ¤و’ي -ة ب -ات-ن-ة واأم
ال - -ب - -واق - -يŸ ،ع - -اي - -ن- -ة ب- -عضض
اŸشساريع القطاعية.

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسض(021)٦0.70.3٥:

(021) 60.70.40

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشض
مدير التحرير

فنيدسض بن بلة

–ضسÒا لÓنتخابات اÙلية،
يشس- - -رف رئ- - -يسض Œم- - -ع اأم - -ل
ا÷زائ -ر ع -م -ار غ-ول ،ال-ي-وم،
ع-ل-ى ال-ل-ق-اء ال-وطني لروؤسساء
اŸك- - -اتب ال- - -و’ئ- - -ي- - -ة ،وذلك
ب -ف -ن -دق م -ازف -ران ب -زرال-دة،
اب- -ت- -داء م- -ن السس -اع -ة 09 . 30
صسباحا.

يوما عيد اأ’ضسحى عطلة مدفوعة اأ’جر
’داري ،أاول أامسض ،أانه Ãناسسبة عيد
’صسÓح ا إ
أاعلنت اŸديرية العامة للوظيفة العمومية وا إ
’ضسحى اŸبارك فإان يومي ا÷معة  10والسسبت  11من ذي ا◊جة عام  1438هجري ،اŸوافقÚ
ا أ
’جر لكافة مسستخدمي اŸؤوسسسسات
ليومي  1و  2سسبتم ،2017 ÈيعتÈان يومي عطلة مدفوعة ا أ
’دارات العمومية Ãا ‘ ذلك اŸسستخدمون بالسساعة أاو اليوم.
وا إ
يسستثنى من ذلك اŸسستخدمون الذين يعملون بنظام التداول ومطالبون بضسمان اسستمرارية
’داري أان ه-ذا
’صسÓ-ح ا إ
سس Òمصس -ا◊ه -م» ،وذك-رت اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل-ل-وظ-ي-ف-ة ال-ع-م-وم-ي-ة وا إ
’حكام القانون رقم  278-٦3اŸؤورخ ‘  2٦يوليو  19٦3اŸعدل واŸتمم
’جراء يأاتي طبقا أ
ا إ
’عياد القانونية.
اŸتضسمن قائمة ا أ

إ’ع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسض(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم التجـ ـ ـاري :السسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
اŸقـــا’ت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
و’ ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

’شسهار
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... :
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السسبت  26أاوت  2017م
الموافق لـ 04ذي الحجة  1438هـ

Ãناسسبة العيد الوطني لبÓده

إلرئيسس بوتفليقة يهنئ
نظÒه إألوكرإÊ
بعث رئيسص ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ،برقية
’وك -را ،Êب-يÎو ب-وروشس-ي-ن-ك-و،
ت -ه -ن -ئ -ة إا ¤ن -ظÒه ا أ
Ãناسسبة احتفال بÓده بعيدها الوطني› ،ددا له
ف-ي-ه-ا رغ-ب-ت-ه ‘ ال-ع-م-ل م-ع-ه ع-ل-ى ت-وث-ي-ق عÓقات
الصسداقة والتعاون التي Œمع البلدين.
وقال رئيسص ا÷مهورية ‘ برقيته““ :يسسر Êغاية
السسرور وأاوكرانيا –تفل بعيدها الوطني أان أاتوجه
إاليكم ،باسسم ا÷زائر شسعبا وحكومة وأاصسالة عن
نفسسي ،بأاحر التها Êمقرونة بتمنياتي لكم بالصسحة
’وكرا.““Ê
والهناء وبالرقي وا’زدهار للشسعب ا أ
وأاضس- -اف ق -ائ ““ : Ó-ه -ذا وأاغ -ت -ن -م ه -ذه اŸن -اسس -ب -ة
’جدد لكم “ام رغبتي ‘ العمل معكم
السسعيدة أ
على توثيق عÓقات الصسداقة والتعاون التي Œمع
ب-ل-دي-ن-ا ب-غ-ي-ة رف-ع-ه-ا إا ¤اŸسس-ت-وى ال-ذي يسس-تجيب
لطموحات شسعبينا الصسديق.““Ú

لداء فريضسة ا◊ج
ليفادهم أ
برعاية من رئيسس ا÷مهورية إ

إلدإلي ـ ـة تشسـ ـ ـرف على تودي ـ ـع إ◊جـ ـاج إŸعوزيـ ـ ـن

اأشس-رفت وزي-رة ال-تضس-امن
ال -وط -ن -ي والأسس-رة وقضس-اي-ا
اŸراأة غنية الدالية ،مسساء
اأول اأمسسÃ ،ط - - -ار ه- - -واري
ب -وم -دي -ن ال -دو‹ (ا÷زائ-ر
العاصسمة) على توديع فوج
ا◊ج- - -اج ال- - -ذي- - -ن ي - -رع - -ى
رئ -يسس ا÷م -ه-وري-ة السس-ي-د
ع -ب -د ال -ع -زي -ز ب -وت -ف -ل -ي-ق-ة
اإي - -ف - -اده- -م لأداء ف- -ريضس- -ة
ا◊ج.
ي -ب -ل-غ ع-دد ه-وؤ’ء ا◊ج-اج ،م-ن
اŸواطن ÚاŸسسن ÚواŸعوزين
حسسب ال- - -وزي - -رة  108شسخصسا
م -ن-ه-م  81رج  Ó- -و 27امراأة،
مشسÒة اإ ¤اأن عدد النسساء من
هذه الفئة ““سسÒتفع مسستقب.““Ó
واأوضس- -حت ال- -وزي- -رة ‘ ك- -ل -م -ة
باŸناسسبة اأن رئيسص ا÷مهورية
““سسن سسنة حميدة““ ،منذ سسنوات
و«اأع -ط -ى م -ث Ó-اأع-ل-ى ل-ل-ت-ك-ف-ل
با’أشسخاصص اŸعوزين الذين ⁄
تسس -ع -ف -ه -م ظ-روف ا◊ي-اة ع-ل-ى
ا’إت -ي -ان ب -ال -رك -ن اÿامسص م -ن
ا’سسÓم (ا◊ج) فاأدخل الفرحة
والسس-رور ع-ل-ى ق-ل-وب-ه-م وق-ل-وب
ذويهم بزيارة بيت الله ا◊رام““

واأب - -رزت اأن ه - -ذه ال - -ع - -م- -ل- -ي- -ة
““مسست““ ج -م -ي -ع و’ي -ات ال-بÓ-د
واسس- -ت- -ف- -اد م- -ن- -ه- -ا م- -واط -ن -ون
ينحدرون من ““اأسسر ﬁرومة اأو
ﬁدودة الدخل وكذا مقيمون
Ãراكز كبار السسن““.
واأك- -دت اأن دائ- -رت -ه -ا ال -وزاري -ة
““ح- - -رصست ك - -ل ا◊رصص ع - -ل - -ى
Œسس - -ي - -د ت - -ع- -ل- -ي- -م- -ات رئ- -يسص
ا÷مهورية من اأجل توف Òكافة
شس- -روط ‚اح ه- -ذه ال- -ع- -م- -ل -ي -ة
ال-تضس-ام-ن-ي-ة ا’إنسس-ان-ي-ة ال-ن-ب-ي-لة
واإحاطتها بكل التداب Òا’إدارية
والتقنية الÓزمة لتاأم Úذهاب
واإي -اب واإق -ام -ة ط -ي -ب-ة““ ل-ه-وؤ’ء
ا◊جاج.
كما اأشسارت اأن مصسالح الوزارة
رف - -ق - -ة السس - -ل- -ط- -ات اÙل- -ي- -ة
ب -ال-و’ي-ات ““ع-م-لت م-ن-ذ اأشس-ه-ر
ع- -ل- -ى ات- -خ- -اذ ك- -ل ا’إج- -راءات
ا’إدارية والطبية لتسسهيل مهمة
بعثة رئيسص ا÷مهورية من حيث
اإع- - - -داد اŸل - - -ف - - -ات ا’إداري - - -ة
واإصسدار وثائق السسفر وتقدË
ا’إرشس-ادات وال-نصس-ائ-ح ال-دي-ن-ية
اŸتعلقة بفريضسة ا◊ج““.
وسس- -ت- -دوم اإق -ام -ة ح -ج -اج ه -ذا

الوفد حسسب نفسص اŸصسدر
““ 31يوما ويسسهر على تاأطÒهم
ومرافقتهم والعناية بهم فريق
اإداري وطبي ﬂتصص يتكون من
 6اأفراد مزودين بالعتاد الطبي
وا’أغ- - - - - - - - - -راضص وا’أدوي - - - - - - - - -ة
الضسرورية““.
ويسس - -ت - -ف - -ي- -د ه- -وؤ’ء ا◊ج- -اج
تضس- -ي- -ف ال -وزي -رة ““م -ن م -ع -اشص
كامل يضسمن لهم اإقامة مريحة
خÓل كافة اŸناسسك و‘ جميع
ال-ب-ق-اع اŸق-دسس-ة وك-ذا ح-قائب
شس - -خصس- -ي- -ة –ت- -وي ع- -ل- -ى ك- -ل

عيسسى من اŸدينة اŸنورة:

مسسلتزمات ا◊ج““.
وب-ه-ذه اŸن-اسس-ب-ة دعت السس-ي-دة
ال- -دال- -ي- -ة ه- -وؤ’ء ا◊ج- -اج اأن ““
يكونوا سسفراء للجزائر ““ من
خÓ- - -ل ““ا’نضس- - -ب- - -اط اŸث- - -ا‹
واتباع نصسائح البعثة وا◊فاظ
ع-ل-ى الصس-ح-ة واŸت-اع وال-تعاون
‘ جميع الظروف““ بهدف كما
ق - - - -الت ““ت - - - -ق - - - -د Ëالصس- - - -ورة
النموذجية ا◊سسنة““ للجزائري
ب Úشسعوب العا.⁄
و‘ اÿت- - -ام وج - -هت ال - -وزي - -رة
““اأسس- - -م- - -ى ع- - -ب- - -ارات الشس - -ك - -ر
وال-ع-رف-ان““ ل-رئ-يسص ا÷م-ه-ورية
ع -ل -ى ال -ت -ف -ات -ت -ه ال -ك-رÁة اإزاء
شس -رائ -ح اÛت-م-ع ال-ت-ي ه-ي ‘
““حاجة اإ ¤الدعم والتضسامن““.
بدورهم وجه حجاج هذا الوفد
رسسالة““ شسكر وعرفان وامتنان
““لرئيسص ا÷مهورية نظ ““Òسسنه
ه- -ذه السس- -ن- -ة ا◊م- -ي -دة ““ال -ت -ي
م -ك -نت ف-ئ-ة اŸع-وزي-ن م-ن اأداء
ال- -رك -ن اÿامسص م -ن ا’إسس Ó-م،
داع Úفيها من الله عز وجل اأن
““ي-وف-ق ال-رئ-يسص ب-وت-ف-ل-يقة على
مواصسلة مسسار الرقي والتنمية
وا’زدهار وا’سستقرار““.

إŸرحل ـ ـ ـة إألو ¤لتنظيم إ◊ج ناجح ـ ـ ـة بكـ ـ ـل إŸعاي ـ ـ ـÒ

أاك - - - - -د وزي - - - - -ر الشس - - - - -ؤوون
لوق -اف ﬁم -د
ال -دي -ن -ي -ة وا أ
لو¤
ع - -يسس- -ى أان اŸرح- -ل- -ة ا أ
ل -ت -ن -ظ -ي -م ا◊ج ه -ذا اŸوسس-م
ك -انت ن -اج -ح -ة ب-ك-ل اŸع-ايÒ
وذلك ‘ تصس- -ري- -ح ل- -ه ع- -قب
اج- -ت- -م- -اع ب- -اŸدي -ن -ة اŸن -ورة
اسس- -ت- -م- -ع ف- -ي- -ه إا ¤ت- -ق- -اري- -ر
ال- -ف -روع اŸشس -ك -ل -ة ل -ل -ب -ع -ث -ة
اŸع-ن-ي-ة ب-ت-نظيم ا◊ج موسسم
.2017
أاوضسح الوزير خÓل اجتماع نظم
ي -وم اÿم -يسص ب -اŸدي-ن-ة اŸن-ورة
حضس - - - -ره السس - - - -ف Òا÷زائ - - - -ري
ب-السس-ع-ودي-ة أاح-م-د ع-بد الصسدوق
ورئ -يسص م -رك -ز اŸدي -ن -ة اŸن-ورة
أاحمد سسليما Êأان اŸوسسم يعرف
م -رح -ل -ت Úل -ت-ن-ظ-ي-م ا◊ج اأ’و¤

تخصص قدوم ا◊جاج إا ¤اŸدينة
اŸنورة من أارضص الوطن ليلتحقوا
ب -ع -د ذلك Ãك -ة اŸك -رم -ة ف-ي-م-ا
تتمثل الثانية ‘ رجوع ا◊جاج
اŸق - -ي- -مÃ Úك- -ة اŸك- -رم- -ة إا¤
اŸدينة اŸنورة ليغادروا منها إا¤
أارضص الوطن.
وقال عيسسى إان ““اŸرحلة اأ’و¤
ك- -انت ن- -اج- -ح- -ة ب -ك -ل اŸع -اي““Ò
ن -ت -ي -ج -ة صس-دق ال-ف-ري-ق ووح-دت-ه
وتÓحمه ،مشسÒا إا ¤أان الشسيئ
اإ’يجابي اآ’خر هو ““وجود صسوت
واحد ‘ ﬂتلف الفروع اŸشسكله
ل-ل-ب-ع-ث-ة وه-و صس-وت خ-ادم ضس-ي-ف
الرحمن““.
وأاضساف من جانب آاخر ““اسستمعت
ب - -اه - -ت- -م- -ام و’ح- -ظت أان ا◊اج
ا÷زائ -ري ي -رج-ع إا ¤م-رج-ع-ي-ت-ه

الوطنية ‘ البحث وفهم دينه بل
يتزاحم على أائمة ا÷زائر““ .كما
’ح- -ظ ““أان ا◊ج- -اج ا÷زائ -ريÚ
ك -ان -وا ي -ق-ب-ل-ون ع-ل-ى م-ن-ظ-م-ي-ه-م

اسس - -ت - -ق - -ب- -ل وزي- -ر ال- -ط- -اق- -ة
مصس- - -ط - -ف - -ى ق - -ي - -ط - -و ،Êاأمسس،
با÷زائر ،سسفÒة كندا السسيدة
اي- -زاب- -ي- -ل روي وسس- -ف Òك- -وري- -ا
ا÷ن -وب -ي -ة ب-ارك سس-ان-غ ج-ي-ن-ي،
حسسبما اأفاد به بيان للوزارة.
تباحث الوزير وسسفÒة كندا عÓقات
ال -ت -ع -اون والشس-راك-ة ب Úال-ب-ل-دي-ن ‘
›ا’ت الطاقة والتي وصسفت بـ ““
ال- -ت- -ق- -ل- -ي -دي -ة واŸم -ت -ازة““ ،وب -حث
الطرفان اآفاق تعزيزها.
واأب -دى ق -ي -ط -و Êرغ -ب -ت -ه ‘ ت-ع-زي-ز
ال -ع Ó-ق -ات ب Úال -ب -ل -دي -ن سس -ي-م-ا ‘

›ا’ت اÙروق - - -ات وال- - -ط- - -اق- - -ة
والطاقات اŸتجددة وكذا ‘ ›ال
التكوين.
من جهتها ،ذكرت السسيدة روي التي
اأدت ل -ل -وزي -ر زي -ارة وداع ،ب -اه -ت-م-ام
اŸوؤسسسس- -ات ال- -ك- -ن- -دي- -ة ب- -ال -نشس -اط
وا’سس -ت -ث -م -ار ب -ا÷زائ -ر خ -اصس -ة ‘
›ال ال -ط -اق-ات اŸت-ج-ددة ،مشسÒة
اإ ¤اإم -ك -ان-ي-ة اسس-ت-ف-ادة ا÷زائ-ر م-ن
اÈÿة ال - - - -ك- - - -ن- - - -دي- - - -ة ‘ ›ا’ت
اÙروقات والطاقة.
م- - - -ن ج- - - -ه- - - -ة اأخ- - - -رى“ ،ح - - -ورت
اŸن- -اقشس- -ات م- -ع السس- -ف Òال- -ك- -وري

ا÷ن-وب-ي ح-ول سس-ب-ل ت-ن-م-ي-ة وت-ع-زيز
عÓقات التعاون ب Úالبلدين والتي
وصسفت ب ““اŸمتازة““.
وب - -ه - -ذه اŸن - -اسس - -ب - -ة دع- -ا ال- -وزي- -ر
اŸوؤسسسس -ات ال -ك -وري -ة ا÷ن-وب-ي-ة اإ¤
ا’سس - - -ت - - -ث - - -م- - -ار اأك ‘ Ìا÷زائ- - -ر
واŸشس-ارك-ة ‘ اŸن-اقصس-ات اŸع-ل-ن-ة
‘ القطاع.
م- -ن ج- -ان -ب -ه ،اأك -د السس -ف Òال -ك -وري
ا÷ن -وب -ي اه -ت -م-ام م-وؤسسسس-ات بÓ-ده
بالنشساط ‘ ا÷زائر واسستكشساف
فرصص جديدة للتعاون وا’سستثمار ‘
›ا’ت الطاقة واÙروقات.

وي- -ل- -ت- -ف- -ون ح- -ول -ه -م وي -ط -ل -ب -ون
ت -وج-ي-ه-ات-ه-م ‘ تسس-ي Òإاق-ام-ت-ه-م
وتنقÓتهم وزيارتهم““.
وتابع يقول ““طلبت من إاخوا Êأان
يسستخرجوا اأ’فكار القوية حتى
ن- -ؤوك- -ده- -ا وأان ن -ق -وم ال -ع -ن -اصس -ر
الفعالة حتى ‚ددها ‘ السسنوات
ال -ق -ادم -ة وال -ت -ع-رف ع-ل-ى ن-ق-اط
الضس -ع -ف والصس -ع -وب -ات ال -ط-ارئ-ة
ح-ت-ى نسس-ت-درك-ه-ا خÓ-ل اŸرحلة
الثانية و‘ اŸواسسم القادمة““.
وقال إانه ““شسيئا فشسيئا ننتقل إا¤
ح -ج ال -ك -رام -ة ك -م -ا ع -اه-دن-ا ب-ه
رئ- -يسص ا÷م- -ه -وري -ة ‘ ﬂط -ط
عمل ا◊كومة لنصسل سسنة 2019
‘ نهاية اÿماسسي إا ¤حج الرفاه
وت- - -وف Òح- - -ج ب- - -دون مشس- - -اك- - -ل
أاسساسسية““.

قيط ـ ـ ـ ـ ـو Êيسستقب ـ ـ ـ ـ ـل سسف ـ ـ ـ ـ ـÒي كن ـ ـ ـ ـ ـدإ و كوري ـ ـ ـ ـ ـا إ÷نوبي ـ ـ ـ ـ ـة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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حلول جذرية لظرف عصسيب
فنيدسس بن بلة
أاثبتت أاطر اف الثÓثية ‘ الجتماع التشساوري بقصسر ا◊كومة التزامها
ب-ت-ن-ف-ي-ذ ت-ع-ل-ي-م-ات رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ‘ اع-ت-م-اد التضسامن والتجند والوحدة
خيارا ‘ السس Òنحو بناء منظومة اقتصسادية بديلة يعول عليها ‘ إادارة الظرف
اŸا‹ الصسعب واÿروج من تقلبات أاسسعار البÎول الدائمة ع Èأاقصسر مسسافة
وأاقل كلفة وتضسحية.
لطراف جدية ‘ تقاسسم اŸهام لتجسسيد خارطة طريق ما انفك
وأاظهرت ا أ
لزم-ة اŸال-ي-ة ال-ت-ي هزت
ال-رئ-يسس ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ي-دع-و إال-ي-ه-ا م-ن-ذ ح-ل-ول ب-وادر ا أ
ﬂتلف اقتصساديات اŸعمورة وانهارت من خÓلها مناطق الروزون ،الدولر
وال Úو ⁄تسس-ت-ث-ن ا÷زائ-ر ال-ت-ي ت-راج-عت م-داخ-ل-ي-ه-ا بشس-ك-ل ره-يب م-ا فرضس
الرشسادة ‘ التسسي ÒوالعقÓنية ‘ النفقات وضسبط أاولويات اŸشساريع واختيار
لنتاجية وتوف Òمناصسب شسغل ÷امعيÚ
للة ا إ
ما هو أاجدر وأاجدى لتحريك ا آ
وخ-ري-ج-ي م-دارسس ع-ل-ي-ا ح-ام-لŸ Úع-ارف وت-خصسصس-ات ت-ؤوه-ل-ه-م ل-ل-مسس-اع-دة ‘
لقÓع الوطني.
إاعطاء تنافسس أاك Èللمؤوسسسسة اÙطة اŸفصسلية ‘ ا إ
وتب Úمن خÓل مداخÓت ا◊كومة والشسركاء أان اŸرحلة الصسعبة التي “ر
بها البÓد ل –مل النظرة التشساؤومية اŸفرطة والتحاليل السسوداوية اŸرّوجة
م -ن أان -اسس ي-ت-م-ادون ‘ إاطÓ-ق ال-ع-ن-ان ل-ت-ع-اب Òت-خ-وي-ف ال-رأاي ال-ع-ام أاك Ìم-ن
Œن-ي-ده ل-ف-ه-م ال-ت-ح-ول والق-ت-ن-اع ب-اÿي-ارات اŸن-ت-هجة التي سسبق للجزائر أان
اعتمدتها ‘ أاحلك الظروف وخرجت منها Ãكاسسب وإا‚ازات.
‘ م-ق-دم-ة اŸك-اسسب ال-ع-ق-د ال-وط-ن-ي ل-ل-ن-م-و ال-ذي ب-ره-نت من خÓله أاطراف
الثÓثية أانها جديرة بتسسي ÒاŸراحل النتقالية بروح التضسامن والنضسباط
واŸسس-ؤوول-ي-ة ،تسس-اع-د ع-ل-ى م-واج-ه-ة ال-ط-وارئ ب-ت-داب Òوق-ائ-ي-ة ورؤوية بعيدة
اŸدى ل –تمل السسقوط ‘ اليأاسس ،القنوط والغوغائية.
كان لهذا التوجه السسليم أاثره البالغ ‘ –ريك دواليب السستثمار والعودة
باŸؤوسسسسة ا÷زائرية اŸنتجة التي انهارت ‘ فÎات التعديل الهيكلي بداية
لحداث واŸشساهد.
لعمى إا ¤واجهة ا أ
لرهاب ا أ
الثمانينيات وأاثناء موجة ا إ
وصسارت الدول تتبارى من أاجل اعتماد ا◊وار الجتماعي القتصسادي اŸنجز
‘ ا÷زائر ،مرجعا يّتبع للخروج من أازمات معقدة ومشساكل مÎاكمة ل تقبل
النتظار.
هذه اŸكاسسب التي أا‚زت بتضسحيات متقاسسمة ب Úا◊كومة والشسركاء بعد
فÎات عصسيبة من العشسرية السسوداء وإامÓءات ““الفامي““ ،يراد لها أان تتجدد
وت -ت-جسس-د ‘ ظ-رف ي-ك-اد ي-ك-ون مشس-اب-ه-ا Ÿا مضس-ى ،ي-ع-ط-ي ح-رك-ي-ة أاك Èوأاوسس-ع
لن -ت -اج ل -لشس -روع ‘ ال -دوران ÿل -ق ال -ف-ائضس اŸم-ون ل-لسس-وق ال-وط-ن-ي-ة
للت ا إ
آ
والتصسدير أاقوى الرهانات وأاكÌها اسستحقاقا ومطلبا.
ي-راد ل-ه-ذه ا◊رك-ي-ة ال-ت-وسس-ع ‘ أاط-ر ن-ظ-ام-ي-ة ق-ان-ون-ية تسستفيد من خÓلها
اŸؤوسسسسة صسانعة اŸعجزة والطموح من الدعم اŸنتظر للمسساهمة ‘ ما انتهجته
ا÷زائر من سسياسسة اقتصسادية ذات مضسمون اجتماعي تعزز التضسامن الوطني
ال-ق-اع-دة ال-ث-اب-ت-ة اŸرسس-خ-ة ‘ م-واث-ي-ق ال-ث-ورة ا÷زائ-ري-ة والتي حافظ عليها
رؤوسساء ا÷مهورية واعتÈوها خطا أاحمر ‘ كل ا◊قب واŸراحل.
شسيء واحد ووحيد بقي ‘ اŸعركة اŸصسÒية التي تعد تضسحية أاخرى من
لزمة اŸالية من خÓل
أاجل اŸواطن والوطن ،التعبئة العامة لرفع –دي ا أ
لقرار بدائل ا◊ل اŸمكن ﬂرج النجاة بصسفة جذرية تعيد
التشساور اŸوسسع إ
Óنفسس ا÷ريحة والضسمائر التائهة بعيدا عن الÎقيعات والنتقالية
الثقة ل أ
الدائمة.

مدلسسي يسستقبل سسف Òلبنان با÷زإئر
اسس -ت -ق -ب -ل رئ-يسص اÛلسص ال-دسس-ت-وري ،م-راد
م-دلسس-ي ،أامسص ،سس-ف Òا÷م-ه-وري-ة ال-ل-ب-ن-ان-ي-ة
با÷زائر ،غسسان اŸعلّم ،الذي أاّدى له زيارة
وداع إاثر انتهاء مهمته با÷زائر ،حسسب ما
أافاد به بيان للمجلسص.
ق-د اسس-ت-ع-رضص ال-ط-رف-ان ““ال-عÓ-ق-ات ال-ثنائية
اŸت- -م- -ي- -زة وآاف- -اق ت- -ط- -وي -ره -ا ،خ -اصس -ة بÚ
اÛلسص ال - -دسس- -ت- -وري ا÷زائ- -ري واÛلسص
ال - -دسس - -ت - -وري ال - -ل - -ب- -ن- -ا ‘ ÊاÛا’ت ذات
ا’ختصساصص““ ،يضسيف ذات اŸصسدر.

زعÓن يسستقبل سسف Òإإسسبانيا

اسس-ت-ق-ب-ل وزي-ر الأشس-غ-ال ال-عمومية
وال- -ن- -ق- -ل ع- -ب- -د ال -غ -ن -ي زع Ó-ن ،اأول
اأمسس ،ب - -ا÷زائ - -ر ،سس - -ف Òاإسس - -ب - -ان - -ي- -ا
با÷زائر سسانتياغو كاباناسس ،حسسب
ما اأفاد به بيان للوزارة.
قد تطرق الطرفان خÓل هذا اللقاء ا¤
العناصسر ا’أسساسسية للتعاون والشسراكة بÚ
ا÷زائ -ر واإسس -ب -ان -ي -ا ك -م -ا ب -ح-ث-ا ال-وسس-ائ-ل
الكفيلة بتطويرها.
اŸن -اسس -ب -ة ك -انت اأيضس -ا ف -رصس-ة ل-ل-ج-ان-بÚ
لعرضص ومناقشسة النقاط ذات ا’هتمام
اŸشسÎك خصسوصسا ما تعلق منها بقطاع
النقل البحري وا÷وي والÈي والتي هي
ﬁل م -ت -اب -ع -ة مسس-ت-م-رة م-ن ك Ó-ا÷ان-بÚ

يضسيف ذات اŸصسدر.
وث -م -ن ال -وزي-ر والسس-ف Òا’إسس-ب-ا Êمسس-ت-وى
““ع Ó-ق -ات ال -ت -ع-اون ا÷ي-دة ““ ال-ت-ي ت-رب-ط
ال -ب -ل -دي -ن ‘ ق -ط -اع ا’أشس -غ -ال ال -ع -م-وم-ي-ة
والنقل.

اسس-ت-ق-ب-ل وزي-ر الشس-غ-ال ال-ع-م-ومية
والنقل عبد الغني زعÓن ،أاول  ،أامسس،
سس- -ف Òدول- -ة ق- -ط- -ر ب- -ا÷زائ- -ر السس- -ي- -د
اب -راه -ي-م ب-ن ع-ب-د ال-ع-زي-ز السس-هÓ-وي,
حسسبما أافاد به بيان للوزارة.
“حورت اÙادثات حول العناصسر اأ’سساسسية
للتعاون والشسراكة ب Úا÷زائر وقطر ‘ ›ال
اأ’شس -غ -ال ال -ع -م-وم-ي-ة وال-ن-ق-ل وك-ذا ال-وسس-ائ-ل

اŸسساعدة على تطويرها.
ك -م -ا ت -ن-اول ا÷ان-ب-ان خÓ-ل ال-ل-ق-اء عÓ-ق-ات
التعاون ب Úالبلدين ،وتطرقا فيه إا ¤العديد
م- -ن ال- -ن- -ق- -اط ذات ا’ه- -ت- -م- -ام اŸشسÎك ‘
ﬂتلف اÛا’ت ،حسسب البيان.
وقد ثمن الطرفان مسستوى عÓقات التعاون
ا÷يدة التي تربط البلدين ‘ ›ال اأ’شسغال
العمومية والنقل.

....و يسستقبل سسف Òدولة قطر
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’زمة اŸالية
لقاء تششاوري تطبيقا لتوجيهات رئيسس ا÷مهورية لتحقيق تضشامن يرفع –دي ا أ

04

ا◊كومة والشصركاء ا’جتماعيون وا’قتصصاديون يقررون تأاجيل الثÓثية
^^ ا’لتزام با◊فاظ على ا’سشتقÓل ا’قتصشادي للجزائر بدعم النمو
^^ خارطة طريق لتعبئة التمويÓت الداخلية غ Òالتقليدية

أاقرت ا◊كومة وششركاؤوها ‘ ،ختام اجتماعهم التششاوري ،أاول أامسس ،بقصشر ا◊كومة (ا÷زائر العاصشمة) ،تأاجيل اجتماع الثÓثية الذي كان من اŸقرر تنظيمه يوم  23سشبتم Èالداخل ،حسشب ما أافاد به البيان
’ول أاحمد أاويحيى ،إا ¤أان هذا
اÿتامي الذي توج هذا اللقاء ‘ .مسشتهل اللقاء التششاوري الذي جمع ا◊كومة وا’–اد العام للعمال ا÷زائري Úومنظمات أارباب العمل –ضشÒا للثÓثية اŸقبلة ،أاششار الوزير ا أ
’خÒة التي أاسشداها رئيسس ا÷مهورية ،السشيد عبد العزيز بوتفليقة ،إا ¤ا◊كومة وششركائها ا’قتصشادي Úوا’جتماعي Úمن أاجل إاعطاء مثال إا ¤الـمجتمع بغرضس –قيق وثبة
اللقاء يأاتي ““عقب التوجيهات ا أ
’زمة اŸالية ومن مواصشلة مسشار التنمية الذي باششرته منذ نحو عششريت.““Ú
للتضشامن والتعبئة والوحدةÃ ،ا Áكن ا÷زائر من رفع –دي ا أ

أاويحيى :ا◊كومة لن تدخر أاي جهد
لتحسص Úإاطار ا’سصتثمار
أاكد أاويحيى ‘ هذا ا’طار أان ا◊كومة ””لن تدخر
أاي جهد”” من أاجل –سش Úإاطار ا’سشتثمار وبناء
””عÓقات رصشينة مع اŸؤوسشسشات ‘ إاطار القانون””.
وأاع- -رب ال- -وزي- -ر اأ’ول ع- -ن ””مشش- -اع- -ر ال- -ت- -ق -دي -ر
والتضشامن التي تكنها ا◊كومة ÷ميع العمال””،
مضشيفا أان ا÷هاز التنفيذي ””يكن كذلك التقدير إا¤
كل الـمؤوسشسشات العمومية واÿاصشة أاو اıتلطة
التي تششكل دعامة للنمو واسشتحداث مناصشب العمل
وتنويع ا’قتصشاد الوطني””.

...سصنسصه ـر عل ـى تطبيق القانون ‘ جو
من السصكينة والهدوء
أاكد الوزير اأ’ول ،أاحمد أاويحيى ،خÓل ا’جتماع
التششاوري الذي جمع ،أامسس ،با÷زائر العاصشمة،
ا◊كومة با’–اد العام للعمال ا÷زائري Úوأارباب
العمل ،أان ا◊كومة سشتسشهر على احÎام القانون
””‘ جو من السشكينة والهدوء بعيدا عن البلبلة””.
وقال أاويحيى ‘ افتتاح هذا اللقاء الذي حضشره
عدد من أاعضشاء ا◊كومة واأ’م Úالعام ل–Óاد
ال -ع -ام ل -ل -ع -م-ال ا÷زائ-ري ،Úع-ب-د اÛي-د سش-ي-دي
السش -ع -ي -د ،ورؤوسش -اء Ÿن -ظ -م -ات أارب -اب ال -ع -م-ل ،إان
””ا÷زائر دولة قانون ولديها كل الوسشائل Ùاربة
أاي مسشاسس بالقانون با’عتماد على عدالة مسشتقلة””
مضشيفا بالقول”” :سشنسشهر على احÎام القانون ‘
جو من السشكينة والهدوء بعيدا عن البلبلة””.
ك- -م- -ا أاك- -د ال- -وزي- -ر اأ’ول ح -رصس ا◊ك -وم -ة ع -ل -ى
””اسشتمرار السشياسشة ا’جتماعية اŸبنية على العدالة
ا’جتماعية والتضشامن الوطني التي تبنتها الدولة
ا÷زائرية وأاصشبحت من ثوابتها”” ،مششÒا إا ¤أان
ا÷زائر ””Œاوزت النقاشس حول ‰طها ا’قتصشادي
وه -ي تسش Òع -ل -ى ‰ط اق -تصش -اد السش -وق ذو ال -ب-ع-د
ا’جتماعي منذ  30سشنة””.
وششدد ‘ هذا اإ’طار على أان رهان ا◊كومة يكمن
‘ ””خ -دم -ة ف -ع -ال -ي -ة ا’ق -تصش -اد ورف-اه-ي-ة الشش-عب
وا◊فاظ على ا’سشتقÓل ا’قتصشادي للجزائر””.
ووجه أاويحيى Ãناسشبة هذا اللقاء ””رسشالة تقدير
وتضش -ام -ن”” إا ¤ال-ع-م-ال ا÷زائ-ري Úك-ون-ه-م ””ط-رف
فعال ‘ التنمية الوطنية و‘ مسشار بناء الدولة””،
مؤوكدا حرصس ا◊كومة على ””حماية حقوقهم””.
وأاب- -رز ب -اŸن -اسش -ب -ة أان ا◊ك -وم -ة سش -ت -ت -ع -ام -ل م -ع
اŸؤوسشسشات العمومية واÿاصشة واıتلطة ””دون
“ي -ي -ز”” وسش -تسش -ت -ف -ي -د م -ن ””ال -دع -م وال -تسش-ه-يÓ-ت
اŸنصشوصس عليها ‘ القانون ،بهدف خلق اŸزيد
م- -ن م- -ن -اصشب الشش -غ -ل وم -زي -د م -ن الÌوة ل -ل -ب Ó-د
وتأاسشيسس اقتصشاد متنوع””.

وا◊كومة أاطلعت شصركاءها على
اŸصصاعب اŸالية وتصصورها Ÿواجهتها
أاكد أاحمد أاويحيى ،أان ا◊كومة أاطلعت ششركاءها
ا’ق -تصش -ادي Úوا’ج -ت -م -اع -ي ،Úخ Ó-ل ا’ج -ت -م -اع
التششاوري ،على ””اŸصشاعب اŸالية التي “ر بها
البÓد وعرضشت عليهم تصشورها Ÿواجهتها””.

وقال أاويحيى ‘ تصشريح للصشحافة إان ””ا◊كومة
أاطلعت ششركاءها على اŸصشاعب اŸالية التي “ر
بها البÓد وعرضشت عليهم تصشورها الذي وضشعته
بناء على توجيهات رئيسس ا÷مهورية لرفع هذا
التحدي””.
وأاضشاف الوزير اأ’ول أان اللقاء كان ””فرصشة إ’عادة
ربط الصشلة ب Úا◊كومة وششركائها ا’قتصشاديÚ
وا’جتماعي ‘ Úسشياق توجيهات رئيسس ا÷مهورية
ال -ذي دع -ا إا ¤ال -ت -ج-ن-د ورصس الصش-ف-وف وت-ظ-اف-ر
ا÷هود والتعبئة ‘ خدمة اقتصشاد البÓد”” ،مضشيفا
أان ا’جتماع سشمح أايضشا بـ«تبادل اآ’راء اأ’ولية حول
اأ’وضشاع الراهنة””.
كما وجه الوزير اأ’ول رسشالة إا ¤اŸواطن Úتؤوكد
””صشعوبة الظرف”” وعزم ا◊كومة ،من خÓل تطبيق
ت -ع -ل -ي -م -ات وت -وج -ي-ه-ات رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ،ع-ل-ى
””ا’سش-ت-م-رار ‘ ت-رق-ي-ة ال-ت-ن-م-ي-ة ال-وطنية وا◊فاظ
على ديناميكية بناء ا’قتصشاد الوطني”” ،مضشيفا أان
ا◊ك -وم -ة سش -ت -ب -ق-ى ””ح-ريصش-ة ع-ل-ى ا◊ف-اظ ع-ل-ى
سشياسشة العدالة ا’جتماعية والتضشامن الوطني””.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،أاك-د أاوي-ح-ي-ى أان ق-رار ال-ثÓ-ث-ي-ة
تأاجيل لقائها الرسشمي الذي كان م›Èا ‘ 23
سشبتم ÈاŸقبل إا ¤إاششعار آاخر ،جاء بسشبب ””رزنامة
أاششغال ا◊كومة مع الŸÈان والتزامات أاخرى وكذا
للسشماح للششركاء لتحضش Òاللقاء بجدية””.
وأاعلن الوزير اأ’ول ‘ هذا اإ’طار عن ””ورششات
سش -ت -ج -م -ع إاط -ارات ال -ق -ط-اع-ات اŸع-ن-ي-ة و‡ث-ل-ي
الشش -رك -اء ا’ق -تصش -ادي Úوا’ج -ت -م -اع -ي Úل-ت-حضشÒ

اŸل -ف -ات ال -ت -ي سش -ي-ت-م م-ن-اقشش-ت-ه-ا خÓ-ل اج-ت-م-اع
الثÓثية.
وخلصس الوزير اأ’ول إا ¤وضشع اŸششارك ‘ Úصشورة
””ال -ت -وت -رات اŸال -ي -ة ال -ت-ي ت-واج-ه-ه-ا ال-بÓ-د”” وك-ذا
””خ- -ري- -ط- -ة ال- -ط- -ري- -ق”” ال- -ت- -ي رسش -م -ه -ا ل -ه رئ -يسس
ا÷مهورية ،خصشوصشا من أاجل ””تعبئة التمويÓت
الداخلية غ Òالتقليدية ،ا◊فاظ على دعم النمو ‘
ج-م-ي-ع ال-ق-ط-اع-ات Ãا ف-ي-ه-ا الصش-ن-اع-ة ،اÿدمات
والفÓحة وكذا ا◊فاظ على السشياسشة العمومية
للعدالة ا’جتماعية والتضشامن الوطني وترششيدها””.

اŸنظمات Œدد دعمها Ÿسصعى رئيسس ا÷مهورية
جددت اŸنظمات اŸششاركة ‘ اللقاء التششاوري
””انضش- - -م- - -ام- - -ه- - -ا ودع- - -م- - -ه- - -ا Ÿسش- - -ع- - -ى رئ- - -يسس
ا÷مهورية””سشجل ‘ هذا اللقاء الذي ششارك فيه
وزراء اŸالية ،الصشناعة والـمناجم ،العمل والتجارة،
حضشور اŸسشؤوول Úاأ’وائل (أاو ‡ثليهم) لكل من
ا’–اد العام للعمال ا÷زائري ،Úمنتدى رؤوسشاء
الـمؤوسشسشات ،ا’–اد الوطني للمقاول Úالعمومي،Ú
ك -ن -ف -درال -ي -ة اŸن -ت-ج Úوالصش-ن-اع-ي Úا÷زائ-ري،Ú
ا÷معية العامة للمقاول Úا÷زائري ،Úالكنفدرالية
الوطنية أ’رباب العمل ا÷زائري ،Úا’–اد الوطني
ل-ل-مسش-ت-ث-م-ري-ن ،ال-ك-ن-ف-درال-ي-ة ال-ع-ام-ة ل-ل-م-ؤوسشسش-ات
ا÷زائرية ،الكنفدرالية العامة أ’رباب العمل للبناء
واأ’ششغال العمومية والري والكنفدرالية ا÷زائرية
أ’رباب العمل.

الششركاء ا’قتصشاديون وا’جتماعيون ‘ رسشالة ششكر لرئيسس ا÷مهورية:

ا÷زائر تتوفر على ““كافة اŸزايا““ لتصصور مسصتقبلها ا’قتصصادي ““باطمئنان““
أاكد الششركاء ا’قتصشاديون
وا’جتماعيون ‘ رسشالة ششكر بعثوا بها
لرئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة،
أامسس ،با÷زائر العاصشمة ،أان ا÷زائر تتوفر
على ““كافة اŸزايا““ التي تسشمح لها بتصشور
مسشتقبلها ا’قتصشادي ““باطمئنان““ بالرغم
من السشياق ا◊ا‹ ““ا◊سشاسس““ سشواء على
الصشعيدين الداخلي أاو اÿارجي.
وصشرح اŸوقعون على العقد التنموي ا’قتصشادي
وا’جتماعي ‘ رسشالة قرأاها اأ’م Úالعام ل–Óاد
ال -ع -ام ل -ل -ع -م -ال ا÷زائ -ري Úع-ب-د اÛي-د سش-ي-دي
السشعيد عقب لقاء الثÓثية حكومة-ا’–اد العام
ال -ع -م -ال ا÷زائ -ري-Úأارب -اب ال-ع-م-ل ال-ذي ت-رأاسش-ه
الوزير اأ’ول أاحمد أاويحيى أانه ””من خÓل تظافر
ج-ه-ودن-ا ن-ح-ن م-ت-ي-ق-ن-ون أان-ه ب-ال-رغ-م م-ن السش-ياق
ا◊ا‹ ا◊سشاسس سشواء على اŸسشتوي Úالداخلي أاو
اÿارجي يتوفر بلدنا على كافة اŸزايا التي تسشمح
له بتصشور مسشتقبله ا’قتصشادي باطمئنان””.
وأاششاروا ‘ هذا الصشدد إا ¤أاهمية ””التحكم ‘
مصشÒنا”” من خÓل اتخاذ اإ’جراءات التي تفرضس
ن -فسش -ه -ا ””ب -ك -ل سش -ي -ادة”” Ãب-اشش-رة ””ح-رك-ي-ة ت-ق-وË
جديدة”” للنموذج ا’قتصشادي.

وصشرح الششركاء أانه ””من الواجب اŸششاركة بفعالية
‘ هذا اÛهود الوطني الذي يتمثل ‘ اÿروج
ب-اق-تصش-ادن-ا م-ن ت-ب-ع-ي-ت-ه ل-لمحروقات”” ،مذكرين أان
ال -رئ -يسس ب -وت -ف -ل-ي-ق-ة ””ي-ح-ث-ن-ا ع-ل-ى ال-ت-ح-ل-ي ب-ق-ي-م
التضشامن والوحدة التي حملها كفاحنا التحريري
للوطن من أاجل بناء اقتصشاد قوي ومولد للÌوات
ومناصشب الششغل””.
وذكر اŸوقعون أان ””ا◊وار ا’جتماعي”” الذي بادر
به رئيسس الدولة واŸتضشمن واŸؤوكد ‘ رسشالته
Ãناسشبة ا’حتفال بيوم اÛاهد يوم  20أاغسشطسس
”” 2017يشش-ج-ع-ن-ا وي-دع-ون-ا إا ¤ال-تضش-ام-ن وال-تعبئة
وت-وح-ي-د ط-اق-ات-ن-ا ل-ب-ن-اء ت-ن-م-ي-ة ب-ل-دن-ا ب-ك-ل سشيادة
واسشتقÓلية واحÎام القيم العريقة لششعبنا وتعزيز
دولة القانون””.
واعتÈوا أان اللقاء اŸنعقد يوم اÿميسس و«اŸثمر
ج-دا”” سش-م-ح ل-لشش-رك-اء ا’ق-تصش-ادي Úوا’ج-تماعيÚ
ل-ل-ح-ك-وم-ة ب-ت-ع-م-ي-ق ﬁادث-ات-ه-م وت-ع-زيز مقاربتهم
التوافقية من خÓل Œديد التزامهم بتعزيز أاكÈ
Ÿسشعاهم ا÷ماعي””.
وأاوضش -ح -وا أان ال -ه -دف م -ن ذلك ي -ت -م-ث-ل ‘ ””رف-ع””
التحديات ا’قتصشادية وا’جتماعية اŸتضشمنة ‘
ب -رن-ام-ج رئ-يسس ال-دول-ة م-ذك-ري-ن ب-أان ال-ن-داء ال-ذي

وج -ه -ه ال -رئ -يسس ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ل-ل-ح-ك-وم-ة وشش-رك-ائ-ه-ا
ا’ج- -ت- -م- -اع- -ي Úوا’ق -تصش -ادي”” Úي -جب أان يشش -ك -ل
بالنسشبة Ûموع الفاعل Úوعاء لوثبة وطنية من
أاجل التجديد ا’قتصشادي””.
وخ - -لصس الشش- -رك- -اء ‘ رسش- -ال- -ت- -ه- -م إا ¤ال- -ق- -ول إان
””اŸوقع Úعلى العقد الوطني يعÈون عن تقديرهم
البالغ و“سشكهم الثابت وإاخÓصشهم التام”” لرئيسس
ا÷مهورية.
” ال -ت -وق -ي -ع ع -ل -ى ال -ع -ق -د ال -ت-ن-م-وي ا’ق-تصش-ادي
وا’جتماعي يوم  23فÈاير  2014خÓل الدورة 16
للثÓثية اŸنعقدة با÷زائر العاصشمة ،حيث تتمثل
أاه -داف -ه -ا ال -رئ -يسش -ي-ة ‘ ال-ت-ع-ج-ي-ل ب-اإ’صشÓ-ح-ات
ا’قتصشادية وتطوير اأ’نظمة ا’جتماعية وتششجيع
ا◊ق ‘ ا◊صشول على العمل.
وقد أاكد أاويحيى عقب لقاء الثÓثية التي جمعت
ب -رئ -اسش -ت -ه اأ’م Úال -ع -ام ل –Ó-اد ال -ع -ام ل -ل-ع-م-ال
ا÷زائري Úورؤوسشاء تسشع منظمات أارباب العمل أان
ق-رار ال-ثÓ-ث-ي-ة ت-أاج-ي-ل ل-ق-ائ-ه-ا ال-رسش-م-ي الذي كان
م›Èا ‘  23سشبتم ÈاŸقبل بغرداية إا ¤إاششعار
آاخ -ر ،ج -اء بسش -بب ””رزن -ام -ة أاشش -غ -ال ا◊ك-وم-ة م-ع
الŸÈان والتزامات أاخرى وكذا للسشماح للششركاء
لتحضش Òاللقاء بجدية””.

سصيدي السصعيد  :لقاء الثÓثية كان
““مثمرا ومسصؤوو’““
أاكد اأ’م Úالعام ل–Óاد العام للعمال ا÷زائريÚ
عبد اÛيد سشيدي السشعيد ،أان لقاء الثÓثية الذي
ج - -م - -ع ا◊ك - -وم - -ة بشش - -رك - -ائ - -ه - -ا ا’ق - -تصش - -اديÚ
وا’ج -ت -م -اع -ي ،Úأامسس ،ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصش-م-ة ،ك-ان
””مثمرا ومسشؤوو’””.
وقال سشيدي السشعيد ‘ تصشريح للصشحافة عقب
اختتام ا’جتماع بقصشر ا◊كومة ،إان ””اللقاء كان
مثمرا ومسشؤوو’ ،والنقاشس كان ‘ مسشتوى رسشالة
رئيسس ا÷مهورية ‘  20أاوت Ãناسشبة اليوم الوطني
للمجاهد””.
وأاك -د اŸسش -ؤوول ال -ن -ق -اب-ي أان ل-ق-اء ال-ثÓ-ث-ي-ة سش-م-ح
Óراء يسشمح لنا باŸضشي قدما ‘
بـ«تبادل أاخوي ل آ
بناء اقتصشاد وطني قوي جبهة اجتماعية قوية””
وذلك من خÓل ””وضشع اليد ‘ اليد والعمل معا بثقة
تامة””.

و‘ كلمة أالقاها خÓل افتتاح أاششغال لقاء الثÓثية،
أاكد اأ’م Úالعام ل–Óاد العام للعمال ا÷زائريÚ
أاهمية ا◊وار ا’جتماعي ،منوها Ãسشعى الوزير
اأ’ول ‘ ه -ذا ا’Œاه وال -ذي ””سش -ي -ع -ط -ي ل -ع -م-ل-ن-ا
اŸششÎك ديناميكية لكسشب معركة تنمية ا’قتصشاد
الوطني وا’سشتقرار ا’جتماعي””.
وشش- -دد اŸت- -ح- -دث ع- -ل- -ى أان ””اأ’م -ن ا’ق -تصش -ادي
ال-وط-ن-ي ه-و ح-ال-ي-ا ‘ ق-لب اه-ت-م-ام-ات-ن-ا وعملنا””،
داع -ي -ا إا ¤ب -ن -اء نسش -ي-ج صش-ن-اع-ي ع-م-وم-ي وخ-اصس
يسش -اه -م ‘ اق -تصش -اد وط -ن -ي م -ن -ت-ج وخ-ال-ق ل-لÌوة
وŸناصشب الششغل ،مضشيفا أانه ””حان الوقت لوضشع
حد لÓسشتÒاد بصشفة تدريجية””.
وأاك -د سش -ي -دي السش-ع-ي-د أان-ه ””م-ن اŸسش-ت-ع-ج-ل ال-ي-وم
ﬁارب -ة ال-بÒوق-راط-ي-ة ‘ ا’ق-تصش-اد ال-وط-ن-ي م-ن
خ Ó- -ل إاع - -ادة اŸب - -ادرة وال - -ق - -رار ل - -ل - -م - -ؤوسشسش- -ة
وŸسشÒه- -ا”” ،وأان ال- -وصش -اي -ة ي -ن -ب -غ -ي أان ””ت -راف -ق””
اŸؤوسشسشة ‘ هذا اإ’طار ،مششÒا إا ¤أاهمية إاعادة
الثقة بﬂ Úتلف الفاعل ‘ Úالقطاع ا’قتصشادي.
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مواصشلة مسشار التنمية منذ نحو عششريتÚ

اŸؤوسصسصة حلقة مفصصلية ‘ تنويع ا’قتصصاد الوطني
انعقد ،أاول أامسس ،لقاء تششاوري ب Úا◊كومة وششركائها ا’قتصشادي Úوا’جتماعي( Úا’–اد العام
للعمال ا÷زائري Úومنظمات أارباب العمل) بقصشر ا◊كومة وتوج ببيان ختامي ،فيما يلي نصشه الكامل :
اسش- -ت- -ق- -ب -ل أاح -م -دي ال -وزي -ر اأ’ول ي -وم اÿم -يسس ب -قصش -ر ا◊ك -وم -ة شش -رك -اء ا◊ك -وم -ة ا’ق -تصش -اديÚ
وا’جتماعي.Ú
وقد عرف هذا اللقاء الذي ششارك فيه السشادة الوزراء الـمكلفون بالـمالية والصشناعة والـمناجم والعمل
والتجارة حضشور الـمسشؤوول Úاأ’وائل (أاو ‡ثليهم) لكل من ا’–اد العام للعمال ا÷زائري)UGTA( Ú
ومنتدى رؤوسشاء الـمؤوسشسشات ( )FCEوا’–اد الوطني للمقاول Úالعمومي )UNEP( Úوكنفدرالية
اŸن -ت -ج Úوالصش-ن-اع-ي Úا÷زائ-ري )CIPA( Úوا÷م -ع -ي-ة ال-ع-ام-ة ل-ل-م-ق-اول Úا÷زائ-ري)AGEA( Ú
والكنفدرالية الوطنية أ’رباب العمل ا÷زائري )CNPA( Úوا’–اد الوطني للمسشتثمرين ()UNI
والكنفدرالية العامة للمؤوسشسشات ا÷زائرية ( )CGEAوالكنفدرالية العامة أ’رباب العمل للبناء
واأ’ششغال العمومية والري ( )CGP-BTPHوالكنفدرالية ا÷زائرية أ’رباب العمل (.)CAP
و‘ مسشتهل كلمته أاششار الوزير اأ’ول إا ¤أان هذا اللقاء يأاتي عقب التوجيهات اأ’خÒة التي أاسشداها
ف -خ -ام -ة السش -ي -د ع -ب -د ال -ع -زي -ز ب -وت-ف-ل-ي-ق-ة رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة إا ¤ا◊ك-وم-ة وشش-رك-ائ-ه-ا ا’ق-تصش-اديÚ
وا’جتماعي Úمن أاجل إاعطاء مثال إا ¤الـمجتمع بغرضس –قيق وثبة للتضشامن والتعبئة والوحدة Ãا
Áكن ا÷زائر من رفع –دي اأ’زمة الـمالية ومن مواصشلة مسشار التنمية الذي باششرته منذ نحو
عششريت.Ú
وبهذه الروح أاعرب الوزير اأ’ول عن مششاعر التقدير والتضشامن التي تكنها ا◊كومة ÷ميع العمال.
وأاضشاف بأان ا◊كومة تكن كذلك التقدير إا ¤كل الـمؤوسشسشات العمومية واÿاصشة أاو الـمختلطة التي
تششكل دعامة للنمو واسشتحداث مناصشب العمل وتنويع ا’قتصشاد الوطني.
كما أاضشاف أاحمد أاويحيى قائ Óبأان ا◊كومة لن تدخر أاي جهد من أاجل –سش Úإاطار ا’سشتثمار ومن
أاجل بناء عÓقات رصشينة مع الـمؤوسشسشات ‘ إاطار القانون.
بعد ذلك خلصس الوزير اأ’ول إا ¤وضشع الـمششارك ‘ Úصشورة التوترات الـمالية التي تواجهها البÓد وكذا
‘ صشورة خريطة الطريق التي رسشمها له السشيد رئيسس ا÷مهورية وخصشوصشا من أاجل :تعبئة التمويÓت
الداخلية غ Òالتقليدية ا◊فاظ على دعم النمو ‘ جميع القطاعات Ãا فيها الصشناعة واÿدمات
والفÓحة ،وا◊فاظ على السشياسشة العمومية للعدالة ا’جتماعية والتضشامن الوطني وترششيدها.
أاما الـمنظمات ا◊اضشرة فقد جددت انضشمامها ودعمها لـمسشعى فخامة رئيسس ا÷مهورية.
و‘ اأ’خ Òأاقرت ا◊كومة وششركاؤوها باتفاق مششÎك تأاجيل اجتماع الثÓثية الذي كان من الـمقرر أان
يعقد ‘ ششهر سشبتم Èالقادم””.
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اجتم ـ ـاع أاط ـ ـراف الثÓثيـ ـة يؤوكـ ـد
على تصسور مسستقبل اقتصسـادي باطمئنـ ـان

ملــــ

’خÒة ،التي شسدد من خÓلها على
على خلفية تؤجيهات رئيسض ا÷مهؤرية التي حملتها رسسالته ا أ
ضسرؤرة التضسامن ؤالتجانسض ب Úجميع فاعلي معركة التنمية من حكؤمة ؤشسركائها ا’جتماعيÚ
’ؤل أاحمد أاؤيحيى اŸع Úحديثا على رأاسض ا÷هاز التنفيذيÃ ،مثلي
ؤا’قتصسادي ،Úاجتمع الؤزير ا أ
ا’–اد العام للعمال ا÷زائري Úؤكذا منظمات أارباب العمل ،لقاء ذؤ طابع تشساؤري بدرجة أاؤ،¤
تؤج با÷زم على أان ا÷زائر تتؤفر على كافة اŸزايا التي تسسمح لها بتصسؤر مسستقبل اقتصسادي
باطمئنان ،ؤذلك رغم السسياق ا◊ا‹ ا◊سساسض.

اÿب Òا’قتصسادي د.عبد الرحمن مبتؤل لـ ””الشسعب””:

““اإنشساء ÷نة Ÿتابعة توصسيات الثÓثية ،و ضسرورة
توسسيع ا◊وار الوطني““
اقÎح اÿب Òا’قتصسادي
د.عبد الرحمن مبتؤل ‘
تصسريح حصسري لـ«الشسعب””،
إانشساء ÷نة دائمة Ÿتابعة
تؤصسيات لقاء الثÓثية ،بهدف
الؤقؤف على مدى تنفيذ
نتائجها ‘ اŸيدان ،مؤؤكدا أان
الؤقت اŸناسسب لعقدها يكؤن
قبل عرضض برنامج ا◊كؤمة
على الŸÈان ‘ حال ” ذلك،
مشسÒا إا ¤أان الؤضسع
ا’قتصسادي صسعب ،لكن بؤادر
ا◊ل متؤفرة.

جÓل بوطي

فريال بوششوية

النتيجة التي توصسل إاليها اÛتمعون ‘
لقاء ضسم أاطراف الثÓثية برئاسسة الوزير
اأ’ول أاح- -م- -د أاوي- -ح- -ي- -ى ،ح -م -لت رسس -ال -ة
جوهرية مفادها أان ا÷زائر ماضسية قدما،
مهما كانت العراقيل التي تعÎضسها‘ ،
ظ -ل سس -ي -اق اق -تصس -ادي صس -عب ،ل -ن ي -ث-ب-ط
ع- -زÁة أاي ط- -رف وسس- -ي- -ح- -م- -ل- -ه -م ع -ل -ى
مضساعفة ا÷هود والعمل بكل جد لتجاوز
اŸرحلة الصسعبة ورفع التحديات.
ا’جتماع الذي جمع الوزير اأ’ول باأ’مÚ
ال-ع-ام ل–Ó-اد ال-ع-ام ل-ل-ع-م-ال ا÷زائ-ري،Ú
وÃم-ث-ل-ي م-ن-ظ-م-ات أارب-اب ال-ع-مل ،متميز
ع -ل -ى اع-ت-ب-ار أان-ه ع-ق-د أاي-ام-ا ف-ق-ط ،ب-ع-د
الرسسالة التي وجهها رئيسس ا÷مهورية إا¤
ا÷زائريات وا÷زائري ،Úوا÷زائر –يي
أاهم ﬁطاتها التاريخية ،والتي تزامنت
وال -عشس -ري -ن م -ن أاوت ،وال -ت -ي ت -ط -رق م -ن
خÓلها إا““ ¤معركة التنمية ا’قتصسادية““

›ددا ،م-ع-رك-ة ي-ت-وق-ف رب-ح-ه-ا وا◊فاظ
على الرقي ا’جتماعي للشسعب ا÷زائري
بـ ““سسلة من التداب ÒاŸتكاملة““ كان قد
ت -ن-اول-ه-ا ب-ال-ت-فصس-ي-ل ‘ رسس-ال-ت-ه Ãن-اسس-ب-ة
ال -ذك-رى ’ 55سسÎج-اع السس-ي-ادة ال-وط-ن-ية
وعيد الشسباب.
وكان رئيسس ا÷مهورية قد شسدد قبل أايام،
ع -ل -ى ضس -رورة ““ال -تضس -ام-ن وال-ت-ج-انسس بÚ
جميع فاعلي معركة التنمية ،من حكومة
وشس-رك-ائ-ه-ا ا’ج-ت-م-اع-ي Úوا’ق-تصسادي،““Ú
خ- -ط- -وة م- -ه- -م- -ة ت- -أات- -ي عشس -ي -ة ال -دخ -ول
ا’ج-ت-م-اع-ي ،وتسس-ت-ج-يب ل-ظ-رف حسس-اسس
ع -ل -ى الصس -ع -ي -دي -ن ال -داخ -ل-ي واÿارج-ي،
يسستدعي تظافر ا÷هود ’جتياز مرحلة
أاخرى ‘ أازمة اقتصسادية بدأات ‘ العام
 ،2٠14تسسبب فيها الÎاجع ا◊اد أ’سسعار
اÙروق- -ات ،وم- -ن ه- -ذا اŸن- -ط -ل -ق ف -إان
ا÷زائ- -ري Úم- -ط- -ال- -ب -ون ب -كسسب م -ع -رك -ة
التنمية ،وعدم تضسييع أاية ورقة تسساهم ‘

ذلك حسسبه.
وذهب الرئيسس بوتفليقة إا ¤أابعد من ذلك،
ب - -ال - -ت- -أاك- -ي- -د أان- -ه م- -ن ““واجب ا◊ك- -وم- -ة
وشس -رك -ائ-ه-ا ا’ج-ت-م-اع-ي Úوا’ق-تصس-ادي،Ú
إاع Ó-ء اŸث-ال ب-ال-تضس-ام-ن وال-ت-ج-ن-د ورصس
الصسفوف لباقي شسعبنا ،لكي تتمكن بÓدنا
من تعبئة عزائم جميع أابنائها““’ ،فتا إا¤
أان ““دولة ا◊ق والقانون تسستوجب ترقية
اإ’جماع الوطني ،ورصس الصسف الداخلي
لبÓدنا أامام –ديات عاŸنا اŸعاصسر““.
ال -رسس -ال -ة وصس -لت إا ¤ا◊ك -وم-ة والشس-ريك
ا’جتماعي والشسركاء ا’قتصسادي ،Úالذي
أاجمعوا وتقاطعوا ‘ تأاكيد ،اŸضسي قدما
م -ه-م-ا ك-انت الصس-ع-وب-ات ال-ت-ي ت-عÎضس-ه-م،
ان -طÓ-ق-ا م-ن ق-ن-اع-ة راسس-خ-ة م-ف-اده-ا أان
ا÷زائ -ر ت -ت -وف -ر ع-ل-ى ك-اف-ة اŸزاي-ا ال-ت-ي
تسس -م -ح ل -ه -ا ب -تصس -ور مسس-ت-ق-ب-ل اق-تصس-ادي
ب- -اط -م -ئ -ن -ان ،وذلك رغ -م السس -ي -اق ا◊ا‹
ا◊سساسس.

منتدى رؤؤسساء اŸؤؤسسسسات للنهؤضض با’قتصساد الؤطني

حـ ـ ـ ـداد ““ :لـ ـ ـ ـن اأدخـ ـ ـ ـ ـر أاي جه ـ ـ ـ ـد مـ ـ ـ ـن أاجـ ـ ـ ـل Œسسيـ ـ ـ ـ ـ ـد
خارط ـ ـ ـ ـة طريـ ـ ـ ـ ـق رئيـ ـ ـ ـ ـسس ا÷مهوريـ ـ ـ ـ ـ ـة““
كشسف علي حداد رئيسض منتدى
رؤؤسساء اŸؤؤسسسسات أان الهيأاة التي
يÎأاسسها مسستعدة للنهؤضض
با’قتصساد الؤطني ؤاŸسساهمة ‘ دفع
ؤتÒة النمؤ ؤŒسسيد ما تريد
السسلطات الؤصسؤل اليه.

حكيم بوغرارة

قال علي حداد ‘ ا’جتماع التشساوري بÚ
ا◊ك - -وم - -ة والشس - -رك - -اء ا’ج - -ت - -م - -اع- -يÚ
ا’قتصسادي Úيوم اÿميسس ““ أاريد أان أاثمن
روح اŸسسؤوولية والتجّند لدى ا÷ميع من
أاجل –قيق اأ’هداف التي ” رسسمها من
طرف فخامة رئيسس ا÷مهورية وا◊فاظ
على اŸكتسسبات واإ’‚ازات““.
وأاضس -اف ح -داد ““ بصس-ف-ت-ي رئ-يسس-ا Ÿن-ت-دى
رؤوسساء اŸؤوسسسسات ،لن أادخر أاي جهد من
أاج - -ل Œسس - -ي - -د خ- -ارط- -ة ط- -ري- -ق رئ- -يسس
ا÷م- -ه -وري -ة أ’ن اŸسس -اه -م -ة ‘ ت -ط -وي -ر
اقتصسادنا هو واجب مقدسس لدينا““.
وع -ل-ق ح-داد ح-ول مشس-ارك-ت-ه ‘ ’ج-ت-م-اع
التحضسÒي لقمة الثÓثية اŸقبلة ““ بصسفتي
رئ- -يسس- -ا Ÿن- -ت- -دى رؤوسس -اء اŸؤوسسسس -ات‘ ،
اج-ت-م-اع ال-ثÓ-ث-ي-ة ،اسس-ت-ج-اب-ة ل-دع-وة دول-ة
الوزير اأ’ول ،السسيد أاحمد أاويحيى ،والتي
ترأاسسها شسخصسيا بحضسور أاربعة وزراء ،وهم
معا‹ وزير اŸالية ،معا‹ وزير الصسناعة
واŸن -اج -م ،م -ع -ا‹ وزي-ر ال-ت-ج-ارة ،م-ع-ا‹
وزير العمل والضسمان ا’جتماعي ،رؤوسساء
و‡ث -ل -و ث -م -ان -ي-ة م-ن-ظ-م-ات أارب-اب ع-م-ل،
إاضس -اف -ة إا ¤رئ -يسس ا’–اد ال-ع-ام ل-ل-ع-م-ال
ا÷زائ -ري ،Úالسس -ي-د ع-ب-د اÛي-د سس-ي-دي
سسعيد““.
وأاب -دى ح -داد ع -زم -ه ع -ل-ى اŸشس-ارك-ة ‘
ال -تضس -ام -ن ال -وط -ن -ي م -ن أاج -ل اŸصس-ح-ل-ة
العامة حيث أاشسار إا...... ““ ¤أان ا’جتماع

جاء تنفيذا لنداء رئيسس ا÷مهورية ،السسيد
ع -ب -د ال -ع -زي -ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،ال-ذي دع-ا ف-ي-ه
ا◊ك - - -وم - - -ة والشس- - -رك- - -اء ا’ق- - -تصس- - -اديÚ
وا’ج -ت-م-اع-ي Úل-رّصس الصس-ف-وف وŒسس-ي-د
روح التضسامن ب Úجميع اأ’طراف ليكونوا
قدوة للمجتمع وكل اŸواطن.““Ú
كما ثمن سسعي الوزير اأ’ول أاحمد أاويحيى
ودعوته إا ¤ضسرورة Œاوز اأ’زمة اŸالية
ق- -ائ... ““Ó- -ل- -ق -د أال -ح ال -وزي -ر اأ’ول ع -ل -ى
ضسرورة Œنّد ا÷ميع وا’–اد من أاجل
رفع –دي اأ’زمة اŸالية لتواصسل ا÷زائر
مسس- -ار ال- -ت- -ن- -م- -ي- -ة ال- -ذي ب- -اشس -رت -ه م -ن -ذ
عشسريت.““Ú
م-ن ج-ه-ت-ه اسس-ت-حسس-ن ع-ل-ى ح-داد تشس-دّي-د
أاح-م-د أاوي-ح-ي-ى ع-ل-ى ضس-رورة ت-وف Òم-ن-اخ
Óعمال وتسسهيل أامور اŸسستثمرين
جيد ل أ
اÛدي- -ن ،مشسÒا إا ¤ت- -أاك -ي -ده ع -ل -ى أان ““
ا◊ك- -وم -ة ل -ن ت -دّخ -ر أاي ج -ه -د م -ن أاج -ل
–سس Úمناخ ا’سستثمار وغرسس روح الثقة

مع اŸؤوسسسسات ‘ إاطار القانون““.
وع -اد ع -ل -ي ح-داد اإ ¤خ-ارط-ة ال-ط-ري-ق
التي سسطرها الرئيسس بوتفليقة للحكومة
وال -ت -ي ت -نصس ع-ل-ى Œن-ي-د م-وارد م-ال-ي-ة
داخ -ل -ي -ة غ Òت -ق -ل -ي -دي -ة.و Œنب خ -ي-ار
ا’سس -ت-دان-ة اÿارج-ي-ة ن-ه-ائ-ي-ا ،وا’إب-ق-اء
على دعم التنمية ‘ جميع القطاعات
Ãا فيها الصسناعة ،اÿدمات.
وم - -ن اÙاور اŸه - -م - -ة ا◊ف - -اظ ع - -ل- -ى
السس-ي-اسس-ة ا’ج-ت-م-اع-ي-ة ل-ل-جزائر على أانها
مبدأا ثابت يقوم على العدالة ا’جتماعية
والتضسامن الوطني وأان ا◊كومة سستواصسل
ال -ع -م -ل ب -ه -ا رغ -م اأ’زم -ة.أاي أان ا÷زائ -ر
فصسلت نهائيا ‘ خيارها ا’قتصسادي عÈ
تبني نظام اقتصساد السسوق ببعد اجتماعي.
أاما التحدي اأ’ك Èفيتمثل حاليا ‘ رفع
وتÒة وفعالية اقتصسادنا من أاجل رفاهية
شس- -ع- -ب- -ن- -ا وصس- -ون السس- -ي- -ادة ا’ق -تصس -ادي -ة
للجزائر.

العدد
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أاوضسح مبتول ل ““الشسعب““،أامسس ،أان
عمل اللجنة يقتصسر على متابعة مدى
تنفيذ النتائج والتوصسيات التي تخرج بها الثÓثية التي ”
تأاجيلها لوقت غ Òمسسمى ،مؤوكدا أان اللقاء يسسجل سسنته،21
مشسÒا إا ¤أان أاول لقاء كان مع الوزير اأ’ول أاحمد أاويحيى
الذي اقÎح هذا العقد الوطني.
وتتكفل ÷نة متابعة الثÓثية بحسسب د .مبتول ‘ Œسسيد
القرارات اŸتخذة ودراسسة النتائج بشسكل دوري على مدار
سسنة كاملة أاي قبل عقد اللقاء الذي يليه مباشسرة وذلك كل
شس-ه-ري-ن أاو سس-ت-ة أاشس-ه-ر ح-ت-ى ت-ك-ون ال-ن-ت-ائ-ج إاي-ج-اب-ي-ة وليسس
قرارات عابرة.
دعا اÿب Òمبتول إا ¤توسسيع النقاشس إا ¤فعاليات أاخرى حتى
ي-ت-م ال-ت-ط-رق إاﬂ ¤ت-ل-ف اŸشس-اك-ل وال-ع-راق-ي-ل ال-ت-ي ت-واج-ه
ا’ق -تصس -اد ال -وط -ن -ي ،م-ؤوك-دا أان ا◊ك-وم-ة ل-دي-ه-ا اŸؤوهÓ-ت
Ÿواجهة اأ’زمة اŸالية.
ي -رى اÿب Òم -ب -ت -ول أان ا◊ك -وم -ة ت -ق-دم مÈرات م-ق-ن-ع-ة ل-ع-دم
إاشسراك كل النقابات ‘ لقاء واحد ،مشسÒا إا ¤ضسرورة انزواء
النقابات ‘ تكتل واحد لتمثيلهم ‘ اللقاء وتقد ËمقÎحاتهم
قائ““Óإان ا◊كومة ’ Áكنها التعامل مع أازيد من  3٠نقابة““.
‘ هذا اإ’طار أاوضسح د.مبتول أان اŸقاول Úا’قتصساديÚ

اÿواصس ،مطالبون أايضسا بإانشساء نقابة
خ -اصس -ة ب -ه -م ،ل -ت -ق -د Ëم -قÎح -ات-ه-م
ل -ل -ح-ك-وم-ة وب-ذلك تصس-ل ال-ثÓ-ث-ي-ة إا¤
حلول جذرية للعراقيل التي تواجه كل
الشسركاء واŸضسي ‘ مسسار التنمية.
بلغة اأ’رقام قال اÿب Òا’قتصسادي إان
الوضسع اŸا‹ ورغم صسعوبته ،إا’ أانه
يبعث على ا’رتياح ،حيث أاشسار إا ¤أان
احتياطي الصسرف كاف لرسسم خارطة
طريق جديدة ‘ إاطار تنويع ا’قتصساد
الوطني ،حيث يتجاوز ا’حتياطي 1٠٠
مليار دو’ر.ما يبعث على ا’رتياح أاكÌ
حسسب اŸت - - - - -ح - - - - -دث ع- - - - -دم Œاوز
اŸدي -ون -ي -ة اÿارج -ي -ة خ-مسس-ة م-ل-ي-ار
دو’ر ‘ ،ح Úدعا إا ¤ضسرورة إايجاد
ب -دائ -ل اق-تصس-ادي-ة ل-ل-خ-روج م-ن دائ-رة
اÿطر،
حيث أان اŸيزان التجاري يعرف خل ÓكبÒا بارتفاع الواردات
عن  6٠مليار دو’ر حسسب اإ’حصسائيات اأ’خÒة مع نهاية
السس - -ن- -ة ا÷اري- -ة ،وسس- -ج- -لت الصس- -ادرات ‡ث- -ل- -ة ‘ ق- -ط- -اع
اÙروقات من  27إا 33 ¤مليار دو’ر فقط ،اأ’مر الذي
ي -ع -ت Èم -ؤوشس-را ع-ل-ى ضس-ع-ف ح-ل-ق-ة اإ’ن-ت-اج ال-وط-ن-ي-ة ‘ ظ-ل
اسستقرار أاسسعار النفط ب 5٠ Úإا 55 ¤دو’ر للÈميل.
‘ هذا السسياق يتضسح فشسل بعضس القرارات التي اتخذتها
ا◊ك -وم -ة السس -اب -ق -ة حسسب د.م-ب-ت-ول ب-وق-ف اسس-تÒاد اŸواد
اأ’ولية ،وأاضساف أان الشسركات الوطنية العمومية واÿاصسة
تعتمد بنسسبة  7٠باŸائة على مواد مسستوردة ،مسستطردا ‘
نفسس الوقت إا ¤خلق صسناعة وطنية بدل هذا اŸسسعى الذي
يرى أانه كذلك ’ يتماشسى مع متطلبات اÿروج من اأ’زمة
ا’قتصسادية.
كما يرى اÿب Òمبتول أان لقاء الثÓثية التشساوري الذي يندرج
تنفيذا لتعليمات رئيسس ا÷مهورية رسسم خارطة طريق تبدو
بعيدة اŸدى ،نظرا للنتائج التي “خضست عن اجتماع قصسر
الدكتور سسعدان ،لكن ‘ نفسس الوقت تبقى التحديات التي
تواجه البÓد عام Óيتحكم ‘ كل القرارات اŸتخذة.

ا’سستاذ عامر أارخيلة لـ””الشسعب””:

تأاجيل الثÓثية مرده التحضس Òلقانون اŸالية لسسنة 2019
’سسعار سسÎتفع ؤعلى الشسركاء –ضس ÒاŸؤاطن لذلك
^ا أ
أاكد عامر أارخيلة اÙامي
ؤعضسؤ اÛلسض الدسستؤري سسابقا
لـ«الشسعب”” ،أان الدؤرة  21للقاء
الثÓثية القادم ،سستكؤن
متميزة لؤجؤد طرح جديد
لدى ا◊كؤمة ؤهؤ ؤجؤب
التضسامن ؤ–مل الشسريك
ا’جتماعي ؤا’قتصسادي
’عباء ؤ–قيق دؤلة القانؤن،
ا أ
مشسÒا إا ¤أان تأاجيل لقاء
الثÓثية مرده التحضسÒ
’عداد قانؤن اŸالية لسسنة
إ
 ،2019الذي سسيكؤن حسسبه بعد
ا’نتخابات اÙلية كي ’ يخلق
بلبلة.

سشهام بوعموششة

أاوضسح عامر أارخيلة ‘ تصسريح لـ«الشسعب““ ،أامسس ،أان العÓقة
ب Úا◊كومة والشسركاء ا’جتماعي Úوا’قتصسادي Úيجب أان
يحكمها القانون وهو قانون ا÷باية ،ا’سستثمار ،الصسفقات
ال-ع-م-وم-ي-ة واÿاصس-ة وال-نصس-وصس ال-ت-ي Œع-ل ال-ب-ن-وك وإادارة
الضس -م -ان ا’ج -ت -م -اع -ي ،والضس -ري -ب -ة ل -ه -ا ح -ق -وق ل-دى ه-ذه
اŸؤوسسسسات ا’قتصسادية ،مشسÒا إا ¤أان هدف اللقاء الذي
ج-م-ع ال-وزي-ر اأ’ول أاح-م-د أاوي-ح-ي-ى ب-الشس-رك-اء ا’ج-ت-م-اعيÚ
وا’قتصسادي Úهو تهدئة اأ’وضساع لضسمان دخول اجتماعي
هادئ.
ب -حسسب ا’سس -ت -اذ ،ف-إان ال-دورة 21ل-ل-ق-اء ال-ثÓ-ث-ي-ة ه-ي دورة
متميزة مقارنة بالسسنوات السسابقة ،لوجود طرح جديد لدى
ا◊ك- -وم- -ة وه- -و وج- -وب تضس- -ام -ن الشس -رك -اء ا’ج -ت -م -اع -يÚ
Óعباء ،و–قيق دولة القانون ،مثلما
وا’قتصسادي Úو–ملهم ل أ
شسدد عليه رئيسس ا÷مهورية ‘ رسسالته Ãناسسبة الذكرى
اŸزدوجة لـ  2٠أاوت على وجوب التضسامن والتجند لكسسب
معركة التنمية ومواجهة تداعيات انهيار أاسسعار النفط وتدÊ
قيمة الدينار ا÷زائري ،على خÓف اللقاءات اأ’و ¤التي
كانت فيها اسستجابة ا◊كومة لطلبات هؤو’ء الشسركاء.
رأاى ا’سس- -ت- -اذ أارخ- -ي- -ل- -ة ،أان ل- -ق- -اء أاوي- -ح- -ي- -ى م -ع الشس -رك -اء
ا’جتماعي Úأامسس اأ’ول ،جاء لتحضس Òاللقاء العام وهو
الثÓثية الذي من اŸفروضس أان يكون ‘  23سسبتم Èالداخل
لكن ” تأاجيله ،لكنه  ⁄يسستبعد أان يكون عقد الثÓثية ليسس
بعيدا عن هذا التاريخ ،مشسÒا إا ¤أان الغاية من التأاخ Òهو
–ضس Òقانون اŸالية لسسنة  ،2٠19بحكم وجود ملفات عديدة
تتعلق بالدعم اŸا‹ للدولة لبعضس اŸواد يعمل بها مباشسرة
الشسريك ا’جتماعي.
أاضساف اÙامي أان الشسريك ا’جتماعي له اسستعداد Ÿسسايرة
سسياسسة ا◊كومة ،أاي مراجعة سسياسسة الدولة ا’جتماعية
والتي قد تؤودي إا ¤رفع الدعم اŸا‹ عن اŸواد اŸدعمة
ذات الصسلة اŸباشسرة باŸواطن ،وبالتا‹ زيادة أاسسعارها ،مثل
سسوق اÿدمات وا◊ركية ا’جتماعية ،وملفات أاخرى كملف
الÎبية ،الضسمان ا’جتماعي ،والفÓحة ،هذا اأ’خ Òيعرف
منازعات مطروحة على اŸسستوى الوطني مثل انتقال حق
ا’ن -ت -ف -اع إا ¤ح -ق ا’م-ت-ي-از ،وال-ذي خ-ل-ق مشس-اك-ل وت-وت-رات

ب -ال-هضس-اب ال-ع-ل-ي-ا Ãا تسس-م-ى أاراضس-ي
ال - -ع - -روشس ،أ’ن - -ه - -ا م- -ن- -حت ل- -ب- -عضس
اŸسس-ت-ث-م-ري-ن ،وه-و م-ل-ف ي-ح-ت-اج إا¤
دراسس- - -ة ،وك- - -ذلك م- - -ل - -ف ال - -دخ - -ول
ا’جتماعي.
قال ا’سستاذ اأرخيلة إان اŸعضسلة ،هي
ك -ي -ف -ي -ة ن -ق -ل اŸؤوسسسس -ة ا’ق-تصس-ادي-ة
اÿاصسة من العادة بطلب الدعم من
السس-ل-ط-ة ال-ت-ن-ف-ي-ذي-ة وال-تسس-ه-يÓ-ت ‘
ال - -رسس - -وم ا÷م - -رك - -ي- -ة ،اإ’ع- -ف- -اءات
ا÷بائية إا ¤حالة دولة القانون إا¤
سسياسسة واقع السسوق وحسسبه فإانه ليسس
هناك شسئ بدون مقابل ،مضسيفا أان
نفسس اأ’مر اŸوجود لدى اŸؤوسسسسة
‚ده عند الفرد ،بحيث أان اŸشسكل
م-ط-روح ع-ل-ى مسس-ت-وى اأ’سس-ر وأاصس-بح
ثقافة لدى الشسركاء ا’جتماعي.Ú
‘ هذا الصسدد ،أاشسار عضسو اÛلسس الدسستوري السسابق إا¤
أان اŸدرك Úب -ال -وضس -ع اŸا‹ واÿزي -ن -ة ال -ع -م-وم-ي-ة ي-ق-رون
بوجوب اتخاذ إاجراءات حازمة التي قد تكون لها ردود فعل،
قائ’ «:Óبد على اŸؤوسسسسة –مل اأ’عباء لتحضس Òالناسس
نفسسيا وا’سستعداد للمرحلة القادمة ،حان الوقت أان ينزل
الشسركاء ا’قتصساديون إا ¤الشسارع وا’حتكاك به لتهدئته،
واŸسسؤوولية أايضسا تقع على عاتق اÛتمع اŸد Êوالطبقة
السس -ي -اسس -ي -ة’ ،سس -ي -م-ا اŸوا’ة أ’ن ه-ن-اك دخ-ول اج-ت-م-اع-ي
ينتظرنا““.
وأاوضسح اÙامي ‘ هذا الشسأان أان هناك معيارين ÷سس
النبضس اأ’ول هو أان ا÷زائري فهم أان ا◊ركة العنيفة ’
تؤودي إا ¤نتيجة والعامل الثا Êفيه ضسغط للمواطن ،مؤوكدا
أان قانون اŸالية لسسنة  2٠19سسيكون بعد ا’نتخابات اÙلية
وإا’ سسيخلق بلبلة وصسراع ‘ اأ’وسساط الشسعبية ،وأانه على
السسلطة –مل مسسؤووليتها.
على الدولة التدخل للتحكم ‘ اأ’سسعار التي ترفع بصسفة غÒ
قانونية
قال أارخيلة ‘ هذا السسياق ““إانه تعودنا على أان قانون اŸالية
يأاتي لتثبيت زيادات سسادت ‘ السسوق أاي شسرعنتها““ ،موضسحا
أانه ابتداء من اآ’ن سسÎتفع الكث Òمن اأ’سسعار بسسبب تدÊ
قيمة الدينار ،وهذا سسيكون عام Óمسساعدا للحكومة ويتعود
عليه اŸواطن و’ يتفاجأا بقانون اŸالية““ ،مضسيفا أان السسوق
اŸوازية سسÎفع بها اأ’سسعار وبذلك تخدم السسلطة.
طالب اÙامي بتدخل الدولة ‘ بعضس القطاعات التي
تعمل على زيادة اأ’سسعار بصسورة جنونية ’ يتصسور ها العقل،
ومراقبتها ،مثل سسوق السسيارات الذي عرف ارتفاعا رهيبا ‘
ظرف ثÓث سسنوات ،علما أان هذه الزيادة ’ تسستفيد منها
اÿزي -ن -ة ال -ع-م-وم-ي-ة ،و ⁄ي-ن-ف أارخ-ي-ل-ة وج-ود م-اف-ي-ا م-ال-ي-ة
سسياسسية.
وأاشسار ‘ هذا اإ’طار إا ¤أان هناك رجال أاعمال ومقاولÚ
أاعلنوا عن إافÓسسهم وبحكم مهنته كمحامي لديه سسبع ملفات
Ÿؤوسسسسات تكفلت بأاعباء إا‚از و ⁄تكملها وأاصسبحت مدينة،
واضس -ط -رت ل -ط-لب دي-ون خ-ارج ال-ب-ن-وك ،وب-ال-ت-ا‹ دخ-ل-وا ‘
دوامة اŸشساكل اŸالية بسسبب تقاعسس اإ’دارة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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«الشضعب» تسضتطلع سضوق اŸاشضية باŸسضيلة

06

اسصتقـ ـ ـ ـرار أاسصعـ ـ ـ ـار األضصاح ـ ـ ـي يث ـ ـ ـ Òالرتي ـ ـ ـ ـاح
’سضواق
’ضضحى بأايام على أامل بيعها بأاسضعار مرتفعة ع Èا أ
سضجلت أاسضعار أاضضاحي العيد بو’ية اŸسضيلة اسضتقرارا ‘ أاسضعارها مقارنة بالسضنة اŸاضضية بسضبب عرضص مواشضيهم للبيع قبل عيد ا أ
’سضعار ‘ ظل معادلة قانون العرضص والطلب ،وهو ما توقفت عنده «الشضعب» ‘
’سضبوعية ما أادى إا ¤ارتفاع كمية العرضص بشضكل بسضيط قابله ارتفاع الطلب ما فرضص نوعا من ا’سضتقرار ‘ ا أ
ا أ
جولة ميدانية ع Èبعضص أاسضواق اŸاشضية بالو’ية.
و اأسشعار النخالة وصشلت اإلى  3500دينار
اŸسسيلة عامر ناجح
للقنطار واأسشعار التبن حدود  500دينار
يعتبر سشوق السشويد اأو ما يعرف بسشوق ل -ل -ح -زم -ة ه -و م-ا اأث-ر بشش-ك-ل ك-ب-ي-ر ع-ل-ى
بلدية اأو’د ماضشي من بين اأكبر ا’أسشواق المربين في ظل غياب الدعم الموجه لهم
على تراب و’ية المسشيلة الذي يلتقي فيه من قبل الحكومة ما دفع الكثيرين منهم
الباعة والمششترون كل يوم خميسس من كل اإلى التخلي عن تربية المواششي ومحاولة
ربوع الوطن لعرضس مواششيهم في فضشاء بيعها خÓل اأيام العيد على اأمل اأن ترتفع
ك-ب-ي-ر ب-مسش-اح-ة شش-اسش-ع-ة ت-ح-وي مختلف اأسشعار وهو ما لم يحصشل حسشب المتحدث
اأنواع المواششي من كباشس ونعاج وماعز ’أن الكميات المعروضشة من المواششي لن
وخراف وحتى ا’أبقار« .الششعب» تنقلت تسشمح بزيادة اأسشعارها ’أن السشوق يخضشع
اإل- -ى سش -وق السش -وي -د ووق -فت ع -ل -ى ال -ك -م لقانون العرضس والطلب .
ال -ه -ائ -ل ل -ل -م -واشش -ي ال-ذي ت-ج-اوز اأسش-وار ف -ي ال -م -ق -اب -ل اأشش -ار م-ح-م-د ال-ذي ك-ان
السشوق نظرا لÓأعداد الهائلة ،حيث كادت يبحث عن ششراء اأضشحية للعيد اإلى اأن
اأن تصش -ل اإل -ى ال -ط -ري-ق ال-وط-ن-ي رق-م  40ا’أسش -ع-ار م-ع-ق-ول-ة ف-ي م-ت-ن-اول ال-ج-م-ي-ع،
الذي يبعد عن السشوق باأكثر من  300متر ف -ا’أسش-ع-ار م-حصش-ورة حسش-ب-ه ب-ي-ن 15000
.
دينار اإلى غاية  50000دينار ،مششيرا اأنه
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ي -ع -ت-زم شش-راء ا’أضش-ح-ي-ة ف-ي ه-ذا ال-وقت
حدوث عمليات البيع اإل ا’آن وهو ما ع -ل -ى ال -رغ -م م -ن اأن وقت ال -ع -ي-د م-ازال
برره المواطنون بكون اأغلبية ا’أششخاصس ب-ع-ي-دا’ ،أن-ه م-ت-خ-وف م-ن ارت-ف-اع اأسش-عار
يقطنون بالعمارات و’ يسشعهم ا’حتفاظ المواششي المفاجئ جراء ا’نتششار الكبير
ب-ا’أضش-ح-ي-ة ل-غ-اي-ة ي-وم ال-ع-ي-د ن-ظرا لعدم للسشماسشرة والمضشاربين والذين  -حسشبه
وجود مكان لها وكذا عدم توفر العلف - ،ي -ق -وم -ون ب -ع-م-ل-ي-ات ا’ح-ت-ك-ار ل-زي-ادة
ما يجعلهم يششترون ا’أضشحية قبل العيد اأسشعار المواششي.
بيومين اأو ششرائها مسشبقا وتركها عند فيما اأرجع «كمال « سشبب اإقدامه على
المربي وتحمل مصشاريف اإضشافية تخصس
اقتناء اأضشحية العيد قبل الموعد باأسشبوع اأسشعار ا’أضشاحي التي لم تتجاوز  15000 55000دينار جزائري حيث يفضشل ششراوؤه من قبل المششترين.
ا’ح-ت-ف-اظ ب-ه-ا ب-ا’إضش-اف-ة اإل-ى مصشاريف
في هذا الوقت المبكر اإلى امتÓكه مكانا دينار جزائري ،في حين وصشل سشعر الششاة م -ن ق -ب-ل ا’أشش-خ-اصس ال-ذي-ن ي-ع-ان-ون م-ن ورجح الموالون تراجع اأسشعار ا’أضشاحي
ا’أكل والششرب الخاصس بها .
يخصشصشه لها مع امتÓكه الششعير والتبن  .ح - -دود  28000دي -ن -ار ج-زائ-ري ،وسش-ع-ر مرضس ارتفاع الكولسشترول ،الموالون من خÓل اليومين ا’أخيرين قبل العيد نظرا
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م -ن خ Ó-ل ال -ج-ول-ة ا’سش-ت-طÓ-ع-ي-ة ال-ت-ي الخراف ما بين  27000دينار جزائري جانبهم لم ينفوا حصشول ارتفاع طفيف ل -زي -ادة ال-ع-رضس ال-م-رت-قب وح-ت-م-ي-ة ب-ي-ع
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قادت «الششعب» اإلى سشوق السشويد التابع وسشعر  40000دينار جزائري.
في اأسشعار ا’أضشاحي بما كانت عليه قبل المربين اأغنامهم في ظل ارتفاع اأسشعار
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تششتهر بتربة ا’أغنام اأن اأ
ل -ب -ل -دي -ة اأو’د م -اضش -ي وق-ف-ن-ا ع-ل-ى اأه-م اأم -ا اأسش -ع -ار ال -م -اع -ز ف -ق-د ب-ل-غت ح-دود ششهر مضشى بسشبب الطلب المتزايد عليها ا’أعÓف وندرة الكÓأ.
وصشلت اإلى  4000دينار جزائري للقنطار،

...و نتيجة للوفرة األضصاحي ‘ متناول سصكان بجاية

’سضبوعية للماشضية
’سضواق ا أ
تشضهد ا أ
’يام حركية Œارية
بو’ية بجاية ،هذه ا أ
كبÒة للمواطن Úقصضد اقتناء أاضضحية
العيد ،خاصضة وأان أاسضعارها هذه السضنة ‘
اŸتناول بكث Òمن الفضضاءات التجارية،
’سضعار هو
حيث أان من مؤوشضرات انخفاضص ا أ
أان خروف (سضنة واحدة) ،ناهز سضعره ما بÚ
 25إا 32 ¤أالف دينار ،وما يعرف ‘ السضوق بـ
‘العلوشص‘  ،أاما ‘الثني‘ فقد تراوحت أاسضعاره
ما ب 34 Úإا40 ¤أالف دج ‘ ،ح Úتراوح
سضعر الكباشص التي تتوفر على قرون ما بÚ
 45أالف إا 52 ¤أالف دينار.

بجاية :بن النوي توهامي

وك- -انت لـ’الشش- -عب’ زي -ارة ل -ب -عضس ن -ق -اط ب -ي -ع
ال -م-اشش-ي-ة ،ووق-فت ع-ل-ى ه-ذه ال-ح-رك-ي-ة ال-ت-ي
عرفتها اأ’سشواق اأ’سشبوعية ببجاية ،مثلما هو
الحال بسشوق سشيدي عيشس ،حيث بدت الفرحة
في أاوسشاط المواطنين وأابدو رضشاهم التام
لوضشع سشوق الماششية ،وفي هذا الصشدد قال
’سشي طاهر’ لـ’الششعب» إان  »:اأ’ضشاحي هذه
السشنة في المتناول ويمكن أ’ي أاسشرة أان تدخل
الفرحة لبيتها ،وذلك من خÓل اقتناء أاضشحية
ال- -ع- -ي- -د دون أان ي -ؤوث -ر سش -ع -ره -ا ع -ل -ى ب -اق -ي
ال -م -ت -ط -ل -ب -ات ف -ي ه-ذه ال-م-ن-اسش-ب-ة ال-دي-ن-ي-ة،
واأ’سشعار المسشجلة هذه اأ’يام على مسشتوى
مختلف اأ’سشواق بالبلديات ،تعكسس مدى وفرة
العرضس الذي كان سشببا آاخر في انخفاضس
السشعر في الوقت الحالي».
أاما أاعمر فأاوضشح أان عيد اأ’ضشحى المبارك
ي -رت -ب -ط ب -خ -روف ال -ع -ي -د أاواأ’ضش -ح-ي-ة ،وق-د
ششهدت أاسشواق الماششية ببجاية اكتظاظا كبيرا
للتجار والمواطنين ،وأادى انخفاضس اأ’ششعار

إالى توافد الكثيرين لششراء كبشس العيد ،فيما
سشجل سشوق الماششية الكائن بمدينة أاوقاسس،
إاق-ب-ال ت-ج-ار ال-م-اشش-ي-ة ال-ق-ادم-ين من مختلف
ال-م-ن-اط-ق ال-داخ-ل-ي-ة ل-ل-وط-ن وم-رب-ي الماششية
المحليين ،ما سشاهم في انخفاضس اأ’سشعار
وتمكين المواطنين من اقتناء خروف في هذه
المناسشبة الدينية المباركة ،حيث أان أاسشعار
المواششي هذا العام مقبولة ،على غرار العام
ال -م -اضش -ي ،ح -يث ’ ي -ت -ع -دى سش -ع-ر ال-خ-روف
الواحد في كثير من اأ’حيان  27أالف دينار’.
السشيدة خيرة وجدناها رفقة زوجها بسشوق
سش-وق ا’ث-ن-ي-ن ،ب-دوره-ا أاك-دت أان ال-ب-ج-اوي-ي-ن
معروفون بتمسشكهم الششديد بششراء أاضشحية
العيد ،وحّبهم الششديد للكباشس وهذه السشنة
الفرصشة سشانحة أ’رباب العائÓت ،من أاجل
ششراء اأ’ضشاحي وإاسشعاد أاطفالهم ،حيث أان
اأ’سشعار عرفت اسشتقرارا ملحوظا في جميع
أاصش -ن -اف ال-ك-ب-اشس ،بسش-بب ال-وف-رة ف-ي رؤووسس
ال-غ-ن-م وأاسش-ع-اره-ا ،اب-ت-داء م-ن  20أال-ف دي-نار
بالنسشبة للخروف الذي أاتمّ سشتة أاششهر فما
فوق ،إالى غاية  50أالف دينار بالنسشبة للكبشس،
وهي أاسشعار مقبولة تسشمح لكّل مواطن باقتناء
أاضشحية العيد حسشب إامكانياته المادية.
من جهة أاخرى حّددت المفتششية البيطرية
التابعة لمديرية الفÓحة للو’ية 67 ،موقعا
ل -ب -ي -ع اأ’ضش -اح -ي ،وال -ت -ي ت -خضش -ع ل-ل-م-راق-ب-ة
الدورية للبياطرة طيلة الفترة التي تسشبق العيد
ويوم العيد أايضشا ،كما قامت بالحّد من انتششار
نقاط البيع العششوائية التي بدأات في الظهور
عبر مختلف بلديات الو’ية ،وتم تجنيد 70
بيطريا لمراقبة اأ’ضشاحي قبل وبعد العيد.

’ضضحى
لضضمان التزود باŸاء يومي عيد ا أ

Œنيد  48فرقة مناوبة والتدخل با÷زائر العاصصمة

” Œنيد  48فرقة مناوبة والتدخل
ع 24 Èوحدة توزيع مياه وكذا تسضخÒ
أازيد من  30شضاحنة ذات صضهريج سضعة
كل واحدة منها  12م Îمكعب بغية
تفادي تذبذب وانقطاع التزويد باŸياه
الصضا◊ة للشضرب ومراقبة شضبكات
’ضضحى اŸبارك
التطه Òيومي عيد ا أ
على مسضتوى بلديات العاصضمة ،حسضبما
أافاد به مدير اŸوارد اŸائية لو’ية
ا÷زائر.
وطماأن كمال بوكرششة في تصشريح لواج اأنه
تم اإتخاذ كافة التدابير وا’إجراءات لتفادي
اأي اإنقطاعات اأو تذبذب في عملية التزويد
بالمياه الششروب خÓل يومي عيد ا’ضشحى
ال- -م -ب -ارك وذلك م -ن خ Ó-ل ت -ج -ن -ي -د ف -رق
للمناوبة عددها  48فرقة للتدخل لتششمل
كل بلديات العاصشمة من اأجل توفير هذه
المادة الحيوية واأكد على اإلتزام المديرية
بضش -م -ان ج -ودة ال -خ -دم -ة ال -ع -م -وم-ي-ة ب-ك-ل
الوسشائل التي تحوزها.
واأضشاف ذات المصشدر اأنه تم كذلك تجنيد
اأزيد من  30ششاحنة مزودة بصشهاريج المياه
سشعة كل واحد منها يتجاوز  12متر مكعب

ت -ج -وب اأح -ي-اء ال-ع-اصش-م-ة لضش-م-ان ال-ت-زوي-د
ب -ال -م -ي -اه وت -حسش -ب -ا ’أي ط -ارئ ول -فت اأن «
الفرق التي تم تجنيدها خÓل يومي العيد
لن تدخر اأي مجهود لتسشوية الوضشعية من
خ Ó-ل ق -ي-ام-ه-ا ب-اأشش-غ-ال اإصشÓ-ح ا’أع-ط-اب
المحتملة وتفادي اأي اإنقطاعات «.
وف - -ي ذات الشش - -اأن اأك - -د ضش - -م- -ان ت- -م- -وي- -ن
ال -م -واط-ن-ي-ن ي-وم-ي ال-ع-ي-د ب-ال-م-اء الشش-روب
لضش -م -ان السش -ي -ر ال -حسش-ن ل-ع-م-ل-ي-ة ت-ن-ظ-ي-ف
ا’أضش-اح-ي وال-م-ح-ي-ط وك-ذا شش-بكة التطهير
ال -م -ي -اه وت -م ات -خ -اذ حسشب ذات ال -مسش -وؤول
اإجراءات لضشخ كميات اإضشافية من المياه
الشش- -روب ل- -ف- -ائ- -دة ا’أح- -ي- -اء ال -ت -ي مسش -ه -ا
التذبذب موؤخرا.
من جهة اأخرى ،اأكد المسشوؤول اأنه تم اأيضشا
ت- -خصش- -يصس ف- -رق م- -ن- -اوب- -ة ع -ل -ى مسش -ت -وى
م-ح-ط-ات ال-ت-ط-ه-ي-ر خ-اصش-ة اأن ال-ي-وم ا’أول
وال -ث -ان -ي م -ن ال -ع-ي-د يشش-ه-د ت-دف-ق ك-م-ي-ات
ضشخمة من الدماء والمياه في ششبكة المياه
بفعل عملية ذبح المواششي وباقي ا’أحششاء
وسش -ت -ق -وم ف-رق ال-م-ن-اوب-ة ب-م-راق-ب-ة ع-م-ل-ي-ة
التطهير على مسشتوى المحطات وششبكات
التطهير بالعاصشمة لتفادي اأي طارئ وذلك

مدرج ضضمن ا’سضتثمار اÿاصص

ح -ف -اظ -ا ع -ل -ى الصش-ح-ة ال-ع-م-وم-ي-ة وصش-ح-ة
المواطن .
واأب -رز ب -وك -رشش -ة ب -خصش -وصس ت -ق-دم اأشش-غ-ال
اإن -ج-از  15ب-ئ-را ج-وف-ي-ا ل-ف-ائ-دة ال-م-ن-طقة
ال -غ -رب -ي -ة ل -و’ي -ة ال -ج-زائ-ر اأن-ه ت-م م-وؤخ-را
ا’نتهاء من اإنجاز  10اأبار جوفية با’إضشافة
اإلى اسشتمرار مششروع اإنجاز اأنابيب للمياه
الششروب انطÓقا من بلدية الدويرة لفائدة
ذات المنطقة التي تندرج ضشمن ا’إجراءات
التي تم اتخاذها في غضشون هذه السشنة
بالتنسشيق مع وزارة الموارد المائية والبيئة
بهدف « تفادي التذبذب في توزيع المياه
الصشالحة للششرب» .
كششف في ذات السشياق عن عدة مششاريع
ان -ط -ل -قت ف -ي -ه -ا ال-م-دي-ري-ة ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع
موؤسشسشة سشيال لو’ية الجزائر التي «تهدف
اإلى المحافظة المسشتمرة على تزويد بصشفة
م-ن-ت-ظ-م-ة 24سشا24/سش -ا سش -ك -ان ال -ع-اصش-م-ة
بالماء الششروب دون انقطاع اأو تذبذب كما
تعمل على الرفع من عدد خزانات المياه
وا’آب-ار ال-ج-وف-ي-ة م-ع اإع-ادة ت-ه-ي-ئ-ة ششبكات
ال-م-ي-اه ال-ق-دي-م-ة وم-ك-اف-ح-ة ظ-اهرة تسشرب
المياه.

مذب ـ ـ ـح صصناع ـ ـ ـ ـي ببلدي ـ ـ ـ ـة خميسصت ـ ـ ـ ـ ـي فـ ـ ـ ـ ـي تيسصمسصيـ ـ ـ ـ ـلت

” يوم اÿميسص ببلدية خميسضتي
(و’ية تيسضمسضيلت) فتح مذبح صضناعي
يندرج ‘ اطار ا’سضتثمار اÿاصص حسضبما
لوحظ.

وتقدر طاقة هذا المذبح الذي اأششرف على
ت-دشش-ي-ن-ه وال-ي ت-يسش-مسش-ي-لت ع-ب-د ال-ق-ادر ب-ن
مسشعود بالمنطقة الصشناعية سشيدي منصشور
(بلدية خميسشتي) ب  300راأسس من ا’غنام
و 15عج Óيوميا ويمكن مضشاعفة العدد
حسشب ال- -ط- -لب حسش- -ب- -م- -ا اأف- -اد ب -ه صش -احب
ا’سش- -ت- -ث- -م- -ار ال -ذي اأشش -ار ال -ى اأن ت -جسش -ي -د
المششروع كلف  50مليون دج.
وتعد هذه المنششاأة التي تششغل  41عام Óاأول
مذبح صشناعي يوضشع حيز الخدمة من بين 6
م- -ب- -رم- -ج- -ة لÓ- -ن- -ج- -از ب- -ك- -ل م -ن ب -ل -دي -ات
تيسشمسشيلت وخميسشتي وثنية الحد حسشبما
ع-ل-م م-ن م-دي-ر الصش-ن-اع-ة وال-م-ن-اج-م محمد

الصشالح مرغني.
واأعلن والي تيسشمسشيلت اثناء التدششين عن
غلق المذبح البلدي بخميسشتي مباششرة بعد
عيد ا’ضشحى كونه يتواجد بمنطقة عمرانية
ويتسشبب في اضشرار للبيئة والمواطنين حسشب
ذات المسشوؤول.
ومن جهة اأخرى تفقد المسشئول ا’أول للجهاز
التنفيذي للو’ية اليوم مششروع  2 . 000سشرير
تابع للمركز الجامعي لتيسشمسشيلت معلنا عن
اسشتÓم هذا المرفق قبل  15سشبتمبر بما في
ذلك التجهيز ’سشتقبال الطلبة مبديا رضشاه
عن تطور ا’ششغال.
وباسشتÓم هذا المششروع الذي يدخل ضشمن
ب-رن-ام-ج  5000سش-ري-ر ال-م-ب-رم-ج-ة ف-ي اط-ار
ال-ب-رن-ام-ج ال-خ-م-اسشي  2014 -2010ترتفع
ق -درة اسش -ت-ي-ع-اب ه-ي-اك-ل ال-م-رك-ز ال-ج-ام-ع-ي
بتيسشمسشيلت في ششقها ا’جتماعي الى 4000
سشرير وينتظر ا’نطÓق قريبا في انجاز

 1000سشرير المتبقية حسشب مدير الخدمات
الجامعية.
ومن جهة اخرى واثناء وقوفه على مششروع
 800مسش-ك-ن بصش-ي-غ-ة ال-ب-ي-ع ب-ا’إيجار «عدل»
ببلدية تيسشمسشيلت والذي بلغت نسشبة اششغال
ا’نجاز به  2بالمئة اأششار الوالي الى امكانية
فسشخ العقد مع المقاولة المكلفة با’نجاز
في حالة عدم ا’نطÓق الفعلي
للمششروع في مهلة اقصشاها  15يوما.
ي -ذك -ر ان و’ي -ة ت -يسش-مسش-ي-لت اسش-ت-ف-ادت م-ن
 1 . 000سشكن بصشيغة البيع با’يجار سشنة 2015
م-ن-ها  200وح -دة ب-ب-ل-دي-ة ث-ن-ي-ة ال-ح-د و800
بتيسشمسشيلت والتي كانت محل زيارة الوفد
الو’ئي اليوم حيث انطلقت بها ا’ششغال في
يوليو  2016فضش Óعن تسشجيل  1 . 500سشكن
في سشنة  2017لم تنطلق بها ا’ششغال بعد
حسشب مدير السشكن محمد بختيشس.

إلسسبت  26أإوت  201٧م
إلموإفق لـ  04ذي إلحجة  143٨هـ
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الهÓل يحرصس على ثقافة التضسامن

تفقدت سسعيدة بن حبيلسص رئيسسة
إلهÓل إألحمر إ÷زإئري ،صسبيحة
أإول أإمسص ،سسكأن إلقرى وإŸدإشسر
بلدية بعطة بولية إŸدية ،مأنحة
ل -ه -ؤولء أإظ -رف-ه م-أل-ي-ة لـ  50عأئلة
م- -ع- -وزة Ãن- -ط -ق -ت -ي «إلسس -بت» و «
إل- -كشس- -أشس- -وة» ،مسس- -ج- -ل- -ة ‘ ه- -ذإ
إلصسدد إنشسغألت عدد من أإعيأن
هذه إŸنأطق وإلتي تعلقت أإسسأسسأ
ب -أل-ع-زل-ة وصس-ع-وب-ة إل-ت-وإصس-ل إل-ع-أم
خ-أصس-ة Ãج-أل إلصس-ح-ة إل-ع-مومية،
إلتعليم وإلنقل .
أإث- -نت ب- -ن ح- -ب- -ي- -لسص ع -ل -ى “سسك
إلسسكأن بأأرضسهم وسسكنأتهم رغم مأ عأنته إŸنطقة من
ويÓت إإلرهأب ،مثمنة ‘ إلوقت ذإته إسستتبأب إألمن
إل- -ذي –ق- -ق ب- -فضس- -ل إلسس- -ي- -أسس- -ة إل -رشس -ي -دة ل -رئ -يسص
إ÷مهورية وإلذي بأتت تنعم به إلبÓد ،وإصسفة مأ رأإته
Ãرتفعأت منطقة «بعطة» ذإت إŸسسألك إلوعرة ،من
سسكينة وإطمئنأن بثمأر إŸصسأ◊ة إلوطنية.
أإوضسحت رئيسسة إلهÓل إألحمر إ÷زإئري ‘ تصسريح
للصسحأفة إÙلية أإن إلعمل إلتضسأمني لهيئتهأ ليسص
م -ن -أسس -ب -أت -ي وه -و م -ت -وإصس -ل ع -ل-ى م-دإر إلسس-ن-ة ،وف-ق
إإسسÎإتيجية ﬁكمة تهدف لتكريسص ثقأفة إلتضسأمن
إŸت- -وإزي- -ة م- -ع أإه -دإف إل -دول -ة إ÷زإئ -ري -ة ،م -عÎف -ة
كششف وزير الششباب و الرياضشة الهادي ولد علي ،أاول أامسس ،من تيبازة ،عن قرب إا‚از مششاريع كÈى ŸششتÓت بصس -ع-وب-ة إل-ظ-روف إلج-ت-م-أع-ي-ة إل-ت-ي ت-ع-يشس-ه-أ إألسس-ر
للعششب الطبيعي بكل من الوسشط و الغرب والششرق لغرضس التكفل ا÷دي ÓÃعب كرة القدم التي تششهد إŸعوزة بعمق هذه إلولية وبقية وليأت إلوطن بسسبب
أارضشياتها اهÎاء كبÒا ‘ حا’ت عّدة.
عجزهأ عن توف Òمصسأريف عيد إألضسحى وإلدخول
كل من إلرإبطة إÎÙفة وإل–أدية إŸدرسسي إŸتزإمن Úرغم إ◊لول إلتي صسأرت تقÎحهأ
تيبازة :عÓء ملزي
إ÷زإئ -ري -ة ل -ك -رة إل-ق-دم ل-ل-فصس-ل ف-ي-م-أ
Áك -ن إل -ن -ظ -ر ف -ي -ه ،م-ؤوك-دإ أإّن إل-وزإرة
وقأل إلوزير ولد علي بهذإ إلشسأأن بأأنّ
سس -تسس -ه -ر ف -ق -ط ع-ل-ى إحÎإم إل-ق-وإنÚ
مشس -روع -أ ‘ ه -ذإ إŸن -ح -ى ّ” ع-رضس-ه
إلسسأرية إŸفعول.
ب -ولي -ة إ÷زإئ -ر م -ؤوخ -رإ ب -ح-يث إقÎح
أإمأ عن إıيمأت إلصسيفية فقد أإعرب
إإ‚أزه على مسستوى حظÒة دنيأ ومن
إلوزير ولد علي عن رضسأه على إلÈنأمج نصشب ﬁمد بوششمه وا‹ اŸدية مؤوخرا مدير ديوان الو’ية السشابق ابراهيم بومعزة كرئيسس دائرة
إŸرتقب أإن يتكّفل بعد إإ‚أزه Ãلعب 5
Óطارات
إŸسسطر من طرف إللجنة إلوطنية إلتي لعاصشمة الو’ية ‘ ،إاطار ا◊ركة التي أاقرها رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ل إ
ج-وي-ل-ي-ة إل-ذي تشس-ه-د أإرضس-ي-ت-ه كّ-ل سس-نة
تÎأإسس -ه-أ وزإرة إل-دإخ-ل-ي-ة وتسس-ه-ر ع-ل-ى الششاغرة لوظائف سشامية على مسشتوى الو’ية ،وهذا خلفا Ùمد مرزوقي الذي ع Úأامنيا عاما
إهÎإء كبÒإ ،مشسÒإ إإ ¤وجود عوإمل
Œسس -ي -ده ع -ل -ى أإرضص إل -وإق -ع إل -وك -أل -ة بهذه الو’ية منذ أايام.
عديدة تسسأهم بطرق مبأشسرة أإو غÒ
م- -ب- -أشس- -رة ‘ ت- -آأك- -ل إل- -عشسب ت- -أأت -ي ‘
إل -وط -ن -ي -ة ل -تسس -ل -ي -ة إلشس -ب -أب وﬂت-ل-ف أإكد وإ‹ إلولية أإن هذه إلولية كأن لهأ إ◊ظ إلكب Òأإهملنأ إلبيئة سسنخسسر كل شسيء ،معلنأ أإمأم إ◊ضسور بأأن
مقدمتهأ حرإرة إŸوسسم ولعب مقأبÓت
إلرإبطأت إلولئية وŸسص ذلك جليأ من ‘ هذه إ◊ركة ،مشسÒإ إإ ¤أإن رئيسص إلدإئرة إ÷ديد مسسؤوو‹ كل هذه إلولية هم ›ندين ÿدمة موإطني
متأأخرة به كأنت آإخرهأ ‘  9جويلية
خÓل تصسريحأت إألطفأل إŸسستفيدين كأن قد عمل معه Ÿدة أإسسبوع كرئيسص ديوإن ،مهنئأ إإيأه بلديأت إŸدية.
إل- -ف -أرط ،و أإشس -أر إل -وزي -ر أإيضس -أ إإ ¤أإّن
م -ن إل -ت -خ -ي -ي -م ب -أل -ولي -أت إلسس -أح -ل -ي-ة بهذإ إŸنصسب إلنوعي وبهذه إلÎقية إلتي جأءت – –دث بوشسمة عن مشسروع كب ‘ Òهذإ إÛأل Ãدينة
إلشسغل إلشسأغل للوزإرة حأليأ يكمن ‘
وإل -وإف -دي -ن م -ن ع ّ-دة ولي -أت دإخ -ل -ي-ة حسسبه– نظ› Òهودإت.
قصس -ر إل-ب-خ-أري ،م-غ-ت-ن-م-أ إل-ف-رصس-ة ل-ل-ت-ط-رق إإ ¤م-ل-ف
–ضس Òذإت إŸل -عب Ÿق -أب Ó-ت إل -دور
Ãع-ي-ة أإب-ن-أء ف-ئ-ة إ◊رسص إل-ب-ل-دي إل-ت-ي وذك -ر إل -وإ‹ إŸدع -وي -ن ب -أأن -ه م -ن حسس-ن ح-ظ ولي-ت-ه إلسسكن بهذه إلولية ،مبديأ أإسسفه لتوزيع حصسة 364
Óندية
إلربع إلنهأئي للكأأسص إإلفريقية ل أ
أإولت لهأ إللجنة إلوطنية عنأية خأصسة ودإئ-رة إŸدي-ة وسس-ك-أن-ه-أ ت-ق-ل-ي-د ه-ذي-ن إلشس-خصس-يت ،Úسسكن إجتمأعي بأŸدية منقوصسة من بعضص إ◊أجيأت
ل - -ك- -ل م- -ن م- -ول- -ودي- -ة إ÷زإئ- -ر وإ–أد
هذه إلسسنة ،وكأن إلوزير ولد علي قد ل -ك -ون -ه -م -أ ي -ع-رف-أن ج-ي-دإ مشس-أك-ل إل-ب-ل-دي-أت إل-ثÓ-ث ،إإذ حسسبه من غ ÒإŸعقول توزيع إŸفأتيح للسسكأن ‘
إ÷زإئر .
إط-ل-ع ع-ل-ى ظ-روف إسس-ت-ق-ب-أل وت-نشس-ي-ط ﬂأطبأ رئيسص إلدإئرة إŸسستفيد من هذه إلÎقية  »:وقت تتأأخر إ÷هأت إŸعنية ‘ عملية تزفيت إلطرق
أإم-أ ع-ن إŸشس-أك-ل إل-ت-ي ت-ع-يشس-ه-أ ب-عضص
إألط- -ف- -أل ب- -ك- -ل م- -ن ﬂي -م -ي ت -ي -ب -أزة نحن ننتظر منك إلكث Òمن منطلق أإنه لديك إإمكأنيأت إŸؤودية إإ ¤هذإ إ◊ي إلوإقع بألقطب إ◊ضسري.
إألندية لسسيمأ أإندية كرة إلقدم على
وب -وسس-م-أع-ي-ل إل-ذي-ن تسسÒه-م-أ إل-وك-أل-ة ودرإية بألبلدية وإلولية « آإم ‘ Óبذل ›هود أإك Èكمأ شسرع ‘ ترجمة إلتعليمأت إلصسأرمة لوإ‹ إلولية
غ-رإر م-أ حصس-ل لشس-ب-ي-ب-ة إل-ق-ب-أئ-ل ن-هأية
إلوطنية لتسسلية إلشسبأب ويسستقبÓن أإبنأء ن - -ح - -و ه - -ذه إل - -ب - -ل - -دي - -ة ب - -أل - -ت - -ع - -أون م - -ع ﬂت- -ل- -ف على أإرضص إلوإقع ‘ ميدإن حمأية إلبيئة وإÙيط بكل
إŸوسسم إلفأرط فقد أإشسأر إلوزير ولد إلشسؤوون إلدإخلية ل أ
Óندية على إإلطÓق ،ولي -أت دإخ -ل -ي -ة Ãع -ي -ة أإب -ن -أء إ◊رسص إ◊سس- - -أسس - -ي - -أت ل - -وج - -ود ضس - -ع - -ف ‘ أإدإء إل - -ل - -ج - -أن من بلدية إلعمأرية من خÓل Œسسيد قأفلة –سسيسسة
ع- -ل- -ي إإ ¤أإّن مصس- -أ◊ه ل ت- -ت- -د ّخ- -ل ‘ مشسÒإ إإ ¤أإنّ إŸلف مطروح حأليأ على إلبلدي.
إل -ت -ق -ن -ي -ة ب -أل-دإئ-رة ،م-ط-أل-ب-أ إŸنصسب ‘ ه-ذإ إŸه-أم ب -أدرت ب -ه -أ م -دي -ري -ة إل -ب-ي-ئ-ة ب-أل-ت-نسس-ي-ق م-ع إل-ب-ل-دي-ة،
ت -نشس -ي -ط ه-ذه إل-ل-ج-أن إل-ت-ق-ن-ي-ة ،ح-أث-أ إإي-أه ع-ل-ى إيÓ-ء وبعأصسمة إلولية من خÓل وضسع حأويأت ع Èعديد
إألهمية إلقصسوى للنظأفة.
إألح -ي -أء ل -ل -قضس -أء ع -ل -ى م -ظ -أه -ر إل -رم -ي إل -عشس-وإئ-ي
وتعهد ‘ هذإ إإلطأر بوضسع –ت تصسرفه كل إŸصسألح للقمأمة.
من أإجل تغي Òوجه هذه إŸدينة إ◊ضسأرية ،مÈرإ رأإيه
بأأن إŸشسأريع تنجز تدريجيأ وبصسفة إإرإدية ،غ Òأإنه إإذإ
اŸدية:ع .علياÊ
’سشبوع ،انتخاب نقيب وﬁل ثقة من إختأروه نقيبأ ،وأإضسأف
ششهد مقر منظمة نقابة اÙام ‘ Úالبليدة نهاية ا أ
جديد على رأاسشها واŸتمثل ‘ اÙامي اıضشرم ›دوبة عبد العزيز ،بأأنه سسيوإصسل إإلصسÓحأت إلتي بدأإهأ
خلفا للنقب السشابق يحي بوعمامة ،والذي انتقل إا ¤جوار ربه ‘ ششهر إلنقيب إلسسأبق ،وسسيعمل على  ⁄إلشسمل،
ن
وتثبيت مبأدئ إلتشسأور وإŸشسأركة ،وأإ
جويلية اŸاضشي ،إاثر وعكة صشحية تعرضس لها.
أإشسرف ،أإول أإمسص ،وإ‹ ولية سسطيف نأصسر معسسكري ،دإئرة ع Úأإرنأت سسأبقأ ع Úكأأم Úعأم لولية بشسأر،
إلنتخأب إ÷ديد جأء لشسغور منصسب قضس -أء ع Úإل -دف -ل -ى ،إلشس -ل -ف ،إل-ب-ل-ي-دة يحأفظ على إŸكأنة إلتي بأتت عليهأ على حفل تكرÁي على شسرف إإطأرإت إلولية إلذين وصسفأر يحي رئيسص دإئرة صسألح بأي سسأبقأ ع‘ Ú
إلنقيب ،وإلتزإمأ Ãأ نصست عليه إŸأدة وتيبأزة ،حيث سستسستمر عهدته إإ ¤غأية منظمة ﬁأمي إلبليدة جهويأ ووطنيأ.
لخÒة إلتي أإجرإهأ رئيسص إ÷مهورية نفسص إŸنصسب بع Úمليلة ولية أإم إلبوإقي وإلهأدي بن
مسستهم إ◊ركة إ أ
لم Úإلعأم لدإئرة ع Úإرنأت سسأبقأ ع Úرئيسسأ
أإيدير إ أ
Óشسأرة يعت Èإلنقيب إ÷ديد « ،عميد « عبد إلعزيز بوتفليقة ‘ سسلك رؤوسسأء إلدوإئر ،مرإسسم
ل إ
 101من قأنون إÙأمأة ،وإŸأدة  121سسنة .2020
إÙأم Úو خريج إŸعهد إلعأ‹ للتعليم إ◊فل إحتضسنهأ مقر إلولية ،بحضسور رئيسص إÛلسص لدإئرة إلنأصسرية بولية بومردإسص ونويصسر عبد إŸألك
من إلنظأم إلدإخلي ،حيث ” أإول أإمسص قأل إلنقيب إ÷ديد ‘ هذإ إلصسدد لـ «
لم Úإلعأم للولية وعدد من إإطأرإت ملحق بألديوإن ع Úرئيسسأ لدإئرة لعوينأت بولية تبسسة
لسس Ó- -م - -ي ‘ ،ن - -ه - -أي- -ة إلشسعبي إلولئي وإ أ
إختيأر إلنقيب إ÷ديد ‘ إقÎإع سسري ،إلشسعب « ،إإن إŸسسؤوولية ليسست بألسسهلة ،إل - -ف - -رنسس - -ي إ إ
وم---دي---ري إل---ولي---ة .دع--أ إل--وإ‹ إ÷م--ي--ع Ÿضس--أع--ف--ة وإلزيتوÿ Êضسر ملحق بألديوإن ع Úرئيسسأ لدإئرة
ل
و
س
ص
أ
إ
م
ل
ع
ت
و
،
ي
س
ض
أ
Ÿ
إ
ن
ج- -رى ب Úأإعضس- -أء ›لسص إŸن- -ظ -م -ة ( وإسس -ت -خ Ó-ف م -نصسب إل-ن-ق-يب إل-رإح-ل ،خمسسينأت إلقر
إÛهودإت خدمة للوطن وإŸوإطن ،وأإن يكونوإ ‘ مشسد إلله بولية إلبويرة.
تضس -م  31عضس -وإ ) ،أإف -رز ف -وز إل -ن-ق-يب ليسص بأ أ
لمر بألسسهل أإيضسأ ،نظرإ Èÿته ف - -ق - -ه إل - -ق - -أن - -ون ع - -ل- -ى ي- -د أإسس- -أت- -ذة مسستوى إلثقة إلتي وضسعت فيهم من طرف إلسسلطأت كمأ ” بأŸنأسسبة إلÎحيب بكل من شسبأن مد Êرئيسسأ
إ÷دي -د ،وإل -ذي سس -ي-ك-ون مسس-ؤوول ع-ل-ى وحنكته وفقهه ‘ إلقأنون ،آإم Óأإن يكون ﬂضس -رم ،Úووإصس -ل ت -ك -وي-ن-ه Ãدإرسص إل--ع-م-وم-ي-ة ،م-ت-م-ن-ي-أ ل-ه-م ‘ ن-فسص إل-وقت إل-ت-وف-ي-ق ‘ جديدإ لدإئرة ع Úإرنأت ومصسطفى ﬁجوب رئيسسأ
ق -رإب -ة ﬁ 2000أمÁ ،ث - -ل - -ون ›ألسص ب -ح-ج-م إŸسس-ؤوول-ي-ة إل-ت-ي إسس-ن-دت إل-ي-ه ،إلنخبة ‘ إ÷زإئر.
م-----------------------ه-----------------------أم----------------------ه----------------------م إ÷دي----------------------دة .جديدإ لدإئرة صسألح بأي.
سشطيف :نورالدين بوطغان
Óشسأرة فإأن إŸعني Úبألتكر Ëهم ﬂبي ﬁمد رئيسص
ل إ
إلبليدة :لينة يأسسمÚ
إلسسلطأت إÙلية.
وأإك - -دت ب- -ن ح- -ب- -ي- -لسص أإن إل- -هÓ- -ل
إألحمر يريد أإن يكون إلع Úإلتي ل
تنأم على فقرإء هذإ إلوطن ،مÈزة
إلبعد إلوطني له من خÓل مبأشسرته
خ Ó-ل ه -ذإ إلشس -ه -ر ع -م -ل -ي -ة ÷م -ع
إإلع -أن -أت وت -وزي -ع -ه -أ ع -ل -ى إألسس -ر
إل- -ف- -قÒة ع Èإل -ع -دي -د م -ن ولي -أت
إلوطن بألÎكيز ‘ كل مرة على
إلقرى وإŸدإشسر إلنأئية وإŸعزولة،
وإلتنسسيق مع أإعيأن ووجهأء إŸنأطق
إŸسس -ت -ه-دف-ة لضس-م-أن إلشس-ف-أف-ي-ة ‘
تسسي ÒإŸسسأعدإت ،لكونهم يعرفون
حأل كل عأئÓت إŸنطقة كل على حدة .
وكشسفت رئيسسة إلهÓل إألحمر عن قأفلة إلتضسأمن إلتي
إنطلقت بدإية إلشسهر إ÷أري ،وإلتي سستحط إلرحأل
بÈج بأجي ﬂتأر للوقوف إإ ¤جأنب  92عأئلة تضسررت
ج -رإء إل -ف -يضس -أن -أت إلخÒة ،م -قÎن -ة ‘ ه-ذإ إلسس-ي-أق
مبأدرتهأ –ت شسعأر «طفلﬁ ،فظة ،إبتسسأمة ،أإمل»،
ب -أ◊م -ل-ة إإلعÓ-م-ي-ة إل-وإسس-ع-ة ع Èإل-ق-ن-وإت إإلذإع-ي-ة
وإل -ت-ل-ف-زي-ون-ي-ة ألن-ه-أ ت-أأت-ي –سس-ب-أ ل-ل-دخ-ول إŸدرسس-ي
إŸق- -ب- -ل ،فضس Ó- -ع- -ن إإشس- -رإك إŸؤوسسسس- -أت إلÎب- -وي- -ة
وإلتÓميذ ‘ عملية مسسأعدة إŸعوزين ،ولو بأأبسسط
إألشس- -ي- -أء ،ك- -أل- -تÈع Ãح- -أف- -ظ أإو م- -آأزر وغÒه- -أ م- -ن
مسستلزمأت إلدرإسسة ،حتى تتسسع إلعملية لتشسمل أإكÈ
عدد من إÙتأج ،Úوجعلهم يعيشسون فرحة إسستقبأل
إŸوسسم إلدرإسسي إ÷ديد.
اŸدية ع.علياÊ

فيما اسشتلمت  03رئيسشات دائرة مهامهن

الوا‹ ينصسب رئيسس دائرة اŸدية

عÓج ج ـ ـ ـذري
Ÿشساكل أارضسية
اÓŸعب

بعد ششغور اŸنصشب

انتخاب نقيب جديد Ÿنظمة ناحية البليدة

 ..وحفل تكر Ëعلى شسرف إاطارات سسطيف

قام بها الدرك بحضشور وسشائل ا’عÓم في بومرداسس

سسيارات و دراجات نارية مموهة مزودة بأاجهزة رادار لتأامين الطرق
دعمت مجموعة الدرك الوطني لبومرداسس جهودها الرقابية والتنظيمية لتأامين حركة المرور بششبكة الطرقات بتكثيف وتوسشيع
إاسشتعمال السشيارات والدراجات النارية المموهة المزودة بأاجهزة كششف سشرعة حديثة ( رادارات) حسشبما أافاد به الرائد «بودرنة عبد
المالك «.
وت -أأت-ي ع-م-ل-ي-ة ت-ك-ث-ي-ف وت-وسس-ي-ع إإسس-ت-ع-م-أل ه-ذه خÓل خرجة ميدإنية لوسسأئل إإلعÓم إلوطنية إلتي تشسمل كل إلوليأت إلسسيأحية للوطني إلتي
إلتقنية إلجديدة في مرإقبة و تأأمين حركة إلسسير إل-م-رئ-ي-ة وإل-مسس-م-وع-ة وإل-م-كتوبة ينظمتهأ قيأدة صسأحبت إلعملية إلمذكورة ي بأأن هذه إلتقنية
بألطرقأت إلتي أإعطيت إإشسأرة بدإية إإسستغÓلهأ إلدرك إلوطني عملية توعية وتحسسيسص للسسأئقين إلرقأبية إلجديدة سسيتم إسستغÓلهأ على مسستوى
م -ن إلسس -د إل -ث -أبت ل -ل -درك إل -وط -ن-ي ب-م-ن-ط-ق-ة أإثنأء إإسستغÓل هذإ إلجهأز ميدإنيأ حيث تم إلطرقأت إلوطنية إلعأبرة للولية إلمتمثلة في
«إلقأرصص» بألطريق إلوطني رقم  ( 5إلمدخل خ Ó-ل ه-ذه إل-ع-م-ل-ي-ة ت-وق-ي-ف ب-عضص إلسس-أئ-ق-ي-ن إلطريق إلوطني رقم  5و  12و  24إإضسأفة إإلى
إلشس-م-أل-ي ل-م-دي-ن-ة ب-وم-ردإسص) ب-حضس-ور م-م-ث-ل-ي إل -ل -ذي -ن كشس -ف إل -رإدإر م -خ -أل -ف -ت -ه -م ل-لسس-رع-ة إل -ط -ري -ق إلسس -ي -أر شس-رق  ûغ -رب و إل -ط -ري-ق
وسس -أئ -ل إإلع Ó-م إإسس -ت -ن-أدإ إإل-ى إل-رإئ-د «ب-ودرن-ة» إلقأنونية حيث تم توعيتهم وتحسسيسسهم بخطورة إإلجتنأبي إلسسريع بودوإو (بومردإسص) زرإلدة (
إلجزإئر إلعأصسمة) .
مسس-ؤوول مصس-ل-ح-ة ب-ألتصس-أل ب-م-ج-م-وع-ة إل-درك إإلفرإط وتجأوز إلسسرعة إلمحددة قأنونأ .
إلوطني لبومردإسص بعد إسستنفأذ مرحلة تجريب وذكر إلرإئد «بزيو عبد إلقأدر « من مصسلحة وتندرج عملية توسسيع إإسستغÓل هذه إلتقنية (
إإلتصسأل بقيأدة إلدرك إلوطني إلمشسرف على إل- -رإدإر إل- -م- -ت -ح -رك) م -ن ط -رف فصس -أئ -ل أإم -ن
هذه إلتقنيأت إلتي توإصسلت على مدإر سسنتين.
وصسأحبت هذه إلعملية حسسبمأ لحظته ( وأإج) من عملية إلتحسسيسص وإلتوعية حول حوإدث إلمرور إلطرقأت إلسسريعة على وجه إلخصسوصص حسسب

نفسص إلمصسدر في إإطأر إلمخطط إلوطني لقيأدة
إلدرك إلوطني إلذي يتوخي تكثيف إلتوإجد
إل -م -ي -دإن-ي ع-ب-ر ك-ل إل-ط-رق-أت ل-ع-ن-أصس-ر إل-درك

إل -وط -ن -ي ب -غ -رضص م -ح -أرب -ة إإلج -رإم إل -م -روري
وإل -ت -ق -ل -ي -ل م -ن ح -دت -ه خ-أصس-ة ف-ي ه-ذه إل-ف-ت-رة
إلصسيفية إلتي تعرف كثأفة مرورية كبيرة .

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ألسصبت  26أوت  2017م
ألموأفق لـ 04ذي ألحجة  1438هـ

وأ‹ وهرأن يأامر بالتكفل بانشسغا’تهم

سشك ـ ـ ـان الكرم ـ ـ ـة متذم ـ ـ ـرون م ـ ـ ـن مششك ـ ـ ـل النفاي ـ ـ ـات
^ ألنظافــــــــة أ◊لقـــــــة أŸغيبـــــــة مـــــــن أŸنتخبـــــــ ÚأÙلـــــــÚ
عّبر سسكان بلدية ألكرمة ألتابعة لدأئرة ألسسانية بوهرأن عن أمتعاضسهم ألكب ،Òجرأء ما وصسفوه بالتحايل وأنعدأم ألضسم Òوألتصسرفات
’دأرة ألشسفاّفة لهذأ أŸلف .وهو ما
ألÓمسسؤوولة لبعضش أعضساء أÛلسش ألشسعبي ألبلدي ،بسسبب تفاقم أزمة ألنفايات وغياب أ◊لول ألبيئية وأ إ
وقفت عليه ““ألشسعب““ أمسش أÿميسش بالقرب من مقر ألبلدية حيث تصسادفت بع ÚأŸكان أكوأم من ألنفايات مركونة Ãدخل أ◊ظÒة
ألبلدية ،يتسسارع ألعمال لطمرها وإأخفائها –ت شساحنات ألرفع ،سساعات قليلة قبيل وصسول ألوأ‹ وألوفد أŸرأفق له ‘ إأطار سسلسسلة زيارأت
صسصش جزءأ كبÒأ منها للمحيط وألنظافة وكذأ ملف ألسسكن.
ألعمل وألتفقد إأ ¤بلديات ودوأئر ألو’ية ألتي خ ّ

وهران :براهمية مسسعودة
أم- -ا أŸشص- -ك -ل أ’آخ -ر أل -ذي رف -ع -ه
ألسصكان  ،فيكمن ‘ ظاهرة ألروأئح

أحــــــدث ذعــــــــرأ
وسسـط ألسسكـان

حري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق
مه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـول Ãحطة
البنزين ‘ بئر
ا÷ Òوهران

عاشش أŸوأطنون ،أول أمسش
أÿميسش ،كابوسسا حقيقيا
وحالة من ألرعب ألشسديد ،إأثر
أشستعال ألنÒأن Ãحطة
ألبنزين أŸتوأجدة بالطريق
أÙيطي ألرأبع باŒاه حي
ألياسسم.Ú
حدث ذلك ‘ ألوقت ألذي
كانت فيه أّ Ù
طة تشسهد حركة
كبÒة ،قبل أن تفاجئهم
ألنÒأن ألتي أنتشسرت بسسرعة
كبÒة ،عندها سسارع أصسحاب
أŸركبات ‘ ألفرأر للنجاة
بأانفسسهم وعائÓتهم من خطر
أ’نفجار أÙتمل ،ما أحدث
زحمة مرورية خانقة ،مع
’صسطدأمات
تسسجيل عشسرأت أ إ
بسسبب خطورة ﬂرجها ألذي
يؤودي إأ ¤ألطريق ألسسريع.
وبعد ◊ظات وصسل عناصسر
أ◊ماية أŸدنية إأ ¤مكان
أ◊ريق ،وتب Úأنه ” إأطفاؤوه
من قبل عمال أÙطة كما فتح
’من –قيقا حول
عناصسر أ أ
أ◊ادثة أŸروعة.
وحسسب مصسادرنا فإان سسبب
أند’ع أ◊ريق هو شسرأرة
منبعثة من عملية ألتلحيم
ألتي كان يقوم بها عمال
أÙطة ‘ ألوقت ألذي كانت
فيه عشسرأت ألسسيارأت
متوأجدة دأخل أÙطة.

براهمية مسسعودة

ألكريهة وألغازأت أŸنبعثة من ّ ﬁ
طة
تصص -ف -ي -ة أŸي -اه أل -ق -ذرة وت -اأثÒأت -ه -ا
حة أ’إنسصان وألبيئة،
ألكبÒة على صص ّ
مشص- -ت- -ك ‘ Úأل -وقت ن -فسص -ه ظ -اه -رة
أŸزأب - - - - - -ل أل - - - - - -عشص - - - - - -وأئ - - - - - -ي- - - - - -ة
أŸن- - -تشص- - -رة ،رغ - -م م - -رأك - -ز أل ّ- -ردم
ألتقني للنفايات ألتي ” أإنشصاوؤها.
ورغم أنّ حظÒة ألبلدية ،تعت Èمن
أك ÈأŸصص -ال-ح أل-ت-ي ت-ق-دم ل-ل-م-وأط-ن
أÿدم-ات أل-ع-ام-ة أŸت-ع-ل-ق-ة ب-ح-ي-ات-ه
أل -ي -وم -ي -ة خصص -وصص -ا م -ا ت -ع-ل-ق م-ن-ه-ا
بالنظافة ،أإّ’ أّن ألكرمة ألتي تعتÈ
م -ن أغ -ن -ى أŸن-اط-ق ب-وه-رأن ت-ت-وّف-ر
على حظÒت Úيطغى عليهما ألطابع
أل- -ف -وضص -وي ،بسص -بب أن -ع -دأم ظ -روف
وشصروط ألعمل ،ما جعل ألوأ‹ ياأمر
ب -ال-ت-جسص-ي-د أل-ع-اج-ل Ÿشص-روع ت-ه-ي-ئ-ة
أ◊ظÒة وŒه - - - - - - - - -ي - - - - - - - - -زأه- - - - - - - - -ا
باŸرأحيضس وأŸرشصات وغرف تغيÒ
أÓŸبسس ...
ك- - - - -م - - - -ا أجÈت أزم - - - -ة ألسص - - - -ك - - - -ن

أ◊اّدة‡ ،ثلي أÛتمع أŸد Êعلى
م-ن-اشص-دة ألسص-ل-ط-ات أل-و’ئ-ي-ة ’إي-ج-اد
ح -ل Ÿشص -ك -ل -ت -ه -م ،ب -ع-دم-ا ف-اق ع-دد
ط -ل -ب -ات ألسص -ك -ن أ’إج-ت-م-اع-ي حسصب
أ’أرق -ام أل -رسص -م -ي -ة  7أآ’ف م- -ل -ف،
م -ع -ظ -م -ه -م ي -ع -ا Êظ -روف -ا ق -اه -رة،
’سص -ي -م -ا و أّن أل -ب -ل -دي -ة  ⁄تشص-ه-د أي
مشصاريع سصكنية منذ أك Ìمن  15سصنة.

...تعليمة ’ختيار اأراضشي
’إ‚از اŸسشابح
كما دعا ألسصكان أإ ¤أإنشصاء مسصابح
بلدية ،مشصÒين ‘ ألوقت نفسصه أإ¤
أŸركب ألرياضصي ألذي ’ يزأل منذ
تدشصينه هيك Óب Óروح.
وب- - -ه- - -ذأ أÿصص- - -وصس كشص - -ف أل - -وأ‹
““شص-ري-ف-ي م-ل-ود““ ع-ن ت-ع-ل-ي-م-ة خ-اصصة
ت- -رم- -ي أإ ¤أخ- -ت- -ي- -ار أرأضص -ي ع -ل -ى
مسصتوى كل ألبلديات ’إ‚از مسصابح
من قبل أ÷ماعات أÙلية ألقادرة

ع- -ل- -ى أل -ت -م -وي -ل أل -ذأت -ي ،أو –وي -ل
أŸشص -روع أإ ¤أÿوأصس ،ك -اشص -ف -ا ع-ن
“كنهم أإ ¤غاية أليوم من أختيار 15
ق-ط-ع-ة أرضص-ي-ة سص-ت-ب-د أ أ’أشص-غال فيها
قريبا.
م -ع أ ل -ع -ل -م أ ن ب -ر ن -ا م -ج أ  ÿم -ي س س ،
شصمل أيضصا بلدية سصيدي ألشصحمي
أ ل -ت -ا ب -ع -ة ل -د أ ئ -ر ة أ ل س ص -ا ن -ي -ة  ،و أ خ -ت -ا ر
أ ل -و أ ‹ م -ق -ر م -ن -ظ -م -ة أ  Ûا ه -د ي -ن ،
ل ت ك و ن ن ق ط ة ت و ّق ف ه أ ’أ و  “ “ ¤ك و ق ف ة
ع -ر ف -ا ن -و أإ ج  Ó-ل ل -ه -وؤ ’ ء أ ’أ ب -ر أ ر “ “ ،
ك -م -ا ق -ا ل ن -ف س س أ  Ÿس ص -وؤ و ل  ،ت -ل -ت -ه -ا
“ “ ح -ظ  Òة “ “ أ ل -ب -ل -د ي -ة و أ ل -ت -ي أ ع -ت  Èه ا
أ ل ق ّو ة أ ’ و  ¤ب ا  Ÿر أ ف ق أ ل ع م و م ي ة “ “ ،
م ع ّب ر أ ع ن ت ق د ي ر ه و أ ح  Îأ م ه أ ل ك ب Ò
ل -ع -م -ا ل أ ل -ن -ظ -ا ف -ة  ،ل -ي ش ص -ر ف ب -ع -د ه -ا
ع - - -ل - - -ى ت - - -د ش ص  Úب - - -ع ض س أ  Ÿر أ ف - - -ق
أ ل - -ع - -م - -و م - -ي - -ة و ك - -ذ أ ز ي - -ا ر ة ب - -ع ض س
أ  Ÿش ص -ا ر ي -ع أ ل ش ص -ب -ا ن -ي -ة و أ ل ص ص -ح -ي -ة ،
وعلى ر أسصها مسصتشصفى  240سصرير
Ãنطقة ألنجمة.

تعطل زورقهم ‘ عرضش ألبحر

باخرة نقل الركاب القادمة من أاليكونت تنقذ  10حراقة
براهمية .م

أنقذ ،صصبيحة أمسس أ÷معة ،على ألسصاعة ألتاسصعة وألنصصف
طاقم باخرة نقل ألركاب ألقادمة من مدينة أليكونت أ’سصبانية
نحو ميناء وهرأن  10حرأقة من أŸوت أ◊قيقي ،بعدما تعطّل
زورقهم ورموأ بأانفسصهم ‘ ألبحر.
وحسصب مصصادرنا فإان أ◊رأقة وجدوأ على بعد حوأ‹  50كلم

من شصوأطئ وهرأن يصصارعون أŸوت عندما Ùهم عناصصر
ط -اق-م أل-ب-اخ-رة أل-ذي-ن أن-تشص-ل-وه-م م-ن أل-ب-ح-ر وق-ام-وأ ب-إابÓ-غ
أ◊ماية أŸدنية لو’ية وهرأن وألتي جندت بدورها سصيارأت
إأسص -ع -اف وأط -ب-اء وق-دمت ل-ه-م أإ’سص-ع-اف-ات أأ’ول-ي-ة ب-ال-ت-ع-اون
وعناصصر ألوحدة ألبحرية ووحدة أŸيناء.
كما Œدر أإ’شصارة إأ ¤أنّ عملية إأسصعافهم توأصصلت إأ ¤غاية
ألسصاعة  10و 30دقيقة من نفسس أليوم ،قبل تسصليمهم للسصلطات
أأ’منية ’تخاذ كافة أإ’جرأءأت ‘ حقهم .

بإاصسابة بليغة ‘ ألبطن

العثور على جثة كهل مكبلة اليدين ببئر ا÷Ò

براهمية .م

ع Ìرجال أ◊ماية أŸدنية رفقة مصصالح أ’أمن ألوطني،
عشصية أول أمسس ،على جثة كهل يبلغ من ألعمر  58سصنة
مكبلة أليدين ‘ حالة متقدمة من ألتعفن Ãسصكن مغلق
متوأجد بحي  937مسصكن عمارة 15بايسصطو ،شصرق وهرأن.
وبحسصب مصصادر ““ألشصعب““ من أ◊ماية أŸدنية ،فقد ظهرت
على أ÷ثّة أإصصابة بليغة على مسصتوى ألبطن بوأسصطة أآلة
حادة.
وعلى أإثر ذلك تنقل وكيل أ÷مهورية رفقة ألطبيب ألشصرعي
وألشصرطة ألعلمية أإ ¤مكان أ÷ثة من أجل ألتحقيق Ÿعرفة
مÓبسصات أ÷رÁة.

..والعثور على جثة الششاب اŸفقود بالبحر
بعد عمليات بحث متكررة أنتشصل فوج ألغطاسص Úللوحدة
ألبحرية ووحدة ع ÚألÎك بوهرأن ،صصبيحة أمسس ،جثة
ألشصاب ألبالغ من ألعمر  36سصنة أŸفقود منذ 18أوت بعرضس
مياه ألبحر قبالة أŸنطقة ألصصخرية ’مدرأك ببلدية عÚ
ألÎك.
وقد ” –ويل أ÷ثة ألتي كانت ‘ حالة متقدمة من ألتعفن
أإ ¤مصصلحة حفظ أ÷ثث Ãسصتشصفى وهرأن أ÷امعي ،بعد
ن -ق -ل -ه -ا أإ ¤أŸي -ن -اء ،أي -ن ك -ان ي -ت -وأج-د وك-ي-ل أ÷م-ه-وري-ة
وألطبيب ألشصرعي رفقة مصصالح حرأسس ألشصوأطئ وألدر ك
ألوطني.

ألعدد
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’مان ◊ماية أŸسستهلك:
جمعية أ أ

حملـ ـ ـ ـ ـة –سشيسشي ـ ـة Ãناسشبـ ـة
عيـ ـ ـد اأ’ضشحـ ـ ـى والدخ ـ ـول
اŸدرسشـ ـ ـي بالعاصشمـ ـ ـ ـة
أطلقت ““ جمعية
’مان ◊ماية
أ أ
أŸسستهلك ““ ،أمسش
أ÷معة ،على مسستوى
سساحة ألÈيد أŸركزي
بو’ية أ÷زأئر
ألعاصسمة– ،سسبا لعيد
’ضسحى و ألدخول
أ أ
أŸدرسسي عمليات
–سسيسسية حول
ﬂاطر ألكيسش أŸائي
وكيفية –ضس Òدخول
مدرسسي ذكي حسسبما
لوحظ .
ت - -ن- -درج ه- -ذه أل- -ع- -م- -ل- -ي- -ة
أ÷وأري -ة حسص -ب-م-ا أف-اد ب-ه
رئيسس أ÷معية حسصان منور
‘ تصص- -ري- -ح ل«وأج ““ أل -ت -ي
سص- -ت- -دوم ي- -وم- -ي  25و26
أغسصطسس أ÷اري ‘ إأطار
ب - - - -رن - - - -ام- - - -ج أ◊مÓ- - - -ت
أل- -ت- -حسص- -يسص- -ي -ة ل -ت -ح -ذي -ر
أŸوأط- - -ن Úم- - -ن ﬂاط - -ر
أل- - -ك- - -يسس أŸائ- - -ي وع- - -دم
أإ’فرأط ‘ تناول أللحوم
وك- -ذأ ك- -ي- -ف- -ي- -ة أل -ت -حضصÒ
ل - -دخ - -ول م - -درسص - -ي ذك- -ي
و◊ماية أŸسصتهلك .
وت- -تضص- -م -ن أŸب -ادرة أل -ت -ي
أط- -ل- -قت Ãن- -اسص- -ب- -ة ع -ي -د
أأ’ضصحى –ت شصعار ““عيد
ب -الصص -ح-ة وأل-ه-ن-اء““ ،ت-وزي-ع
مطويات بغية ألتحذير من
دأء أل - - - - -ك- - - - -يسس أŸائ- - - - -ي
ومضص - -اع - -ف- -ات- -ه وأل- -ط- -رق
أŸب -اشص -رة وغ ÒأŸب -اشص-رة
’ن - - - -ت- - - -ق- - - -ال أل- - - -ع- - - -دوى
وأإ’ج- - - - - - -رأءأت أل Ó- - - - - -زم
أتخاذها لتفاديه وفق ذأت
أŸصصدر.
وذلك إأ ¤ج- - -انب ت - -ق - -دË
نصص- -ائ- -ح ل -ل -م -وأط -ن Úع -ن
ك-ي-ف-ي-ات وم-ق-اي-يسس إأختيار
أأ’ضص-ح-ي-ة ألÓ-ئ-ق-ة صص-ح-ي-ا
وأÓŸئمة لضصوأبط ألسصنة
أل- -ن -ب -وي -ة وأل -ت -ن -ب -ي -ه وك -ذأ
ضص - -رورة ت- -ه- -ي- -ئ- -ة أŸك- -ان
أÓŸئم إ’يوأء أأ’ضصحية و
م -ك -ان أل -ن -ح -ر م -ع إأحÎأم
شصروط ألنظافة وألسصÓمة
ألبيئية ـ يÈز أŸصصدر ـ.
ك -م -ا ” ت -وج -ي -ه أل-نصص-ائ-ح
وأإ’رشص- -ادأت ل- -ل- -م -وأط -نÚ
ب - - - -خصص - - - -وصس أل- - - -ط- - - -رق
ألصص-ح-ي-ح-ة ل-ل-ن-ح-ر وألسصلخ
وأل-ت-ق-ط-يع تفاديا للحوأدث
أŸن -زل-ي-ة أŸسص-ج-ل-ة خÓ-ل
أل-ع-ي-د ب-ف-ع-ل ع-دم ت-ط-ب-ي-ق
معاي ÒألسصÓمة وأ’من كما
” ألتوجيه لضصرورة فحصس
أل- -ل- -ح- -م وأأ’حشص- -اء ب -دق -ة
وأإ’تصص- -ال ع- -ن -د ألضص -رورة
ب -ال -ب -ي-ط-ري أŸن-اوب ع-ل-ى
مسص -ت -وى أŸذأب -ح أل -ب-ل-دي-ة
أıصصصصة .
وفيما يخصس حفظ أللحوم
أكد ذأت أŸصصدر ضصرورة
ت - -ق - -ط - -ي- -ع- -ه- -ا إأ ¤أج- -زأء
وح -ف -ظ-ه-ا ‘ درج-ة ب-رودة
ب 03+ Úو  06+سس Ÿدة ’
تتجاوز  5أيام أما للحفظ
ألطويل يفضصل توزيع قطع
أللحم ‘ أكياسس ﬂصصصصة
ب -اÛم -د ‘ درج -ة ب-رودة
أقل من  18-درجة .
و‘ ذأت ألشصأان كشصف أن
أ÷م -ع -ي -ة خصصصصت ي -وم-ي
ألعيد أرقام هاتفية متوفرة
ع- - -ل- - -ى صص- - -ف - -ح - -ت - -ه - -ا ‘
أل - -ف - -ايسص - -ب - -وك م- -وج- -ه- -ة
ل- -ل- -م- -وأط- -ن Úل- -ل -رد ع -ل -ى
إأسص -ت -فسص -ارأت وأنشص -غ -ا’ت
أŸوأط - - - -ن ب - - - -خصص - - - -وصس
أأ’ضص -ح -ي -ة وذلك ب-إاشص-رأف

أطباء بيطري Úلتفادي أي
مضصاعفات تضصر بالصصحة.
وأغ -ت -ن -م أعضص -اء أ÷م-ع-ي-ة
أيضص - - -ا ه- - -ذه أل- - -ف- - -رصص- - -ة
لتحسصيسس أŸوأطن Úحول
ضص -رورة أ◊ف -اظ وح -م-اي-ة
أل - -ب - -ي- -ئ- -ة ي- -وم- -ي أل- -ع- -ي- -د
وأ◊رصس ع- -ل- -ى ت -ن -ظ -ي -ف
موأقع ألنحر وألتخلصس من
ب -ق -اي -ا أأ’حشص -اء ب -ط -ري-ق-ة
صص-ح-ي-ة ح-يث سص-ي-ت-م ت-وزيع
أك- -ي- -اسس أل- -ق- -م- -ام -ة ع -ل -ى
أŸوأط- -ن’ Úسص -ت -ع -م -ال -ه -ا
بهذه أŸناسصبة.
و‘ ذأت ألسص- - - -ي - - -اق دع - - -ا
أŸتحدث إأ ¤ضصرورة جمع
أ÷لود وأأ’ضصاحي ومنحها
ل- -ل- -ج- -م- -ع -ي -ات أÒÿي -ة أو
ألشص- - -رك- - -ات أıتصص - -ة ‘
صص -ن -اع -ة أ÷ل -ود وألصص-وف
’فتا أنه لو ” جمع جلود
أ’أضصاحي يوم ألعيد وتربو
عن  4مÓي Úأضصحية على
أŸسصتوى ألوطني Áكن أن
‚ن - -ي ح - -وأ‹  200مليار
سص -ن -ت -ي-م ت-وج-ه ل-دع-م ب-ن-اء
أل- -ه- -ي- -اك- -ل أإ’ج- -ت -م -اع -ي -ة
وألÎب- - -وي- - -ة وغÒه - -ا م - -ن
أÿدمات أ÷وأرية.
كما وجه باŸناسصبة ألدعوة
ل -ل -م-وأط-ن ‘ Úه-ذه أأ’ي-ام
أل- -ت- -ي ت- -ع -رف م -وج -ة ح -ر
لوضصع بقايا أضصحية ألعيد
‘ أأ’ماكن أıصصصصة من
طرف ألبلديات يضصيف.
وق- - -ال ن - -فسس أŸصص - -در إأن
جمعيته نصصبت خÓل هذه
ألتظاهرة شصباكا للمسصتهلك
ب-غ-رضس ت-ل-ق-ي أنشص-غ-ا’ت و
شص- - - - -ك- - - - -اوى أŸوأط- - - - -نÚ
ومعا÷تها ،مضصيفا أن هذه
ألشص -ك -اوى ت -ت -ع -ل -ق أسص-اسص-ا
ب -اسص-ت-هÓ-ك ﬂت-ل-ف أن-وأع
أŸنتجات و ألسصلع وقد ”
حل  80باŸئة من ألشصكاوى
ب -ال -ت -ع -اون م-ع أŸؤوسصسص-ات
أıتصصة.
كما ” خÓل أليوم أأ’ول
م -ن أŸب -ادرة أل-ت-حسص-يسص-ي-ة
ت -ق -د Ëنصص -ائ-ح م-ن ط-رف
ﬂتصص Úح - -ول إأسصÎج - -اع
وأسص- - - -ت- - - -ع - - -م - - -ال أأ’دوأت
أŸدرسص - - -ي - - -ة وأÙاف- - -ظ
أŸسص- -ت- -ع -م -ل -ة وأ◊ذر م -ن
أإ’شص-ه-ار أل-ك-اذب وأŸضص-لل
ل -ل -مسص-ت-ه-لك وك-ذأ تشص-ج-ي-ع
أŸن - -ت- -وج- -ات أŸدرسص- -ي- -ة
أÙل - - -ي - - -ة ل - - -زرع أل- - -روح
ألوطنية لدى ألتÓميذ.
ومن جانب آأخر ” توجيه
إأرشصادأت من أجل إأجتناب
أأ’دوأت أŸدرسص - - -ي - - -ة غÒ
أأ’م -ن-ة صص-ح-ي-ا م-ع ضص-رورة
إأج -رأء ف -ح -وصص-ات شص-ام-ل-ة
ل -ل -ت Ó-م -ي -ذ ق -ب -ل أل -دخ-ول
أŸدرسصي مثل زيارة طبيب
أل -ع -ي-ون وأأ’سص-ن-ان وغÒه-ا
حسصبما لوحظ .
وأسص- -ت -ق -ط -بت أل -ت -ظ -اه -رة
م - -رت - -ادي سص- -اح- -ة ألÈي- -د
أŸرك -زي ب -ال -ع -اصص -م-ة م-ن
ع-ائÓ-ت وﬂت-ل-ف أل-ف-ئ-ات
ح - -يث ت- -ف- -اع- -ل- -وأ م- -ع م- -ا
ع- -رضص- -ت- -ه أ÷م- -ع- -ي- -ة م -ن
ملصصقات و’فتات ضصخمة،
ك -م -ا ” ت -وزي -ع م -ط -وي -ات
–ت- -وي ع- -ل- -ى ت -ع -ل -ي -م -ات
–سص - - -يسص - - -ي - - -ة ل - - -ت - - -ذكÒ
أŸسصتهلك Úبأاهمية ألتحلي
ب - -ال- -ي- -ق- -ظ- -ة ع- -ن- -د شص- -رأء
أأ’ضص- - - -ح - - -ي - - -ة وألسص - - -ل - - -ع
أ’سص- -ت- -هÓ- -ك- -ي- -ة وأأ’دوأت
أŸدرسص -ي-ة وأل-ت-ع-رف ع-ل-ى
حقوقهم.

السشبت  26أاوت  2017م
الموافق لـ  04ذي الحجة  1438هـ

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

مراسسلينا
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انقط ـ ـ ـأع اŸـ ـ ـأء كأبـ ـ ـوسض ي ـ ـؤورق العأئ ـ ـÓت بتأكسسنـ ـ ـة
شسهدت ولية جيجل هذه ألصسائفة إأقبال غ Òمسسبؤق للمصسطاف ÚألقادمÚ
من ﬂتلف ألؤليات لسسيما ألشسرقية منها بحكم قرب أŸسسافة ،وكان ألتؤأفد
لخصس من سسطيف وميلة وقسسنطينة لقضساء ألعطلة ‘ جؤ عائلي هادئ.
با أ
ن جيجل هي أŸقصسد أŸف ّ
ضسل لهم كؤنه Áكن
أّكد لنا بعضس أŸصسطاف Úقائ Óإأ ّ
ألعائÓت أ÷لؤسس على شساطئ ألبحر أو ألسسباحة ‘ طمأانينة ،بكل رأحة دون
لخÓقية.
مشساهدة بعضس ألسسلؤكات غ Òأ أ

جيجل :سسهام بوعموشسة

خÓ-ل رح-ل-ت-ن-ا ل-قضش-اء ال-ع-ط-ل-ة ب-ج-ي-ج-ل،
صش -ادف-ت-ن-ا ق-واف-ل السش-ي-ارات وال-ح-افÓ-ت
ال -ت -ي ت -ق-ل ال-ع-ائÓ-ت ن-ح-و ولي-ة ج-ي-ج-ل
ل Ó-سش-ت-ج-م-ام والسش-ت-م-ت-اع ب-زرق-ة ال-ب-ح-ر
والسش -ب -اح -ة ف -ي-ه ،وال-ب-عضض اآلخ-ر ل-زي-ارة
األق-ارب ب-ال-ري-ف ن-ظ-را ل-وج-ود األشش-ج-ار
المثمرة ،واسشتنششاق نسشيم الجبال ،وكذا
اإلغتراف من مياهها العذبة التي تخرج
من األرضض.
لكن ما مّيز صشائفة هذا العام الرتفاع
ال-ك-ب-ي-ر ل-درج-ة ال-ح-رارة ،ونشش-وب حرائق
بمنطقة تاكسشنة وما جاورها ،ول ندري
إان كانت بفعل فاعل أاو بسشبب آاخر ،وهو
م- -ا حّ- -ول ع- -ط -ل -ة ال -ب -عضض إال -ى ك -اب -وسض
واضشطروا للعودة.
ب حريق
ش
ش
ا
ن
ل
و
ش
ص
و
ن
م
في اليوم األول
ّ
ب -ب -ل -دي -ة ت -اكسش -ن-ة أات-ى ع-ل-ى ك-ل ال-بسش-اط
الّ-ن-ب-ات-ي األخضش-ر ،لسش-ي-م-ا وأاّن ال-م-نطقة
تششتهر بأاششجار الزيتون والتين ،واإلجاصض
وال -ت -ف -اح ،م ّ-م -ا تسش ّ-ب -ب ف -ي إات Ó-ف ت -لك
األششجار وهÓك منازل البعضض.
وق -د تسش ّ-ب -بت ت -لك ال-ح-رائ-ق ال-ت-ي ط-الت
عديد البلديات ،في زيادة درجة الحرارة
والرطوبة بسشبب السشدود التي تّم إانجازها
بعدة مناطق منها تابلوط.
وبحسشب «ليندة  -ك» القاطنة ببلدية

ت -اكسش -ن-ة لـ «الشش-عب» ،ف-إاّن ال-م-ن-ط-ق-ة ف-ي
السشابق لم تكن تعاني من مششكل الرطوبة،
ب-ل ك-انت ت-ت-مّ-ي-ز ب-نسش-ي-م-ه-ا ال-ع-ل-ي-ل ال-ذي
ينعشض األنفسض ،قائلة في حديث لنا« :كّنا
في ال ّسشنوات ال ّسشابقة نسشتعمل في فصشل
الصشيف غطاءً خششنا بسشبب البرد الذي
ي -ح -ل ل -ي  ،Ó-ول نسش -ت-ع-م-ل أاب-دا ال-م-ك-ي-ف
ال -ه -وائ -ي» ،مضش -ي-ف-ة أاّن-ه م-ا دامت ب-ل-دي-ة
ت -اكسش -ن -ة أاصش -ب -حت تسش -ت -خ -دم ال -م -ك ّ-ي-ف
الهوائي فلم يبق ششيئا نتحّدث عنه.
ن -فسض األم -ر أاّك -دت -ه ل -ن -ا ج -ارت -ه -ا ،ال -ت-ي
اششتكت من معانات يومية من غياب الماء
في الحنفيات ألكثر من سشتة أاششهر ،قائلة
إاّنهم يضشطرون إالى اسشتخدام كل األواني
لملء الماء حين يششترون صشهاريج المياه،
فتجدهم في سشباق مع الزمن للمحافظة
على قطرة من الماء كي ل ينفذ ،خاصشة
وأان اسش -ت -ع-م-الت ال-م-اء ك-ث-ي-رة ف-ي فصش-ل
الصش-ي-ف م-ن غسش-ل وت-ن-ظ-ي-ف واسش-ت-ح-م-ام
وششرب ،وهذا ما وقفنا عليه بتكسشانة.
علما أاّنه منذ زيارتنا للمنطقة سشنة 2011
وجدنا نفسض المششكل يعاني منه السشكان،
ولم يتم تسشويته لحد السشاعة بالرغم من
أان المنطقة زراعية ورعوية وتحتاج للماء
الضشروري للحياة ،كما أاّنها عانت كثيرا
خÓل العششرية ال ّسشوداء ما جعل سشكانها
ينزحون نحو المدن.
ما يجدر به التذكير ،أانّ الجزائر جعلت

الماء أاولوية وطنية ،للتصشدي لششح الثروة
م -ن خ Ó-ل ال -ب -رام -ج ال -م-ع-ت-م-دة ب-إان-ج-از
م- -ح- -ط -ات ت -ج -م -ي -ع وم -ع -ال -ج -ة ال -م -ي -اه
ال-مسش-ت-ع-م-ل-ة وم-ي-اه ال-ب-ح-ر ،تصش-ف-ي-ة م-ي-اه
الصشرف ،والحرصض على ضشمان السشÓمة
الصشحية لتنمية النششاط الزراعي ،بحيث
ب-ل-غت نسش-ب-ة ال-ت-وصش-ي-ل بشش-ب-ك-ات ال-ت-زويد

–ضسÒأ للّدخؤل أŸدرسسي بع Úألدفلى

 12مؤوسّسسسـ ـ ـة ابتدائيـ ـ ـة تخ ـضسـ ـ ـ ـع للّترميم ـ ـ ـ ـأت

ب -ال -م -اء الشش-روب إال-ى  93ب-ال-مائة ونسشبة
التوصشيل بقنوات الصشرف اإلى  86بالمائة.
وبلغ متوسشط اسشتفادة المواطن اليومية
من الماء الششروب  168لترا في أاكثر من

جهاز ضسبط تكييف أ◊رأرة Ãفرخة ألطابية بسسيدي بلعباسس

اسستزراع  4آا’ف يرقة من سسمك البلطي بأحواضض سسقي
ق-امت م-دي-ري-ة ألصس-ي-د أل-ب-ح-ري وت-رب-ية
أŸائ -ي -ات لسس -ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس ب-ت-ؤزي-ع  4آألف
لحمر على
يرقة من سسمك ألبلط ألنيلي أ أ
لح-ؤأضس
 18ف Ó-ح -ا ّ‡ن ي -ت-ؤف-رون ع-ل-ى أ أ
أŸائية للسسقي ،حيث تدخل ألعملية ‘ إأطار
لسس -ت -زرأع أŸت -ؤأصس -ل -ة Ãخ -ت-ل-ف
ع -م -ل -ي -ة أ إ
لحؤأضس أŸائية أıصسصسة للسسقي.
أ أ

سسيدي بلعباسس :غ ــ شسعدو

م ّسست أشسغال ألÎميم للمؤؤسسسسات ألÎبؤية 12مدرسسة إأبتدأئية على مسستؤى إأقليم بلدية ع Úألدفلى –ضسÒأ للدخؤل أŸدرسسي
لحياء.
ألقادم،مع مشساريع هامة تتعلق Ãجال ألتهيئة ألتي كانت مطلب سسكان أ أ

ع Úالدفلى :و ــ ي ــ أاعرايبي

تدخل المصشالح البلدية جاء
بعد عمليات المعاينة الميدانية
واإحصش -اء ال-ن-ق-ائصض ال-مسش-ج-ل-ة
ال- - -ت- - -ي ق- - -دم- - -ه- - -ا مسش - -وؤول - -و
الموؤسشسشات التربوية مع نهاية
ال -م -وسش -م ال -دراسش -ي ال -ف -ارط،
وال-ت-ي اأخ-ذت-ه-ا ال-ل-جان البلدية
ضش -م -ن م -ي -زان -ي -ة م -خ -ط -ط-ه-ا
ال - -ت - -ن - -م- -وي ب- -مسش- -اع- -دة م- -ن
المصشالح الولئية التي رصشدت
مبالغ مالية هامة للقضشاء على
ن -ق-ائصض ال-ق-ط-اع ال-ت-ي صش-ارت
تسشير نحو الزوال ،حسشب مدير
التربية فوزي تبون.
وششملت هذه العملية بحسشب
ما رصشدته «الششعب» من عين
ال -م -ك -ان 12 ،اإب-ت-دائ-ية يتعلق

الأمر بكل من مدرسشة تومي
ب- -ال- -زن- -ادرة وم -ح -رز خ -ل -ي -ف -ة
وم- -ع- -ط- -اوي وال -ح -اج صش -ادوق
وب -ورك -ايب ب -ل-ع-ي-د ومÓ-ري و8
م - - -اي  45والإخ -وة سش -ل-م-ان،
وبعضض الموؤسشسشات الأخرى في
الأحياء والقرى بذات البلدية.
وت -اأت -ي ه -ذه ال-ع-م-ل-ي-ات حسشب
رئيسض المجلسض الششعبي البلدية
خ -ل -ي -ف -ي اأح -م -د ضش -م -ن اإط-ار
ت- -حسش- -ي -ن ظ -روف ال -ت -م -درسض
وت - -وف - -ي- -ر الشش- -روط الÓ- -زم- -ة
ل -ل -ت Ó-م -ي -ذ وال -م -وؤط-ري-ن ب-ع-د
ال-ن-ت-ائ-ج ال-ج-ي-دة ال-ت-ي حّ-ق-ق-ها
القطاع نهاية الموسشم الفارط،
حسشب ذات المنتخب ،وهو ما
من ششاأنه يقول مدير التربية
اإع- -ط- -اء دف- -ع ق- -وي ل- -ل -ف -ري -ق
ال- -ت- -رب -وي ل -ت -حسش -ي -ن م -ردوده

واأدائ-ه م-ي-دان-ي-ا ضش-م-ن ال-ق-فزة
النوعية التي يعرفها القطاع،
يقول محّدثنا.
وف-ي سش-ي-اق ت-حسش-ي-ن المحيط،
جلت مصشالح البلدية عمليات
سش ّ
ه -ام -ة م -ن -ه -ا اإع -ادة الإع -ت-ب-ار
لشش-ب-ك-ة الإن-ارة ال-ع-م-وم-ية على
مسشتوى الطريق الإجتنابي من
الناحية الجنوبية ضشمن صشفقة
ف - - - - -اقت الأك - - - - -ث- - - - -ر م- - - - -ن 3
مÓ- -ي- -ي- -ر ضش- -م -ن ال -م -ي -زان -ي -ة
الإضشافية للبلدية.
ك -م -ا شش-م-لت ه-ذه ال-مشش-اري-ع
شش -ارع الأم -ي -ر خ -ال -د وح-ي 11
ديسش - -م- -ب- -ر وت- -ه- -ي- -ئ- -ة ط- -ري- -ق
قوادري وحي ششÓل والمجمع
السشكني  142مسشكن بالإضشافة
اإل- -ى شش- -ارع الشش -ه -داء وب -دري،
وه -ي ال -ع -م -ل -ي -ات ال -ت-ي ل-ق-يت

ارت -ي -اح السش -ك -ان ب -ع -د م -ع-ان-اة
ط-وي-ل-ة ،ي-ق-ول م-ح-دث-ون-ا ب-عين
المكان.
وهذا كششف ذات المنتخب عن
سش-لسش-ل-ة م-ن ال-مشش-اري-ع ال-ه-امة
ل -ت -حسش -ي -ن ال -واق -ع ال -م -ع-يشش-ي
وال -م -خ -ط -ط ال -ع-م-ران-ي ال-ذي
شش -رعت ف -ي ت -جسش -ي-د مصش-ال-ح
ال-ب-ل-دي-ة ضش-م-ن ال-تهيئة الكبرى
لأحياء البلدية التي كانت محل
معاينة ميدانية من طرف بن
يوسشف عزيز والي الولية الذي
اأع-ط-ى ت-ع-ل-ي-م-ات ل-ل-م-ن-ت-خ-ب-ين
بالقضشاء على مظاهرالتدهور
وت -حسش -ي -ن الإط -ار ال -م -ع -يشش -ي
لأب- -ن- -اء ال- -م -ن -ط -ق -ة والأح -ي -اء
الكبرى ،وهو ما يتم تجسشيده
ميدانيا يقول رئيسض بلدية عين
الدفلى.

 70ب-ال-م-ائ-ة م-ن ال-ب-ل-دي-ات ،وت-بقى بلدية
ت -اكسش -ن -ة ت-ع-ان-ي م-ن مشش-ك-ل ال-م-اء م-ا ل-م
تتحّرك ال ّسشلطات المحلية لتسشوية انششغال
سشكان المنطقة بششكل نهائ.

تششهد المفرخة الجهوية لبلدية الطابية
خÓ- -ل ه- -ذه ال- -ف- -ت- -رة ع- -م- -ل- -ي- -ة ت- -ك -اث -ر
اإصشطناعي لبعضض اأنواع السشمك كالبلطي
النيلي الأحمر وسشمك الششبوط كبير الفم.
وفي هذا الصشدد ،اأّكد مولي ياسشين عبد
ال- -رح- -ي- -م م -دي -ر الصش -ي -د ب -ال -ن -ي -اب -ة ،اأّن
المديرية قامت منذ بداية اأوت الجاري
ب -ع -م-ل-ي-ة اسش-ت-زراع واسش-ع-ة لصش-غ-ار سش-مك
ال -ب -ل -ط -ي ال -ن -ي -ل -ي الأح -م-ر ف-ي اأح-واضض
السشقي الخاصشة بـ  18فÓحا ،منهم 15
فÓحا بسشيدي بلعباسض و 3فÓحين من
ولية سشعيدة ،فيما يحتمل تسشويق كمية
معتبرة من مختلف اأسشماك المياه العذبة
خÓل الأششهر القليلة المقبلة بعد دخول
العديد من الفÓحين مرحلة الإنتاج.
هذا واأسشفرت تجارب الإسشتزراع داخل
اأحواضض السشقي عن نتائج اإيجابية منذ
ان -ط Ó-ق -ه-ا ،وه-ي ال-ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ي ي-راه-ن
عليها القطاع لتحسشين الإنتاج وتششجيع
ال -تسش -وي -ق ال-م-ح-ل-ي ل-م-ادة
السش- -مك واإت- -اح -ة
البروتين

السشمكي للسشكان ،وتحقيق اإكتفاء ذاتي
بالمناطق الداخلية وحتى الصشحراوية.
لÓإششارة ،فقد حّل وفد من خبراء اإسشبان
ب-ال-ولي-ة ف-ي اإط-ار الإت-ف-اق-ي-ة ال-م-ت-ع-ل-ق-ة
ب-ب-رن-ام-ج ال-ت-ن-وي-ع الإق-تصش-ادي ال-م-وج-هة
لعدة قطاعات منها قطاع الصشيد البحري
وتربية المائيات.
وا ّ
طلع الوفد المكّون من  3خبراء على
قدرات تربية المائيات وتدعيم تقنيات
ت -رب -ي -ة الأسش -م -اك ف -ي م -ج -ال ال -ت -ك-وي-ن
التاأطير والعتاد.
وت -ع -د ه -ذه ال ّ-ز ي -ارة ال -راب -ع -ة ،ح -يث تّ-م
خÓ-ل-ه-ا زي-ارة م-ف-رخ-ة ال-ط-اب-ي-ة ل-معاينة
ال -ت -ط-ور ال-ذي ت-ع-رف-ه ه-ذه الأخ-ي-رة ف-ي
اإن-ت-اج بÓ-ع-ي-ط السش-مك ب-اع-ت-ب-اره-ا اأحد
ال-م-ف-ارخ ال-ه-ام-ة ب-ال-وط-ن ،وال-تي نجحت
في اإنتاج صشغار السشمك ،ما جعلها رائدة
ف- -ي اإسش- -ت- -زراع ال -ب Ó-ع -ي -ط وك -ذا اإن -ت -اج
الأسشماك الموجّهة لÓإسشتهÓك.
وقام الوفد اأيضشا بتنصشيب وتششغيل جهاز
ضشبط تكييف المياه الذي اسشتفادت منه
ال-م-دي-ري-ة ف-ي اط-ار الإت-ف-اق-ي-ة ،ويضش-من
الجهاز التحكم الجيد في درجة حرارة
المياه ويسشاهم في اإنجاح عملية التكاثر
ب- -اع -ت -ب -ار اأن درج -ة ح -رارة م -ي -اه الآب -ار
الباردة ل تسشاعد على تكاثر الأسشماك،
ك -م -ا اأشش -رف ال -وف -د ع -ل-ى ت-ك-وي-ن ع-م-ال
ال -م -ف -رخ -ة لسش -ت-ع-م-ال ال-ج-ه-از وب-اق-ي
التقنيات الجديدة المسشتعملة
في تربية المائيات.

‹hO

السسبت  2٦أاوت  201٧م
الموافق لـ 04ذي الحجة  1438هـ

ل· اŸتحدة للتسسوية
أاكدت دعم جهود ا أ

بريطانيا –ث أألطرأف ألليبية على أ◊وأر للخروج من أألزمة
حثت بريطانيا الأطراف الليبية باحÎام اتفاق وقف اإطÓق النار واعتماد ا◊وار السسياسسي كاأداة وحيدة للخروج من الأزمة،
واأكدت اأن ا◊ل بيد الليبي Úاأنفسسهم و–ت رعاية الأ· اŸتحدة .التقى وزير خارجية بريطانيا بوريسس جونسسون اأمسس الأول،
‘ بنغازي ،القائد العام للجيشس الليبي اŸشس ÒاŸشس Òخليفة حف ،Îوحثه على اللتزام بوقف لإطÓق النار جرى الإعÓن عنه ‘
باريسس الشسهر اŸاضسي ودعم جهودا تقودها الأ· اŸتحدة لإنهاء الصسراع ‘ ليبيا.
اسستقبل القائد العام للقوات
ا  Ÿس س - -ل - -ح - -ة ا ل - -ل - -ي -ب -ي -ة  ،ا  Ÿش س Ò
خ -ل -ي -ف -ة ح -ف  ‘ ، Îم -ك -ت -ب -ه  Ãق ر
القيادة العامة Ãنطقة الرجمة
ش س - -ر ق م -د ي -ن -ة ب -ن -غ -ا ز ي  ،ا أ م س ش
الأول ،وزير خارجية بريطانيا
ب - - -و ر ي س ش ج - - -و ن س س - - -و ن و ا ل - -و ف - -د
اŸرافق له.
قال مكتب اإعÓم القيادة العامة
ل -ل -ق -و ا ت اŸسس -ل -ح -ة ا ل -ل -ي -ب -ي -ة ع È
صسفحته على موقع ““فيسسبوك““
اإن اŸشس Òحف Îبحث مع وزير
ا ÿا ر ج - -ي - -ة ا ل  Èي - -ط - -ا  Êب - -و ر يسش
ج - -و نسس - -و ن ““ت - -ط - -و ر ا ت ا ل - -وضس - -ع
ا ل سس -ي -ا س س -ي ‘ ل -ي -ب -ي -ا ““ .ا أضس -ا ف
مكتب اإعÓم القيادة العامة اأن
ا ل - -ل - -ق - -ا ء ج - -ر ى ب - -ح ض س - -و ر ““ق -ا د ة
عسس - -ك - -ر ي Úل - -ي -ب -ي ، Úا إ  ¤ج -ا ن ب
ق -ال م -دي -ر اŸك -تب الإع Ó-م -ي
طالب بيان للخارجية الÈيطانية اŸقبولة““.
سسف Òبريطانيا لدى ليبيا ،بيÎ
ل -ل -ق -ي-ادة ال-ع-ام-ة ل-ل-ق-وات ال-ل-ي-ب-ي-ة ح- -ف““ Îب- -ل- -عب دور ‘ ال- -ع- -م -ل -ي -ة
اأردف جونسسون““ :شسجعت جميع م -ي -ل -يت““ .ك -ا ن و ز ي -ر ا ÿا ر ج -ي -ة
اŸسسلحة خليفة العبيدي ،اإن حف Îالسس- -ي- -اسس -ي -ة““ ،ون -ق -ل ع -ن ال -وزي -ر الأط- -راف ع -ل -ى ح -ل خ Ó-ف -ات -ه -م ا ل  Èي ط ا  ، Êب و ر يسش ج و نسس و ن  ،ق د
وج -ونسس -ون ن-اقشس-ا ““ت-ط-ور ال-وضس-ع ج - -ونسس - -ون ق - -ول - -ه““ :دع - -وت- -ه اإ ¤با◊وار ،وليسش من خÓل العنف ،وصس - -ل ر ف - -ق -ة س س -ف  Òب  Ó-د ه ل -دى
السس -ي -اسس -ي ب -ل -ي -ب-ي-ا““  ،م-ن دون اأن الل-ت-زام ب-ال-ت-ع-ه-دات ال-ت-ي ق-طعها وع- -ل- -ى احÎام ال- -ق- -ان- -ون ال- -دو‹ ل -ي -ب -ي -ا  ،ب -ي Îم -ي -ل -يت  ،ا إ  ¤م -ط -ا ر
يعطي تفاصسيل اإضسافية.
خÓل اجتماعات باريسش موؤخرا ،وح- -ق- -وق الإنسس- -ان““ .ك- -ان رئ- -يسش ب -ن -ي -ن -ا ا ل -دو ‹ Ãد ي -ن -ة ب -ن -غ -ا ز ي ،
من جهتها قالت وزارة اÿارجية واحÎام وقف اإطÓق النار ،والعمل ح -ك -وم -ة ال -وف -اق ال -وط -ن -ي ف -ائ -ز صس -ب -ا ح اÿم -يسش ،ع -ق ب ز ي -ا ر ت -ه
الÈي- -ط- -ان- -ي- -ة ‘ ب- -ي- -ان اإن زي- -ارة مع اŸبعوث الأ‡ي غسسان سسÓمة السس- - -راج ط- - -لب الأرب- - -ع- - -اء دع- - -م ا ل - -ع -ا صس -م -ة ط -ر ا ب -ل سش و م -د ي -ن -ة
ج - - -ونسس- - -ون ه- - -ي الأو ¤ل- - -وزي- - -ر ‘ سسبيل تعديل التفاق السسياسسي ب- -ري- -ط- -ان -ي -ا ل -رف -ع ا◊ظ -ر ع -ل -ى م صس ر ا تة .ا أ ش س ر ف و ز ي ر ا ÿا ر ج ية
بريطا Êاإ ¤بنغازي منذ  .2011الليبي““ .اعت Èجونسسون اأن ◊ف Îالأسس- -ل- -ح- -ة ال- -ذي ف -رضس -ت -ه الأ· ا ل  Èي - -ط - -ا  Êع - -ل - -ى ا إ ع - -ا د ة ف - -ت - -ح
اأكدت مناشسدتها جميع الأطراف دورا يلعبه ‘ العملية السسياسسية ،اŸت -ح -دة ع -ل-ى بÓ-ده م-ن-ذ  ،2011ا ل سس - - -ف - - -ا ر ة ا ل  Èي - - -ط - - -ا ن - - -ي - - -ة ‘
ب -ل-ي-ب-ي-ا دع-م ع-م-ل الأ· اŸت-ح-دة مشس -ددا““ :ب -ن -ه -اي -ة اŸط-اف ي-ع-ود اأث- - -ن- - -اء زي - -ارة قصسÒة ÷ونسس - -ون ط -ر ا ب -ل سش ،ب -ع -د ا إ غ  Ó-ق -ه -ا س س -ن -ة
لتعديل التفاق السسياسسي الليبي.
لليبي Úاأن يقرروا ما هي التسسوية للعاصسمة الليبية.
.2014

تعديل قانون العمل وارتفاع نسسبة البطالة

ألرئيسص ألفرنسشي ‘ موأجهة مفتوحة مع أ÷بهة ألدأخلية
يواجه الرئيسس الفرنسسي ،إاÁانويل
ماكرون ،أاول –دي حقيقي منذ تقلد
ا◊كم ،بداية شسهر سسبتم Èالداخل ،حيث
سسيكون ‘ معركة مفتوحة مع النقابات
لحزاب اŸعارضسة والرأاي العام ككل،
وا أ
بسسبب قانون العمل الذي شسرعت ا◊كومة
‘ مناقشسته.
تتوقع حكومة إادوارد فيليب ،معارضسة شسديد‘ ،
سسعيها Ÿراجعة قانون العمل اŸث Òللجدل ،إاذ
أاعلنت عديد النقابات واألحزاب السسياسسية تنظيم
م -ظ -اه -رات ‘ ال -نصس -ف األول م -ن شس-ه-ر سس-ب-ت-مÈ
اŸقبل.
ويبدو أان الرئيسش الفرنسسي ،سسيزيد من صسب الزيت
على النار ،بعد تصسريحات أاطلقها األربعاء اŸاضسي
من رومانيا ،انتقد فيها رفضش مواطنيه للتغيÒ
وق -ال ““ ال -ف -رنسس -ي -ات وال -ف -رنسس -ي-ون بصس-ف-ة ع-ام-ة
يكرهون التغي ،Òنحن تفادي ذلك قدر اŸسستطاع
لكن عندما نضسطر إا ¤تغي Òشسيء ما علينا أان
نشسرح لهم ذلك وهو ما سسنقوم به““.
ه -ذا ال -تصس -ري -ح ،أاغضسب ال -رأاي ال -ع -ام ال -داخ -ل -ي،
واعت Èإاهانة ‘ حق الفرنسسي ،Úوعلق البعضش أان
““الرئيسش الفرنسسي ينظر إا ¤اŸواطن Úعلى أانهم
أاغبياء ويحتاجون إا ¤شسرح عميق لسستيعاب ما
ينوي فعله““.

أرتفاع ‘ نسشبة ألبطالة
بعد بدايته ا÷يدة ،على صسعيد السسياسسة اÿارجية،
ي -ك -ون م -اك-رون ق-د اسس-ت-ن-ف-د رصس-ي-ده م-ن إاع-ج-اب

الفرنسسي Úبآادائه ،ففي ظل اŸواجهة اÙتدمة
مع النقابات حول قانون العمل ،ازدادت متاعب
الرئيسش الشساب ،حيث ارتفعت نسسبة البطالة خÓل
شسهر جويلية.
سسجل معدل البطالة ‘ فرنسسا ارتفاعا كبÒا خÓل
شس-ه-ر ج-وي-ل-ي-ة ب-لغ ( ،)%1+م -ا ي -ع -اكسش اŸؤوشس-رات
القتصسادية األخرى ،بحسسب أارقام أاعلنتها وزارة
العمل .وتتفاوت مؤوشسرات إاحصساءات مكتب العمل
ما ب Úالهبوط والرتفاع من شسهر آلخر منذ مطلع
السسنة.
وبعد تراجع طفيف ‘ جوان ،سسجل عدد العاطلÚ
عن العمل ‘ فرنسسا ارتفاعا كبÒا ‘ جويلية بلغ
( ،)%1+ع - -ل - -ى ع - -كسش اŸؤوشس - -رات الق- -تصس- -ادي- -ة

األخ- -رى ،ب -حسسب أارق -ام أاع -ل -ن -ت -ه -ا وزارة ال -ع -م -ل
اÿميسش.
وبلغ عدد العاطل Úعن العمل ‘ نهاية جويلية
 3,٧8مليون شسخصش ( 5,٩3مليون إاذا ” احتسساب
ط -ال -ب -ي ال -وظ -ائ -ف ال -ذي -ن زاول -وا نشس -اط -ا خ Ó-ل
الشس -ه -ر) ،وي -ط -اول ه -ذا الرت -ف -اع بصس -ورة خ-اصس-ة
الشسباب والعاطل Úعن العمل منذ فÎة طويلة.
ويتفاوت اŸؤوشسر منذ مطلع السسنة ما ب Úالهبوط
والرت -ف -اع م -ن شس-ه-ر لشس-ه-ر ،م-ا ي-ع-كسش ال-ت-ق-ل-ب-ات
الشسديدة ‘ إاحصساءات مكتب الوظائف ،والهيئة
العامة اŸكلفة التوظيف ‘ فرنسسا.
و‘ مواجهة هذه الظاهرة ،أاوصست وزارة العمل
بـ«إاعطاء األولوية دائما لŒاه التطور بدل التطور
من شسهر لشسهر““ .واŸلفت أان التوجه اŸقلق ‘
أارقام الوظائف يسس Òعكسش اŒاه مؤوشسرات سسوق
العمل األخرى ،وقد انتقلت كلها إا ¤الرتفاع ‘
أاعقاب ‰و قد يتخطى  %1,٦عام  201٧بحسسب
بعضش اÈÿاء القتصسادي.Ú
وتأامل ا◊كومة الفرنسسية على اŸدى البعيد بأان
–مل اإلصسÓحات التي تعتزم إادخالها على قانون
ال -ع -م -ل ن -ت -ائ -ج إاي -ج -اب-ي-ة .وم-ن اŸق-رر أان ت-رسس-ل
ا◊كومة هذا األسسبوع أاو ¤اقÎاحاتها اإلصسÓحية
إا ¤النقابات و‡ثلي أارباب العمل.
هذا اإلصسÓح الهادف إلعطاء مزيد من اŸرونة
للشسركات على أامل تنشسيط التوظيف ‘ بلد يعاÊ
من نسسبة بطالة بلغت  %٩,5من القوة العاملة ،يبدو
حسساسسا بالنسسبة إا ¤ا◊كومة .وقد نددت به بعضش
ال- -ن- -ق- -اب -ات وال -يسس -ار ال -رادي -ك -ا‹ ال -ذي دع -ا إا¤
تظاهرات ‘ مطلع سسبتم.È

إايران ترحب بعودة السسف Òالقطري

ألدوحة تعلن إأغÓق سشفارة تششاد و“هل ألعامل Úفيها  ٣أيام للمغادرة
أاعلنت قطر اÿميسس أانها أاغلقت سسفارة
تشس -اد ‘ ال -دوح -ة وأام -ه -لت ال -ع -ام -ل Úف -ي -ه -ا
ث Ó-ث -ة أاي-ام Ÿغ-ادرة ال-بÓ-د ،وذلك ردا ع-ل-ى
إاجراء ‡اثل اتخذته ‚امينا بحق سسفارة
قطر.
كانت تشساد بررت إاغÓق السسفارة القطرية باتهام
الدوحة بـ ما وصسفته““زعزعة اسستقرارها انطÓقا
من ليبيا““ .وأامهلت موظفي السسفارة عشسرة أايام
Ÿغادرة األراضسي التشسادية.
وأاكد اŸسسؤوول ‘ اÿارجية القطرية أاحمد بن
سسعيد الرميحي ‘ بيان أان هذه التهامات ““ل
أاسس -اسش ل -ه -ا““ ،م -وضس -ح -ا أان ““أام -ام ال -دب-ل-وم-اسس-يÚ
واŸوظف ‘ Úسسفارة (تشساد ‘ قطر) ثÓثة أايام
Ÿغادرة البÓد““ .وكانت تشساد اسستدعت سسفÒها ‘
قطر ‘ جوان ،أاسسوة بدول أافريقية أاخرى مثل
السسنغال وموريتانيا.
باŸقابل ،رحبت إايران امسش الول بإاعÓن دولة
ق -ط -ر ع -ن إاع -ادة سس -فÒه -ا إا ¤ط-ه-ران Ÿم-ارسس-ة
مهامه الدبلوماسسية وتعزيز عÓقات ا÷انب‘ Ú
ﬂتلف اÛالت.
وك -انت ق -ط -ر اسس -ت -دعت سس-فÒه-ا ل-دى إاي-ران ‘
ج- -ان- -ف- -ي  ‘ 201٦أاع- -ق -اب الع -ت -داءات ال -ت -ي

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لرهابية
تعرضسوا لهجمات جماعة بوكو حرام ا إ

مقتل  540مد Êبالنيجر منذ مطلع ألسشنة

أاظهرت أارقام نشسرتها
ل· اŸتحدة ،أان 540
ا أ
لقل قتلوا أاو
مدنيا على ا أ
خطفوا أاو جرحوا
بهجمات نسسبت ÷ماعة
لرهابية،
““بوكو حرام““ ا إ
منذ فيفري عام ،2015
Ãنطقة ““ديفا““ بجنوب
شسرق النيجر.
أاك - -د م - -ك - -تب األ·
اŸت -ح -دة ل -ت -نسس -ي -ق الشس-ؤوون
النسسانية ‘ بيان له ،أامسش
األول ،وج- - - - -ود ““زه- - - - -اء 54
شسخصش قتلوا أاو جرحوا أاو
خ -ط -ف-وا ‘ ه-ج-م-ات ل-ب-وك-و
حرام بالنيجر““ منذ فيفري
.2015
وق - -ال مصس - -در أام - -ن - -ي ‘
تصسريح إاعÓميي إان القتلى
““سسقطوا ‘ أاعمال متفرقة
تشس - - -م - - -ل إاط Ó- - -ق ال - - -ن- - -ار
وال- -ع- -م- -ل- -ي- -ات الن -ت -ح -اري -ة
وا◊رق وال - -ذب - -ح““ .وشس - -نت

ج -م -اع -ة ““ب -وك -و ح-رام““ أاو¤
هجماتها بالنيجر ‘ فيفري
 .2015وتضسم منطقة ““ديفا““
أاك Ìم - - - -ن  300ال -ف لج -ئ
ونازح بينهم أالف اسستقبلتهم
عائÓت فقÒة أاصس ،Óبحسسب
ال· اŸتحدة.

مقتل  5أششخاصص
ل - -ق - -ي خ - -مسس - -ة أاشس - -خ- -اصش
مصس -رع -ه -م ‘ ك-م Úنصس-ب-ت-ه
جماعة بوكو حرام الرهابية
شسمال شسرق نيجÒيا بعد أايام
من تفجÒات ارهابية أاودت
ب-ح-ي-اة  28شس-خصس-ا .ن-قلت
تقارير إاعÓمية عن مصسادر
ﬁل- -ي- -ة ق- -ول- -ه- -ا ان ق- -اف -ل -ة
شساحنات كانت –ت حراسسة
عسسكري Úمدنية تقاتل ضسد
ب-وك-و ح-رام ت-ع-رضست ل-ه-جوم
‘ ق- -ري- -ة م -ي -لÃ Òق -اط -ع -ة
ك -ون -دوغ -ا ال -ت -ي اسس -ت-ه-دفت

بيومها السسادسس

مرارا ‘ األسسابيع األخÒة.
ق -ال إاب -راه -ي -م ل-ي-م-ان زع-ي-م
فصس -ي -ل ت -اب -ع ل -ل -م-ي-ل-يشس-ي-ات
اŸدن -ي-ة ““خسس-رن-ا أارب-ع-ة م-ن
زمÓئنا وسسائق شساحنة كما
أاصس -يب ج -ن -دي -ان ب-ج-روح ‘
هذا الهجوم““.
من جهته ،اأوضسح موسسى ري
اأح - - - - - -د اأعضس - - - - - -اء ت- - - - - -لك
اŸي-ل-يشس-ي-ات ان الشس-اح-نات
ت -ع -رضست ل -ل -ه -ج -وم ب-ي-ن-م-ا
ك- -انت ت- -ن- -ق -ل ك -م -ي -ات م -ن
ال-رم-ل Ÿدي-ن-ة ب-ام-ا ب-ه-دف
اإعادة بنائها بعد اأن دمرت
“ام -ا ج-راء ث-م-ا Êسس-ن-وات
م - - - -ن الصس - - - -راع وغ- - - -زوات
متكررة شسنتها بوكو حرام.
ي -ذك -ر اأن اإق -ل -ي -م ك -ون-دوغ-ا
يشس- -ك- -ل ““مسس -رح -ا لأع -م -ال
ع-ن-ف““ ت-رت-ك-ب-ها بوكو حرام
منذ طرد ا÷يشش عناصسرها
م - -ن م- -ع- -ق- -ل- -ه- -م ‘ غ- -اب- -ة
سسامبيسسا.

ألقوأت ألعرأقية –قق تقدما ملحوظا ‘ معركة تلعفر

–قق القوات العراقية مكاسسب
جديدة ‘ مسسعاها لطرد تنظيم
لسسÓمية““ الرهابي من
““الدولة ا إ
تلعفر ،أاحد آاخر معاقل التنظيم ‘
العراق .وتشس Òالتقديرات إا ¤أان ما
ب Úعشسرة آالف و 40أالف مد Êل
يزالون ‘ اŸدينة والقرى اÙيطة بها.
‘ السسياق،أاعلن ا÷يشش العراقي ‘ اليوم
السسادسش على انطÓق معركة تلعفر ،إان قواته
ح -ق-قت م-ك-اسسب ج-دي-دة ‘ مسس-ع-اه-ا ل-ط-رد
تنظيم ““الدولة اإلسسÓمية““ إاذ سسيطرت على
خمسش قرى أاخرى على األطراف الشسرقية
وا÷نوبية للمدينة.
وج-اء ‘ ب-ي-ان-ات ل-ق-ي-ادة ال-ع-م-ل-ي-ات ال-ع-راقية
اŸشسÎكة أان القوات العراقية تواصسل تطويق
الدموي ÚاŸتحصسن ‘ ÚاŸدينة الواقعة ‘
أاقصس- -ى شس- -م -ال غ -رب ال -ع -راق ق -رب ا◊دود
السس -وري -ة .وداخ -ل ح-دود اŸدي-ن-ة اسس-ت-ع-ادت
القوات العراقية السسيطرة على ثÓثة أاحياء
أاخرى هي النور واŸعلم ‘ Úالشسرق والوحدة
‘ الغرب وسسيطرت على العديد من اŸباÊ
السسÎاتيجية ‘ العملية.
وهذا أاحدث تقدما ‘ ا◊ملة الرامية لطرد
الرهابي Úمن أاحد آاخر معاقلهم ‘ العراق

ب -ع -د ث Ó-ث سس -ن -وات م -ن اسس -ت -ي Ó-ئ -ه -م ع-ل-ى
مسس -اح -ات شس -اسس -ع -ة م -ن األرضش ‘ الشس -م-ال
والغرب ‘ هجوم خاطف .والقوات الرئيسسية
التي تشسارك ‘ الهجوم هي ا÷يشش العراقي
والقوات ا÷وية والشسرطة ال–ادية وجهاز
م- -ك- -اف- -ح- -ة اإلره- -اب ال -ذي دربت ال -ولي -ات
اŸت - -ح- -دة ق- -وات- -ه وب- -عضش وح- -دات ا◊شس- -د
الشسعبي التي بدأات تطوق اŸدينة يوم األحد
اŸاضسي.
وتشس Òخ- -ري- -ط -ة ع -م -ل -ي -ات نشس -ره -ا ا÷يشش
العراقي إا ¤أان نحو ثÓثة أارباع تلعفر ل تزال
–ت سسيطرة الرهابيÃ Úا ‘ ذلك القلعة
القدÁة التي تعود للعصسر العثما Êوتوجد ‘
وسسط اŸدينة.
وت-ق-ع ت-ل-ع-ف-ر ال-ت-ي ت-ب-عد  80ك-ي-لومÎا غربي
اŸوصس -ل ع -ل -ى ط -ول ط -ري -ق إام -داد ب Úت-لك
اŸدينة ،التي اسستعادتها القوات العراقية من
تنظيم ““الدولة اإلسسÓمية““ ‘ جويلية بعد
تسسعة أاشسهر من القتال.
ويقول قادة عسسكريون أامريكيون وعراقيون
إانه ل يزال ‘ تلعفر نحو أالفي ارهابي ،
وتشس Òالتقديرات إا ¤أان ما ب Úعشسرة آالف
و 40أالف مد Êل يزالون ‘ اŸدينة والقرى
اÙيطة بها.

لصسوات
فاز بـ  ٦4باŸائة من ا أ

جوأو لورينششو رئيسشا جديدأ لأنغول

اسس-ت-ه-دفت سس-ف-ارة السس-ع-ودي-ة ب-ط-هران وقنصسليتها
العامة ‘ مشسهد.
واسستهدف متظاهرون إايرانيون سسفارة السسعودية
‘ طهران وقنصسليتها ‘ مدينة مشسهد بعد سساعات
من إاعÓن الرياضش عن إاعدام  4٧شسخصسا -بينهم

الشسيعي السسعودي ‰ر النمر -على إاثر إادانتهم بتهم
تشسمل اإلرهاب والتحريضش.
وقد دفعت تلك العتداءات دول عربية إا ¤قطع
العÓقات مع إايران أاو خفضش “ثيلها الدبلوماسسي
لديها.

فاز حزب ا◊ركة الشسعبية لتحرير انغول ‘ ،النتخابات العامة التي جرت األربعاد
حاصسدا اك Ìمن  ‘ ٦4اŸئة من األصسوات ،وفق ما أاعلنت اللجنة النتخابية الوطنية.
سسيخلف مرشسح ا◊زب جواو لورنشسو ،الرئيسش جوزيه ادوار دو دوسش سسانتوسش الذي قرر
التنحي بعدما حكم البÓد لـ  38عاما.
أاوضسحت اŸتحدثة باسسم اللجنة النتخابية جوليا فÒيرا أان اŸنافسس Úالرئيسسي Úللحزب
ا◊اكم ،الحاد الوطني لسستقÓل انغول الكامل وحزب ““كازا ـ سسي اي““  ،حصس Óعلى
التوا‹ على  24 ، 04و  ‘ 8 ، 5٦اŸائة من األصسوات .بناء عليه ،يحتفظ حزب ا◊ركة
الشسعبية الذي يحكم انغول منذ اسستقÓلها عن الÈتغال ‘  1٩٧5بالغالبية اŸطلقة ‘
الŸÈان الذي يضسم  220مقعدا .نهاية العام الفائت ،اعلن دوسش سسانتوسش(  ٧5عاما)
الذي انهكه اŸرضش انه لن يÎشسح لولية جديدة ،لكنه سسيظل رئيسسا للحزب ا◊اكم حتى
العام  . 2022قدم دوسش سسانتوسش ،جواو لورينشسو ،كمرشسح للحزب ا◊اكم وقال““ ليسش
لدينا اي شسك ‘ فوز ا◊ركة الشسعبية لتحرير أانغول ،مرشسحنا سسيكون الرئيسش اŸقبل
للجمهورية ،لذلك أاطلب منكم التصسويت ◊زبنا جواو لورينشسو““ .ووعد لورنشسو (  ٦4عاما)
خÓل حملته بتحقيق ““ معجزة اقتصسادية““ ‘ بلد يعا Êمنذ ثÓثة أاعوام ازمة اقتصسادية
خطÒة ،وÃكافحة الفسساد.

info@ech-chaab..com
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ال–اد ا إ

11

ا÷مهورية العربية ال ّصصحراوية تشصارك ‘ قّمة الشّصراكة الفريقية اليابانية
^ اسصتخ ـ ـ ـ ـ ـدام ا ıـ ـ ـ ـ ـزن العن ـ ـ ـ ـ ـف اللّفظ ـ ـ ـ ـ ـي  ⁄يغيّ ـ ـ ـ ـ ـر › ـ ـ ـ ـ ـرى التّاري ـ ـ ـ ـ ـخ

فشسلت مسساعي الدبلوماسسية اŸغربية ‘ ثا Êمواجهة مباشسرة لها مع ا÷مهورية الصسحراوية داخل ال–اد الفريقي ،خÓل الجتماع الوزاري لقمة الشسراكة ب Úال–اد
الفريقي واليابان Ãابوتو ‘ ،فرضس منطقها ،و÷اأت كعادتها للعنف اللفظي وا÷سسدي لكن دون جدوى.
ف -رضس أل–اد أإلف -ري -ق -ي ع -ل -ى أل -وف -د أŸغ -رب-ي
أŸششارك ‘ فعاليات ألجتماع ألوزأري أŸششÎك
أإلف- -ري- -ق- -ي أل- -ي- -اب- -ا ،Êأ◊ضش- -ور إأ ¤ج -انب وف -د
أ÷مهورية ألصشحرأوية ‘ ألجتماع.
وفششل أŸغرب ‘ إأبعاد ألوفد ألصشحرأوي ،رغم
÷وئه للعنف أللفظي وأ÷سشدي ،بعد “ ّسشك ألهيئة
أل-ق-اري-ة ب-ق-رأرأت-ه-ا وأل-ق-وأن Úأل-ت-ي –ك-م ميثاقها
ألتأاسشيسشي.
وأفتتح أ◊دث أمسس ،ألرئيسس أŸوزمبيقي ألسشيد
فيليبي جاسشينتو نيوسشي ،بحضشور وزير أÿارجية
أليابا Êو‡ثل Úعن ألبنك ألدو‹ ومكتب ألتنسشيق
 ·ÓأŸتحدة مع أل–اد أإلفريقي ونائب رئيسس
ل أ
م- -ف- -وضش- -ي- -ة أل–اد أإلف -ري -ق -ي ووزي -ر خ -ارج -ي -ة
أŸوزمبيق أولدÒÁو بالوي.
وقد دفع موقف أل–اد أإلفريقي ألصشارم من أجل
مشش -ارك -ة أ÷م -ه -وري -ة ألصش -ح -رأوي -ة ‘ ألج-ت-م-اع
أل -وزأري ل -لشش -رأك-ة أإلف-ري-ق-ي-ة أل-ي-اب-ان-ي-ة ،أل-ط-رف
أŸغربي بقيادة وزير خارجيته ناصشر بوريطة إأ¤
أسشتعمال ألعنف أ÷سشدي وأللفظي ‘ موأجهته مع
أل -وف -د ألصش -ح -رأوي أل -ذي ي -ق-وده وزي-ر أÿارج-ي-ة
ﬁمد سشا ⁄ألسشالك.

نّية مبيتة

ي -أات -ي ذلك ب -ع -د م -رور ث -م-ان-ي-ة أشش-ه-ر ف-ق-ط ع-ل-ى
أنضش -م -ام أŸغ -رب إأ ¤أل–اد أإلف -ري -ق -ي ج-ان-ف-ي
 ،201٧حيث كانت إأسشÎأتيجيته تهدف إأ ¤تغيÒ
ق -رأرأت أل–اد أإلف -ري -ق-ي ذأت ألصش-ل-ة ب-ال-قضش-ي-ة

ألصشحرأوية وألتحضشÙ Òاولت طرد أ÷مهورية
ألصش -ح -رأوي-ة ب-ع-د أإلج-م-اع أإلف-ري-ق-ي أل-ذي ت-أاك-د
وتعزز Ãابوتو.
وع- -ج -ز أŸغ -رب ع -ن إأفشش -ال ألج -ت -م -اع أل -وزأري
أŸششÎك أإلف- -ري -ق -ي  -أل -ي -اب -ا Êأل -ذي –تضش -ن -ه
أل -ع -اصش -م -ة أŸوزم -ب -ي -ق-ي-ة م-اب-وت-و‡ّ ،ا دف-ع-ه إأ¤
ﬁاولة ألعتدأء أ÷سشدي على ألوفد ألصشحرأوي
وألبلد أŸضشيف.
ويظهر من أل ّسشلوك ألعنيف لوفده ،أنّ أŸغرب دخل
‘ ديناميكية جديدة تطبعها أŸوأجهة أŸباششرة
وأŸسشتفزة مع هيئات ومؤوسشسشات أل–اد أإلفريقي
وأجهزته ودوله أألعضشاء ،وكذأ ششركائه ومؤوسشسشات
دولية أخرى.
وشش- -اركت أ÷م- -ه -وري -ة ألصش -ح -رأوي -ة ‘ أج -ت -م -اع
ألشش-رأك-ة ألف-ري-ق-ي-ة أل-ي-اب-انية ،أŸعروفة أختصشارأ
بالتيكاد ،بالعاصشمة أŸوزمبيقية مابوتو ماب 2٣ Úـ
 2٥أوت ‡ ،201٧ث- -ل -ة م -ن ق -ب -ل عضش -و ألم -ان -ة
أل -وط -ن -ي-ة ،وزي-ر ألشش-ؤوون أÿارج-ي-ة ألسش-ي-د ﬁم-د
سشا ⁄ولد ألسشالك.
ﬁاولت أŸغرب إأبعاد أ÷مهورية ألصشحرأوية من
أجتماعات ألششرأكة أÿاصشة بالهيئة ألقارية ،تظهر
أل -دأف -ع أألسش -اسش -ي لنضش-م-ام-ه ل–Ó-اد أإلف-ري-ق-ي
مطلع ألعام أ÷اري ،وأŸتمثل ‘ –ييد أŸوقف
ألقاري من ألقضشية وتغي ÒأŸبادئ ألذي –كمه.
وأصش -ط -دم م -رة أخ -رى ب -ث -ب -ات أإل–اد أإلف-ري-ق-ي
ووح -دت -ه ‘ م -وأج -ه -ة أل -ن -وأي-ا أŸب-ي-ت-ة ل-ل-م-غ-رب،
وأسشÎأŒيته ÿدمة مصشا◊ه ألضشيّقة.

اسصتهجان اإفريقي ودو‹

صصفعة ثانية
وكان من أŸقرر أنعقاد ألجتماع على مسشتوي،Ú
” إألغاء
كبار أŸسشؤوول Úووزرأء أÿارجية ،غ Òأّنه ّ
أجتماع كبار أŸسشؤوول Úبعد مفاوضشات عسشÒة بÚ
أل–اد ألف- -ري- -ق- -ي وأ÷م- -ه- -وري- -ة ألصش- -ح- -رأوي -ة
وألطرف أŸغربي.
وأصشّر أل–اد ألفريقي على إألغاء ألجتماع لتعنّت
ألطرف أŸغربي وإأصشرأره على أسشتبعاد أ÷مهورية
ألصش -ح -رأوي -ة م-ن أج-ت-م-اع ك-ب-ار أŸسش-ؤوول ،Úأألم-ر
ألذي قوبل بالرفضس.
وأّك- -د أل–اد أإلف- -ري- -ق -ي ع -ل -ى ضش -رورة أحÎأم

بينها ““جرÁة اŸؤوامرة““ و«اŸسس بالوحدة التّرابية““

قرأرأته أŸتعلقة بالششرأكات ألتي توجب حضشور
ومششاركة جميع ألدول ألعضشاء بدون أسشتثناء ‘
جميع ألجتماعات أÿاصشة بالششرأكات ألتي يكون
أل–اد ألفريقي طرفا فيها ،وقد أجمع أألفارقة
على أن ل ششرأكة بدون حضشور ألطرف ألصشحرأوي
بعضشويته ألكاملة ككل ألدول ألعضشاء.
وتلّقى أŸغرب بذلك صشفعة أخرى ‘ ثا Êموأجهة
مباششرة مع أ÷مهورية ألعربية ألصشحرأوية دأخل
أل–اد أإلفريقي ،بعدما حاول ‘ ألششهر ألقليلة
أŸاضشية منع ألوفد ألصشحرأوي من أŸششاركة ‘
أجتماع بالعاصشمة ألسشنغالية دأكار خصشصس للششرأكة
ألتنموية مع أأل· أŸتحدة.

و”ّ أسش -ت -ه -ج -ان ه -ذأ أŸوق -ف م -ن ط -رف ج -م-ي-ع
أŸششارك Úمن ألدول أألوروبية ،ألصش ،Úروسشيا،
ألسش -لك أل -دب -ل -وم -اسش-ي ،أÛم-وع-ات ألق-تصش-ادي-ة
أإلق-ل-ي-م-ي-ة ،ألصش-ح-اف-ة أل-دول-ية ،ألششركات أÿاصشة
أل -ي -اب-ان-ي-ة وأل-ق-ط-اع أÿاصس أإلف-ري-ق-ي ،أÛت-م-ع
أŸد ÊوأÈÿأء ألدولي ‘ Úألتنمية.
وكشش -ف مصش-در دب-ل-وم-اسش-ي صش-ح-رأوي ،أن م-ع-ظ-م
ألوفود أألفريقية أتصشلت أمسس بالوفد ألصشحرأوي
لتهنئته على ألنتصشار ألذي ” أ◊صشول عليه ،كما
نّددت ألكث Òمن ألوفود بسشلوك ألوفد أŸغربي
ألذي وصشفوه بغ ÒأŸقبول.
وتولّت أوغندأ رئاسشة أŸؤو“ر ألذي سشيتناول جدول
أع -م -ال -ه ع -ددأ م -ن أŸسش -ائ -ل أŸت -ع -ل -ق -ة ب-ج-م-ي-ع
قطاعات ألتنمية ألقتصشادية.
وحضشر للقّمة ‡ثل Úعن ألدول أآلسشيوية وبعضس
أعضشاء أل–اد أألوروبي ،وروسشيا وألصش ،Úإأضشافة
إأ ¤عشش-رأت أŸن-ظ-م-ات أل-دول-ي-ة وأإلق-ل-ي-م-ية ،كما
حضشر ‡ثل Úعن ﬂتلف ألششركات أليابانية.
‘ أŸق -اب -ل ،ث ّ-م -ن ن-ائب رئ-يسس م-ف-وضش-ي-ة أل–اد
أإلفريقي أسشتضشافة دولة أŸوزمبيق لهذأ ألجتماع
أل-ه-ام ن-ي-اب-ة ع-ن إأف-ري-ق-ي-ا ،وشش-ك-ر أل-ي-ابان كششريك
أسشÎأت-ي-ج-ي إلف-ري-ق-ي-ا ع-ل-ى أŸسش-اه-م-ة ألبناءة ‘
إأ‚اح ألجتماع ألوزأري ،وأحÎأم قرأرأت أل–اد
أإلفريقي أŸتعلقة Ãششاركة جميع ألدول أألعضشاء
دون أسشتثناء.

تهم ثقيلة تÓحق معتقلي ““حراك الريف““ ...
لصسوات اŸطالبة بالفراج عنهم خاصسة بعدما
مازال ملف معتقلي ““حراك الريف““ يث Òموجة قلق وسسخط داخل اŸغرب ،حيث تتعا ¤ا أ
أاصسدر قاضسي التحقيق Ãحكمة السستئناف بالدار البيضساء ،قرارا بإاحالة  32معتق Óيتقدمهم ناصسر الزفزا‘  -قائد ا◊راك  -على غرفة
لعدام.
ا÷نايات بتهم ثقيلة ،بينها ““جرÁة اŸؤوامرة““ التي تصسل عقوبها إا ¤ا إ
ألذي  ⁄تعط فيه ألسشلطة أي إأششارأت ◊لحلة أزمة
ما يزيد من تخوفات أها‹ أŸعتقل Úعلى مصشÒ
تهم تقود إا ¤حبل اŸشصنقة
ألريف ألتي سشتدخل ششهرها أ◊ادي عششر مع فا—
أبنائهم ،هو إأحجام أŸلك ﬁمد ألسشادسس عن ششملهم
بعفوه ألذي أصشدره قبل أيام Ãناسشبة عيد ثورة أŸلك ولفتت ألّتدوينة إأ ¤أّن هناك خمسشة متهم ‘ Úهذأ سشبتم ÈأŸقبل.
جه إأليهم قاضشي ألتحقيق تهمة أŸششاركة ‘
وألشش -عب ع -ل -ى م -ئ -ات ألسش -ج -ن -اء Ãا ف-ي-ه-م م-ت-ه-م ÚأŸلف ،و ّ
ب-الره-اب ،ألم-ر أل-ذي ي-ب-ق-ي م-ل-ف أل-ري-ف ك-ال-ق-نبلة ت-دب Òم-ؤوأم-رة ضش-د ألسشÓ-م-ة أل-دأخ-ل-ي-ة ل-ل-دول-ة وه-م
اّŸتهمون متشصّبتون بÈاءتهم
أŸوقوتة أŸهيأاة لÓنفجار ‘ أي ◊ظة خاصشة ‘ ناصشر ألزفزأ‘ ،وﬁمد جلول ،وأششرف أليخلو‘،
وﬁمد أÛاوي ،وأ◊سش Úأإلدريسشي ،وهي نفسس خلصس أÙامي عن هيئة ألدفاع إأ ¤أن أŸتهمÚ
حال أصشدأر أحكام قاسشية على أŸعتقل.Ú
قال ﬁمد أغناج أÙامي عن هيئة دفاع معتقلي أل-ت-ه-م-ة أل-ت-ي وج-ه-ت-ه-ا ل-ه-م أل-ن-ي-ابة ألعامة منذ بدأية جميعا مازألوأ متششبت ÚبÈأءتهم من أألفعال أ÷رمية
““حرأك ألريف““ ،إأن ﬁكمة ألسشتئناف أمرت بإاحالة ألتحقيق وأعادت تأاكيدها Ãناسشبة ملتمسشها ألنهائي .أŸنسش -وب -ة إأل -ي -ه-م ،م-ؤوّك-دي-ن أن-ه-م شش-ارك-وأ ‘ ح-رأك
ملف  ٣2من أŸتابع Úعلى غرفة أ÷نايات بتاريخ  2٣وأبرز أÙامي أن هذه ألتهمة هي أŸنصشوصس عليها أج -ت -م -اع -ي سش -ل -م -ي ي -ه -دف إأ ¤أŸط -ال-ب-ة Ãط-الب
أوت أ÷اري ،فيما  ⁄يصشدر أي أمر باإلحالة ‘ حق ‘ أŸادة  201من ألقانون أ÷نائي ألذي ينصس على أقتصشادية وأجتماعية وثقافية صشرفة ،وأكد أ÷ميع
Ãن فيهم أ÷هات ألرسشمية ‘ جميع
أŸلف ألثا Êألذي يضشم  21متابعا ،وإأن كان صشدر فيه أن - -ه““ :ي - -ؤوأخ- -ذ ب- -ج- -ن- -اي- -ة أŸسس
مسشتوياتها مششروعيتها وسشلميتها.
أمر بانتهاء ألتحقيق قدمت على إأثره ألنيابة ألعامة بسشÓمة ألدولة ألدأخلية ويعاقب
إأ ¤ذلك ،أّك - - -د ﬁم - - -د غ - - -ن - - -اج أن
ب- -اإلع- -دأم ،م- -ن أرت- -كب أع -ت -دأء
ملتمسشاتها أألخÒة.
أŸتهم Úودفاعهم يعÈون عن قلقهم
وأوضشح أغناج أن أŸلف أألول أÙال على غرفة ألغرضس منه إأما إأثارة حرب أهلية
م-ن ع-دم ق-ي-ام ألسش-ل-ط-ات أل-قضش-ائ-ية
أ÷ن -اي -ات ،ي -ت-ه-م  ٣1م -ع -ت-ق Ó-ع-ل-ى رأسش-ه-م ن-اصش-ر ب -تسش -ل -ي -ح ف -ري -ق م -ن ألسش -ك-ان أو
أŸع -ن -ي -ة ب-ف-ت-ح أي –ق-ي-ق ج-دي ‘
أل- -زف- -زأ‘ وﬁم- -د ج- -ل- -ول ،ب- -اإلضش- -اف -ة إأ ¤رشش -ي -د دفعهم إأ ¤ألتسشلح ضشد فريق آأخر
م -زأع -م أل -ت -ع -ذيب وسش -وء أŸع -ام -ل-ة
أŸوسشاوي أŸتابع ‘ حالة سشرأح ،لفتا إأ ¤أن قرأر وإأما بإاحدأث ألتخريب وألتقتيل
وألن-ح-رأف وألشش-ط-ط ‘ أسش-ت-ع-م-ال
ق-اضش-ي أل-ت-ح-ق-ي-ق أح-ت-ف-ظ ع-م-وم-ا ب-ن-فسس أŸتابعات وأل- -ن- -هب ‘ دوأر أو م- -ن -ط -ق -ة أو
ألسشلطة ألذي ششاب جوأنب عدة من
أŸسشطرة ضشد أŸتهم Úمنذ بدء ألتحقيق مع  ٧أك.““Ì
هذأ أŸلف ،ومن أŸلفات أŸوأزية
وأبرز غناج أن أŸلف ل يزأل ‘ مرحلة ما قبل
أسشتثناءأت.
وأحصشى أÙامي ألسشتثناءأت أŸذكورة ‘ إأسشقاط أÙاكمة ،إأذ ينتظر بعد صشدور قرأر أإلحالة ،أن له ،رغم أن بعضس ألوقائع أصشبحت ل –تاج إأ ¤إأثبات
بعضس أŸتابعات منها جنايات خطÒة مثل ﬁاولة ت-ق-وم أل-ن-ي-اب-ة أل-ع-ام-ة ب-ت-ح-دي-د ت-اريخ أ÷لسشة ألعلنية أو أنها ثابتة بالقدر ألكا‘ لتأاكيد جدية تلك أŸزأعم.
ألقتل ،أو تهديد سشÓمة طائرة أو جنح مثل عدم أألو ¤ل -ن -ظ -ر أل -قضش -ي -ة ،و–دي-د ه-ي-ئ-ة أ◊ك-م أل-ت-ي
ألتبليغ أو أŸششاركة ‘ تنظيم مظاهرأت ،حيث صشرح سش -ت -ت -و ¤أل -بث ‘ أŸل -ف ،ب -ال -ن -ظ -ر ل -ك -ون ﬁك -م-ة مصصلحة الدولة تفرضس أاّل Œرى اÙاكمة
قاضشي ألتحقيق بعدم أŸتابعة بخصشوصشها ‘ حق ألسشتئناف بالدأر ألبيضشاء تتششكل من عدة هيئات طالب ﬁمد زيانﬁ ،امي ناصشر ألزفزأ‘ أŸتابع
بعضس أŸتهم Úفقط.
للجنايات ،فضش Óعن كون قرأر قاضشي ألتحقيق ينبني بتهم ثقيلة ،بوضشع حد لكيفية تدب Òألدولة Ÿلف
وأفاد أغناج وفق ما كتبه على صشفحته ألرسشمية بـ قانونا فقط على وجود ششبهات ،ول يعت Èتأاكيدأ على معتقلي ““حرأك ألريف““ ،حيث أّكد على أّن أŸنطق
““فيسشبوك““ ،أن ألنيابة ألعامة قامت باسشتئناف أمر ث-ب-وت أل-وق-ائ-ع م-ن ع-دم-ه-ا وأل-ذي ت-خ-تصس أÙك-مة ألسش- -ي- -اسش- -ي ي- -ف- -رضس أّل Œرى ﬁاك- -م- -ة أل -زف -زأ‘
قاضشي ألتحقيق ‘ هذأ ألششق ،وينتظر أن يعرضس هذأ وحدها ‘ ألبت فيه.
ورفافقه ألّنه ““ليسس من مصشلحة ألدولة ‘ ششيء““ ،على
ألسشتئناف على ألغرفة أ÷نحية ألتي سشتبث ‘ تأاييد وششّكل هذأ ألقرأر صشدمة كبÒة لدى عائÓت معتقلي حد تعبÒه.
أمر قاضشي ألتحقيق من عدمه ،وبالتا‹ سشتبث ‘ ما أ◊رأك ،خصشوصشا وأن أغلب ألعائÓت قررت قبل وقال زيان تعليقا على قرأر إأحالة ›موعة ألزفزأ‘
إأذأ كانت هذه ألتهم سشتسشقط عن هؤولء أŸتهم Úأو صشدوره مقاطعة ششعÒة عيد أألضشحى ،ومن أŸنتظر أŸكونة من  ٣2معتق Óعلى غرفة أ÷نايات بتهم
أن تتجه نحو خطوأت جديدة للتصشعيد ‘ ألوقت
سشتضشاف إأليهم.
ث-ق-ي-لة ،إأّنه

اŸغرب مصصّر على
الّتصصعيد ويتم ّسصك
باŸقاربة األمنية

ال ّسصفÁ Òوت ‘ مسصبح

^ اÿرط-وم :أف-ادت ألشش-رط-ة ألسش-ودأن-ي-ة أن-ها
عÌت أÿميسس على ألسشف Òألروسشي ‘ ألسشودأن
مÈغياسس ششÒينسشكسس Áيتا ‘ حوضس سشباحة ‘
منزله باÿرطوم وبعد ألتحقيقات أألولية تب Úأن
سشبب ألوفاة طبيعي.
وعلى ألرغم من عدم وجود ششكوك إأجرأمية تتعلق
بالوفاة ،إأل أن ألتحقيقات ل تزأل جارية.
وŒدر أإلشش- - - -ارة إأ ¤أن ششÒي- - - -نسش- - - -ك - - -ي ب - - -ات
أل- -دب -ل -وم -اسش -ي أل -روسش -ي أل -رأب -ع أل -ذي Áوت ‘
أÿدمة منذ ألعام أŸاضشي.

معّدل البطالة يرتفع
^ ب -اريسس :سش ّ-ج -ل م -ع -دل أل-ب-ط-ال-ة ‘ ف-رنسش-ا
أرتفاعا كبÒأ خÓل ششهر جويلية أŸاضشي ،حيث
بلغ عدد ألعاطل Úعن ألعمل  ٣ ، ٧٨مليون ششخصس
( ٥ ، ٩٣مليون إأذأ ” أحتسشاب طالبي ألوظائف

ألذين زأولوأ نششاطا خÓل ألششهر).
وتأامل أ◊كومة ألفرنسشية على أŸدى ألبعيد بأان
–مل أإلصشÓحات ألتي تعتزم إأدخالها على قانون
أل -ع -م -ل ن -ت -ائ-ج إأي-ج-اب-ي-ة .وم-ن أŸق-رر أن ت-رسش-ل
أ◊ك- - -وم - -ة ه - -ذأ أألسش - -ب - -وع أو ¤أقÎأح - -ات - -ه - -ا
أإلصشÓحية إأ ¤ألنقابات و‡ثلي أرباب ألعمل.

اعتقال  5على خلفية قرصصنة ““قنا““
^ الدوحة :أعلن ألنائب ألعام ألقطري علي بن
ف -ط -يسس أŸري أن ألسش -ل -ط -ات ألÎك -ي -ة أع -ت-ق-لت
خ-مسش-ة أشش-خ-اصس ل-ه-م عÓ-ق-ة ب-ع-م-ل-ي-ة أل-ق-رصش-نة
أإللكÎونية على وكالة أألنباء ألقطرية (قنا) ،وأن
ألتحقيق مسشتمر معهم.
وع- -ل- -ى خ- -ل -ف -ي -ة أل -ق -رصش -ن -ة ،ق -ط -عت أإلم -ارأت
وألسشعودية وألبحرين ومصشر عÓقاتها مع قطر ‘
أÿامسس من جوأن أŸاضشي ،وأغلقت منافذها
معها ،متهمة ألدوحة بدعم أإلرهاب وزعزعة

عـبـ ـ ـ ـ ـر العال ـ ـ ـ ـم

أسشتقرأر أŸنطقة ،وهو ما نفته قطر بششدة.

غوتÒيسس يبحث األزمة اÿليجية
 ·ÓأŸت-ح-دة
^ ال-كويت :ب -دأ أألم Úأل -ع -ام ل  -أ
أنطونيو غوتÒيسس أمسس جولة ‘ أŸنطقة من
أل -ك -ويت ،ح -يث سش -ي -ب -حث م -ع أŸسش -ؤوول Úه-ن-اك
ألوسشاطة ألكويتية ◊ل أألزمة أÿليجية .بينما
ق -الت أÿارج -ي -ة أألمÒك -ي -ة إأن وأشش -ن-ط-ن تشش-ع-ر
Óسشبوع ألـ 12
““بقلق بالغ““ من أسشتمرأر أألزمة ل أ
على ألتوأ‹.

رئيسصة الوزراء اŸتّهمة تفّر

^ ب-ان-كوك :أصش -درت ﬁك -م-ة ت-اي-ل-ن-دي-ة أمسس
أ÷م -ع -ة م -ذك -رة أع -ت -ق -ال ب -ح -ق رئ -يسش-ة أل-وزرأء

““ل يجب أن نصشل إأ ¤أÙاكمة وعلى ألدولة أن
تتدخل ◊ل ألوضشع““.
وأعت Èزيان ،مناسشبة عيد أألضشحى ألذي  ⁄يتبق له
سشوى أيام قليلة ،على أنها فرصشة ل يجب على ألدولة
إأضشاعتها.

عقوبات مشصّددة Ÿعتقلي ““مسصÒة العيد““
رف -عت ﬁك -م -ة ألسش-ت-ئ-ن-اف ب-ا◊سش-ي-م-ة ،أمسس ألول
أÿم -يسس ،أل -ع -ق-وب-ة أ◊بسش-ي-ة أل-ت-ي سش-ب-ق أن صش-درت
أبتدأئيا ‘ حق أربعة نششطاء بحرأك ألريف ألذين ”
أعتقالهم على خلفية مششاركتهم ‘ ““مسشÒة ألعيد““،
ألتي نظمت يوم عيد ألفطر أŸاضشي.
وقامت أسشتئنافية أ◊سشيمة برفع ألعقوبة أÙكومة
بها أبتدأئيا ‘ حق أربعة نششطاء من  4أششهر إأ٨ ¤
أششهر ،كما ” تأاييد أ◊كم أŸسشتأانف ‘ حق ثÓثة
معتقل Úآأخرين وتعديله بتخفيضس ألعقوبة أ◊بسشية
إأ 1٨ ¤ششهرأ حبسشا نافذأ.
ووصش -ف ع -ائ Ó-ت م-ع-ت-ق-ل-ي ““مسشÒة أل-ع-ي-د““ أألح-ك-ام
ألصشادرة ‘ حق أبنائها باÛحفة وألقاسشية ،معتÈة
أّنها كانت تنتظر أن تلغي ﬁكمة ألسشتئناف أألحكام
ألبتدأئية و–كم بÈأءة أŸعتقل ÚوإأطÓق سشرأحهم.
ألسشابقة ينغÓك ششيناوأترأ بعد تخلفها عن أŸثول
أم -ام أÙك -م -ة ‘ قضش -ي -ة فسش-اد ،ب-ي-ن-م-ا ت-خشش-ى
ألسشلطات فرأرها قبل ﬁاكمتها.
وحّددت أÙكمة ألعليا جلسشة جديدة يوم 2٧
سش -ب -ت -م Èل -ل -ن-ط-ق ب-ا◊ك-م ،وق-الت إأن-ه-ا أصش-درت
مذكرة أعتقال بحق ينغÓك ألنها غ Òمقتنعة
بالعذر ألذي سشاقته لتÈير غيابها وهو أنها تعاÊ
من مششكلة ‘ أألذن ،حيث  ⁄تقدم ششهادة طبية.

ربط جهاز السصتخبارات بالرئيسس
^ أانقرة :أصشدرت تركيا مرأسشيم جديدة Ãوجب
حالة ألطوأرئ ،تقضشي بربط جهاز ألسشتخبارأت
ألوطنية بالرئيسس رجب طيب أردوغان بعد أن كان
م -رت -ب -ط -ا ب -رئ -اسش -ة أل -وزرأء .وج-ردت ألسش-ل-ط-ات
ألÎكية عششرة جÔألت برتبة عميد من مرأتبهم،
وأقالت  ٩2٨موظفا ‘ وزأرأت ألدفاع وأÿارجية
وألدأخلية إأضشافة إأ ¤عسشكري.Ú

معتقلي العروي واÙاكمة ا÷ائرة
” مسشاء أÿميسس تقد Ëمعتقلي أ◊رأك ألششعبي
ّ
بالعروي ،للمثول أمام أÙكمة ألبتدأئية بالناظور،
وي -ت-ع-ل-ق أألم-ر بـ  21ن-اشش-ط-ا ضش-م-ن م-عتقلي ““حرأك
ألريف““.
وقال خالد أمعيزة ،عضشو هيئة ألدفاع عن معتقلي
““ح -رأك أل -ري -ف““ ،إأن ““ﬁك -م -ة أل -ن -اظ-ور ن-ظ-رت ‘
قضشية معتقلي أ◊رأك ألششعبي بالعروي ألذين ”
أعتقالهم بعد أحدأث  ٨أوت أŸاضشي ،قبل أن يششÒ
إأ ¤أن ““عدد أŸتابع Úبلغ  21ناششطا““.
وت -ت -اب -ع ﬁك-م-ة أل-ن-اظ-ور  12ن -اشش-ط-ا رأشش-دأ ك-ان-وأ
ينششطون ‘ مسشÒأت ألعروي ،فيما تتابع  ٣أحدأث
ششاركوأ ‘ أعمال ششغب أندلعت عقب موأجهات بÚ
أÙتج Úوأألمن ،كما تتابع  6آأخرين ‘ حالة سشرأح
من بينهم حدث وأحد““.
وأب -رز ﬁام -ي ه -ي-ئ-ة أل-ن-اظ-ور أّن أألشش-خ-اصس أل-ذي-ن
Œري ﬁاك-م-ت-ه-م ي-ت-اب-ع-ون ب-ت-ه-م ت-ت-ع-ل-ق ب-ال-عصش-ي-ان
أŸد Êوأل -ت -ح -ريضس ع -ل -ى أŸشش -ارك-ة ‘ ألح-ت-ج-اج،
وأŸششاركة ‘ مظاهرة غ Òمرخصس لها ،وألتجمهر
أŸسش -ل -ح ،ب -اإلضش -اف -ة إأ ¤رشش -ق أل -ق -وأت أل -ع -م -وم-ي-ة
با◊جارة.

قتلى ‘ هجوم على مسصجد
^ كابول :قالت ألششرطة أألفغانية إأن مسشلحÚ
هاجموأ مسشجدأ ششيعيا ‘ ألعاصشمة كابول أمسس
ما خلق  14قتي Óعلى ألقل.
وأفاد مسشؤوول بششرطة كابول أن أنفجارأ وقع ثم
أعقبه إأطÓق نار ،و ⁄تعلن أي جهة مسشؤووليتها
ل -ك -ن ت -ن-ظ-ي-م أل-دول-ة أإلسشÓ-م-ي-ة ألره-اب-ي سش-ب-ق
وأسشتهدف ششيعة ‘ أفغانسشتان.

تهم بالقتل لكيم جون
^ طوكيو :أفادت ›لة يابانية بأان زعيم كوريا
ألششمالية ،كيم جون أون ،أمر بإاعدأم زوج عمته
وق -ت -ل أخ -ي -ه غ Òألشش -ق -ي -ق ب -ع-د أك-تشش-اف خ-ط-ة
أنقÓبية ضشده.
وذكرت أÛلة أّن كيم جونغ أون أمر بقتل أخيه
أألكŸ ،Èا يششّكله من خطر عليه بصشفته ألبن
أألك Èللزعيم ألرأحل كيم جونغ أيل.
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بعد سسنة من العمل والّدراسسة

اقÎبت العطلة الصسيفية على النقضساء،
و ⁄تبق إال أايام وتنطلق الدراسسة ويعود
ال - - -تÓ- - -م- - -ي- - -ذ إا ¤أاقسس- - -ام- - -ه- - -م ،وب- - -عضس
اÙظوظ ‘ Úعطلتهم السسنوية ،إال أان
ه -ن -اك ع -ائ Ó-ت م -ا ت -زال ول -غ -اي -ة ال -ي-وم
ح -ب -يسس -ة ج -دران سس -ك-ن-ات-ه-ا ⁄ ،ت-ت-ح-رك
وتÈم- -ج أاي -ن ت -قضس -ي م -ا ت -ب -ق -ى م -ن ت -لك
ليام القليلة ‘ آاخر شسهر منها ،والسسبب
ا أ
ال- -ب- -ارز واŸع- -ج- -ز «اŸصس -روف» م -ن ج -ه -ة،
ون- -قصس ب -ل وان -ع -دام م -راف -ق ت -رب -وي -ة أاو
ترفيهية يلجأا إاليها الكبار قبل الصسغار‘ ،
التخفيف عن ضسغط عام دراسسي أاو مهني.
التفاصسيل ‘ هذا السستطÓع الذي قامت
به «الشسعب».
البليدة :لينة ياسسمÚ
غ ÒاŸتوقع ،أان فيهم مثقف Úوميسصوري حال ⁄
يجدوا من حل لعقدة العطلة الصصيفية ،وأايضصا
الناجحون ‘ ﬂتلف شصهادات الطوار التعليمية
البتدائية واŸتوسصطة والبكالوريا ،رغم أارقام
م -ع -دلت -ه -م ال -ع -ال-ي-ة واŸم-ت-ازة ،ال أان ك-ل ت-لك
المتيازات  ⁄تشصفع لهم ،عادت «الشصعب» تسصرد
ب -عضص -ا م -ن ت -لك العÎاف-ات ألول-ي-اء وأاب-ن-ائ-ه-م،
وكيف مرت عليهم تلكم الـ  90حلقة من يومياتهم
الصصامتة وراء ا÷دران السصاكنة أاو ‘ تنقل بÚ
إادارات واخ -رى لسص -ت -خ -راج وث -ائ -ق وال -ق -ائ -م -ة
طويلة.

«بشسرى» و»ياسسم ‘ »Úرحلة بحث
لسستخراج وثائق إادارية

«بشص -رى م -ي -ن -ة» ،الÈع -م -ة صص -اح-ب-ة الب-تسص-ام-ة
النادرة تفّوقت ‘ شصهادة البكالوريا لدورة جوان
 ،2017ونالت أاعلى معدل Ãدرسصة خاصصة Œاوز
 18من  ،20و‘ وقت كان ا÷ميع من أافراد
أاسص-رت-ه-ا وا÷Òان ،ي-ت-وق-ع-ون ان ت-ه-رب ب-ن-فسصها
وتط Òبعيدا لÓسصتمتاع بعطلة صصيفية وبطعم
النجاح ،ال ان الواقع  ⁄يكن كذلك ،و ⁄تتمكن
الطالبة اÛتهدة ان تقضصي عطلة مريحة ‘ أاي

اŸكسسرات ‘ لوحات فنية على «انسستغرام»

متفّوقون وعّمال يقضسون موسسم الصسطياف ب Úجدران منازلهم

مكان بعيد عن جو الدراسصة.
ظلت «بشصرى» رغم معدلها الذي يشصفع لها ‘
ال- -ول -وج ا ¤ع -ا ⁄الك -ادÁي -ات وال -ت -خصصصص -ات
العلمية من أاي باب ،تفكر ‘ كيفية خوضص Œربة
المتحان من جديد ،ونيل معدل اعلى و–طم
رق-م-ا ق-ي-اسص-ي-ا وط-ن-ي-ا ،وه-ي الشص-غ-وف-ة وصصاحبة
الرادة وال -ع -زم ،ألن -ه -ا ل -يسصت راضص -ي -ة ع-ن ذلك
اŸعدل.
و‘ ظل هذه النفسصية «غ Òالقنوعة» ،وترتيبا
لÈنامج السصنة الداخلة ،ظلت ب Úجدران سصكن
والديها وشصقيقها ،واغتنمت ال فرصصا قليلة ‘
الÎويح عن نفسصها ،و–ول وقتها ب Úالتسصجيل
‘ ا÷امعة واسصتخراج الوثائق ،وأان ذلك أاخذ
منها وقتا كافيا وكبÒا ،وحرمها ‘ شصق من
السصتمتاع بالعطلة ،وهي التي  ⁄تكن تتصصور أان
كل ذلك سصيحدث معها.
أاما «ياسصم »Úفاألمر كاد يكون مشصابها ،لكن
الصصورة تفرق معها فقط ‘ كونها نالت شصهادة
التعليم اŸتوسصط ،وهي وبعد سصنة من التعب
والضصغط ⁄ ،تنل كل وقتها من العطلة و ⁄تفرح
بها لغاية اليوم ،وما كان لها أان خرجت مع افراد
اسص-رت-ه-ا ‘ سص-ه-رة ل-ت-ن-اول عشص-اء ل-ذي-ذ ووح-ي-د،
وقصصدت البحر Ÿرة واحدة ايضصا ،ودون ذلك
فلم تر أاي مصصيف على عكسص السصنوات السصابقة،
و ⁄تزر جدها وجدتها وعّماتها وبقية افراد
العائلة الكبÒة ،والتي تقيم بعيدا عنهم ،وظلّت
تقدم العون لوالدتها ،لن الوالد فرضص عليهم
اجباريا وليسص اختياريا ،دهن شصقتهم مثل كثÒ
م -ن الول -ي -اء ،ال -ذي -ن ي -فضص -ل-ون قضص-اء ع-ط-ل-ه-م
السصنوية ‘ ا‚از مشصاريع بناء وترتيب وتهيئة
سصكناتهم ،ما عدا ذلك اسصتقر بها اŸطاف ‘
قضصاء يوم Úإا 3 ¤لدى خالتها ،ودوما ب4 Ú
جدران ومكيف هوائي قلي Óما يشصغل.

عطلة منزلية وليسست صسيفية

اŸث ÒوالÓفت أان العطلة الصصيفية لدينا تنطبق
ع- -ل- -ى النسص- -ان ال -بسص -ي -ط او ال -ع -ام -ل ال -ع -ادي،
واŸيسص- -ور ال- -ذي ب- -ح- -وزت -ه ال -دي -ن -ار وال -دولر،
ف -غ -ال -ب-ي-ة األول-ي-اء وحسصب اعÎاف-ات م-ن-ه-م ،م-ا

يزالون يتخبطون ‘ حلقة مفرغة أاين يقضصي
أابناؤوهم عطلتهم الصصيفية ،فاÙظوظون لديهم
برنامج عطلة مرتبط بعطلة الوالد السصنوية،
واÙسصوبة بـ  3اسصابيع أاو  30يوما ،لكنهم ‘
غ -الب الم -رŒ ،ده-م ي-ن-ف-ق-ون م-دخ-رات-ه-م ‘
التخييم Ÿدة أاسصبوع ،إان حالفهم ا◊ظ وكانت
أاسصعار تأاج Òالشصقق أاو ما يشصبه السصكنات على
شصواطئ البحر ‘ اŸقدور
«اÙتم» عليهم (هنا تسصتعمل الداة الشصرطية
«إان») ألن قيمة الشصقة من غرفتÃ Úدن سصاحلية
مثل تنسص وبني حواء و سصيدي عبد الرحمان
وجيجل وسصيدي عبد العزيز والغزوات ومرسصى
بن مهيدي وغÒها  ،تÎاوح أاسصعارها ب Úالـ
 3500و 4000دينار.
ه -ذا السص -ع -ر ط -ب -ع -ا ل -ل -م-ح-ظ-وظ Úال-ذي-ن ل
يشصÎط- -ون الم -ت -ي -ازات ك -ثÒا ،أام -ا إان زادوا ‘
الفÎة وأاكملوها « »10عشصرا بالتمام  ،فإان رب
األسصرة مطالب بدفع أاجرة راتبه الشصهري كامÓ
لتسصديد حقوق التأاج Òفقط ،ومصصروف الطعام

والتنقل وشصراء اŸسصتلزمات .يضصاف إا ¤قيمة
ميزانية الكراء لتصصبح قيمة اإلنفاق إاجمال‘ ،
حسصاب مضصبوط لزوج ولديه طفÓن مث Óتقدر
بنحو  60الف دج ،تنفق ‘  10أايام ،وهو راتب
إلطار لديه خÈة زادت عن الـ  10سصنوات ‘
ع- -م -ل -ه ،أام -ا إان ك -ان ع -ام  Ó-م -ن ف -ئ -ة األع -وان
اإلداري ،Úفيلزمه راتبه الشصهري ‘ اثنان أاي
يلزمه راتب لشصهرين كامل Úحتى ُيح ّصصل تلك
القيمة ،وإان اجتهد فعليه اقÎاضص نصصف اŸبلغ
ح -ت-ى ي-ن-ج-و ب-ن-فسص-ه وم-ن سص-ؤوال زوج-ت-ه وت-ذم-ر
أاط -ف -ال -ه وإا◊اح -ه -م ،وم -ن دون ه -ات Úال-ف-ئ-تÚ
ف- -ا÷واب Ÿن ي- -ري- -د الصص- -ط -ي -اف ع -ب -ارة بÚ
ا÷زائري Úوكما يقول الفكاهي «فÓق»« :الله
غالب هذا اŸوجود».
هنا يأاتي اŸشصهد الثا Êمصصّورا حلقة أاخرى من
مسصلسصل بقي منه  89يوما.

العطلة والفراغ

مسص -أال -ة ال -ع-ط-ل-ة الصص-ي-ف-ي-ة ب-اتت ف-ع Ó-ك-اب-وسص-ا
م -ع -ق -دا ،وي -ق -ول ط -ب -يب ال -ت -قت ب-ه «الشص-عب»،

صسحتك ‘ غذائك

قصسر الدار ا◊مراء ‘ سساحة الشسهداء

الغذائية التي تسصاعد على إانتاج الهيموغلوب .Úلذا يجب
ال -ت -أاك -د م -ن إادراج األط -ع -م-ة ال-غ-ن-ي-ة ب-ا◊دي-د إا ¤ن-ظ-ام
غذائك اليومي ،ومنها الكبد واللحوم ا◊مراء والسصبانخ
واللوز والتمر والعدسص ،كما Áكن تناول مكمÓت ا◊ديد
الدوائية ،بعد اسصتشصارة الطبيب بالطبع.
لطعمة الغنية بفيتام« Úسس» :نقصص فيتامÚ
❊ا أ
«سص» ‘ ا÷سصم يسصبب انخفاضصًا ‘ مسصتوى الهيموغلوبÚ
‘ الدم ،لذا يجب اإلكثار من األطعمة التي –توي عليه
مثل الÈتقال والليمون والفراولة والطماطم والسصبانخ،
لضصمان مسصتوى معتدل من الهيموغلوب.Ú
❊ البنجر أاو الشسمندر :هو من أافضصل األطعمة التي

تسصاعد على زيادة مسصتوى الهيموغلوب ‘ Úالدم ،ألنه
غني با◊ديد والبوتاسصيوم واأللياف.
❊ التفاح ‘ :حالة الهيموغلوب ،Úيصصدق اŸثل الشصهÒ
«تفاحة واحدة ‘ اليوم تبقي الطبيب بعيدا عنك» ،وذلك
ألن التفاح غني با◊ديد ،وتناول تفاحة واحدة يوميا كفيل
برفع الهيموغلوب Úللمسصتوى األمثل.
وŸن ي -ع -ا Êم -ن ن -قصص ال -ه -ي-م-وغ-ل-وب ‘ Úال-دم ،ي-نصص-ح
األطباء بتحضص Òعصص Òسصحري يتكون من تفاحة مقشصورة
وث -م -رة ب -ن -ج -ر أاو شص -م-ن-در وعصص Òل-ي-م-ون-ة وال-ق-ل-ي-ل م-ن
الز‚بيل ،وا◊رصص على تناول ذلك العصص Òمرت Úيومياً
من أاجل نتائج عÓجية هائلة.

عطلة منزلية إا ¤إاشسعار آاخر
تهيئة وترتيب سصكنه ،وهكذا يقضصي على ميزانية
العطلة ،كان يدخرها لقضصاء موسصم الصصطياف
رفقة أابنائه ،فيما يتبخر أاي أامل ‘ قضصاء أايام
على شصواطئ البحر ،كما هو متعارف بيننا.

األسسبوع األخ Òبداية النهيار
واألنÎنيت ينقذ األولياء

ق - -ارب شص - -ه - -ر أاوت ع- -ل- -ى الن- -قضص- -اء ،وب- -دأات
الضصغوطات على األولياء ،فاÙظوظ اŸيسصور
م -ن ال -ع -ائ Ó-ت ل-دي-ه اشصÎاك شص-ه-ري ب-الشص-ب-ك-ة
ال -ع -ن -ك -ب -وت-ي-ة ،وه-و م-ا ي-ع-ن-ي ‚ات-ه نسص-ب-ي-ا م-ن
الضصغط والسصؤوال« :أاين سصتأاخذنا ‘ هذا الشصهر؟
و‘ كل مرة ينجو من فخ الضصغط ،ويرد عليهم

اليوم األخ...Òسسبتم Èحل ول بحر
ول سسفر أاو سسياحة

ب- -اıتصص- -ر الشص- -دي- -د ودون إاط -ال -ة أاو إاط -ن -اب
واسصÎسص -ال ،شص -ه-ر سص-ب-ت-م Èي-ح-ل ق-ري-ب-ا وي-ب-دأا
الناسص يتأاهبون للدخول الجتماعي ،وانقضصت
العطلة الصصيفية و ⁄يبق منها إال ايام معدودات.
هنا يجد األطفال الذين حلموا ولو بأاسصبوع ‘
البحر ،بأان الوقت انتهى و ⁄يبق لديهم سصوى
السصتسصÓم للواقع والتحضص Òللدخول اŸدرسصي.
على هذا اŸنوال ينتهي كابوسص الـ  90يوما بكل
جدارة واسصتحقاق ،وليسص هنا من تعليق سصوى
التسصليم كما يقول غالبيتنا للقضصاء والقدر ولكن بـ
«ُمره» وليسص بـ «حلوه»  ،والسصتعداد للدخول
اŸدارسصي ،وبدأا مسصلسصل جديد من  270يوما
تقريبا.

أاروع وأاقدم القصسور اŸوجودة ‘ ا÷زائر

ليسص أاجمل من أان تسصتكشصف وطنك وتقف
على معا ⁄ا÷مال فيه ،وتسصيح ‘ ربوعه
متعّرفا على إارثه وتراثه وجذوره الضصاربة
‘ العمق التاريخي إاليكم ›موعة من
الصصور ألبرز القصصور والقÓع التي شصيدت
‘ بÓدنا منذ قرون مضصت والتي تعتÈ
ثروة تاريخية للفن اŸعماري ا÷زائري.
قصص -ر ا◊اج ب -ن ع -م -ر اŸت -ح -ف ال -وط-ن-ي ب-اردو ‘
مدينة ا÷زائر يقع ‘ ضصاحية ا÷زائر مصصطفى
باشصا ،بني ‘ أاواخر القرن الثامن عشصر على يد ثري
تونسصي منفي ‘ ا÷زائر «بن ا◊اج عمر» ليكون
Ãثابة إاقامة صصيفية يسصتقبل فيها وجهاء اŸدينة.
قصصر حسصان باشصا
ال -قصص -ر ذو ال -تصص -م -ي -م اŸغ -رب-ي وال-ذي شص-ه-د ع-دة
ت-ع-ديÓ-ت م-ن ال-ط-راز ال-ن-ي-وق-وط-ي والشص-رقي خÓل
ال-فÎة السص-ت-ع-م-اري-ة ،م-ث-ال ح-ي-ا و›سص-دا ل-ل-ع-م-ارة
اŸدنية ‘ ا÷زائر خÓل القرن 18م.

لره-اق وال-وه-ن؟ هل
أاتشس-ع-ر ب-ال-ت-عب وا إ
Œد صس- - -ع- - -وب- - -ة ‘ ال - -ت - -ن - -فسس ‘ ب - -عضس
لحيان؟ أاتعا Êمن الصسداع على فÎات
ا أ
م- -ت- -ق- -ط -ع -ة؟ أاتشس -ع -ر بسس -رع -ة ضس -رب -ات
ال- - - -ق- - - -لب؟ أاتشس- - - -ع - - -ر بÈودة ‘ ي - - -ديك
وقدميك؟ ماذا عن شسهيتك للطعام..هل
قلّت؟
لسسئلة بـ «نعم» ،فÓ
إاذا أاجبت عن هذه ا أ
لع -راضس ع -ل -ى
ي- -جب أان ت- -ه- -م- -ل ه -ذه ا أ
لطÓ- - - - -ق ،ف - - - -أانت رÃا ت - - - -ع - - - -ا Êم - - - -ن ن - - - -قصس
ا إ
الهيموغلوب ‘ Úالدم.
الهيموغلوب Úهو نوع من الÈوت Úالغني با◊ديد والذي
يتواجد داخل كرات الدم ا◊مراء ،وهو مسصؤوول عن نقل
األكسصج Úإا ¤كل أاعضصاء ا÷سصم .كما أانه يسصاعد أايضصًا
على التخلصص من ثا Êأاكسصيد الكربون عن طريق نقله من
اÓÿيا إا ¤الرئة.
لذا فمن اŸهم للغاية البقاء على مسصتوى الهيموغلوبÚ
‘ الدم ‘ اŸسصتوى اŸعقول ،لضصمان تأادية كل أاعضصاء
ا÷سص- -م ل- -وظ- -ائ- -ف- -ه -ا اŸع -ت -ادة .وب -حسصب اÈÿاء ،ف -إان
اŸسصتوى األمثل للهيموغلوب ‘ Úالدم يÎاوح ب 14 Úو18
‘ الرجل وب 12 Úو ‘ 16اŸرأاة.
وب -حسصب ت -ق -ري -ر نشص -ره م -وق -ع «ب -ول -د سص -ك -اي» اŸع -ن-ي
بالصصحة ،فإان هناك عددا من األطعمة التي تعزز من
مسصتوى الهيموغلوب ‘ Úالدم ،ومنها:
لطعمة الغنية بحمضس الفوليك :عندما يعاÊ
❊ا أ
ا÷سصم من نقصص ‘ حمضص الفوليك ،اŸعروف بفيتامÚ
«ب-اŸركب» ،ف - -إان ذلك ي - -ؤودي إا ¤ن - -قصص ‘ مسص - -ت- -وى
الهيموغلوب ‘ Úالدم .واألغذية الغنية به هي األوراق
اÿضصراء والفول السصودا Êوالكبد وا◊بوب واŸوز.
❊ األطعمة الغنية با◊ديد :ا◊ديد من أاهم العناصصر

رمزية اŸكان
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وب -ع -ب -ارة ﬂتصص -رة وك Ó-م م-وج-ز وف-ي-ه م-ع-ا:Ê
«ان العطلة بالنسصبة إاليه هي الفراغ الكب ،Òورغم
أان م -دخ -ول -ه Îﬁم ويسص -م-ح ل-ه ب-قضص-اء ع-ط-ل-ة
مريحة ،لكن ذلك ُيعجزه من أان ينفق ميزانية
ع-ل-ى ام-ت-د  90ي -وم -ا ،وه-و ‘ ك-ل م-رة ي-ج-ت-ه-د
ويتحايل على أاطفاله ‘ ان يرافقهم ‘ عطلة
نهاية األسصبوع ا ¤البحر ‘ ،انتظار تخصصيصص
لهم قسصطا من اجازته السصنوية ،أاي حسصابيا يجد
نفسصه وحسصب اعÎافه بأانه يخصصصص من كل تلك
الـ  3أاشصهر ،سصوى أايام قليلة قد ل تصصل ا ¤الـ 20
يوما».
وأاضصاف الطبيب أان ما ينغصصه أان بعضص النوادي
الرياضصية تتوقف عن ‡ارسصة األنشصطة وتغلق
أابوابها ‘ الصصيف ،ثم أانه ليسص فيه مدارسص
خاصصة تفتح ابوابها ‘ العطلة الصصيفية.
بل و يث ÒكÓما غريبا من أان بعضص اŸدارسص
القرآانية تغلق أابوابها هي األخرى خÓل عطلة
الصصيف ،تسصلم ا÷وائز للحفظة خÓل رمضصان،
ثم تسصدل أابوابها وكأانها مدارسص منظومة الÎبية

الوطنية أاو
حتى
خاصصة،
وحينما
يحل موعد
ال -دخ-ول الج-ت-م-اع-ي ت-ع-ود ا ¤نشص-اط-ه-ا ،وه-ي
اŸف -ارق -ة ال -ت -ي ي -ق -ول  ⁄أاج -د ل-ه-ا –ل-ي Ó-ول
ت -فسصÒا ول ح -ت -ى ت -ع -ل -ي -ق-ا ،ك-ي-ف ألط-ف-ال-ن-ا أان
يحفظوا القرآان خÓل سصنتهم الدراسصية ،غريب
أامرنا يعلق الدكتور الطبيب.
وواصص -ل ال -دك -ت -ور« :ب -را›ن -ا وب -ر›ي -ات -ن -ا ‘
غالبيتها باŸقلوب» ،ويضصيف بأان دول بالضصفة
األخرى تطيل ‘ سصنتها الدراسصية ،ول تفرج عن
اŸتمدرسص Úإال مع األسصابيع األخÒة من شصهر
Óولياء وأاطفالهم قضصاء
جويلية ،وهو ما يسصمح ل أ
ع -ط -ل -ة سص -ن -وي -ة م -ري -ح -ة ،وي -ت -ذك-رون-ه-ا ج-ي-دا
بايجابياتها وليسص بـ « كوابيسصها» كما يحصصل
بيننا ،خاصصة وأان بعضصا من األولياء يحول عطلته
السصنوية ا ¤ورشصة للبناء او دهن ا◊يطان وإاعادة

ب -أان ع -ط-ل-ت-ه اقÎبت م-ع الشص-ه-رال-داخ-ل ،وت-ب-دأا
أاوراق الشصهر ‘ التسصاقط ،ويقارب الشصهر على
النقضصاء والÓعود  ،ويسصتمر مسصلسصل السصجن
بالدار ،فيما ÷أات عائÓت إا ¤إارسصال ابنائها
لقضصاء ايام لدى الهل والقارب ،ثم العودة من
جديد إا ¤السصجن الصصيفي إان صصح التعب‘ ،Ò
حŒ Úد شصبابا اجتهدوا وبحثوا ‘ اÓÙت
التجارية واŸقاهي عن عمل مؤوقت ،بينما البقية
اخ -ت -اروا م -وسص-م ج-ن-ي ال-ف-اك-ه-ة ‘ الÎوي-ح ع-ن
أان -فسص -ه -م وج -م -ع ب -عضص ال -دن -اŸ Êن م -ي-زان-ي-ة
أاول- -ي- -ائ- -ه -م ضص -ع -ي -ف -ة أاو م -ع -دوم -ة ،و‘ ال -ل -ي -ل
يتسصامرون –ت أاضصواء القمر واإلنارة العمومية
ال -ع -م -ي -اء ‘ غ -ال -ب -ه -ا ،وي -قضص -ون وق-ت-ا ‘ ل-عب
الدومينو».
ف-ي-م-ا ب-عضص م-ن شص-ب-اب أاح-ي-اء شص-ع-ب-ي-ة خ-اطروا
بأانفسصهم وغامروا وحولوا طرقات عامة سصريعة
ع -ل -ى مسص -ت -وى ت -لك األح -ي-اء ال-ن-ائ-ي-ة ‘ أاوق-ات
متأاخرة من الليل إا ¤مÓعب» Ÿمارسصة نشصاطهم
الكروي ،وما إان تقÎب منهم مركبة Œدهم ‘
حركة آالية يتوقفون عن اللعب ويتسصمرون ،حتى
“ر وتبعد عنهم ،ويعودوا من جديد Ÿواصصلة
مقابÓتهم ،وهكذا يقضصون يومياتهم الصصيفية كل
سصنة.

Œلسص الدار ا◊مراء مÎبعة وسصط سصاحة الشصهداء
بالعاصصمة ،تطل على حاضصر اŸدينة و‘ عينها صصور
اŸاضص - -ي ال - -ذي ع - -اشص - -ت - -ه م - -ع سص - -ي - -ده - -ا ال - -داي
حسص.Úف -ال -دار وب -ع -د ال -ت-ن-ك-يÓ-ت ال-ت-ي سص-ب-ب-ه-ا ل-ه-ا
الحتÓل ع 132 Èسصنة ،هاهي اليوم تتنفسص هواء
صصحيا لتصصبح قلعة علمية وسصياحية وتاريخية بشصهادة
منظمة اليونسصكو.

«في »Óعبد اللطيف -العاصسمة-

ل ي -ع -رف ال -ع -دي -د م-ن ا÷زائ-ري Úأان «ف-ي »Ó-ع-ب-د
اللطيف اŸوجودة –ت مقام الشصهيد قد احتفلت
منذ أايام بالذكرى الـ  300لبنائها ،ويعت Èهذا اŸعلم
Óشصعاع
ال-ت-اري-خ-ي ال-ذي تسصÒه ال-وك-ال-ة ا÷زائ-ري-ة ل -إ
الثقا‘ ›هول لول بعضص النشصاطات التي تنظمها

ﬁضص.

قصسر خداوج العمية -العاصسمة-

قصسر مصسطفى باشسا

شصيد قصصر مصصطفى باشصا بالقصصبة السصفلى بالقرب
من البحرŒ ،اوره قصصور أاخرى ومسصاجد شصهÒة
كمسصجد كتشصاوة وبتشص ÚواŸسصجد الكب Òللجزائر
العاصصمة الذي يعد أاقدم مسصجد با÷زائر بني حوا‹
العام 900م .قصصر الداي مصصطفى باشصا بني العام
1798م ،وأاع- -ط- -ى أام- -ر تشص -ي -ي -ده ب -ه -ن -دسص -ة رائ -ع -ة،
واسصتطاع الصصمود ألك Ìمن قرن Úمن الزمن .حولته
السص-ل-ط-ات السص-ت-ع-م-اري-ة إا ¤غاية  1948إا ¤م-ك-تبة

قصسر كوردان األغواط

ث -ا Êأاه -م م -ع-ا ⁄ال-ت-ي-ج-ان-ي-ة ب-ع Úم-اضص-ي  -يشص-ك-ل
سصحرا خاصصا ,فهو مبنى يشصهد على حكاية حب
أاح -اطت ب-ه-ا ال-ك-ث Òم-ن األق-اوي-ل والشص-اع-ات ال-ت-ي
عمرت إا ¤يومنا ,هذا القصصر شصيده سصيدي أاحمد
عمار التيجا )1897-1850( Êاÿليفة الرابع للطريقة
التيجانية ليكون مسصكنا ألوريلي بيكار زوجته التي
ظفر بها من منفاه بفرنسصا سصنة .

ال- -وك -ال -ة ب Úال -ف -ي -ن -ة واألخ -رى ،وإال ل -ك -ان ‘ ط -ي
النسصيان.

يعد القصصر األثري العتيق «خداوج العمياء» الذي يقع
أاسص -ف -ل ح-ي ال-قصص-ب-ة
الشص - - - - -ه( Òأاع - - - - -ا‹
عاصصمةا÷زائر)،
–ف- - - - -ة خ- - - - -ال- - - - -دة
وأاسص -ط-ورة ج-زائ-ري-ة
حية ،وإاحدى الروائع
اŸع- -م -اري -ة ال -ن -ادرة
Óأل ق -ب -ال -ة
ال -ت -ي ت -ت  -أ
ال -واج -ه -ة ال -ب -ح -ري-ة
اŸوروث-ة ع-ن ال-ع-ه-د
العثما ،Êورغم مرور
خ-مسص-ة ق-رون ط-ويلة
ع -ل-ى ب-ن-ائ-ه أاول م-رة
م - -ن ق- -ب- -ل ال- -ب- -ح- -ار
الÎكي الشصه« ÒخÒ
ال -دي -ن ب -رب -روسص» ‘ رب -ي-ع  ،1546إالّ أاّن أاع- -م- -دت -ه
وأاقواسصه وفوانيسصه ل تزال متشصاﬂة كالطود العتيق
على هامة مدينة ا÷زائر.

ل-وح-ات ف-ن-ي-ة ج-م-ي-ل-ة ،ت-ع-كسص ف-ك-راً ﬂت-لفاً
وم -ت -م -ي -زاً ،وت -ن -م ع -ن سص -ع -ة أاف -ق ،أاب -ط -ال-ه-ا
اŸكسص -رات ب -أان -واع-ه-ا اıت-ل-ف-ة ،ف-ب Úح-ب-ة
الفسصتق التي تتحول مرة إا ¤سصمكة ،ومرة
أاخرى إا ¤خيمة ،وحبة البندق التي تتحول إا¤
ثمرة جوز الهند.
وترتدي ثوب طبلة ‘ مناسصبة أاخرى ،وحبة
اللوز التي نراها حقيبة مدرسصية ‘ الصصباح،
لتصصبح دولفينًا بعد ذلك‚ ،د أانفسصنا أامام
إاب -داع -ات ج -م -ي -ل -ة وﬂت -ل -ف -ة ع-ل-ى صص-ف-ح-ة
انسص -ت -غ -رام –م-ل اسص-م «م-كسص-رات» ،ي-ت-ه-ادى
–ت -ه -ا ت -ع -ري -ف ﬂتصص-ر «ل-وح-ات ف-ن-ي-ة م-ن
اŸكسصرات» ،و–ظى الصصفحة Ãتابعة أاكÌ
من  30أالف شصخصص ل يتوانون عن التعب Òعن
إاع -ج -اب -ه -م ب -اإلب -داع-ات ال-ف-ن-ي-ة ب-الصص-ف-ح-ة،
وتعليقاتهم التي تÈز تفاعلهم الÓفت معها.
م-ع-ل-وم-ات شص-ي-ق-ة وم-ت-نوعة ومفيدة ،ورسصائل
حب وت -ق -دي -ر واحÎام ،وب -ط -اق -ات م -ع -اي -دة
فريدة من نوعها ،مرفقة مع كل لوحة فنية،
فحبة اللوز التي –ولت إا ¤حقيبة مدرسصية،
هي رسصالة شصكر للمعلم مرة ،ووجه ÿروف
ال-ع-ي-د ال-ذي ي-ه-ن-ئ اŸت-اب-ع Úب-ع-ي-د األضصحى
اŸبارك مرة أاخرى ،وحبة الكاجو هنأات هي
األخرى اŸتابع Úبعيد األضصحى بعد –ولها
لقر Êخروف ،وح– Úولت لدولف.Ú
فقد قدمت معلومة مهمة هي «على الرغم
من أان الدلف Úلها مئة سصن داخل فمها فهي
Óمسص- -اك
Óك- -ل وإا‰ا ل - -إ
ل تسص - -ت- -خ- -دم- -ه- -ا ل - -أ

قصسر الباي (وهران)

قصصر الباي هو مقر ا◊كم ببايلك الغرب إابان ا◊كم
العثما Êللجزائر ،يقع القصصر بسصيدي الهواري قرب
جبل مرجاجو ويعود تاريخ بنائه إا ¤نهاية القرن
الثامن عشصر على يد ﬁمد باي الكب Òبن عثمان.

قصسر أاحمد الباي بقسسنطينة

وك - -انت أاول م- -ك- -ت- -ب- -ة
فرنسصية با÷زائر ،قبل
أان يصص - - - -ب- - - -ح Ãوجب
مرسصوم وزاري بتاريخ
 7نوفم 2007 Èمقرا Ÿتحف الزخرفة واŸنمنمات
وفنون اÿط.

قلعة الشسيخ بوعمامة -النعامة-

Áثل قصصر مغرار وقلعة الشصيخ بوعمامة اŸنتصصبان
بولية النعامة ا÷زائرية (  600كلم جنوبي غرب
ال-ع-اصص-م-ة) ،ذاك-رة اŸق-اوم-ة الشص-ع-ب-ي-ة ‘ ب-ل-د واجه
أاب -ن -اؤوه ع -ل-ى م-دار أاك Ìم-ن ق-رن ون-ي-ف السص-ت-ع-م-ار
” –ويل هذين اŸوقع ÚاŸتجاورين
الفرنسصي ،و ّ
إا ¤م- -ت- -ح- -ف أاث- -ري وفضص- -اء م- -ف- -ت- -وح لÓ- -سصÎاح -ة
والسص -ت -كشص -اف ب -ج-انب دار ل-لضص-ي-اف-ة ح-ت-ى ي-تسص-ن-ى
اسصتقطاب السصياح وإاتاحة الفرصصة للزوار من أاجل
ال -غ -وصص ‘ ت-اري-خ اŸن-ط-ق-ة وال-ت-ع-ري-ف ب-ال-ه-ن-دسص-ة

اŸعمارية القدÁة وا◊رف التقليدية اŸميزة لنمط
ح -ي -اة السص -ك -ان ال -ق -دام -ى ب -قصص -ور ج -ب -ال األط -لسص
الصصحراوي الغربي.

قصسر «مر ‘ »Ëسسكيكدة

امتزجت ‘ قصصر بول كولوتي او ما يعرف اليوم
بقصصر «مر »Ëبسصكيكدة الوان الزخرف العربي مع
احكام هندسصي اندلسصي ‡يز  ،لتصصنع –فة معمارية
بقيت واقفة بشصموخ باعا‹ اŸدينة لÎوي تاريخ
اناسص مروا من اŸكان .
دار الم Òعبد القادر باŸدية
عرفت هذه التحفة الفنية و الهندسصية تغÒات كثÒة
و ع Èمراحل متعددة ‘ طور الزمان ،لكننا ل نزال
‚دها كما كانت عليه زمانا و كأانها عروسص ‘ وسصط
ولي -ة اŸدي -ة .ب -ن -يت ال -دار ع -ل -ى ي-د ال-ب-اي «ب-اي-لك
التيطري» مصصطفى بومرزاق ذلك ما ب Úسصنة 1819
و  ،1829حيث اخذت شصكل هندسصي عربي عثماÊ

يعد قصصر الباي بقسصنطينة أاحد الشصواهد ا◊ية عن
ا◊ضص-ارة ال-ع-ث-م-ان-ي-ة ،وذلك ب-ق-لب الصص-خ-ر ال-ع-ت-ي-ق،
ويبدو وكأانه أاحد حكايات أالف ليلة وليلة ،ويجعل
زائره يبحر ‘ سصفرية ع Èالزمن .وبادر ا◊اج أاحمد
ب -ن ﬁم -د الشص -ري -ف ( )1784- 1848ول - -د م - -ن أاب
ع -ث -م -ا Êوخ -ل -ي -ف -ة سص-اب-ق وأام ج-زائ-ري-ة ،وك-ان آاخ-ر
البايات العثماني Úالذين حكموا ا÷زائر ببناء هذا
القصصر وذلك بداية من العام  1825إا ¤غاية .1835

قصسر اŸشسور -تلمسسان-

بنى يغمراسصن بن زيان قصصر اŸشصور وعمره أاوائل
القرن الثالث عشصر عند مغادرته القصصر اŸرابطي
ال -ذي ك -ان م -وازي -ا ل -ل -ج -ام -ع األع-ظ-م ،ف-ق-د وصص-ف
التنسصي منازله ا÷ليلة وحدائقه النضصرة ،هدم بعضص
حجراته باي ا÷زائر ،إاثر ثورة قام بها التلمسصانيون
ع- -ل- -ى ا◊اك- -م ،Úث- -م قضص -ى ع -ل -ى م -ا ب -ق -ي م -ن -ه -ا
الفرنسصيون سصنة  1843هدموه واتخذوه معسصكرا إال
أانهم تركوا صصومعة قصصÒة جميلة تدل على أانه كان
للقصصر مسصجدا.

بفريسصتها بقوة ومن ثم ابتÓعها».
أاما حبة الفول السصودا Êالتي –ولت إا ¤كيسص
ل s-ل -ك -م ،ف-ق-د ق-دمت م-ع-ل-وم-ة ت-ع-ري-ف-ي-ة ل-ه-ذا
ال -ك -يسص ب -أان -ه «ق -وي ومصص -م -م ل-ل-ت-درب ع-ل-ى
اللكم».
وقد أاثمر اجتماع حبة اللوز مع البندق والفول
السص-ودا Êع-ن م-ع-ادل-ة ك-ي-م-ي-ائ-ي-ة ،أاثمرت عن
تعريف للكيمياء كعلم اŸادة وخواصصها وبنيتها
وتركيبها.

دراسسة

–دث مع نفسسك
لتقليل التوتر
ينصصح باحثون من جامعة ميتشصجان ،من
يعا Êالتوتر بأان يتحدث إا ¤نفسصه وكأانه
يتحدث إا ¤شصخصص آاخر ،فيما يكون ا◊ديث
عن ذاته ،وهي طريقة لتخفيف حدة التوتر.
وافÎضص الباحثون أان –دث الشصخصص مع
نفسصه وكأانه يتحدث إا ¤اآلخرينÁ ،كن أان
يعطي مسصافة نفسصية الشصخصص هو بحاجة
إاليها ،حتى يتمكن من السصيطرة على
مشصاعره.
وتضصمنت الدراسصة ا◊ديثة Œربت ÚعلميتÚ
عصصبّيت ،Úلختبار تلك الفرضصية .و‘
التجربة األو ¤طُلب من اŸتطوع Úالنظر
جه
إا ¤صصور منّفرة مثل صصورة رجل يو ّ
مسصدسصًا إا ¤رأاسصه ،إاضصافة إا ¤صصورة أاخرى
من نوع آاخر ،وطُلب من كل واحد منهم أان
يسصتعرضص تلك الصصور ‘ حالت :Úحالة
شصخصصه ،وا◊الة الثانية وكأانه يتحدث عن
شصخصص آاخر ،حيث يقوم ‘ ا◊الة الأو¤
بسصؤوال نفسصه بصصيغةÃ« :اذا أاشصعر أانا اآلن؟»،
و‘ ا◊الة الثانية تكون الصصيغة «Ãاذا يشصعر
(ويذكر اسصمه) اآلن؟» ،وكأانه يتحدث عن
شصخصص آاخر.
وأاثناء ذلك كانوا يخضصعون لقياسص نشصاط
الدماغ بواسصطة التقنيات ا◊ديثة .ووجد
الباحثون أان حديث الشصخصص مع نفسصه وعن
نفسصه ،كأانه يتحدث عن شصخصص آاخر ،يخفضص
نشصاط الدماغ ع Èاآلليات العصصبية التي
تدخل ‘ تنظيم اŸشصاعر ،وذلك ‘ غضصون
ثانية واحدة.
ومن اŸدهشص أان نشصاط الدماغ  ⁄يظهر أاي
ارتفاع ‘ عÓمات التحكم باإلدراك ،ما
يشص Òإا ¤أان تلك الطريقة فعالة ‘ التعامل
مع حالة التوتر دون جهد إادراكي .وطُلب ‘
التجربة الثانية من اŸتطوع Úتذّكر مواقف
ﬁزنة من اŸاضصي ،وأان يذكروها با◊التÚ
السصابقت ،Úوهي حالة ا◊ديث اŸباشصر عن
النفسص ،وا◊ديث عن النفسص وكأانها شصخصص
آاخر.
وباسصتخدام تقنية أاخرى لقياسص نشصاط
الدماغُ ،وجد أان نشصاط الدماغ يÎاجع
Ãنطقة «القشصرة ا÷بهية الوسصطى» بالدماغ،
وهي منطقة ُتعرف بأانها عÓمة للمعا÷ة
العاطفية ذاتية اŸرجعية .ويقول أاحد
الباحث Úإان اإلشصارة إا ¤الذات وكأانها شصخصص
آاخرŒ ،عل الشصخصص يرى شصخصصه بطريقة
Óخرين ،ما ُيعطيه
مشصابهة لطريقة رؤويته ل آ
مسصافة نفسصية عن Œاربه الشصخصصيةŒ ،عله
أاك Ìمقدرة على تنظيم عواطفه.

ثقافة
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ألطّبعة أل ّسشأدسشة من أŸهرجأن أŸغأربي للمسشرح بألوأدي

تكر Ëالّراحل ﬁمد ونيشض ومشساركة ﬁتملة لدولة أاوروبية
بضشع أيأم بقيت
قبل أن يغلق بأب أŸششأركة
‘ أل- -ط- -ب- -ع- -ة ألسش- -أدسش -ة م -ن
أŸه -رج-أن أŸغ-أرب-ي ل-ل-مسش-رح
ب - -أل - -وأدي ،أل- -ذي ت- -نّ- -ظ- -م- -ه
ج- -م- -ع- -ي- -ة عّشش- -أق أÿشش -ب -ة
ل-ل-ف-ن-ون أŸسش-رح-ية .ويتعÚ
على ألفرق ألعربية ألرأغبة
‘ ألÎشش - - - - - - - - -ح وإأرسش - - - - - - - - -أل
مشش- -أرك- -أت -ه -أ ‘ أج -ل أقصش -أه
لرب - - -ع - - -أء  30أوت
ي - - -وم أ أ
أ÷أري ،وأرسش -لت ق -رأب -ة 35
فرقة من تسشع دول Ãأ فيهأ
أ÷زأئ -ر م-ل-ف-أت أŸشش-أرك-ة ‘
ه -ذه أل -ط -ب-ع-ة أل-ت-ي سشÎف-ع
إأ ¤روح أل - -ف - -ن - -أن أل- -رأح- -ل
ّﬁمد ونيشس.

أسسامة إأفرأح
أاّك -د م -ح -اف -ظ ال-م-ه-رج-ان ال-م-غ-ارب-ي
ل -ل -مسس -رح ،ال-م-خ-رج ال-مسس-رح-ي ن-ب-ي-ل
مسس - - - -ع - - - -ي لـ»الشس - - - -عب» ،ب- - - -أاّن إادارة
ال -م -ه -رج -ان ق -د ت -ل -قت إال-ى حّ-د اآلن
طلبات قرابة الـ  35فرقة مسسرحية،
تمثل تسسع دول هي تونسس ،المغرب،
ل -ي -ب -ي -ا ،ف -لسس -ط -ي -ن ،األردن ،ال -ع -راق،
السسودان ومصسر .وأاصسّر محّدثنا على
أان م- -ح- -اف- -ظ- -ة ال- -م- -ه- -رج- -ان ،ال -ذي
سستحتضسنه ولية الوادي شسهر فبراير
المقبل ،حريصسة على انتقاء العروضس
ال-مشس-ارك-ة ب-ع-ن-اي-ة ل-ت-ك-ون في مسستوى
التظاهرة.
ك- -م -ا ت -ح ّ-دث مسس -ع -ي ع -ن إام -ك -ان -ي -ة
مشساركة دولة أاوروبية مثل فرنسسا أاو
إاسس -ب -ان-ي-ا كضس-ي-ف شس-رف ،ع-ل-ى سس-ب-ي-ل
الفائدة والحتكاك ،الذي من شسأانه أان
يعود بالفائدة على الفرق المسسرحية
ال -مشس -ارك -ة .وأاضس -اف ب -أان ال -ت-ظ-اه-رة
سستهدى إالى روح الفنان الراحل محمد
ون- -يشس ،ع- -رف- -ان -ا ب -م -ا ق -دم -ه ل -ل -ف -ن
الجزائري.
وسسبق لمحافظ المهرجان أان أاّكد ،في
تصسريح له قبل شسهر تقريبا ،بأان هذه
الطبعة «سستكون متمّيزة جدا وثقيلة

م-ن ح-يث الضس-ي-وف ول-ج-ن-ة ال-ت-ح-كيم،
كما سستخ ّصسصس ورشسات تكوينية تشسمل
ال- -ت- -م- -ث- -ي- -ل اإلخ- -راج وغ- -ي- -ره- -ا م- -ن
التخصسصسات التي تعنى بالمسسرح».
ودعا مسسعي الفرق العربية الراغبة في
ال - - -ت- - -رشس- - -ح إال- - -ى
تحميل

العـ ـرضس ،ومدة تركيب الديكور .فيما
ن-ج-د ف-ي ال-ب-ط-اق-ة ال-ت-ق-ن-ية للجمعية:
اسس -م ال -ج -م -ع -ي -ة ،ت -اري -خ ال -ت -أاسس-يسس،
العنـوان ،البريد اللكتروني ،الهاتف،
ال-ف-ق-رة ال-ت-ي سس-تشس-ارك ب-ه-ا ال-ج-معية
على هامشس المهرجان.
وكانت الدورة السسابقة،
ال- -ت -ي ح -م -لت اسس -م
«ك- -اتب ي- -اسس- -ي- -ن»
واح-ت-فت ب-ال-ف-ن-ان
ال-م-وسس-ي-ق-ار ن-وبلي
ف -اضس -ل ،ق -د شس -ه-دت
مشساركة  11فرقة اختيرت
من ضسمن  45طلب مشساركة ،وتخللها
عروضس لمسسرح الشسارع ،وكذا «نوافذ
على الشسعر المغاربي» ومعرضس فنون
تشس-ك-ي-ل-ي-ة وم-ح-اضس-رات .ف-ي-م-ا حملت
الطبعة الرابعة  2015شسعار «من أاجل
مسسرح صسانع لثقافة التسسامح والسسلم»،
وُرف- -عت إال- -ى روح ف- -ق- -ي- -د السس- -ي- -ن -م -ا
والمسسرح الجزائري سسيد علي كويرات
الذي توفي تلك السسنة ،نظير ما قدمه
للسساحة الفنية الجزائرية من أاعمال
مسسرحية وسسينمائية .ومما مّيز تلك
ال- -ط -ب -ع -ة إاط Ó-ق ج -ائ -زة ف -لسس -ط -ي -ن
Óب -داع ال -مسس -رح -ي ألفضس -ل ع -رضس
ل -إ
مسس- -رح- -ي ب- -ال- -م- -ه- -رج- -ان ،وت -م ذلك

اÙافظ
نبيل مسسعي :حريصسون على انتقاء
عروضض ‘ مسستوى التّظاهرة

اسستمارات
ال- -مشس- -ارك- -ة م- -ن
ع -ل -ى صس -ف -ح-ة ال-م-ه-رج-ان ع-ل-ى
موقع التواصسل الجتماعي فايسسبوك
«مهرجان المسسرح المغاربي بالجزائر
ولي -ة ال -وادي» ،وت -تضس ّ-م -ن ال -ب -ط -اق -ة
الفنية عن الفرقة معلومات على غرار
اسسم الجمعية ،تاريخ تأاسسيسسها ،رئيسس
ال- -ج- -م- -ع- -ي -ة ،أارق -ام ال -ه -وات -ف ،اسس -م
ال -مسس -رح -ي -ة ،ال-م-خ-رج ،ك-اتب ال-نصس،
عدد الممثلين ،وملخصس المسسرحية.
أام -ا ال -ب -ط -اق -ة ال -ف -ن -ي -ة ل -ل -مسس -رح-ي-ة
ف -ت -تضس -م -ن اسس -م ال -ج -م -ع -ي -ة ،ع -ن-وان
المسسرحية ،نوعهـا ،المؤولف ،المخرج،
عدد الممثلين بالتفصسيل على أاسساسس
ال - - -ن - - -وع (ال- - -ذك- - -ور واإلن- - -اث) ،مـ ـدة

بالتنسسيق مع الدكتور نادر القنا .أاما
الطبعة الثالثة ،التي سسجلت مشساركة
 14ف -رق -ة ع -رب -ي-ة ،ف-كّ-رمت ك Ó-م-ن
الراحل امحمد بن ڤطاف وإاسسماعيل
غ -رب -ي م -ن ال -ج -زائ -ر ،ع -ب -د ال -ك-ري-م
برشسيد من المغرب والمخرج العراقي
سسÓم الصسكر.
وُترصسد سسبع جوائز لمكافأاة العروضس
المسسرحية المقدمة ،تتمثل في أافضسل
عرضس متكامل ،أافضسل إاخراج ،أافضسل
نصس ،أافضس- -ل سس -ي -ن -وغ -راف -ي -ا ،أافضس -ل
ديكور ،أاحسسن ممثل وممثلة ،باإلضسافة
إالى جائزة لجنة التحكيم.
يذكر أانّ جمعية عشساق الخشسبة للفنون
المسسرحية ،التي يرأاسسها حاليا أاحمد
ع -م -ران -ي ،تشس -رف ع-ل-ى ت-ن-ظ-ي-م ه-ذا
ال -م -ه -رج -ان ال-مسس-رح-ي ال-ذي ت-ع-دت
سسمعته إاقليم ولية الوادي ،بل وحدود
الوطن ،وتمّكن من أان يصسير موعدا
ه -ام -ا ف -ي رزن-ام-ة ال-ت-ظ-اه-رات ال-ت-ي
تعنى بالفن الرابع .ويبقى المهرجان
ينتظر دعم قطاع األعمال والممّولين،
ال-ذي-ن سس-يسس-ه-م-ون ب-ذلك ف-ي ال-ت-ن-مية
ال-م-ح-ل-ي-ة ل-وادي سس-وف ،إان ث-ق-اف-ي-ا أاو
Óشسهار
حتى سسياحيا وتجاريا ،نظرا ل إ
الذي من شسأان هذه التظاهرة الدولية
أان توفره للمنطقة.

‘ أجوأء من ألتأأثر ألبألغ لفقدأن ألقأمة بÓوي ألهوأري

سسه ـرة خالدة ‘ اختتام مهرجان األغنية الوهرانية

أخ -ت -ت -مت ف -ع -أل -ي -أت أل-ط-ب-ع-ة أل-ع-أشش-رة Ÿه-رج-أن أŸوسش-ي-ق-ى
لغ -ن-ي-ة أل-وه-رأن-ي-ة سش-ه-رة أÿم-يسس وأ÷م-ع-ة ‘ أج-وأء م-ن مشش-أع-ر
وأ أ
أل-ت-أأث-ر Ÿغ-ن-ي Úوشش-ع-رأء ،أل-ذي-ن ت-غّ-ن-وأ ب-أل-ف-نأن ألرأحل بÓوي ألهوأري
وكذأ ألفأئزين ‘ مسشأبقة ألتظأهرة وأ÷مهور.
ال-م-ه-رج-ان ح-يث ع-ادت ال-م-رت-ب-ة الأولى
وت-مّ-ي-زت السس-ه-رة ال-خ-ت-ام-ية باأداء الفنان للشساب خثير كسسايري عن اأدائه الباهر
الهواري بن شسنات لأغنية تحمل عنوان لأغنية «يا وعدي» للفنان الكبير والقامة
«بÓ-وي» ،ال-ت-ي ت-ت-طّ-رق اإل-ى وف-اة ع-م-ي-د الأخرى لÓأغنية الوهرانية الراحل اأحمد
الأغ- -ن -ي -ة ال -وه -ران -ي -ة ومشس -واره ال -ف -ن -ي وهبي ،حيث تميّزت مشساركة الفائز باأداء
وكفاحه من اأجل الجزائر.
اسس -ت -خ -ب -ار م -رت -ج -ل ن-ال اإع-ج-اب ل-ج-ن-ة
وقد كانت هذه الأغنية جد موؤثّرة ،حيث التحكيم والجمهور.
اأذرف خÓلها المطرب بن شسنات الدموع ،وكانت المرتبة الثانية من نصسيب الشساب
كما حظي بتصسفيق حار من الجمهور ع- -ب- -د ال- -ل- -ه ح- -م- -زي ال- -ذي شس -ارك ف -ي
الحاضسر.
المسسابقة باأغنية «خيرة» لأحمد وهبي
ك-م-ا األ-ق-ى الشس-اع-ر ع-ب-د ال-ل-ه
حيث اأظهر موهبة وقدرات
ط-م-وح رئ-يسس ل-ج-ن-ة ال-ت-ح-ك-يم
صسوتية
ل -ل-م-ه-رج-ان قصس-ي-دة ت-خ-ل-ي-دا
كبيرة
لروح بÓوي الهواري فضسÓ
فيما
ع- - -ن مشس- - -ارك- - -ة الشس- - -اع - -ر
عادت
ال-وه-ران-ي ال-م-ع-روف م-كي
المرتبة
نونة ،حيث كان تاأثيرهما
الثالثة
على الحضسور بارزا.
لأحد
وت- -واصس- -لت السس -ه -رة
هواة
بتقديم اأغاني من طرف
موسسيقى
ك-وك-ب-ة م-ن ال-م-ط-رب-ي-ن
الحوزي
ف-ي ال-ط-اب-ع ال-وهراني
ال - - - -ذي اأدى
ع - -ل- -ى غ- -رار ع- -زي- -ز
اأغنية «زبانة»
سس -م -اع -ي-ن وم-نصس-ور
للراحل بÓوي
ب-ل-قاسسمي وروميسسة
الهواري.
شس-ي-خي وبوسسماحة
واأب -رز رئ -يسس
م -ح -م -د وم -ع-ط-ي
ل-ج-ن-ة ال-ت-ح-ك-ي-م
ال - -ح - -اج ،ال- -ذي- -ن
ع-ب-د ال-ل-ه ط-م-وح
اعتادوا المشساركة
ف- - -ي تصس- - -ري- - -ح لـ
في هذه التظاهرة.
«واأج» ،اأنّ
وتّم بعدها الإعÓن عن الفائزين
ال-م-اأم-وري-ة ل-م ت-ك-ن
ف -ي ال -مسس -اب -ق -ة ال -م -ن -ت -ظ -م -ة ف-ي اإط-ار
سس-ه-ل-ة ب-ال-نسسبة للجنة

ب -ال -ن -ظ -ر اإل -ى م -ه -ارات
المشساركين،
مشسيرا اإلى اأن
الطبعة
العاشسرة

للمهرجان
كانت
ناجحة
ع-ل-ى ك-افة
الأصسعدة
ل سس- -ي -م -ا
فيما
يخصس
التنظيم
واإختيار
المترشسحين
في

المسسابقة
والفنانين،
الذين
نشسطوا
السسهرات الأربع للتظاهرة.
ويتم التكفل باأصسحاب المراتب الثÓثة
الأول-ى ف-ي ال-مسس-اب-ق-ة ،وسس-ي-ت-مّ-ك-نون من
تسس - -ج - -ي- -ل اأغ- -ان- -ي م- -ن اإمضس- -اء اأحسس- -ن
الموسسيقيين وموؤلفي الكلمات في السساحة
الفنية الوهرانية مّما سسيسساعدهم على
ولوج عالم الأغنية وفق ذات المتحدث.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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الطّبعة الثّالثة لأليام الّتشسكيلية ميلود بوكرشض
Óيأم ألوطنية ألتششكيلية ميلود بوكرشس بدأر
أختتمت ألطبعة ألثألثة ل أ
ألثقأفة كأتب يأسش Úبسشيدي بلعبأسس بعد سشنوأت من ألغيأب عأدت ألطبعة
لتخلد روح فقيد ألفن ألتششكيلي بأŸنطقة وأحد أبرز فنأنيهأ أŸرحوم بوذرأع
نورألدين.

سسيدي بلعباسس :غ ــ شسعدو

عاشس جمهور الفن التشسكيلي والمهتمين
به على مدار الأربعة اأيام اأجواء فنية
جمعت بين جمالية اللوحات ،الألوان
وت-ع-اب-ي-ره-ا وب-ي-ن ال-م-ع-ارف ال-ف-نية
التي قدمها مختصسون واأكاديميون
في محاضسرات قيمة.
ك- -انت ال- -ف- -رصس- -ة سس -ان -ح -ة
للمشساركين الذين فاق عددهم
 30فنانا من مختلف وليات
ال -وط -ن ب -ت -ب-ادل ال-خ-ب-رات
ال -ف -ن -ي -ة وال -ت-ع-ارف ،ك-م-ا
سس - -م - -حت ل - -ه - -م اأيضس - -ا
ب -ع -رضس ل -وح -ت -ي -ن م-ن
اأع -م -ال-ه-م ف-ي م-ع-رضس
ع -ام شس -ك -ل زخ -رف -ة ف-ن-ي-ة ن-ادرة
ت -ج -اورت ف -ي -ه -ا ال -م -دارسس ب -م -خ -ت-ل-ف

وشسهدت مراسسم اإختتام هذه
الطبعة حضسور الأمين
ال-ع-ام ل-وزارة ال-ث-ق-افة
سس-م-اع-ي-ل اأول-بصس-ير،
ال- - - - - - -ذي اأشس- - - - - - -اد
ب-ال-ت-ن-ظ-ي-م ال-ج-ي-د
للمهرجان ،مشسيرا
الى اأن المنظمين
اأظ-ه-روا اح-ترافية
كبيرة.
للتذكير ،انتظم
مهرجان
الموسسيقى
والأغنية
الوهرانية من
 21اإل- -ى 24
اأوت

الجاري
بالمسسرح
ال-ج-ه-وي ع-ب-د
ال - -ق - -ادر ع - -ل- -ول- -ة
لوهران تحت اإشسراف
وزارة الثقافة والديوان
ال- -وط- -ن -ي ل -ل -ث -ق -اف -ة والإع Ó-م
وال- -دي- -وان ال- -وط -ن -ي ل -ح -ق -وق ال -م -وؤل -ف
وال- -ح- -ق- -وق ال- -م- -ج -اورة وولي -ة وه -ران،
وت -خ -ل -ي -دا ل -روح ال -ف-ن-ان ال-راح-ل بÓ-وي
ال -ه -واري وك -ذا ف -ن-ان-ي-ن اآخ-ري-ن واف-ت-ه-م
المنية موؤخرا على غرار اأحمد سسعيدي
وبلحضسري بلحضسري والهواري عوينات
وصسنهاجي قنديل وطيبي الطيب.

اأنواعها وتزاحمت فيها الرسسائل الفنية
التي عكسست روؤيا كل فنان وتوجهاته .
اأّك -د ال -ف -ن -ان ف -ري-د داز رئ-يسس ج-م-ع-ي-ة
ال-بصس-م-ة ل-ل-ف-ن-ون ال-تشس-ك-ي-ل-ي-ة ال-م-ن-ظمة
للتظاهرة الفنية سسعي الجمعية
ل -ل -ح -ف -اظ ع -ل -ى ال -ف -ن
التشسكيلي
وترقيته من
خÓ- -ل خ- -ل -ق
تظاهرات
تشس-ارك-ي-ة ت-جمع
ف- - -ن- - -ان - -ي - -ن م - -ن
م-خ-ت-ل-ف ال-ولي-ات
ل- - -ت- - -رسس- - -ي- - -خ ه - -ذه
ال -ث -ق -اف -ة وال -ن -ه-وضس
بهذا النوع من الفنون
م -ع تشس -ج -ي -ع ال -م -واهب
وال-ق-درات ال-ف-ن-ي-ة الشسابة
وال -ع -ن -اي -ة ب -ه -ا .واأضس -اف اأن ال-ج-م-ع-ي-ة
وبفضسل مسسيرتها الفنية التي قاربت 20
سسنة اسستطاعت اأن تصسنع للولية اإسسما
وسسط الحقل الفني التشسكيلي ومحطة
ف -ن -ي -ة يسس-ع-ى ك-ل ف-ن-ان ال-ن-زول ع-ن-ده-ا
وال -ت -ع -ام -ل م -ع ف -ن -ان-ي-ه-ا ،ك-م-ا ت-مّ-ك -نت
الجمعية من اإزالة الغبار عن اأحد اأهم
رواد ال -ف -ن ال -تشس -ك-ي-ل-ي ب-ال-ولي-ة م-ي-ل-ود
ب- -وك -رشس ،ال -ذي ع -اشس ع -ل -ى ال -ه -امشس
لسسنوات قبل اأن يفارق الحياة سسنة 1979
بفرنسسا تاركا وراءه اإرثا فنيا كبيرا ل
ي -زال غ-امضس-ا ل-دى ال-ك-ث-ي-ري-ن ،وه-و م-ا
تسس-ع-ى ال-ج-م-ع-ي-ة لإب-رازه وال-ت-ع-ري-ف به
ل-ل-ج-م-ه-ور وال-ف-ن-ان-ي-ن التشسكيليين داخل
وخارج الوطن.
وكان للجانب العلمي الإكاديمي نصسيب
م -ن ال -ت -ظ -اه -رة ال -ف -ن -ي-ة ،ح-يث قّ-دمت
الأسس -ت -اذة ع -زي -زة شس -رارد م -ن ج -ام -ع-ة
الجزائر 3مختصسة في الأدب المقارن،
ولعب الفن التشسكيلي قراءة في لوحات
اأي -ق-ون-ة ف-ن ال-م-ن-م-ن-م-ات م-ح-م-د راسس-م
تحت عنوان التراث وعÓقته بالفن اأين
شس -رحت ال -ب -عضس م -ن اأع-م-ال-ه ال-خ-ال-دة
كليلة رمضسانية ،داخل المسسجد وزفاف
ج - -زائ - -ري ،وت - -زي - -ي - -ن ع - -روسس .وع - -ن
اختيارها لموضسوع المÓمح التراثية في
ال -تشس -ك -ي -ل ال -ج-زائ-ري ،اأك-دت اأن ل-ه-ذه
اللوحات كما لÓأعمال الأدبية دور هام
في المحافظة على الهوية الجزائرية،
ف - -دراسس - -ة ال - -ع Ó- -ق- -ات ،ال- -ت- -واف- -ق- -ات
والإخ-تÓ-ف-ات ب-ي-ن ال-ل-وح-ات والأع-م-ال
الأدبية يصسل اإلى ما يسسمى بزواج المتعة
ب-ي-ن ال-ف-ن-ون ع-ام-ة وخصس-وصس-ا م-ا ت-ع-لق
بالمادة التراثية.
وم -ن ج -ه-ت-ه ،ال-ف-ن-ان مصس-ط-ف-ى ب-وسس-ن-ة
األقى محاضسرة بعنوان السسوق العالمية
للفن ،اإلى جانب الفنان فريد داز الذي
قّدم مداخلة حول الفن المغاربي نظرة
مسس-ت-ق-ب-ل-ي-ة اأي-ن ت-ط-رق ل-م-اآث-ر ال-فنانين
المرحومين ميلود بوكرشس ونور الدين
بوذراع.

 info@ech-chaab..comالعدد
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السسبت  26أاوت  2017م
الموافق لـ  04ذي الحجة  1438هـ

لجراء
صضندوق الضضمان الجتماعي لغ Òا أ

أإك Ìمن  2.025حر‘ وتاجر جديد بوهرإن
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إ◊رإئق تتلف  697هكتارإ ‘ ظرف أإسشبوع

أافادت اŸديرية العامة للغابات ‘
بيان لها امسس إا ¤تضسرر مسساحة
تقدر ب 697هكتار على اŸسستوى
الوطني بفعل حرائق
ال- -غ- -اب- -ات و ذلك خÓ- -ل السس -ب -وع
اŸمتد ب 17 Úإا 23 ¤أاغسسطسس
ا÷اري.
واوضسحت ذات ا◊صسيلة انه سسجل
خÓل السسبوع الخ 92 Òحريقا
اتى على مسساحة اجمالية قدرت
ب 697هكتارا من بينها  444هكتارا
م- - -ن الدغ - -ال و  197ه-ك-ت-ارا من
الغابات و  74هكتارا من الحراشس
اما ترتيب الوليات ال 10الك Ìتضسررا من حرائق
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اŸصسدر ذاته 1834 -حريقا اتى على مسساحة اجمالية حريق)ي تيزي وزو ( 2884هكتار  280 -حريق)ي عنابة
ق -درت ب 9793ه-ك-ت-ارا م-ن ب-ي-ن-ه-ا  3906ه-ك-تارا من ( 2474هكتار  26 -حريقا)ي اŸدية ( 1712هكتار -
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( 768هكتار  22 -حريق)ي ع Úالدفلى ( 550هكتار -
 2017تسس-ج-يل  2213ح-ري-ق-ا ات-ل-ف مسس-اح-ة اج-مالية  68حريق).
قدرت ب 42637هكتار منها  15348هكتار من الدغال وذكرت اŸديرية العامة للغابات من جانب اخر أانه
و  10568هكتار من الحراشس و  16721هكتار من سسيتم اإلبقاء على جهاز الوقاية و مكافحة ا◊رائق
الغابات اي Ãعدل  26حريقا ‘ اليوم و مسساحة  19ال -ذي وضس -ع ‘ أاول ي -ون -ي -و إا ¤غ -اي -ة ن -ه -اي -ة ا◊م -ل-ة
” تسضجيل اك Ìمن  2.050تاجرا وحرفيا جديدا ينشضطون ‘ القطاع اŸوازي بوهرا Êعلى مسضتوى صضندوق هكتار لكل حريق.
اŸرتقبة ‘  31أاكتوبر .2017
الضضمان الجتماعي لغ Òالجراء (كاسضنوسص) وذلك منذ انطÓق العملية التحسضيسضية ‘ شضهر يوليو 2015
حسضبما علم يوم اÿميسص من مديرة الوكالة الولئية كرÁة بن حجار.
وصسرحت السسيدة بن حجار لواج ان وتابعت مسسؤوولة كاسسنوسس وهران قائلة كل شسخصس نشسط غ Òخاضسع للضسمان
المر يتعلق خاصسة بالتجار اŸتنقل Úو ان صس -ن-دوق الضس-م-ان الج-ت-م-اع-ي ل-غ Òالجتماعي ان يسسجل بشسكل طوعي ‘
باعة اللبسسة اŸسستعملة وبعضس فئات الج -راء ب -وه -ران ي -ع -د ح -ال -ي -ا ح-وا‹ الضس- -م- -ان الج- -ت -م -اع -ي ضس -م -ن ن -ظ -ام
ا◊رفي( ÚحÓقون و بناؤوون و اخرون)  73.000نشس- -ط- -ا م -ن ب -ي -ن -ه -م  37.000الج - -راء م - -ن اج - -ل السس - -ت - -ف- -ادة م- -ن
ال- -ذي -ن ل Áل -ك -ون سس -ج Ó-ت Œاري -ة و مشسÎكا و ذلك ما يوازي  % 51فقط و اÿدم- -ات ع- -ل- -ى غ- -رار ال -ت -ام Úع -ل -ى
بطاقات حر‘ و الذين قرروا التسسجيل هي النسسبة التي تعت« Èقليلة» داعية ا ¤اŸرضس و الم - -وم - -ة م - -ن خ Ó- -ل دف - -ع
ال - -ت - -ق - -رب م - -ن صس - -ن - -ادي - -ق الضس- -م- -ان اشسÎاك شسهري بنسسبة  % 12ما يوازي ” تخصسيصس أازيد من  500مقعد
‘ الضسمان الجتماعي.
ب -ي -داغ -وج -ي ل -ل -ت -ك -وي-ن ال-ع-ا‹ ‘
كما اشسارت ذات اŸتحدثة ا ¤ان اخر الج - -ت - -م - -اع - -ي ل - -غ Òالج- -راء ل- -دف- -ع الجر الوطني الدنى اŸضسمون.
اجل لدفع الشسÎاكات قد حدد ‘ شسهر الشسÎاكات قبل نهاية اآلجال اÙددة .اما التجار اŸتنقلون والنسساء اŸاكثات ﬂتلف اختصساصسات الشسبه الطبي
ديسس - - - -م 2017 Èم -ؤوك -دة ان ب -إام-ك-ان ك- -م- -ا ” ال- -ت- -ذك Òب- -ان ال- -تسس- -ه- -يÓ- -ت بالبيت والفÓح Úوكل عامل ‘ النشساط ب- -ولي- -ة ا÷زائ- -ر ب- -رسس- -م اŸوسس- -م
اŸن - -خ - -رط Úا÷دد السس- -ت- -ف- -ادة م- -ن اıصسصس -ة ل -ل -مسس -ج -ل Úا÷دد ق -د ” اŸوازي فبإامكانهم السستفادة ‘ اطار التكويني ا÷ديد  2018 / 2017ي
رزنامة للدفع بالنسسبة للسسنوات السسابقة اسس -ت -ح -داث -ه-ا Ãق-تضس-ى ق-ان-ون اŸال-ي-ة هذا النظام من بطاقة الشسفاء وتعويضس حسسبما اسستفيد يوم اÿميسس من
م -ع ام -ك -ان-ي-ة ال-ت-خ-ف-يضس م-ن غ-رام-ات  2015حيث تنصس اŸادة  60من قانون اŸصس-اري-ف ال-ط-ب-ي-ة وال-ع-ط-لة اŸرضسية مسسؤوولة Ãديرية الصسحة والسسكان
لذات الولئية .
اŸالية التكميلي  2015على ان بإامكان واشسÎاك ‘ التقاعد.
التأاخ Òقد تÎاوح ب % 50 Úو .% 100
وأاوضس -حت ال-دك-ت-ورة ن-ب-اشس ن-ظÒة
رئ-يسس-ة مصس-ل-ح-ة ال-ت-ك-وي-ن Ãديرية
الصسحة لولية ا÷زائر لواج انه ”
ت-خصس-يصس  522م-ق-عدا بيداغوجيا
ت -ت -وزع ع -ل -ى ث-م-ا Êت-خصسصس-ات ‘
التكوين شسبه طبيي منها  350مقعد
‘ ت - - - -خصسصس ‡رضس الصس- - - -ح- - - -ة
العمومية و  30مقعدا ‘ تخصسصس
قابÓت الصسحة العمومية و‘ 65
اختصساصس مشسغلو أاجهزة التصسوير
الطبي .
وأاضسافت أانه ” تخصسيصس كذلك
 40مقعدا بيداغوجيا ‘ اختصساصس
Èﬂي الصس- -ح- -ة ال- -ع -م -وم -ي -ة و14
م - -ق - -ع- -دا ‘ اخ- -تصس- -اصس ال- -عÓ- -ج
الطبيعي والفيزيائي  12اختصساصس
مسساعد طبي و  6مسساعد اجتماعي وال - - -ق - - -اب Ó- - -ت) وأايضس - - -ا ب - - -اق- - -ي وسس -ي -ل -ت -ح -ق اÎŸبصس -ون Ãق -اع-د
وكذا  5مقاعد ‘ تخصسصس التطه Òال- -ت- -خصسصس- -ات ل- -ل -ح -ائ -زي -ن ع -ل -ى ال-دراسس-ة ب-رسس-م اŸوسس-م ال-ت-ك-ويني
وحفظ الصسحة .
ال- - -ب- - -ك- - -ال - -وري - -ا ‘ شس - -عب اآلداب ا÷ديد Ãؤوسسسسات التكوين بداية
و“نح فرصسة اإللتحاق ‘ التكوين وال - -ف - -لسس - -ف - -ة واآلداب وال- -ل- -غ- -ات األسس -ب -وع األول م -ن شس -ه -ر أاك -ت -وب-ر
شس -ب -ه ال -ط -ب -ي ◊ام-ل-ي ال-ب-ك-ال-وري-ا األجنبية والعلوم اإلنسسانية وتسسي ÒاŸق- -ب- -ل ع- -ل- -ى مسس- -ت- -وى اŸع- -ه -د
(دورة ‘ )2017شس - - -عب ال - - -ع- - -ل- - -وم واق -تصس -اد ب -ال-نسس-ب-ة لخ-تصس-اصس-ات الوطني للتكوين العا‹ شسبه الطبي
ال -ت -ج -ري -ب-ي-ة وال-ري-اضس-ي-ات وت-ق-ن-ي الطبية اإلجتماعية.
ب -حسس Úداي ب -اإلضس -اف -ة إا ¤ثÓ-ث-ة
ري- -اضس- -ي (ل- -ف- -روع شس- -ب- -ه ال- -ط- -ب -ي وأابرزت اŸتحدثة أانه سسيتم انتقاء ملحقات التكوين شسبه
اŸرشسح Úبناء على معاي Òعلمية ال -ط-ب-ي اŸوزع-ة ع-ل-ى اŸؤوسسسس-ات
أاعلنت السسلطات السسعودية اول امسس
ترتكز على الÎتيب على أاسساسس اإلسس -تشس -ف-ائ-ي-ة ا÷ام-ع-ي-ة ب-ك-ل م-ن
أان عدد ا◊جاج الذين وصسلوا إا¤
اŸع -دل ال -ع-ام اŸت-حصس-ل ع-ل-ي-ه ‘ مصس -ط -ف -ى ب -اشس -ا ا÷ام-ع-ي و ÚŸ
لداء م -ن -اسسك ا◊ج ل-ه-ذا
اŸم -ل -ك -ة أ
الباكالوريا وكذا اŸقاييسس العلمية دباغ Úبباب الوادي وإاسسعد حسساÊ
العام بلغ مليونا و  405آالف و924
ذات الصس- -ل- -ة اŸب- -اشس -رة ب -اŸي -دان ببني مسسوسس .
الطبي وذلك بغية –سس Úمسستوى كما أاشسارت ا ¤أانه ” اسستحداث
ح -اج أاي ب -زي-ادة نسس-ب-ت-ه-ا  33باŸائة
األداء ل - -ل- -ط- -اق- -م شس- -ب- -ه ال- -ط- -ب- -ي أاقسس -ام ج -دي -دة ل-ل-ت-ك-وي-ن ‘ شس-ت-ى
( 350أالفا  531حاج ) مقارنة بنفسس
ب- -اŸؤوسسسس- -ات ال- -ع- -م- -وم- -ي -ة سس -واء ت -خصسصس -ات الشس -ب -ه ال -ط -ب -ي ع -ل -ى
الفÎة من العام اŸاضسي حسسب وكالة
اإلسستشسفائية أاو ا÷وارية.
مسس-ت-وى ك-ل م-ن مسس-تشس-ف-ى ن-ف-يسس-ة
سسيتم «‘ غضسون نوفم ÈاŸقبل» اسستÓم ووضسع ا◊ضس -ري ال -ذي ي -ع Èع -دي -د اŸنشس -آات ع -ل-ى غ-رار
لنباء السسعودية.
اأ
و‘ ذات الشس - - - -أان أاشس- - - -ارت ا ¤أان حمود  -بار Êسسابقا  -و مسستشسفى
حيز اÿدمة لكل من مكتب بريدي وملحق إاداري مكتب الÈيد واŸلحق اإلداري وقاعة العÓج والسسوق
وذك- - -رت ال - -وك - -ال - -ة اسس - -ت - -ن - -ادا إا¤
التسسجيÓت التي إانطلقت يوم  13ال -دوي-رة واŸؤوسسسس-ة اإلسس-تشس-ف-ائ-ي-ة
بلدي جاري إا‚ازهما بحي بن شسرقي أاحد أاك Èا÷واري.
لحصسائيات الصسادرة عن اŸديرية
اإ
أاغسسطسس سستسستمر إا ¤غاية  26ا÷وارية العناصسر بالقبة من أاجل
أاحياء مدينة قسسنطينة حسسبما أافاد به يوم اÿميسس وق- -د ك- -ل -ف ذات اŸسس -ؤوول ‘ ه -ذا السس -ي -اق م -دي -ر
د
د
ع
ن
أ
ا
ة
ك
ل
م
Ÿ
ا
ب
ت
ا
ز
ا
و
ج
ل
ل
ة
م
ا
ع
ال
سس -ب-ت-م ÈاŸق-ب-ل ك-م-رح-ل-ة ن-ه-ائ-ي-ة تدعيم التكوين وبتأاطÒ
الوا‹ .وأاوضسح وا‹ قسسنطينة عبد السسميع سسعدون ال -ت -ع -م Òوال -ب -ن -اء وال -ه-ن-دسس-ة Ãه-م-ة ت-ع-ي Úم-ك-تب
ل -ل -تسس -ج -ي -ل ح -يث سس -ي -ت -م ت -وج -ي-ه من أاسساتذة ﬂتصس. Ú
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خÓل زيارة عمل وتفقد لهذا ا◊ي الذي يضسم  35دراسسات من أاجل إاعداد دراسسة لتهيئة هذا ا◊ي
الناجح Úنحو ﬂتلف مؤوسسسسات ويأاتي فتح مناصسب تكوين ‘ ›ال
و 313أالفا و 946حاج وعن طريق الÈ
أال- -ف نسس- -م- -ة ب- -أان إاع- -ادة ان- -ط Ó-ق ورشس -ات ه -ذي -ن و–ديد اŸبلغ اŸا‹ الÓزم لهذه العملية.
ال- -ت- -ك- -وي -ن ‘ ›ال الشس -ب -ه ط -ب -ي الشس- -ب- -ه ال -ط -ب -ي ‘ إاط -ار Œسس -ي -د
 79أالفا و 501حاج وعن طريق البحر
اŸشسروع ÚاŸتوقف Úمنذ  2014سسيتم «بداية من وخÓل زيارة العمل هذه تفقد سسعدون مشسروع سسوق
وسس-ي-ت-اب-ع ال-ط-ل-ب-ة ال-ف-ائ-زون تكوينا اإلسسÎاتيجية التي سسطرتها وزارة
األسسبوع اŸقبل» .وأالح الوا‹ ‘ ذات السسياق أانه جواري جاري إا‚ازه بذات ا◊ي قبل أان يعاين قاعة
 12أالفا و 477حاج
Ÿدة
الصس - - -ح - - -ة والسس - - -ك - - -ان وإاصس Ó- - -ح
.
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وأاشس - -ارت إا ¤أان ال - -ع- -دد الج- -م- -ا‹
ث Ó-ث سس -ن -وات ب -ال -نسس -ب-ة ل-ط-واق-م اŸسس-تشس-ف-ي-ات ال-رام-ي-ة إا ¤ال-تكفل
اŸشسروع Œاوز اŸشساكل التقنية واŸالية من أاجل وأاكد ذات اŸسسؤوول أايضسا أان ÷نة سستشسرع الثنÚ
للحجاج الذين وصسلوا ا ¤اŸملكة بلغ
الشس- -ب- -ه ال- -ط- -ب -ي وخ -مسس سس -ن -وات ب -ال -ن -قصس اŸسس -ج -ل ب -اŸؤوسسسس -ات
اŸقبل ‘ اختيار أارضسية قصسد إا‚از منشسأاة صسحية
اسستكمال إا‚از هذين اŸرفق Úاللذين تقدمت
م-ل-ي-ون-ا و  405آالف و  924ح -اج أاي
ل-ل-ق-ابÓ-ت وه-ي ال-فÎات ال-ت-كوينية والهياكل الصسحية ‘ هذا الصسنف
وفضس  Ó-ع -ن ذلك أاع -ط -ى ذات اŸسس -ؤوول ت -ع-ل-ي-م-ات ج -دي -دة ب -ه -ذا ا◊ي ال -ذي سس -ي -ت -م ت-زوي-ده Ãل-ع-بÚ
التي سستتوج بشسهادة “نح لهم حق م -ن ال -ت-أاط Òال-ط-ب-ي و اإلسس-ت-ج-اب-ة
بزيادة نسسبتها  33باŸائة ( 350أالفا
Ÿديري الهيئة التنفيذية اŸعني Úمن أاجل إا‚از جواري Úمغط Úبالعشسب الصسطناعي وميدان للعب
اŸم - -ارسس- -ة ‘ ﬂت- -ل- -ف ه- -ي- -اك- -ل كذلك ◊اجيات هياكل الصسحة التي
 531حاج) مقارنة بنفسس الفÎة من
جزء من مدخل الطريق البلدي Ãركز هذا ا◊ي ﬂصسصس للشسباب.
الصسحة .
توجد قيد اإل‚از .
العام اŸاضسي.

لتقليصص العجز الرهيب ‘ شضبه طبي :

أإزيد من  500مقعد بيدإغوجي
للموسشم إلتكويني بالعاصشمة

لسضÓم
 ⁄يكتمل عدد الوافدين لتأادية  5ركن ‘ ا إ

أإزيد من  1.4مليون حاج وصشلوإ إ ¤إلسشعودية ألدإء مناسشك إ◊ج

يوضضعان حيز اÿدمة شضهر نوفمÈ

مكتب بريدي وملحق إإدإري بلدي
بحي بن ششرقي ‘ قسشنطينة

ألسسبت  26أأوت  2017م
ألموأفق لـ  04ذي ألحجة  1438هـ
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لو¤
الرابطة اÎÙفة ا أ

وفاق سشطيف ‘ رحلة ا◊فاظ على اللقب من بوابة «الصشفراء»
ت- -ت- -واصس- -ل ،ال -ي -وم ،ف -ع -ال -ي -ات ا÷ول -ة
لو ¤لكرة
لو ¤للرابطة اÎÙفة ا أ
ا أ
القدم ،بإاجراء أاربع مواجهات تتقدمها
لو ¤ق- -م- -ة
م- -واج- -ه- -ت- -ان واع- -دت- -ان ،ا أ
لو ¤ب Úح -ام -ل ل -قب اŸوسس -م
ا÷ول -ة ا أ
ال -ف -ارط وف -اق سس -ط -ي -ف وضس-ي-ف-ه إا–اد
ا◊راشش Ãل -عب ال -ث -ام -ن م-اي بسس-ط-ي-ف
وال -ث-ان-ي-ة دارب-ي ع-اصس-م-ي سس-ت-ج-م-ع بÚ
إا–اد ال -ع-اصس-م-ة وال-واف-د ا÷دي-د ع-ل-ى
لول ن- - - -ادي ب - - -ارادو Ãل - - -عب
اÎÙف ا أ
«عمر حمادي» ببولوغ.Ú
ﬁمد فوزي بقاصش
حامل لقب أŸوسسم أŸنقضسي وفاق سسطيف
سس- -يسس- -ت -ق -ب -ل م -ن -افسس -ه إأ–اد أ◊رأشس أأم -ام
مدرجات شساغرة بسسبب ألعقوبة أŸسسلطة من
قبل ألرأبطة ألوطنية أÎÙفة على أأبناء عÚ
أل- -ف -وأرة ،ل -ك -ن أأشس -ب -ال أŸدرب «خ Òأل -دي -ن
ماضسوي» عازمون على –قيق نتيجة أيجابية
و–قيق أأفضسل أنطÓقة لبدأية تعبيد ألطريق
نحو –قيق موسسم أسستثنائي جديد وحصسد
أأل -ق -اب أأخ -رى ،ك -م -ا ج -رت ع -ل-ي-ه أل-ع-ادة م-ع
أأصس- -ح -اب أل -ب -ذل -ة ألسس -ودأء وأل -ب -يضس -اء ،ضس -د
منافسس بحلة جديدة وبÎكيبة بشسرية جديدة
م -غ -اي-رة ل-ت-لك أل-ت-ي ك-انت ع-ل-ي-ه ‘ ألسس-ن-وأت
أŸاضس-ي-ة ،ب-ع-د أن-ت-خ-اب م-ك-تب مسس Òج-دي-د
ب -ق -ي -ادة أل-رئ-يسس «ف-يصس-ل ب-ن سس-م-رة» وت-ع-يÚ
طاقم فني جديد بقيادة أŸدرب أıضسرم
«ي -ونسس إأف -ت -يسس -ان» و’ع -ب Úل -دي -ه-م أسس-م ‘
ألسساحة ألكروية وتغي Òسسياسسة ألنادي كليا
ألتي كانت تعتمد على جلب ’عب Úمغمورين
وأ’ك -ت -ف -اء ب -ل -عب أأدوأر ث -ان -وي -ة ‘ أل-ب-ط-ول-ة
أل-وط-ن-ي-ة ،أأشس-ب-ال «أف-ت-يسس-ان» سس-ي-ت-ن-ق-ل-ون إأ¤
سسطيف بعزÁة ألفوز وألعودة بالنقاط ألثÓث
لتقليل ألضسغط على أŸسسري Úألذين عانوأ
أأ’مرين خÓل أÒŸكاتو ألصسيفي أŸنقضسي
إ’عادة ترتيب أأ’مور ‘ ألبيت أ◊رأشسي.
سس -ي -ك-ون م-ل-عب «ع-م-ر ح-م-ادي» ب-ب-ول-وغÚ

مسسرحا للدأربي ألعاصسمي ب Úإأ–اد ألعاصسمة
ونادي بارأدو ‘ مبارأة ’ تقبل ألقسسمة على
أثن ،Úكون أإ’–اد يرغب ‘ –قيق فوزه
أأ’ول ‘ أل-ب-ط-ول-ة و–ق-ي-ق أن-طÓ-ق-ة م-ث-ال-ي-ة
خصس -وصس-ا أأن-ه سس-ي-ل-عب  7ج-و’ت م-ت-ت-الية ‘
ألعاصسمة قبل ألتنقل أ’ول مرة ‘ أŸوسسم،
أب -ت -دأء م -ن أ÷ول -ة أل -ث-ام-ن-ة ‘ ،ح Úي-ب-حث
أأشس- -ب- -ال أŸدرب أ’سس- -ب- -ا« Êخ- -وسس -ي م -اري -ا
نوغيز» عن –قيق أأول فوز لهم ‘ ألرأبطة
أÎÙف -ة أأ’و ¤ل -ك -رة أل -ق -دم وألÈوز ب -ق-وة
لصسنع أأسسماء لهم ‘ أÎÙف أأ’ول وأنتزأع
عقود أحÎأفية ،مثلما كان عليه أأ’مر مع
زم Ó-ئ -ه -م «ب -ن سس -ب-ع-ي-ن-ي» و»ع-ط-ال» ح-دي-ث-ا
و»مزيا »Êألذي تسس Òصسفقة أنتقاله إأ ¤نادي
«لوهار» ألفرنسسي ‘ ألطريق ألصسحيح.
سس -ي-ح-تضس-ن م-ل-عب ألشس-ه-ي-د «أأح-م-د زب-ان-ة»
ب -وه -رأن أŸب -ارأة أل -ت -ي سس -ت -ج-م-ع أŸول-ودي-ة
أÙلية بضسيفه ألوأفد أ÷ديد إأ–اد ألبليدة
‘ مبارأة تبدو ‘ متناول أأصسحاب أأ’رضس
أأمام منافسس عانى بعضس ألشسيء خÓل فÎة
ألتحضسÒأت بسسبب نقصس أأ’موأل وأŸمول،Ú
وه -و م -ا ق -د ي -ك -ون ‘ صس -ال-ح أأب-ن-اء أ◊م-ري

حّمار:

ألذين حضسروأ جيدأ وخاضسوأ تربصسا ناجحا
ع -ل -ى ك -ل أأ’صس -ع -دة ب -ت-ونسس ب-ق-ي-ادة أŸدرب
أل-ت-ونسس-ي «م-ع-ز ب-وع-ك-از» أل-ذي ي-ري-د ألتأاكيد
للموسسم ألثالث على ألتوأ‹ بأانه مدرب من
طينة ألكبار ،بعدما أأدى موسسم‡ Úيزين مع
كل من إأ–اد بلعباسس وسسريع غليزأن على
ألتوأ‹.
سس-ي-ك-ون أأنصس-ار شس-ب-ي-ب-ة أل-ق-ب-ائ-ل م-ع م-وع-د
’كتشساف ألشسبيبة بحلتها أ÷ديدة بعد رحيل
ألرئيسس «ﬁند شسريف حناشسي» من رئاسسة
ألفريق بعدما تربع على ألعرشس أ’زيد من
عشس - -ري - -ن سس- -ن- -ة ،وم- -ن دون شسك سس- -ي- -غ- -زون
أŸدرجات بعد سسنوأت من أŸقاطعة بسسبب
رفضسهم ألدأئم لبقاء ألرئيسس أأ’سسبق ،حيث
يسستقبلون شسبيبة ألسساورة ‘ مبارأة مفتوحة
ع -ل -ى ك -ل أ’ح -ت -م -ا’ت أأم -ام م-ن-افسس ي-ج-ي-د
ألتفاوضس خارج ألديار.
الÈنامج:
مولودية وهرأن  -أ–اد ألبليدة 17:00
أ–اد ألعاصسمة  -نادي بارأدو 19:00
شسبيبة ألقبائل  -شسبيبة ألسساورة 19:00
وفاق سسطيف  -أ–اد أ◊رأشس 19:00

سشنلعب على كل ا÷بهات ’ثراء خزينتنا با اأ’لقاب

سس-ي-ل-عب وف-اق سس-ط-ي-ف ح-ام-ل ل-قب أل-رأب-طة
أÎÙفة أأ’و ¤موبيليسس لكرة ألقدم على
ج- -م- -ي- -ع أأ’ل- -ق -اب أŸت -اح -ة ،خ Ó-ل أŸوسس -م
أل- -ك- -روي أ÷دي- -د ،ب- -حسسب م- -ا أأك -ده رئ -يسس
ألنادي حسسان حمار ،وأأوضسح حّمار بأان ألنسسر
أأ’سس -ود وك-ع-ادت-ه سس-ي-خ-وضس أŸوسس-م أ÷دي-د
ع-ل-ى ك-ل أ÷ب-ه-ات م-ن أأج-ل أل-ت-ت-وي-ج ب-ج-م-يع
أأ’لقاب أŸتاحة ،ويتعلق أأ’مر برأبطة أأبطال
إأف -ري -ق -ي -ا وأل-رأب-ط-ة أÎÙف-ة أأ’و ¤وك-أاسس
أ÷زأئر وكأاسس ألسسوبر وكأاسس ألعرب.
أأضساف حسسان حّمار أأنه ’ يحق له ألتنازل
عن أللعب على أأي جبهة كانت من أأجل –قيق
أ’سستمرأرية ‘ أ◊صسول على أأ’لقاب ألتي
تعد عرفا ‘ وفاق سسطيف بحمار أأو بدونه،
على حد تعبÒه ،مشسÒأ إأ ¤أأن أأهدأف ألنادي

أŸسسطرة خÓل ألعهدة أأ’وŸبية أ÷ارية ألتي
أنطلقت أŸوسسم ألرياضسي أŸنقضسي وسستدوم
إأ ¤غاية  2020تضسمنت إأثرأء خزأنة ألنادي

انتقالت

ب -خ -مسس -ة أأل -ق -اب ع-ل-ى أأ’ق-ل ،وق-د “ك-ن-ا ‘
أŸوسس -م أأ’ول م -ن -ه -ا ب -ال -ت-ت-وي-ج ب-ل-قب وأح-د
(ألبطولة ألوطنية) ،وكنا قاب قوسس Úأأو أأدنى
من –قيق أللقب ألثا Êلو’ خسسارتنا نهائي
كأاسس أ÷مهورية.
‘ ذأت ألسسياق ،كشسف نفسس أŸتحدث أأن
ألوفاق ‘ أŸوسسم ألرياضسي ألذي سسيسستهله
ألنسسر أأ’سسود باسستقبال أ–اد أ◊رأشس دون
جمهور ،أليوم ألسسبت ،على ألسساعة  19مسساء
Ãلعب  8ماي  1945بسسطيف سسيلعب من أأجل
ألتوأجد ‘ «ألبوديوم» ‘ ،منافسسة ألبطولة
أل -وط -ن -ي -ة وأل -ذه-اب إأ ¤أأب-ع-د ح-د ‡ك-ن ‘
منافسسة كأاسس أ÷زأئر وأللعب من أأجل ألتتويج
بكأاسس ألسسوبر وكأاسس ألعرب وألتأاهل إأ ¤دوري
›موعات رأبطة أأبطال إأفريقيا.

دÁبيلي ينضشم ا‹ برششلونة مقابل  105مليون زائد اŸكافآات
ت -ع -اق -د ف -ري -ق ب -رشس -ل -ون-ة أ’سس-ب-ا Êم-ع أŸه-اج-م
أل -دو‹ أل -ف -رنسس -ي ع -ث -م -ان دÁب -ي -ل -ي ق -ادم-ا م-ن
دور“وند أ’ŸاŸ Êدة خمسس سسنوأت مقابل 105
مÓي Úيورو إأضسافة إأ ¤أŸكافآات .
وقال نادي برشسلونة أليوم أ÷معة ‘ بيان «توصسل
ب -رشس -ل -ون -ة وب -وروسس -ي -ا دور“ون-د إأ ¤أت-ف-اق ح-ول
أنتقال عثمان دÁبيلي مقابل  105مÓي Úأأورو
باسستثناء أŸكافآات».وأأضساف أŸصسدر ذأته «سسيوقع
دÁبيلي عقدأ Ÿدة خمسس سسنوأتي وتصسل قيمة
ألبند أ÷زأئي إأ 400 ¤مليون أأورو» .من جانبه
أأوضسح دور“وند أن أŸكافاة ألتي سسيجنيها من
أنتقال دÁبيلي ألبالغ  20عاما تصسل ‘ حدها
أ’ع - -ل- -ى إأ 42 ¤م -ل -ي -ون أأورو ل-يصس-ب-ح أŸب-ل-غ
أ’جما‹  147مليون أأوروي ما يجعله ثا ÊأأكÈ
صسفقة ‘ تاريخ كرة ألقدم بعد صسفقة أنتقال
ألÈأزي -ل -ي ن -ي -م -ار م -ن ب-رشس-ل-ون-ة ب-ال-ذأت إأ¤
باريسس سسان جرمان ألفرنسسي مقابل 222
م- -ل- -ي- -ون أأورو م- -ط -ل -ع أغسس -طسس أ÷اري.
وسسيصسل دÁبيلي ( 7مباريات دولية مع
منتخب فرنسسا) ألذي أنتقل ألعام
أŸاضسي من رين ألفرنسسي أ¤
دور“ون -د م -ق -اب-ل  15مليون
أأورو ف- - -ق- - -ط- - -ي أ’ح - -د إأ¤
ب - -رشس - -ل - -ون- -ة وسس- -ي- -ج- -ري
ألفحوصسات ألطبية أ

لروتينية .وعاقب دور“وند مهاجمه ألفرنسسي ‘
 10أغسسطسس بعد رفضسة أ’نخرأط ‘ تدريبات
ألفريق بهدف ألضسغط على ألنادي أ’Ÿا Êلتسسريع
عملية أنتقالهي و ⁄يشسارك ‘ أŸبارأة أ’فتتاحية
لفريقه ‘ أŸوسسم أ÷ديد وألتي فاز فيها أ’سسبوع
أŸاضسي على مضسيفه فولفسسبورغ  .0-3كما
أسس -ت -ب -ع-د م-درب م-ن-ت-خب ف-رنسس-ا دي-دي-ي-ه ديشس-ان
دÁب -ي -ل -ي م -ن أل -تشس -ك -ي -ل-ة أل-ت-ي أع-ل-ن-ه-ا أÿم-يسس
Ÿوأجهة هولندأ ولوكسسمبورغ ‘ تصسفيات مونديال
 ‘ 2018روسسيا مÈرأ ذلك بأان ألÓعب ’ يتمرن
وبالتا‹ ’ Áكنه أللعب.
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بول بوت مدرب إا–اد العاصسمة:

18

هدفنا –قيق ا’نطÓقة القوية
بالفوز على نادي بارادو
أأع -رب أل -ب -ل -ج -ي -ك -ي ب -ول ب -وت م-درب إأ–اد
أ÷زأئ -ر (أل -رأب -ط -ة أأ’و ¤م -وب -ي -ل -يسس ل -ك-رة
ألقدم) عن رضساه على فريقه قبل أنطÓق
أŸوسس- - -م أل- - -ك - -روي  2018-2017رغ - -م أأن
ألتحضسÒأت  ⁄تكن ‘ أŸسستوى ‘‘أŸطلوب‘‘.
صسرح بول للموقع ألرسسمي ’–اد ألعاصسمة
ق-ائ‘‘ :Ó-ع-ل-ي-ن-ا أأن ن-ك-ون مسس-ت-ع-دي-ن ل-ل-م-وسسم
أ÷ديد ،أنطÓقة جيدة ‘ ألبطولة غالبا ما
ت -ك -ون م-ه-م-ة .بصس-رأح-ة  ⁄ن-ق-م ب-ت-حضسÒأت
جيدة ‘ ظل غياب سستة ’عب ،Úولكن خÓل
هذأ أأ’سسبوع شسعرت بأان أÛموعة متحمسسة
وﬁفزة.
أإ’رأدة وألثقة Ãثابة ألدأفع ألرئيسسي وهذأ
أأمر ‘ غاية أأ’همية‘‘ .رغم أأن أ’–اد يبقى
أŸرشسح أأ’ول على ألورق ،أليوم ألسسبت ،للفوز
أأمام أ÷ار نادي بارأدو Ãلعب بولوغ ،Úإأ’
أأن ألبلجيكي يبقى حذرأ أأمام تشسكيلة قادرة
على مباغتة ’عبيه وألظفر بالزأد ألكامل.
ق -ال م -درب ب -ورك -ي -ن-ا ف-اسس-و سس-اب-ق-ا ‘ ه-ذأ
ألصس- -دد‘‘ :سس- -ن- -ل -عب أأم -ام ف -ري -ق ت -وج ب -ل -قب
أل -رأب -ط -ة أل -ث-ان-ي-ة ‘ أŸوسس-م أŸاضس-ي ،ل-ق-د
ق -دم -وأ أأدأء ج -ي -دأ وسس-ي-ح-اول-ون ألسس Òع-ل-ى
نفسس ألوتÒة .علينا أأخذ أ◊يطة وأ◊ذر كي
نحقق أŸبتغى وضسمان نقاط أللقاء‘‘.
كان فريق بول بوت قد تدعم بخمسسة أأسسماء
خÓل فÎة أ’نتقا’ت ألصسيفية ويتعلق أأ’مر
ب -ك-ل م-ن أŸا‹ سس-وم-ي Ó-سس-ي-دي-ب-ي (م-ول-دي-ة
بجاية) ،عكاشسة حمزأوي (ناسسيونال ماديرأ
ألÈت -غ -ا‹/إأع-ارة Ÿوسس-م وأح-د) ،ف-وزي ي-اي-ا
(مولدية بجاية 3 /سسنوأت) ،رضسوأن شسÒيفي
(أ–اد ب-ل-ع-باسس 4/سس-ن-وأت) وأأسس-ام-ة شس-ي-ت-ة
(مولودية أ÷زأئر 4/سسنوأت).
أأضس- -اف م- -درب ‘‘أأ’ح- -م- -ر وأأ’سس- -ود‘‘‘‘ :إأن -ه -ا
أأسسماء نعرفها من قبل ما عدأ شسيتة ألذي
تعرفت عليه خÓل ألÎبصس ،لقد أأثبت قدرأته

ألفنية رغم أأنه عليه ألعمل أك Ìمن ألناحية
ألبدنية أ’نه عاد مؤوخرأ من إأصسابة كان يعاÊ
منها .نفسس ألشسيء بالنسسبة لÓعب يايا ألذي
يعا Êمن نقصس ‘ ألناحية ألبدنية ،إأنه يعمل
ب -إارأدة ك -بÒة م -ن أأج -ل أل -ع -ودة إأ ¤مسس -ت-وأه.
ألرئيسس قام بعمل كب ÒخÓل فÎة أ’نتقا’ت
ألصسيفية لضسمان صسفقات مهمة حتى نتجنب
سس -ي -ن-اري-و أŸوسس-م أŸاضس-ي أ’ن-ه م-ن ألصس-عب
ألعمل مع نفسس أأ’سسماء .علينا Œنب أ’رهاق
وإأعطاء قسسط من ألرأحة لكل ’عب‘‘.
وخ- -اضس أ’–اد ت- -ربصس- -ا –ضسÒي -ا Ÿدة 12
ي-وم-ا Ãدي-ن-ة إأزم ÒألÎك-ي-ة –سس-ب-ا ل-ل-م-وسسم
ألقادم وألذي أعتمد من خÓله ألبلجيكي على
ألناحية ألبدنية ألتي كانت ألنقطة ألرئيسسية.
أختتم بول بوت حديثه‘‘ :من ألصسعب أأن نبقى
ع- - -ل- - -ى ن- - -فسس أل- - -وتÒة ،أ’ن خ Ó- -ل ألÎبصس
أعتمدنا كثÒأ على ألناحية ألبدنية لÓعبÚ
لبناء قاعدة ‡يزة‘‘.

سسم Òبوجعران (مدرب ا–اد البليدة):

اŸششاكل التي واجهناها جعلت سشقف
طموحنا ’ يتجاوز ضشمان البقاء

سس -ي -ح-اول ف-ري-ق أ–اد أل-ب-ل-ي-دة ألصس-اع-د
أ÷ديد أ ¤بطولة ألرأبطة أÎÙفة أأ’و¤
موبيليسس لكرة ألقدم ،خÓل أŸوسسم أ÷ديد،
أŸصسارعة من أجل ألبقاء ضسمن أندية ألنخبة
نظرأ للظروف أŸالية و أ’إدأرية ألصسعبة ألتي
يتخبط فيها ،بحسسبما كشسفه كل من مدرب و
رئيسس ألفريق .
قال أŸدرب سسم Òبوجعرأن ألذي أسستلم
مهامه منذ حوأ‹ أأسسبوع Úأأنه وجد ألفريق
‘ حالة هشسة حيث تتكون معظم تشسكيلته من
ألشس- -ب- -اب أ÷دد أل- -ذي- -ن ل- -يسست ل- -ه -م أÈÿة
ألكبÒة ما عدأ بعضس ألعناصسر أÎÙفة و
ألتي ’ يفوق عددها ألسستة عناصسر.
كما أأن ألفريق يضسيف -بوجعرأن  ⁄ :يسستفد
خÓل أأ’شسهر أŸاضسية من تربصسات كبÒة
دأخل أأو خارج ألبÓد ما عدأ تربصس ÚأثنÚ
دأم -ا خ -مسس-ة أأي-ام ل-ك-ل وأح-د م-ن-ه-م-ا Ãل-عب
ب -رأك -ن -ي و ه -ي أل -فÎة أل -ت -ي وصس-ف-ه-ا ب-ال-غÒ
ألكافية للياقة و–ضس Òألفريق.
بخصسوصس سسعي ألفريق «أأ’خضسر وأأ’بيضس»
–ق- -ي- -ق أأل- -ق- -اب أأو أ‚ازأت خ Ó-ل أŸوسس -م
ألكروي أ÷ديد أعÎف سسم Òبوجعرأن أأنه ’
يطمح لهذأ بل سسيعمل فقط من أجل ألبقاء
‘ ألقسسم أأ’ول ’ن ألظروف ليسست موأتية
لتحقيق أأ’لقاب.
م -ن ج -ه -ت -ه ،أأك -د أل -رئ -يسس أ÷دي-د ألشس-اب
للفريق شسعيب عليم ( 28سسنة) وألذي ع Úمنذ
أأسس -ب -وع و سس -ي -ت -م ت -نصس -ي -ب -ه أل-رسس-م-ي ،خÓ-ل
أأ’سسبوع أŸقبل ‘ نفسس أ’أمر وقال أأنه وجد
أل -ف -ري-ق «‘ ح-ال-ة ي-رث-ى ل-ه-ا» ح-يث  ⁄ي-ت-ل-ق

ألÓعبون أأجورهم منذ عدة أأشسهر باإ’ضسافة
إأ ¤ألديون أÎŸأكمة عليه.
ذكر شسعيب عليم ألذي قبل بهذأ أŸنصسب
ك -م -ا ق -ال -ب -دأف-ع ح-ب-ه ل-ل-ف-ري-ق أل-ذي ك-اني- -ن- -اصس- -ره م -ن -ذ ن -ع -وم -ة أأظ -ف -اره أأن ج -م -ي -ع
أŸصس -اري -ف أل-ت-ي ” إأن-ف-اق-ه-ا ع-ل-ى أل-ف-ري-ق،
خÓل أأ’يام ألقليلة أŸاضسية (تربصسات  -نقل
 إأدأرة  )...و أŸقدرة بأازيد من  8مÓي Úدجهي من أأموأله أÿاصسة ،كما سسيتوجب عليه
قبل نهاية شسهر أوت أ÷اري دفع أأجور
ألÓعب Úو ألطاقم ألتقني و ألتي تبلغ حوأ‹
 16مليون دج أأيضسا من أأموأله أÿاصسة.
كشسف ذأت أŸسسؤوول أنه تلقى وعودأ من
ألسسلطات ألو’ئية Ÿسساعدة ألفريق و هو ‘
أنتظار ذلك دأعيا صسناعيي ألو’ية و ألبالغ
عددهم أأك Ìمن  2000متعامل أقتصسادي أإ¤
إأنقاذ ألفريق .

للعاب القوى بلندن
بطولة العا ⁄أ

الكششف عن ثÓث حا’ت لتعاطي اŸنششطات

أأع--ل--نت وح--دة أل--ن--زأه--ة أŸسس-ت-ق-ل-ة ب-ا’–اد
’ل--ع--اب أل--ق--وى ‘ ،وقت م-ت-أاخ-ر م-ن
أل--دو‹ أ
مسساء أÿميسس ،أأن أختبارأت أŸنشسطات ألتي
أأج--ريت خÓ--ل ب--ط--ول--ة أل--ع--ا ⁄أل--ت--ي أأق-ي-مت
مؤوخرأ بالعاصسمة ألÈيطانية لندن ،كشسفت عن
’ي-ج-اب-ي-ة
ثÓ--ث ح--ا’ت ف--ق--ط م--ن أل-ن-ت-ائ-ج أ إ
ل----------ت----------ح----------ال----------ي----------ل أل----------ع----------ي---------ن---------ات.
أأوضسحت وحدة ألنزأهة (إأيه.آأي.يو) أأن أأيا من
ألعينات ألثÓث ’ ،تخصس رياضسي Úفائزين
Ãي----دأل----ي----ات خÓ----ل ب----ط---ول---ة أل---ع---ا ،⁄وأأن

’يجابية ألتي
ألتحقيقات جارية بشسأان ألنتائج أ إ
كشس---فت ع---ن م---وأد ﬁظ---ورة ‘ أل---ع---ي---ن--ات.
جرى سسحب و–ليل إأجما‹  1513من عينات
ألدم وألبول أعتبارأ من  31جويلية أŸاضسي،
ضسمن إأجرأءأت مكافحة أŸنشسطات ببطولة
’لعاب ألقوى ألتي أأقيمت ‘ لندن بÚ
ألعا ⁄أ
م--------------------------ن أأوت أ÷اري.
أل-------رأب------ع و13
ق--ال ب--ريت ك--ل--وث ،Òرئ--يسس وح--دة أل--ن-زأه-ة
«خÓل ألبطولة ،كان هناك تفاعل قوي وردود
ف-ع-ل إأي-ج-اب-ي-ة م-ن ج-انب أل-ري-اضس-ي Úوأل-فرق

أل--دأع--م--ة ل--ه-م ،إأزأء ع-م-ل وح-دة أل-ن-زأه-ة ‘
أأل--ع--اب أل--ق--وى» ،وأأضس--اف «ك--ان أأم-رأ م-ري-ح-ا
ÓطÓع
للغاية أأن يظهر ألرياضسيون تعطشسا ل إ
’مور أŸتعلقة بوحدة ألنزأهة ،ومعرفة
على أ أ
أأفضس--ل ط-رق ل-ل-مسس-اع-دة ‘ أل-ت-مسسك ب-ال-ق-ي-م
أ◊ق----------ي----------ق----------ي----------ة ل----------ل----------ري---------اضس---------ة».
’شس---ارة إأ ¤أأن ج---م---ي---ع أل---ع---ي---ن---ات
Œدر أ إ
أŸسسحوبة من ألرياضسي Úتخزن Ÿدة عشسرة
’ع--ادة –ل--ي--ل--ه-ا م-ع ظ-ه-ور أأي ط-رق
أأع--وأم ،إ
جديدة للتحليل ،خÓل هذه ألفÎة.

á°VÉjQ

السسبت  26أاوت  2017م
الموافق لـ  04ذي الحجة  1438هـ

–سضبا Ÿواجهة زامبيا ‘ تصضفيات اŸونديال 2018

«اÿضضر» ‘ تربصش هذا ا’ثن Úبسضيدي موسضى
لوراق الرابحة اŸتبقية
الكاراز ‘ البحث عن ا أ

ضض-ب-ط م-درب اŸن-ت-خب ال-وط-ن-ي اخ-ر الÎت-ي-ب-ات اŸت-ع-ل-ق-ة بÎبصص اŸن-ت-خب ال-وط-ن-ي– ،سض-ب-ا Ÿواج-هة نظÒه الزامبي ‘ اطار
مباريات ا÷ولة الرابعة لتصضفيات كأاسص العا 2018 ⁄بروسضيا.
عمار حميسضي
 ⁄يÎك التقني ا’سسبا Êأاي شساردة أاو واردة
إا’ و قام بدراسستها رفقة مسساعديه و هذا
بالنظر ’همية اŸباراة التي تعد مفصسلية ‘
مشسوار «اÿضسر» و مشسواره كمدرب .
ينطلق تربصش اŸنتخب الوطني اأ’ول لكرة
القدم ،يوم اإ’ثن Úالقادم ،اسستعدادا Ÿواجهة
زام -ب -ي -ا ‘ ا÷ول -ت Úال -ث -ال -ث -ة وال -راب -ع-ة م-ن
تصسفيات مونديال روسسيا .2018
ي -خ -وضش اÿضس-ر ل-ق-اء ا÷ول-ة ال-ث-ال-ث-ة ،ي-وم
السسبت  2سسبتم Èبالعاصسمة الزامبية لوزاك،
بينما سستحل البعثة ا÷زائرية هناك يوم 31
أاوت اŸقبل على م Ïرحلة خاصسة مباشسرة
من مطار ا÷زائر الدو‹ .
على أان تعود على م Ïرحلة خاصسة أاخرى
إا ¤مدينة قسسنطينة مباشسرة لتحضس Òمباراة
ا÷ول -ة ال -راب -ع -ة م -ن ال -تصس -ف -ي -ات أام -ام ذات
اŸن- -ت- -خب ‘ اÿامسش م- -ن شس- -ه -ر سس -ب -ت -مÈ
ال- -داخ -ل Ãل -عب الشس -ه -ي -د ح -م Ó-وي ح -يث
سسيقيم اÿضسر بفندق «اŸاريوت «.
سس-ي-ن-ط-ل-ق ت-ربصش اÿضس-ر ب-اŸرك-ز ال-ت-ق-ني
لسسيدي موسسى ،يوم  28أاوت ‘ أاول أايام الفÎة
ال -دول -ي -ة ل -ل -ف -ي -ف-ا ،ب-حضس-ور الÓ-ع-ب Úال-ذي-ن
سسيختارهم اŸدرب لوكاسش أالكاراز ويتدربون
باŸركز التقني إا ¤غاية موعد سسفرهم ،يوم
اÿميسش القادم .
من جهة أاخرى ،كلف الناخب الوطني لوكاسش
أال -ك -اراز مسس -اع -دي -ه اإ’سس -ب -ان -ي Úخ -يسس -وسش
كناداسش وميغيل أا‚يل كامبوسش Ãتابعة بعضش
ال Ó-ع -ب ÚاÙل-ي ‘ Úج-ول-ة اف-ت-ت-اح ب-ط-ول-ة
ال -راب -ط -ة اÎÙف -ة اأ’و ،¤أامسش ا÷م -ع-ة و
اليوم السسبت .
سس -ي -ك -ون مسس -اع -دا أال-ك-اراز ،ال-ي-وم السس-بت،
ح -اضس -ري -ن Ãدرج -ات م -ل -عب الشس -ه-ي-د ع-م-ر

حمادي ‘ بولوغŸ Úتابعة الداربي العاصسمي
ب Úفريقي ا–اد العاصسمة والصساعد ا÷ديد
إا ¤دوري اأ’ضسواء نادي بارادو.
بحسسب مصسدرنا ،فإان اŸدرب الوطني وضسع
نصسب عينيه بعضش اأ’سسماء اÙلية التي قد
تدعم تشسكيلة اÿضسر خÓل الÎبصش القادم
اŸقرر ‘ نهاية شسهر أاوت ا÷اري .
هذا –سسبا للمواجهت Úا◊اسسمت ÚلزمÓء
رياضش ﬁرز أامام منتخب زامبيا ذهابا وإايابا
يومي  2و 5سسبتم ‘ Èإاطار ا÷ولت Úالثالثة
والرابعة من تصسفيات مونديال روسسيا 2018
ال- -ل- -ت Úسس- -ت- -فصسÓ- -ن بشس- -ك -ل ك -ب ‘ ÒمصسÒ
منتخبنا الوطني فيما تبقى من مشسواره ‘
تصسفيات كأاسش العا. ⁄
بعد أان تقلصست حظوظه ‘ الذهاب إا¤
روسسيا بسسبب بدايته اŸتعÌة وتضسييعه أاربع
ن -ق -اط م -ن أاول ج -ول -ت Úح -يث ف -رضش ع -ل -ي-ه

م -ن -ت -خب ال -ك -ام -رون ن -ت -ي-ج-ة ال-ت-ع-ادل داخ-ل
قواعده Ãلعب مصسطفى تشساكر ‘ البليدة
وسس -ق -ط ‘ اŸب -اراة ال -ث -ان -ي -ة أام -ام م -ن-ت-خب
نيجÒيا على أارضش هذا اأ’خ ÒبثÓثية لهدف
.
لعل أابرز الÓعب Úالذين سسيتابعهم مسساعدا
أالكاراز اŸرشسح Úلقائمة اŸنتخب الوطني
أام -ام زام -ب -ي -ا ه -ي اأ’سس -م -اء ال-ت-ي ت-أال-قت م-ع
اŸن- -ت- -خب ال- -وط- -ن -ي اÙل -ي ‘ اŸواج -ه -ة
اŸزدوجة أامام منتخب ليبيا ‘ تصسفيات كأاسش
إافريقيا للمحلي Úالتي عرفت إاقصساء منتخبنا
الوطني .
حيث سسمح هذا اŸوعد للمدرب الوطني
ل -وك -اسش أال -ك -اراز ال -ذي أاشس -رف ب-ن-فسس-ه ع-ل-ى
ﬁليي اÿضسر باكتشساف عدة ’عب Úعلى
غ- -رار ع- -ب- -د الÓ- -وي وم- -زي -ان ’ع -ب -ي ا–اد
العاصسمة وا ‹ÓŸمهاجم بارادو .

بعد اسضتبعاد عدة عناصضر مهمة وتوجيه الدعوة لÓعب Úشضبان

الصضحافة الزامبية متشضائمة من امكانية –قيق ا’نتصضار

فجر مدرب منتخب زامبيا ويدسسون نايريندا ،قنبلة من العيار الثقيل ،عشسية مواجهة اŸنتخب ا÷زائري ‘
تصسفيات كأاسش العا 2018 ⁄عندما أاكد أان اعتماده على ’عب Úشسبان ‘ القائمة التي أاعلن عنها الثÓثاء
والتي سسيواجه بها «اÿضسر» ،وسسط Œاهله لعدد من ركائز تشسكيلة «الرصساصسات النحاسسية»
ي-ن-زل أاشس-ب-ال اإ’سس-ب-ا Êل-وك-اسش سس- -ي -غ -يب ع -ن م -ب -اراة «اÿضس -ر»
جاء عقب Ÿسسه لتخاذل بعضش
ال-ع-ن-اصس-ر ال-ق-دÁة وم-ن أاب-رزه-م أال -ك -اراز ضس -ي-وف-ا ع-ل-ى اŸن-ت-خب ب- -داع- -ي ال- -ع- -ق- -وب- -ة ،ح -يث أاك -د
الÓعب ÚاÎÙف Úفوق أارضسية ال- -زام- -ب- -ي ‘ ال- -ث -ا Êم -ن شس -ه -ر وي -دسس -ون ن -اي -ري -ن -دا ب -خصس-وصش
اŸي - - -دان ،فضس  Ó- - -ع - - -ن أام- - -ور سس -ب -ت -م ÈاŸق -ب -ل ،ع -ل -ى م -ل -عب اأ’خ Òأان -ه ’ي-زال غ-اضس-ب-ا ع-ل-ي-ه
إانضس -ب -اط -ي-ة أاخ-رى ك-انت Ãث-اب-ة «هÒوسش ال -وط -ن -ي» ب -ال -ع -اصس-م-ة ب-ع-د ف-ع-ل-ت-ه «غ Òاأ’خÓ-ق-ية» ‘
ال -ق -ط -رة ال -ت -ي أاف-اضست ال-ك-أاسش« ،لوزاكا» ضسمن ا÷ولة الثالثة من أاحد الÎبصسات اأ’خÒة ،مفضسÓ
وال -ت -ي أاك -د بشس-أان-ه-ا أان-ه-ا السس-بب ال -تصس -ف -ي -ات اŸون-دي-ال-ي-ة  ،2018عدم اÿوضش ‘ القضسية ،والتي
ال -رئ -يسس -ي ‘ ق -رار اع -ت -م-اده ‘ على أان يلتقي اŸنتخبان ›ددا أاكد بشسأانها انها ’ تختلف كثÒا
ق-ائ-م-ة الـ 31ع- -ن ’ع -ب Úج -دد ع- -ل- -ى م- -ل -عب الشس -ه -ي -د «ﬁم -د عن اكتشسافه مغادرة الثنائي لونغو
حمÓوي» بقسسنطينة ‘ اÿامسش وسسونزو Ÿقر الÎبصش نحو حانة
أابرزهم من اÙلي.Ú
‘ سس -ي -اق م -تصس -ل ،ق -ال ال-ت-ق-ن-ي م -ن الشس-ه-ر ذات-ه ◊سس-اب م-ب-اراة ‘ سس -اع -ة م -ت -أاخ-رة وال-ت-ي ك-انت
الزامبي ‘ تصسريحات إاعÓمية اإ’ي- -اب.م- -ن ج- -ه- -ة أاخ -رى ،ق -رر ت -ت-واج-د ع-ل-ى م-ق-رب-ة م-ن م-ك-ان
ﬁلية أانه سسيعتمد كثÒا على اŸدرب الزامبي تسسليم ا◊ارسش تربصش منافسش اŸنتخب الوطني
Óط -اح -ة ك -ي -ن-ي-دي م-وي-ن شس-ارة ال-ق-ائ-د ‘ قرر ا’–اد الزامبي لكرة القدم
ال- -ع- -ن -اصس -ر اÙل -ي -ة ل  -إ
بـ»اÿضسر» بعد أان حققوا التأاهل اŸواجهة اŸقبلة أامام التشسكيلة ب-رئ-اسس-ة ،أان-درو ك-ام-ان-غ-ا ،ت-نحية
إا ¤ك -أاسش إاف -ري-ق-ي-ا ل-ل-م-ن-ت-خ-ب-ات الوطنية ،بعد ما قرر بشسكل نهائي ط- -ب- -يب اŸن -ت -خب اأ’ول ،ج -ورج
اÙلية التي سستجرى ‘ كينيا ‘ نزعها من رينفورد كا’با’ ،عب م -اغ -وان-دي م-ن م-ه-ام-ه ك-ط-ب-يب
تي بي مازمبي الكونغو‹ ،والذي لتشسكيلة «الرصساصسات النحاسسية»،
عام .2019

عشس- -ي- -ة م- -واج- -ه -ة «اÿضس -ر» ‘
تصس - -ف- -ي- -ات ك- -أاسش ال- -ع- -ا2018 ⁄
ب- -روسس- -ي- -ا ،وذلك ع- -ل -ى خ -ل -ف -ي -ة
مشساهدته ‘ اجتماع مع معارضش
سسياسسي أاطلق سسراحه ‘ الـ 16
من شسهر أاوت ا÷اري ،وذلك بعد
ا’نتقادات الÓذعة التي أاطلقها
‘ ح- -ق رئ- -يسش ال- -بÓ- -د إاي -دغ -ار
لونغو ،فضس Óعن تشسويه سسمعة
اأ’خ ،Òح - - - - - -يث أاك- - - - - -د ا’–اد
ال-زام-ب-ي ل-ل-ك-رة أان ال-ق-رار ات-خ-ذ
حفاظا على اسستقرار البÓد.
‘ سس- -ي- -اق آاخ- -ر ،شس -رع م -درب
منتخب زامبيا ،ويدسسون نÒيندا،
‘ ح -رب -ه ال -ن -فسس-ي-ة ضس-د ’ع-ب-ي
اŸن -ت -خب ا÷زائ -ري وم -درب -ه-م
اإ’سس -ب -ا Êل -ويسش ل -وك-از أال-ك-اراز،
عندما أاكد قدرة منتخب بÓده
ع- -ل- -ى اإ’ط- -اح -ة بـ «اÿضس -ر» ‘
اŸواج - -ه - -ت ÚاŸرت - -ق- -ب- -ت ÚبÚ
اŸنتخب ‘ Úالـ  2من سسبتمÈ
ا÷اري ع - -ل - -ى م- -ل- -عب «هÒوسش
ال -وط -ن -ي» ب -ال-ع-اصس-م-ة «ل-وزاك-ا»،
◊سساب لقاء الذهاب ،قبل لعب
مواجهة اإ’ياب ‘ الـ  5من الشسهر
ذاته على ملعب الشسهيد «ﬁمد
حمÓوي» بقسسنطينة.
ق-ال ال-ت-ق-ن-ي ال-زام-ب-ي ،إان-ه ي-عول
ع -ل -ى ق -ائ -م -ة ال Ó-ع -ب Úالشس-ب-ان
الذين سسيعتمد عليهم ‘ اŸوعد
اŸقبل ،للعودة بقوة ‘ التصسفيات
اŸون- -دي- -ال- -ي- -ة ،خصس- -وصس -ا ب -ع -د
ال-ت-ع-ادل اإ’ي-ج-اب-ي ال-ذي ع-اد ب-ه
زمÓ- -ء ك- -ا’ب- -ا م- -ن ال- -ع- -اصس- -م -ة
«ي- - -اون- - -دي» خ Ó- -ل م - -واج - -ه - -ة
ال- - -ك- - -امÒون◊ ،سس- - -اب ا÷ول - -ة
ال- - -ث - -ان - -ي - -ة م - -ن ال - -تصس - -ف - -ي - -ات
اŸون- -دي -ال -ي -ة .أاك -د نÒي -ن -دا ‘
تصس -ري -ح -ات إاعÓ-م-ي-ة خ ّصش ب-ه-ا
الصسحافة الزامبية اÿميسش أانه
سسيعتمد على تشسكيلة شسابة لهزم
اŸنتخب ا÷زائري ذهابا وإايابا،
ب - - -ه - - -دف ال- - -ع- - -ودة ‘ سس- - -ب- - -اق
اŸونديال».

 info@ech-chaab..comالعدد
www.ech-chaab.com
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للقاب
‚وم اÒŸنغي يسضتحوذون على غالبية ا أ

رونالدو يتّوج بجائزة أافضضل ’عب بأاوروبا

ت u-وج ال -ن -ج-م الÈت-غ-ا‹ ك-ريسس-ت-ي-ان-و رون-ال-دو،
م -ه -اج -م ري -ال م -دري -د ،أاول أامسش اÿم -يسش،
بجائزة أافضسل ’عب ‘ أاوروبا للمرة الثالثة ‘
مسسÒت-ه .ت-فs-وق ك-ريسس-ت-ي-ان-و ،ع-ل-ى م-ن-افسس-ي-ه
ال -ث -ن -ائ -ي اأ’رج -ن -ت -ي-ن-ي ل-ي-ون-ي-ل م-يسس-ي‚ ،م
ب- -رشس- -ل -ون -ة ،وج -ان -ل -وي -ج -ي ب -وف -ون ،ح -ارسش
جوفنتوسش.
أاع -ل -ن ال -ي -وي -ف -ا ع -ن الÓ-عب ال-ف-ائ-ز ب-ه-ذه
ا÷ائ -زة ،ال -ت -ي ب -دأات م -ن-ذ ع-ام  ،2011ع-ل-ى
ه - -امشش ق - -رع - -ة دور اÛم - -وع- -ات ل- -دوري
اأ’ب- -ط- -ال ال- -ت- -ي أاق- -ي- -مت Ãدي -ن -ة م -ون -اك -و
الفرنسسية.
ُت -ع t-د ه-ذه ه-ي اŸرة ال-ث-ال-ث-ة ،ال-ث-ان-ي-ة ع-ل-ى
ال -ت -وا‹ ،ال -ت -ي ي -ت -وج ف -ي -ه -ا ق -ائ-د اŸن-ت-خب
الÈتغا‹ با÷ائزة بعد عامي  ،2014والعام
اŸاضس- -ي ،ل- -ي- -فضش الشس- -راك- -ة م- -ع م- -ن- -افسس -ه
التقليدي ميسسي الذي أاحرز ا÷ائزة عامي
.2015
 ،2011و
قاد رونالدو ،حامل الكرة الذهبية أ’فضسل
’عب ‘ العا ⁄العام اŸاضسي ،فريقه إا¤
ا’حتفاظ بلقب دوري أابطال أاوروبا اŸوسسم
اŸاضسي ،وتوج هداًفا للمسسابقة بـ  12هدًفا،
ب-اإ’ضس-اف-ة ’سس-ت-ع-ادة ل-قب ال-ل-ي-غ-ا ال-غائب عن
خ -زائ -ن ال -ف -ري-ق اŸل-ك-ي م-ن-ذ م-وسس-م .2012
ك -م -ا ت -وج ب -داي -ة الشس-ه-ر ا÷اري ب-ل-قب ك-أاسش
السس- -وب- -ر اأ’وروب- -ي ع- -ل -ى حسس -اب م -انشسسسÎ
يونايتد ،حامل لقب الدوري اأ’وروبي (.)1-2
قال رونالدو عقب تسسلمه ا÷ائزة من يدي

رئ - -يسش ا’–اد ،السس - -ل - -وف- -ي- -ن- -ي أال- -كسس- -ن- -در
تشس -ي -ف -ري-ن« ،أان-ا أال-عب ‘ ف-ري-ق ك-ب Òل-ل-غ-اي-ة
يعطيني ا◊افز الÓزم» .أاكد ‘ الوقت ذاته
أانه «يعشسق» كرة القدم ويحب الفوز با’لقاب
ع - -ل - -ى اŸسس - -ت - -وي Úال - -ف - -ردي وا÷م- -اع- -ي.
ك -ان ك -ريسس -ت -ي-ان-و ،ت-وج أاي ًضس-ا ب-ج-ائ-زة أافضس-ل
م - -ه - -اج - -م ‘ اŸوسس- -م اŸاضس- -ي ،ك- -م- -ا ف- -از
الكرواتي لوكا مودريتشش ،زميل رونالدو ‘
ري -ال م -دري -د ،ب -ج -ائ-زة أافضس-ل ’عب وسس-ط،
وسسÒج -ي -و رام -وسش ،ب -ج-ائ-زة أافضس-ل م-داف-ع،
فيما اقتنصش جيجي بوفون‚ ،م جوفنتوسش،
بجائزة أافضسل حارسش مرمى.

حصس -د ال Ó-عب اإ’سس-ب-ا Êال-دو‹ ،سسÒج-ي-و
رام -وسش ،ق -ائ -د ري -ال م-دري-د ،ج-ائ-زة أافضس-ل
م- - -داف - -ع خ Ó- -ل اŸوسس - -م اŸاضس - -ي ،ع - -ل - -ى
ه -امشش م -راسس -م إاج -راء ق -رع -ة دوري أاب-ط-ال
أاوروبا.
فاز ريال مدريد بدوري أابطال أاوروبا ‘
اŸوسسم اŸاضسي ،للمرة الثانية على التوا‹،
بعد التفوق ‘ النهائي على جوفنتوسش بنتيجة
 .1-4تفوق راموسش ‘ طريقه للجائزة على
زميله ‘ الفريق ،الÈازيلي مارسسيلو ،إاضسافة
للمدافع اإ’يطا‹ الدو‹ ،ليوناردو بونوتشسي،
’عب ج-وف-ن-ت-وسش السس-اب-ق ،واŸن-ت-ق-ل مؤوخًرا
لنادي ميÓن .قال اإ’سسبا ÊسسÒجيو راموسش،
قائد ريال مدريد ،إان فريقه قادر على الفوز
ب -دوري أاب -ط -ال أاوروب -ا ل -ل -م -رة ال -ث-ال-ث-ة ع-ل-ى
ال- -ت -وا‹ ،وذلك ع -قب ف -وزه ب -ج -ائ -زة أافضس -ل
مدافع ‘ القارة ،خÓل مراسسم حفل قرعة
دوري أابطال أاوروباŸ ،وسسم .2018 - 2017
سُس-ئ-ل رام-وسش ب-ع-د اسس-تÓ-م-ه ل-ل-ج-ائ-زة ،عن
إام -ك -ان -ي -ة ف -وز ف-ري-ق-ه ب-دوري اأ’ب-ط-ال ه-ذا
اŸوسسم ،فقال« :نحن على الطريق الصسحيح
لصس-ن-ع ال-ت-اري-خ ،وال-ت-ت-وي-ج ل-ل-م-رة ال-ث-الثة على
التوا‹» .أاضساف« :لدينا ›موعة فريدة من
ن-وع-ه-ا ،وق-ادرة ع-ل-ى –ق-ي-ق أاه-داف-ه-ا ،ل-ق-د
قدمنا سسنة جيدة جًدا ،وباتباع هذا اŸسستوى،
نحن قادرون على اتخاذ خطوة هامة نحو
ا’سستمرار» .أاوقعت القرعة الفريق اŸلكي
ح- -ام- -ل ال -ل -قب ‘ اŸوسس -م ÚاŸاضس -ي‘ ،Ú

›موعة وصسفها راموسش»بالتنافسسية للغاية»،
م -ع ب -وروسس -ي -ا دور“ون -د اأ’Ÿا ،Êت -وت -ن -ه -ام
ه- -وتسس- -ب Òاإ’‚ل- -ي- -زي وأاب- -وي- -ل ن- -ي -ق -وسس -ي -ا
القÈصسي .أاعرب الÓعب الدو‹ عن شسعوره
بـ»الفخر» لفوزه بجائزة أافضسل مدافع ،وكونه
اإ’سسبا Êالوحيد الذي رشسح ÷وائز «اليويفا».
أاك -م -ل« :ه -ذا ي -وم سس -ع -ي -د ب-ال-نسس-ب-ة ‹ ،ف-ه-و
ت -ع -ويضش ب-ع-د ك-ل ال-وقت ال-ذي ك-رسس-ت-ه ل-ك-رة
القدم.

راموسش أافضضل مدافع

..والكرواتي مودريتشش أافضضل وسضط ميدان

تّوج الكرواتي لوكا مودريتشش’ ،عب خط
وسس- -ط ري -ال م -دري -د اإ’سس -ب -ا ،Êب -ج -ائ -زة
ا’–اد اأ’وروب- -ي ل- -ك- -رة ال -ق -دم (ي -وي -ف -ا)
أ’فضسل ’عب خط وسسط ،خÓل اŸوسسم
اŸاضسي ،أاول أامسش اÿميسش ،خÓل حفل
سس- -حب ق- -رع- -ة دور اÛم -وع -ات ل -دوري
أابطال أاوروبا.
قال الÓعب الكرواتي« :ح Úتنتقل لفريق
مثل ريال مدريد“ ،ر بأاشسياء تعتقد أانها
سستحدث ،لقد اسستطعنا معا –قيق لقبÚ
متتالي ‘ Úالتشسامبيونزليغ ،وسسنتمكن من
تكرار ذلك بنفسش الطريقة ،هدفنا دائما
هو تقد Ëأافضسل ما Áكننا» .أاعرب ‚م
ري -ال م-دري-د ع-ن سس-ع-ادت-ه ب-ا÷ائ-زة ال-ت-ي
ت -ف -وق ف -ي -ه -ا ع -ل -ى زم -ي -ل -ي -ه ‘ اŸل -ك -ي،
الÈازيلي كاسسيمÒو واأ’Ÿا Êتو Êكروسش،
م -ؤوك -دا أان-ه-م-ا سس-اع-داه ع-ل-ى –ق-ي-ق ذلك
ب -اإ’ضس-اف-ة أايضس-ا ل-ل-م-درب Úال-ذي-ن ع-ل-م-وه
أاشس- - - - - - - - - - - - - - - -ي - - - - - - - - - - - - - - -اء ك - - - - - - - - - - - - - - -ثÒة.
عن عقوبة اإ’يقاف ÿمسسة مباريات التي
وق- -ع- -ه- -ا ا’–اد اإ’سس- -ب -ا Êع -ل -ى زم -ي -ل -ه
الÈتغا‹ كريسستيانو رونالدو ،قال« :نحن
نفتقد كريسستيانو كثÒا ‘ هذه اŸباريات،
ولكن ا÷وائز التي تسسلمها اليوم (أافضسل
’عب وأافضس -ل م -ه -اج-م ‘ أاوروب-ا) ت-ظ-ه-ر
قيمة اŸوسسم الذي قدمه (،)2017-2016
نحن جميعا بجانبه.

: OGó``````YGE
áæ«eCG.ê
السسبت  ٢٦أاوت  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٠٤ذي الحجة  ١٤٣٨هـ
العـ ـدد١٧٤٢٣ :

koutoufcom@gmail.com
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فالك فال اÒÿ

‘ حّبـك يا بـÓدي

ا◊مل

لنا الله في كل حديث نعجز
عن حكايته ياحمل..رفالهدوء
نـع ـيم« ..وال ّصسمت حياة ومابين
اأ’ثنين تفاصسيل» ’ُيدركها أاحد.

الثور

عندما تريد إان تقول شسيئا
ياثور ..فهناك العديد من
اأ’سساليب وأانت من تختار ..حاول
أان تكسسب بكلمتك وروعتها قلب وروح من
تحادث ،فينبهر بك وبأاخÓقك.

ا÷وزاء

من بعيد ادعوك يا أاملي
من بعيد أادعوك يا أاملي
وأاهتف من بعيد
أانا لم أازل للحب
للحب الوحيد
للذكريات الخالدة
للزفرات الصصاعدة
يوم المسصير إالى الفدا
وغداة تلبية النداء
صصوت بÓدي يا حبيبي
صصوت أاعز من الحبيب
صصوت الجزائر يا حبيبي

اعتبر من تحبّه يا صسديقي
الجوزاء« ..صسديـقا» .فالصسداقة
طويلة ،أاما المحبّة فهي مجرد
كـÓم.

حكم و
^
ي
م - -ن - -ح- -
سصيرى بك ف- -ق- -ط
في إاخت
سصبًبا ليحبك Óفك عنه
أاكثر و ل
ل- -ت- -ركك وح- -ي- -دا يسس عذًرا
،
سص -ي -ت-ح-دى أان-ان-ي -سص- -ي- -ح -بك
ت-
من أاجل البقاء ف ه و غ-روره
ي حياتك.
^ إان الله ’
اليأاسس ليقتل يرسصل الينا
نا
إالينا ليوق بل يرسصله
ظ
فينا حياة
جديدة.

أأمثال

^ أان الرجل العادي يمشصي بمعدل  20أالف
خطوة يومياً  ..أاي في خÓل  80سصنة يكون قد
طاف حول العالم سصتة مرات؟.
^ أان نبضصات القلب تتأاثر بحجم الجسصم  ،فعدد ضصربات
’نسصان العادي ثمانين ضصربة في الدقيقة  ..و في
قلب ا إ
الفيل  25ضصربة في الدقيقة  ..و في الفأار  700ضصربة في
الدقيقة  ..أاما قلب العصصفور فعدد ضصرباته  1000ضصربة
في الدقيقة؟.

ح

ل العدد السصابق
^ا إ
’برة.

أبتسسم
كان رجل م ّسصن يعتزم الزواج من
فتاة شصابة فقال له صصديقه:
يبدو أانك فقدت صصوابك ،أانت
’ن في السصتين وهي في
ا آ
العشصرين ،وبعد عشصرين عاما
سصتكون أانت في الثمانين وهي في
’ربعين.فّرد العريسس الكهل :لقد فكرت في
ا أ
ذلك مليا ،ولكن عندما يحين ذلك الوقت،
أاسصتطيع أان أاحصصل على الطÓق وأاتزوج فتاة
أاخرى في العشصرين.
^ كتب رجل إالى أابيه ،كتبت إاليك يا أابت نحن
كما يسصرك الله ،لم يحدث علينا بعدك إا’
كل خير ،غير أان حائط لنا وقع على أامي
وأاخي الصصغير وأاختي والجارية والحمار
والديك والشصاة ولم يفلت غيري
والسصÓم.

ف- -ي إاح- -دى ال -ج -ام -ع -ات حضس -ر أاح -د
ال- - -طÓ- - -ب م- - -ح - -اضس - -رة ف - -ي م - -ادة
الرياضسيات ،وجلسس في آاخر القاعة،
ثم لم يلبث ان أادركه النوم فنام في
م- -ك- -ان -ه ..وف -ي ن -ه -اي -ة ال -م -ح -اضس -رة
اسستيقط على أاصسوات الطÓب ،ونظر
الى السسبورة ..فوجد أان الدكتور كتب
ع-ل-ي-ه-ا ..مسس-أال-ت-ي-ن ،ف-ن-ق-ل-هما بسسرعة
وخ -رج م -ن ال-ق-اع-ة وع-ن-دم-ا ع-اد ال-ى
ب - - -ي - - -ت- - -ه ،ب- - -دأا ي- - -ف- - -ك- - -ر ف- - -ي ح- - -ل
ال-مسس-أال-ت-ي-ن..ك-انت ال-مسس-أال-ت-ين ..على
درجة عالية من التعقيد والصسعوبة..
ف -ذهب إال -ى م -ك-ت-ب-ة ال-ج-ام-ع-ة ،وأاخ-ذ
المراجع الÓزمة ..وبعد أاربعة أايام
اسستطاع أان يحل المسسأالة اأ’ولى فقط،
وهو ناقم على معلمه الذي أاعطاهم
هذا الواجب الصسعب وفي محاضسرة
الرياضسيات الÓحقة ذهب الطالب إالى
أاسستاذه وأاخبره بأانه لم يسستطيع سسوى
ح- -ل ال- -مسس -أال -ة اأ’ول -ى ف -ق -ط ،وأان -ه -ا

مثÒة

األسسد

قد تكون الخيبات من البعضس ’
تعني بِالضسرورة أانك يا أاسسد’ ..
تسستحق السسعادة .بل تعني أان السسعادة ُربما
ليسست من هذا اإ’تجاه.

يا أايها المحسسنون ،أاعطوا من نفوسسكم ،كما تعطون من
أاموالكم ،وأاشسعروا الفقراء أانكم إاخوانهم ،وأانكم
مثلهم ،وانزلوا إالى مكانتهم ،لتدفعوا إاليهم الصسدقة
يداً بيد ’ ،تلقوها عليهم من فوق ،فإان صسرة الذهب
إان وضسعت في يد الفقير أاغنته ،وإان أالقيت على
رأاسسه من الطبقة السسادسسة قتلته.

ل
لع

ماتقنع به نفسسك هو ما
سستحصسل عليه

له ع Úو’ يرى ،فما هو؟

السسرطان

’ تنتظر أاحد دائماً و’ تدع
شسخصسًا ينتظرك وحرر نفسسك من قيود
البقاء ،غادر حيث ُتريد و’ تنظر خلفك أابداً
يا سسرطان.

Èة

العذراء

ُربما هناك دائماً أاحاسسيسس
ومشساعر ليسس لنا القدرة عن
التعبير عنها بالكلمات يا عذراء.
وبالمقابل ربما هناك حروف وكلمات ’ تعبر
عن ماتكنّه أاحاسسيسسنا أابداً.

اŸيزان

إاذا أاسسديت جمي Óإالى إانسسان
فحذار إان تذكره ياميزان ..وإان
أاسسدى إانسسان إاليك جمي Óفحذار أان تنسساه.

العقرب

’ شسيء ُيشسبه شسيئا و’ أاحد
يعوضس غياب أاحد .أاشسياءُنا
المختلفة إان ضساعت ليسس لها بديل ياعقرب.
اسستغرقت منه أاربعة أايام كي يصسل إالى ح- -ل ه -ذه ال -مسس -أال -ة  ..ول -و ك -ان ه -ذا
الحل ،ويرجوه أان يعطيه مهلة إاضسافية ال -ط -الب مسس -ت -ي -ق -ظ -ا ،واسس -ت -م -ع ال-ى
كي يتوصسل لحل المسسأالة الثانية..
مدرسسه لماتمكن من حل المسسأالة.
تعجب اأ’سستاذ وأاخبر تلميذه بأانه لم
ي -ع -ط -ي-ه-م أاي واجب ،وأان ال-مسس-أال-ت-ي-ن
ا◊كمة:
التي كتبهما على السسبورة هي أامثلة
ل -مسس -ائ -ل ع -ج-ز ال-ع-ل-م ح-ت-ى اآ’ن ع-ن ’ يوجد صصعب أاومسصتحيل
حلها.
إا’ ماتقنع به نفسصك أانه
إان هذه القناعة السسلبية جعلت كثير
كذلك .
من العلماء ’يفكرون حتى في محاولة

أاخبار

ا÷دي

ُهناك أاناسس ُتحدثهم عن اأ’لم
َفيحدثونك َعن اأ’ملَ ،هؤو’ء يا
جْدي ..هم مَن نحتاجُهم بالقرب
مِّنا دائما.

الدلو

من أاراد أان يراك مخطًئا يا دلو..
سسيراك ولو كان كفيًفا ،ف Óتنشسغل
بإارضساء الناسس.

◊يوانات أاثناء كسصوف للشصمسس

هكذا تصصرفت ا

رصسد باحثون ومختصسون ردود أافعال وسسلوك الطيور
والحيوانات أاثناء حدوث الكسسوف الكلي للشسمسس ،وذلك تزامنا
مع أاول كسسوف تشسهده أامريكا منذ قرابة قرن في غرب و’ية
’ثنين.وأاشسار الباحثون ،وفقًا لموقع
أاوريغون يوم أامسس ا إ
«دويتشسه فيله» ،إالى مÓحظة توقف الطيور عن الغناء ،ودخول
السسناجب إالى أاعشساشسها ،وظهور الطيور التي تنشسط لي ً
Ó
كالخفافيشس.ورغم أان رصسد هذه الظواهر ’ يعدو كونه
تصسرفات فردية ولم يرقى بعد لمسستوى المنهجية ،إا’ أان
الباحث كÓوسس رايتر من جامعة ميونخ للعلوم التطبيقية درسس
’ليفة أاثناء الكسسوف الكلي في أالمانيا عام
تصسرف الحيوانات ا أ
١999م ،وقال إانه ’حظ وقتها معاناة الخيول من الضسغط

القوسس

البعيد عن العين بعيٌد عن
القلب ،مقولة أاشسبعتنا ضسحكاً حّد
البكاء وما الذي أارهق قلوبنا شسوقاً غير ذاك
البعيد ..أاليسس كذلك ياقوسس؟

العصسبي
وتسسارع ضسربات القلب.وأاشسار إالى حالة قلق انتابت طيور البط
مما جعلها تبحث عن مأاوى ،في حين تماثلت طيور أاخرى
للنوم.ورصسد تقرير مصسور عرضسته قناة «إام بي سسي» سسلوك
حيوان الزرافة أاثناء الكسسوف ،حيث بدت على حالة غير
طبيعية.

ا◊وت

جميعنا نمارسس اإ’دمان ياحوت..
البعضس ُيدمن اأ’شسيَاء والبَعضس
ُيدمن اأ’ماكن ،أاما أاكثرنا تعاسسه من
ُيدمن اأ’شسخاصس.

áMGÎ°SG

السضبت  ٢٦أاوت  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٠٤ذي الحجة  ١٤٣٨هـ

متاهـــــة
األرقــــام
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الكلمــــات السسهميـــة
٧
للنفي
ارشضد

سضئم

احسضب

والدة

أالعب ـ م ـ

موفدة

شضكر

٤

إانصضاف ـ م ـ

شضجاعة
ظرف مكان

غير

يصضافح ـ م ـ
يقاسضي ـ م ـ دولة إافريقية
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الكلمـــــــات:

الرقيق ،الثكنات ،ا◊قل ،الفرار ،العمل ،الكث،Ò
’يام ،القمح ،الزيتون،الكروم ،العنب،
ا’خÓصص ،اŸواششي ،ا أ
’رياف ،الفقراء ،ا’نتاج،النظام ،الضشعف،
ا◊بوب ،ا أ
’سشرى ،ا◊رث.
ا◊رمان ،الدولة ،ا أ
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اختبر معلوماتك:
أاّيهما كانت عاصسمة قبل الفتح
العربي ا’سسÓمي وإانشساء
الفسسطاط :مدينة ا’سسكندرية
أام اأ’قصسى؟
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 ٢ـ

 ٣ــ ٤
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 ٦ــ  ٧ـ
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٧

الحل  /كلمات متقاطعة

أافقيا :محمد واضضح ،لم ،سضرير ،هانوي،
نيسضان،األوربيون ،ا.ا ،افل ،ال ،لن ،لهيسس،
وسضادة ،زما ،لم ،ماي ،عي ،قديم ،انت،
ياسضين ،امسس ،ريال ،عدن ،اي ،عنابة ،من.
عموديا :نوال زعتر ،حسضين فهمي ،نعي،
مرسضيليا ،ناي ،ديار ،األم ،النور ،ليسس ،ال،
مدينة ،ضضه ،قند ،حا ،الدم،عم ،ن.ن ،ا.ا.ا.ا،
لو ،السضينما ،ميÓنو ،تسضيا.
الحل متاهة ا أ
’رقام

+ ٥٩ + ٣٠ + ٢٠ + ٩٣ + ٨٢
٥٦٦ = ٧٤ + ٦٦ + ٥٦ + ٨٦
الحل  /تسشل وتثقف

الÈتغال عضشو ‘ حلف
’طلنطي ،الذي يتأالف من
ا أ
خمسص عششرة دولة ،على
رأاسشها الو’يات اŸتحدة
’مريكية وبريطانيا،
ا أ
وتأاسشسص عام  ١٩٤٨ومركزه
بلجيكا.
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مطربة عربية غنّت با’ذاعة
اأ’ردنية وعمرها  ١٦سسنة.
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أاديب
جزائري
يسضاري
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مسس

ـ

ششطب الكلمات اŸدونة داخل اŸربعات ‘ جميع ا’Œاهات
مع اسشتعمال أاول وآاخر حرف للكلمة

للنفي

 ٢ـ  ٣ــ  ٤ـ

الكلمــات السسريــة

وبخ
رمز جبري

١

الرقيق
فضساءات
خير الدين زطشسي

٩

قواعد ـ م ـ
منام

اللغز:

بÓوي الهواري

١

نعلم ـ م ـ

كاتب
سضيناريو ابن
باديسس

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

للنصضب

غطاء
الجسضم

٨

الكلمات السسهمية
كلمة السسر
دردشسة الحروف
لعبة الحروف

٢

يواكب

دردشسة
لسسهم
اأ

كوميدي
تونسضي

خيمة
مبعثرة

مدينة
مغربية

’ششارة –توي على
هذه ا إ
دوائر مرقمة من ١إا ٨ ¤و‘
نفسص الوقت على حروف
ﬂتلفة بحيث أان رمز
’ششارة يتكون من
ا إ
›موعة أارقام ترجمه إا¤
حروف ثم اجمع هذه
ا◊روف فتحصشل على اسشم
الفريق الفائز بكأاسص
ا÷مهورية لـ .٢٠١٧

8٦9

غزال

براق

لعبــــة الحـــروف
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١٧٤٢٣

رقــــــــــم

ممثل ومخرج
جزائري
راحل

ننطلق من الدائرة
السشوداء ‘ أاعلى
الششبكة لنصشل إا¤
الدائرة السشوداء
’خرى ،ششرط أان Œمع
ا أ
‘ النهاية  ٥٠٥نقطة
وأا’ “ر ‘ رقم واحد
إا’ مرة واحدة.

كلمة
السشر:

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

العدد

أافقيا
 )١صضوت الماء ،أاطفاء
 )٢فك ،سضئم ،مرضس معدي
 )٣شضاعر عراقي ،لÓسضتثناء
 )٤ضضروري للرضضيع ـ م ـ
 )٥قارة عجوز ،ظرف مكان
 )٦للنصضب ،سضأام ـ م ـ متشضابهان
 )٧كذب ،لÓسضتفهام
 )٨متشضابهان ،الÓعب
 )٩متكامل ـ م ـ حرف جر
 )١٠للنصضب ،زعيم حزب تركي سضابق ـ م ـ
 )١١ع-اصض-م-ة أاوروب-ي-ة ع-اصض-م-ة ال-ج-زي-رة
الخضضراء

عموديا
 )١تبدير ،سضيأام
 )٢هاجر ،متشضابهة
 )٣يجمع ،لطخ
 )٤معركة اسضÓمية ،من مشضتقات الحليب
 )٥مضضيء ،شضهر ميÓدي ـ م ـ
 )٦عصضفور مغرد
 )٧يوجه للتقاعد ،والدة
 )٨لمسس ،صضداق ،جد
 )٩عضضو في الوجه ،فك ـ م ـ احسضان
 )١٠للتمني ،ثلثا فريد،
 )١١فاتح األندلسس

السشبت  26أاوت  2٠١7م اŸوافق لـ  ٠4ذو ا◊جة  ١4٣٨هـ

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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انسش -رسس ج -ار  Êف -اسش -ن ان -ك-م ك-ل اسس ن-السش-بث اغ-م-يسس ن-ت-م-ازي-غث..م-ا Êات-اف-م ÿب-ار
ن -ت -م-ورث-ن-ا اسس ووال-ن يÓ-ن نسش-ن-ي-ه-ن اق غ-ورن سش-ك-ل ،اشش-ن-ويث ،ام-زاب-يث ،اق-ب-اي-ل-يث ،اشش-اويث،
اتراقيث..الششياي يÓن هيقيث"الششعب" مانك اتيلي سشما او ازاث ان كل نوقراي..الهدف انغ نتا
اعذال نالششي يÓن يÎاق اق جرنان "الششعب"  ،واانتششني نÎحب سشاÿطواث انيغ لرياي Ê
قراين نوجرنان مانك اثنحسشن.

أايط أانلعوايل رقلنت سشي لغÓ

لعوايل انلوراسس أامقران أاسساغنت
لعيوذ بشسام اذثهÓنت ذيسس مليح

ال-و’يث ان-ب-اث-نت ثشش-ت-اه-ر ل-ب-اسس سش-لسش-واق ن-اŸال ،ذي عÚ
ي -ق -ي -م ال -ع -ي -ذ ام -ق-ران
التوتة ،باثنت ،ا÷زار ،ولباسس نتمورا أاق Óاتاوينتيد
ة
ع
م
سشمانت برك واأسس انوسشا ا÷
ا Òÿذامقران ،وأاووفينت لعوايل أالوقثاي يح Óمليح
ي
ذ
ا
ن
ه
ل
اديقور هنيلي انعيذ سشا Òÿاذ
بششام أاذخÒنت ذي الغرضس انسشنت إايخف إاخسشنت
س
س
ا
ر
و
ل
ن
أ
ا
ل
الدزاير كامل ،واأبذونت لعواي
إال -ع -ي -ذ وأاث-اوي-نت غ-ن-دوار أانسش-نت أاذق-وم-نت أايسس
ذ
ي
ع
ل
ا
ت
ن
ذ
ا
ج
امقران ،قبل الوقاث سشلباسس اتو
أان -ي -غ أاث -دج -نت غ-ن-ب-ع-ا ن-فÓ-ح اذه Ó-ذيسس م-ل-ي-ح
ن
ي
ر
ي
ا
ز
‚
ن
و
Ó
خاطر غرسس امكان ذامقران ذق
يوراي ذأازقن إاققيمن إاليعذ .
ا
ر
و
م
ث
ن
ش
س
ر
غ
Ó
ذاŸسش -ل-م Úك-ام-ل سشÒت-و اأي Ó-اأق-
ل-ب-اسس ن-ت-غ-اوسش-وي-ن أاق Ó-أاث-بدلن وأاديجن لعوايل
ذ
ي
ع
ل
ا
ن
ن
ا
و
ف
خ
إ
ا
ول -فÒم-اث ذي ال-دواور اأسش-اغ-ن
بتونت إامÒا أاسشغاي نالعيذ ،سشي لغ Óامقران أاقÓ
ح
ي
ل
م
ن
ف
ل
ع
ن
ه
اأم -ق -ران ،سش -ي لسش -واق ،بشش -ام اأ
ي-ت-ي-ل-ي ذلسش-واق ق-ب-ل ال-ع-ي-ذ ،وث-ا Êال-كونفيونسس
ن
’
و
س
س
ا
ب
ل
ر
ط
سشقمÒا واأهنوجذ اإلعيذ ،خا
ول- -يشس خ- -اط- -ر ل- -ب -اسس ن -خ -ف -اون أاق  Ó-ات -ي -ل Úاسس
س
س
ن
و
ي
ف
ن
و
ك
ل
ان- -ل- -ع- -اي- -ل و’نت ات -ق -نت ا
ن-السش-وق أاحÓ-ن م-ل-ي-ح ،وب-ع-د ي-وم ÚثÓ-ث-ة انوسشان
.
ذ
و
ي
ذاإقموالن اق Óاأزنزان لع
م -ا Êأاه -ن -يسش -غ ب -ب -انسش -ن ي -ت-اف ذيسس Ÿراضس وت-وا’ن
أاذصش -ل -ح-ن إال-ع-ي-ذ سش-ي-ت-و ذي ل-ع-واي-ل أاق Ó-ذيسش-نت ل-ب-اسس
باتنةŸ :وششي حمزة
أان-ل-ع-ب-اذ ،الشش-ي-اي ي-دج-ا ل-ع-واي-ل أاسشاغنت لعيوذ انسشنت قبل
الوقث وأاثسشرفن الدوار أاذيرثع مليح الششع Òوكل ا Òÿبششام
أاذرن أاذيح Óمليح.
وف-ا÷ي-هث ث-يششت أان-ن-ان-غ ل-ب-اسس ن-فÓ-ح-ن ب-ل-ي ن-ه-ن Úت-عب ل-باسس
فخفاوناي اعليها أاسشغÓينهن ،خاطر نهن Úأاقحمل لعذاب انسشن
سشيتو بغ Òادخلظ العيذ ما Êإاتعرامن إاسشراقن وتنوسشن فÓسشن
ذإاسش -ه -ران-ن وث-ا Êال-ع-ل-ف أاسش-ق-اسس ول-يشس وأاسش-تشش-اي-ن-ه-ن سش-غ-رسش-ن
وأاعÓبيها يغÓي ا◊ال.
والششي اق Óابان اسشقاسس نت لعيوذ رخصس قلي ماششي املعوماي
اقعدا ‰ا Êاقخلظ اوفريك بغ‰ 7 Òليان ،بصشح اسشقاسس هتقوا
العايلت اتسس سس 4واتعيذ ام Úاثخسس.

لعواشسر غر السسنة اذ لعويذ

اين يطفن الوله
ذدرث اق اذلعوششر اديبضشن
غف ثÈث ،اذيون نتغنتسس اند اثسش -غ-رسش-ن ،ام ن-ع-ل-م اك-ن ذدن
اطسس انتوششلن اذلن ذتسشعذ نلعذ ان -ف اف -رك يسش -ع -ن اشش-ون ن-غ
اف - -رك اب- -رك- -ن ن- -غ اسش- -ط- -ف
ثمقرنت ،ثغنتسس اند اذسشمكثنت
سشقوث نتم اين اديج سشيدنا ابراهيم اذون اإقفزن نغ اديسس ذمنز
ذÿث .Òام - - -ك - - -ن ان- - -ف ون
اÿليل ام Áن اسشوين اقول
ارنسش- - -ع ي - -زم - -ر اذي - -زل ن - -غ
ذثرقث,امكن اذثبعنت اين اديج
اذق -رب غ -ر ون اغ -دخ -ل -ق -ن
وششبح ارسشل ﬁمد(صس)اقمرن
سش- - -ح- - -وا ن- - -غ اق- - -ل - -وشس,اسشÚ
امذنن نغ انسشلمن سشلجمل اكن
اديسس ابقر.
القسشن اذمللن اتسس اذويÌو.
اذغ ان -ف اك -ن اطسس اق -م -ذن-ن

البويرة :ع نايت رمضضان

اطسس
ايق ثوششلن اسشوجذنت اثغنتسس
اق يل يوث اسشوين · ثزمر،اذغ
ان- -ف ك -ن ال -نت ث -ق -ذ ادي -تسش -غ -ن
ازم - -ر ن- -غ اف- -رك ن- -ل- -ع- -ذ م- -ق- -ب- -ل
اديبضس لون ،الن اقذ يسشربن اŸل
ذق- -خ- -م ن- -غ سش- -ع- -ن ث -قضش -عث ان -د
اث -ن -ت -كسش -نŸ ،ع-ن م-ق-ب-ل ادي-وضس
ل -ون ع -زل -نت اإغ -ف ن -ل -ع -ذ اوك-ن

ادقشش- -رك- -ن ودغ- -ن اع -ج -م اوك -ن
اثزلن غرسشن.اسش Úامذنن زمرن
اذزل-ن ال-غ-م.ث-م-زل-وث ن-غ اي-ن ام
قرن ا’أضشحية ذين اديج سشيدنا
ابراهيم اÿليل اسشم اسشدور رب
ذثرقث اند اثدÁر اذيزل امسس
اسشماعيل ،اسشم اقخ Èاأمسس ينسس
اي - -ث - -فضس سش - -ق - -ق- -ذ اسشÈن اوي- -ن
اديسش- -ن غ- -ر وي- -ن اذغ -دخ -ل -ق -ن.
غسس الششيطان يخذم يك اتولث
اوك- -ن اسش- -يسش- -خصش -ر ال -ن -ي -ة Ÿع -ن

ا’Áان انسس مقر ،رب سشلجهسس
اج -رب اسش Úاشش -ق -عسش -د سش -ل-ج-نث
ازم -ر ب-وشش-ون .سش-ق-م-رن انسش-ل-م-ن
م -ز ’ط -ف -ن ذق Úادي-ج اب-راه-ي-م
اÿليل.
ام-ك-ن ان-ف اك-ن ال-ع-ي-ذ ث-م-ق-رنت
اذي- -وث ان- -ت -غ -ن -تسس ان -د اع -ق -ل -ن
ان- -ت- -وشش- -لت ادم -ل -ل -ن،اذغ اسش -قسس
ان - -ف اك - -ن ال- -ع- -ي- -ذ يسش- -د ذق- -ون
ن -ل-وقث ابسش-ث-ع-ف،اطسس اخ-دم-ن
ابن اسشن بسشثعف ،اذغ امذنن يلن
ذخدمن ام ذخل انتمرث نغ رحن
ذم - - -ن - - -غ - - -ن غ - - -ر اث- - -م- - -ر ثÈنÚ
ث-تسش-ن-ف-كسش-ن ث-غ-نتسس اكن ادسشن
وذحضش- -رن ال- -ع- -ي- -ذ غ- -ر اإع -ق -ل -ن
ان -ت -وشش -لت ،اذغ ذي -رن ال -دي -رن-ن
ال- -ف- -رح م- -ق- -رن ام ام -ذن -ن اق -وث
انتوششلت ادزن اكن ملن اثربث،
ذي-ن يسش-م-دن ال-ف-رح اع-ق-ل-ن اكن
ملن ام اذمغفرن وذمولن ذقسشن
نلفرح.

آاوال دونزروب:
@ واي- -ع- -فسش- -ن ف -اع Ó-و نسس
اأذييظو فيخف نسس
@ ثّقار ثغاط نتشس غرسشغ
غ- -رسش -غ ذ ال -ع -ي -ذ ن -ي -غ ذي
عششورا
@ اأسش-ت-وشش-ذ ثيطاوين
نك اأضش -ي-ظ-م-ع ذي
◊واجب نك
@يعاديسس
يتششن
اإيباون
يّتوف

ادوورار انبكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـري اغ ـ ـ ـ ـ ـ ـÓن
” ان- - -وغÓ- - -ن ي Ó- - -دسس ي- - -غ - -لب
ن -دوورار ات -وسش-دج-ان اŸن-اسش-ب-ات
مان اناف امزانان انتن Úاترارن
ابسشون اتنبدى سشيدورار نونفذو
انغ الصشيف امار نا◊مان اد واسس
دزدج- -رار م -ان ج -رون ام -ك -راسس
ف-م-ارى ات-رارن ت-ورارت اسش-ق-ارن
ت -اك  Ó-ت -و Êت-ورار اج-دي امÓ-ل
اسشمناو اضشغاغان دبزانان.
سش- - - - -دورار دخ ان - - - -اف ت - - - -ورارت
ن- -تشش- -ع- -ب Úاغ -رسس ال -ق -واع -دسس
ت- -و Êت- -ورار م- -ع وت -اف ن -ال -ع -ي -د
ازع - -ل - -وك م - -ان ت - -ب- -ورخسش- -اتÚ
تبينات تششعب Úانتخسشي اترارن
تورارت نتششعب.Ú
م- - -ع وت - -اف ان - -وع - -زام ب - -ورخسس
ات -رارن ي -غ-لب ن-دووراراسشسش-انت
ال - -ب - -ي - -ات ك - -ي - -ف ك - -ي- -ف غ- -رسس
ال - -ق - -واع - -دسس ام- -اشش- -ي ان- -اف دخ
ت -ورارت ت -ورارت ن -ال -زب -روج ي-د
مناو ادوورار امضشان.
ام- - -اشش- - -ي ا’ن م- - -ن- - -او ادورار دخ
ت -وسش -دج -ان ام-ار ان-ل-ع-راسس ان-اف

سشيسشي ماما حنا تورارت انوحوى
اقارن دسس  -هاوالله ندي فÓنة
ه -او ال -ل -ه م -ا ت -ده-اشس  -ت-ورارت
ان-وك-رام .ت Ó-دخ ت-ورارت ان-حÓ-
ات- -ورار ج -ار م -ن -او ام -ك -راسس ت Ó-

تورارت نتقفازت  /اغيول نبابا
ت - - -و ن س س  /ا ل - - -ر و  Ÿا  /ا ل - - -ع - - -م - -ا ر ي /
– ج - - - - - - - - - - - - -و ر ت  /ت ش ش - - - - - - - - - - - - -و ر ت
نوفوسس.تششورداسش.Ú
قاع ادورارو قضشعان مع ادبابسس

سش - -لسش - -ب - -اب ام - -زوار دي - -ن ات - -اف
ان - -ت- -ل- -ف- -زي- -ون غ- -ال وغÓ- -ن م- -ع
السش- - -ب- - -ع - -ي - -ن - -ات م - -ان ام - -زان - -ان
دزع Ó- - - - -ك –ب- - - - -و غ- - - - -فسش- - - - -ان
التكنولوجيا اماششي ا’ن اتوبÚ

ام- - -اروا سش - -ا’نÎنت م - -ان م - -دان
اب -دان ت -ات -ان ان-بسش-ون ادل-ع-واي-د
كل بي Óاششرى يقضشع نقدمد بÓ
اقن ا’صشل انغ ازوران.

تغردايت :الشضيخ باعلي واعمر
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مواقيت
الصشÓة

^ 26أاوت  : 1٩61ا–اد ال-ط-ل-ب-ة اŸسش-لمÚ
ا÷زائري Úيحضشر أاعمال اŸنتدى العاŸي
للششباب ‘ موسشكو .
^  26أاوت  : 1٩57صش- - - -رح ا÷Ôال
““بيجار““«:لقد ” القضشاء على  ٪ ٩0من التنظيم
السشري ÷بهة التحرير ‘ العاصشمة ““.

الطقــسص اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

تفقد وحدة البناء البحري بعنابة ودششن  3زوارق انتجتها

الفري ـ ـ ـ ـق ڤايـ ـد صسال ـ ـ ـح :عصسرن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوات
البحري ـ ـ ـ ـ ـ ـة يحضسـ ـ ـى باألهمي ـ ـ ـ ـ ـة القصس ـ ـ ـوى
ترقية الصشناعة العسشكرية يدرج ‘ سشياق الرؤوية اŸسشتقبلية للتحكم ‘ التكنولوجيا

خÓل ألزيارة ،ألتقى ألفريق
باإطارأت ومسشتخدمي وعمال
أل -وح -دة ،ح -يث أل -ق -ى ك -ل-م-ة
ت-وج-ي-ه-ي-ة ذّك -ر ف-ي-ها بالأهمية
أل-قصش-وى أل-ت-ي ُت -ول-ي-ها ألقيادة
ألعليا للجيشص ألوطني ألششعبي
‘ سش -ب -ي -ل عصش -رن -ة وت -ط -وي-ر
ق -وأت-ن-ا أل-ب-ح-ري-ة ح-اث-ا ع-م-ال
ومسشتخدمي هذه ألوحدة على
أل- -ت- -ح- -ك- -م أل- -ت -ام ‘ ن -اصش -ي -ة
ت- -ك- -ن- -ول- -وج- -ي- -ا ب -ن -اء ألسش -ف -ن
وأل - - -زوأرق ق - - -ائ  ‘ Ó- - -ه- - -ذأ
أŸقام»:فذلكم هو صشلب هذه
أل -زي-ارة أل-ت-ي أق-وم ب-ه-ا أل-ي-وم
أإ ¤وح- -دة أل- -ب- -ن- -اء أل- -ب -ح -ري
ب -ع -ن -اب -ة ،وأل -ت -ي ت -اأت -ي ع -قب
زي- -ارأت سش- -اب- -ق- -ة أك -دن -ا م -ن
خÓ-ل-ه-ا ع-ل-ى ألأه-م-ية ألبالغة
أل- -ت- -ي ن- -ول- -ي -ه -اÛ ،ال ب -ن -اء
وتصشليح ﬂتلف ألزوأرق ليسص
فقط لفائدة ألقوأت ألبحرية،
وأإ‰ا أيضشا أهميتها بالنسشبة
ل - -ق- -ط- -اع ألصش- -ي- -د أل- -ب- -ح- -ري
ألعمومي وأÿاصص ،من خÓل
أسش -ت -ف -ادت -ه -م -ا م -ن ع -م-ل-ي-ات

تصشليح وصشيانة قوأرب ألصشيد
ألتابعة لهما ،مع كل ما Áثله
ذلك م- -ن أه -م -ي -ة أق -تصش -ادي -ة
وأجتماعية لبÓدنا».
و أضش -اف أل -ف -ري -ق »:ف-م-ن أج-ل
–ق -ي -ق ه -ذه ألأه-دأف أل-كÈى
أŸت- -ع- -ددة ألأب- -ع- -اد عسش- -ك -ري -ا
وأق-تصش-ادي-ا وأج-ت-م-اع-يا ،فاإنني
أع-ي-د أل-ت-ذك Òأل-ي-وم Ãسش-وؤولية
أإط- -ارأت ومسش- -ت- -خ- -دم- -ي ه- -ذه
أŸوؤسشسشة ذأت ألطابع ألتجاري
وألقتصشادي› ‘ ،ال حتمية
أŸوأظ -ب -ة أل -دأئ -م -ة وأŸث -اب-رة
ع - -ل - -ى أل- -ت- -ح- -ك- -م ‘ ن- -اصش- -ي- -ة
أل -ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة ،أل-ت-ي ي-ت-ط-ل-ب-ه-ا
أل - - -ب - - -ن- - -اء أŸـتـقـن ل- - -لسش- - -ف- - -ن
وألزوأرق.
ف -ذلك ه -و أل -ط -ري-ق ألصش-ائب
أل -ذي ن -ن -ت -ه -ج-ه ب-ك-ل م-ث-اب-رة
وأإخÓصص ‘ ،ظل قيادة ودعم
وت -وج -ي -ه -ات ف -خ -ام -ة ألسش-ي-د
رئ- -يسص أ÷م -ه -وري -ة ،أل -ق -ائ -د
ألأع -ل -ى ل -ل -ق -وأت أŸسش -ل -ح-ة،
وزي -ر أل -دف -اع أل -وط -ن -ي ،ه-ذأ
أل -ط -ري -ق أل-ذي سش-ي-م-ن-ح ،دون

ريب ،أل- -دف -ع أل Ó-زم لأع -م -ال
ه -ذه أŸوؤسشسش-ة أل-ه-ام-ة ،أل-ت-ي
ي -ن -درج أإ‚ازه -ا م -ث-ل غÒه-ا
م - - -ن ألإ‚ازأت ألأخ- - -رى‘ ،
سشياق روؤية ثاقبة ونهج عملي
مسش -ت -ق -ب -ل -ي م -ت -بصش-ر ،ق-وأم-ه
ألإصشرأر على ترقية صشناعتنا
ألعسشكرية ألناششئة وألطموحة
‘ ك -اف -ة أÛالت أŸم-ك-ن-ة،
وسش- - -ب- - -ي- - -ل - -ه ‘ ذلك ،أإت - -ب - -اع
ألصشرأمة ‘ ألعمل وأإخÓصص
أل -ن -ي -ة ح -ي -ال أل -وط-ن وأإث-ب-ات
أل -ق -درة ع -ل -ى ب-ل-وغ ألأه-دأف
أŸنششودة».
ب -ع -ده -ا أسش -ت -م -ع أل-ف-ري-ق أإ¤
تدخÓت عمال ألوحدة ألذين
عÈوأ عن ششكرهم وأمتنانهم
ل-ل-ع-ن-اي-ة أل-ت-ي ت-ول-ي-ه-ا أل-قيادة
ألعليا للجيشص ألوطني ألششعبي
ل- -ت- -ط- -وي- -ر ه -ذأ أŸي -دأن م -ن
ألصشناعات ألعسشكرية.
أÙطة أŸوألية من زيارته،
“ثلت ‘ قيام ألسشيد ألفريق
بوضشع حجر ألأسشاسص Ÿششروع
أإ‚از نادي أŸوقع بعنابة.

–Îف السشرقة باŸنطقة الصشناعية الرويبة

شسبكة السسطو على الشسركات اÿاصسة ‘ قبضسة الدرك الوطني

“كنت فرقة الأبحاث للدرك
الوطني بالرويبة موؤخرا من
الإطاحة بششبكة اإجرامية –Îف
سشرقة الششركات اÿاصشة تتكون
من  04اأششخاصص وحجز وسشائل نقل
واأغراضص اأخرى ،حسشبما جاء اأمسص
ا÷معة ‘ بيان ÿلية التصشال
والعÓقات العامة للمجموعة
الإقليمية للدرك الوطني
با÷زائر.
و أفاد ألبيان أن فرقة ألأبحاث للدرك
أل -وط -ن -ي ب -ال -روي -ب -ة “ك-نت م-وؤخ-رأ م-ن
ألإطاحة بالششبكة ألإجرأمية أŸتكونة
من  4أششخاصص تÎأوح أعمارهم ما بÚ
 20أإ 30 ¤سشنة ،على أإثر سشرقات مسشت
شش -رك -ات خ -اصش -ة ب-اŸن-ط-ق-ة ألصش-ن-اع-ي-ة
بالرويبة كما ” حجز وسشائل نقل أإضشافة

أإ ¤أغرأضص أخرى أسشتعملت ‘ تنفيذ
ألعملية ألإجرأمية.
و أب -رز أŸصش -در أن ألشش -ب -ك-ة ألإج-رأم-ي-ة
أل- -ت- -ي Áت- -د نشش- -اط- -ه- -ا م- -ا ب Úولي -ت -ي
أ÷زأئر وبومردأسص كانت تقوم « بÎصشد
وم-رأق-ب-ة ألشش-رك-ات أÿاصش-ة ق-ب-ل ت-نفيذ
ﬂط -ط -ات -ه -ا ألإج -رأم -ي -ة وأل -ت -ي ت -ق-وم
باŸباغتة ‘ سشاعات متاأخرة من ألليل
ب- -ع- -د ألإع- -ت- -دأء ع -ل -ى أع -وأن أ◊رأسش -ة
ب-الأسش-ل-ح-ة أل-ب-يضش-اء ث-م ت-ك-ب-يلهم « حيث
قامت خÓل ششهر أوت أ÷اري بتنفيذ
عملية سشطو على ششركة خاصشة بالرويبة
وسشرقة مبلغ ما‹ معت Èيقدر بـنحو 3
مÓي Úو 500ألف دينار.
وقد مكنت ألتحريات ألدقيقة وأŸعمقة
أل -ت -ي ق -ام ب -ه -ا ﬁق -ق-و ف-رق-ة ألأب-ح-اث
للدرك ألوطني بالرويبة من ألوصشول أإ¤

 23°ا÷زائر
 20°ا÷زائر
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السشبت  04ذو ا◊جة  1438هـ اŸوافق لـ  26أاوت  2017م

الششعب ‘ /اليوم الثاÊ
من زيارته اإ ¤الناحية
العسشكرية اÿامسشة ،قام
الفريق اأحمد ڤايد صشالح
نائب وزير الدفاع
الوطني ،رئيسص اأركان
ا÷يشص الوطني الششعبي،
اأول اأمسص ،بتفقد وحدة
البناء البحري بعنابة،
وذلك رفقة اللواء عمار
عثامنية ،قائد الناحية
العسشكرية اÿامسشة
واللواء ﬁمد العربي
حو‹ قائد القوات
البحرية.
أسش -ت -م -ع أل -ف -ري -ق أإ ¤ع -رضص
شش -ام -ل ح-ول م-ه-ام وم-ك-ون-ات
ه -ذه أل -وح -دة ق-دم-ه رئ-يسش-ه-ا
ق -ب -ل ت -دشش Úأل -زورق أل -ث -الث
أل -ذي أن -ت -ج -ت -ه ه -ذه أل-وح-دة
ب -اأي -ادي ج -زأئ -ري -ة ول -ي -ط-وف
ب -ع -ده -ا Ãخ -ت -ل -ف م -رأف-ق-ه-ا
وورششاتها.
ل- -ل- -ع- -ل- -م ف- -اإن وح- -دة أل- -ب -ن -اء
أل-ب-ح-ري ب-ع-ن-اب-ة ه-ي ف-رع من
م -وؤسشسش -ة أل -ب -ن -اء وأل -تصش -ل -ي -ح
أل - -ب- -ح- -ريÃ Úرسش- -ى أل- -ك- -بÒ
ب-ال-ن-اح-ي-ة أل-عسش-ك-ري-ة أل-ثانية،
تضش-ط-ل-ع Ãه-ام صش-ن-اع-ة وبناء
زوأرق ألإن - -ق - -اذ ،وصش - -ن - -اع - -ة
زوأرق نصشف ألصشلبة ،وŒديد
ه -ي-اك-ل ألسش-ف-ن ق-ي-د أÿدم-ة،
وك - - -ذأ ت- - -رك- - -يب Œه- - -ي- - -زأت
ومنظومات أ ،ÏŸفضش Óعن
أŸسشاهمة ‘ صشيانة وتصشليح
قوأرب ألصشيد ألتابعة لقطاع
ألصش -ي -د أل -ب -ح -ري أل -ع -م -وم -ي
وأÿاصص.
“كنت ألوحدة منذ تدششينها
شش-ه-ر ف-ي-ف-ري  2016م-ن ق-بل
أل-ف-ري-ق ،م-ن صش-ي-ان-ة وتصش-ليح
تسشع )90( Úقارب صشيد ليسص
ف -ق-ط م-ن ولي-ة ع-ن-اب-ة ول-ك-ن
أيضش -ا م -ن ﬂت -ل -ف أل -ولي -ات
ألسشاحلية للوطن ،وهي تششغل
ع- - -ددأ م- - -ع - -تÈأ م - -ن أب - -ن - -اء
أŸن -ط-ق-ة مسش-اه-م-ة ب-ذلك ‘
ت- - - -وف Òم- - - -ن- - - -اصشب شش - - -غ - - -ل
وألتخفيف من ألبطالة.

الفجر04.42...............:
الظهر12.50...............:
العصشر16.31...............:
المغرب1٩.28..............:
العششـاء20.51................:

مق ‘Îعملية ألسشرقة وألإطاحة بهم ‘
ظرف وجيز ويوجد من ب Úأفرأد هاته
ألششبكة موزع يعمل بنفسص ألششركة كان
يسش-ت-ع-م-ل سش-ي-ارة ألشش-رك-ة ل-ل-ت-م-ويه ونقل
ع-ن-اصش-ر ألشش-ب-ك-ة ألإج-رأم-ي-ة وألذي يعد
ألعقل أŸدبر لعمليات ألسشطو  -يضشيف
ذأت ألبيان . -
وختم ألبيان أنه بتاريخ 2017 /08 /22
ب -ع -د أسش -ت -ك -م-ال أإج-رأءأت أل-ت-ح-ق-ي-ق ”
ت -ق -د ËأŸشش -ت -ب -ه ف-ي-ه-م أل-ب-ال-غ ع-دده-م
أربعة أششخاصص أمام أ÷هات ألقضشائية
م -ن أج-ل ج-ن-اي-ة ت-ك-وي-ن ج-م-ع-ي-ة أشش-رأر
وألسش-رق-ة أŸوصش-وف-ة ب-ال-ت-ع-دد ‘ ظ-رف
ألليل باإسشتعمال مركبـة وخيانـة ألأمانة
ل- -ي- -ت- -م أإي- -دأع- -ه- -م أ◊بسص ألح -ت -ي -اط -ي
Ãوؤسشسش - -ة أإع - -ادة ألÎب - -ي- -ة وأل- -ت- -اأه- -ي- -ل
بتجÓب Úولية بومردأسص .

 29°وهران
 31°وهران

الثمن  10دج

31°
34°

france prix 1

لمثل للمعلومات
بفضشل السشتغÓل ا أ

ا÷يشش يضسبط بتمÔاسست  3مسسدسسات
كÓشسنيكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوف ويـ ـ ـوقف مهـ ـ ـ ـ ـربÚ
الششعب ‘ /إاطار مكافحة
لرهاب وا÷رÁة
ا إ
اŸنظمة وبفضشل السشتغÓل
الناجع للمعلومات ،ضشبطت
مفرزة للجيشص الوطني
الششعبي يوم  24أاوت 2017
بتمÔاسشت /ن.ع ،6.ثÓثة
( )03مسشدسشات رششاششة من
نوع كÓششنيكوف وكمية
من الذخÒة ‘ ،ح Úدمرت
مفارز أاخرى للجيشص ،
أاربعة (ﬂ )04ابئ وخمسص
( )05قنابل تقليدية الصشنع
بكل من تيزي وزو
وتيبازة/ن.ع.1.
وب- -ك- -ل م- -ن “Ôأسشت وب -رج
باجي ﬂتار/ن.ع ،6.أوقفت
م- -ف- -ارز ل- -ل- -ج -يشص أل -وط -ن -ي
ألششعبي ( )14مهربا وضشبطت
مركبة رباعية ألدفع ومعدأت
ألتنقيب عن معدن ألذهب،
‘ ح Úأوقفت مفرزة أخرى
( )05مهرب Úبجانت/ن.ع.4.
 ..توقيف  24مهاجرأ غÒ
ششرعي
م- -ن ج- -ه- -ة أخ- -رى ،أح- -ب- -ط
حرأسص أ◊دود بكل من سشوق
أه -رأسص وت -بسش -ة وأل-ط-ارف/
ن.عﬁ ،5.اولت ت- - - -ه- - - -ريب
ك -م -ي -ات م-ن أل-وق-ود ُت-ق-در بـ
( )13240لÎأ ،ف- - - -ي- - - -م - - -ا ”

ت-وق-ي-ف ( )24م- -ه -اج -رأ غÒ
ششرعي من جنسشيات ﬂتلفة
ب- -ك- -ل م- -ن ت- -ل- -مسش -ان وأدرأر
وبسشكرة.
‘ إأط- -ار ﬁارب -ة أل -ت -ه -ريب
وأ÷رÁة أŸنظمة ،حجزت
م -ف -رزة ل -ل -ج -يشص وع -ن -اصش -ر
ألدرك ألوطني بالتنسشيق مع
مصش - - - - - -ال - - - - - -ح أ÷م- - - - - -ارك
بتلمسشان/ن.ع ،2.ي- - - - - - -وم 23
أوت  ،2017كمية من ألكيف
أŸع- - - -ال - - -ج ُت - - -ق - - -در بـ ()66
كيلوغرأما.
وبع Úقزأم/ن.ع ،6.ضشبطت
مفارز للجيشص ( )06مهربÚ
وح - -ج - -زت م - -رك- -ب- -ت)02( Ú
رب -اع-ي-ت-ي أل-دف-ع وشش-اح-ن-تÚ

( )02و( )3,3طنا من أŸوأد
أل-غ-ذأئ-ية و( )345رأسش - -ا م- -ن
أŸاشش -ي-ة م-وج-ه-ة ل-ل-ت-ه-ريب،
فيما ” حجز ( )1100ل Îمن
ألوقود بتندوف/ن.ع.3.
..وت-وق-يف  98م-ه-اجرأ غÒ
ششرعي أخرين بعنابة
م- -ن ج- -ه- -ة أخ- -رى ،أح- -ب- -ط
ح -رأسص ألسش -وأح -ل ب -ع -ن-اب-ة/
ن.عﬁ ،5.اول- -ة ه -ج -رة غÒ
ششرعية لـ ( )13ششخصشا كانوأ
ع- -ل- -ى م Ïق- -ارب ت -ق -ل -ي -دي
ألصشنع ،فيما ” توقيف ()98
م- -ه- -اج- -رأ غ Òشش -رع -ي م -ن
ج -نسش-ي-ات ﬂت-ل-ف-ة ب-ك-ل م-ن
ت -ل -مسش -ان ووه -رأن وت -ن-دوف
وورقلة و“Ôأسشت.

أاودى بحياة  8أاششخاصص

 261ح ـ ـ ـادث مـ ـ ـرور خـ ـ ـÓل أاسسبـ ـ ـ ـ ـوع

الششعب /سشجلت مصشالح مرور
الأمن الوطني ‘ ،الفÎة من  15اإ¤
 21اأوت من السشنة ا÷ارية261 ،
حادث مرور جسشما Êعلى مسشتوى
اŸناطق ا◊ضشرية ،اأفضشى اإ ¤وفاة
 08اأششخاصص وجرح  320اآخرين.
ه-ذه أ◊صش-ي-ل-ة م-ق-ارن-ة ب-ت-لك أŸسش-ج-لة
خÓل ألأسشبوع أŸاضشي ،تظهر أن عدد
ح- -وأدث أŸرور ع -رف أرت -ف -اع -ا قــدر بـ

( )13حادثا ،كمــا أرتفع عدد أ÷رحى بـ
( )26حالة بينما أنخفضص عدد ألوفيات بـ
(.)14
وحسشب أل- -درأسش- -ات أل- -ت- -ي ق- -امت ب- -ه- -ا
أŸصشالح أıتصشة لÓأمن ألوطني ،فاإن
سشبب وقوع هذه أ◊وأدث يعود بالدرجة
ألأو ¤أإ ¤ألعنصشر ألبششري بنسشبة أكÌ
من  ،% 95أإضشافة أإ ¤ألعوأمل ألأخرى
أŸرتبطة باŸركبة وألطريق.

ÓفÓم القصشÒة بالعراق
ششد اهتمام النقاد ‘ مهرجان ل أ

الفيلم ا÷زائري «عاهدتك» يفوز با÷ائزة األو¤
توج الفيلم القصشÒ
«عاهدتك» للمخرج
ا÷زائري ﬁمد يرقي
با÷ائزة الأو¤
Ÿهرجان واسشط
السشينمائي الدو‹
الثا ÊلÓأفÓم الروائية
القصشÒة Ãدينة
الكوت العراقية
(جنوب ششرق) الذي
اختتم موؤخرا وفقا
للصشحافة العراقية.
وي-دور م-وضش-وع ه-ذأ أل-ف-ي-ل-م
أل-ن-اط-ق ب-األمازيغية ومدته 17دقيقة -حول عهد يضشربه
أخ ألخته وهو صشغ Òويحاول
أإلي -ف -اء ب -ه وه -و ك -ب Òح -يث
يÈز أل- -ع- -م- -ل أيضش- -ا ج -وأنب
ﬂتلفة من ألثقافة أÙلية
ووضش - -ع - -ي - -ة أŸرأة Ãدي- -ن- -ة
بجاية.
وÁث- -ل ف- -ي- -ل- -م «ع- -اه- -دتك»
( )2017ثالث أنتاج سشينمائي
لÒقي بعد فيلميه ألقصشÒين
أآلخرين «Au bout du

 »tunnelألصشادر ‘ 2006
و»حورية» ( )2007وقد عمل
أيضش- -ا ك- -مسش -اع -د ﬂرج م -ع
موأطنه عبد ألكر Ëبهلول ‘
فيلمه ألروأئي ألطويل «رحلة
إأ ¤أ÷زأئر».
وفاز من جهة أخرى ألفيلم
ألسشوري «كبسشة زر» با÷ائزة
أل-ث-ان-ي-ة ف-ي-م-ا ت-وج «غ-ي-ب-وبة»
وهو عمل مششÎك سشوري-
مصشري با÷ائزة ألثالثة لهذه
أل - -ت- -ظ- -اه- -رة أل- -ت- -ي ع- -رفت
مششاركة  40عم Óمن عدة
ب -ل -دأن ب-ي-ن-ه-ا ت-رك-ي-ا وت-ونسص
وأذرب- -ي- -ج- -ان وب- -ري- -ط- -ان- -ي -ا

وإأيرأن.
وي- -ع- -ت Èم- -ه- -رج- -ان وأسش -ط
ÓفÓ-م
ألسش-ي-ن-م-ائ-ي أل-دو‹ ل -أ
أل- -روأئ- -ي- -ة أل -قصشÒة -أل -ذي
ت - - - - - - - -أاسشسص ‘  2016أهم
ÓفÓ-م
م -ه-رج-ان ﬂصشصص ل -أ
أل - -قصشÒة ‘ أل - -ع - -رأق رغ- -م
ح-دأث-ت-ه وإأم-ك-ان-ي-ات-ه أŸال-ية
«أÙدودة» حيث يهدف أإ¤
«إأيجاد حرأك فني وثقا‘»
‘ ﬁاف-ظ-ة ج-ن-وب-ي-ة «ي-غلب
عليها ألطابع ألديني» وتعاÊ
أيضش -ا م -ن أل-ظ-روف أألم-ن-ي-ة
ألصشعبة ألتي Áر بها ألعرأق
وفقا للصشحافة ألعرأقية.

