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أاويحيـى يلغـي مرسصـ ـومÚ
إلنشص ـاء مفتشصي ـ ـة عامـ ـ ـة
ورخ ـ ـ ـ ـ ـ ـصس السصت ـ ـ ـ ـÒاد
^ اŸرسص ـ ـ ـوم التنفيـ ـذي لنظ ـ ـ ـام رخـ ـ ـصس
السصت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÒاد سصـ ـ ـ ـ ـاري اŸفعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـول

صصـــ3ـــ0

صصـــ4ـــ0

وزارة الصصح ـ ـ ـ ـة
–ذر من اإلصصابة
بالكـيسس اŸائ ـ ـي
أايـ ـ ـ ـام العيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد
صصـــ٧ـــ0

اÿــــب Òكمــــــال خفـــــاشش لـ«الشصعب»:

إالغ ـ ـاء اŸـ ـرسصوم Úلتج ـنب اآلثـ ـار السصلبي ـ ـة اقتصصادي ـا وŒـاري ـ ـا

صصـــ3ـــ0

تزامـــــــــن العيــــــــد مــــــــع الدخــــــــول اŸدرسصــــــــي

نفقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات كث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÒة تسصتن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزف اŸيزاني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة العائلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

صصـــ93ـــ0

يبحــث واقعهــــا وإاشصكــــالتها مـــع ﬁـــاولت التــــــقييم والتقــــــــوË

الكتاب ـ ـ ـة اللسصاني ـ ـ ـة العربي ـ ـ ـة ‘ ملتقـ ـ ـ ـ ـ ـى وطنـ ـ ـ ـي بجامع ـ ـ ـ ـة بومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرداسس
«الشصعب»
تزور اŸيناء
صصغ Òبسصيدي
ال ّ
ÿضصر ‘
مسصتغاÂ

روعة اŸكـ ـان تسصتقطب السصياح خاصصة اŸغـÎبÚ
صصـــ2ـــ1ــ-ـــ3ـــ1

صصـــ53ـــ01

اكتمــــال الّتعــداد
مسصاء اليوم و 5حصصصش
تدريبية ‘ الÈنامـج

التّحضصÒات ا÷ديـة
Ÿواجه ـ ـ ـ ـة زامبيـ ـ ـ ـا
تنطلق اليوم Ãركز
سصي ـ ـدي م ـوسصى

صصـــ93ـــ01

دعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوة

يسصتضصيف منتدى يومية الشصعب معا‹ وزيرة الÎبية الوطنية السصيدة نورية بن غÈيت ‘ ،ندوة نقاشش حول
ل‚اح الدخول اŸدرسصي  ،2018/201٧يوم
لجراءات و التداب Òالتي اتخذتها وزارة الÎبية الوطنية إ
ا إ
الثÓثاء  29أاوت  ،201٧على السصاعة  11:00صصباحاÃ ،قر جريدة الشصعب  ،39شصارع الشصهداء ا÷زائر العاصصمة.
حضصوركم يشصرفنا

طمار ‘ لقـ ـ ـاء تشض ـ ـاوري
مع الشضركـ ـاء

دع ـ ـ ـ ـ ـ ـوة
يسش -تضش -ي -ف م -ن -ت -دى ي -وم -ي-ة الشش-عب م-ع-ا‹ وزي-رة الÎب-ي-ة
ال -وط -ن -ي -ة السش -ي -دة ن-وري-ة ب-ن غÈيت ‘ ،ن-دوة ن-ق-اشص ح-ول
الإجراءات و التداب Òالتي اتخذتها وزارة الÎبية الوطنية
لإ‚اح الدخول اŸدرسشي  ،2018/201٧يوم الثÓثاء  29اأوت
 ،201٧على السشاعة  11 : 00صشباحاÃ ،قر جريدة الششعب ،39
ششارع الششهداء ا÷زائر العاصشمة.
حضشوركم يششرفنا

بوعزغي ‘ خنشضلة

يششرف وزير السشكن والعمران واŸدينة
عبد الوحيد طمار ،اليوم ،على مباششرة
سشلسشلة تششاورات مع الششركاء الفاعلÚ
‘ ال -ق-ط-اع قصش-د ت-ف-ع-ي-ل رخصش-ة ال-ب-ن-اء
الإل- - -كÎون- - -ي- - -ة ،وذلك Ãق- - -ر ال- - -وزارة
ابتداء من السشاعة  09 : 00صشباحا.

اإلثنين  ٢٨أاوت  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٠٦ذي الحجة ١٤٣٨هـ

مرموري ‘
سضكيكدة وعنابة
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العدد
يقوم وزير الفÓحة والتنمية
الريفية والصشيد البحري عبد
ال - -ق - -ادر ب - -وع - -زغ - -ي ،ال- -ي- -وم،
بزيارة عمل وتفقد اإ ¤ولية
خ - - -نشش - - -ل - - -ة ،ح- - -يث سش- - -ي- - -زور
مسش -ت-ث-م-رات فÓ-ح-ي-ة ،ت-رب-ي-ة
اŸواشش-ي ومشش-اري-ع اسش-ت-ث-مارية
‘ ›ال الصش -ن -اع-ة ال-غ-ذائ-ي-ة،
ب - -الإضش - -اف - -ة اإ ¤ل - -ق- -اءات م- -ع
فÓ- -ح- -ي وم- -رب- -ي وم -ت -ع -ام -ل -ي
الولية.

1٧٤2٥

نسضيب ‘
باتنة

ولد علي ‘ زيارة
عمل إا ¤سضكيكدة
وعنابة

ي - -ق - -و م و ز ي - -ر
اŸوارد اŸائ- -ي -ة
حسش Úنسشيب،
ال-ي-وم ،بزيارة
ع -م -ل و ت-ف-ق-د
اإ ¤ولي- - - - - - - - -ة
ب-ات-نةŸ ،عاينة
بعضص اŸششاريع القطاعية.

يقوم وزير الششباب والرياضشة
ال - -ه - -ادي ول - -د ع- -ل- -ي ،ال- -ي- -وم،
بزيارة عمل وتفقد اإ ¤القل
بسش -ك-ي-ك-دة ،ع-ن-اب-ة ،لÓ-طÓ-ع
ع - -ل - -ى م - -راك - -ز الصش - -ط - -ي- -اف
والتسشلية للششباب التابعة لدائرته الوزارية .

زعÓن و زوخ يضضعان مطعم عائم حيز اÿدمة

يششرف وزير الأششغال العمومية والنقل عبد الغني زعÓن ،ووا‹ العاصشمة
ع-ب-د ال-ق-ادر زوخ ،ع-ل-ى م-راسش-ي-م وضش-ع ح-ي-ز اÿدم-ة لأول م-رة م-ط-ع-م ع-ائ-م
ب-ولي-ة ا÷زائ-ر ،وتسش-ل-ي-م رخصص السش-ت-غÓ-ل ل-ل-مسش-ت-ث-مرين ‘ اÛال ،وذلك
على مسشتوى ميناء جميلة ببلدية ع Úبنيان ،حيث سشيكون النطÓق من مقر
الولية ،ابتداء من السشاعة  09 : 30صشباحا.

سضهرات «دار الدزاير» تتواصضل

تنصضيب اŸديرين ا÷دد لسضونلغاز

ي- - -ق- - -وم وزي- - -ر السش- - -ي- - -اح- - -ة
والصش-ن-اع-ة ال-ت-قليدية حسشن
مرموري ،اليوم ،بزيارة عمل
وت-ف-ق-د اإ ¤ولي-ة سش-ك-ي-كدة،
وغ - -دا ،اإ ¤ولي - -ة ع - -ن- -اب- -ة،
لÓ- - -طÓ- - -ع ع- - -ل - -ى مشش - -اري - -ع
قطاعية.

اجتماع ›لسس الهيئة
العليا اŸسضتقلة
Ÿراقبة النتخابات

يجتمع ›لسص الهيئة العليا
اŸسشتقلة Ÿراقبة النتخابات،
ال- - - -ي- - - -وم وغ- - - -دا ‘ ،دورت- - - -ه
ال- -ع- -ادي- -ة ال- -ث- -ان- -ي -ة ‘ اإط -ار
ال- - -ت - -حضش Òل Ó- -ن - -ت - -خ - -اب - -ات
اÙل -ي -ة ،ب -ف -ن-دق الأوراسش-ي،
اب- -ت- -داء م- -ن السش -اع -ة 09 : 00
صشباحا.

ت-ن-ظ-م الشش-رك-ة ا÷زائ-ري-ة ل-ت-وزي-ع ال-ك-ه-رب-اء
ت- -خصشصص ال -ط -ب -ع -ة ال -ث -ال -ث -ة لـ «دار دزاي -ر»،
وال -غ -از ،غ-دا ،ح-ف-ل م-راسش-ي-م ت-نصش-يب اŸدي-ر
ب - -اŸركب ال - -ري - -اضش- -ي ﬁم- -د ب- -وضش- -ي- -اف‘ ،
ا÷ه -وي لشش -رك -ة ت -وزي -ع ال -ك -ه-رب-اء وال-غ-از
سش-ه-رت-ه-ا ال-ي-وم ،ل-ولي-ات ا÷ل-فة ،جيجل،
شش-رق ،وتسش-ل-ي-م ق-رارات ال-ت-ك-ل-ي-ف Ÿدي-ري
ال -ب -يضص والشش -ل -ف ،لسش-ت-ع-راضص ع-ادات-ه-ا
ال -ت -وزي-ع و م-دي-ري ال-وك-الت ال-ت-ج-اري-ة،
وت -ق -ال -ي-ده-ا ،وذلك اب-ت-داء م-ن السش-اع-ة
ينظم اŸركز الثقا‘ الإسشÓمي للجزائر العاصشمة ،وقرارات ترسشيم اإطارات سشامية للششركة
 20 : 00لي.Ó
ي-وم  29اأوت ا÷اري ،ن-دوة ع-ل-م-ي-ة ب-ع-ن-وان «اأيام ا÷زائرية لتوزيع الكهرباء والغاز.
م -ع -دودات فضش -ائ -ل ،اأح -ك -ام واآداب ،ي -نشش -ط -ه -ا اأ/
م- -وسش- -ى زروق ،ورئ- -يسص اŸن- -ظ- -م- -ة ا÷زائ -ري -ة
◊ماية واإرششاد اŸسشتهلك وﬁيطه مصشطفى
زب - -دي ،وذلك Ãق - -ره ال - -ك - -ائ - -ن ب - -ع- -ل- -ي
ب- -وم- -ن- -ج- -ل ،ع -ل -ى السش -اع -ة 13 : 30
ت -دخ -لت ف -رق ال -ن-ج-دة ل-ل-وح-دة ال-رئ-يسش-ي-ة ل-ل-ح-م-اي-ة اŸدن-ي-ة سش-ط-ي-ف،
زوال.
تشش- -ه- -د اأح- -ي- -اء وسش- -ط ب -ل -دي -ة سش -ي -دي م -وسش -ى
صشبيحة اأمسص ،اإثر حادث مرور خط Òنتج عن انحراف وانقÓب حافلة
ب- -ال- -ع -اصش -م -ة م -ن -ذ اأك Ìم -ن شش -ه -ري -ن اضش -ط -راب -ات
من ا◊جم اŸتوسشط على الطريق الوطني رقم  09باŸكان «اŸسشمى كاسشك»
وانقطاعات متكررة للماء الششروب اأو وصشوله  ‘ -اأحسشن
على اıرج الششما‹ لبلدية سشطيف.
الأح-وال -اإ ¤ا◊ن-ف-ي-ات بضش-غ-ط ضش-ع-ي-ف ‡ا اضش-ط-ر ال-ك-ثÒي-ن اإ ¤اق-ت-ن-اء مضش-خات دفع
ا◊ادث تسشبب ‘ جرح ثمانية اأششخاصص ،وتعرضص كل من كان على مÏ
ك-ه-رب-ائ-ي-ة اأدت اإ ¤ارت-ف-اع ك-ب Òل-ف-ات-ورة ال-ك-ه-رب-اء ن-ظ-را لسش-ت-ع-م-ال-ه-ا ال-ي-وم-ي ويخششى
ا◊افلة التي تعمل على خط عموششة /سشطيف لإصشابات متفاوتة.
مواطنو هذه الأحياء اأن يسشتمر الوضشع على حاله ونحن على اأبوب عيد الأضشحى الذي
تزداد فيه ا◊اجة اإ ¤اŸاء بششكل كب ÒكغÒه من اŸناسشبات الأخرى.

ندوة علمية حول عيد
األضضحى

النقطاعات اŸتكررة للماء
تؤورق اŸوطن Úبسضيدي موسضى

حادث مرور يخلف  8جرحى بسضطيف

يومية وطنية إاخبارية تصشدر عن اŸؤوسشسشة العمومية
القتصشادية(ششركة ذات أاسشهم)
رأاسص مالها الجتماعي 12٦ .000.000 .00 :دج
 39ششارع الششهداء الجزائر

الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

التحرير

التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسص(021) 60.67.93 :

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسص(021)٦0.٧0.3٥:

(021) 60.70.40

الرئيسشة اŸديرة العامة
مسشؤوولة النششر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

إلع ـÓناتكـم اتصضل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسض ـ ـم التجـ ـ ـاري :السضرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسشــــل أاوتسش - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصشحابها نششرت أاو  ⁄تنششر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لششهار
اŸؤوسشسشة الوطنية للنششر وا إ
 1ششارع باسشتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسص(021)73.95.59... :

وسشسشات التالية:الوسشط :مطبعة  S.I.Aالغرب :ششركة الطباعة  S.I.Oالششرق :ششركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بششارS.I.A:
تطبع بالم ؤ
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اسصتنادا إا ¤اŸادت ٩٩ Úو  ١٤٣من الدسصتور

Ãناسصبة العيد الوطني لبÓده

رئيسص ا÷مهورية يهنئ نظÒه اŸولدا‘
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أاويحيى يلغي مرسسوم Úإلنشساء مفتشسية عامة
ورخصص السستÒاد

ب -عث رئ -يسش ا÷م -ه -وري-ة ع-ب-د
ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-قة ،برقية تهنئة
اإ ¤نظÒه اŸولدا‘ اإغور دودون،
Ãن-اسص-ب-ة اح-ت-ف-ال بÓ-ده ب-ع-ي-دها
الوطني ،اأكد له من خÓلها عزمه
على مواصصلة ا÷هود الرامية اإ¤
تعزيز اأواصصر الصصداقة والتعاون
التي Œمع البلدين.
ج- -اء ‘ الÈق- -ي -ة «اإن اح -ت -ف -ال
بÓ-دك-م ب-ع-ي-ده-ا ال-وط-ن-ي ف-رصصة
ط -ي-ب-ة اأغ-ت-ن-م-ه-ا لأت-ق-دم اإل-ي-ك-م،
ب -اسص -م ا÷زائ -ر شص -ع -ب -ا وح -ك -وم -ة
واأصص-ال-ة ع-ن ن-فسص-ي ب-اأح-ر التهاÊ
م -ق -رون -ة ب -اأصص -دق “ن-ي-ات-ي ل-ك-م
Ãوف - - -ور الصص - - -ح - - -ة والسص - - -ع- - -ادة
وباطراد الرقي والزدهار للشصعب
اŸولدا‘ الصصديق».
اأردف ال - -رئ- -يسش ب- -وت- -ف- -ل- -ي- -ق- -ة
ﬂاط- - - - -ب- - - - -ا ن- - - - -ظÒه اŸول- - - - -دا‘
«وي- - -روق - -ن - -ي ب - -ه - -ذه اŸن - -اسص - -ب - -ة
السص -ع -ي -دة اأن اأج -دد ل -ك -م ع-زم-ي
ع-ل-ى ال-ع-م-ل م-ع-ك-م ع-ل-ى مواصصلة
ا÷ه- - - -ود ال- - - -رام- - - -ي- - - -ة اإ“ ¤تÚ
وتعزيز عرى الصصداقة والتعاون
التي تربط بلدينا.

األ- -غ- -ى ال- -وزي- -ر الأول اأح- -م -د
اأويحيى مرسصوم Úيتعلق الأول
ب -اإنشص -اء م -ف -تشص -ي -ة ع -ام-ة ل-دى
ال -وزي -ر الأول وال-ث-ا Êبشص-روط
ت- -ط -ب -ي -ق اأن -ظ -م -ة م -ن -ح رخصش
اسص -تÒاد وتصص -دي -ر اŸن -ت -وج -ات
والسص - - - - -ل - - - - -ع ،وق - - - - -د ” نشص - - - - -ر
اŸرسص - -وم ،Úاأمسش ‘ ،ا÷ري - -دة
الرسصمية.
اسص-ت-ن-ادا اإ ¤ال-دسص-تور خاصصة
اŸادت ٩٩ Úو  ١٤٣األغى الوزير
الأول اأح - - -ك- - -ام اŸرسص- - -وم رق- - -م
 ١7-205ا- - - - -Ÿوؤرخ ‘  28يونيو
اŸتضصمن
20١7
اإنشص - -اء م - -ف - -تشص - -ي- -ة
ع -ام -ة ل -دى ال -وزي-ر
الأول و–دي - - - - - - - - - -د
مهماها وتنظيمها.
ك -م -ا أل -غ -ى أوي-ح-ي-ى
أŸرسسوم ألتنفيذي رقم
 17-202أŸوؤرخ ‘  22يونيو 2017
أŸعدل وأŸتمم للمرسسوم 15-306
أŸوؤرخ ‘  6ديسسم 2015 ÈأÙدد
لشس -روط وك -ي -ف-ي-ات ت-ط-ب-ي-ق أن-ظ-م-ة
رخصش ألسس- - - -تÒأد وأل- - - -تصس- - - -دي - - -ر
للمنتوجات وألبضسائع.
أŸرسس- -وم أل- -ت -ن -ف -ي -ذي أŸوؤرخ ‘
ديسسم 2015 Èيبقى سساري أŸفعول
أكد بيان Ÿصسالح ألوزير ألول،

أمسش ،أن أŸرسسوم ألتنفيذي أŸوؤرخ
‘  6ديسسم 2015 ÈأÙدد لشسروط
وك- -ي- -ف- -ي- -ات ت -ط -ب -ي -ق ن -ظ -ام رخصش
أسستÒأد أŸنتوجات وألسسلع ل يزأل
سساري أŸفعول».
أوضس -ح أل -ب -ي-ان أن «ب-عضش وسس-ائ-ل
ألإعÓ- - -م ق- - -د ت - -دأولت ،أمسش ،خÈ
أإل-غ-اء أŸرسس-وم أل-ت-ن-ف-ي-ذي أŸت-ع-ل-ق
ب- -ن- -ظ- -ام رخصش ألسس- -تÒأد ل- -لسس -ل -ع
وأŸنتوجات ‡ا أثار سسوء فهم لهذه
أŸسساألة» .
ج - -اء ‘ أل - -ب - -ي - -ان أن - -ه «ب - -ه- -دف
ألتوضسيح تعلم مصسالح ألوزير ألأول
أل- -ر أي أل -ع -ام أن -ه أول
ي- - - -ب - - -ق - - -ى أŸرسس - - -وم
ألتنفيذي أŸوؤرخ ‘ 6
ديسسم 2015 ÈأÙدد
لشس - -روط وك - -ي- -ف- -ي- -ات
ت -ط -ب -ي-ق ن-ظ-ام رخصش
ألسس-تÒأد ل-ل-منتوجات
وألسسلع سساري أŸفعول وثانيا كان
أŸرسسوم ألتنفيذي أŸلغى وأŸوؤرخ
‘  22يونيو  2017قد أخضسع ألقرأر
أل- -ن- -ه- -ائ -ي Ÿن -ح رخصس -ة ألسس -تÒأد
Ÿوأف -ق -ة أل -وزي -ر ألأول»« .وب-ال-ت-ا‹
يضسيف ألبيان فاإن هذأ ألإجرأء هو
ألذي ” ألغاوؤه لتمك Úأإدأرة ألتجارة
من تسسي Òرخصش ألسستÒأد ألتي ل
تزأل سسارية أŸفعول».

اŸرسسوم التنفيذي
لنظام رخصص السستÒاد
سساري اŸفعول

تباحثا سصبل تعزيز التعاون ‘ الصصناعة و اŸناجم

يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوسسفي يسستقبـ ـ ـل سسف ـ ـ ـ ـ Òبريطانيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
اسص- -ت- -ق- -ب- -ل وزي- -ر الصص- -ن- -اع- -ة
واŸناجم يوسصف يوسصفي ،اأمسش،
سصف ÒاŸملكة اŸتحدة با÷زائر،
السص- - -ي - -د ان - -درو ن - -وب - -ل ،ح - -يث
“ح -ورت اÙادث -ات ح-ول سص-ب-ل
دعم وتعزيز التعاون الثنائي ‘
›ال الصصناعة واŸناجم ،حسصب
ما اأفاد به بيان للوزارة.
حسسب ذأت أŸصسدر « ع ÈألسسفÒ
ألÈي- -ط -ا Êع -ن أرت -ي -اح -ه ل -ل -ت -ق -دم
أŸسسجل ‘ ﬂتلف ›الت ألتعاون
أل- -ث- -ن -ائ -ي خ Ó-ل ألسس -ن -وأت ألأخÒة
م-ط-ال-ب-ا ب-دع-م أك Èب-ه-دف Œسس-ي-د
ب - -عضش أŸشس- -اري- -ع أŸشسÎك- -ة ق- -ي- -د
أل -ب -حث وأل -تشس -اور ،سس-ي-م-ا ‘ ›ال
ألصسيدلة وألطاقة وألتصسالت».

من جهته ،ع Èيوسسفي للسسفÒ
عن أسستعدأد مصسالح وزأرة ألصسناعة
وأŸن - -اج - -م Ÿرأف - -ق - -ة أŸوؤسسسس- -ات
ألÈيطانية ألتي ترغب ‘ ألسستثمار
ب -ا÷زأئ -ر ،ك -اشس -ف -ا ع -ن رغ -ب -ت -ه ‘
أسس -ت -ق -ط -اب م -وؤسسسس -ات ب -ري-ط-ان-ي-ة
أخ - -رى أإ ¤أ÷زأئ - -ر وألسس - -ت - -ف- -ادة
ب -ال -ت -ا‹ م-ن أل-ف-رصش أل-ت-ي ت-وف-ره-ا
ألسس - -وق أ÷زأئ - -ري- -ة ،خصس- -وصس- -ا ‘
قطاع ألصسناعة وأŸناجم.
ت - -ط - -رق أل- -ط- -رف- -ان أإ ¤أ÷وأنب
أŸت-ع-ل-ق-ة ب-ال-ت-ك-وي-ن ألذي يسستهدف
أإط -ارأت أل -ق -ط -اع ،خصس -وصس-ا م-ن-ه-م
أل -ذي -ن أوك -لت ل -ه -م م -ه -ام م -ت -اب -ع-ة
م- -ل- -ف -ات ألسس -ت -ث -م -ار ،حسسب ن -فسش
أŸصسدر.

..ويسستقبل اŸمثل اÿاصص لألم Úالعام الأ‡ي ‘ ليبيا

ا÷زائر تشسارك ‘ الدورة  67للجنة اإلقليمية للصسحة بزÁبابوي
سس- -يÎأسش وزي- -ر ألصس- -ح- -ة وألسس- -ك -ان
وإأصسÓ- - -ح أŸسس- - -تشس- - -ف- - -ي- - -اتﬂ ،ت - -ار
حسسبÓوي ،ألوفد أ÷زأئري أŸشسارك
‘ أشس- -غ -ال أل -دورة ألـسس -اب -ع -ة وألسس -تÚ
لفريقيا
لقليمية إ
لوزرأء ألصسحة للجنة أ إ
للمنظمة ألعاŸية للصسحة ،من  28أوت
إأ ¤ألفا— من سسبتم ،2017 Èبفكتوريا
فولز (زÁبابوي) ،حسسب ما أفاد به،
أمسش ،بيان لذأت ألوزأرة.

ي -تضس -م-ن ج-دول أشس-غ-ال ه-ذه أل-دورة
أل -ع -دي -د م -ن أل-ن-ق-اط أŸت-ع-ل-ق-ة بـ»أدأء
لق-ل-ي-م-ي ل-ل-م-ن-ظ-م-ة أل-ع-اŸية
أŸك-تب أ إ
ل-لصس-ح-ة وك-ذأ ت-ق-ي-ي-م ألÈأم-ج أ÷اري-ة،
فضس Óعن ألسسÎأتيجيات ألتي يتعÚ
تنفيذها لتحسس Úأ◊صسول على ألرعاية
لمرأضش أŸتنقلة
ألصس-ح-ي-ة وم-ك-اف-حة أ أ
وغ ÒأŸتنقلة».
كما سسيعكف أŸشساركون أيضسا على

لق -ل-ي-م-ي-ة
م -ن -اقشس -ة «ألسسÎأت -ي -ج -ي -ة أ إ
لسس-اسس-ي-ة Ÿك-اف-حة
لدم-اج أÿدم-ات أ أ
إ
لم- - -رأضش غ ÒأŸت - -ن - -ق - -ل - -ة ‘ ›ال
أأ
لولية ،تنفيذ أÿطة
ألرعاية ألصسحية أ أ
لقليمية للتلقيح ،برنامج
ألسسÎأتيجية أ إ
ألتكيف ألصسحي مع ألتغÒأت أŸناخية
وكذلك تقارير عن حالة ألقضساء على
لط-ف-ال ‘
أ◊صس-ب-ة وأسس-ت-ئصس-ال شس-ل-ل أ أ
لفريقية».
أŸنطقة أ أ

أسستقبل ألوزير أألول أحمد أويحيى ،أمسش،
ÓمÚ
با÷زأئر ألعاصسمة ،أŸمثل أÿاصش ل أ
أل -ع -ام أأل‡ي ورئ -يسش ب -ع -ث -ة أأل· أŸت-ح-دة
للدعم ‘ ليبيا ،غسسان سسÓمة ،ألذي يقوم
ب-زي-ارة ع-م-ل ل-ل-ج-زأئ-ر حسس-ب-م-ا ج-اء ‘ ب-ي-ان
Ÿصسالح ألوزير أألول.
أوضس- -ح أل -ب -ي -ان أن «أÙادث -ات “ح -ورت

حول ألوضسع ‘ ليبيا وكذأ أ÷هود أŸبذولة
م -ن أج -ل Œسس -ي -د ح -ل سس -ي -اسس -ي ي-ه-دف أإ¤
أ◊ف- -اظ ع- -ل- -ى ألسس- -ي- -ادة أل -وط -ن -ي -ة ووح -دة
أألرأضسي باإلضسافة إأ ¤تÓحم ألشسعب ألشسقيق
وأ÷ار» ،وجرى أللقاء بحضسور وزير ألشسؤوون
أÿارجية عبد ألقادر مسساهل.

اÿب Òكمال خفاشش لـ»الشصعب»:

إالغاء اŸرسسوم Úلتجنب اآلثار السسلبية اقتصساديا وŒاريا
فضضيلة بودريشش
اع -ت Èك -م -ال خ -ف -اشش خ -ب Òاق -تصص-ادي أان ق-رار
لول أاح -م -د أاوي -ح -ي -ى ،ال -ق -اضص -ي ب -إال-غ-اء
ال -وزي -ر ا أ
مرسصوم ،Úيتعلقان بإانشصاء مفتشصية عامة وتطبيق
أان -ظ -م -ة م -ن -ح رخصش اسص-تÒاد وتصص-دي-ر اŸن-ت-ج-ات
والسصلع ،يصصب ‘ إاطار تخفيف التضصييق واÿناق
ال -ذي ق -د ي -فضص -ي إا ¤ال -ن -درة ‘ ال-ع-دي-د م-ن اŸواد
لولية الواسصعة السصتهÓك ع Èالسصوق الوطنية،
ا أ
وم -ن -ع -ا م -ن ات -خ -اذ ب -عضش اŸوزع Úذلك ك -ذري -ع -ة
لسصعار ،إا ¤جانب ا◊رصش على
للرفع ‘ سصقف ا أ
لجانب ‘ التفاوضش
عدم تغي Òنظرة الشصركاء ا أ
على غرار منظمة التجارة العاŸية وعقد الشصراكة
لوروب- -ي ،وح- -ت- -ى ل ت- -ك- -ون ه- -ن- -اك
م - -ع ال–اد ا أ
لج-انب ،وب-ال-ت-ا‹ ل
ﬂاوف ل -دى اŸسص -ت -ث-م-ري-ن ا أ
يسصوق لصصورة خاطئة عن ا÷زائر ،حيث ل تبدو
لج-ن-ب-ي-ة عÈ
ب -ل -دا م -ن -غ -ل -ق -ا Áن -ع ت-دف-ق السص-ل-ع ا أ
أاسصواقه.

أكد أÿب Òكمال خفاشش أن إألغاء ألوزير أألول أ÷ديد
أحمد أويحيى Ÿرسسوم ،Úجاء بهدف منع تكبد بعضش
أآلثار ألسسلبية ألتي قد يتضسرر على إأثرها ألسسوق وكذأ
أŸفاوضسات أ÷ارية مع ألشسركاء أألجانب سسوأء ‘ أوروبا
أو ‘ ألوطن ألعربي ،كون أ÷زأئر تسستعد لÓنضسمام إأ¤
أŸنطقة ألعربية للتبادل أ◊ر ‘ آأفاق عام  ،2020وحتى ل
ت -ن -ت -ق -د وŒد صس -ع -وب -ة ‘ أل-ت-ف-اوضش
بحجة أنها أغلقت سسوقها.
ح -اول خ-ف-اشش ت-ث-م Úأل-ق-رأر أل-ذي
أتخذه ألوزير أألول أويحيى ،حيث ذكر
أن ألعديد من أŸؤوسسسسات كانت قد
تضس -ررت ب -ف -ع -ل م -ن -ع أسس -تÒأد ب -عضش
أŸوأد أألولية ألتي –تاجها أŸصسانع،
إأ ¤جانب –ذيره من إأمكانية إأقدأم
أŸوزع Úعلى إألهاب ألسسلع ألوأسسعة ألسستهÓك عندما
تعرف ألسسوق ألندرة ،على خلفية أن أŸرسسوم ألذي ”
إألغاؤوه كان قد أسسفر عن ألكث Òمن ألتخوف وألفوضسى
وسسط أŸوزع ÚوأŸسستوردين ،وبالتا‹ كل ذلك يدفع ثمنه
أŸسستهلك من خÓل ألرتفاع ألفاحشش ‘ أألسسعار.

أما على ألصسعيد أÿارجي يرى
أÿب Òألق- -تصس- -ادي أن م- -ن- -ع رخصش
ألسس - -تÒأد ي - -غ Òن - -ظ - -رة ألشس - -رك- -اء
أألج- - - -انب ،وي- - - -زي - - -د م - - -ن ﬂاوف
أŸسس-ت-ث-م-ري-ن أألج-انب ،وي-ج-ع-ل م-ن
أ÷زأئ -ر ب -ل -دأ م -ن -غ -ل-ق-ا Áن-ع ت-دف-ق
ألسس -ل -ع أألج -ن -ب-ي-ة عÈ
أسسوأقه ،وكل ذلك على
ح - -د ت - -ق- -دي- -ر ك- -م- -ال
خ - -ف- -اشش يصس- -عب م- -ن
مهمة ألتفاوضش ،علما
أن أ÷زأئ- - -ر ل - -دي - -ه - -ا
مفاوضسات مع منظمة
ألتجارة ألعاŸية وكذأ
عقد ألشسرأكة مع أل–اد أألوروبي ،ومن أŸنتظر أن تنضسم
إأ ¤أŸنطقة ألعربية للتبادل أ◊ر.
ب -خصس-وصش أل-ط-رق أل-ت-ي Áك-ن أن ي-ل-ج-أا إأل-ي-ه-ا ◊م-اي-ة
ألقتصساد ألوطني ،أكد خفاشش وجود ألعديد من أ◊لول،
وعلى سسبيل أŸثال أن تكون رخصش ألسستÒأد ﬁددة Ãدة

ا◊يلولة دون حدوث
ندرة يؤودي إا ¤ارتفاع
األسسعار

زمنية وليسست مفتوحة وبالتا‹ غÒ
م -ط -ل -ق -ة ،ح -ت -ى ل ت -ن-ت-ق-د أ÷زأئ-ر
ب -ح -ج -ة أن -ه-ا أغ-ل-قت أسس-وأق-ه-ا ،أإ¤
جانب وجود حلول وخيارأت أخرى
Áكن أللجوء إأليها ◊ماية ألقتصساد
أل- -وط- -ن- -ي م- -ث -ل م -ن -ح أل -ع -دي -د م -ن
ألمتيازأت للمنتوج ألوطني.
أما فيما يتعلق باŸرسسوم ألذي
أل -غ -ى أŸف -تشس -ي -ة أل -ت -اب -ع -ة ل -ل-وزأرة
أألو ،¤أوضسح أن أألجهزة أŸتوفرة
لرقابة إأنفاق أŸال ألعام تكفي على
غرأر أŸفتشسية ألعامة للمالية وكذأ
ألصسندوق ألوطني للتجهيز من أجل
ألتطور ألتابع لوزأرة أŸالية ،ألذي
يتو ¤مهمة ألرقابة بكل ما يخصش تسسي Òأموأل أŸشساريع
ألكÈى ومرأقبتها ،ويرى أن جميع أجهزة ألرقابة ألقائمة
ك -اف -ي -ة ،ألن م -ه -م -ت -ه -ا م -رأق -ب -ة أم-وأل أل-دول-ة وأÿزي-ن-ة
ألعمومية ،لذأ ل توجد أ◊اجة إأ ¤أسستحدأث جهاز آأخر
تسسند له مهام ألرقابة.

الثنين  28أاؤت  2017م
الموافق لـ  06ذي الحجة  1438هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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’‚اح السشنة الدراسشية
دعت مسشؤوو‹ القطاع إا ¤التجند إ

بن غÈيت :أاك Ìمن  ٩مÓي Úتلميذ ‘ الدخول اŸدرسصي
’رضشية الرقمية يعا÷ون النقصس اŸسشجل باŸؤوسشسشات ومسشابقتان للتوظيف
ا’حتياطيون ‘ ا أ
فاق عدد التÓميذ اŸتمدرسش ÚاŸسشجل ‘ Úالسشنة الدراسشية  2018 /2017عتبة  9مÓي Úتلميذ ،بزيادة قدرها  270أالف
’خ Òتسشتقبلهم ‘ الدخول اŸدرسشي اŸرتقب بعد أايام قÓئل حوا‹  26964مؤوسشسشة تربوية ،ولعل ميزة
مقارنة باŸوسشم ا أ
’صشÓحات بإادراج  30كتابا مدرسشيا جديدا
السشنة ا÷ديدة حسشب ما أاكدت وزيرة الÎبية الوطنية نورية بن غÈيت توسشيع ا إ
’صشÓحات إا ¤السشنت Úالثالثة والرابعة ابتدائي والثانية والثالثة متوسشط،
و 6كراريسس للتمارين ،تخصس الطور الثا Êمن ا إ
إا ¤جانب تنظيم صشالون الكتاب اŸدرسشي ب 5 Úو  12سشبتم ‘ Èكل و’يات الوطن.

فريال بوششوية
قدمت اŸسسوؤؤلة الأؤ ¤على قطاع
الÎبية الوطنية ،اأمسس ،لدى ترؤؤسسها
اأشسغال الندؤة الوطنية Ÿديري الÎبية
حول الدخول اŸدرسسي 2018 /2017
 ،ج- -م- -ل -ة م -ن ال -ت -وج -ي -ه -ات Ÿدي -ري
ؤمسس -وؤؤ‹ ال -ق -ط-اع ،ال-ك-ف-ي-ل-ة ب-اإ‚اح
السسنة الدراسسية ا÷ديدة ،من شساأنها
التكفل باŸشساكل التي تطرح مع حلول
ك -ل م -وسس -وم دراسس -ي ،ؤي -ت -ع -ل-ق الأم-ر
ب - -ن - -قصس الأسس- -ات- -ذة ؤن- -قصس ال- -ك- -تب
اŸدرسس -ي -ة ،سس -ن -ة ج -دي -دة شس -ع -اره -ا
«ا÷م -ي -ع ي -ت -ج -ن -د م -ن اأج -ل م-درسس-ة
مواطنية ؤذات جودة».
بخصسوصس الإشسكال الأؤل اأي نقصس
الأسساتذة ،فاإن الإشسكال على الأرجح
لن يطرح هذه السسنة ،هذا على الأقل
ما جزمت به الوزيرة الوصسية مسستندة
‘ طرحها هذا ،اإ¤
الأرضس -ي -ة ال -رق-م-ي-ة
ال - - - -ت- - - -ي ح- - - -رصست
شس- - -خصس - -ي - -ا ع - -ل - -ى
ؤضسعها منذ مدة ،اإذ
تتضسمن الفائضس من
الأسساتذة الناجحÚ
‘ اŸسسابقات التي
Œري سس- - - -ن- - - -وي - - -ا،
ؤالذين  ⁄يسسعفهم ا◊ظ ‘ ا◊صسول
ع-ل-ى م-نصسب ن-ظ-را ل-ل-تشس-ب-ع ،ؤب-التا‹
ف -اإن ال -وزارة سس -ت -ق -وم ب -اسس -ت-دع-ائ-ه-م
ب - -ط - -ري- -ق- -ة اآل- -ي- -ة ،لسس- -د ح- -اج- -ي- -ات
اŸوؤسسسس- -ات الÎب- -وي- -ة ال- -ت -ي تسس -ج -ل
عجزا.

 ٦٥مليون كتاب
طبع وصصالون لهذا
الغرضض قريبا

 30كتابا مدرسصيا جديدا تخصض
الطور الثا Êمن ا’إصصÓحات
‘ ا’بتدائي واŸتوسصط
‘ السس- -ي- -اق ،ف- -ت- -حت ال- -وزي -رة ب -ن
غÈيت قوسسا ‘ لقاء مقتضسب جمعها
ع -ل -ى ه -امشس ال -ن -دؤة ب -الصس -ح-اف-ي،Ú
ل -ت -ذك -ر ب -ت-ن-ظ-ي-م مسس-اب-ق-ات ت-وظ-ي-ف
›ددا نهاية السسنة ا÷ارية ،ؤ–ديدا
 31ديسسم Èلفائدة الطور البتدائي،
على اأن تنظم لحقا اأي ‘ العام 2018
مسسابقة اأخرى لتوظيف الأسساتذة ‘
الطورين اŸتوسسط ؤالثانوي.
ك -م -ا ” ات -خ-اذ ك-ل ال-ت-داب Òل-عÓ-ج
الإشس -ك -ال ال -ث -ا ÊؤاŸت -ع-ل-ق ب-ال-ك-ت-اب
اŸدرسس- -ي ،اإذ سس -ي -ت -م ط -ب -ع ن -ح -و 65
مليون كتاب مدرسسي ،ؤباŸوازاة مع
ذلك ي- - -ن- - -ظ- - -م ال - -دي - -وان ال - -وط - -ن - -ي
ل -ل -م -ط -ب -وع -ات اŸدرسس -ي -ة ‘ ال-فÎة
اŸمتدة ب 5 Úؤ  12سسبتم Èالداخل
صسالونا للكتب اŸدرسسية ،يفتح اأمام
الأؤلياء الذين يختارؤن بكل اأريحية
الكتب لأبنائهم ،مبادرة هي الأؤ ¤من
ن -وع -ه -ا ل -ت-خ-ف-ي-ف عبء ؤع-ن-اء رح-ل-ة
البحث عن الكتب اŸدرسسية الناقصسة،
التي يقوم بها الأؤلياء مطلع كل سسنة
دراسسية.
ؤف- -ي -م -ا ي -خصس ال -ك -تب اŸدرسس -ي -ة
دائما ،سسيتم اإدراج ما ل يقل عن 30
ك -ت-اب-ا م-درسس-ي-ا ج-دي-دا ،ؤ  6كراريسس
ل-ل-ت-م-اري-ن ،ت-ك-ريسس-ا ل-ل-ط-ور الثا Êمن
الإصسÓحات ،على اأن تشسمل هذا العام
السس -ن -ت Úال -ث -ال -ث -ة ؤال-راب-ع-ة اب-ت-دائ-ي
ؤال-ث-ان-ي-ة ؤال-ث-ال-ث-ة م-توسسط ،ؤاسستنادا
اإ ¤ت-وضس-ي-ح-ات ال-وزي-رة ال-وصس-ي-ة فاإن

ا÷اري.

ع- -ددا ك- -بÒا م -ن ال -ك -تب
جاهز ،ؤيجري Œهيز ما
ت-ب-ق-ى ل-ت-ل-ب-ي-ة ا◊اجيات،
على اأن تنتهي طباعة كل
ال -ك -تب دؤن اسس -ت -ث-ن-اء ‘
اأج - - -ل اأقصس - - -اه  31اأؤت

ضصرورة فتح اŸطاعم
اŸدرسصية وتوزيع منحة
 3اآ’ف دج ‘ ا’آجال اÙددة
ؤ–دثت ن- - -وري- - -ة ب - -ن غÈيت ع - -ن
›لسس ؤزاري مشسÎك ،ي- -ت- -م خÓ- -ل- -ه
ت-ن-اؤل م-ل-ف ال-ن-ق-ل ل-ف-ائ-دة ال-تÓ-م-ي-ذ
الذين يقطنون ‘ اأماكن بعيدة لتاأمÚ
“درسس -ه -م بصس-ف-ة ع-ادي-ة ،م-وازاة م-ع
ذلك شس- - -ددت ع- - -ل- - -ى ضس - -رؤرة ف - -ت - -ح
اŸطاعم اŸدرسسية ،ؤتوزيع منحة 3
اآلف دج التي اأقرها رئيسس ا÷مهورية
ق- -ب- -ل ع -دة اأع -وام ،ل -ف -ائ -دة ت Ó-م -ي -ذ
عائÓتهم مصسنفة ‘ خانة اŸعوزين،
ؤذلك ‘ الآجال اÙددة ،على اأن يتم
ال - -ت - -نسس - -ي - -ق م - -ع ؤزارة ال - -داخ - -ل- -ي- -ة
ؤا÷ماعات اÙلية ؤتهيئة الإقليم.
ؤمن ب Úالتوجيهات التي قدمتها
ذات اŸسسوؤؤلة ،ؤجوب توفر التاأطÒ
ال- - -ب- - -ي - -داغ - -وج - -ي ؤالإداري ال Ó- -زم،
ؤاأشسارت اإ ¤اأن تعليم اللغة الأمازيغية
سس -ي -وسس -ع اإ 37 ¤ؤلي -ة ،ب-ع-دم-ا ك-ان
يقتصسر على  11ؤلية ‘ العام ، 2014
موؤكدة اأن اإشسكال نقصس الأسساتذة اأي
ال- -ت- -اأط Òل- -ن ي- -ط- -رح “ام -ا ،ب -فضس -ل
الأرضسية الرقمية التي اأزاحت اإشسكال
نقصس الأسساتذة عموما.

عدم مراجعة نظام
ا’متحانات ...وتعميم
ا’أمازيغية تدريجيا
ؤاإ ¤ذلك ،شس - -ددت ع - -ل- -ى ضس- -رؤرة
ترشسيد النفقات ؤا◊وكمة الرشسيدة،
ؤتسسخ Òكل الوسسائل للحد من ظاهرة
ال- -تسس -رب اŸدرسس -ي ،ؤك -ذا ال -ت -ح -ل -ي
ب - -اإرادة اأك Èل - -ل- -ت- -ك- -ف- -ل ب- -ف- -ئ- -ة ذؤي
الح- -ت- -ي- -اج- -ات اÿاصس -ة ،ؤق -ب -ل ذلك
اأشسارت اإ ¤اأن الوصساية سستعمل على

اإع- -ادة ال- -ن- -ظ- -ر ‘ ن- -ظ- -ام ال -ت -ق -ي -ي -م
ال -ب -ي -داغ -وج -ي ،اإل اأن -ه -ا اأك-دت ع-دم
مراجعة نظام المتحانات ،ؤالتعميم
ال- -ت- -دري- -ج -ي ل Ó-أم -ازي -غ -ي -ة ،ؤ–سسÚ
ا◊وكمة.
ؤلأن السس- -ن- -ة ال- -دراسس- -ي -ة ا÷دي -دة
تتزامن ؤالنتخابات اÙلية اŸقررة
ي - -وم  23ن - -وف - -م Èا÷اري ،اقÎحت
ال- -وزي- -ر ع- -ل- -ى م- -دي- -ري اŸوؤسسسس- -ات
الÎب-وي-ة ،ت-ن-ظ-ي-م ان-ت-خ-اب-ات لخ-ت-يار
مندؤبي الأقسسام ،لتحسسيسسهم باأهمية
ال- -تصس- -ويت ؤت- -ل- -ق- -ي- -ن- -ه -م اŸم -ارسس -ة
ال -دÁق -راط -ي-ة ‘ ،سس-ي-اق اآخ-ر اأك-دت
الوزيرة اأهمية ؤسسائل الإعÓم شسرط
نقل اŸعلومة الصسحيحة.

العدد
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نسصيب يتفقد اıطط ا’سصتعجا‹
ويضصع حجر اأ’سصاسض Ãنشصآات حيوية
يششرف ،اليوم ،وزير اŸوارد اŸائية
حسش Úنسشيب ،على تدشش Úعدد من
اŸششاريع الهامة خÓل زيارة العمل
وال -ت -ف-ق-د ال-ت-ي سش-ي-ق-وم ب-ه-ا ب-ب-ات-ن-ة
ق -ادم -ا م-ن و’ي-ة أام ال-ب-واق-ي ،ح-يث
من اŸنتظر أان يتنقل الوزير لتفقد
مشش- -روع ﬁي -ط السش -ق -ي ال -ف Ó-ح -ي
ببلدية الششمرة والذي تعول عليه
ال -دول -ة ك -ثÒا ل -وضش -ع ح -د ÷ف -اف
’راضشي الفÓحية.
ا أ
م- -ن شس- -أان اŸشس- -رؤع ‘ شس -ط -ره األؤل
لسسقي أاك Ìمن  7200هكتار خلق اأفاق
ؤاسس-ع-ة ل-ت-ط-وي-ر ق-ط-اع ال-فÓ-ح-ة لتحقيق
الكتفاء الذاتي بعدة شسعب فÓحية ،ؤكذا
إان -ع -اشس ا◊رك-ة ال-ت-ج-اري-ة ؤالق-تصس-ادي-ة
لسسكان اŸنطقة ؤتعزيز فرصس السستثمار
‘ الفÓحة ÿلق بدائل ثرؤة جديدة ‘
إاطار التوجه ا÷ديد للحكومة.
يندرج اŸشسرؤع الهام ضسمن نظام سسد
بني هارؤن الرامي إا 41¤أالف هكتار من
اÙيطات الفÓحية الكÈى ،إاضسافة إا¤
ت - -وسس - -ي - -ع رق - -ع - -ة مسس - -اح - -ات السس - -ق - -ي
ب -اÙي -ط -ات ال-فÓ-ح-ي-ة ال-كÈى ،ؤج-ع-ل
م-ن-ط-ق-ة الشس-م-رة ق-طب فÓ-ح-ي م-ت-كامل
ب -ام -ت -ي -از ،ب -ه -دف ج -لب اŸسس -ت -ث -م -ري -ن
ا◊قيقت Úالذين من شسأان مشساريعهم دفع
عجلة التنمية ﬁليا ؤؤطنيا.
ك-م-ا سس-ي-ق-وم ال-وزي-ر ب-زي-ارة ب-ل-دي-ة ف-م
الطوب حيث سسيضسع حيز اÿدمة مشسرؤع
التدعيم باŸياه الصسا◊ة للشسرب ليقوم
بعدها بزيارة ﬁطة التصسفية بأاريسس ثم
ال -وق -وف ع-ل-ى مشس-رؤع ال-ت-دع-ي-م ب-اŸي-اه
الشسرؤب لواد عبدي ببلدية ؤادي الطاقة
ؤال -ذي سس -يضس -ع ح -ج -ر اأسس -اسس -ه ‘ اإط -ار
اıط -ط السس -ت -ع -ج -ا‹ ل -ل -قضس -اء ع-ل-ى
م-ع-ان-اة سس-ك-ان ه-ات-ه ال-ب-ل-دي-ة م-ن ال-ت-زؤد
باŸياه الصسا◊ة للشسرب.
ب-ب-ل-دي-ة ب-ات-ن-ة سس-ي-ت-فقد الوزير مشسرؤع
تام Úمدينة باتنة باŸياه الشسرؤب ؤالذي
ي -ع -ت Èم -ن ب Úأاضس -خ -م اŸشس -اري -ع ال -ت -ي
اسس- -ت -ف -ادت م -ن -ه -ا ال -ولي -ة ‘ السس -ن -وات
األخÒة ؤي- -ع- -ت Èه- -ذا اŸشس -رؤع اÿاصس
ب -ت -أام Úؤت -زؤي -د م -دي -ن -ة ب -ات -ن -ة ب-اŸي-اه
الصس- -ا◊ة ل- -لشس- -رب م- -ه- -م- -ا ج -دا ،ح -يث

خصسصس له غÓف ما‹ يقدر بـ 550مليار
سس-ن-ت-يم  30م-ل-ي-ار سس-ن-ت-ي-م م-ن-ه ل-ع-مليات
الربط ،ؤهو عبارة عن ﬁطت Úللضسخ
ؤ 08خزانات ،بسسعة  812أالف م Îمكعب،
اث-ن-ان م-ن-ه-ا م-وج-ه-ت-ان ل-ل-ق-طب العمراÊ
حملة  3لتزؤيد قاطنيه باŸياه الصسا◊ة
للشسرب سسيعمل على تأام 72 Úسساعة ‘
ح -ال -ة ح -دؤث اأع-ط-اب م-ن خÓ-ل ح-ل-ق-ة
أانابيب ُنصسبت على مسسافة  38كلم.
م- -ن ج- -ه -ة اأخ -رى ،سس -ي -ت -ف -ق -د نسس -يب
مشسرؤع تغطية ؤاد باتنة ‘ شسطره األؤل
◊م-اي-ة اŸدي-ن-ة م-ن ال-ف-ي-اضس-ات إاضس-اف-ة
ؤال -وق -وف بÈي -ك -ة ع -ل -ى ﬁط-ة تصس-ف-ي-ة
اŸياه .
ت -أات -ي ه -ذه ال -زي -ارة ‘ إاط -اراسس-ت-ف-ادة
قطاع الري بعاصسمة األؤراسس حسسب عبد
ال - -ك - -ر ËشسÈي م - -دي - -ر ال - -ري ؤاŸوارد
اŸائية بباتنة خÓل الÈنامج اÿماسسي
ا÷دي -د  2015ـ  ،2019م - -ن  04حواجز
م- -ائ- -ي- -ة ك- -بÒة ل- -ت -وف ÒاŸي -اه الصس -ا◊ة
ل -لشس -رب ل -ل -م -واط -ن Úؤال -ري ال -ف Ó-ح-ي،
بغÓف ما‹ يقدر بـ  48مليارا .
ت- -ت- -وزع ه -ذه ا◊واج -ز اŸائ -ي -ة ع -ل -ى
م-ن-ط-ق-ة ت-ي-ك-وب-اي ب-وادي الشس-ع-ب-ة بطاقة
اسس-ت-ي-ع-اب تقّدر بـ 300أال -ف م Îم-ك-عب،
ؤسس-ت-ع-م-ل ع-ل-ى سس-ق-ي  90ه-ك-تارا ،ؤادي
الصس -اب -ون بسس -ف-ي-ان بسس-ع-ة  1م-ل-ي-ون مÎ
مكعب لسسقي  300هكتار ،أاما أاؤلد منعة
ب -وادي اŸاء ف -خصسصست ل -ه -ا ط -اق -ة 200
أالف م Îمكعب لسسقي  60هكتارا ،ؤعÚ
ت -اغ-يت بسس-ري-ان-ة ب-ط-اق-ة  300أال- -ف مÎ
مكعب لسسقي  90هكتارا.

باتنةŸ :وششي حمزة

ولد علي من الطارف :

اıيم ـ ـ ـات الصصيفي ـ ـ ـة Œربـ ـ ـة نـ ـ ـ ـ ـ ـاجحة
اع - - - -ت Èوزي- - - -ر الشش- - - -ب- - - -اب
والرياضشة السشيد الهادي ولد
ع - - -ل - - -ي ،اأمسس ،م- - -ن شش- - -اط- - -ئ
مسش- -ي- -دة ال- -ت -اب -ع ل -ب -ل -دي -ة اأم
ال-ط-ب-ول ب-و’ي-ة ال-ط-ارف ،اأن
ﬂي -م -ات ال -ع -ط -ل الصش -ي -ف-ي-ة
وب- -رام -ج ال -ت -نشش -ي -ط ل -ف -ائ -دة
الششباب اŸنحدرين من و’يات
جنوب البÓد والهضشاب العليا
«Œربة ناجحة».
خ Ó-ل ت-رؤؤسس-ه ا◊ف-ل اÿت-ام-ي
ل -ل -م -خ -ي -م -ات الصس -ي -ف-ي-ة بشس-اط-ئ
مسس- -ي -دة ،اأشس -اد ال -وزي -ر ب -ن -وع -ي -ة
اÿدم- - -ات اŸق- - -دم- - -ة ؤظ- - -رؤف
الإق -ام-ة ؤال-ت-ن-ظ-ي-م ع-ل-ى مسس-ت-وى
ال- -فضس- -اءات اŸه- -ي -اأة لسس -ت -ق -ب -ال
ؤالتكفل بالشسباب القادم Úمن 6
ؤليات مسستفيدة ضسمن الÈنامج
ا◊ك-وم-ي ب-رسس-م ت-نشس-ي-ط م-وسس-م
الصسطياف.
” الÎكيز بهذه اŸناسسبة على
«Œسسيد برنامج العطل الذي امتد
‘ الفÎة من  1يوليو اإ ¤غاية 27
اأغسسطسس ا÷اري».
سس -م -حت اıي -م -ات الصس-ي-ف-ي-ة
اŸهياأة بولية الطارف ؤالتي تطل
ع -ل -ى ال -ب -ح -ر Ãسس-اح-ات خضس-راء
◊ - -وا‹  442شس- -اب ق -دم -وا م -ن

ؤلي - -ات ك- -ل م- -ن ق- -اŸة ؤب- -ات- -ن- -ة
ؤال -وادي ؤ“Ôاسست ؤاأم ال -ب -واق -ي
موزع Úع 11 Èمركز بالسستمتاع
Ãناظر زرقة البحر كما اأؤضسحه
الوزير.
م - -ك - -ن «ب- -رن- -ام- -ج اıي- -م- -ات
الصسيفية لـ  30األف طفل ؤاأزيد من
 20األفا اآخرين من الشسباب بفضسل
ا÷ه -ود ال -ت -ي ت-ب-ذل-ه-ا ال-دؤل-ة م-ن
ضس-م-ان اإق-ام-ة ‡ت-ع-ة ل-لشس-ب-اب م-ا
سس-م-ح ب-ال-ت-ب-ادل ؤاك-تشس-اف م-واق-ع
ط -ب -ي -ع -ي-ة سس-اح-رة ؤذلك Œسس-ي-دا
لتوجيهات رئيسس ا÷مهورية عبد
ال -ع -زي -ز ب -وت -ف -ل-ي-ق-ة» ك-م-ا اأضس-اف

السسيد ؤلد علي.
ه - - -ن - - -اأ ال - - -وزي- - -ر اŸوؤط- - -ري- - -ن
ؤاŸنشسط Úالذين اأسسهموا اإسسهاما
كبÒا ‘ اإ‚اح ﬂتلف الدؤرات
اŸنظمة من ضسمنها  4دؤرات على
مسس -ت -وى ؤلي -ة ال -ط -ارف ؤح -ده-ا
ؤال -ت -ي خصسصست Ÿواق -ع الشس -ب -اب
على مسستوى مركز طونقا300( 1
طفل) ؤطونقا 400( 2طفل) فضسÓ
ع - -ن ﬂي- -م درؤاشس بـ( 200طفل)
ح -اث -ا اŸن -ظ -م Úع-ل-ى مضس-اع-ف-ة
ا÷ه -ود م -ن اأج -ل «اسس -ت-ف-ادة اأكÈ
ع -دد م -ن الشس -ب-اب» خÓ-ل م-وسس-م
الصسطياف اŸقبل.
ج- -رى ح- -ف- -ل الخ -ت -ت -ام ؤسس -ط
اأج -واء اح -ت -ف -ال-ي-ة “ي-زت ب-اأغ-اÊ
ؤطنية اأداها الشسباب اŸسستفيدؤن
م-ن ب-رن-ام-ج اıي-م-ات الصس-ي-ف-ية
ؤالتسسلية ؤالÎفيه.
سس- - -ي- - -ت- - -وج - -ه ؤزي - -ر الشس - -ب - -اب
ؤال - -ري - -اضس - -ة اإ ¤ؤلي - -ة ع - -ن - -اب- -ة
اÛاؤرة ح- -يث سس- -ي- -زؤر اıي- -م
الصسيفي بع Úعشس Òؤمركز الÎبية
ال- -ب -دن -ي -ة ؤال -ري -اضس -ي -ة Ãن -ط -ق -ة
سسÒاي- -دي ،ؤب- -الإضس- -اف -ة اإ ¤ذلك
سسيزؤر الوزير خÓل نفسس اليوم
ك -ذلك اıي -م الصس -ي -ف -ي Ãدي -ن-ة
القل التابعة اإ ¤ؤلية سسكيكدة.

»æWh

الثنين  28أاوت  2017م
الموافق لـ  06ذي الحجة  1438هـ

مديرة ألتصسال لÈيد أ÷زأئر لـ «ألشسعب»:

اŸوزعات النقدية  10٥0تعمل على بانتظام و’ يوجد اأي عطل
أك Ìمن مليؤ Êعملية سسحب ع ÈأŸكاتب ألÈيدية

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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وزأرة ألدأخلية وأ÷ماعات أÙلية وألتهيئة ألعمرأنية:

اŸراجعة ا’سستثنائية للقوائم ا’نتخابية
من  30أاوت إا 13 ¤سسبتمÈ

للية عن ألعمل على أŸسستؤى ألؤطني
لشساعات أŸتعلقة بتؤقف أŸؤزعات أ آ
فنّدت ،أمسس ،مؤؤسسسسة بريد أ÷زأئر أ إ
بسسب خلل تقني ‘ أŸؤزع أŸركزي بالعاصسمة ،وعجز ﬂتلف مكاتبها على تؤف Òألسسيؤلة ألÓزمة للمؤأطن،Ú
مطمئنة زبائنها بأان هذه أŸعلؤمة مغلؤطة ول أسساسس لها من ألصسحة.

¢TƒÑYƒH OÉ©°S
أاوضسحت نادية بطرون مديرة التصسال
ب- -اŸدي- -ري- -ة ال- -ع -ام -ة لÈي -د ا÷زائ -ر ‘
تصس -ري -ح لـ «الشس -عب» ،أان م -ؤوسسسس -ة ب -ري -د
ا÷زائ -ر Ãخ -ت-ل-ف مصس-ا◊ه-ا وم-ك-ات-ب-ه-ا
م-ل-ت-زم-ة Ãت-اب-ع-ت-ه-ا وت-ط-بيقها للتعليمات
السس -ت -ث -ن-ائ-ي-ة اŸوج-ه-ة م-ؤوخ-را Ÿدي-ري
وحداتها الولئية طيلة أايام عيد األضسحى
اŸب - - -ارك اŸت - - -زام - - -ن م - - -ع ال- - -دخ- - -ول
الجتماعي وسسهرا على راحة اŸواطن.
–دثت بطرون عن تسسجيل ما يزيد
ع- -ن  2م -ل -ي -ون و  622.724أال-ف ع-م-لية

سس -حب ع -ل -ى مسس -ت-وى ك-ل اŸك-اتب ح-ت-ى
م-ن-تصس-ف ن-ه-ار أامسس ،ك-م-ا ت-ع-ل-م م-ؤوسسسسة
بريد ا÷زائر زبائنها أان كل اŸوزعات
النقدية اآللية سسواء التي تعمل بالبطاقة
الذهبية أاو البطاقة العادية تعمل بصسفة
عادية جدا وهي ‘ خدمتهم ‘ أاي وقت.
 67767ع -م -ل -ي-ة سس-حب ع-ل-ى مسس-ت-وى
 1050موزع آا‹
‘ هذا السسياق أاكدت مديرة التصسال،
أانه ” إاسسداء تعليمات صسارمة من اŸدير
العام لÈيد ا÷زائر لتعبئة كل اŸوزعات
اآللية النقدية على مدار  24/24سسا وكذا
طوال أايام األسسبوع  7/7لضسمان تقدË

السسيولة لزبائنهم ‘ أاي وقت ،مشسÒة إا¤
أانه ” Œنيد  1050موزع آا‹ لهذا الغرضس
أاي  93باŸائة من حظÒة اŸوزعات وهي
قيد العمل و ⁄تسسجل أاي أاعطال أاوتوقف
ألي سسبب كان ،كما سسجلت على مسستواها
 67767عملية سسحب دون أاي مشساكل.
عادت بطرون لتؤوكد وتطمئن اŸواطن
بوجود سسيولة على مسستوى كل اŸكاتب
الÈيدية ع Èالوطن ،وأان ﬂتلف األعوان
‘ خدمتهم ‘ أاي وقت من أاجل تلبية
اح-ت-ي-اج-ات-ه-م وال-ق-ي-ام Ãختلف العمليات
خ- -اصس- -ة السس- -حب ال- -ت- -ي ت -ك ‘ Ìه -ك -ذا
مناسسبات حيث تزداد النفقات.

لعÓن عن مشساركة حزبها ‘ أÙليات بعد ألدخؤل ألجتماعي ،حنؤن:
أ إ

« قرار ا◊كومة بتفادي اŸديونية اÿارجية يطمئننا»

ث -م -نت األم-ي-ن-ة ال-ع-ام-ة ◊زب ال-ع-م-ال
ق -رار ا◊ك -وم -ة ب-رئ-اسس-ة أاح-م-د أاوي-ح-ي-ى
ب-ت-ف-ادي اŸدي-ون-ي-ة اÿارج-ي-ةŸ ،واج-ه-ة
األزمة القتصسادية واŸالية التي تشسهدها
ال -ب Ó-د ،ق -ائ -ل-ة» إان ال-ق-رار ي-ع-ود ل-رئ-يسس
ا÷مهورية ومن الوعود التي قطعها على
نفسسه ،كما أاعلنت ‘ سسياق آاخر أان اللجنة
اŸرك- -زي- -ة ل- -ل- -ح -زب سس -ت -فصس -ل ‘ ق -رار
مشساركة حزبها بالنتخابات اÙلية بعد
الدخول الجتماعي القادم.
جÓل بوطي
حنون قالت إان قرار الوزير األول أاحمد
أاوي - -ح - -ي - -ى «ال- -ذي ي- -رفضس اŸدي- -ون- -ي- -ة
اÿارجية قرار إايجابي ويطمئننا كحزب
سس- -ي -اسس -ي ب -ع -دم اÿوف م -ن ال -ع -ودة إا¤
اŸدي-ون-ي-ة ال-ت-ي ت-ه-دد ال-بÓ-د ،ق-ائ-لة «إان
ق -رار ت -ف -ادي اŸدي -ون -ي -ة ي -ع -ود ل -رئ -يسس
ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة وهو من
ب Úالوعود التي قطعها على نفسسه».
وأاضسافت حنون ‘ كلمة أالقتها خÓل
ت- -رأاسس- -ه- -ا ،أامسس ،ألشس- -غ- -ال دورة ع- -ادي -ة
ل -ل -ح -زب Ãق -ره ب -ال -ع -اصس -م -ة أان ال -وضس-ع
القتصسادي الذي “ر به ا÷زائر صسعب
للغاية ،ويتطلب قرارات جريئة Ÿواجهة
األزمة اŸالية ،داعية إاﬁ ¤اربة اŸال
الفاسسد Ÿا Áثله من خطر على البÓد
واقتصسادها باألسساسس.
وصسول رجال اŸال الفاسسد إا ¤السسلطة
ل Áك- - -ن حسسب ح - -ن - -ون إال Ãسس - -اع - -دة
مصس- -ال- -ح خ- -ارج- -ي- -ة تسس -ع -ى إا– ¤ق -ي -ق
مصسا◊ها ،مؤوكدة أان إاصسدار موقف على
حكومة أاويحيى لن يكون إال بعد عرضس
ﬂط -ط ح -ك -وم -ت -ه ع -ل -ى الŸÈان وك -ذا
مناقشسة قانون اŸالية لسسنة  ،2019مشسÒة
إا ¤أان ا◊زب ‘ مرحلة تقييم شساملة لكل
األوضساع القتصسادية والجتماعية للبÓد.
وت - -رى ح - -ن - -ون أان م - -واج- -ه- -ة األزم- -ة
الق - -تصس- -ادي- -ة ل- -ل- -بÓ- -د –ت- -اج إا ¤إارادة

وعزÁة كبÒة من طرف ا◊كومة ،بداية
م -ن أاخ -ل -ق -ة ال -ع-م-ل السس-ي-اسس-ي وال-نشس-اط
القتصسادي ومواجهة اŸال الفاسسد الذي
يجرمه دسستور  2016ويدعو إاﬁ ¤اربة
ألموال غ Òالشسرعية ،قائلة «إان هناك
قوان Úهامة ‘ الدسستور لكنها ل تطبق
‘ كث Òمن األحيان».
و‘ هذا اإلطار قالت األمينة العامة
◊زب ال -ع -م -ال ل -وي -زة ح -ن -ون إان أاخ-ل-ق-ة
النشساط القتصسادي والعمل السسياسسي من
ب Úالوعود التي قدمها رئيسس ا÷مهورية،
ل-ك-ن ال-ت-ط-ب-ي-ق ال-ف-ع-ل-ي ي-ك-اد ي-كون غائبا
“ام -ا ،ق -ائ -ل -ة» إان ه -ن-اك عشس-رات آالف
اŸل - -ي - -ارات م - -ن أام - -وال الضس - -رائب غÒ
ﬁصس - -ل - -ة رغ - -م نصس ال - -دسس - -ت- -ور ع- -ل- -ى
–صسيلها».
وأاعطت حنون للشسق القتصسادي حيزا
ك- -بÒا م -ن ت -دخ -ل -ه -ا داع -ي -ة إا ¤ضس -رورة
ا◊فاظ على الطابع الجتماعي للدولة
ا÷زائ -ري -ة ،وت -دع -ي -م ال -ق-درة الشس-رائ-ي-ة
ل -ل -م -واط -ن ،Úوح -م -اي-ت-ه-م م-ن ت-داع-ي-ات
األزمة اŸاليةﬁ ،ذرة من مغبة تراجع
السسكينة ‘ اÛتمع وما ينجر عنها من

ت -داع -ي -ات خ -طÒة ع-ل-ى األم-ة ع-ل-ى ح-د
تعبÒها.
ح - -ن- -ون أاك- -دت أان ا÷زائ- -ر “لك ك- -ل
ا◊ل -ول ال -وط -ن -ي -ة ل -ت -ح -ق -ي -ق السس -ك -ي -ن-ة
والسستقرار ‘ الوقت ا◊ا‹ ،بداية من
إاعÓم الشسعب بكل القرارات التي تتخذها
ا◊ك -وم-ة Ÿواج-ه-ة ال-ظ-رف الق-تصس-ادي
الصسعب ،مشسÒة إا ¤أان عدة اختÓلت
ب-ق-ط-اع-ات م-ع-ي-ن-ة ت-ؤوث-ر سس-ل-ب-ا على حياة
اŸواط -ن ع -ل -ى غ-رار ت-راج-ع ال-دع-م ع-ن
اŸسس-تشس-ف-ي-ات ال-ع-م-وم-ي-ة منتقدة طريقة
تسسي Òقطاع السسكن ‘ وقت سسابق.
وبخصسوصس مشساركة حزب العمال ‘
ان -ت -خ -اب -ات اÛالسس الشس -ع-ب-ي-ة ال-ب-ل-دي-ة
وال -ولئ -ي -ة ق -الت ح -ن -ون إان دورة ل -ل -ج-ن-ة
اŸرك-زي-ة ل-ل-ح-زب سس-ت-ع-ق-د ب-ع-د ال-دخول
الج -ت -م -اع -ي ال -ق -ادم سس -ت-فصس-ل ‘ ق-رار
اŸشساركة من عدمه ،مشسÒة إا ¤أان كل
اŸؤوشسرات تصسب ‘ صسالح اŸشساركة ألن
اÙليات أاهم بالسسبة Ÿناضسلي ا◊زب
‘ ا◊ياة السسياسسية باعتبارها أاقرب إا¤
شسؤوون اŸواطن.Ú
‘ م- - -ق- - -اب- - -ل ذلك ق- - -الت ح - -ن - -ون إان
اÛالسس البلدية تعرف مؤوخرا أاريحية
‘ تسسي Òالشسؤوون اÙلية بفضسل بعضس
ال- -ق- -رارات ال- -ت- -ي ق- -امت ب -ه -ا ا◊ك -وم -ة
السسابقة ،سسيما فيما تعلق Ãنح العقار،
كما أانها باتت –وز صسÓحيات واسسعة ‘
التسسي ÒاÙلي ،األمر الذي يتطلع إاليه
اŸواطن.
وت -ط -ل-عت أام-ي-ن-ة ح-زب ال-ع-م-ال إا ¤أان
ا◊كومة ا÷ديدة برئاسسة أاحمد أاويحيى
أان تقوم بإاجراءات أاك Èلنزاهة اŸوعد
الن- -ت- -خ -اب -ي ،ق -ائ -ل -ة» إان ال -دسس -ت -ور ه -و
الضس-ام-ن األول ل-ن-زاه-ة الن-ت-خ-اب-ات ،لكن
ا◊كومة هي من تسسهر على ذلك حتى
“ر ال -ع -م -ل -ي -ة بشس -ف -اف -ي -ة ت -ام -ة و–Îم
أاصسوات الناخب.Ú

أع- - - -ل - - -نت وزأرة أل - - -دأخ - - -ل - - -ي - - -ة
وأ÷م- -اع- -ات أÙل- -ي- -ة وأل- -ت- -ه- -ي -ئ -ة
أل -ع -م -رأن -ي -ة ،أمسس ‘ ،ب-ي-ان ل-ه-ا ،أن
فÎة أŸرأجعة ألسستثنائية للقؤأئم
ألن -ت -خ -اب -ي -ة– ،سس-ب-ا لÓ-ن-ت-خ-اب-ات
أل-ب-ل-دي-ة وأل-ؤلئ-ي-ة ،سس-تبدأ يؤم 30
أغسس - - -طسس و“ت - - -د إأ ¤غ - - -اي - - -ة 13
سسبتم.È
وجاء ‘ بيان الوزارة أانه «تبعا إلمضساء
اŸرسس - -وم ال - -رئ- -اسس- -ي اÙدد ل- -ت- -اري- -خ
اسستدعاء الهيئة النتخابية ليوم اÿميسس
 23ن -وف -م ،2017 Èم- -ن أاج- -ل ان -ت -خ -اب
أاعضس- -اء اÛالسس الشس- -ع- -ب- -ي- -ة ال- -ب- -ل -دي -ة
وال - -ولئ - -ي- -ة ،ت- -ن- -ه- -ي وزارة ال- -داخ- -ل- -ي- -ة
وا÷م-اع-ات اÙل-ي-ة وال-ت-ه-يئة العمرانية
إا ¤علم اŸواطنات واŸواطن Úأان فÎة
اŸراجعة السستثنائية للقوائم النتخابية
سستبدأا الربعاء  30أاوت و“تد إا ¤غاية
 13سسبتم.»2017 È
ل- -ه- -ذا ال- -غ- -رضس ،ت- -دع- -و ال- -وزارة ك- -ل
اŸواط- -ن Úغ ÒاŸسس- -ج -ل ‘ Úال -ق -وائ -م
النتخابية سسيما البالغ 18 Úسسنة كاملة
ي- - -وم  23نوفم 2017Èل-ط-لب تسس-ج-ي-ل
أانفسسهم ضسمن القائمة النتخابية لبلدية
إاقامتهم ،علما أان عملية التسسجيل ترفق
بوثيقة تثبت هوية اŸعني وأاخرى تثبت
القامة.
أام-ا ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-م-واط-ن Úال-ذين غÒوا
مكان إاقامتهم ،فما عليهم إال اأن يتقربوا
م -ن ال-ب-ل-دي-ة م-ق-ر اإلق-ام-ة ا÷دي-د ال-ت-ي
سس - -ت - -ت - -ك - -ف - -ل ب- -ك- -ل إاج- -راءات الشس- -طب
والتسسجيل.
توضسح وزارة الداخلية ‘ األخ Òاأن
اŸك -اتب اŸك -ل -ف -ة ب -الن -ت -خ -اب -ات ع-ل-ى
مسستوى البلديات تبقى مفتوحة كل أايام
األسسبوع من السساعة  9صسباحا اإ ¤غاية
السس-اع-ة 16سس -ا و 30دق -ي-ق-ة م-ا ع-دا ي-وم
ا÷معة.

...و الشسروع ‘ سسحب الوثائق
وإايداع ملفات الÎشسح
أاع -ل -نت وزارة ال -داخ -ل -ي-ة وا÷م-اع-ات
اÙل-ي-ة وال-ت-ه-ي-ئ-ة ال-ع-م-ران-ي-ة ،اأمسس ،اأن
ع-م-ل-ي-ة سس-حب ال-وث-ائ-ق الÓ-زم-ة ل-ت-ك-وي-ن
ملف الÎشسح وكذا اإليداع بدأات اأمسس
السس - - -بت  26أاغسس- -طسس ع- -ل -ى مسس -ت -وى
اŸصس- -ال- -ح اıتصس -ة ب -ال -ولي -ة ع -ل -ى أان
تسس -ت -م -ر ال -ع-م-ل-ي-ة إا ¤غ-اي-ة  24سسبتمÈ
اŸقبل.
جاء ‘ بيان الوزارة أانه «تبعا إلمضساء
اŸرسس- -وم ال- -رئ- -اسس- -ي م -ن ط -رف رئ -يسس
ا÷م -ه -وري -ة ع -ب -د ال -ع -زي -ز ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة
اŸتضسمن اسستدعاء الهيئة الناخبة ليوم
اÿم -يسس  23ن-وف-م ،2017 Èم- -ن أاج -ل
انتخاب أاعضساء اÛالسس الشسعبية البلدية
وال- -ولئ- -ي- -ة ،وع- -م  Ó-ب -أاح -ك -ام ال -ق -ان -ون
ال- -عضس- -وي رق -م  10-16ا- - - - Ÿؤورخ ‘ 25
أاغسس - - - - -طسس  2016اŸت -ع -ل -ق ب -ن-ظ-ام

الن- -ت- -خ- -اب -ات ،ت -ن -ه -ي وزارة ال -داخ -ل -ي -ة
وا÷م-اع-ات اÙل-ي-ة وال-ت-ه-يئة العمرانية
إا ¤ع - -ل - -م ال - -راغ- -ب ‘ ÚالÎشس- -ح ل- -ه- -ذه
الن -ت -خ-اب-ات أان سس-حب ال-وث-ائ-ق الÓ-زم-ة
ل -ت-ك-وي-ن م-ل-ف الÎشس-ح وك-ذا الي-داع ي-ت-م
اب- -ت- -داء م -ن السس -بت  26أاغسس-طسس ع-ل-ى
مسستوى اŸصسالح اıتصسة بالولية».
وتتمثل الوثائق ‘ شسكل حافظة ملف
ت -تضس -م -ن اسس -ت -م -ارة ال-تصس-ري-ح ب-الÎشس-ح،
اسستمارة اŸعلومات الشسخصسية ،اسستمارة
اك -ت-ت-اب ال-ت-وق-ي-ع-ات ل-ق-وائ-م اÎŸشس-حÚ
األح -رار وق-وائ-م اÎŸشس-ح Úال-ت-ي ت-ق-دم
–ت رعاية حزب اأو عدة أاحزاب سسياسسية
ل تسستو‘ الشسروط اŸنصسوصس عليها ‘
اŸادة  73من القانون العضسوي رقم -16
 10اŸؤورخ ‘  25أاغسسطسس  2016اŸتعلق
بنظام النتخابات.
يتم تسسليم هذه الوثائق بناء على تقدË
‡ثل الراغب ‘ ÚالÎشسح اıول قانونا
رسس -ال -ة ت -ع -ل -ن ف -ي -ه -ا ن-ي-ة ت-ك-وي-ن ق-ائ-م-ة
اÎŸشس -ح Úوي -جب أان ي -رف -ق ال -تصس-ري-ح
ب- -الÎشس- -ح Ãل- -ف خ- -اصس ب- -ك- -ل مÎشس- -ح
أاسس-اسس-ي ومسس-ت-خ-ل-ف م-ذك-ور ‘ ال-ق-ائ-مة
يتضسمن شسهادة اأداء اÿدمة الوطنية أاو
اإلع -ف -اء م -ن -ه -ا ،مسس -ت -خ -رج رق -م  3من
صس -ح -ي -ف -ة السس -واب -ق ال -قضس -ائ-ي-ة ،شس-ه-ادة
ا÷نسسية ا÷زائرية وصسورة شسمسسية وكذا
شس -ه -ادة اŸي Ó-د ب -ال -نسس -ب -ة ل -ل -مÎشس-حÚ
اŸولودين باÿارج.
ي -ت -ك -ون اŸل -ف أايضس -ا م -ن نسس -خ-ة م-ن
الÈن -ام -ج اÿاصس ب -ا◊م -ل -ة الن-ت-خ-اب-ي-ة
ب -ال -نسس -ب -ة ل -ق -وائ-م اÎŸشس-ح Úالح-رار،
نسسخة من اÙضسر اŸعد من قبل رئيسس
ال-ل-ج-ن-ة الن-ت-خ-اب-ي-ة ل-ل-دائ-رة الن-ت-خ-اب-ية
ب-ال-نسس-ب-ة ل-ق-وائ-م اÎŸشس-ح Úال-ت-ي ت-قدم
–ت رعاية حزب أاو عدة أاحزاب سسياسسية
ل تسستو‘ الشسروط اŸنصسوصس عليها ‘
اŸادة  73من القانون العضسوي اŸتعلق
بنظام النتخابات.
يلحق Ãلف الÎشسح شسهادة موقعة من
ط -رف مسس -ؤوول ا◊زب ‘ ح -ال -ة ت -ق -دË
ق -ائ -م -ة اÎŸشس -ح– Úت رع -اي -ة ح -زب
سس -ي -اسس -ي اأو م -وق-ع-ة م-ن ط-رف مسس-ؤوو‹
األح - -زاب ‘ ح - -ال - -ة ت - -ق - -د Ëق - -ائ - -م- -ة
اÎŸشس- -ح– Úت رع- -اي- -ة ع- -دة أاح -زاب
سسياسسية (–الف).
ي -ت -م اإي -داع ق -وائ -م الÎشس -ي -ح-ات ع-ل-ى
مسستوى اŸصسالح اıتصسة ‘ الولية من
طرف اÎŸشسح الذي يتصسدر القائمة أاو
إاذا تعذر عليه ذلك ،من طرف اÎŸشسح
ال -ذي ي -ل -ي -ه م-ب-اشس-رة ‘ الÎت-يب م-ق-اب-ل
وصسل اسستÓم.
وتعلم وزارة الداخلية كل الراغب‘ Ú
الÎشسح اأن الوثائق الÓزمة لتكوين ملفات
الÎشسح تسسلم كل اأيام األسسبوع من السساعة
 9صس -ب -اح -ا إا ¤السس-اع-ة  16و 30دقيقة
م -اع-دا ي-وم ا÷م-ع-ة وي-ن-ت-ه-ي أاج-ل إاي-داع
ملفات الÎشسح سست Úيوما ( )60كاملة من
تاريخ القÎاع أاي يوم األحد  24سسبتمÈ
على السساعة منتصسف الليل.
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أ’ثنين  28أوت  2017م
ألموأفق لـ  06ذي ألحجة  1438هـ

مسس Òأشسغال عمومية وأسسÎجاع ألنفايات

تخصسصسات جديدة بخنشسلة
 ١٦٠مقعد بيدأغوجي للشسباب Ãعهد ألتكوين أŸهني

خنشسلة :سسكندر ◊جازي
دعا مدير أŸعهد ألوطني أŸتخصسصض
‘ أل -ت -ك -وي -ن أŸه -ن -ي ألشس-ه-ي-د «أل-ه-ادي
خ -ال -دي» ،ع -ب -د أل-ع-ا‹ ق-ريشس-ي ،صس-ب-اح
أمسض ،ألشسباب ألرأغب ‘ Úتلقي ألتكوين
وأ◊صسول على شسهادة تقني سسامي ضسمن
خ- -مسس- -ة ت- -خصسصس- -ات م -ف -ت -وح -ة ل -دورة
سسبتم 2017 Èألتقرب من مقر أŸعهد
ل -ل -تسس -ج -ي -ل ح -ت -ى ي -تسس -ن -ى ل -ه -م إأج-رأء
أ’متحان وأ’لتحاق Ãقاعد ألتكوين من
أجل أ◊صسول على شسهادة تتماشسى مع
مسس-ت-وأه-م أل-ت-ع-ل-ي-مي ورغباتهم وتؤوهلهم
مهنيا للولوج إأ ¤عا ⁄ألشسغل بسسهولة.
كشس - -ف م- -دي- -ر أŸع- -ه- -د ‘ تصس- -ري- -ح
لـ»ألشسعب» أن دورة  25سسبتم Èسستشسهد

أختصساصس Úجديدين ” إأدرأجهما ضسمن
ألشسعب أŸهنية “اشسيا ومتطلبات سسوق
ألعمل ،وهما مسس Òأشسغال عمومية بـ 35
مقعدأ بيدأغوجيا ضسمن ‰ط ألتكوين
عن طريق ألتمه ،Úوأختصساصض تسسيÒ
وأسسÎج - -اع أل - -ن - -ف - -اي- -ات بـ  30مقعدأ
ب- -ي- -دأغ- -وج- -ي- -ا ضس- -م- -ن ‰ط أل -ت -ك -وي -ن
أ◊ضسوري.
وأضساف قريشسي ،أن ألدورة سستشسهد
إأعادة فتح  30مقعدأ بيدأغوجيا جديدأ
’شسجار أŸثمرة
‘ أختصساصض زرأعة أ أ
و 30أخ- - -رى ‘ أخ- - -تصس- - -اصض أŸسس - -ح
ألطوبوغرأ‘ ‰ط ألتكوين أ◊ضسوري،
و 35م -ق -ع -دأ ضس -م -ن أخ -تصس-اصض رسس-ام
مسسقط ‘ ألهندسسة أŸعمارية ‘ ‰ط
ألتكوين عن طريق ألتمه.Ú
’ط -ار ،ت -ه -ي -ئ -ة ك -ل
ك -م -ا ” ‘ ه -ذأ أ إ

أل -ظ -روف أÓŸئ -م -ة ل-ع-م-ل-ي-ة أل-تسس-ج-ي-ل
ب -اŸع -ه -د إأ ¤غ-اي-ة  16سس-ب-تم Èبهدف
أسستقطاب أك Èعدد ‡كن من ألشسباب
أ◊اصس -ل Úع-ل-ى مسس-ت-وى أل-ث-ال-ث-ة ث-ان-وي
وخ -اصس -ة م -ن -ه -م أل -ق -اط -ن Úب -اŸن -اط -ق
ألنائية.
و‘ إأطار ألتحضس Òلهذه ألدورة ،أكدت
مسستشسارة ألتوجيه للمعهد ألسسيدة فالق
فÒوز لـ»ألشسعب» ،أنها تسسهر على تنفيذ
’ع Ó-م وأل -ت -وج -ي -ه وأ’تصس-ال
ﬂط -ط أ إ
أŸسس- -ط- -ر وأŸتضس- -م- -ن خ- -اصس- -ة إأج -رأء
عمليات إأعÓمية و–سسيسسية ترتكز على
ع- -دة ﬁاور ،م- -ن- -ه- -ا –ضس Òأل -دع -ائ -م
’عÓ- -م- -ي- -ة م -ن م -ط -وي -ات وإأع Ó-ن -ات
أإ
وم-لصس-ق-ات وحصسصض إأعÓ-م-ي-ة ل-تÓ-م-ي-ذ
’قسس -ام
أŸؤوسسسس- -ات ألÎب- -وي -ة خ -اصس -ة أ أ
ألنهائية.
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وا‹ سسطيف يلح على إا‚از األقسسام
وتوزيع اŸنحة اŸدرسسية

أع- - -ط - -ى وأ‹ سس - -ط - -ي - -ف ن - -اصس - -ر
معسسكري ،خÓل أجتماعه مع ألهيئة
ألتنفيذية Ãناسسبة ألتحضس Òألدخول
أ’ج -ت -م -اع -ي وأŸدرسس -ي ،ت -ع-ل-ي-م-ات
صس- -ارم -ة ل -روؤسس -اء أل -دوأئ -ر ب -ال -و’ي -ة
ل- -ل- -مسس- -اه- -م- -ة ‘ أإعÓ- -م أŸوأط- -نÚ
أŸع- -ن -ي Úب -ا’سس -ت -ف -ادة م -ن أŸن -ح -ة
أŸدرسس- - -ي- - -ة وأŸق- - -درة بـ  3000دج
ب -غ -رضض صس -رف -ه -ا ‘ أسس-رع أ’أوق-ات،
أسس -ب -وع-ا ق-ب-ل أو ب-ع-د ع-ي-د أ’أضس-ح-ى
كاآخر أجل.
أشسار معسسكري أإ ¤أن عشسرة أآ’ف
عائلة معنية مازألت ‘ أ’نتظار ،رغم
أنه ” ◊د أ’آن تسسليم  7000منحة
ل -ل -م -ع -ن -ي Úب -ه -ا ،م -ذك -رأ ب-اŸن-اسس-ب-ة
بتعليمات وزأرة ألدأخلية وأ÷ماعات

أÙل- -ي- -ة ووزأرة ألÎب- -ي- -ة أل- -وط -ن -ي -ة
أل -ق -اضس -ي -ة ب -ا’إسس -رأع ‘ صس-رف ه-ذه
أŸنحة دون أي تاأخر.
م- - -ن ج- - -ه- - -ة أخ - -رى ،دع - -ا أل - -وأ‹
أŸك- -ل- -فÃ Úشس- -اري- -ع أإ‚از أ’أقسس -ام
أل- -درأسس- -ي- -ة ب- -اŸوؤسسسس -ات ألÎب -وي -ة،
خاصسة أ’بتدأئية منها ،أإ ¤أ’إسسرأع
‘ –ق -ي -ق أ’أه-دأف أŸسس-ط-رة ل-ه-ذأ
أل- -دخ- -ول أŸدرسس- -ي ،وأŸت -م -ث -ل -ة ‘
تسس-ل-ي-م  124قسس - -م درأسس - -ي ،م- -ع أن
ألÈن - - - - -ام - - - - -ج أ◊ا‹ أ÷اري أإ‚ازه
ي -تضس -م -ن م -ا ’ ي -ق-ل ع-ن  205حجرة
درأسسية ،معظمها ‘ ألطور أ’بتدأئي،
موؤكدأ على أنه سسيقوم Ãعاينة أإ“ام
هذه أŸشساريع ‘ ألقريب ألعاجل .

سسطيف:نور الدين بوطغان

لمن بجاية
‘ عملية نوعية أ

تفكيك عصسابة تسستهدف سسرقة اŸصسطاف Úبتيشسي

عزلت قرى وأغرقت أحياء باŸسسيلة

أامطار طوفانية تزرع الرعب وسسط السسكان

تدخل ا◊ماية
اŸدنية حال دون
وقوع كوارث
اŸسسيلة  :عامر ناجح
لم- -ط- -ار أŸتسس- -اق -ط -ة ع -ل -ى
أدت أ أ
ب-ل-دي-ات أ÷ه-ة أ÷ن-وب-ي-ة ل-ل-مسسيلة
إأ ¤ألتسسبب ‘ عدة حوأدث كادت أن
ت -ودي ب -ح-ي-اة أشس-خ-اصص ل-ول ت-دخ-ل
أ◊ماية أŸدنية ‘ ألوقت أŸناسسب.
فقد حاصسرت مياه أأ’مطار وأغرقت
ع -دي -د أأ’ح -ي -اء وأŸن -ازل ل-و’ ت-دخÓ-ت
مصسالح أ◊ماية أŸدنية ألتي أسستجابت
÷م -ي-ع ن-دأءأت أ’سس-ت-غ-اث-ة ع Èم-دي-ن-ت-ي

سسيدي عيسسى وتامسسه.
تسس - -ب - -بت أأ’م- -ط- -ار أأ’خÒة ‘ غ- -ل- -ق
ألعديد من ألطرقات ألرئيسسية وألفرعية
وعزل أحياء بكاملها على مسستوى بلدية
ت -امسس -ة وسس -ي -دي ع -يسس -ى وك -ذأ أ إأت Ó-ف
ألعديد من أÙاصسيل على غرأر ألفلفل
وألبطاطا وألذرى.
ب- -حسسب مصس- -ال- -ح أ◊م- -اي -ة أŸدن -ي -ة
لـ»ألشس- -عب» ،ف- -إان ك -م -ي -ة أأ’م -ط -ار أل -ت -ي
تسس -اق -طت ع -ل -ى ب -ل -دي -ات دأئ -رة سس-ي-دي
ع- -يسس- -ى أدت إأ ¤وق- -وع تسس- -رب -ات دأخ -ل
ألعديد من أأ’حياء على غرأر حي أول

نوفم ،Èحي ألبناء ألذأتي ،ومسسجد عمر
ب-ن أÿط-اب ب-ح-ي أل-ع-ق-ي-د ل-ط-ف-ي وغمر
أŸياه لعدة شسوأرع ببلدية سسيدي عيسسى،
وكذأ ﬁاصسرة ألوحل لسسيارة مغطاة ”
إأنقاذها من قبل مصسالح أ◊ماية أŸدنية
‘ ألوقت أŸناسسب ناهيك عن أنقÓب
سسيارة أخرى خلف جرح أربعة أشسخاصض
جرأء أأ’وحال ألتي خلفها جريان ألسسيول.
أك - -دت ذأت أŸصس - -ال - -ح أن أأ’م- -ط- -ار
تسسببت كذلك ‘ سسقوط عمود كهربائي
م -ن -خ -فضض ألشس -دة وسس-ق-وط شس-ج-رة ع-ل-ى
مسستوى ألطريق ألوطني رقم .08

“ك -نت ق-وأت ألشس-رط-ة لأم-ن
دأئرة تيشسي ،أمسص ،من تفكيك
عصس - -اب - -ة تسس - -ت - -ه - -دف سس - -رق- -ة
أŸصس -ط -اف Úب -الشس -وأط-ئ  ،ح-يث
ب - -ع- -د ورود ع- -دة شس- -ك- -اوى م- -ن
مصس -ط -اف Úت -ع -رضس -وأ ل -لسس -رق-ة
خ- -اصس -ة ‘ أل -فÎة ألصس -ب -اح -ي -ة
أل -ت -ي تشس -ه -د أإق -ب -ال ك -بÒأ ق-ام
ع-ن-اصس-ر ألشس-رط-ة بالزي أŸد،Ê
بÎصسد ألفاعل‡ Úا أسسفر عن
أإي- -ق -اف  3أشس- -خ- -اصص ،ك -ان -وأ ‘
ح -ال -ة ت -ل -بسص بسس -رق-ة أغ-رأضص
أحد أŸصسطاف.Ú
ويتعلق أ’أمر بكل من أŸدعو (م-
أإ)( ،م-ك)(،م -ح) ،أل - - -ذي- - -ن تÎأوح
أع -م -اره -م م-اب 27 Úو  21سسنة،
ينحدرون من مدينة تيشسي ،كما عÌ
ب -ح -وزت -ه -م ع -ل-ى مسس-روق-ات أخ-رى
سسبق و أن سسجلت بشساأنها شسكاوى.
ملف جزأئي أ‚ز ‘ حق أŸشستبه
ب- -ه- -م ،و” ت- -ق- -دÁه- -م أم- -ام وك -ي -ل
أ÷م- - - -ه- - - -وري- - - -ة ل- - - -دى ﬁك - - -م - - -ة

ب -ج -اي -ة أıتصس -ة أإق -ل -ي -م-ي-ا ،أل-ذي
أصسدر ‘ حقهم حكما بثمانية عشسر
( )18شسهرأ حبسض نافذ.
ت - -ن- -درج ه- -ذه أل- -ع- -م- -ل- -ي- -ة أل- -ت- -ي
أسس -ت -حسس -ن -ه -ا أŸوأط -ن-ون ‘ ،أإط-ار
أıط- -ط أ’أزرق لÓ- -أم -ن أل -وط -ن -ي
وأل -ذي يضسّ-م ب-رن-ا›ا ث-ري-ا ،ي-ه-دف
أإ ¤ت -اأم ÚأŸوأط-ن Úو‡ت-ل-ك-ات-ه-م،
حيث ” Œنيد رجال ألشسرطة من
ﬂت -ل -ف أل -رتب ل-ل-ت-غ-ط-ي-ة أ’أم-ن-ي-ة،
لتوف Òأ’أمن وألطماأنينة للموأطن،Ú
من خÓل وضسع تشسكيل أمني خاصض
وحزأم أزرقÙ ،اربة جميع أشسكال
أ’ع -ت -دأءأت وك -ذأ ق-م-ع أي ﬁاول-ة
للمسساسض با’أمن ألعام ،على مسستوى
ألشس- -وأط- -ئ ،أ’أم- -اك- -ن أل- -ع- -م -وم -ي -ة
وألشسوأرع ألتي تعج بالزوأر وألسسياح،
ك- -ا’أسس- -وأق ،أ◊دأئ- -ق أل -ع -م -وم -ي -ة،
م - -رأك - -ز أل - -تسس - -ل - -ي - -ة وأŸوؤسسسس- -ات
أŸصسرفية.

بجاية :بن النوي توهامي

»æWh

ألثنين  28أأوت  2017م
ألموأفق لـ  06ذي ألحجة  1438هـ

دعت اŸواطن Úإا ¤اتخاذ الحتياطات الÓزمة

وزأرة ألصسحة –ذر من أإلصسابة بالكيسس أŸائي أأيام ألعيد
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لسسعار أاياما قبل حلول العيد
مواطنون يÎقبون انخفاضس ا أ

بورصسة سسوق أŸاشسية بسسوق أهرأسس غ Òمسستقرة

لصسابة بعدوى الكيسس اŸائي داعية إا ¤اتخاذ
حّذرت وزارة الصسحة والسسكان وإاصسÓح اŸسستشسفيات اŸواطن Úمن خطر ا إ
الحتياطات الÓزمة للوقاية من هذا اŸرضس الذي Áسس الكبد والرئت.Ú

صصونيا طبة
ششددت وزأرة ألصشحة ‘ بيان لها تسشلمت
«ألششعب» نسشخة منه على أأهمية إأتباع كافة
ألÎتيبات أÿاصشة خÓل عملية ذبح أألضشاحي
بفحصش أأضشحية ألعيد فحصشا جيدأ من قبل
أأط -ب -اء ب -ي-ط-ري Úل-ت-ف-ادي ت-ع-رضش أŸوأط-نÚ
ÿطر ألعدوى ،باإلضشافة إأ ¤ضشرورة أحÎأم
قوأعد ألنظافة.
أأششارت ألوزأرة إأ ¤أأن ألكيسش أŸائي ل
تظهر أأعرأضشه على أŸصشاب ‘ ألبدأية وإأ‰ا
يتم تششخيصش ألدأء ‘ مرحلة متأاخرة تنتج
عنها مضشاعفات خطÒة ،حيث يظهر ألكيسش

‘ بعضش أألعضشاء أ◊سشاسشة من أ÷سشم ،وهو
ما يجعل عÓجه صشعبا يتطلب عملية جرأحية
لسشتئصشاله.
‘ ذأت ألسشياق ذكرت بأان ألكيسش أŸائي
م-ن أألم-رأضش أل-ط-ف-ي-ل-ي-ة أŸع-دي-ة أŸت-وط-ن-ة
ب- -ا÷زأئ- -ر وأل -ت -ي تشش -ك -ل مشش -ك -ل -ة ل -لصش -ح -ة
ألعمومية تنتقل ألعدوى إأ ¤أإلنسشان ‘ حالة
تناوله ألحششاء ماششية مصشابة بهذأ ألكيسش أأو
عن طريق أ◊يوأنات أألليفة ألتي تسشتهلكها.
Ãا أأن عيد أألضشحى أŸبارك ل يفصشلنا
عنه إأل أأيام قليلة قدمت ذأت ألهيئة نصشائح
Óعضشاء
ه-ام-ة ل-ل-م-وأط-ن Úب-ال-ف-حصش أ÷ي-د ل أ

Óضش-ح-ي-ة خ-اصش-ة أل-ك-ب-د وألرئتÚ
أل-دأخ-ل-ي-ة ل -أ
وأألحشش - -اء أألخ - -رى ب - -ح - -ث- -ا ع- -ن أألك- -ي- -اسش
وأ◊ويصشÓت قصشد تفادي أأي خطر للعدوى
بالكيسش أŸائي.
كما دعت إأ ¤حرق أأحششاء أألضشحية ‘
حالة أكتششاف أألكياسش أŸائية ،زيادة على
أل-ق-ي-ام ب-دف-ن-ه-ا ع-ل-ى ع-مق  50سش -م ح -ت-ى ل
تسشتطيع ألكÓب ألضشالة ألوصشول إأليها ﬁذرة
من رميها ‘ ألطبيعة أأو مع ألنفايات أŸنزلية
أأو ت -ق -دÁه -ا ل-ل-كÓ-ب بسش-بب أح-ت-وأئ-ه-ا ع-ل-ى
طفيليات خطÒة من أŸمكن أأن تقوم ألكÓب
ألضشالة بنقلها إأ ¤أإلنسشان .

إاضسافة إا 40 ¤بيطريا من اÿواصس

Œنيد أأك Ìمن  50بيطريا Ÿرأقبة أأضساحي ألعيد بتيبازة
ج ّ-ن-دت مصس-ال-ح ال-ب-ي-ط-رة ب-ت-ي-ب-ازة
أاك Ìم- - - -ن  50ب-ي-ط-ري-ا ت-اب-ع-ا للقطاع
ال -ع-ام Ÿراق-ب-ة أاضس-اح-ي ال-ع-ي-د ‘ إاط-ار
Œسس -ي -د ا◊م -ل-ة ال-وط-ن-ي-ة السس-ن-وي-ة
اŸرت- -ب- -ط- -ة ب -ه -ذا اŸوع -د و اŸت -ع -ل -ق -ة
Ãحاربة أاضسرار الكيسس اŸائي.

تيبازة :عÓء ملزي
وأأشش -ارت مصش -ادر «ألشش-عب»م-ن مصش-ل-ح-ة
ألبيطرة بالولية إأ ¤أأّنه يندرج ضشمن هؤولء
 37بيطريا موظفا لدى ألبلديات وأŸصشالح
ألفÓحية و  15بيطريا ينششطون ضشمن عقود
م -ا ق -ب -ل أل -تشش -غ -ي -ل ع -ل -ى أأن ت -ت-دع-م ه-ذه
ألÎسش- -ان -ة أل -بشش -ري -ة بـ  40ب-ي-ط-ريا خاصشا
يرتقب أأن تتوأصشل مهامهم طيلة يوم ألعيد
لح -ي -اء
لضش- -اح- -ي Ãخ- -ت- -ل -ف أ أ
Ÿرأق- -ب- -ة أ أ
لح -وأشش ف -ي -م -ا ي -رت -قب أأن ت-ن-تشش-ر ف-رق
وأ أ
خاصشة من ألبياطرة ألعمومي Úومسشاعديهم
ع -ل -ى مسش-ت-وى م-ك-اتب أل-ن-ظ-اف-ة ل-ل-ب-ل-دي-ات
لحياء ألكÈى
لقسشام ألفرعية وأ أ
ومقرأت أ أ

ل- -ل- -م -دن ل -غ -رضش ألط Ó-ع ع -ل -ى أŸوأشش -ي
أŸششكوك ‘ أأمرها.
ب -خصش-وصش حصش-ي-ل-ة أŸرأق-ب-ة أŸسش-ج-ل-ة
ألعام أŸنصشرم كششفت مصشادرنا عن مرأقبة
 85بقرة و  1060رأأسش من ألغنم و  38رأأسش
من أŸاعز خÓل يوم ألعيد على مسشتوى

 180موقع ما أأسشفر عن حجز  12,5كلغ من
أللحم و تسشجيل مرضش  24ماششية بالكيسش
” على إأثر ذلك حجز  21رئة و
أŸائي و ّ
 21كبد بالتوأزي مع حجز  142رئة و  45كبد
لسش-ب-اب ﬂت-ل-ف-ة ت-ت-ع-ل-ق م-ع-ظمها بانتششار
أ
ألطفيليات وأللتهابات.

وكذأ أÙاور ألرئيسشية ألوأقعة ‘ نطاق
أختصشاصشه ألإقليمي من خÓل مضشاعفة
ن -ق -اط أŸرأق -ب -ة وأل -ت-ف-ت-يشش م-ع ت-ك-ث-ي-ف
ألدوريات ألرأجلة وألرأكبة .
أأضشاف أŸصشدر أأنه سشتتخذ جملة من
ألتدأب Òألوقائية وألردعية Ùاربـة وكبح
ك -اف -ة أأشش -ك -ال أل -ت -ج -ارة غ ÒأŸشش -روع -ة
وأل-عشش-وأئ-ي-ة أل-ت-ي يسش-ت-غ-ل-ه-ا ب-عضش أأشش-باه
ألتجار للربح ألسشريع من خÓل أإنششائهم
لأسشوأق فوضشوية لبيع أŸوأششي ألتي غالبا
ما تعكر وتششوه أŸنظر أ÷ما‹ لÓأحياء
وألسشاحات ألعمومية.
من جهة أأخرى ،أأفاد ألبيان أأنه سشيتم
تعزيز وتدعيم ألدوريات وألسشدود بقوأت

أإضشافية ع Èألطرق ألسشريعة أأو أÙاور
ألرئيسشية وألثانوية بهدف ضشمان سشيولة
م - -روري - -ة م - -ع أل - -ت- -دخ- -ل أل- -ف- -وري ل- -فك
ألخ -ت -ن -اق -ات ع -ن -د ألق-تضش-اء يÈز ذأت
أŸصشدر كما دعا أŸوأطن Úأإ ¤أتخاذ
أ◊يطة وأ◊ذر ع Èألطرقات وأحÎأم
قانون أŸرور وأللتزأم Ãختلف قوأعد
ألسشياقة ألسشليمة كما تضشع –ت تصشرفهم
أل- -رق -م ألأخضش -ر أÛا »10-55 « Êأل -ذي
يبقى ‘ أÿدمة على مدأر  24/24سشاعة
ل-ل-ت-ب-ل-ي-غ ع-ن أأي ط-ارئ ل-ط-لب أل-ن-ج-دة أأو
أل -ت -دخ -ل ب -الإضش -اف -ة أإ ¤م -وق -ع ط-ري-ق-ي
 tarik.dzل-ط-لب أأي م-ع-ل-وم-ة ح-ول شش-ب-ك-ة
ألطرق.

تسسخ 3000 Òدركي للسسهر على أمن أŸوأطن ÚخÓل يومي عيد أألضسحى بالعاصسمة

سس- -خ- -رت اÛم- -وع- -ة الإق -ل -ي -م -ي -ة
ل -ل -درك ال -وط -ن -ي ب -ا÷زائ -ر –سس-ب-ا
لعيد الأضسحى اŸبارك  3000دركي
سس- -يسس -ه -رون ع -ل -ى ت -ن -ف -ي -ذ اıط -ط
الأم-ن-ي اŸسس-ط-ر ب-ه-دف ا◊فاظ على
الأم- -ن والسس- -ك- -ي -ن -ة ،حسس -ب -م -ا ج -اء،
اأمسس ‘ ،ب- - -ي- - -ان ÿل- - -ي- - -ة الإتصس- - -ال
وال -ع Ó-ق -ات ال -ع -ام -ة ل -ه -ذه ال -ه -ي-ئ-ة
الأمنية.
أأشش-ار أل-ب-ي-ان أأن أÛم-وع-ة ألإق-ل-ي-م-ية
ل -ل -درك أل -وط-ن-ي ب-ا÷زأئ-ر –سش-ب-ا ل-ع-ي-د
ألأضشحى أŸبارك سشطرت ﬂططا أأمنيا
ﬁكما يهدف أأسشاسشا أإ ¤تسشخ Òكافة
ألوسشائل أŸادية وألبششرية ع Èألأماكن

تعرف أاسسواق اŸواشسي بسسوق أاهراسس
منذ شسهر تذبذبا ،مع ترقب من طرف
اŸواط- -ن Úآام- -ل Úان- -خ- -ف- -اضس- -ا ‘ أاسس- -ع -ار
لضساحي أاياما قبل العيد.
ا أ
«الشسعب» أختارت ألنزول عند أأهم أأسشوأق
أŸاششية ،لرصشد توجهات أأسشعار أأضشحية ألعيد
ل -ه -ذأ أل -ع -ام ‘ ظ -ل تصش-اع-د أألصش-وأت ح-ول
غÓ- -ء سش- -وق أŸوأشش- -ي ،ح- -يث أأج- -م -ع أأغ -لب
أŸوأطن Úعلى أأن أأضشحية ألعيد لهذأ ألعام
تزيد عن أأضشحية ألعيد للعام ألفارط Ãتوسشط
 10آألف دينار تقريبا .
ب -السش -وق أل -ب -ل-دي لسش-وق أأه-رأسش ت-رأوحت
أأسشعار أأضشحية ألعيد ب 100 Úأألف دينار إأ¤
 50أألف دينار ،بينما أألضشحية أŸتوسشطة فهي
ل تنزل –ت سشقف  40أألف دينار .
أأرجع أأغلب من ألتقينا بهم على مسشتوى 3
أأسش- -وأق ب- -ل- -دي- -ة م- -رخصش- -ة بسش -درأت -ة ،سش -وق
أأهرأسشŸ ،رأهنة ،من جملة ثمانية أأسشوأق
هذأ ألغÓء إأ ¤جششع ألتجار أأو ما يعرف بـ
«ألبزناسشة « ألوسشطاء ألذين يربط أŸوألÚ
باŸوأطن.Ú
أألضشحية تباع حسشب عمي صشالح وهو كهل
‘ أÿمسشينيات ثÓث مرأت حتى تصشل إأ¤
أŸوأطن أŸسشتفيد ،مع هامشش ربح يتجاوز
 10آألف دي- -ن- -ار ،ب- -ط- -ب -ي -ع -ة أ◊ال يسش -دده
أŸوأطن.
عبد ألله موظف ‘ ألتعليم قال إأن ضشعف
أل- -رق -اب -ة دف -ع ه -ذه أل -ف -ئ -ة م -ن أل -ت -ج -ار إأ¤
ألسشتثمار ‘ أألعياد و–قيق ربح سشهل على
حسشاب ألقدرة ألششرأئية للموأطن.
أرت- -ف- -اع أأسش- -ع- -ار أألع Ó-ف وشش -رأء أŸي -اه
مششاكل أŸوأل Úهذأ ألعام
ب-السش-وق أألسش-ب-وع-ي-ة ب-ب-ل-دي-ة Ÿرأه-ن-ة أأكد
موألون ،أأن أألسشعار ل تختلف عن أألعوأم
ألفارطة على مسشتوأهم كمرب ،Úناهيك عن
أل- -ظ- -روف ألصش -ع -ب -ة أل -ت -ي صش -اح -بت ت -رب -ي -ة
ÓعÓف.
أŸوأششي من غÓء ل أ
‘ هذأ أإلطار قال عبد ألله موأل من
بلدية أ◊نانششة أأن أأسشعار أألعÓف ترأوحت
ب 4000 Úدج و  5000دج للقنطار ألوأحد،
زي- -ادة ع- -ل- -ى أرت- -ف- -اع أأسش- -ع- -ار أل- -ت Íو أل -تÍ
أÛفف ،كما أأن هناك تكاليف ترأفق تربية
ألكباشش تتمثل ‘ أŸرأفقة ألبيطرية وأألدوية
وهذه كلها تدخل ‘ ألتكاليف ألسشنوية ناهيك
عن أألتعاب ألششخصشية وألتي أأغلب أŸوأل Úل
يحتسشبونها بحكم أأنهم يششرفون على تربية
موأششيهم بصشفة ششخصشية .
أأضش- -اف «ﬁم- -د» أأح- -د أŸوأل Úأأيضش- -ا أأن
هذأ ألعام هناك تذبذب ‘ ألتزود باŸياه
خاصشة مع جفاف أأغلب أŸنابع ألطبيعية ألتي
كانوأ يعتمدون عليها ‘ ألششرب للموأششي،
أألمر ألذي دفعهم إأ ¤ششرأء يوميا صشهاريج
أŸاء م -ن ط -رف أÿوأصش بسش -ع -ر ل -لصش-ه-ري-ج
ألوأحد يتجاوز  1000دج ،وهذأ أألمر أأيضشا
رفع من تكاليف تربية أŸوأششي لدينا كموألÚ
تضشاف إأ ¤تكلفة ألÎبية وأŸتابعة.
أŸفتششية ألبيطرية –ذر من نقاط ألبيع
ألعششوأئية
أأك -د أŸف -تشش أل -ولئ -ي ل -ل -ب -ي -ط -رة ﬁم -د
مقيطع أأن أأسشوأق أألسشبوعية ألبلدية للماششية
 08ع -ل -ى مسش -ت -وى سش -وق أأه -رأسش م-رأق-ب-ة
ومرخصشة ومتابعة بصشورة دورية ،مؤوكدأ عدم
تسش- -ج- -ي- -ل أأي ﬂال- -ف- -ات ‘ ه- -ذأ أإلط -ار أأو
أأمرأضش تذكر ،من خÓل وضشع برنامج قامت
ب -ه أŸدي -ري -ة م-ن-ذ  15أأوت أ÷اري ي- -قضش -ي
Ãت -اب -ع-ة أŸوأشش-ي أŸع-روضش-ة ع-ل-ى مسش-ت-وى
ه -ذه أألسش -وأق ،أأو ت -لك أل -ت -ي ي-ت-م ن-ق-ل-ه-ا م-ن
وليات أأخرى إأ ¤أألسشوأق ألولئية .
حذر مقيطع ‘ ذأت ألسشياق من ألتعامل
م -ع ن -ق-اط أل-ب-ي-ع أل-عشش-وأئ-ي-ة غ ÒأŸرخصش-ة،
وألتي تأاخذ منحى تصشاعديا خاصشة وأأليام
أألخÒة ويوم ألعيد ،كما أأن ألفئة ألكبÒة من

أل -ع -ائÓ-ت ألسش-وق أأه-رأسش-ي-ة ت-فضش-ل أألسش-ب-وع
أألخ Òبغرضش ششرأء أأضشحية ألعيد ،موجها
ندأء إأ ¤كافة أŸوأطن Úبالعزوف عن هذه
ألنقاط ألعششوأئية غ ÒأŸرخصشة ،ألنها خارج
أŸتابعة ألبيطرية وألÈنامج ألذي ” تسشطÒه
يغطي أأغلب أألسشوأق ألبلدية أŸرخصشة .
سشوق أأهرأسش:سشم Òألعيفة

...و مربو أŸوأشسي ‘ وهرأن
متذمرون من ألسسماسسرة
قال موألون ،أأمسش ،بعديد أأسشوأق أŸاششية
‘ وهرأن لـ «ألششعب» إأن أأسشعار أألضشاحي
منطقية ومتوأزنة ،بغضش ألنظر عن ›هود
وكلفة تربية هذه ألÌوة أ◊يوأنية ألتي تفوق
أأح -ي -ان-ا ق-درأت-ه-م ،م-نّ-ددي-ن ‘ أل-وقت ن-فسش-ه
بظاهرة أŸضشاربة وتعدد ألوسشطاء وألتجار
أŸوسش -م -ي ،Úوب -ال -ت -ا‹ زي -ادة ه -امشش أل-رب-ح
وإأحدأث تباين ‘ أألسشعار.
‘ هذأ أإلطار أششتكى «م› Òدوب» ‘
عقده ألسشابع وأأفنى حياته ‘ تربية أŸوأششي
م- -ن ظ- -اه- -رة ألسش- -مسش- -رة ‘ ك- -ب- -اشش أل -ع -ي -د
وأّŸوأل« ÚأŸزي- - -ف »Úأل- - -ذي - -ن ي - -ن - -افسش - -ون
أŸهني Úدون جهد أأوعناء.
بحسشب «›دوب» ،تعرف أأسشعار أŸوأششي
أسش-ت-ق-رأرأ م-ق-ارن-ة ب-السش-نوأت ألفارطة ،حيث
ترأوح سشعر أألضشحية صشبيحة أأمسش أألحد ما
ب 25 Úو 75أألف دينار للرأأسش ،فيما ترأوحت
أأسشعار أÿرفان ‘ سشن  7إأ 8 ¤أأششهر ما بÚ
 28و 30أألف ومن سشنة إأ ¤سشنة ونصشف ناهزت
 45و  50أألف ،فيما بلغ سشعر ألكباشش كبÒة
أ◊جم  70أألف دج وأأك.Ì
قال «م Òألششيخ» ووألده ﬂلوف أللذين
صشادفناهما بنقطة ألبيع ‘ حي ألششهيد عبد
ألقادر بن عايدة ببلدية مسشرغ Úإأنه توأرث
أŸهنة أأبا عن جد ،موضشحا أأّن عائلته خطت
أسش -م -ه -ا ب -ال -ب -ن-ط أل-ع-ريضش ‘ ه-ذأ أÛال،
ف -ه -ن -اك ع -ائ Ó-ت ك -ام -ل -ة م -ن م -رب -ي ألÌوة
أ◊يوأنية أأخذوأ بالبتعاد تدريجيا عن أŸهنة
وم-ع-ظ-م-ه-م ن-زح-وأ إأ ¤أŸن-اط-ق أ◊ضش-اري-ة،
وقاموأ ببيع موأششيهم وأأبقارهم نظرأ لغÓء
أألعÓف وعدم وجود من هو متفرغ لزرأعتها
كالششع ،Òإأضشافة للجهد وألوقت ألذي –تاجه
عملية أ◊رث وألبذر وأ◊صشاد.
هو ما أأّكده زكاري ألنوأر ،مربي موأششي،
بحظÒة تربية على مسشتوى حي ألوئام ألتابع
لنفسش ألبلدية ،وألذي بدأ متذمرأ حيث قال
لـ»ألشش- -عب» ت- -ق- -لصش ألÌوة أ◊ي- -وأن- -ي- -ة م- -ن
أŸوأششي لدى مزأرعي أ÷زأئر عامّة ،يرجع
إأ ¤ترأجع عدد أŸوأل ÚأŸهني Úوك Èسشنهم،
ن- -اه -يك ع -ن أن -ع -دأم أŸسش -اح -ات أÿاصش -ي -ة
بالرعي وألÎبية.
أأوضشح زكاري لـ»ألششعب» أأن قانون ألعرضش
وأل -ط-لب ،ه-و م-ن ي-ت-ح-ك-م ‘ أألسش-ع-ار وأل-ت-ي
بدورها تخضشع لرتفاع تكاليف أإلنتاج من
ح- -يث أأسش- -ع- -ار أألعÓ- -ف وأل- -غ- -ذأء أ◊ي -وأÊ
أŸوج -ه ل -ل -م-اشش-ي-ة وع-ل-ى رأأسش-ه-ا م-ادة أل-ذرة
أŸسشتوردة ‘ ،ظل أششتدأد حّدة أŸضشاربة
لسش -ي-م-ا ‘ أل-ن-خ-ال-ة ،إأضش-اف-ة إأ ¤ع-دم ت-وف-ر
أŸرأع -ي وأن -تشش-ار ظ-اه-رة سش-رق-ة أŸوأشش-ي،
لسشيما فÎة عيد أألضشحى أŸبارك.
أششتكى ّﬁدثنا من ظاهرة سشرقة أŸوأششي
ألتي تعت Èمصشدر رزق أŸوأل أألسشاسشي وهذه
ألظاهرة ألتي مسشت عديد من ألناششط‘ Ú
أÛال ،م -ن ضش -م -ن -ه -م ألسش-ي-د زك-اري أل-ن-وأر
ألذي تعرضشت زريبته أŸوسشم أŸنصشرم أإ¤
عملية سشرقة أأك Ìمن  20رأأسش غنم ،تعبت من
أأجلها كل ألعائلة سشوأء كان ذلك باŸرعى أأو
ألعلف أأو ألسشقي.

وهران :براهمية مسصعودة

من مراسسلينا

أإ’ثن 2٨ Úأأوت  2٠١7م
ألموأفق لـ  ٠6ذي أ◊جة  ١4٣٨هـ

’ضسحى
أايام قبل حلول عيد ا أ

أرتفاع أسسعار أÿضسر وألفوأكه يث Òأسستياء أŸوأطن Úببجاية
’ضسحى ارتفاعا قياسسيا ،حيث شسهدت
تعرف أاسسعار اÿضسر والفواكه ببجاية قبل أايام من حلول عيد ا أ
’سسابيع القليلة
’سسعار ،وŒاوزت بعضسها أاضسعاف ال ّسسعر مقارنة با أ
’سسواق زيادة كبÒة ‘ ا أ
ﬂتلف ا أ
’سسعار
’مر الذي أاثار اسستياء اŸواطن Úالذي يجÈون على اقتنائها رغم لهيب ا أ
اŸاضسية ،وهو ا أ

في جولة أسصتطÓعية لبعضش أأسصوأق على
غ - -رأر سص - -وق - -ي إأح - -دأدن وأأق - -ب - -و ،وق- -فت
«ألشص -عب» ،ع -ل -ى أ’رت -ف -اع أل-ك-ب-ي-ر أ’سص-ع-ار
ألخضصر وألفوأكه مقارنة باأ’سصابيع ألماضصية
وسصط تذمر ألموأطنين ،ومن بينهم «جمال»
رب ع -ائ -ل -ة ي -ق-ول ف-ي ه-ذأ ألصص-دد« :ن-ح-ن
مسص- -ت- -اؤوون م- -ن أرت- -ف- -اع أأسص- -ع- -ار أل -خضص -ر
وألفوأكه خÓل هذه أأ’يام ،بالرغم من وفرة
أل-ع-رضش ،وت-م-وي-ن م-ع-ظ-م أأسص-وأق أل-ج-م-ل-ة،
ل -ك -ن ه -ذه أل -مضص -ارب-ة ف-ي أأ’سص-ع-ار ج-اءت
بالنظر لتزأمنها مع عيد أأ’ضصحى ،وهي من
أل-م-ن-اسص-ب-ات أل-ت-ي أأصص-ب-ح ’ ي-ف-وتها ألتجار،
ل -ل-تÓ-عب ب-م-خ-ت-ل-ف أأ’سص-ع-ار ب-ح-ج-ة ع-دم
أسصتقرأرها في أأسصوأق ألجملة».
وم -ن ج -ه -ت -ه -ا ق -الت ألسص -ي -دة «ح-م-ي-دة»:
«شصهدت أأسصعار ألخضصر وألفوأكه مع أقترأب
ع -ي -د أأ’ضص -ح-ى أرت-ف-اع-ا ك-ب-ي-رأ ب-اأ’سص-وأق،

ب -نسص-ب-ة ق-اربت  ٥٠ب-ال-م-ئ-ة ،ب-الرغم ألوفرة
ألموجودة خÓل ألعام ألحالي ،و’ يوجد
ت -فسص -ي -ر ل -ه -ذه أل -زي -ادة سص -وى جشص-ع ب-عضش
أل- -ت -ج -ار أل -ذي -ن ب -ل -ج -اون إأل -ى أل -مضص -ارب -ة
وأ’ح -ت -ك -ار ف -ي كّ-ل م-ن-اسص-ب-ة دي-ن-ي-ة ،ح-يث
يفرضصون منطقهم دون رقيب و’ حسصيب،
وأأوجّه ندأء من خÓل جرية ألشصعب للجهة
ألوصصية بضصرورة ألتدخل ،إ’نقاذ ألموأطنين
من مخالب هؤو’ء ألتجار ألذين ’ يهّمهم
سصوى ألكسصب ألسصريع».
وفي نفسش ألسصياق ،قال «خالد» من مدينة
أأق -ب -و ’« :شص ّك أأن أرت -ف -اع أأ’سص-ع-ار سص-ب-ب-ه-ا
صصمت أأعوأن ألرقابة ،وألذين أأوكلت لهم
مرأقبة أأ’سصوأق لكن دون فّعالية ،خاصّصة
عشص -ي-ة أل-م-ن-اسص-ب-ات أل-دي-ن-ي-ة ،وه-و م-ا ف-ت-ح
أل-ب-اب وأسص-ع-ا أأم-ام أل-مضص-ارب-ي-ن ف-ي أأسص-عار
أل-خضص-ر وأل-ف-وأك-ه ،وأل-ت-ي ب-ل-غت مسص-ت-وي-ات

قياسصية دون تبريرأت أأو ألتفسصيرأت مقنعة،
إأ’ أأن غياب ألرقابة هو ألعامل ألرئيسش
دأئ-م-ا ب-ح-ل-ول أل-م-ن-اسص-ب-ات أل-دي-ن-ي-ة ،ليبقى
ألموأطن يدفع ألفاتورة في كل مرة غاليا،
وب -د’ م -ن أأن يسص -ت-بشص-ر ه-ذأ أأ’خ-ي-ر خ-ي-رأ
ب-ح-ل-ول م-وسص-م أل-م-ن-اسص-ب-ات أل-دي-ن-ي-ة ت-جده
يعاني».
من جهتهم ،أأرجع ألتجار أأسصباب ألزيادة
إألى كثرة ألطلب عليها عشصية ألعي  ،خاصصة
مع إأقبال ألموأطنين على أأ’سصوأق ،ونقصش
ألمنتوج أأحيانا وأرتفاع سصعره في أأسصوأق
أل -ج -م -ل-ة أأح-ي-ان-ا أأخ-رى ،وه-و م-ا أأّث-ر ع-ل-ى
أل-ق-درة ألشص-رأئ-ي-ة ل-ل-م-وأط-ن أل-بسص-يط ألذي
يجد نفسصه أأمام غÓء أأ’سصعار».

»eÉgƒJ …ƒædG øH :ájÉéH

العملية “سس  6و’يات

 244عون Ÿرأقبة مدأومة ألتجار خÓل عيد أألضسحى

تّم تسصخير  244عون لمرأقبة مدى ضصمان
ألتجار ألمعنيين للمدأومة خÓل أأيام عيد
أأ’ضصحى عبر  6و’يات من غرب ألبÓد
تغطيها ألمديرية ألجهوية للتجارة بسصعيدة،
حسصبما علم أأمسش أأ’حد لدى هذه ألهيئة.
وأأوضصح ألمدير ألجهوي للتجارة عيسصات
عز ألدين لـ «وأأج» ،أأن هؤو’ء أأ’عوأن ألذين
يتوّزعون عبر و’يات سصعيدة وتيسصمسصيلت
ومعسصكر وتيارت وألشصلف وغليزأن يسصهرون
على متابعة مدى تنفيذ برنامج ألمدأومات

ألخاصش بالتجار خÓل أأيام عيد أأ’ضصحى
ألمبارك.
ولضص-م-ان ت-م-وي-ن أل-م-وأطنين بالمنتجات
ذأت أ’سصتهÓك ألوأسصع وتقديم ألخدمات
ألÓزمة خÓل عيد أأ’ضصحى ألمبارك ،فقد
حّدد برنامج ألمدأومة ألذي تشصرف على
تنفيذه ألمديرية ألجهوية للتجارة بسصعيدة
بتسصخير  2٨47تاجرأ عبر ألو’يات ألتابعة
لها ،وفقا لنفسش ألمصصدر.
كما حّدد نفسش ألبرنامج عدد ألوحدأت

أإ’ن -ت -اج -ي -ة أل -م -ع -ن -ي -ة ب -ال -م -دأوم -ة ب -ذأت
ألمناسصبة ،وألتي تصصل إألى  4٠وحدة منها ١٥
ملبنة و 22مطحنة وثÓث وحدأت للمياه
ألمعدنية.
ويتعّرضش ألتجار ألمعنيين في حالة عدم
إأل-ت-زأم-ه-م ب-ت-ن-ف-ي-ذ ب-رنامج ألمدأومة خÓل
أأيام ألعيد لغلق محÓتهم لمدة  ٣٠يوما،
إأضصافة إألى دفع غرأمة مالية قدرها ٣٠٠
أألف دج ،وفقا للمدير ألجهوي للتجارة.

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

ألعدد

١742٥

08: .

:.

’هقار يثÒون انشسغالهم
سسكان قرية ترهنانت بعاصسمة ا أ

تسسوية ألطّريق وألّربط بشسبكة
ألتصسالت وŒسسيد أŸشساريع ألعالقة

طالب سصكان قرية ترهانانت  7٠كلم عن
مقر عاصصمة ألو’ية تمنرأسصت ،ألسصلطات
ألمحلية بضصرورة ألتدخل ألعاجل ،وتجسصيد
ألمشصاريع ألتنموية ألعالقة ،من شصأانها أأن
تفك عنهم ألعزلة وتعيد ألحياة للقرية ،ألتي
تعد من أأكبر قرى عاصصمة أ’هقار ،خاصصة
وأأن ألمشصاريع ألتي يأامل فيها ألسصكان ،تعد
من ألضصروريات ألتي تجعل ألموأطن في
أأمسش ألحاجة حسصب رأأي ألموأطنين.
رفع موأطنو ألقرية جملة من ألمطالب،
م -وج -ه إأل -ى ألسص-ل-ط-ات أل-م-ح-ل-ي-ة ب-ال-و’ي-ة،
تضص ّ-م -ن -ه -ا ت -ق -ري -ر ي -ب -رز أأه -م إأه -ت-م-ام-ات
ألموأطنين ،وألذي تلّقت «ألشصعب» نسصخة
م-ن-ه ،ح-يث ط-ال-ب-وأ أل-م-وأط-ن-ي-ن ب-حسصب ما
أأكده رئيسش جمعية ألمركز ألريفي ترهنانت
غالي محمد لـ «ألشصعب» حل مشصكلة ألطريق
ألرأبط بين ألقرية وألو’ية على مسصافة 7٠
كلم ،وألذي يشصهد عدة تصصدعات خطيرة
بسص -بب إأن -ج -رأف أل -ت -رب -ة وأأ’م -ط -ار أل -ت -ي
تشص-ه-ده-ا أل-م-ن-ط-ق-ة ،م-م-ا تسص-بب ق-ي ق-طع
أل- -ط- -ري- -ق ك- -ل- -ي- -ا ،وج -رف ب -عضش أل -ودي -ان
أل -خ -ط -ي -رة ،م -ا سص ّ-ب -ب خ -ط -رأ ع-ل-ى ح-ي-اة
ألموأطنين ألذين يسصلكون هذأ ألخط يوميا
من أأجل قضصاء مصصالحهم.
وفي سصياق آأخر ،أأضصاف ألمتحدث بأان
أل -ق-ري-ة ت-ع-رف ع-زل-ة م-ن ج-ه-ة أإ’تصص-ا’ت
وخ -ط -وط أل -ه -ات -ف وأأ’ن -ت-رنت ،ح-يث أأ ّك-د

غالي محمد بأانه رغم ربط ألقرية باأ’لياف
ألبصصرية وإأيصصال ألخط من ألو’ية ،إأ’ أأن
ألربط بالمنازل لم يتم إألى حد أآ’ن ،يضصيف
أل -م-ت-ح-دث ،ن-اه-يك ع-ن أإ’ن-ارة أل-ع-م-وم-ي-ة
ألمنعدمة في ألقرية ،مّما يشصّكل خطر على
أأ’ط -ف-ال م-ن أل-خ-ط-ر أل-لسص-ع-ات أل-ع-ق-رب-ي-ة
وألزوأحف.
يحدث هذأ في وقت قال فيه ألمتحدث،
إأن أل -ق -ري -ة ت -ف -ت -ق -ر إأل -ى ب -رن -ام-ج مسص-ط-ر
لدوريات أأ’طباء ،أأين تعرف زيارأت غير
م -ن -ت -ظ -م-ة رغ-م ت-وف-ر أل-ق-ري-ة ع-ل-ى ع-ي-ادة
وممرضش.
وحرصصا منا على أ’لتزأم بالموضصوعية،
قامت «ألشصعب» با’إتصصال برئيسش ألمجلسش
ألشصعبي ألبلدي زونقة أحمد حماد ،وألذي
أأّك- -د أأن -ه ق -ام ن -ه -اي -ة أأ’سص -ب -وع أل -م -نصص -رم
ب- -ال- -وق- -وف ع -ل -ى وضص -ع -ي -ة أل -ق -ري -ة وأأه -م
متطلباتها ،حيث شصرعت ألسصلطات ألمحلية
وع -ل -ى رأأسص -ه-ا أل-وأل-ي ف-ي تسص-وي-ة أل-ط-ري-ق
ألرأبط بين ألقرية وعاصصمة ألو’ية ،إأضصافة
إألى إأرسصال معدأت ألكهرباء ألتي تحتاجها
ألقرية من أأجل إأصصÓح أأعطاب ألتي تعاني
منها شصبكة ألكهرباء.
وفي مجال ألصصحة ،أأضصاف زونقة أأن
ألمديرية قامت بإايفاد مجموعة من أأ’طباء
للوقوف على ألوضصع ألصصحي للموأطنين.

تيزي وزو

أك Ìمن  ١٠ . ٠٠٠مسسّجل جديد ‘ ألسسجل ألّتجاري

أأحصصى ألسصجل ألتجاري لتيزي
وزو  ١٠ . ٠٣١مسصجل جديد على
مسص- -ت- -وى أل- -و’ي- -ة ف- -ي أل- -ف -ت -رة
ألممتدة ما بين جانفي وجويلية
 ،2٠١7حسصبما علم على هامشش
«أأ’بوأب ألمفتوحة» على ألسصجل
أل-ت-ج-اري أ’ل-ك-ت-رون-ي أل-ت-ي بادر
ب- -ت -ن -ظ -ي -م -ه -ا أل -ف -رع أل -م -ح -ل -ي
لعزأزقة.
وأأوضص-ح م-دي-ر أل-ف-رع ل-ون-اسش
شص- - -ل- - -ول ع- - -ل- - -ى ه- - -امشش ه - -ذه
أل-ت-ظ-اه-رة أل-ت-ي أح-تضص-ن-ت-ه-ا دأر
أل-ث-ق-اف-ة م-ول-ود م-ع-م-ري ب-ت-ي-زي
وزو ،أأن -ه ب-اح-تسص-اب أل-مسص-ج-ل-ي-ن
أل-ج-دد ب-ف-رع-ي أل-م-رك-ز بالو’ية
ي-رت-ف-ع م-ج-م-وع أل-مسص-ج-ل-ي-ن إألى
 ٨٠.٩٥٨ ٨٠ . ٩٥٨متعامل من
بينهم  ٥٠بالمائة يحوزون على
سصجل تجاري إألكتروني.
ويجعل هذأ ألرقم و’ية تيزي وزو تحتل
ألمركز ألرأبع على ألمسصتوى ألوطني بعد
أل-ج-زأئ-ر أل-ع-اصص-م-ة وسص-ط-ي-ف ووه-رأن ف-ي
م -ج -ال أل -تسص -ج -ي Ó-ت ب -السص -ج -ل أل-ت-ج-اري
وح -ي -ازة سص -ج -ل أل -ك -ت -رون-ي ،حسصب ألسص-ي-د
شصلول.
ك -م -ا أأشص -ار إأل -ى أأن -ه م -ن ب -ي -ن م -ج-م-وع
ألمسصجلين في فرعي تيزي وزو وعزأزقة
إألى غاية نهاية جويلية ألفارط ،يوجد ٥٨4٥
من مؤوسصسصات مختلفة و ٩2متعامل أأجنبي
من  ١٩بلدأ.
وع-ل-ى مسص-ت-وى أل-ف-رع أل-م-ح-ل-ي لعزأزقة
ألذي أفتتح في  ١٩فبفري  2٠١7بلغ عدد
ألمتعاملين ألمسصجلين به  2٣ . ٩١٥من 2٩
بلدية ومنح  ٣2١٣سصجل ممنوح منذ فتح
ألفرع إألى غاية  ٣١جويلية ألفارط ،وفقا
لشصلول.
وب -خصص -وصش أأ’ي -ام أل -م -ف -ت -وح -ة أل-ت-ي
سص -ت -ت -وأصص -ل ع -ل -ى م -دى ي-وم-ي-ن ،ق-ال ذأت

ألمسصؤوول إأنها تهدف لتحسصيسش ألمتعاملين
أ’ق -تصص -ادي -ي -ن ب -ال -م -ن -ط-ق-ة وأل-م-ؤوسصسص-ات
وألموأطنين بأاهمية ألسصجل ألتجاري ودوره
ف -ي ح-م-اي-ة أ’ق-تصص-اد أل-وط-ن-ي وم-ك-اف-ح-ة
ألغشش.
ك -م -ا ت -رم -ي ه -ذه أل -ت -ظ-اه-رة إأل-ى حث
ألمنتسصبين للسصجل ألتجاري قبل  ١6مارسش
 2٠١4على ألتقرب من فروع هذه ألهيئة
للحصصول على ألسصجل أ’لكتروني ،كما تعد
مناسصبة لتذكير ألمؤوسصسصات ألخاضصعة إ’يدأع
ألحسصابات أ’جتماعية لسصنة  2٠١6بآاجالها
أل -ت -ي ت -م ت-م-دي-ده-ا إأل-ى غ-اي-ة  ٣٠سصبتمبر
ألمقبل.
وإأل -ى غ-اي-ة  24أأوت أل -ج-اري ب-ل-غ ع-دد
ألذين أأودعوأ ألحسصابات أ’جتماعية ٨٣١
Óيدأع،
من مجموع  ١2١١مؤوسصسصة خاضصعة ل إ
أأي ما يمثل  6٨ . 62بالمائة ،حسصب ذأت
ألمسصؤوول ،ألذي دعا  4٣٥مؤوسصسصة معنية
بهذأ أإ’جرأء إألى أغتنام فرصصة ألتمديد
إ’يدأع حسصاباتهم.
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الموافق لـ 06ذي الحجة  1438هـ

تزامـــــــــن العيــــــــد مــــــــع الدخــــــــول اŸدرسضــــــــي

نفق ـ ـ ـ ـات كثـ ـ ـ ـÒة تسستنـ ـ ـ ـزف اŸيزاني ـ ـ ـ ـة العائلي ـ ـ ـة
يتزامن عيد الأضضحى اŸبارك هذا العام مع الدخول اŸدرسضي ،حيث ارتفعت نفقات العائلة بشضكل لفت وجعل ذلك من اŸيزانية العائلية ‘ ماأزق ،اأي
توجد العديد من الأسضر التي  ⁄تدخر مبلغا ماليا ما ب Úخيار التدين اأو التخلي عن اقتناء اأضضحية العيد ،خاصضة بالنسضبة لÓأسضر اŸتوسضطة الدخل
والتي يÎاوح راتبها ما ب 25 Úاألف دينار و 50األف دينار ،والعديد من الأسضر فضضلت التنازل عن الأضضحية ،من اأجل –ضض Òاأطفالها للدخول اŸدرسضي
عن طريق اقتناء اŸاآزر واÙافظ والكتب والأدوات اŸدرسضية والتي تكلفها مبلغا ل يسضتهان به..اإذا كيف تواجه العائÓت ا÷زائرية ذات الدخل
اŸتوسضط كÌة النفقات مع بداية الدخول الجتماعي اŸقبل الذي دون شضك لن يكون سضه Óعليها؟

فضضيلة بودريشش
ل تفصسلنا عن الدخول الجتماعي اŸقبل سسوى
أاي -ام ق -ل -ي -ل -ة ،أاي م-ب-اشس-رة ب-ع-د ع-ي-د األضس-ح-ى
اŸبارك ،وبدأات العائÓت ا÷زائرية منذ عدة
أايام ‘ اقتناء ما يلزم أاطفالها من أالبسسة ومآازر
وﬁافظ وأادوات مدرسسية وكتب ،لكن تزامن
ال -ع -ي -د ال -ذي ب -دوره ي -ت -ط -لب ن -ف -ق -ات اق-ت-ن-اء
األضسحية التي لن يقل ثمنها عن  35أالف دينار
م - -ع ال- -دخ- -ول اŸدرسس- -ي ،ووضس- -ع ذلك األسس- -ر
واŸي-زان-ي-ة ال-ع-ائ-ل-ة ال-ت-ي ل Áك-ن-ه-ا أان ت-غ-ط-ي
حاجة األسسرة ‘ مأازق ،أاي ‘ وضسع ل –سسد
ع- -ل -ي -ه ،ل -ذا اقÎبت الشس -عب م -ن ب -عضس األسس -ر
اŸتوسسطة الدخل ورصسدت العديد من ردود
ال-ف-ع-ل وال-ت-ي ت-ث Òسس-لسس-ل-ة م-ن السس-ت-ف-ه-امات،
Óسسرة ا÷زائرية،
بخصسوصس اŸيزانية العائلية ل أ
قال السسيد ““مكي نور الدين““ بأانه يواجه صسعوبة
كبÒة ‘ التكفل Ãختلف نفقات أاسسرته التي
تتكون من أاربعة أاطفال أاي لديه ولد وثÓث

فتيات ،من بينهم اثن Úيدرسسون ‘ ا÷امعة
وبنت وولد متمدرسس ‘ Úالطورين اŸتوسسط
والثانوي ،و ⁄يخف أان راتبه ل يتجاوز ال45
أالف دينار ،و ⁄يتسسن له الدخار ‘ السسابق،
ألن-ه ذك-ر أان-ه ط-ي-ل-ة السس-ن-ة ي-ك-ون م-ل-زم-ا ب-دف-ع
نفقات الدروسس اÿصسوصسية لصسغاره ،ثم نفقات
شسهر رمضسان و‘ فصسل الصسيف اقتنى العديد
م -ن ال -ه-داي-ا ،ت-ل-ب-ي-ة ل-دع-وات ح-فÓ-ت أاع-راسس
األقارب ،ومضسطر أان يتنازل عن أاضسحية العيد،
وي -ك-ت-ف-ي ب-ت-ج-ه-ي-ز أاط-ف-ال-ه ب-الشس-ك-ل اŸط-ل-وب
ل -ل -دخ -ول اŸدرسس -ي ،ع-ل-ى اع-ت-ب-ار أان-ه ي-رفضس
فكرة التدين من أاجل اقتناء األضسحية.

اقتناء اأ’ضسحية بالتقسسيطỊ..

لكن تختلف قناعة السسيدة ““بدعي رفيقة““ ربة
بيت أارملة وأام لثÓثة أاطفال ،حيث كشسفت باأن
راتبها ل يتعدى حدود  40أالف دينار ،ومع ذلك
لن –رم صسغارها من فرحة اقتناء كبشس العيد،
وتلجأا إا ¤شسراء األضسحية عن طريق التقسسيط،

ألنها ترى أان العيد يأاتي مرة واحدة ‘ السسنة،
أاما اÓŸبسس والكتب Áكن اسستدراكها لحقا،
كونها –اول شسراء ما يحتاجه أاطفالها بثمن
منخفضس ،وإاذا تيسسرت ظروفها لحقا تشسÎي
لهم مآازر أاخرى أاو ﬁافظ أاحسسن من حيث
ال -ن -وع -ي -ة خ Ó-ل األشس -ه -ر اŸق -ب -ل -ة ،وب-ذلك ل
تسستغني عن أاي غرضس قد يدخل البهجة لقلوب
صسغارها ،الذين مازالوا يتمدرسسون ‘ الطورين
البتدائي واŸتوسسط.
ب-ي-ن-م-ا ع-ائ-ل-ة ““مصس-ط-ف-اي““ وال-ت-ي ت-عيلها البنة
صسÈينة البالغة من العمر31عاما وتعمل معلمة،
ك-ون م-ع-اشس وال-ده-ا ضس-ع-ي-ف ول ي-غ-ط-ي ف-ق-ط
نفقات الكهرباء والغاز واŸاء والدواء ،تفضسل
ال -ت -دي -ن ح -ت -ى ت -ظ-ه-ر أام-ام األق-ارب وا÷Òان
ب -الشس -ك -ل اŸط -ل-وب ول تسس-ت-غ-ن-ي ع-ن أاضس-ح-ي-ة
العيد ،لتدخل الفرحة إا ¤قلوب إاخوتها األربعة،
وكذا والديها ،وقالت كلما شسعرنا بضسغط من
خÓل ارتفاع تكاليف اŸيزانية ،أا÷أا إا ¤التدين
من بعضس الزميÓت أاو الصسديقات ،وبعد أاشسهر
ق -ل -ي -ل -ة أاي ع-ن-د ق-بضس م-ن-ح-ة اŸردودي-ة تسس-د

الدين ،وبذلك تتخلصس من هاجسس ا◊رج أاو
حرمان أافراد العائلة من فرحة العيد.
بينما السسيد بركي عز الدين الذي يشستغل عون
أامن Ãؤوسسسسة عمومية أاب لطفل Úوراتبه جد
ﬁدود ،ح -م -د ال -ل-ه ك-ون-ه سس-ي-قضس-ي ال-ع-ي-د م-ع
والديه وإاخوته ،واعÎف بأانه لول قيام والده
بشسراء األضسحية ◊رم أاطفاله من فرحة العيد،
وقال بأانه يكتفي باقتناء بعضس اÿضسر والفواكه
وزوجته –ضسر بعضس ا◊لويات ويقضسي عطلة
العيد ‘ البيت الكب Òرفقة العائلة ثم “نحه
والدته نصسيبه من ◊م األضسحية.
وباŸوازاة مع ذلك توجد العديد من العائÓت
التي تتنازل عن شسراء األضسحية بهدف توفÒ
ال -ك -تب واألدوات اŸدرسس -ي -ة واÙاف -ظ وك -ذا
اÓŸبسس ألطفالها ،وتتخلى عن التدين خوفا
من عدم القدرة على تسسديد الدين ،خاصسة ان
موسسم الشستاء يتطلب اقتناء مÓبسس األطفال
والتكفل Ãصسروفهم اŸدرسسي وكذا الدروسس
اÿصسوصسية وما إا ¤غ Òذلك من نفقات ⁄
تؤوخذ بع Úالعتبار.

العدد
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ارتفاع سسعر برميل النفط
إا ¤حدود 52.41دو’ر
انتعشضت مؤوخرا أاسضعار النفط بنسضبة طفيفة  ⁄تتعد
 1ب -اŸائ-ة ،وب-اŸوازاة م-ع ذلك ت-راج-عت ق-ي-م-ة ع-م-ل-ة
لمريكي على
الدولر ،بفعل تأاهب منطقة السضاحل ا أ
Óعصض-ار ““ه-ار‘““ ال-ذي ق-د يصض-ب-ح
خ -ل -ي -ج اŸكسض -يك ل -إ
لمريكي الرئيسضي ‘ أاكÌ
أاك Èعاصضفة تضضرب ال Èا أ
من عشضر سضنوات.
إاذا ان-خ-فضس ال-دولر ،ع-م-ل-ة تسض-ع Òال-ن-ف-ط ،ب-ع-د أان
خلت كلمة جانيت يل Úرئيسضة ›لسس الحتياطي
لمريكي““ ،خÓل اŸؤو“ر
ال–ادي ““البنك اŸركزي ا أ
السضنوي Ÿسضؤوو‹ البنوك اŸركزية ‘ جاكسضون هول،
لمريكية ،وأافاد
من أاي إاشضارة إا ¤السضياسضة النقدية ا أ
لمريكي أان هار‘ أاصضبح عاصضفة
لعاصض Òا أ
مركز ا أ
م-ن ال-ف-ئ-ة ال-ث-ان-ي-ة م-ع ع-ب-وره خ-ليج اŸكسضيك برياح
سض-رع-تها  175ك -ي -ل -ومÎا ‘ السض -اع -ة ع-ل-ى ب-ع-د 235
ك-ي-ل-ومÎا وب-ال-ت-ح-دي ق-ب-الة سضاحل ““بورت أاوكونور““
بولية تكسضاسس.
لن-ت-اج الÈي-ة
وأاغ -ل -قت اŸصض -ا‘ واŸراف -ئ وم -نشض -آات ا إ
والبحرية وبنى –تية أاخرى أاو بدأات اسضتعداداتها
Ÿواج-ه-ة ال-ع-اصض-ف-ة ،ح-يث م-ن اŸت-وق-ع أان ي-ب-ل-غ هار‘
سضاحل تكسضاسس وسضيكون عندها قد اشضتد إا ¤إاعصضار
من الفئة الثالثة.
لع-اصض ،Òال-ذي ح-ذر بشض-ك-ل لفت
وي -ت -وق-ع م-رك-ز ا أ
ومسضبق من فيضضانات ع Èأاجزاء من جنوب وجنوب
شضرق تكسضاسس ،أان يتحرك هار‘ ببطء وأان يبقى ‘
ليام.
تكسضاسس أ
وت-ظ-ه-ر ب-عضس ال-ن-م-اذج أان ال-ع-اصض-ف-ة ق-د تعود صضوب
م-ي-اه اÿل-ي-ج ب-ع-د ب-ل-وغ-ه-ا ال ،Èث-م تسض-ت-هدف بذلك
لسضبوع لتصضب جرعة مضضاعفة
هيوسضتون منتصضف ا أ
لمريكية
لمطار والرياح على رابع أاك ÈاŸدن ا أ
من ا أ
من حيث عدد السضكان.
لم-ري-ك-ي-ق-د سض-ج-لت
لج-ل-ة ل-ل-خ-ام ا أ
وك -انت ال-ع-ق-ود ا آ
ارتفاعا ب  44سضنتا أاي Ãا يعادل  0.9باŸائة ،ليتحدد
ع -ن ط -ري-ق ذلك سض-ع-ر ال-تسض-وي-ة ع-ن-د  47.87دولر
لسضبوع منخفضضة  1.3باŸائة،
للÈميل ،لكنها ختمت ا أ
وأاغلق خام برنت مرتفعا  37سضنتا أاو  0.7باŸائة عند
 52.41دولر ،لكنه فقد نحو  0.6باŸائة على مدار
لسضبوع.
ا أ

لضضحــــــــــى
اŸضضاربـــــــــــة تعــــــــــود مــــــــــع اقــــــــــÎاب عيــــــــــد ا أ

الته ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاب فاح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـشس ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي اÿضس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر واللح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوم البيضس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاء
‘ ظل وفرة اÿضضر والفواكه اŸوسضمية ،تشضهد الأسضعار ارتفاعا غ ÒمÈرا ،و ⁄يقتصضر اللتهاب على ذلك ،كون اŸضضاربة مسضت اأيضضا اللحوم البيضضاء التي Œاوزت على غ Òالعادة حدود
ال 350دينار ،ولعل اÿضضر الواسضعة السضتهÓك والتي تسضتعمل ‘ –ضض Òالعديد من الأطباق ‘ عيد الأضضحى Œاوزت سضقف ال 200دينار على غرار الكوسضة واللفت واÿسس ،باأك Ìمن
اأسضبوع Úحتى ل يلجاأ اŸواطن اإ ¤حيلة اقتناء كمية وتخزينها ،حتى ل يطاله لهيب اŸضضاربة.

الكوسسة ب  280دينار واÿسس ب 220دينارỊ..
فضضيلة/ب

ي -واج -ه اŸسس -ت -ه -لك ›ددا ظ -اه-رة اŸضس-ارب-ة ‘
أاسسعار اÿضسر والفواكه ،والتي عادت مع اقÎاب
عيد األضسحى اŸبارك ،ول يعقل أان تصسل الكوسسة
مسستوى ال 280دينار ،وكذا اللفت على اعتبار أانه
‘ العديد من أاسسواق العاصسمة وصسل سسعرها إا¤
 220دينار واÿسس  ⁄يقل ثمنها عن  220دينار،
وبدورها البطاطا تسسوق بسسعر  60دينار ‘ حÚ

الطماطم ارتفعت إا ¤حدود  80دينار بالرغم من
أانه منذ أايام كان سسعرها ل يتعد  40دينار ،وحتى
ال -ف -اصس-ول-ي-ا اÿضس-راء وال-ت-ي تسس-ت-ع-م-ل ‘ –ضسÒ
ال -ع -دي -د م -ن األط -ب-اق ال-ت-ي ت-ط-ب-خ ب-ال-ل-ح-م ب-ل-غت
150دينار ،ونفسس الثمن يسسوق به كل من الفلفل
ا◊ار بينما الفلفل ا◊لو وصسل سسعره ‘ موسسم
جنيه  120دينار وسسعر الشسمندر  100دينار ،ومن
جهة أاخرى  ⁄يسسلم اÿيار من اŸضساربة والتهب
ألن سسعره وصسل إا 150 ¤دينار ،وثمن ا÷زر سسوق

ب  100دينار والبصسل ب  40دينار والبذ‚ان ب 70
دينار والثوم ب  500دينار.
وبخصسوصس الفواكه فإان الليمون مازال يحافظ على
سسقف ال 600دينار ،بينما بالنسسبة للنوعية األقل
جودة فيمكن اقتنائها ب  300دينار ،ويصسل ثمن
اÿوخ ا÷يد إا 300 ¤دينار واألقل جودة Áكن
شسراؤوه ب  120دينار “اما مثل أاسسعار التفاح اŸنتج
ﬁليا والعنب سسعره  200دينار والبطيخ األصسفر 80
دينار والدلع  50دينار والتمر  650دينار والتفاح

اŸسس -ت-ورد  1300دي -ن -ار ،وب -ال -رغ-م م-ن أان أاسس-ع-ار
اللحوم ا◊مراء  ⁄ترتفع كثÒا سسواء منها اÙلية
أاو اŸسس -ت -وردة ،ل-ك-ن ال-غÓ-ء مسس ال-ل-ح-وم ال-ب-يضس-اء
ولواحق الكبشس التي تعرف طلبا كبÒا من طرف
اŸسس- -ت- -ه- -لك ون -درة ل -دى ال -ع -دي -د م -ن ا÷زاري -ن
ويتطلب شسراؤووها طلبية مسسبقة ،فنجد أان ثمن 1
كلغ من اللحم البقري ب  1300دينار ،بينما ◊م بقر
›مد يسسوق ب  750دينار ،و◊م الغنم اÙلي
وصسل إا 1480 ¤دينار ،بينما سسعر اللحم الطازج

اŸسستورد  900دينار وŒاوز ثمن الدجاج ل350
دي-ن-ار ل-ل-ك-ي-ل-وغ-رام ال-واح-د ،ب-ي-ن-م-ا الديك الرومي
سسعره  750دينار للكلغ الواحد.
ا÷دي- -ر ب- -اإلشس- -ارة ف- -إان أاسس- -ع- -ار اÿضس- -ر ال -واسس -ع -ة
السستهÓك مازالت مرشسحة لÓرتفاع أاك Ìأاي بنسسبة
ل تقل عن  20باŸائة ،بالرغم من أانها  ⁄تعد ‘
متناول الطبقة اŸتوسسطة ،حيث مازالت الكوسسة أاو
““القرعة““ مرشسحة إا ¤اŸزيد من الرتفاع عشسية عيد
األضسحى الذي ل يفصسلنا عنه سسوى أايام قليلة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ثا Êسصقوط حر ‘ اسصتطÓعات الّرأاي

شضعبية الّرئيسس الفرنسضي تنهار إا 40 ¤باŸائة

كشصف اسصتطÓع للّرأاي أاجراه اŸعهد الفرنسصي للرأاي العام ““إايفوب““ ،أانّ شصعبية الرئيسس الفرنسصي إاÁانويل ماكرون تراجعت إا 40 ¤باŸائة ‘
شصهر أاوت ،أاي Ãقدار  22نقطة مئوية منذ أاول اسصتطÓع للرأاي أاجراه نفسس اŸعهد عقب فوزه بالرئاسصة.
أاظهر اسستطÓع للرأاي نشسرت نتائجه أامسض،
أاّن شس -ع -ب -ي -ة ال -رئ -يسض ال -ف-رنسس-ي إاÁان-وي-ل
م -اك -رون ت -راج -عت ب -ق -وة ‘ أاوت ،ل-لشس-ه-ر
ال -ث -ا Êع -ل -ى ال -ت -وا‹ ،إاذ أاصس -ب -حت نسس -ب-ة
الراضس Úعن أاداء الرئيسض ا÷ديد  % 40أاي
بÎاجع قدره  14نقطة مئوية خÓل شسهر
تضس - - -اف إا 10 ¤ن -ق -اط ك -ان خسس -ره-ا ‘
جويلية.
وبحسسب السستطÓع الذي أاجراه اŸعهد
ال -ف-رنسس-ي ل-ل-رأاي ال-ع-ام ““إاي-ف-وب““ ،ونشس-رت
نتائجه صسحيفة ““لوجورنال دو دÁانشض““،
ف -إان شس -ع -ب -ي -ة رئ-يسض ال-وزراء إادوار ف-ي-ل-يب
ت-راج-عت ب-دوره-ا ب-ق-وة ،ب-ح-يث ان-خفضست
نسسبة الراضس Úعن أادائه بنسسبة  ‘ % 9شسهر
واحد ،من  ‘ % 56جويلية إا‘ % 4٧ ¤
أاوت.
وب -ذلك ت -ك -ون شس -ع -ب -ي -ة م-اك-رون ت-راج-عت
Ãقدار  22نقطة مئوية منذ أاول اسستطÓع
ل -ل -رأاي أاج -راه إاي -ف-وب ونشس-رت-ه الصس-ح-ي-ف-ة
نفسسها قبل ثÓثة أاشسهر ،أاي مباشسرة عقب
فوزه بالرئاسسة.
وب- -اŸق- -ارن -ة م -ع سس -ل -ف -ي -ه ،ف -إان شس -ع -ب -ي -ة
الشسÎاكي فرانسسوا هولند كانت ‘ الفÎة
نفسسها من العام  2012أاك Èبكث،)% 54( Ò
أاما شسعبية اليميني نيكول سساركوزي فكانت
‘ نفسض الفÎة من العام  200٧أاك Èبفارق
شساسسع (.)% 6٧
وأاوضسح معهد إايفوب أان السستطÓع أاجري
ع Èالهاتف واألنÎنت ،ب 25 Úو 26أاوت
على عينة من  1023شسخصسا “ثّل الناخبÚ
الفرنسسي ،Úبحسسب نظام ا◊صسصض.
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الهجوم اŸزدوج بÈشصلونة وكامÈيلسس

ارتفاع حصضيلة ال ّضضحايا إا 16 ¤قتيÓ
لسصبانية أامسس ارتفاع حصصيلة ضصحايا الهجوم
أاعلنت السصلطات ا إ
اŸزدوج ‘““برشصلونة ““ و«كامÈيلسس““ إا 16 ¤قتي.Ó
وذكرت السصلطات الطبية ‘ إاقليم ““كتالونيا““ أان ““سصيدة أاŸانية -
تبلغ من العمر  51عاما  -لقيت مصصرعها متأاثرة بجروحها جراء
لسص-ب-ان-ي-ة““ .وخ-رج أامسس
لره-اب-ي ‘ م-دي-ن-ة ب-رشص-ل-ون-ة ا إ
ال-ه-ج-وم ا إ
الأول نحو  500أالف شصخصس ‘ مسصÒة حاشصدة ‘ برشصلونة ،تنديدا
لرهاب شصارك فيها
لرهابي ،Úوإاظهارا للوحدة ضصد ا إ
بالهجوم Úا إ
ملك إاسصبانيا ،ورئيسس الوزراء.
وأاث -ار الع -ت -داء اŸزدوج ت-ن-دي-دات دول-ي-ة وتضص-ام-ن-ا ك-بÒا م-ع
لخÒة لعتداءات ‡اثلة
لعوام ا أ
إاسصبانيا ،التي  ⁄تتعّرضس ‘ ا أ
لوروبية.
ضصربت العديد من العواصصم ا أ

متوّقعة فوزها بولية رابعة ‘ انتخابات  24سصبتم Èالقادم

لŸانية ليسضت نادمة
اŸسضتشضارة ا أ
على سضياسضة ال ّ
ÓجئÚ

ماكرون يحّدد غدا أاولوياته
الدبلوماسضية
‘ ظل تدّني شسعبيته ،يعرضض ماكرون غدا
ال - -ث Ó- -ث - -اء اÙاور ال - -كÈى لسس- -ي- -اسس- -ت- -ه
اÿارج -ي -ة ،ب -ع -د ب -داي -ات ع -ل -ى السس -اح -ة
الدولية تضسّمنت خطوات ملفتة ومبادرات
غ Òمتوّقعة أاثارت اإلعجاب أاو السستياء،
وم -ا زال ي -ت -ع ّ-ي -ن ال -ت -ث -بت م -ن ن -ت -ائ -ج -ه -ا
اŸلموسسة.
ويلقي الرئيسض غداة قمة أاوروبية إافريقية،
ك- -ل -م -ة ‘ قصس -ر اإلل -ي -زي -ه أام -ام السس -ف -راء

ال- -ف- -رنسس- -ي ÚاÛت- -م- -ع ‘ Úب- -اريسض م -ع
اسس-ت-ئ-ن-اف ال-ع-م-ل السس-ي-اسس-ي ب-ع-د ال-ع-ط-ل-ة
الصس -ي -ف-ي-ة ،اŸل-ت-ق-ى السس-ن-وي ال-ذي ي-ح-دد
خارطة عملهم.
ويقوم نهج ماكرون ‘ جوهره على أاوروبا
وال -تصس -م -ي -م ع -ل -ى إاع-ادة إاع-ط-ائ-ه-ا زخ-م-ا
ومصس -داق -ي -ة م -ن خ Ó-ل إان -ع -اشض اÙرك
الفرنسسي األŸا Êلها.

مبادرات غ Òمتوّقعة

وأاعلن ماكرون ‘ عدد من اŸواضسيع عن
م-ب-ادرات ق-وي-ة ب-ل أاح-ي-ان-ا م-تسسّ-رع-ة ،مثل

ماي قد تغادر رئاسصة الوزراء وزعامة حزبها ‘ 2019

إاقامة مراكز لدرسض طلبات اللجوء ‘ ليبيا،
‘ خطوة سسارع قصسر اإلليزيه إا ¤الÎاجع
عنها .وتنظم باريسض اليوم الثن Úقمة مع
شس -رك -ائ -ه -ا األوروب -ي( ÚأاŸان -ي -ا وإاي-ط-ال-ي-ا
وإاسس -ب -ان -ي -ا) واإلف -ري -ق-ي( Úل-ي-ب-ي-ا وال-تشس-اد
والنيجر) حول أازمة الهجرة.
و‘ ما يتعلق بسسوريا ،فإانّ ماكرون الذي
اسستقبل بوت ‘ Úقصسر فرسساي بعد قليل
ع- -ل- -ى ان -ت -خ -اب -ه ،أاّك -د م -رارا أان األول -وي -ة
الفرنسسية هي مكافحة الرهابي ،Úمبديا
““براغماتية““ حيال الرئيسض السسوري بشسار
األسسد.

توقي ـ ـ ـ ـ ـ ـف مشضتب ـ ـ ـ ـ ـ ـه ب ـ ـ ـ ـ ـ ـه ث ـ ـ ـ ـ ـ ـان ‘ إاط ـ ـ ـ ـ ـ ـار الّتحقي ـ ـ ـ ـ ـ ـق بهج ـ ـ ـ ـ ـ ـوم باكينغه ـ ـ ـ ـ ـ ـام
اأعل ن ت الش ّصرطة الÈي ط ا نية اع ت ق ال مش ص ت به ب ه ث ا ن عل ى ص ص ل ة به جوم ر جل م س ص ل ح ب س ص يف ع ل ى ث  Óث ة م ن اأف ر ا د
الشصرطة خارج قصصر بكنغهام ‘ لندن يوم ا÷معة.
وأاضسافت أاّن رج Óيبلغ من العمر 30
عاما اعتقل ‘ غرب لندن لÓشستباه
بضسلوعه ‘ ““التكليف أاو التجهيز أاو
التحريضض على اإلرهاب““.
وك -ان رج  Ó-ق -د ق -اد سس -ي -ارت -ه صس -وب
سسيارة ،فإان تابعة للشسرطة قرب مقر
إاق -ام -ة اŸل -ك -ة إال-ي-زاب-يث ‘ ل-ن-دن ‘
وقت متأاخر يوم ا÷معة ،وأالقى ثÓثة
من أافراد الشسرطة القبضض عليه لكنه
أاصسابهم بجروح بسسيطة.
وذك -رت الشس -رط -ة أان شس -اب -ا ي -ب -ل-غ م-ن
ال -ع-م-ر  26ع -ام -ا اع -ت -ق -ل ‘ م -وق-ع
ا◊ادثة ول يزال رهن الحتجاز بعد
إاصس -دار م -ذك -رة لح -ت -ج-ازه ح-ت-ى أاول
سسبتم.È
وشس -ه-دت ب-ري-ط-ان-ي-ا ثÓ-ث-ة اع-ت-داءات
ت -ب -ن -اه -ا ت -ن -ظ -ي -م ال -دول-ة السسÓ-م-ي-ة
الرهابي منذ مارسض.
و‘ لندن ،اسستخدم مهاجمون مرتÚ
آال-ي-ات ل-دهسض م-ارة ق-ب-ل م-ه-اج-م-ت-ه-م
بسسكاك ‘ ،Úمارسض (خمسسة قتلى) و‘
جوان (ثمانية قتلى) .و‘ الثامن من
جر رجل نفسسه بقنبلة يدوية
ماي ،ف ّ
الصسنع عند انتهاء حفلة موسسيقية ‘
مانشسسس ،Îما أاسسفر عن سسقوط 22

قتي.Ó

جولة جديدة من مفاوضضات
بريكسضت
رجح أاعضساء ‘ الŸÈان الÈيطا Êأان
ت- -غ- -ادر رئ -يسس -ة ال -وزراء ،تÒي -زا م -اي
منصسبها ‘ أاوت ‘ ،العام .2019
ون -ق -لت صس -ح -ي-ف-ة ““مÒور““ الÈي-ط-ان-ي-ة،
أامسض األحد ،عن عضسو ‘ الŸÈان من
حزب اÙافظ ،Úالذي تتزعمه ماي،
 ⁄تذكر هويته ،قوله““ :بات من الواضسح
أانها لن تكون رئيسسة للحزب مرة أاخرى““،
مؤوكدا أانه لن يتم انتخابها على رأاسض
ا◊زب ‘ الن -ت -خ -اب -ات ال-ق-ادم-ة ،ال-ت-ي
سسيتم إاجراؤوها ‘ سسبتم.2019 È
وأاوضسح اŸصسدر ذاته أانّ ماي Œري
لقاءات غ Òرسسمية مع أاعضساء حزبها
‘ م -ق -ر إاق -ام-ت-ه-ا ،وذلك سس-ع-ي-ا م-ن-ه-ا
لضس -م -ان مسس -ان-دت-ه-م ل-ه-ا ،خÓ-ل فÎة
رئاسستها للحكومة ،وŒنب صسراع على
السسلطة داخل ا◊زب.
Œدر اإلشس - - - - - - - -ارة ،إا ¤أان ح- - - - - - - -زب
اÙافظ ،Úالذي تتزّعمه ماي ،خسسر
األغلبية الŸÈانية ‘ النتخابات التي

أاُجريت ‘ جوان اŸاضسي ،وهو ما
حرمه من تشسكيل حكومة Ãفرده.
م-ن ن-اح-ي-ة ث-ان-ي-ة ،حّ-ذرت ب-ري-ط-انيا
ال–اد األوروبي من ““اŸماطلة““ ‘
م -ف -اوضس -ات الÈي -كسست ،وذلك ق -ب -ي -ل
انطÓق جولة جديدة من اŸفاوضسات
ب Úالطرف ‘ Úبروكسسل اليوم الثن.Ú
وق -ال مصس -در ح -ك -وم -ي ب -ري -ط -ا Êإان
الوزير اŸسسؤوول عن ملف الÈيكسست
ديفد ديفيز سسيطلب من كب Òمفاوضسي
ال–اد م- -يشس- -ال ب- -ارن- -ي- -ي -ه ال -ب -دء ‘
اŸف -اوضس -ات اŸت-ع-ل-ق-ة ب-عÓ-ق-ة ل-ن-دن
بالكتلة ‘ مرحلة ما بعد اÿروج ،بدل
من القتصسار على قضسايا النفصسال.
وقال اŸصسدر ذاته إاّن ““هذه ا÷ولة من
اŸف -اوضس -ات سسÎك -ز ع -ل -ى ال-ن-ظ-ر ‘
ال-ت-ف-اصس-ي-ل ال-ت-قنية اÿاصسة باŸسسائل
اŸه -م -ة واŸت -ع -ل -ق -ة ب -الن-فصس-ال ع-ن
ال–اد األوروبي ،التي سستكون Ãثابة
نقطة انطÓق إلجراء مفاوضسات أاكÌ
موضسوعية ‘ سسبتم ÈاŸقبل““.
وشسّ- -دد ع- -ل- -ى أاّن الّ- -ط- -رف Úي- -جب أان
يتمّتعا بالليونة وباإلرادة ‘ التوصسل
إا ¤تسس- -وي -ات ح -ي -ال اŸواضس -ي -ع ﬁل
اÓÿف.

باŸوازاة مع مظاهرات ضصد سصياسصته

انتق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـادات لعف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـو ترام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن مأام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـور شضرط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة عنصض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـري
لمÒكي دونالد ترامب بالعفو عن قائد شصرطة ولية أاريزونا السصابق جو أاربايو الذي أادين
أادان نواب جمهوريون بارزون قرار الرئيسس ا أ
بازدراء اÙكمة ‘ قضصية ذات طابع عنصصري ،وقالوا إانه كان يتوجب عليه احÎام القضصاء.
قال رئيسض ›لسض النواب األمÒكي بول
رايان ،إانه  ⁄يكن ينبغي لÎامب العفو عن
أاربايو ،مشسددا على أان ““مسسؤوولية خاصسة
ب - -احÎام ح - -ق- -وق ا÷م- -ي- -ع ‘ ال- -ولي- -ات
اŸت -ح -دة ت -ق-ع ع-ل-ى ع-ات-ق رج-ال ت-ط-ب-ي-ق
ال -ق-ان-ون ،وي-ت-ع Úع-دم السس-م-اح ألح-د ب-أان
ي- -ع- -ت- -ق- -د أان ه- -ذا ال- -ع- -ف- -و ي- -ق- -لصض ه- -ذه
اŸسسؤوولية““.
ك- -م- -ا وّج- -ه ال- -ن- -ائب ع- -ن ولي- -ة أاري- -زون- -ا
السسيناتور جون ماك Úوحاكم ولية فلوريدا
السسابق جيب بوشض انتقادات ‡اثلة.
وق- -ال م- -اك Úإاّن ال- -رئ- -يسض ت- -رامب ل- -دي- -ه
صسÓ-ح-ي-ة إاصس-دار ه-ذا ال-ع-ف-و ،ل-ك-ن ال-قيام
ب- -ذلك ‘ ه- -ذا ال -وقت ي -ق -وضض م -زاع -م -ه
باحÎام حكم القانون بسسبب عدم إاظهار
ج- - -و أارب- - -اي - -و أاي شس - -ع - -ور ب - -ال - -ذنب Œاه
تصسرفاته.
كما أادان السسيناتور ا÷مهوري جيف فليك
ق- -رار ت- -رامب ،وق- -ال إان- -ه ك -ان ي -فضس -ل أان
ي-حÎم ت-رامب ال-ع-م-ل-ي-ة ال-قضس-ائ-ي-ة ويÎك
القانون يأاخذ ›راه.

العدد
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وأاعلن ترامب ا÷معة أانه سسيعفو عن جو
أاربايو الذي أادين الشسهر اŸاضسي بتهمة
انتهاك أامر قضسائي صسدر ‘ عام 2011
Áنع عناصسر الشسرطة من اعتقال ركاب
ال-دراج-ات ال-ن-اري-ة م-ن األصس-ول الÓ-ت-ي-ن-ية
Ûرد الشستباه فيهم بأانهم مهاجرون غÒ

ن -ظ -ام-ي .Úوي-ع-ت Èأارب-اي-و م-ن اŸت-عصس-بÚ
لسسياسسة مكافحة الهجرة.
وكان أاربايو ( 85عاما) مناصسرا صسريحا
◊ملة ترامب النتخابية ،ويطالب الثنان
بسس -ي -اسس-ة أاشس-د صس-رام-ة ضس-د ال-ه-ج-رة غÒ
النظامية.

وÁلك ت- -رامب بصس- -ف- -ت- -ه رئ- -يسس- -ا ل -ل -ب Ó-د
صسÓحيات واسسعة إلصسدار أاوامر بالعفو.
وقال ترامب إان أاربايو أادين بسسبب ““قيامه
بعمله““.
وخسس- -ر أارب- -اي -و ح -م -ل -ت -ه م -ن أاج -ل إاع -ادة
ان -ت -خ -اب -ه م -أام -ورا ل -لشس-رط-ة ‘ م-ق-اط-ع-ة
ماريكوبا بولية أاريزونا بعد  24عاما ‘
هذا اŸنصسب.
ه -ذا ،وشس-ه-دت شس-وارع وسس-اح-ات م-دي-ن-ة
سسان فرانسسيسسكو التابعة لولية كاليفورنيا
السس-بت م-ظ-اه-رات ع-ارم-ة ضس-د سس-ي-اسس-ات
ال- -رئ- -يسض دون -ال -د ت -رامب وم -ن -ظ -م -ة ““ك -و
ك -ل -وكسض ك Ó-ن““ ال-ع-نصس-ري-ة ال-ب-يضس-اء ال-ت-ي
تف ّضسل البيضض على السسود.
وك- -انت م -ظ -اه -رات ق -د خ -رجت ‘ كÈى
اŸدن األم- -ري- -ك- -ي- -ة األخ- -رى م- -ث -ل ل -وسض
أا‚لوسض ودنفر وسسياتل وسسان فرانسسيسسكو
وشس-ي-ك-اغ-و وغÒه-ا ،وأاسس-ق-ط م-ت-ظ-اه-رون
مناهضسون للعنصسرية Ãدينة دورهام بولية
ك-ارول-ي-ن-ا الشس-م-ال-ي-ة ال-نصسب ال-ت-ذكاري Ÿا
يعرف بجنود الكونفدرالية.

لŸانية
قالت اŸسصتشصارة ا أ
أانغي ÓمÒكل إاّنها ليسصت نادمة
على قرارها عام  2015فتح حدود
للوف من
بÓدها أامام مئات ا أ
ن من
الÓجئ ،Úوأاضصافت أا ّ
يقاطعونها أاثناء حمÓتها
النتخابية لن يردعوها.
ون -فت مÒك -ل ‘ ح -ديث م -ع صس-ح-ي-ف-ة
““فيلت ام زونتاج““ أامسض ،ارتكابها أاي
أاخ -ط -اء ف -ي -م -ا ي-ت-ع-ل-ق بسس-ي-اسس-ة ال-ب-اب
اŸفتوح رغم أان وصسول مليون لجئ
ع -ل -ى م -دى ال -ع -ام ÚاŸاضس -ي Úأاوج -د
خÓفات عميقة داخل حزبها اÙافظ
وحد من شسعبيته.
وق -ب -ل أارب -ع-ة أاسس-اب-ي-ع م-ن الن-ت-خ-اب-ات
اŸق- - - -ررة ي - - -وم  24سس -ب-ت-م ،Èأاظ-ه-ر
اسس -ت -ط Ó-ع رأاي Ÿؤوسسسس -ة إاÁن-ي-د ،ب-أان
اÙافظ Úقد يحصسلون على نسسبة 38
ب -اŸئ -ة م -ن األصس -وات أاي أان ي-ت-ق-دم-وا
ب -ف -ارق  15ن -ق -ط -ة ع-ل-ى الشسÎاك-يÚ
الدÁقراطي Úالذين Áثلون تيار يسسار
ال -وسس -ط ارت -ف -اع -ا م-ن  32ب -اŸئ-ة ‘
فيفري ولكن أاقل من  41 . 5باŸئة من
األصسوات حصسل عليها حزب مÒكل ‘
انتخابات عام .2013
وق - -الت مÒك - -ل إان- -ه ل- -و ع- -ادت األي- -ام
““لتخذت نفسض قرارات  2015اŸهمة
بالطريقة نفسسها مرة أاخرى..كان وضسعا
اسستثنائيا واتخذت قراري اسستنادا إا¤

م -ا اع -ت -ق -دت أان -ه الصس -واب م-ن وج-ه-ة
النظر السسياسسية واإلنسسانية““.
وأاضس - - -افت““ :م - - -ث - - -ل ه - - -ذه األوضس - - -اع
السستثنائية –دث ب Úا◊ Úواآلخر ‘
ت -اري -خ ال -ب Ó-د...وي -ت -ع Úع -ل -ى رئ -يسض
ا◊كومة التصسرف وقد تصسرفت““.
وأاسسهم قرارها فتح ا◊دود ‘ تزايد
ال -ت -أاي -ي -د ل-ل-ح-زب ال-ي-م-ي-ن-ي اŸت-ط-رف
ال -ب -دي -ل م -ن أاج -ل أاŸان-ي-ا ال-ذي ت-ق-ول
م -ن -ظ-م-ات ق-ي-اسض ال-رأاي ال-ع-ام إان-ه ق-د
يحصسل على عشسرة باŸئة من األصسوات
‘ انتخابات سسبتم.È
واضس -ط ّ-رت مÒك -ل ال-ت-ي ت-ت-طّ-ل-ع ل-فÎة
ولي-ة راب-ع-ة خÓ-ل ح-م-ل-ت-ه-ا النتخابية
ل- -ت- -ح- -م- -ل م- -ق- -اط- -ع -ات م -ن ﬁت -جÚ
ي- -ع- -ارضس- -ون بشس- -دة سس- -ي -اسس -ات -ه -ا Œاه
الÓجئ.Ú

كانت أاقوى حركة “ّرد ‘ كولومبيا خÓل نصصف قرن

حركة ““فارك““ اŸعارضضة تنتقل من
العمل اŸسضّلح إا ¤حزب سضياسضي

افتتحت حركة ““فارك““
اŸعارضصة مؤو“رها العام أامسس
لحد ‘ العاصصمة بوغوتا ،حيث
ا أ
لعÓن عن التحول من
سصيتم ا إ
العمل اŸسصلح إا ¤حزب سصياسصي ‘
اÿتام .وبعد مضصي أاك Ìمن
خمسص Úعاما على عملها سصيعلن
حوا‹ أالف مندوب عن موقفهم
من خط واسصم هذه ا◊ركة
اليسصارية ا÷ديدة.
ب - -ع - -د أاك Ìم - -ن خ - -مسس Úع - -ام - -ا م- -ن
م- -ع -ارضس -ت -ه -ا ل -ل -ح -ك -م وات -ف -اق سس Ó-م
ت- -اري- -خ- -ي ،ت- -ت -خ -ل -ى ح -رك -ة ““ال -ق -وات
اŸسسلحة الثورية الكولومبية فارك““ عن
ال- -ع- -م -ل اŸسس -ل -ح ل -ل -ت -ح -ول إا ¤ح -زب
سسياسسي ‘ ختام مؤو“رها العام الذي
افتتح امسض األحد ‘ بوغوتا.
وسسيعلن حوا‹ أالف مندوب قدموا من
اŸعاقل السسابقة Ÿا كانت أاقوى حركة
“رد ‘ األمريكيت ،Úعن موقفهم من
خ- -ط واسس- -م ه- -ذه ا◊رك- -ة ال- -يسس -اري -ة
ا÷دي - -دة .وق - -ال أاح - -د ق- -ادة ا◊رك- -ة
ك -ارل -وسض أان -ط -ون -ي -و ل -وزاد““ :سس -ن -حّ-دد
سسمات ا◊زب السسياسسي الذي نتطلع
إا ¤ب-ن-ائ-ه ،وب-ال-ت-أاك-ي-د ب-ن-ي-ت-ه ومنطقيا،
سسنع Úقيادته الوطنية““.

وسسيختار ‡ثلو اŸعارضس ÚالسسابقÚ
الذين تخلوا عن أاسسلحتهم ‘  15أاوت،
وكذلك اŸدنيون الذين تعاونوا معهم،
‘ اج -ت -م -اع -ه -م ال -ذي يسس -ت -م -ر ح -ت -ى
اÿم-يسض م-رشس-ح-ي-ه-م لÓنتخابات التي
سستجري ‘  .2018وبعد ذلك سسيعلن
ا◊زب رسسميا ‘ وسسط بوغوتا خÓل
حفل موسسيقي ‘ سساحة بوليفار التي
تعد موقعا رمزيا للسسياسسة الكولومبية
يضسم الŸÈان وعلى بعد خطوت Úمنه
القصسر الرئاسسي.
وب-ان-ت-ق-ال-ه-ا اإ ¤السس-اح-ة السس-ي-اسسية،
ت -واج -ه ا◊رك -ة –دي -ات ع -دة ع-ل-ى
راأسسها اإصسÓح صسورتها السسلبية لدى
نحو ثمان ÚباŸئة من الكولومبي،Ú
حسسب اسستطÓعات الراأي .وارتبط
اسس- -م ““ف- -ارك““ ل- -دى ال- -ك- -ول- -وم -ب -يÚ
ب -اÛازر وع -م -ل -ي -ات اÿط-ف ال-ت-ي
ارتكبتها ا◊ركة خÓل النزاع الذي
شساركت فيه نحو ثÓث Úجهة اأخرى
من قوات شسبه عسسكرية من اأقصسى
ال -ي -م Úاإ ¤ق -وات الأم -ن .واأسس-ف-رت
هذه ا◊رب عن سسقوط اأك Ìمن 260
األف قتيل وفقدان سست Úاألف شسخصض
اآخرين ،وتهج ٧ ، 1 ÒمÓي Úاآخرين
على الأقل.

تعزي ـة
لليمة التي أاŸت بعائلة نغزة ‘
بعد الفاجعة ا أ
لك Èبعد معاناة مع اŸرضض ،يتقدم
فقدان إابنهم ا أ
السس -ي-د ع-ب-د ال-ك-ر Ëح-اج م-ه-دي وح-رم-ه ب-أاحر
التعازي للسسيدة نغزة على إاثر هذا اŸصساب ا÷لل،
راج Úم-ن اŸو ¤ال-ع-ل-ي ال-ق-دي-ر أان ي-ت-غ-م-د ال-ف-ق-ي-د
برحمته الواسسعة وأان يلهم ذويه الصس Èوالسسلوان.
إانا لله وإانا إاليه راجعون

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الموافق لـ  06ذي الحجة  1438هـ

لرإضشي إÙتلة
حّيت إŸقاومة ‘ إ أ

مسشلحون يغلقون أإك Èحقول إلنفط

ا÷يشش الليبي يقتل  7من اŸعارضسة التشسادية

ا◊كومة الصسحراوية تشسيد بالنصسر الدبلوماسسي ‘ مابوتو
هنأات حكومة إ÷مهورية إلعربية إلصشحرإوية ،إلششعب إلصشحرإوي ،بالنتصشار إلدبلوماسشي إÙقق ‘ قمة إفريقيا -إليابان
باŸوزمبيق ،بعدما حرضشت إلدولة إلصشحرإوية رغم كل إلعدوإنية إلتي أإظهرتها دولة إلحتÓل إŸغربي.
حمة سشÓمة Ãقر الوزارة األو ¤لتدارسس عدة
قضشايا وطنية ودولية.
‘ ›ال الدخول الجتماعي ا÷ديد،
أاوضش- - -ح ب - -ي - -ان ›لسس ا◊ك - -وم - -ة أان - -ه “ت
اŸصش - -ادق- -ة ع- -ل- -ى رزن- -ام- -ات ال- -ت- -حضشÒات
وف-ع-ال-ي-ات األنشش-ط-ة ال-ث-ق-اف-ي-ة ،تظاهرة آارت
أاتفاريتي ،مهرجان اŸسشرح والفن ،اŸهرجان
الوطني للثقافة والفنون الششعبية.
ت -ط -رق ›لسس ا◊ك -وم -ة إا ¤ان -ت -ف-اضش-ة
السشتقÓل باألرضس اÙتلة وجنوب اŸغرب،
ﬁييا وبحرارة صشمود اŸعتقل ÚالسشياسشيÚ
الصش - -ح- -راوي ‘ Úالسش- -ج- -ون اŸغ- -رب- -ي- -ة و‘
م -ق -دم-ت-ه-م أاسش-ود م-ل-ح-م-ة أاك-د Ëإازيك ع-ل-ى
شش-ج-اع-ت-ه-م واسش-ت-م-ات-ت-ه-م ‘ ال-دفاع عن حق
الششعب الصشحراوي ‘ ا◊رية والسشتقÓل.
ح- -ي -ا اÛلسس «م -ق -اوم -ة ج -م -اه Òشش -ع -ب -ن -ا
ب -اŸن -اط -ق اÙت -ل-ة وم-واج-ه-ت-ه-ا لسش-ي-اسش-ات
الح- -تÓ- -ل اŸغ- -رب- -ي اŸت- -م -ث -ل -ة ‘ ال -ق -م -ع
وا◊صشار ومداهمة البيوت وقطع األرزاق وكل
توج اجتماع ›لسس ا◊كومة الذي ترأاسشه ا÷م-ه-وري-ة ال-ع-رب-ي-ة الصش-ح-راوي-ة ‘ اج-تماع أانواع التضشييق والÎهيب».
الوزير األول الصشحراوي ،عبد القادر الطالب ال-ت-ي-ك-اد ،ن-ه-اي-ة السش-ب-وع اŸن-قضشي ،وحاولت
أاهاب ›لسس ا◊كومة با÷ميع من أاجل
عمر ،ببيان جاء فيه « نهنئ جماه Òششعبنا ‘ الع-ت-داء ع-ل-ى ال-وف-د الصش-ح-راوي وم-ن-ظ-م-ي التعاون وتضشافر ا÷هود لتوف ÒاŸناخ اÓŸئم
ك-ل م-ك-ان إاث-ر الن-تصش-ار ال-دب-ل-وم-اسش-ي ال-كب Òالجتماع بالعاصشمة اŸوزمبيقية مابوتو.
إل‚اح م- -وسش- -م ال- -دخ -ول الج -ت -م -اع -ي وك -ل
ال-ذي ح-ق-ق-ت-ه ال-دول-ة الصش-ح-راوي-ة ‘ م-ابوتو
غ Òأان ال–اد اإلفريقي “سشك بحضشور الÈام -ج واÙط -ات ال -ق -ادم -ة ،م -ت -وج-ه-ا ‘
عاصشمة اŸوزمبيق ‘ ،مؤو“ر الششراكة ب Úال -دول-ة الصش-ح-راوي-ة ع-ل-ى اع-ت-ب-ار أان-ه-ا عضش-و األخ Òب- -أاح- -ر ال- -ت- -ه- -ا Êوأاط -يب األم -ا Êإا¤
ال–اد اإلفريقي واليابان بحضشور ا÷مهورية م- -ؤوسشسس ،ومشش- -ارك- -ت- -ه- -ا م -ل -زم -ه -ا ‘ ك -اف -ة جماه Òششعبنا ‘ كل مكان Ãناسشبة حلول
العربية الصشحراوية الدÁقراطية كعضشو كامل اج -ت -م -اع -ات الشش -راك -ة ال -ت -ي Œم -ع ال -ه -ي -ئ-ة ع -ي -د األضش -ح -ى اŸب -ارك .ت -ن -اول ال -ن -ق -اشس
ا◊ق- -وق» .ق -ال ال -ب -ي -ان ،أان مسش -اع -ي ال -وف -د باŸنظمات الدولية أاو البلدان.
ال- -ت- -حضشŸ Òوسش- -م ال- -دخ- -ول الج- -ت- -م- -اع -ي
اŸغ-رب-ي Ÿن-ع مشش-ارك-ة ال-دول-ة الصش-ح-راوي-ة،
ع-ق-دت ا◊ك-وم-ة الصش-ح-راوي-ة اج-ت-م-اعا واŸدرسشي  ،2018 /2017التحضشÛ Òموعة
«منيت ‘ األخ Òبالفششل واÿسشران».
موسشعا برئاسشة عضشو األمانة الوطنية الوزير من الفعاليات القادمة ،ومسشتجدات القضشية
ح -اول ال -وف -د اŸغ -رب-ي ال-ذي ق-اده وزي-ر األول السش- -ي- -د ع- -ب -د ال -ق -ادر ال -ط -الب ع -م -ر ،الوطنية على الصشعيد اÿارجي.
اÿارجية ناصشر بوريطة ،منع مششاركة ‡ثلي وب-حضش-ور مسش-ؤوول أام-ان-ة ال-ت-ن-ظ-ي-م السش-ي-اسش-ي

أإعلن إ÷يشس إلليبي “كنه ،أإمسس
إلول ،م - - -ن ق - - -ت- - -ل  7مسش -ل -ح Úم-ن
إŸعارضشة إلتششادية ‘ موإجهات جرت
ع -ل -ى إ◊دود إل-ل-ي-ب-ي-ة م-ع تشش-اد ف-ق-د
على إثرها إ÷يشس إثن Úمن جنوده.
‘ بيان صشدر عن كتيبة (سشبل السشÓم)
التابعة للقيادة العامة للجيشس الليبيي ،قالت
خÓله إانها “كنت من قتل  7من عناصشر
اŸعارضشة التششادية اŸسشلحة بعد اششتباك
معهم ،صشباح السشبت ،داخل ا◊دود الليبية
القريبة مع تششاد « .
الكتيبة التي نششرت ع Èصشفحتها على
لج-ت-م-اع-ي (ف-يسش-ب-وك)
م -وق -ع ال -ت -واصش -ل ا إ
صشورا ÷ثث قالت إانها تابعة للمعارضشة
التششادية صشحبة عربات عسشكرية مدمرة
أاكدت أايضشا أان اŸعركة أاسشفرت أايضشا عن
فقدان الكتيبة  2من عناصشرها هما عبدالله
اŸدير و عمر العيضشة «.
ك-ت-ي-ب-ة سش-ب-ل السشÓ-م ال-ت-اب-ع-ة ل-لمنطقة
العسشكرية Ãدينة الكفرة جنوب ششرق ليبيا
مكلفة من قبل قيادة ا÷يشس الليبي بقيادة
اŸشش Òخ -ل -ي -ف -ة ح -ف Îب -ت -أام Úالصش -ح -راء
الليبية وحدود البÓد اŸششÎكة مع السشودان

دعت إ ¤كششف مÓبسشات وفاة ﬁتج Úبحرإك إلريف

جمعيات حقوقية تنّدد بعنف السسلطات اŸغربية ضسد اŸتظاهرين
ط-الب إلئ-تÓ-ف إŸغ-رب-ي ل-هيآات حقوق
لنسشان ،إلذي يضشم ما يقارب  22جمعية
إ إ
لط-ي-اف ،ب-كشش-ف
ح -ق -وق -ي -ة م -ن ج -م-ي-ع إ أ
إ◊ق -ي -ق -ة ك -ام -ل -ة ‘ وف -اة إلشش-اب Úع-م-اد
إل- -ع- -ت- -اب- -ي وح- -ف- -ي- -ظ ح- -دإد ،وم- -ت- -اب -ع -ة
ومسش- -اءل -ة إŸسش -ؤوول Úع -ن -ه -ا .أإشش -ار ب -ي -ان
صش- - -ادر ع- - -ن إلئ- - -ت Ó- -ف إ◊ق - -وق - -ي ،إ¤
«إل-ت-ق-اري-ر إل-ت-ي أإ‚زت-ه-ا عدد من إلهيآات
إل -وط -ن -ي-ة وإل-دول-ي-ة وضش-م-ن-ه-ا إلئ-تÓ-ف
لنسشان وإلتي نبهت
إŸغربي لهيآات حقوق إ إ
فيها إلسشلطات إ ¤خطورة إلسشتمرإر ‘
تعاطي إلدولة إŸغربية أإمنيا أإك Ìمن أإي
ششيء آإخر مع ملف إلريف».
قال الئتÓف ،أان السشلطات اسشتمرت ‘
Œاهل التوصشيات التي –ث اŸسشؤوول Úعلى
ال -ت -ع-ج-ي-ل ب-ت-ه-ي-ئ-ة الشش-روط وت-ن-ق-ي-ة األج-واء
بإاطÓق سشراح كافة معتقلي ا◊راك ومباششرة
Óسش-ت-ج-اب-ة ل-ل-م-ط-الب ال-ع-ادل-ة
ح -وار م -ث-م-ر ل -إ
واŸششروعة للسشاكنة» .أاكد البيات أان سشياسشة
اŸقاربة األمنية لن تسشتطيع أان توقف الريف
وم -ن -اط -ق أاخ -رى م -ن ال -ب Ó-د ‘ ال -ل -ج-وء إا¤
التظاهر السشلمي للمطالبة با◊رية والكرامة
وال-ع-دال-ة الج-ت-م-اع-ي-ة واŸسش-اواة ب Úال-نسشاء
والرجال،
واع- -ت Èأان «سش- -ي- -اسش- -ة ال- -دول- -ة ق- -ادت إا¤
سش -ق -وط ضش-ح-اي-ا م-ن ضش-م-ن-ه-م ح-ال-ت-ي ع-م-اد
العتابي وحفيظ حداد ،واعتقال اŸئات ،وهو
ما يزيد من تعقيد اŸلفات اŸطروحة ويزيد
من حالت التوتر ب Úالدولة ومواطنيها».

وضسع حد ’سستعمال القوة
ودع- -ت  22ج-م-ع-ي-ة ح-ق-وق-ي-ة إا ¤ضش-رورة
وضش -ع ح -د ع -اج -ل ون-ه-ائ-ي لسش-ت-ع-م-ال ال-ق-وة
وال -ع-ن-ف ضش-د اŸواط-ن ÚواŸواط-ن-ات بسش-بب
‡ارسشة ا◊ق ‘ التظاهر السشلمي ،وا◊ق ‘
ال -ت -ج -م -ع السش -ل-م-ي .ق-الت «سش-ي-اسش-ة مصش-ادرة
ا◊ريات ل Áكنها بتاتا إال أان تدفع األمور
إا ¤اŸزيد من اإلحتقان والتوتر وتزيد من
ع -دد الضش -ح -اي -ا سش -واء اŸصش -اب Úب -ج -روح أاو
اŸتوف Úمن جرائها ،وتطليق سشياسشة إافÓت
اŸسشؤوول Úعن هذه النتهاكات من اŸسشاءلة
ومن العقاب».
ع Èالئ- -تÓ- -ف ا◊ق- -ي -ق -ي ع -ن اإلدان -ة
الششديدة Ÿا اسشماه بـ «اسشتمرار الدولة ‘ نهج
اŸق -ارب -ة األم -ن -ي -ة ‘ ال -ت -ع -اط -ي م-ع ح-راك
الريف» .إا ¤جانب الوضشاع اŸقلقة ◊قوق
النسش -ان ي -ع-ا ÊاŸغ-رب م-ن أازم-ة اق-تصش-ادي-ة
«غ Òمعلنة» و حضشرت مﬁÓها بقوة حتى ‘
خطاب اŸلك يوم  29جويلية اŸاضشي ،الذي
Óدارة واألح -زاب
ح- -م- -ل اŸسش- -ؤوول -ي -ة ف -ي -ه ل  -إ
السشياسشية،

سسيناتور أامريكي :الوضسع
‘ اŸغرب مقلق
عّبر سشيناتور أامريكي عضشو ÷نة العÓقات
اÿارجية واللجنة الفرعية للششرق األدنى ،عن
ﬂاوف- -ه بشش -أان ال -وضش -ع ال -راه -ن ‘ اŸغ -رب

انشسقاق ب Úا◊وثي Úوصسالح
^ صش-ن-ع-اء  :شش-ه-دت العاصشمة
اليمنية صشنعاء ،السشبت ،اششتباكات
ب Úأانصش- -ار ال- -رئ- -يسس ال- -ي -م -ن -ي
السش-اب-ق ع-ل-ي ع-ب-د ال-ل-ه صش-ال-ح
واŸقاتل Úا◊وثي ،Úما أاسشفر
ع- -ن م- -ق- -ت- -ل شش -خصش Úع -ل -ى
األق- - - - -ل .وت- - - - -ع- - - - -ت Èه - - - -ذه
الشش - -ت- -ب- -اك- -ات األع- -ن- -ف بÚ
ال -ط -رف ÚاŸت -ح -ال -ف Úع -قب
ات -ه -ام -ات ب -ي -ن -ه-م-ا «ب-اÿي-ان-ة
والغدر» .ظهرت إا ¤العلن بوادر
انشش- -ق- -اق ب Úصش- -ال- -ح وح- -ل -ف -ائ -ه
ا◊وث -ي Úال -ذي -ن يسش -ي -ط -رون ع -ل -ى
ال-ع-اصش-م-ة ال-ي-م-ن-ي-ة صش-ن-ع-اء منذ ،2014

ع Èلا عـ ـ ـا⁄

ا◊ياة تسستأانف رغم تهديد «بوكو حرام»
^ بول  :سشكان بحÒة تششاد الذين ينششر صشيادوهم
الششباك –ت أاششعة الششمسس ،ويتوجه مزارعوهم ا¤
حقول الذرة ،يتحدون تهديد «بوكو حرام» الرهابية
بعودتهم ا ¤ا÷زر التي غادروها اتقاء لنÒان هجمات
ششنتها اÛموعة الدموية النيجÒية قبل سشنت .Úابتداء
من  ،2015-2014قامت جماعة بوكو حرام بعمليات
سشلب ونهب وقتل وخطف ونفذت اعتداءات ارهابية‘ ،
ا÷زر الواقعة ا ¤ا÷انب التششادي والتي تعد باŸئات،
‘ هذه اŸنطقة ششمال ‚امينا اŸوزعة ب Úاربعة
بلدان هي نيجÒيا والنيجر والكامÒون وتششاد.

وتششاد والتصشدي لعمليات التهريب ا◊اصشلة
هناك بكÌة.
 ⁄تكن اŸرة الأو ¤التي يتواجه فيها
ا÷يشس ال- -ل- -ي- -ب- -ي م- -ع مسش- -ل -ح -ي اŸع -ارضش -ة
ال -تشش-ادي-ة ال-ت-ي ت-ت-ه-م-ه-ا السش-ل-ط-ات ‘ ل-ي-ب-ي-ا
ب-إاق-ام-ة ن-ق-اط ت-ف-ت-يشس داخ-ل ا◊دود ال-ل-يبية
والسشطو على اŸسشافرين و خطف اŸواطنÚ
وطلب فدية مالية لقاء إاطÓق سشراحهم.
‘ ختام بيانها ،تعهدت (سشبل السشÓم)
التابعة للجيشس الليبي Ãواصشلة القتال ضشد
م- -ن وصش- -ف- -ت- -ه- -م بـ « عصش -اب -ات اŸرت -زق -ة
التششادية اŸدعومة من قطر « والذين قالت
إان «أان -فسش -ه -م سش -ولت ل -ه -م ت -دن -يسس الÎاب
ال- -ل- -ي -ب -ي ول -ك -ن ك -ان ه -ن -اك م -ن ه -و ب -ه -م
باŸرصشاد « .
ا÷معة أاكد السشف Òالليبي السشابق لدى
أا‚امينا ‘ تصشريحات صشحفية له « :نششاط
أاك Ìم- - - - -ن  2000مسش -ل -ح م -ن اŸع -ارضش-ة
التششادية داخل ليبيا بدعم قطري « بحسشب
قوله وذلك ‘ الوقت الذي أاعلنت فيه تششاد
لربعاء) قطع عÓقاتها الدبلوماسشية مع
(ا أ
ق -ط -ر م -ت -ه-م-ة إاي-اه-ا ب-زع-زع-ة أام-ن-ه-ا عÈ
لراضشي الليبية ودعم اŸعارضشة اŸسشلحة.
اأ

بعد إسشتعادته مدينة تلعفر إ÷يشس إلعرإقي يتوجه إ ¤إلعياضشية

جراء الضشطرابات الجتماعية اŸسشتمرة ‘
ال -ب Ó-د وح -ال -ة اŸؤوسشسش -ات وح-ق-وق اإلنسش-ان
بصشفة عامة .قال السشيناتور األمريكي تيم
ك -اي -ن ،ال -ذي رشش -ح -ه ا◊زب ال -دÁق -راط -ي
Ÿنصشب ن - -ائب رئ - -يسس ال - -ولي - -ات اŸت- -ح- -دة
األم -ري -ك -ي -ة خ Ó-ل الن -ت -خ-اب-ات األخÒة‘ ،
رسش -ال -ة م -وج -ه -ة إا ¤ن -اخ -ب -ي -ه وإا ¤ال -رئ-يسس
األمريكي دونالد ترامب« ،لدي ﬂاوف بششأان
ح- -ال- -ة اŸؤوسشسش- -ات ال -دÁق -راط -ي -ة وح -ق -وق
اإلنسش- -ان ‘ اŸغ- -رب ،ك- -م -ا أان اŸواط -ن Úل
ي -ت -م -ت -ع -ون ب -ا◊م -اي -ة ال -ك-ام-ل-ة ل-ل-ت-ع-ب Òع-ن
مواقفهم بكل حرية».
ت-ط-رق رئ-يسس ال-ل-ج-ن-ة ال-ف-رع-ي-ة Ûلسس
الشش -ي -وخ األم-ري-ك-ي اŸك-ل-ف-ة ب-الشش-رق األدن-ى
وج -ن -وب آاسش -ي -ا وآاسش -ي -ا ال -وسش -ط-ى وم-ك-اف-ح-ة
اإلره- -اب ،إا ¤وضش- -ع ح- -ري- -ة الصش- -ح- -اف -ة ‘
اŸغ-رب ،م-ت-ه-مً-ا السش-ل-ط-ات ب-ال-تضش-ي-ي-ق ع-ل-ى
وسش- -ائ- -ل اإلعÓ- -م اŸسش- -ت -ق -ل -ة ،واسش -ت -ه -داف
اŸع - - -ارضش Úبشش - - -ك - - -ل غ Òع - - -ادل ن- - -ظ- - -راً
Ÿع -ت-ق-دات-ه-م السش-ي-اسش-ي-ة .وزاد ق-ائ« :Óً-ك-م-ا
يسش-اور Êال-ق-ل-ق إازاء م-رك-زي-ة السش-ل-ط-ة وع-دم
اسشتقÓلية النظام القضشائي ‘ اŸغرب».
ب -خصش -وصس ال -وضش -ع ‘ م -ن -ط-ق-ة ال-ري-ف
اŸغربي قال ‘« :األششهر القليلة اŸاضشية،
انضش- - -م عشش - -رات اآللف م - -ن اŸغ - -ارب - -ة إا¤
اح- -ت -ج -اج -ات ت -دع -و إا– ¤سش Úال -وضش -ع -ي -ة
الق-تصش-ادي-ة وا◊ق-وق السش-ي-اسش-ي-ة ووضش-ع ح-د
للفسشاد ،إال أان ا◊كومة اŸغربية ردت على
ذلك بحملة من العتقالت طالت أاك Ìمن
مائة قيادي من قادة ا◊راك».

ب -ع -دم-ا ات-ه-م-ه ه-ؤولء بـ»ال-غ-در» ،م-ؤوك-دي-ن أان ع-ل-ي-ه –م-ل
التبعات إاثر وصشفه لهم بـ «اŸيليششيا».

العدد
17425

11

العبادي :لن نسسمح بحمل السسÓح خارج إاطار الدولة

قالت مصشادر عسشكرية عرإقية ،أإمسس
لح- -د ،إن م- -دي- -ن- -ة ت- -ل- -ع -ف -ر ب -اتت –ت
إ أ
سش-ي-ط-رة إل-ق-وإت إل-ع-رإق-ية ،وإن قوإت من
إ÷يشس ت -وج -هت إ ¤ن -اح -ي -ة إل-ع-ي-اضش-ي-ة
إÛاورة لها ،آإخر مناطق سشيطرة «دإعشس»
إلره -اب -ي غ -رب إŸوصش -ل .ن -ق -لت مصش-ادر
إعÓ- - -م- - -ي - -ة ع - -ن إŸق - -دم ع - -ب - -د إلسش Ó- -م
إ÷ب - -وري ،ق - -ول - -ه« :إل - -ق - -وإت إŸششÎك- -ة
إقتحمت منطقتي حي إلعسشكري ومنطقة
ع -ل -و وبضش -م -ن -ه -ا إلصش -ن-اع-ة إلشش-م-ال-ي-ة‘ ،
سشبيل فرضس إلسشيطرة إلكاملة على عموم
مدينة تلعفر».
أاوضشحت اŸصشادر« :ما يعيق تقدم قواتنا
ليسس مقاومة العدو ،بل العبوات الناسشفة التي
زرع- -ه- -ا داعشس ال- -دم- -وي ب -ك -ث -اف -ة ‘ ،ه -ذه
اŸناطق الششمالية الغربية ،حيث كان يتوقع
بدء الهجوم على تلعفر منها ،لكنها كانت آاخر
أاهدافنا Ãركز هذه اŸدينة».
إا ¤ذلك ذكرت وزارة الدفاع العراقية ،أان
وزير الدفاع عرفان ﬁمود ا◊يا‹ ،زار مقر
ق -ي -ادة ال -ف -رق -ة ال -ت -اسش-ع-ة ،واط-ل-ع ع-ل-ى سشÒ
العمليات العسشكرية ‘ معركة –رير تلعفر،
و»أاششاد بدور ا◊ششد الششعبي ‘ –رير تلعفر
والتنسشيق العا‹ بينه وب Úقطعات ا÷يشس
ال-ع-راق-ي وب-اق-ي ق-وات-ن-ا اŸسش-ل-ح-ة ال-ب-ط-ل-ة».
ك- -انت وزارة ال- -دف -اع ال -ع -راق -ي -ة ق -د أاع -ل -نت
السشبت ،أان قواتها اسشتعادت السشيطرة على
 %90م-ن م-دي-ن-ة ت-ل-ع-ف-ر ،م-رك-ز قضش-اء ت-ل-ع-فر

هدنة بلبنان
^ بÒوت  :أاعلن ا÷يشس اللبنا ،Êأامسس ،وقفا لطÓق
النار ‘ حملته ضشد تنظيم الدولة السشÓمية الرهابي ‘
ششرق البÓد قرب ا◊دود مع سشوريا ،لفسشاح اÛال أامام
مفاوضشات متعلقة بجنود ﬂطوف Úمنذ العام  ،2014وقال
مراسشلون أان حزب الله تسشلم رفات عدد من مقاتليه كانت لدى
تنظيم الدولة .كان ا÷يشس اللبنا ،Êاطلق ‘  19أاوت عملية
عسشكرية ‘ منطقة جرود رأاسس بعلبك وجرود القاع ا÷بلية
ل-ط-رد ت-ن-ظ-ي-م ال-دول-ة السشÓ-م-ي-ةال-دم-وي م-ن ه-ذه اŸن-ط-قة
ا◊دودية مع سشوريا ،وانهاء سشيطرته ألراضس لبنانية.

«هار‘» يقتل وخسسائره  40مليار دو’ر
^ ت-كسش-اسس :أاك -دت السش -ل -ط -ات األم -ري -ك -ي -ة مصش-رع 3
أاشش -خ -اصس ج -راء اإلعصش -ار ه -ار‘ ال -ذي اج -ت -اح السش -اح-ل

(ششمال) ،و %60من ›مل مسشاحة القضشاء
الذي يحمل السشم نفسشه.
ب -دأات ال -ق -وات ال-ع-راق-ي-ة ق-ب-ل ،ه-ج-وم-ا
لسشتعادة القضشاء ،الواقع على بعد نحو  65كلم
غرب اŸوصشل ‘ ،إاطار حملتها اŸدعومة
من الوليات اŸتحدة ضشد التنظيم الرهابي
الذي ما زال يسشيطر على مناطق ‘ غرب
العراق وششرق سشوريا.
م- -ن ن- -اح- -ي- -ة ث -ان -ي -ة ،أاك -د رئ -يسس ال -وزراء
ال -ع -راق -ي ح -ي-در ال-ع-ب-ادي-ي ،أامسس األح-د ،أان
العراق «لن يسشمح أابدا بحمل السشÓح خارج
إاطار الدولة» .ذكرت النباء قول العباديي ،إان
«تلعفر كقضشاء ” –ريره بالكامل كمدينة ”
–رير  %70منها» ،مششÒا إا ¤أان «إارهابيي
تنظيم «داعشس» ل يسشتطيعون مقاومة القوات
األم- -ن -ي -ة ل -ه -ذا ي -ل -ج -أاون إا ¤ق -ت -ل اŸدن -يÚ
واسشتخدامهم كدروع بششرية.

ا÷نوبي لولية تكسشاسس و الذي يعت Èأاقوى إاعصشار ضشرب
الوليات اŸتحدة خÓل السشنوات الـ 12األخÒة .رجح
اÈÿاء أان عملية إاعمار اŸبا ÊاŸتضشررة ‘ تكسشاسس قد
–تاج إا ¤تخصشيصس نحو  40مليار دولر ،وقد تسشتمر
لسشنوات.

تدريبات عسسكرية بعد التهديد اأ’مريكي
^ كرإكاسس  :نظمت فنزوي Óتدريبات عسشكرية ودعت
اŸدني ÚلÓنضشمام لوحدات الحتياط للدفاع عن البÓد
‘ مواجهة هجوم ﬁتمل بعد –ذير الرئيسس األمريكي
دونالد ترامب من اللجوء إا« ¤اÿيار العسشكري» .جاء
–ذير ترامب باللجوء إا ¤اÿيار العسشكري ضشد فنزويÓ
ق -ب -ل أاسش -ب -وع Úووق -ع ،ي -وم ا÷م -ع-ة ،أام-را ت-ن-ف-ي-ذي-ا Áن-ع
التعامل ‘ ديون جديدة مع ا◊كومة الفنزويلية أاو ششركتها
ا◊كومية للنفط ‘ خطوة تهدف لتقييد التمويل الذي
يقول ترامب ،إانه يدعم الرئيسس نيكولسس مادورو.
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تعد أاشسعة الشسمسض مصسدرا ً جيدا ً للحصسول
على فيتام« Úد» ،ويوصسي األطباء بتعرضض
األطفال حتى عمر سسنت Úإا ¤أاشسعة الشسمسض،
واŸراهق ‘ Úسسن البلوغ ،ألن ذلك يسساعد
ع -ل -ى ال -وق -اي -ة م-ن م-رضض ل Úال-ع-ظ-ام ال-ذي
يهاجم اŸرحلت ،Úنتيجة الوتÒة السسريعة ‘
ال -ن -م -و وال -ت -ي –ت -اج إا ¤ك-السس-ي-وم وفسس-ف-ور
إلمداد ا÷سسم Ãا يحتاجه ‘ هذه اŸراحل،
وا÷دي- -د ‘ ه- -ذا اŸوضس -وع ت -وصس -ل دراسس -ة
جديدة إا ¤أان أاشسعة الشسمسض تسساعد على
تقوية اÓÿيا التائية التي تتكون من ›موعة
اÓÿيا اللمفية اŸوجودة بالدم ،والتي لها
ت - -أاث Òك- -ب ‘ Òت- -ع- -زي- -ز اŸن- -اع- -ة اÿل- -وي- -ة
Óشس - -خ- -اصض ،ح- -يث وج- -دت ال- -دراسس- -ة أان
ل --أ

اŸسس- -ت- -وي -ات ال -بسس -ي -ط -ة م -ن الضس -وء األزرق
الصس- -ادر م- -ن أاشس -ع -ة الشس -مسض ،تسس -بب –رك
اÓÿي- -ا ال- -ت- -ائ- -ي -ة ب -درج -ة أاسس -رع ،ألن -ه م -ن
اŸفÎضض أان ت -ك -ون اÓÿي-ا ال-ت-ائ-ي-ة سس-ري-ع-ة
ا◊ركة ‘ عملها ،سسواء كانت خÓيا مسساعدة
أاو ﬁاربة ،حتى تصسل إا ¤أاماكن اللتهابات
ب -وتÒة سس -ري-ع-ة ل-ت-ن-ظ-ي-م ع-م-ل-ي-ة السس-ت-ج-اب-ة
واŸقاومة.
كشسفت هذه الدراسسة أان أاشسعة الشسمسض تنشسط
اÓÿيا اŸناعية بصسورة مباشسرة‡ ،ا يجعل
–ركها أاسسرع نتيجة اخÎاق الضسوء األزرق
للطبقة الثانية من ا÷لد والوصسول إا ¤طبقة
األدم -ة ،وت -ب Úذلك ب -واسس -ط -ة ت -ت -ب -ع اŸسس-ار
ا÷زيئي اŸنشسط بواسسطة الضسوء ،واÓÿيا

دراسسة

بعضس األطعمة
وراء الكوابيسس
و األحÓم اŸزعجة

حسسنًا ..من اŸؤوكد أانك  ⁄تفكر من قبل أان بعضض
األطعمة التي قد تتناولها قبل النوم قد تكون السسبب ‘ رؤويتك لتلك
الكوابيسض! بالطبع ،ل Áكن أان نلقي باللوم على األطعمة وحدها ‘
رؤوية األحÓم اŸزعجة ،فهناك ›موعة
من العوامل التي قد تتسسبب ‘ حدوث
ال-ك-واب-يسض ،م-ن-ه-ا ال-ق-لق والتوتر وعادات
النوم السسيئة والضسغوط العصسبية واÿوف
من اŸسستقبل ،وغÒها من العوامل التي
قد تسسبب لنا األحÓم اŸزعجة .إال أانه
إاذا كنت ل تعا Êمن أاي من تلك العوامل،
وما تزال تعا Êمن الكوابيسض اŸتكررة
أاثناء نومك ..فهنا Áكن أان نلقي اللوم
على بعضض من عاداتك الغذائية.
بحسسب تقرير نشسره موقع «بولدسسكاي»،
اŸع-ن-ي ب-الشس-ؤوون الصس-ح-ي-ة ،ف-ق-د خ-لصض
العلماء إا ¤أان أانواعا معينة من األطعمة
ق- -د Œع- -لك ت -رى أاح Ó-م ً-ا م -زع -ج -ة ‘
نومك ،ومنها:
 األطعمة ا◊ارة :األطعمة ا◊ارة واŸليئة بالتوابل قد تسسبباألحÓم اŸزعجة والكوابيسض‡ ،ا ينتج عنه نوما مضسطربا ،ورÃا
تسسبب ارتفاعا ‘ درجة حرارة ا÷سسم ‘ بعضض األحيان ،كما أانها قد
تؤوثر على نشساط اŸخ أاثناء النوم.
 -الكافي :Úإان تناول اŸشسروبات التي –توي على الكافي Úقبل

التائية التي أاجريت عليها الدراسسة  ⁄تكن
خÓيا تائية جلدية ،ورغم ذلك فإان ا÷لد
يحتوي على عدد كب Òمن هذه اÓÿيا يصسل
إا ¤ضس -ع -ف ع -دد اÓÿي -ا اŸوج -ودة ب -ال -دم،
وي -ح -ت -اج ه -ذا ال -كشس -ف Ÿزي -د م-ن اŸع-رف-ة
والتفاصسيل حول نشساط اÓÿيا التائية ،ولو
ث- -بت أان ت- -أاثÒه ي -نصسب ف -ق -ط ع -ل -ى ت -ع -زي -ز
السس -ت -ج -اب -ة اŸن-اع-ي-ة دون أاضس-رار ج-ان-ب-ي-ة،
فسس -وف ي -ع -ت Èذلك ف -ت -ح ً-ا ج-دي-دا ً ‘ عÓ-ج
اŸرضسى باسستخدام الضسوء األزرق لتعزيز دور
ج -ه -از اŸن -اع -ة ل -دى األشس -خ -اصض اŸصس-ابÚ
ب- -األم- -راضض م- -ن أاج- -ل ال- -وصس- -ول إا ¤درج- -ة
الشسفاء.
تسس-ت-ج-يب اÓÿي-ا ال-ت-ائ-ي-ة لسس-رعة التحرك
و‚دة األج- -زاء اŸصس- -اب- -ة م- -ن ا÷سس- -م ع -ن
طريق تكوين مركب بÒوكسسيد الهيدروج،Ú
والذي له دور كب ‘ Òتنشسيط إاشسارة اŸسسار
لهذه اÓÿيا‡ ،ا يرفع من معدلت سسرعة
–رك هذه اÓÿيا التائية ،و‘ هذه الدراسسة
اكتشسف الباحثون أان أاشسعة الشسمسض تعمل على
إان -ت -اج م -ركب بÒوكسس-ي-د ال-ه-ي-دروج Úداخ-ل
اÓÿيا التائية ،كما تقوم بتصسنيعه خÓيا الدم
البيضساء أايضسا عند الشسعور بوجود خطر جسسم
دخيل أاو التهابات ،وذلك لتسسرع من –رك
اÓÿي -ا ال -ت -ائ -ي -ة وخ Ó-ي -ا اŸن -اع -ة األخ-رى
للقضساء على ا÷راثيم وتقوية اŸناعة ‘ هذه
اŸن -ط -ق -ة اŸصس-اب-ة ،أاي تصس-ن-ع ه-ذا اŸركب
كنوع من النداء والسستغاثة باÓÿيا التائية
واŸناعية للقيام بدورها وهو ما يعزز عمل
اŸناعة ويقويها.

الذهاب إا ¤النوم عادة ما يتسسبب ‘ مواجهة صسعوبة ‘ الدخول إا¤
مرحلة النوم ،كما أان الكافي Úيحفز اŸخ ويبقيه منتبها ‡ا قد ينتج
عنه رؤوية أاحÓم مزعجة.
 اŸعكرونة :خلصست بعضض األبحاث إا ¤أان تناول اŸعكرونة جنباًإا ¤جنب مع اÿبز قد يتسسبب ‘ اضسطراب ‘ النوم وقد يؤودي إا¤
رؤوية األحÓم اŸزعجة أايضسًا.
 رقائق البطاطا :هل تفضسل قضساء أامسسيتك ‘ مشساهدة فيلموالتهام رقائق البطاطا اŸقرمشسة؟ حسسناً ..رÃا يكون ذلك هو سسبب
األحÓم اŸزعجة التي تراها أاثناء النوم ،وذلك ألن األطعمة الدهنية
(م -ث-ل رق-ائ-ق ال-ب-ط-اط-ا) ت-ت-م-ت-ع بسس-م-ع-ة سس-ي-ئ-ة ف-ي-م-ا ي-خصض ح-دوث
الكوابيسض إاذا ما ” تناولها لي ً
 Óقبل النوم مباشسرة.
 اŸثلجات :إان تناول كرات األيسض كر Ëلي ًÓمن العادات السسيئةأايضسًا ،فتناول السسكريات والدهون
(وه -ي م -ن م -ك -ون -ات اŸث -ل -ج -ات)
م -ب -اشس -رة ق -ب-ل ال-ن-وم Áد جسس-مك
ب-ال-ط-اق-ة ،ب-ي-ن-م-ا جسس-مك يكون ‘
«ح -ال-ة ال-ن-وم» أاو اÿم-ول ،ع-ن-ده-ا
يحدث التداخل ،ويعجز اŸخ عن
تصسريف تلك الطاقة ،فتخرج على
األغلب ‘ صسورة كوابيسض أاو أاحÓم
مزعجة.
 السسكريات :يتفق علماء النفسضع -ل -ى أان األط -ع -م -ة السس -ك -ري -ة ق-د
تسس - -بب ال - -ك - -واب - -يسض ،ل - -ذا ح- -اول
الب -ت -ع-اد ق-در اإلم-ك-ان ع-ن ت-ن-اول
ق- -ط- -ع ا◊ل- -وى أاو ال- -بسس- -ك- -ويت أاو
اıبوزات السسكرية قبل الذهاب
إا ¤النوم ،وذلك لتفادي رؤوية كوابيسض مؤورقة أاثناء نومك.
 الصسودا :اŸشسروبات السسكرية التي –توي على الصسودا عادة ماتكون غنية باإلضسافات الكيمياوية والصسناعية‡ ،ا يتسسبب برؤوية
أاحÓم مزعجة إاذا ما ” تناولها قبل النوم.

عكسس ما نعتقد ..ما يخرج من الّلحم عند طهيه ليسس دمًا

على الرغم من العلوم التي يكتسسبها اإلنسسان ،سسواء ‘ اŸدرسسة أاو ا÷امعة أاو ع Èقراءاته اıتلفة ،فإان بعضض اŸعتقدات السسائدة واŸتداولة
‘ اÛتمع تبقى راسسخة ‘ ذهنه على الرغم من خطئها أاو عدم دقتها .من ب Úتلك «اŸعتقدات الشسائعة» غ Òالدقيقة ،اعتقاد العديد من
الناسض أان ما يخرج من اللحم عند طهيه أاو تقطيعه دم ،إال أانه ‘ ا◊قيقة
›رد «ماء» يحتوي على بروت ÚاŸيوغلوب ،Úوهو الÈوت Úالذي
يثبت األوكسسيج Úوا◊ديد ‘ العضسÓت.
يعت Èبروت ÚاŸيوغلوب Úهذا هو الذي يزود عضسÓت
ا◊يوان بـ»األوكسسج .»Úويصسبح لون هذا السسائل أاحمر عند
تقطيع اللحم وتعرضسه للهواء ثم يصسبح داكنا أاك Ìلدى
تسسخ Úاللحوم.
بالتا‹ على كل شسخصض قد يشسعر بالÎدد عند طهيه أاو تناوله
لشسريحة من اللحمة فيها تلك العصسارة ،أان يدرك أانها ل –توي
على دماء ،بل قد ” طهيها على درجة حرارة منخفضسة ،ما دفع
بالسسائل األحمر هذا إا ¤الظهور .على اŸقلب اآلخر ،أايضسًا يجب أان نعي أان
Óكل ،إاذ لدى تعرضض اللحوم
لون اللحوم البني ل يعني أانها غ Òسسليمة و ⁄تعد صسا◊ة ل أ
للحرارة ،تتأاكسسد جزيئات اŸيوغلوب Úبطريقة طبيعية ويتحول حينها لون هذه اللحوم من األحمر إا ¤البني.
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صسغ Òبسسيد ÿضسر ‘ مسستغاÂ
«الشسعب» تزور اŸيناء ال ّ

روعة اŸكان تسستقطب
السسياح خاصسة اŸغÎبÚ

«هكذا نقضسـ ـي العطلة بهدوء بعي ـ ـدا
عن فوضسى اŸدن» شسهادات اŸصسطافÚ
لمر أاكÌ
يشسهد ميناء سسطورة للّترفيه والنزهة توافدا كبÒا للعائÓت للتنزه والÎفيه وسسط ديكور ‡تع زاد ا أ
لكÓت التي تشستهر بها سسطورة،
أاهمية النشساط التجاري الكب ،ÒواÓÙت التجارية خاصسة Óﬁت بيع ﬂتلف ا أ
التي تعيشش أازهى أايامها خÓل اŸوسسم الصسيفي ،حيث تتحّول إا ¤اŸكان اŸف ّ
ضسل للعائÓت السسكيكدية وحتى السسياح،
لخضسر مرورا بشساطئ ماركات
الذين يقصسدونها بأاعداد كبÒة ،انطÓقا من شسريطها السساحلي اŸمتدة من الشساطئ ا أ
وشساطئ ا÷نة ثم شساطئ بيبكيني الصسغ Òفميناء سسطورة« .الشسعب» زارت اŸنطقة واعدت هذا السستطÓع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مسستغا: Âع ــ عمارة

«اختياره األول منذ سسنوات»

ل-ل-وق-وف ع-ل-ى م-دى ج-اه-زي-ة اŸي-ن-اء الصسغ،Ò
قامت «الشسعب» منذ يوم Úبجولة إا ¤شساطئ
اŸيناء الواقع ببلدية الو‹ الصسالح واŸتصسّوف
سسيدي ÿضسر بن خلوف ،حيث وجدنا العديد من
مراكز الصسطياف باŸكان ،اسستفاد منها أاطفال
وعمال وزارتي الÎبية وا÷ماعات اÙلية ،وما
هي سسوى دقائق حتى وصسلنا إاّŒ ¤مع سسكا‘ Ê
الهواء الطلق.
ويتعلق األمر Ãصسطاف Úتعّودوا على الÎدد على
اŸيناء الصسغ ÒلÓسستمتاع بزرقة البحر وأاشسعة
الشس -مسض ال -ذه -ب -ي -ة أانسس-ت-ن-ا ن-ح-ن أايضس-ا م-هّ-م-ت-ن-ا
الصسحفية ،وكان لنا نصسيب من الÎفيه.
بعد اسسÎاحة قصسÒة التقينا اŸصسطاف Úالذين
وجدناهم ‘ راحة تامة بعد فرضض رقابة على
ال- -فضس- -ول- -ي Úأاو Œارة اŸظ Ó-ت ،ال -ذي -ن ك -ان -وا
ي-ف-رضس-ون م-ن-ط-ق-ه-م خÓ-ل السس-نوات اŸنصسرمة،
ح -يث ك -ان -وا ي -ف -رضس -ون ع -ل -ي-ه-م ك-راء اŸظÓ-ت
الواقية من الشسمسض بأاسسعار خيالية.
«فريد» سسأالناه عن سسر اختياره للمكان ،فأاجاب
قائ« :Óأانا مقيم بفرنسسا منذ  15سسنة ،و‘ كل
مرة يقع اختياري على هذا الشساطئ بطريقة آالية
وذلك منذ سسنوات لكونه يتميز عن غÒه بالهدوء
والسسكينة واألمن ،حيث يسستطيع اŸصسطاف أان
يÎك أاغ -راضس -ه وخ -ي -م -ت -ه الصس-غÒة ويسس-ب-ح دون
خوف على ‡تلكاته».
وقالت مصسطافة أاخرى كانت Œلسض على أاريكة
وهي تتناول فنجان قهوة ‘ غاية السسعادة› ،يبة
عن سسر ترّددها على اŸكان« :ا÷زائر تزخر
بشسواطئ خ ّ
Óبة ومياه نقية ،لكن الشسيء السسلبي
الذي لحظته ‘ كل مرة نقصض اÿدمات التي
ي -ح -ت-اج-ه-ا اŸصس-ط-اف-ون ك-اŸق-اه-ي ال-ت-ي Œلب
السسواح الجانب ،وسسهرات تبقي السسائح بنفسض
الشساطئ».
قاطعتها سسيدة رفضست اإلفصساح عن ا÷هة التي
جاءت منها ،مؤوّكدة أاّن بلدية سسيدي ÿضسر بن
خ -ل -وف ت -ن ّ-ظ -م ك -ل ل -ي -ل-ة سس-ه-رة ف-ن-ي-ة سس-ي-م-ا أان
تواجدها ‘ اŸكان تزامن مع إاحياء اŸهرجان
السسنوي للÎاث الصسو‘ وصساحب مقامات مدح
النبي ـ صسلى اللّـه عليه وسسلم ـ سسيدي ÿضسر من
خلوف.
ا÷دير بالذكر ،أاّن اŸيناء الصسغ Òبسسيدي ÿضسر
له ميزة أاخرى تتمثل ‘ أان البسسات Úل تبعد كثÒا

ع -ن ال -ب-ح-ر ،وه-و م-ا يسسّ-ه-ل اق-ت-ن-اء ال-ف-واك-ه م-ن
البسستان مباشسرة ،وفيه من اŸنتج ÚالفÓحÚ
من Áنح بعضض الفواكه ›انا مثل الت ،ÚالتÚ
الهندي والعنب.

اŸغÎبون يبيعون سسلعا
لتسسديد نفقات اإلقامة

وه-ن-اك شس-ب-اب ي-ؤوّج-رون خ-ي-م-ا ب-أاسس-ع-ار م-ع-قولة
تÎ- -اوح ب  60 Ú-و 100دج ،وت-ع-ت Èج-د م-ع-ق-ول-ة
م -ق -ارن -ة بشس -واط -ئ أاخ -رى ،ف-ال-زائ-ر إا ¤شس-اط-ئ
اŸيناء الصسغ Òل تسستهويه السسباحة فقط ،بل
التسسوق من الثالثة بعد الظهر ،حيث جرت العادة
أان يقام به سسوق تسستقطب الباعة من مسستغا،Â
وم -ن أارج-اء ال-وط-ن ك-الشس-ل-ف ،غ-ل-ي-زان ،م-عسس-ك-ر
وتيارت وحتى من خارج الوطن.
ف -ق -د ع -ل -م -ن -ا م -ن ب -عضض ال -ب -اع -ة أاّن ‘ ه -ذه
السس -وق ب -عضض اŸغÎب Úي -ج -ل -ب -ون م -ع-ه-م سس-ل-ع-ا
وي-ع-رضس-ون-ه-ا ط-ي-ل-ة فÎة الصس-ط-ي-اف كاÓŸبسض

واألدوات اللكÎونية  ،يبيعونها بأاسسعار منخفضسة
لتسسديد نفقات إاقامتهم ‘ ا÷زائر.
أاما بالنسسبة للسسلع التي تلقى رواجا كبÒا فهي
األحذية الرياضسية ،وتÎاوح أاسسعارها ب1000 Ú
و 2000دج ،وهي أاسسعار جد مقبولة مقارنة Ãا
ي -ع -رضض ب -األسس -واق الشس-ع-ب-ي-ة ي-وم-ي-ا ،أام-ا ال-نسس-اء
فتسسوقهن يقتصسر على األلبسسة ومنهن من جلبت
م-ع-ه-ا أاب-ن-ائ-ه-ا لق-ت-ن-اء ب-عضض ح-اج-ي-ات ال-دخ-ول
اŸدرسسي التي تعرف ‘ هذه الفÎة إاقبال كبÒا
عليها ‘ سسوق سسيدي ÿضسر اÙاذي للميناء،
وقد اغتنم البعضض الفرصسة لشسراء لباسض العيد
واللوازم اŸدرسسية التي بدت بسسعر جد معقول.
ببلدية سسيدي ÿضسر السساحلية مشسهورة نسسبة
للو‹ الصسالح سسيدي ÿضسر بن خلوف ،اكتسسبت
شس -واط -ئ -ه -ا شس-ه-رة ل م-ث-ي-ل ل-ه-ا ،ك-م-ا ” ب-ر›ة
مشسروع توسسع سسياحي بأاحد منهما وهو شساطئ
اŸيناء الصسغ Òالذي يبعد عن اŸدينة بـ  06كلم
وبـ  42كلم عن عاصسمة الولية ،به  327هكتار

منها  60هكتارا قابلة للبناء ،مقسسمة إا ¤قطب
رئ-يسس-ي ل-ل-ت-ن-م-ي-ة وق-ط-ب Úث-انوي Úباسستطاعتهما
اسس-ت-ي-عاب  4500سس -ري -ر ،ه -ذا وي -ب-ل-غ ط-ول ه-ذا
األخ 04 Ò- -ك -م ،أام-ا ق-درت-ه السس-ت-ي-ع-اب-ي-ة ف-ه-ي
تتجاوز  14000مصسطاف.
يتمّيز هذا الشساطئ بوفرة اŸرافق السسياحية
الضس -روري -ة م -ق-ارن-ة ب-ب-اق-ي اŸن-اط-ق السس-ي-اح-ي-ة
األخرى ،خاصسة وأاّنه يجاوره ميناء للصسيد زاد من
ح -رك -ي -ت -ه ،فضس  Ó-ع -ن ق -رب -ه م -ن شس-ب-ه اŸدي-ن-ة
السس -ي -اح -ي -ة ،وه -و م -ا زاده روع -ة وج -ع -ل -ه ق -ب -ل-ة
للمÓي Úمن السسياح ‘ كل صسائفة.
هذا الشساطئ قد يجعل منه أاحد أاهم اŸراكز
السسياحية ،كما من شسأانه تخفيف الضسغط على
شس -واط -ئ ا÷ه -ة ال -غ -رب -ي -ة ع -ل-ى غ-رار صس-ابÓ-ت
وصسÓمندر الذي ” ا‚از به ميناء جديد ،خاصسة
وأاّن طوله يتجاوز  01كم وعرضسه فاق  30مÎا
وعمق مياهه  200م ،Îوبإامكان هذا الشساطئ
اسستقبال  06آالف مصسطاف سسنويا وتوف1000 Ò

سسرير إليواء اŸصسطاف.Ú

شساطئ ع Úبراهيم..وجهة أاخرى

ببلدية سسيدي ÿضسر دائما ،هناك شساطئ آاخر
غاية ‘ ا÷مال هو شساطئ ع Úابراهيم الذي
يبعد عن مقر البلدية بـ  08كم ،هذا األخ Òكان له
ح ّ
ظه من ›موع مشساريع التوسسع السسياحي على
مسساحة تّÎبع على  325هكتار منها  290هكتار
كاملة من اŸمكن –ويلها إا ¤قرية سسياحية ،هذا
ويبلغ طوله  500م Îوعرضسه يقارب الـ  50مÎا،
أاما عمق مياهه فيفوق  800م ،Îوبإامكان هذا
الشساطئ اسستقبال  10آالف مصسطاف سسنويا.
وب -اŸن-ط-ق-ة ال-غ-رب-ي-ة ال-ت-ي ل ت-ت-وف-ر ك-ثÒا ع-ل-ى
شسواطئ كثÒة مقارنة با÷هة الشسرقية ،فهناك
بلدية مزغران التي تبعد عن مسستغا Âالولية بـ
 07كلم وتضسم شساطئا صسابÓت واوريعة على طول
 4800م Îوعرضض يقدر بحوا‹  30مÎا وقدرة
اسس- -ت- -ي- -ع- -اب تصس- -ل ا 14400 ¤مصس -ط -اف ،أام-ا
اŸسساحة اŸوجهة للبناء فهي تتوّزع على ثÓثة
أاق- -ط- -اب ،األول ال- -واق- -ع بشس- -اط -ئ صس -اب Ó-ت 01
مسس-اح-ته  40ه -ك -ت -ارا وق -درة إاي-واء ت-ف-وق 4000
سسرير ،وقد انطلقت عملية التهيئة به بعد النتهاء
م- -ن ال- -دراسس- -ة ،أام- -ا ال -ق -طب ال -ث -ا Êف -ي -ق -ع بÚ
الشس- -اط- -ئ ÚاŸذك- -وري- -ن ع- -ل- -ى مسس- -اح- -ة تصس- -ل
ا 20 ¤ه-ك-ت-ارا خ ّصس-صست لÓ-سس-ت-ث-م-ار م-ن اجل
توف 15000 Òسسرير ،أاما القطب الثالث فتقّدر
مسساحته بـ  10هكتارات قد تسساهم ‘ توف800 Ò
سسرير.
ك- -م- -ا أاّن اŸشس- -اري- -ع السس -ت -ث -م -اري -ة  ⁄ت -رق ا¤
اŸواصس -ف -ات ال -عصس -ري -ة اŸن -ت -ه -ج-ة ‘ اŸي-دان
السسياحي رغم كل هذه الÌوة السسياحية الطائلة
التي ل تقّدر بثمن ،تبقى غ Òمسستغلة وحتى
الدراسسات ،وكذا التهيئة اÿاصسة إل‚از مشساريع
التوسسع السسياحي  ⁄تنطلق بها بعد رغم مرور
ع -ق -دي -ن م -ن ال -زم-ن ،وي-ق-تصس-ر ال-وضس-ع ع-ل-ى 03
م- -ن- -اط -ق م -ن أاصس -ل  15م -ن -ط-ق-ة م›Èة م-ن-ذ
ال -ث -م -ان -ي -ن -ي -ات ،وح-ت-ى ت-لك ال-دراسس-ات  ⁄ت-ن-ت-ه
ألسسباب تبقى ›هولة ،لتبقى معها كنوز تذهب
مهب الريح إا ¤أان يتف ّ
طن اŸسسؤوولون إا ¤هذا
ال -ق -ط -اع ا◊ي -وي ،ال-ذي م-ن شس-أان-ه ت-وف Òم-ئ-ات
اآللف م- -ن م -ن -اصسب الشس -غ -ل ال -دائ -م -ة لشس -ب -اب
الولية ،الذي حّول هذه الشسواطئ إا ¤مناطق
عبور للهجرة غ Òالشسرعية التي اسستفحلت بشسكل
كب.Ò

انخفاضس سسعر اإليجار
مع بداية شسهر أاوت

سسعر كراء اŸبيت انخفضض منذ بداية شسهر اوت
ب -نسس -ب -ة م -ع-تÈة ح-يث اصس-ب-ح ك-راء م-ن-زل ›ه-ز
بحمام ومرشض ومطبخ وثÓجة ل يتعدى 2000
دج ،وهو سسعر جد معقول مقارنة ببداية فÎة
الصسطياف ،حتى فرق كرة القدم أاصسبح اŸيناء
الصس- -غ Òم- -قصس- -دا ل- -ه- -م ول سس -ي -م -ا ‘ ال -فÎات
اŸسسائية.
ويبقى السستثمار اÿاصض هو السسبيل الوحيد

ل -ت-ط-وي-ر السس-ي-اح-ة ب-ك-ام-ل م-دن-ن-ا ول سس-ي-م-ا م-ن
أاصسحاب اŸال من جلدتنا ألّنه ل يطّور األجنبي
بÓدا أاخرى إال بثمن أاو Ãقابل بينما يسستطيع
ا÷زائري بح ّسسه الوطني أان يسستثمر ويطّور كل
اŸراف-ق ألّن-ه ال-وح-ي-د ال-ذي ي-ع-رف م-ا ي-ح-ت-اج-ه
السسائح ا÷زائري.
نشس ‘ Òالخ Òإا ¤أاّن «الشس- - - -عب» ك- - - -انت ق- - - -د
تعّرضست لهذا اŸوضسوع ،وعند رجوعنا وجدت
ت -ط ّ-ورا م -ل -ح -وظ-ا ‘ اŸراف-ق لسس-ي-م-ا ال-ث-ق-اف-ة
السس -ي -اح -ة ال-ت-ي –ت-اج ا ¤كسس-ر ال-رك-ود اŸق-يت
والÓمبالة والتسسيب.

األثنين  2٨أاوت  201٧م
الموافق لـ  0٦ذي الحجة  143٨هـ

ثقافة

يبحث واقعها وإاششكالتها مع ﬁاولت التقييم والتقوË

الكتابة اللسضانية العربية ‘ ملتقى وطني بجامعة بومرداسس
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مسشاهمة

التعليم ا’فÎاضضي ‘ واقعنا العربي..
اŸفهــــوم وا◊اجــــة

يحتضشن قسشم اللغة العربية وآادابها بكلية ا◊قوق ببودواو ،التابعة ÷امعة اﬁمد بوقرة ببومرداسس ،اŸلتقى الوطني «الكتابة اللسشانية
لرسشال اŸلخصشات،
العربية وإاششكالتها» ،وذلك يومي  13و 14نوفم ÈاŸقبل .ويهدف اŸلتقى ،الذي حدد منظموه الـ 20سشبتم Èكآاخر أاجل إ
إا ¤بحث واقع الكتابة اللسشانية العربية اŸعاصشرة ،وتقييم هذه الكتابات من ﬂتلف الزوايا ،وتششخيصس العÓقة ب Úهذه الكتابات اللسشانية
والÎاث اللغوي العربي ،وتقو Ëبعضس جوانب هذه الكتابات.
نظÒه ‘ الغرب ،وذلك على الرغم من مرور ردح العلمية إاضضافة إا ¤بريده اإللكÎو Êورقم هاتفه،
أاسضامة إافراح
م-ن ال-زم-ن ع-ل-ى ت-ع-رف ث-ق-اف-ت-ن-ا ع-ل-ى اللسضانيات ،وأان تكون اŸداخلة مكتوبة بخط Simplified
وعلى الرغم من وجود أابحاث لسضانية عربية ل تقل  Arabicحجم  ،14مع إاثبات الهوامشص آاليا ‘
يتناول اŸلتقى إاشضكاليات عديدة متعلقة بالكتابة قيمة ومنزلة عن مسضتوى نظÒاتها ‘ الغرب.
آاخر اŸداخلة ،بخط  .12وأاكد اŸنظمون على
اللسضانية العربية اŸعاصضرة ،ويحاول سض Èأاغوارها يتضضمن اŸلتقى خمسص ﬁاور عامة ،هي الكتابة ضض- - -رورة احÎام اŸواع- - -ي - -د اÙددة ‘ إارسض - -ال
بنظر نقدي جاد «من شضأانه أان يقيمها ويقومها اللسضانية العربية اŸعاصضرة وإاشضكاليات اŸصضادر ،اŸل -خصض -ات وال -ب -ح-وث ،ال-ت-ي ي-جب أاال ت-ق-ال ع-دد
ويرقى بها إا ¤مسضتوى مثيÓتها ‘ العا ⁄الغربي» ،ال-ك-ت-اب-ة ال-لسض-ان-ي-ة ال-ع-رب-ي-ة اŸع-اصض-رة وإاشضكاليات صضفحاتها عن العشضر صضفحات ،وأاال تزيد عن الـ15
ويطرح تسضاؤولت عدة عن طبيعة اŸصضادر التي اŸب -احث ،ال -ك -ت-اب-ة ال-لسض-ان-ي-ة ال-ع-رب-ي-ة اŸع-اصض-رة صضفحة ،مع تقد Ëملخصص عن البحث ‘ حدود
تسض-ت-ن-د إال-ي-ه-ا ال-ك-ت-اب-ة ال-لسض-انية العربية اŸعاصضرة وإاشض-ك-ال-ي-ات اŸن-اه-ج ،ال-ك-ت-اب-ة ال-لسض-ان-ي-ة ال-ع-رب-ية  300ك -ل -م -ة ،تضض -اف إال -ي -ه-ا ال-ك-ل-م-ات اŸف-ات-ي-ح.
وعن ﬂتلف جوانب البحث اŸطروحة فيها ،وعن اŸع-اصض-رة وإاشض-ك-ال-ي-ات الÎاث ،ال-ك-ت-اب-ة ال-لسض-ان-ية واشضُترط أان تقادم كال اŸداخÓت باللغة العربية،
م-دى ال-ت-زام-ه-ا ب-اŸن-اه-ج ال-ت-ي رسض-م-ت-ه-ا ل-نفسضها ،العربية اŸعاصضرة وإاشضكاليات اŸصضطلح ،وأاخÒا مع إارفاق اŸداخلة بالسضÒة الذاتية للمشضارك.
ي -ت -وجب ع -ل-ى ال-ب-اح-ث Úال-راغ-ب ‘ ÚاŸشض-ارك-ة
وعÓقتها سضواء من قريب أاو من بعيد مع الÎاث اقÎاح الرؤوى واألفكار ‘ سضبيل النهوضص بالكتابة
إارسضال ملخصضات مداخÓتهم ‘ أاجل ل يتعدى 20
ال-ل-غ-وي ال-ع-رب-ي ،وك-ي-ف-ي-ة خ-وضض-ه-ا Ÿا أاط-لق عليه اللسضانية العربية.
ي -ه -دف م -ل -ت -ق -ى «ال -ك -ت -اب -ة ال -لسض -ان -ي -ة ال -ع -رب -ي -ة سض -ب -ت-م ÈاŸق-ب-ل ،وسض-ي-ت-ل-ق-ى ال-ب-اح-ث-ون اŸق-ب-ول-ة
اŸنظمون «معركة اŸصضطلح الكبÒة».
تنطلق إاشضكاليات اŸلتقى من كون علم اللسضانيات وإاشض -ك -الت -ه -ا» إا ¤ب -حث واق -ع ال -ك-ت-اب-ة ال-لسض-ان-ي-ة ملخصضاتهم ‘ الفا— من شضهر أاكتوبر ،على أان
قد انبثق من اŸعرفة الغربية ،و‘ إاطارها تهيأات العربية اŸعاصضرة ،وتقييم هذه الكتابات من زوايا يرسضل هؤولء بحوثهم كاملة ‘ أاجل أاقصضاه الـ 31من
ك -ل شض-روط اإلم-ك-ان وال-ت-ح-ق-ق ل-ي-غ-دو ه-ذا ال-ع-ل-م م -ت -ع-ددة وﬂت-ل-ف-ة ،وتشض-خ-يصص ال-عÓ-ق-ة ب Úه-ذه نفسص الشضهر.
معرفة أاثمرت ‘ ›الت معرفية شضتى .وقد سضمح ال -ك-ت-اب-ات ال-لسض-ان-ي-ة والÎاث ال-ل-غ-وي ال-ع-رب-ي ،إا ¤يشض -ار إا ¤أان ال -ك -ل -ي -ة ل ت -ت -ك -ف-ل ب-إاي-واء األسض-ات-ذة
ذلك بأان عرفت اللسضانيات طريقها إا ¤ثقافات جانب تقو Ëبعضص ا÷وانب ‘ هذه الكتابات.
القادم Úمن الوليات القريبة ،على غرار ا÷زائر،
حاددت
إانسضانية متباينة ،من ضضمنها الثقافة العربية .غ Òمن شضروط اŸشضاركة ‘ هذه التظاهرة العلمية أان تيبازة ،البليدة ،تيزي وزو ،والبويرة .كما ُ
Óسضاتذة والباحث،Ú
أان اŸت -ت -ب -ع ÿري -ط -ة ال-ب-حث ال-لسض-ا ‘ ÊاÛال يكون البحث جديدا يتضضمن دراسضة جادة أاو إاضضافة رسضوم اŸشضاركة بـ 5000دج ل أ
التداو‹ العربي ،يجد أانه  ⁄يبلغ بعد مسضتوى مفيدة ،وأان يقدم اŸشضارك نبذة موجزة عن سضÒته و 2500دج لطلبة الدكتوراه.

نصص

يقام ببجاية لغاية  30أاوت ا÷اري
لمازيغي
مهرجان اŸوسشيقى العصشرية والششعر ا أ

وردة من ذكرى
عند الغروب و –ت نفسس
الششجرة التي Œاور ذكرياتنا
بششحوب– ،ررت طلقات مني
على الذكريات و فجرت ‘
صشدري وردة◊ .ظات  ⁄تعرف
مقدمات سشوى احتششاء اŸودة.
◊ظات رأايته فيها يحلق بحذر
على حواف القلب ،من وهج
الدمع اŸسشفوح Ãد بحر متعب .
اسشتعدت الذكرى اسشتعداد
الزناد ،لنسشف أاحقاف اŸداراة
لجل قصشة قصشÒة قاومت
أ
كالبازلت ببعضس من حرير
النظرات ،ونسشجت ششوقا جاﬁا
لح بالتسشلق نحو سشماء  ⁄يعرف
علوها مسشبقا و  ⁄يعرف لونها ‘
السشابق .ل يهمه لكنه ابتسشم
فيها و برق ثم انتابه غثيان
الطÒان ‘ طائرة ،تهوى،
تتششظى ،تخÎق .فنششب عراك
ب Úما يسشبق و ما يلحق ،فكاد أان
يدك الذكرى ◊د ان تسشحق،
ذبلت تلك الوردة ‘ صشدري و
راحت تعيق ،تتفوق.
الكاتبة :إاÁان عبد ا◊كيم

–تضضن دار الثقافة ببجاية ،منذ ليلة أامسص األحد ،فعاليات «قافلة اŸوسضيقى العصضرية و الشضعر المازيغي»،
التي تنظمها وإا ¤غاية األربعاء القادم ﬁافظة اŸهرجان الثقا‘ اÙلي للفنون والثقافات الشضعبية– ،ت
رعاية وزارة الثقافة وبالتنسضيق مع مديرية الثقافة للولية .تقام السضهرات الفنية ،بحسضب بيان –صضلت
«الشضعب» على نسضخة منه «بداية من الثامنة وينشضطها كل من فرقة ازاريسص ،فرقة بنكسص ،فرقة القعدة ،فرقة
اناسضيلن ،فرقة أاكليسص وفرقة تلسضة.
من ب Úشضعراء المازيغية اŸشضاركون ‘ هذا اŸهرجان الذي يهدف ا ¤تشضجيع الثقافة المازيغية والتعريف
بالفرق الشضابة و هواة اŸوسضيقى العصضرية ،كل من الشضاعر احمد ◊او ،ا Òÿبراهيمي ،احمد غزوت ،نوال
مغوسص وغÒهم.
كما تقام السضهرات بكل من دار الثقافة والبعضص من البلديات األخرى.
ح - .غ

فادي ﬁمد الدحدوح
صشصس ‘ الدراسشات العليا)
(خب ‘ Òالبحث العلمي ومتخ ّ

شضهد العا ‘ ⁄السضنوات الأخÒة جملة من التحديات ذات اأبعاد
سضياسضية واقتصضادية واجتماعية وثقافية وتربوية وشضكلت تلك
التحديات باأبعادها اıتلفة منطلقاً لدعوات عديدة بضضرورة
اإصضÓح النظام الÎبوي بجميع مدخÓته وعملياته وﬂرجاته،
خصضوصضاً ‘ ضضوء عجز النظام ا◊ا‹ عن مواجهة التحديات
ال -ت -ي اأف -رزه -ا –ول ال -ع -ا ⁄م -ن ›ت -م -ع صض -ن -اع -ي اإ› ¤ت -م-ع
معلوماتي .لهذا ،تتسضابق كث Òمن الأ· لإصضÓح نظمها الÎبوية
بهدف اإعداد مواطنيها لعا ⁄جديدŸ .واجهة هذه التحديات
والتحولت ف Óبد من التحرر من تقليدية الÎبية والتعليم ‘
مناهجنا ونشضاطاتنا الÎبوية والذي اأصضبح اليوم اأمراً ضضروريًا،
فلم يعد الهدف يقتصضر على اإكسضاب الطالب اŸعارف وا◊قائق
فقط بل تعداه اإ ¤تنمية مهاراته و قدراته وبناء شضخصضيته ليكون
قادرا على التفاعل مع متغÒات العصضر وقادرا على صضناعة حياة
جديدة قائمة على السضيادة ل التبعية وفق تعليم دينه و›تمعه.
اإن م -ا يشض -ه -ده ال -عصض -ر ا◊اضض -ر م -ن ت -غÒات سض -ري -ع -ة ‘ شض -ت-ى
اÛالت التقنية والقتصضادية والجتماعية والعلمية توؤثر و
“سص صض -م -ي-م ال-ه-ي-اك-ل الÎب-وي-ة ل-ل-ف-رد واŸوؤسضسض-ات ال-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة
ومنظومة البناء الفكري والثقا‘ للمجتمع.
يتطلب التعامل مع هذه اŸتغÒات قدرة عالية على التكيف
واŸب-ادرة وف-ق ث-وابت اÛت-م-ع وم-ن-ط-ل-ق-ات-ه ال-ث-قافية والدينية.
ويقع على عاتق اŸوؤسضسضات الÎبوية العبء الأك ‘ Èتقد Ëهذه
اŸبادرات وفق الصضيغ اŸقبولة اجتماعيا وثقافيا .ولشضك اأن
الثورة ‘ تقنية اŸعلومات و وسضائل التصضال حولت عا ⁄اليوم
اإ ¤قرية الكÎونية تتÓشضى فيها ا◊واجز الزمنية واŸكانية
فقربت اŸسضافات واأزالت ا◊واجز السضياسضية والثقافية .هذا
التغ Òيفرضص على اŸوؤسضسضات الÎبوية اأن تقدم حلو ً
ل لÓسضتفادة
منها وتوظيفها ‘ النسضيج الÎبوي Ãا يتماشضى مع اأهدافها
ومسضلماتها .كما يفرضص عليها اأن تقدم اŸبادرة لÓسضتفادة من
التقنية ‘ رفع ﬂرجات العملية التعليمية .فدمج التقنية ‘
عملية التعليم والتعلم  ⁄يعد ترفا بل اأصضبح مطلبًا حيوياً لتطوير
البنى والهياكل الÎبوية Ÿا تقدمة التقنية من نقلة نوعية ‘
اإع -ادة صض -ي -اغ -ة اŸن -ه-ج Ãف-ه-وم-ه الشض-ام-ل وال-رف-ع م-ن مسض-ت-وى
اıرج الÎبوي وذلك بجهد اأقل و نوعية اأفضضل.
التعليم الفÎاضضي بشضكل عام هو اسضتخدام الوسضائط الفÎاضضية
وا◊اسضوبية ‘ عملية نقل وايصضال اŸعلومات للمتعلم ،وهناك
مدى لهذا السضتخدام فقد يكون هذا السضتخدام ‘ الصضورة
البسضيطة كاسضتخدام وسضائل الكÎونية مسضاعدة ‘ عملية عرضص
اŸع -ل -وم-ات اأو لإل-ق-اء ال-دروسص ‘ ال-فصض-ول ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ،وك-ذلك
السض -ت-ث-م-ار الأم-ث-ل ل-ل-وسض-ائ-ط الفÎاضض-ي-ة وا◊اسض-وب-ي-ة ‘ ب-ن-اء
ال -فصض -ول الفÎاضض -ي -ة م-ن خÓ-ل ت-ق-ن-ي-ات الإنÎنت وال-ت-ل-ف-زي-ون
التفاعليÁ .كن تعريف التعليم الفÎاضضي بصضورة مثالية على
اأنه :توسضيع مفهوم عملية التعليم والتعلم لتتجاوز حدود جدران
الفصضول التقليدية والنطÓق لبيئة غنية متعددة اŸصضادر يكون
لتقنيات التعليم التفاعلي عن بعد دورا اأسضاسضيا فيها بحيث تعاد
صضياغة دور كل من اŸعلم واŸتعلم ،ويكون ذلك جلياً من خÓل
اسضتخدام تقنية ا◊اسضب الآ‹ ‘ دعم واختيار واإدارة عملية
التعليم والتعلم و‘ نفسص الوقت فاإن التعليم الفÎاضضي ليسص
ب -دي  Ó-ل -ل -م -ع-ل-م ب-ل ي-ع-زز دورة ك-مشض-رف وم-وج-ه وم-ن-ظ-م لإدارة
العملية التعليمية ومتوافقًا مع تطورات العصضر ا◊ديث.
ل -ك -ي ي -ك-ون ال-ت-ع-ل-ي-م الفÎاضض-ي ف-اع Óً-ف-اإن ذلك ي-ت-ط-لب زي-ادة
وتقوية اŸهارات اŸوجودة اأصض ً
 Óبشضكل اأك Èمن تطوير قدرات
ً
جديدة حيث اأن ترسضيخ ما هو قائم يكون اأسضاسضا لÎسضيخ ما هو
قادم.

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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بطولة العا ⁄للمÓكمة بهامبورغ
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األنظار مّوجهة اليوم لكل من فليسسي وبن بعزيز
يلتقي،
مسصاء اليوم ،اÓŸكمÚ
ا÷زائريﬁ Úمد فليسصي و
رضصا بن بعزيز مع الهندي بسصهيت
كافيندر و الفنزويلي لويسش كابرار
على التوا‹ ◊سصاب اŸنازلة التي
تدخل ‘ إاطار الدور ثمن النهائي
ضصمن منافسصة بطولة العا ⁄التي
تتواصصل وقائعها Ãدينة
لŸانية.
هامبورغ ا أ

«انتقا‹ إا ¤كورتري البلجيكي خطوة مهمة ‘ مششواري””
لو ،¤و–ديدا ‘ الداربي العاصصمي الذي جمع إا–اد العاصصمة بنادي بارادو ،التقينا
على هامشش افتتاح مباريات ا÷ولة ا أ
لÁن لنادي كورتري البلجيكي واŸنتخب الوطني ا÷زائري ““يوسصف عطال““ الذي كان حاضصرا ‘ اŸدرجات Ÿشصاهدة
بالظه Òا أ
اللقاء ،حيث أاكد لنا بأانه اندمج بشصكل جيد مع فريقه ا÷ديد ،وأاعرب عن سصعادته الكبÒة بتلقيه للمرة الثانية على التوا‹
دعوة الناخب الوطني ““لوكاسش أالكاراز““ ◊ضصور مواجهتي زامبيا ‘ الثا Êواÿامسش سصبتم ÈاŸقبل ،Úوالتي أاوضصح بأانه جاهز
ليكون طرفا فيها رغم غيابه عن اŸنافسصة الرسصمية منذ آاخر لقاء للخضصر أامام اŸنتخب الطوغو‹ برسصم التصصفيات اŸؤوهلة
لكأاسش أا· إافريقيا لكرة القدم ،شصهر جوان اŸنصصرم ،كما –دث عن أامور أاخرى ‘ هذا ا◊وار :

أاجرى ا◊وار ﬁ :مد فوزي بقاصص
لمور ؟
«الشصعب““ :التحقت منذ أايام بناديك ا÷ديد كورتري البلجيكي ،كيف تسص Òا أ
يوسصف عطال  :األمور تسص Òعلى أاحسصن ما يرام الÓعب Úوالطاقم الفني والطبي وكذا اإلداري رحبوا بي وسصهلوا
مهمة اندماجي مع اÛموعة ،خضصعت للكشصوفات الطبية قبل انطÓق التدريبات للتأاكد من أان اإلصصابة التي كنت
أاعا Êمنها على مسصتوى الكتف التي تلقيتها ‘ الÎبصس األخ Òللمنتخب الوطني زالت نهائيا ،وبعدها اند›ت مع
تدريبات الفريق بشصكل عادي ،وبدأات العمل من الناحية البدنية مع اÙضصر البد ،Êاآلن تلقيت دعوة الناخب
الوطني ““لوكاسس أالكاراز““ ◊ضصور الÎبصس الذي سصينطلق ،يوم الثن ÚاŸقبل ،والذي سصتتخلله مواجهتان
حاسصمتان لضصمان ورقة التأاهل لكأاسس العا 2018 ⁄بروسصيا يومي الثا Êواÿامسس سصبتم Èالداخل ،Úأانا
جد سصعيد بهذا السصتدعاء هذا شصرف ‹ ولعائلتي ،وسصأاعمل على تشصريف األلوان الوطنية وأللتقي
من جديد بزمÓئي ‘ اŸنتخب.
م-درب ن-ادي ك-ورت-ري ال-ب-ل-ج-ي-ك-ي– ،دث ع-ن مشص-ك-ل-تك ال-ك-بÒة ‘ ال-ت-واصص-ل مع
لمر ؟
الطاقم الفني والÓعب ،Úاأل يزعجك ا أ
ل أابدا ،صصحيح أان البداية كانت صصعبة ألنني ألول مرة أاخرج من أارضس الوطن ،لكن مع مرور
األيام تأاقلمت مع الوضصع ،ل يخف عليك بأا ÊاŸوسصم اŸاضصي عملت مع طاقم فني اسصبا ÊوŸدة
موسصم كامل وأانا أاتلقى التعليمات باللغة الفرنسصية ،وإان  ⁄أاكن ‘ اŸسصتوى مسصتحيل أان
اŸدرب كان ليشصركني ‘ جميع مباريات الفريق اŸوسصم اŸاضصي والتي تأالقت فيها بشصكل
ملفت مع فريقي بارادو وسصاهمت بشصكل فعال ‘ صصعود فريقي إا ¤الرابطة اÎÙفة
األو ¤لكرة القدم ،كما أا ‘ ÊاŸنتخب الوطني ‘ الÎبصس األخ Òعملت –ت قيادة
اŸدرب السصبا““ Êلوكاسس أالكاراز““ وتلقينا التعليمات بالفرنسصية والدليل أا Êطبقت
التعليمات عن حذافÒها هو أا Êاليوم متواجد ‘ تربصس اÿضصر مرة أاخرى ،اآلن
يلزمني بعضس الوقت مع فريقي ا÷ديد ألكسصب بعضس اŸعا ⁄وكي أانسصجم بالشصكل
الكا‘ مع زمÓئي ،ومع بعضس من الدروسس اÿصصوصصية التي سصأاتلقاها سصأاكون ‘
اŸسصتوى اŸطلوب بعد وقت من الزمن إان شصاء الله.
كما قلت أانت هنا ‘ ا÷زائر ◊ضصور تربصش اŸنتخب الوطني ا÷زائري ،كيف
تلقيت ا Èÿ؟
ا Èÿأاسصعد ÊكثÒا كما أانه أاسصعد كل زمÓئي ‘ الفريق الذين هنأاو Êبعدما بلغهم ا،Èÿ
الÎبصس سصينطلق ،يوم الثن ÚاŸقبلÃ ،ركز –ضص ÒاŸنتخبات الوطنية بسصيدي موسصى،
وسصيدوم أاربعة أايام قبل السصفر نحو زامبيا Ÿواجهة اŸنتخب اÙلي هناك ،اآلن نحن أامام
سصاعة ا◊سصم وجميع الÓعب Úواعون باŸهمة اŸوكلة لدينا ‘ هذا الÎبصس وما علينا القيام
به ،نحن من جهتنا سصنعمل بقوة خÓل الÎبصس القصص Òالذي ينتظرنا بسصيدي موسصى وسصنتنقل
هناك من أاجل العودة بالفوز إا ¤ا÷زائر لنلعب مباراة ا÷ولة الرابعة من التصصفيات اŸؤوهلة لكأاسس
العا ⁄بعزÁة أاك ÈوÃائتÃ Úائة من إامكانياتنا ◊صصد ثÓث نقاط أاخرى تعزز حظوظنا ‘ التأاهل
والعبور إا ¤اŸونديال الروسصي لثالث مرة على التوا‹ ،نعي أان اŸأامورية لن تكون سصهلة لكن متأاكد من
أان كل الÓعب Úواعون Ãا ينتظرنا ‘ زامبيا ،وسصنعمل على إاسصعاد كل ا÷زائري Úوإاعادة هيبة اŸنتخب
الوطني ،حصصد  6نقاط من شصأانه أان يعيد األمل للجميع وهو ما نبحث عنه خÓل هات Úاÿرجت.Ú
 ⁄ت-ل-عب أاي م-ب-اراة رسص-م-ي-ة م-ن-ذ م-واج-ه-ة اŸن-ت-خب ال-ط-وغ-و‹ ،وت-ن-ق-لت م-ت-أاخ-را إا ¤ناديك
ا÷ديد كورتري ،هل أانت جاهز من الناحية البدنية للمشصاركة ‘ مباراة زامبيا ؟
 : ..قبل تنقلي إا ¤بلجيكا كنت أاعالج طيلة الصصائفة هنا بالعاصصمة بعد اإلصصابة التي تلقيتها ضصد اŸنتخب
الطوغو‹ ‘ التصصفيات اŸؤوهلة لكأاسس أا· إافريقيا بعدما خضصت تسصع Úدقيقة كاملة ‘ اللقاء األول الودي
أامام اŸنتخب الغيني ،وباشصرت التدريبات مع فريقي نادي بارادو قبل التنقل إا ¤نادي كورتري وهناك
واصصلت عملي وأانا جاهز من الناحية البدنية والذهنية ÿوضس اŸواجهت Úأامام اŸنتخب الزامبي إاذا
أاشصركني اŸدرب ،كما أان أالكاراز سصيشصرك أافضصل الÓعب Úا÷اهزين من كل النواحي ،وإاذا أاقحمني
أاسصاسصيا فأانا مسصتعد من أاجل الظهور بوجه جيد وتشصريف األلوان الوطنية هذا من جهة ،ومن جهة
أاخرى ،لعبت مباريات ودية وتطبيقية ول ينقصصني النسصق ‘ اللعب ،أاطمئن ا÷ميع.
ا÷ميع تسصاؤول عن تواجدك ‘ اŸدرجات Ÿشصاهدة مباراة إا–اد العاصصمة وفريقك
السصابق نادي بارادو ؟
 : ..التحقت بالعاصصمة مبكرا بعدما تلقيت دعوة الناخب الوطني للمشصاركة ‘ تربصس اÿضصر،
واسصتغليت الفرصصة من أاجل التواجد هنا ‘ ملعب ““عمر حمادي““ ببولوغŸ Úشصاهدة داربي
ا÷ولة األو ¤من الرابطة اÎÙفة األو ¤لكرة القدم ب Úفريقي السصابق نادي بارادو وإا–اد
Óسصف الشصديد زمÓئي انهزموا ‘ هذا اللقاء لكنهم أاكدوا بأانهم سصيكون لهم شصأان
العاصصمة ،ل أ
كب Òهذا اŸوسصم ‘ البطولة ومتأاكد من أانهم سصيضصمنون البقاء مبكرا وسصيسصيلون العرق البارد
Óندية الكبÒة ‘ البطولة ،كما أانها كانت فرصصة لÓلتقاء بزمÓئي السصابق ‘ Úالفريق
ل أ
وبالطاقم الفني ،وخÓل الÎبصس سصيكون معي زميلي السصابق ““بن غيث““ وكم هو جميل أان نلتقي
›ددا ‘ اŸنتخب بعد سصنوات قضصيناها ‘ بارادو.

مولودية بجاية

بسسكري يحّمل الÓعب Úمسسؤوولية
الخفاق أامام جمعية وهران
حّمل مدرب مولودية بجاية مصصطفى بسصكري ،تع Ìفريقه ‘ لقاء ا÷ولة
األو ¤من بطولة الرابطة اÎÙفة الثانية ـ موبيليسس ـ ،الذي جمعه أامام
جمعية وهران ،إا ¤نقصس الفعالية والÎكيز وعدم اسصتغÓل الفرصس اŸتاحة
للتهديف ،وهو ما كلفهم تضصييع نقطت Úثمينت Úداخل الديار.
اŸدرب البجاوي ،وبالرغم من هذا التع ،Ìإال أانه أاكد بأان الفريق ‘ بداية
اŸشصوار وبإامكانه التدارك ،حيث أان الÓعب Úظهروا Ãردود ل بأاسس خاصصة
‘ الشصوط الثا Êمن اŸباراة ،غ Òأان نقصس الفعالية وعدم الÎكيز ح Óدون
–قيق النتيجة اŸرجوة ،وفيما يخصس التحكيم فقد أاكد التقني العاصصمي ،أان
ا◊كم  ⁄يتمكن من حماية اللعب ،سصيما أان الزوار تفننوا ‘ تضصييع الوقت،
و ⁄يحتسصب سصوى خمسس دقائق من الوقت الضصائع.
مدرب اŸوب أاضصاف ،أان هناك نقائصس سصيتم معا÷تها لضصمان ا÷اهزية

خÓل لقاء ا÷ولة القادمة ،وهي مباراة ‘ غاية األهمية والتي يجب الفوز
بها ،ألن الفريق مطالب بحصصد أاك Èعدد من النقاط ،من أاجل ا◊فاظ على
ث الÓعب Úبعدم التهاون وأاخذ كل
كامل حظوظه ‘ –قيق الصصعود ،وح ّ
اŸباريات بجدية.

بجاية :بن النوي توهامي

نبيلة بوقرين
ي -ه -دف ﬁم -د ف -ل -يسص -ي إا¤
اŸرور ل - -ل - -دور اŸوا‹ م - -ن
اŸن -افسص -ة م -ن خÓ-ل إازاح-ة
الهندي بسصهيت كافيندر ‘
وزن  52كلغ ‘ اŸنازلة التي
سصتجري ،بداية من السصاعة
الـ  18:00بتوقيت ا÷زائر من
خ Ó-ل ت -وظ-ي-ف اÈÿة ال-ت-ي
Áت -ل -ك -ه -ا ب -ع -د اŸشص -ارك-ات
ال - - -ع - - -دي - - -دة ‘ ﬂت - - -ل- - -ف
اŸناسصبات الدولية والقارية،
خاصصة أانه يطمح إا ¤الصصعود
Ÿنصص - -ة ال- -ت- -ت- -وي- -ج ‘ ه- -ذا
اŸوع -د ال -ع -اŸي ال-ذي ي-ع-د
فرصصة سصانحة للتأالق وتأاكيد
جدارته بالتواجد ‘ موعد
هامبورغ.
م -ن ج -ه-ت-ه ،رضص-ا ب-ن ب-ع-زي-ز
أام -ام م -ه -م -ة صص -ع -ب -ة ل-ك-ن-ه-ا
ل - -يسصت مسص - -ت - -ح- -ي- -ل- -ة أام- -ام
ال-ف-ن-زوي-ل-ي ل-ويسس ك-اب-رار ‘
وزن  60ك -ل -غ ،ب -داي -ة م -ن
السص -اع -ة الـ  18:30م-ن اج-ل
اŸرور ل - -ل- -دور ال- -ق- -ادم م- -ن
اŸوع -د ال -ع -اŸي خ-اصص-ة أان
كل األنظار موجهة إاليه رفقة
زم- -ي- -ل- -ه ف- -ل- -يسص -ي م -ن اج -ل
تشص- -ري- -ف مشص- -ارك- -ة األل- -وان
ال - -وط- -ن- -ي- -ة وإاع- -ادة ه- -ي- -ب- -ة
اÓŸك - -م - -ة ا÷زائ - -ري - -ة اإ¤
الواجهة على الصصعيد الدو‹
بعد فÎة الفراغ التي مرت
بها ‘ الفÎة اŸاضصية.
لهذا فإان ‡ث Óا÷زائر ‘
ه- -ذه ال- -ب- -ط- -ول- -ة م- -ط -ال -بÚ

بالÎكيز أاك Ìوا◊فاظ على
ب -رودة أاعصص-اب-ه-م-ا والل-ت-زام
بتوجيهات وتعليمات الطاقم
ال -ف -ن -ي اŸراف-ق ل-ه-م-ا ح-ت-ى
ي -ت -م -ك -ن -ا م -ن اŸرور ل -ل-دور
اŸق -ب -ل وŸا ل ال-ع-م-ل ع-ل-ى
الصصعود Ÿنصصة التتويج Ãا
أان -ه ل ي -وج -د مسص -ت -ح -ي-ل ‘
ال - - -ري - - -اضص - - -ة رغ - - -م ق - - -ل- - -ة
ال -ت -حضصÒات ب -اŸق-ارن-ة م-ع
بقية اŸشصارك Úإال أان اÈÿة
وال -ت-ج-رب-ة تصص-ن-ع ال-ف-ارق ‘
غ - -الب األح - -ي - -ان وه- -ذا م- -ا
يتمناه كل اŸتتبع.Ú

فليسسي ،بن بعزيز:
””جاهزان لتحقيق التأاهل””
أاك -د ك-ل ف-ل-يسص-ي وب-ن ب-ع-زي-ز
أان- -ه- -م- -ا ج -اه -زان م -ن اج -ل
تشصريف األلوان الوطنية ‘
تصص- - -ري- - -ح خ- - -اصس ÷ري- - -دة
““الشصعب““ ‘ قولهما ““ا◊مد
لله نحن ‘ ظروف جيدة هنا
ب-أاŸان-ي-ا وك-ل األم-ور م-ت-اح-ة
أامامنا من أاجل الدخول بقوة
‘ جو اŸنافسصة وكلنا عزم
وإاصصرار على تشصريف األلوان
ال-وط-ن-ي-ة ،خ-اصص-ة أان-ن-ا ‰لك
م-ع-ل-وم-ات ع-ن م-ن-افسص-ينا ‘
الدور ثمن النهائي من اجل
م- -واصص- -ل- -ة اŸشص- -اور ضص- -م -ن
ب -ط -ول -ة ال -ع -ا ⁄ح -ت -ى نصص -ل
Óدوار األو ¤وه- - -دف- - -ن- - -ا
ل - - -أ
اŸباشصر هو الصصعود Ÿنصصة
التتويج حتى نشصرف األلوان
الوطنية بحول الله““.

دراع”” :هدفنا الوصسول
لأÓدوار األو””¤
أاك - - - - -د رئ - - - - -يسس ال–ادي - - - - -ة
ا÷زائ -ري -ة ل -ل -م Ó-ك -م -ة ع -ب-د
السصÓ- -م دراع خÓ- -ل تصص- -ري -ح
حصص- - -ري م- - -ن ه- - -ام - -ب - -ورغ لـ
““الشص - - -عب““ أان األج - - -واء ج - - -د
م- - -وات- - -ي- - -ة م - -ن أاج - -ل ت - -أال - -ق
اÓŸكم Úا÷زائري““ Úفليسصي
وب- -ن ب- -ع- -زي- -ز ي- -ت- -واج -دان ‘
وضص- -ع- -ي- -ة سص- -ان -ح -ة م -ن أاج -ل
اŸرور ل - - -ل - - -دور اŸوا‹ م- - -ن
اŸن - -افسص- -ة ال- -ع- -اŸي- -ة ال- -ت- -ي
ت -ت -واصص -ل ف -ع -ال-ي-ات-ه-ا Ãدي-ن-ة
ه -ام -ب -ورغ األŸان -ي-ة م-ن اج-ل
ال- -وصص- -ول ل- -ه -دف -ن -ا م -ن ه -ذه
اŸشصاركة اŸتمثل ‘ التأاهل
Óدوار األو ¤بحول الله““.
لأ
أاضصاف ﬁدثنا قائ““ :Óمهمة
ك -ل م -ن ف -ل -يسص -ي وب -ن ب -ع-زي-ز
ل -يسصت صص -ع -ب -ة ‘ ال -دور ث-م-ن
ال-ن-ه-ائ-ي ع-ن-دم-ا ي-واج-هان كل
من بسصهيت كافيندر ،لويسس
ك - -اب - -رار ع - -ل - -ى ال - -ت- -وا‹ ألن
اÓŸك -م Úا÷زائ-ري Úأافضص-ل
‘ التصصنيف العاŸي وهذا ما
ي-ع-ن-ي أان اإلم-ك-ان-ي-ات واÈÿة
وال-ت-ج-رب-ة ل-ه-م-ا دور م-ن أاج-ل
–قيق التأاهل الذي نسصعى إاليه
جميعا خاصصة أاننا نعول كثÒا
عليهما بعدما خرج توارغ من
الدور الـ  16للمنافسصة بسصبب
ان-ح-ي-از ال-ت-ح-ك-ي-م ‘ اŸن-ازل-ة
ال -ت -ي ج -م -ع -ت -ه ،ي -وم ا÷م -ع-ة
اŸاضص - - - - -ي ،م- - - - -ع اÓŸك- - - - -م
األسصÎا‹““.

بلعطوي مدرب إا–اد بسصكرة:

””تنتظرنا مواجهت Úصسعبت Úأامام السساورة وسسطيف””
رغم اÿسصارة التي مُني بها الصصاعد ا÷ديد إا ¤الرابطة الو““ ¤موبيليسس““،
أاكد مدرب ا–اد بسصكرة ،عمر بلعطوي ،أانه Áلك فريًقا يبشصر با ،Òÿوأان
اŸسصتوى سصيتحسصن مسصتقب .Óانهزم ا–اد بسصكرة على يد مولودية ا÷زائر
(Ã ،)0-1ل- -عب م- -ركب ال- -ع- -ال- -ي- -ة ،ضص- -م- -ن أاو ¤ج- -ولت ال- -راب -ط -ة الو¤
““موبيليسس““ .قال بلعطوي ‘ ،مؤو“ر صصحفي بعد اللقاء““ :كنا ننتظر لقاًء
صص -ع ً-ب -ا أام -ام ف -ري -ق ع -ن -ي-د ⁄ ،ي-أات ‘ ن-زه-ة إا ¤بسص-ك-رة ،وال-ه-دف ال-ذي
سُصجل علينا خلط أاوراقنا ،وأادخل إا ¤نفوسس الÓعب Úالشصك ،لكننا  ⁄نكن
نسص -ت -ح -ق ال -ه -زÁة““ .أاوضص -ح اŸدرب السص -اب -ق Ÿول -ودي-ة وه-ران ،أان فÎة
التحضصÒات عرفت العديد من اŸشصاكل ،وتابع ⁄““ :نحضصر كما
ي -ن -ب -غ-ي ،ال-ت-حضصÒات شص-ه-دت غ-ي-اب ب-عضس الÓ-ع-ب،Ú
عكسس مولودية ا÷زائر ،الذي حافظ على كامل
التعداد““.
أاضصاف““ :لقد ضصيعنا العديد من الفرصس
ويجب أان نتقبل اÿسصارة ،ول ننسصى أايضصا
أان -ه ت -ن-ت-ظ-رن-ا م-ب-ارات Úصص-ع-ب-ت Úأام-ام
شصبيبة السصاورة ووفاق سصطيف ،وبالتا‹
ي- -جب أان نضص -ع ال -ث -ق -ة ‘ أان -فسص -ن -ا،
ألن لدينا فريق يبشصر با ،Òÿومع
مرور الوقت سصنحقق هدفنا““.
م -ن ج -ان -ب -ه ،ق -ال م-درب م-ول-ودي-ة
ا÷زائر ،برنارد كازو““ :Êمن الرائع أان
تفوز خارج الديار ‘ أاول لقاء ،أانا
سص -ع -ي -د ب -أاداء ال Ó-ع -ب ،Úوال -ن -ق -اط
سصتمنحهم دفعة معنوية للعمل بكل
جدية ‘ ا÷ولت القادمة““ .تابع:
““أارضصية ملعب اŸباراة ل تسصمح لك
بتطبيق كرة جميلة ،كما أاننا عانينا
كثًÒا من شصدة ا◊رارة ،ومع ذلك
أاشص -ك -ر ال Ó-ع -ب Úع -ل-ى األداء ال-ذي
قدموه ،والنصصائح التي طبقوها““.

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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اكتمال الّتعداد مسشاء اليوم و 5حصشصس تدريبية ‘ الÈنامج
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17425
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ألتّحضسÒأت أ÷دية Ÿوأجهة زأمبيا تنطلق أليوم Ãركز سسيدي موسسى
ينطلق اليوم بصشفة فعلية تربّصس ““اÿضشر““ Ãركز سشيدي موسشى – ّسشبا
Ÿواج -ه -ة زام-ب-ي-ا ،ح-يث ي-ن-ت-ظ-ر وصش-ول ك-ل الÓ-ع-ب Úال-ي-وم ب-ع-د ان-ت-ه-اء
التزاماتهم مع أانديتهم ،فيما يبقى الغموضس يلف مسشتقبل ﬁرز.
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يشش- -رع ال- -ي- -وم اŸن- -ت -خب ال -وط -ن -ي ‘ الÎبصس ال -ت -حضشÒي ال -ذي يسش -ب -ق
مواجهتي منتخب زامبيا ذهابا وإايابا يومي  2و 5سشبتم Èبرسشم ا÷ولتÚ
الـ  ٣و 4من تصشفيات مونديال روسشيا .2018
لسش-ب-ا Êل-وك-اسس أال-ك-اراز ومسش-اع-دوه التحاق الÓعبÚ
وي-ن-ت-ظ-ر اŸدرب ا إ
اŸعني Úبهات ÚاŸواجهت ‘ Úمركز سشيدي موسشى بعدما ضشبطوا جميع
الÎت-ي-ب-ات اÿاصش-ة ب-ه-م م-بّ-ك-را ك-ون-ه-م-ا م-ق-اب-لت Úحاسشمت Úوسشتقّرران
مسشتقبل ““اÿضشر““ فيما تبّقى من مششوار الطريق نحو روسشيا.
ول ت -ت -وّف-ر خ-ي-ارات ع-دي-دة أام-ام رف-ق-اء ري-اضس ﬁرز سش-وى ال-ف-وز أام-ام
م-ن-ت-خب ““الّ-رصش-اصش-ات الّ-ن-ح-اسش-ي-ة““ ،وحصش-د النقاط الـ ÿ 6ل-ط حسش-ابات
اÛموعة الثانية وإانعاشس حظوظهم ‘ التأاهل للمونديال للمرة الثالثة
على التوا‹ ‘ سشابقة لكرة القدم ا÷زائرية.
فيما يعني تسشجيل أاي تع Ìغياب اŸنتخب الوطني عن ا◊دث الكروي
لبرز ‘ العا ⁄بعد مششاركت Úمتميزت ÚخÓل طبعت Úمتتاليت Úمن
ا أ
كأاسس العا ⁄سشنة  2010بجنوب إافريقيا –ت عنوان العودة إا ¤العاŸية
صشحراء““ نتيجة
ثم ‘ نسشخة الÈازيل  ،2014التي حّقق فيها ““ﬁاربو ال ّ
تاريخية بالعبور إا ¤الدور الثا.Êواسشتدعى أالكاراز  2٣لعبا لهاتÚ
لوروبية ماعدا ٣
اŸواجهت Úأاغلبهم من العناصشر اÎÙفة ‘ البطولت ا أ
عناصشر ﬁلية كانت دون ششك أاول اŸلتحقÃ Úعسشكر سشيدي موسشى الذي
ي-ن-ط-ل-ق ال-ي-وم الث-ن .Úوي-ت-وا ¤ب-ع-ده-ا انضش-م-ام الÓ-ع-ب ÚاÎÙف‘ Ú
لوروبية
““القارة العجوز““ حسشب مواعيد رحÓتهم من ﬂتلف اŸطارات ا أ
م-ن ف-رنسش-ا وإاي-ط-ال-ي-ا وإا‚لÎا وإاسش-ب-ان-ي-ا ،وك-روات-ي-ا والÈت-غ-ال وب-ل-غاريا
وبلجيكا .ومن اŸرتقب أان يصشل جل الÓعب ÚاŸعنيÃ Úبارتي زامبيا

ال -ي -وم الث -ن Úب -ع -د ان-ت-ه-اء ارت-ب-اط-ات-ه-م م-ع أان-دي-ت-ه-م ‘
لوربية ،التي سشتلعب يومي السشبت
ﬂتلف الدوريات ا أ
لح- -د ،ول ت- -وج- -د م -ب -اري -ات م -ق -ررة ي -وم ان -ط Ó-ق
وا أ
الÎبصس م -ا ي -ج -ع -ل-ن-ا ن-ت-وق-ع احÎام أاغ-لب الÓ-ع-بÚ
اŸوعد الذي أاعطاه أالكاراز لنطÓق اŸعسشكر.
ورÃا سش -ت -ك -ون ه -ن -اك اسش -ت -ث -ن -اءات ‘ م-ا ي-خصس
الÓعب Úالذين سشيوّقعون على عقود جديدة ‘
لخÒة م -ن اÒŸك-ات-و الصش-ي-ف-ي ،ال-ذي
السش -اع -ات ا أ
سشيغلق ‘ أاغلب الدوريات يوم  ٣1أاوت ،ولعل أاهم
الÓ- -ع- -ب ÚاŸع -ن -ي Úب -ذلك ه -ن -اك ري -اضس ﬁرز،
لجواء بالنضشمام إا¤
الذي مازال يطمح ‘ تغي Òا أ
ناد إا‚ليزي كب.Ò
فضش Óعن كارل ›ا ،Êالذي يبقى دون فريق بعد أان
فسش-خ ن-ادي ط-راب-زون سش-ب-ور ع-ق-ده م-ع-ه ،وه-و م-نتظر
ل -ل -ت -وق -ي -ع ع -ل -ى ع -ق-د ج-دي-د م-ع ن-ادي سش-ي-ف-اسس سش-ب-ور
الÎكي بعد أان اّتفق معهم على جميع التفاصشيل.
لول للناخب الوطني ‘
وسشيكون هاجسس الوقت العدو ا أ
م-واج-ه-ت-ي زام-ب-ي-ا ،وه-و ل Áلك مّ-ت-سش-ع-ا م-ن الوقت لتحضشÒ
اŸواج -ه -ت Úك -م -ا ي -ن -ب-غ-ي ،وسش-ي-ح-اول خÓ-ل أارب-ع-ة أاي-ام ف-ق-ط
–ضش““ ÒاÙاربŸ ““Úواج- -ه- -ة ال- -ذه- -اب اŸق- -ررة ي -وم  2سشبتمÈ
ب-ال-ع-اصش-م-ة ل-وزاك-ا ،سش-يجري من خÓلها  5حصشصس ت-دري-ب-ية ،مع
ن اŸنتخب الوطني سشيط Òإا ¤زامبيا يوم  ٣1أاوت وسشيجري
العلم أا ّ
حصش -ة ت-دري-ب-ي-ة واح-دة ع-ل-ى اŸل-عب ال-رئ-يسس ل-ل-م-ب-اراة ي-وم ال-ف-ا—
سشبتم.È
أاما بالنسشبة إا ¤برنامج التحضشÒات ‘ سشيدي موسشى ،فسشوف يقتصشر على
حصشت ‘ Úاليوم ،سشّÒكز خÓلها مدرب ““اÿضشر““ على العمل التكتيكي
والفني ،ولن يكون هناك عمل بد Êكب ÒلÓعب Úالذين ح ّ
ضشروا جيّدا
من هذه الناحية مع فرقهم.

سشافر إا ¤إايطاليا وعاينه عن كثب

أألكارأز يرأهن على تايدر خÓل موأجهتي زأمبيا
يواصشل مدرب اŸنتخب الوطني لوكاسس أالكاراز
عملية معاينة الÓعب ÚاŸنتظر منهم الكث Òعلى
غرار سشف Òتايدر ،الذي تراجع مسشتواه كثÒا خÓل
اŸوسشم اŸاضشي قبل أان يعود بقوة مع فريقه بولونيا
خÓل انطÓق اŸوسشم.
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جع تأالق تايدر مدرب اŸنتخب الوطني لوكاسس أالكاراز من
وشس ّ
القيام Ãعاينته عن قرب من خÓل التنقل ا ¤ايطاليا ومتابعة
مباراة فريقه و قائه بعد ذلك من أاجل ا◊ديث معه حول
اŸرح-ل-ة اŸق-ب-ل-ة.وسس-ي-ك-ون ع-ل-ى ت-اي-در إاث-ب-ات م-كانته خÓل
الفÎة اŸقبلة خاصسة أانه من الÓعب ÚاŸهم ‘ ÚاŸنتخب
رغم التهميشس الذي تعرضس له خÓل مواجهتي غينيا والطوغو
بعد أان أاجلسسه التقني ا’سسبا Êعلى مقاعد البد’ء.
وتابع الناخب الوطني لوكاسس أالكاراز مسساء السسبت مباراة
فريق بولونيا ومضسيفه بينيفينتو ضسمن إاطار ا÷ولة الثانية من
عمر بطولة إايطاليا.

رحيله عن ليسشÎ
أاصشبح أامرا منتظرا

أوŸبيك مرسسيليا
وموناكو يتنافسسان على
خدمات سسليماÊ

وحضسر لوكاسس أالكاراز ‘ مدرجات ملعب ““تشسÒو فيغوريتو““
من أاجل معاينة الÓعب الدو‹ ا÷زائر سسف Òتايدر متوسسط
ميدان فريق بولونيا.
وشسارك سسف Òتايدر أاسساسسيا ِباألوان بولونيا ‘ مباراة الفريق
ضسد منافسسه بينيفينتو ،وخاضس كامل أاطوار اللقاء الذي انتهى
لِمصسلحة فريق بولونيا ِبنتيجة (.)1 - 0
وقبل هذه اŸباراة التقى لوكاسس أالكاراز وجها ِلوجه مع تايدر،
وت -ب -احث م -ع -ه أام -ر م -ق -اب-لَ-ت-ي اŸن-ت-خب ال-وط-ن-ي ا÷زائ-ري
واŸنافسس الزامبي ‘ الـ  2والـ  5من سسبتم ÈاŸقبل ِبرسسم
ا÷ول َ-ت  Ú-ال -ث -ال -ث-ة وال-راب-ع-ة  -ع-ل-ى ال-ت-وا‹  -م-ن تصس-ف-ي-ات
مونديال روسسيا .2018
وكان لوكاسس أالكاراز قد أادرج إاسسم سسف Òتايدر ضسمن قائمة
تضسم ’ 23عبا معنيا ِبهاَت ÚاŸقابلتَِ ،Úعلما أان متوسسط
ميدان فريق بولونيا اإ’يطا‹ شسارك بداية من مطلع الشسوط
ال-ث-اِ Êل-م-ب-اراة ““اÿضس-ر““ وغ-ي-ن-ي-ا ك-ون-اك-ري ب-ي-ن-م-ا ت-اب-ع ل-ق-اء
““ﬁاربي ال ّصسحراء““ والطوغو من دكة البد’ء شسهر جوان
اŸاضسي.

مازال مسستقبل الدو‹ ا÷زائري إاسسÓم سسليما Êمعلّقا،
خاصسة أاّنه ’ يدخل ضسمن اهتمامات مدرب ليسس Îسسيتي هذا
اŸوسسم بدليل بقائه احتياطيا ‘ كل اŸباريات ،وهو ما فتح
الباب أامام امكانية رحيله.
وأاّكدت ›لة ““فرانسس فوتبول““ اهتمام عمÓقا فرنسسا موناكو
وأاوŸبيك مرسسيليا بخدمات الدو‹ ا÷زائري ،حيث يريدان
التعاقد معه خÓل فÎة ا’نتقا’ت الصسيفية من أاجل تعزيز
الهجوم.أادرج التقني الÈتغا‹ ليوناردو جارد Ëمدرب فريق
موناكو بطل فرنسسا إاسسم الÓعب الدو‹ ا÷زائري إاسسÓم
سسليما Êضسمن مفّكرته من أاجل انتدابه من أاجل تعويضس
ال -رح-ي-ل اÙت-م-ل ل-ل-م-ه-اج-م م-ب-اب-ي اŸت-واج-د –ت
ملف Œديد عقده يششغل
›ه-ر ع-دة أان-دي-ة ك-بÒة ت-ري-د ال-ت-ع-اق-د م-ع-ه.وي-وج-د
بال رئيسس النّادي
اإسسÓ-م سس-ل-ي-م-ا Êضس-م-ن ق-ائ-م-ة مصسّ-غ-رة ل-ل-مدرب ليوناردو
ذك -ر شسÒو ف -ي -نÒات-و الصس-ح-ف-ي بشس-ب-ك-ة ““راي““ اإ’ي-ط-ال-ي-ة ،أان أال-ي-خ-ان-درو فابينيو لباريسس سسان جÒمان Ãبلغ يناهز  80مليون يورو..ومن غ ÒاŸسستبعد جارد Ëتضسم كذلك اإ’سسبا Êذو اأ’صسول الÈازيلية دييغو كوسستا مهاجم تشسيلسسي
غرÁالدو ،الÓعب السسابق لÈشسلونة اإ’سسبا Êوا◊ا‹ لبنفيكا الÈتغا‹ ،أان يسستثمر نسسبة هامة من هذا اŸبلغ ‘ التعاقد مع غÓم““.وختم ‘““ :حال ا’إ‚ليزي واإ’يطا‹ أاندريا بيلوتي ’عب اÿط اأ’مامي للفريق اÙلي تورينو،
سسيكون اÿيار اأ’ول لنادي نابو‹ اإ’يطا‹ ‘ ،حال تأاكد رحيل فوزي غÓم فشسل جلسسة اليوم ا’ثن ،Úفمن اŸؤوّكد أاّن نابو‹ سسيبحث بكل الطرق عن بيع كما أاوردته قناة ““سسكاي سسبورتسس““ اإ’‚ليزية.
عن صسفوفه خÓل اÒŸكاتو الصسيفي ا◊ا‹ ،وذلك ‘ تصسريح أاد ¤به ‚م -ه ا÷زائ -ري ،وال -ت -ع -اق -د م -ع ظ -ه Òأايسس-ر ج-دي-د سس-ي-ك-ون ‘ ال-غ-الب ه-و وكان فريق موناكو  -بطل فرنسسا نسسخة  - 2017 - 2016قد انتدب مؤوّخرا
ل-ت-ل-ف-زي-ون ““رادي-و ن-يوز .““24وق -ال اإ’ع Ó-م -ي اإ’ي -ط -ا‹ الشس -ه ‘ Òه-ذا أاليخاندرو غرÁالدو““.وبات ملف Œديد عقد فوزي غÓم صسداعا مزمنا اŸهاجم الدو‹ ا÷زائري رشسيد غزال.ويعرف التقني ليوناردو جارد ËالÓعب
إ’دارة نادي ا÷نوب اإ’يطا‹ التي فشسلت ‘ إانهائه ،بالرغم من موافقة سسليما Êجيّدا ،حيث دّربه ‘ فريق سسبورتينغ لشسبونة الÈتغا‹ موسسم - 2013
السسياق““ :ا◊سسم ‘ ملف غÓم سسيتم اليوم ا’ثن ،Úبإا◊اح من اŸدرب
ماوريسسيو سساري ،الذي طالب بعدم ““إازعاج““ الÓعب قبل مواجهة الرئيسس أاوريليو دي لورينتيسس على معظم شسروط الÓعب ووكÓئه.و ⁄تؤوّثر  ،2014ويرتبط إاسسÓم سسليما 29( Êسسنة) مع نادي ليسس Îسسيتي بِعقد تنقضسي مّدته
جل هدفا وصسنع آاخر خÓل صسيف .2021من جهته ،يريد اŸدير الرياضسي أ’وŸبيك مرسسيليا اندو Êسسوبيسساريتا
اأ’سس -ب -وع ا◊ا‹ أام -ام أات Ó-ن -ت-ا◊ ،سس-اب ا÷ول-ة ال-ث-ان-ي-ة م-ن ال-دوري أازمة العقد ا÷ديد على ‚م ““اÿضسر““ ،الذي سس ّ
 3مباريات شسارك فيها ‘ اŸوسسم ا◊ا‹ ‘ ،مسسابقتي الدوري اإ’يطا‹ التعاقد مع سسليما Êمن أاجل تعويضس رحيل الÓعب غوميز الذي انتقل ا ¤الدوري
اإ’يطا‹““.
الÎكي،وهو ما جعل الهجوم يعا Êمنذ انطÓق اŸوسسم.
وأاضساف““ :موناكو الفرنسسي سسيفرط على اأ’رجح ‘ ‚مه الÈازيلي ودوري أابطال أاوروبا.
هذا وكان إاسسÓم سسليما Êوفريقه ليسس Îسسيتي قد انهزموا ِبثنائية نظيفة خارج القواعد
أامام مانشسسس Îيونايتد ‘ ،مباراة أاُجريت مسساء السسبت ِلحسساب ا÷ولة الثالثة من عمر
لنصشار ‘ العاصشمة لوزاكا
خوفا من ضشغط ا أ
بطولة إا‚لÎا.ودخل سسليما Êأارضسية اŸلعب ‘ الدقيقة الـ  ،76وحينها كان ““الثعالب““
متخّلف ‘ Úالنتيجة ( )1 - 0بينما شسارك مواطنه وزميله اŸهاجم رياضس ﬁرز أاسساسسيا
ِبأالوان ليسس Îسسيتي ،وخاضس كامل أاطوار مواجهة مانشسسس Îيونايتد.

نابو‹ سسيفصسل أليوم ‘ ملف بقاء غولم من عدمه

أل ّسسلطات ألّزأمبية تريد نقل مبارأة
““أÿضسر““ إأ ¤ملعب ““ندول““
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لول مّرة منذ انطÓق اŸوسشم
لعب أاسشاسشيا مع ران أ

مبو◊ي يتعّرضض إلصسابة ومشساركته أأمام زأمبيا ﬁل شسك

دعا وزير الشسباب والرياضسة الزامبي ،موزيسس ماواري ،رئيسس ا–اد الكرة اÙلي أاندرو كامانغا ،إا¤
ضسرورة نقل مواجهة اŸنتخب ا÷زائري من العاصسمة ““لوزاكا““ ،التي سستجري على ملعب ““هÒوسس
الوطني““ ،إا ¤مدينة ““ندو’““ ،وذلك بالنظر إا ¤توفر كل الظروف من أاجل اإ’طاحة بـ ““اÿضسر““ خÓل
تعّرضس ا◊ارسس الدو‹ ا÷زائري رايسس وهاب مبو◊ي إا ¤إاصسابة بعد نهاية مباراة فريقه ران وتولوز ،حيث ⁄
اŸواجهت ÚاŸرتقبت Úب ÚاŸنتخب ‘ Úالـ  2من سسبتم ÈاŸقبل◊ ،سساب ا÷ولة الثالثة والرابعة من تصسفيات كأاسس العا2018 ⁄
تّتضسح مدى خطورة ا’صسابة وهل سستمنعه من اŸشساركة أامام زامبيا ‘ تصسفيات اŸونديال.
اŸقررة بروسسيا ،قبيل لعب مبارة اإ’ياب على ملعب الشسهيد ““ﬁمد حمÓوي““ بقسسنطينة ‘ الـ  5من الشسهر ذاته.وقال اŸسسؤوول اأ’ول على
شسارك ا◊ارسس الدو‹ ا÷زائري وهاب رايسس مبو◊ي مسساء السسبت ِأ’ّول مّرة ‘ مباراة رسسمية مع
قطاع الرياضسة ‘ زامبيا ‘ ،تصسريحات خصس بها صسحيفة ““تاÁز أاوف زامبيا““ ،قبيل أاقل من أاسسبوع من لعب اŸباراة ،إان اسستضسافة اŸنتخب ا÷زائري ‘
فريقه ران الفرنسسي.وزّج الناخب الوطني اأ’سسبق كريسستيان غوركوف ِبا◊ارسس مبو◊ي أاسساسسيا ‘
مدينة ““ندو’““ ،على ““اŸلعب ا÷ديد““ سسيشسّكل حافزا معنويا كبÒا بالنسسبة إا ¤تشسكيلة ““الرصساصسات النحاسسية““ أامام التشسكيلة الوطنية ،على اعتبار أان
صسفوف فريق ران ،الذي واجه اŸضسيف تولوز ِبرسسم ا÷ولة الرابعة من عمر بطولة فرنسساَ .وعلى
مدرب اŸنتخب الزامبي ،ويدسسون نÒاندا ،كان قد وجه الدعوة إا’ 19 ¤عبا من أاصسل  31ينشسطون ‘ اŸنتخب اÙلي ،الذي افتك تأاشسÒة التأاهل
غرار مبو◊ي شسارك مواطنه وزميله اŸدافع رامي بن سسبعيني أاسساسسيا ِبأالوان ران ‘ مباراة تولوز،
لكأاسس أا· إافريقيا اÿاصسة باŸنتخبات اÙلية اŸقررة ‘ كينيا عام  ،2019على ذات اŸلعب أامام منتخب جنوب إافريقيا اأ’سسبوع الفارط،
وخاضسا كÓهما كل أاطوار اللقاء.وكان مبو◊ي ُيتابع مقابÓت فريق ران من دّكة البد’ء بِسسبب
‘ إاشسارة من الوزير الزامبي إا ¤أان الÓعب Úاعتادوا على اللعب ‘ ““ندو’““ ،وهو ما سسيسسّهل مهّمتهم ‘ اŸوعد اŸقبل أامام أاشسبال
اعتماد اŸدرب غوركوف على حارسس اŸرمى بونوا كوسستيل ،الذي غادر النادي ‘ الصسيف
اإ’سسبا Êلويسس لوكاز أالكاراز.كما أاضساف ذات اŸسسؤوول أانّ اŸواجهة الودية التي لعبها منتخب بÓده أامام نظÒه اإ’ثيوبي ‘
اŸاضسي نحو بوردو الفرنسسي والسسنيغا‹ عبد الله ديالو .والتحق مبو◊ي ( 31سسنة) ‘ جانفي
العاصسمة ““لوزاكا““ على ملعب ““هÒوسس الوطني““ أاّثرت بشسكل سسلبي على أاداء اŸنتخب اÙلي بعد الضسغط الرهيب الذي
اŸاضسي ِبفريق ران ضسمن عقد تنقضسي مّدته صسيف  2018قادما من نادي أانطاليا سسبور الÎكي ،ولكن
فرضسه اأ’نصسار ‘ العاصسمة ““لوزاكا““.من جانبه ،كان مدرب اŸنتخب الزامبي ،ويدسسون نÒاندا ،قد اعÎضس ‘ وقت
غوركوف Á ⁄نحه فرصسه اللعب أاسساسسيا ‘ مباراة رسسمية إا ¤غاية مواجهة تولوز.وأاكمل فريق ران
سسابق على تنظيم اŸباراة على ملعب ““هÒوسس الوطني““ بسسبب تصسرفات بعضس اأ’نصسار خÓل اŸواجهة
مباراته ضسد تولوز ِبعشسرة ’عب Úبعد أان طرد ا◊كم متوسسط اŸيدان مورغان أامالفيتانو ‘ الدقيقة الـ 70
الودية أامام منتخب إاثيوبيا ،حيث كان يفضسل اسستضسافة اŸنتخب الوطني ‘ مدينة ““ندو’““.جدير
ِلجمعه بطاقَت Úصسفراَوين ،وحينها كانت النتيجة متعادلة (.)2-2وخسسر فريق ران اŸباراة ِبتيجة ( )3-2مع
بذكره ،أاّن مثل هذه التصسّرفات صسارت مأالوفة لدى اŸنتخبات اإ’فريقية ،التي –اول
تسسجيل اŸنافسس تولوز هدَف Úمن ضسربة جزاء إاحداهما تسسبّب فيها اŸدافع رامي بن سسبعيني ،الذي
انتهاج هذه ““السسياسسة““ ‘ ﬁاولة منها للّتأاث Òعلى معنويات منافسسيها،
تأاّلق مع ذلك وكاد يهز شسباك اÙلي ‘ Úمناسسبتَِ Úلسسوء ا◊ظ أان كرته ارتطمت بِعمود اŸرمى
ومن ثم تشستيت –ضس Òكل الفرق التي تسستضسيفها.
مّرت.Úوبات فريق ران ‘ اŸركز الـ  19وقبل اأ’خ Òبِرصسيد نقطتَ ،Úويشسغل تولوز اŸركز الـ  8بِمجموع سست نقاط،
وهو ترتيب مؤوّقت ‘ انتظار إاجراء باقي لقاءات ا÷ولة.وتنتظر وهاب رايسس مبو◊ي مع اŸنتخب الوطني ا÷زائري مقابلتان
رسسميتان ضسد زامبيا ‘ الـ  2والـ  5من سسبتم ÈاŸقبل ِبرسسم ا÷ولتَ Úالثالثة والرابعة  -على التوا‹  -من تصسفيات مونديال روسسيا .2018

فالك فال اÒÿ
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❊ أ◊مل
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الموافق لـ ٠6ذي الحجة  ١٤٣8هـ
العـ ـدد١٧٤25 :

أل-قّ-وة ل-يسشت دأئ-مً-ا ف-يما نقول
ونفعل ،أحياناً تكون يا حمل فيما
نصشمت عنه ،فيما نÎكه بإارأدتنا وفيما
نتجاهله.

❊ألثور
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لن Œد ألوقت أŸناسشب ما ⁄
تصش - -ن - -ع - -ه ب- -ج- -ه- -دك وŒاه- -د
صشÈ
بسشيف ألعزم ،وتّدرع لنيله بقّوة أل ّ
وقّوة أÛاهدة..كم مّر من عمرك يا ثور
وأنت تنتظر ألوقت أŸناسشب.

هل تنّبأا ألقدماء بالهوأتف ألذكية؟

❊ أ÷وزأء
ل تعشض عارضشًا نفسشك للناسض
يا جوزأءُ ،منتظرًأ من سشُيعجب بك،
لخ -ري -ن ،ق-ي-م-تك
ف -ق -ي -م -تك ل -يسشت ‘ أ آ
بدأخلك أنت ،ألثقة بالذأت –ييك ملكاً.

❊ ألسسرطان

º∏©J πg
إاذا ما “عنّت قلي ‘ Óهذه الصصورة ،فإانك سصتجد إانسصانا من
العصصور القدÁة وكأانه يسصتعمل هاتفا ذكيا من طراز آايفون.
وطبقا Ÿا أاوردت صصحيفة ““الصصن““ الÈيطانية ،السصبت ،فإان
الصص -ورة ت -روي قصص -ة ت -أاسص -يسس م -دي -ن -ة سصÈي -ن -غ-ف-ي-ل-د ب-ولي-ة
ماسصاتشصوسصتسس.
وŒمع الصصورة ب Úسصكان الوليات اŸتحدة األصصلي Úمن
الهنود ا◊مر وآاخرين من اŸهاجرين األوروبي.Ú
وي- -ب -دو أان أاح -د ال -ه -ن -ود ا◊م -ر Áسصك بشص -يء غ -ريب ،ق -الت
الصصحيفة إانه مطابق لطريقة حمل الناسس لهاتف آايفون ‘
أايامنا هذه ،مسصتندة ‘ ذلك إا ¤طريقة وضصعه اإلبهام على
األداة التي يحملها.
و–م -ل ا÷داري -ة اسص -م ““ب -ي -نشص -ون وت -أاسص -يسس سصÈي -ن-غ-ف-ي-ل-د““،
ورسصمها الفنان اإليطا‹ ،أاومÈتو رومانو ،عام .١9٣٧
وولد وليام بينشصون ‘ عام  ١59٠وكان مهاجرا إا‚ليزيا ،وعمل
ت- -اج- -را وي- -ع- -رف ب ÚاألمÒك -ي Úع -ل -ى أان -ه م -ؤوسصسس م -دي -ن -ة
سصÈينغفيلد عام .١6٣6
و ⁄تعرف الهواتف الذكية إال ‘ العقد األول من األلفية
ا÷ديدة ،أاي بعد مرور  ٤٠٠عام على موضصوع ا÷دارية،
ويعتقد البعضس أانها مرآاة كان يسصتخدمها الهنود ا◊مر ‘ ذلك
الوقت ،إال أان الصصحيفة الÈيطانية قالت إان هذه الصصورة
ليسصت األو ¤من النوع ،الذي ينبئ بوجود ““السصفر ع Èالزمن
وتخيل اŸسصتقبل““.

حكـ ـ ـ ـ ـم وأأمثـ ـ ـ ـال

❊ م -ل -ك -ة أل -ن -م -ل ت -ع -يشض إأ ¤ع -م-ر  30سش-ن-ة؛ أل-نملة
ألعاملة تعيشض من سشنة إأ 3 ¤سشنوأت؛ أما ذكور ألنمل
لسشابيع فقط؟
فيعيشض أ
لخ Òألذي ضشرب أليابان كان
❊ زلزأل تسشونامي أ أ
لرضض،
قويا جدًأ لدرجة أنه أّثر على حركة دورأن أ أ
وأصشبح أليوم ألوأحد أقصشر بـ  0 . 00000١٨ثانية؟

ومضضــــــــــة

Óنسش -ان ألسش -ع -ادة :أل -ت -وأضش -ع
ث Ó-ث Œلب ل  -إ
وألعفو وألصشدقة ،فالتوأضشع ل يزيدألعبد إأل
صشدقة
رفعة وألعفو ل يزيد ألعبد إأل عزًأ ،وأل ّ
ل تزيدأŸال إأل كÌة.

‘ حّبـك
يـــــــــا
بــــÓدي

يقول الدكتور ﬁمد راتب النابلسصي :التقيت مع
طبيب من كبار األطباء قال ‹ :يوم كنت طالبًا
‘ ا÷ام -ع -ة ك -نت ‘ سص-ي-ارة ع-م-وم-ي-ة ÿمسص-ة
ركاب،
صصعدت إا ¤اŸقعد األول وجاء شصخصس فتح
الباب ⁄ ،يتكلم ول كلمة ،أامسصكني من ثيابي
وحملني وأالقا Êخارج السصيارة وركب مكا!Ê
معه صصديقه ،و ⁄يقل ‹ انزل ،والله لو قال ‹
انزل Ÿا حزنت !  ⁄يكلّمني أابدا ً كأاّنني ذبابة،
قال :كدت أاموت من األ ⁄النفسصي ،وأاقسصم بالله
لو كان معي سصÓح لقتلته!! احتقار ل يحتمل،
ط - -الب طب ج - -السس ‘ سص- -ي- -ارة ي- -أات- -ي إانسص- -ان
كالوحشس يحمله من ثيابه ويركب مكانه ويقول
ل- -لسص- -ائ- -ق امشص- -ي! اŸه- -م مشص- -ى السص -ائ -ق وأان -ا
انتظرت سصاعت Úإا ¤أان جاءت سصيارة أاخرى،
فركبت و‘ الطريق وجدنا حادث مروع ،..نزلنا
لنحاول إاسصعاف أاو مسصاعدة الركاب
ففوجئ بأانها السصيارة التي أانزلو Êمنها ،انقلبت
والركاب اÿمسصة ماتوا جميعا !
سص -ب -ح -ان م -ن ي -خ -رج ا◊ي م -ن اŸيت وي -خ-رج
اŸيت من ا◊ي ،خÓل ثانية انقلبت حياتي من
بؤوسس للمهانة التي تعرضصت لها ،إا ¤شصكر لله
عز وجل.
وال -ل -ه أاّي -ه-ا اإلخ-وة ك-ل إانسص-ان أاصص-يب Ãصص-ي-ب-ة
وصص Èعليها ،تأاتيه سصاعة يذوب كالشّصمع ﬁبة
ل -ل-ه ع-ل-ى ه-ذا اŸصص-اب..إاذا أاع-ط-ى سص-ب-ح-ان-ه،
لذلك قال علماء العقيدة :

❊ أألسسد

أرضض أ÷زأئر يا أّمنا
أرضض أ÷زأئر يا أّمنا ***** علوك للمجد كل أŸنى
فحبك يلهج ‘ دمنا ***** أحق بأاروأحنا أمنا
لم باŸهج ألغالية
نعاهد على دفع كل ب ***** Óعن أ أ
حياة ألششعوب بششبانها ***** ونحن إأ ¤ألششعب ششبانه
لنا همة سشوف نعلو بها ***** إأ ¤أن يعم ألورى ششانه

شسغـ ـ ـ ـل عقلـ ـ ـ ـك
عندما يكون غدًأ أمسض يكون أليوم قريبًا من
لحد بقدر ما كان هذأ أليوم عندما كان أمسض
أ أ
غدًأ..فما أليوم؟

❊ عندما ُيطعن ألطّيبون ‘ قلوبهم يتوّعدون
ق من
بالنتقام ،وح Úتأاتيهم ألفرصشة على طب ٍ
ذهب ،تصشرخ ضشمائرُهم (ألعفو عند أŸقدرة).
❊ لك أ◊رية أن تكره أفعال ششخصض ما ،ولكن
ليسض من حقك أن تششّوه سشمعة من كرهت.

للعبــرة

أ◊ي - -اة ع - -ب- -ارة عـن رح- -ل- -ة،
وأل- -بششـر ع- -ب- -ارة عـن ّﬁط -ات،
فـ Óتلتفت يا سشرطان Ÿن رحل عنك.

أمسسكن ـ ـ ـي مـ ـ ـن ثياب ـ ـ ـي وحملن ـ ـي وألقـ ـ ـ ـاÊ
خـ ـ ـارج ألسسيـ ـ ـارة وركـ ـ ـب مكـ ـ ـا!Ê

ل يجوز أان تقول الله ضصار بل قل :الضصار الّنافع هذه أاسصماؤوه ا◊سصنى..عليك أان تذكر ا سصمÚ
ألّن -ه يضص -ر ل -ي -ن -ف -ع ،وق-ل اÿافضس ال-راف-ع لأّن-ه معا ليتضصح اŸعنى ،فا◊مد لله على كل نعمة
يخفضس لÒفع ،ووقل اŸانع اŸعطي ألنه Áنع أادركتها عقولنا أام  ⁄تدركها.
ليعطي ،ويبتلي ليجزي..

حل ألعدد ألسشابق

ق ألكعك وليسض
وليد ألذي حر
لك Èخالد.
لخ أ أ
أ أ

ابـتـسضـم
ك- -انت ب- -اŸدي- -ن- -ة أم- -رأة
شش -دي -دة ألصش -اب -ة ب -ال -ع Úل ت-ن-ظ-ر إأ¤
شش -يء إأل دّم -رت -ه ،ف -دخ -لت ع-ل-ى أشش-عب
تعوده ،وهو ﬁتضشر يكّلم أبنته بصشوت
ضش- -ع- -ي- -ف ،وي -ق -ول :ي -ا ب -نت إأذأ مت ف Ó-
ت- -ن- -وح- -ي ع- -لّ- -ي وت- -ن -دب -ي -ن -ي ،وأل -ن -اسض
يسش- -م- -ع- -ونك ت- -ق- -ول :Úوأ أب -ت -اه أن -دبك
ل- -لصشÓ- -ة وألصش -ي -ام ،وأل -ف -ق -ه وأل -ق -رآأن،
ف-ي-كّ-ذب-ونك ،وي-ل-ع-ن-و ،Êوأل-ت-فت أشش-عب
طى وجهه بكّمه وقال لها:
فرآأى أŸرأة فغ ّ
ي - - -ا ف Ó- - -ن- - -ة نشش- - -دتك أل- - -ل- - -ه إأن ك- - -نت
‡ا أنا فيه ،فصشلي على
أسشتحسشنت ششيئًا ّ
أل -ن -ب -ي صش -ل-ى أل-ل-ه ع-ل-ي-ه وسش-ل-م ف-ق-الت:
سش- -خ -نت ع -ي -نك و‘ أي شش -يء أنت ح -ت -ى
أسش -ت -حسش -ن-ه ،أ‰ا أنت ‘ آأخ-ر رم-ق ف-ق-ال
أشش -عب :ق -د ع -ل -مت ذلك ،ول -ك -ن ق-لت ل
تكون Úقد أسشتحسشنت خفة أŸوت عليّ
وسش- -ه- -ول- -ة أل -ن -زع ،ف -يشش -ت -د م -ا أن -ا ف -ي -ه
ف- -خ- -رجت م- -ن ع- -ن- -ده ،وه- -ي تشش -ت -م -ه،
فضش- -حك م- -ن ك -ان ح -ول -ه ،ح -ت -ى أولده
ونسشاؤوه ثم مات.

أل ّسش -ع -ادة ق -رأر أنت “ل -ك -ه ي-ا
أسش -د وت -ع ّ-ب -ر ع -ن -ه ،ف Œ Ó-ع-ل
لخ -ري -ن ف -ي -ع-ط-وك أو
سش -ع -ادتك ع -ن -د أ آ
ينقصشوك حسشب أحوألهم وتقييمهم لك،
كن حّرأ و“تّع بسشعادة تليق بك.

❊ ألعذرأء
لسشت ›Èأ ع - - - -ل - - - -ى تÈي - - - -ر
أŸوأق -ف Ÿن ُي -سش-يء أل-ظ-ن بك ي-ا
عذرأء ،من يعرفك جيّدًأ يفهمك جّيدًأ،
لذُن
ف-ال-عُ Úت-كّ-ذب ن-فسش-ه-ا إأن أحّ-بت ،وأ أ
ُتصشّدق ألغ Òإأن كرهت.

❊ أŸيزأن
عامل ألّناسض يا ميزأن وكأاّنك
ت-تّصش-ف-ح ت-اب-ا ت-ت-ج-اه-ل ألّسشخيف
لجمل.
و“ّزق ألسشيّـئ ،وتـتـوّقف عند أ أ

❊ ألعقرب
أركضض إأن أسشتطعت ،أمشض إأن
ك- - -ان ي- - -ن- - -ب- - -غ- - -ي ،أزح- - -ف ل - -و
أضشطررت ،لكن أبدأ ل تعجز يا عقرب.

❊ ألقوسض
أحسِشن فيما بقي يا قوسض ُيغفر
لك م- -ا مضش- -ى ،أل- -عÈة ب- -ت- -م -ام
ألّنهايات ل بنقصض ألبدأيات.

❊ أ÷دي
يقال يا جدي :ع Úأل ّ
طموح
ت - - -رى فـي أل - - -عÌة ف- - -رصض،
وع Úأل- - - -ي- - - -وؤوسض ت- - - -رى فـي
ألفرصشه كم ،Úو أنت ماذأ ترى من كل
ما يدور حولك؟

❊ ألدلو
ل ت- -ع ّ-ود أل ّ-ن -اسض ع -ل -ى ح -ل -و
ل ّن -ك
أل- -ك Ó-م دأئ -م ً-ا ي -ا دل -و أ
حÈŒ Úك ظ - -روفك ع - -ل- -ى
صشمت سشيظنّون أّنك  ⁄تعد –بّهم.
أل ّ

❊ أ◊وت
أ ل -ف -ر ق ب  Úأ ل -ت -م -ن ي وألد عاء
ن أ ل -ت -م -ن -ي خ -ي -ا ل ت-ر سش-م-ه
أأ ّ
ل لحظ ا ت  ،أأ م ا أ ل د عاء فوأقع
ت ن ت ظ ر ه بلحظ ا ت  ،فاإن “ ّنيت
ف اأك Ìأ ل د ع ـ ا ء ي ا حوت،
وق - -ل د و م - -ا  “ “ :ي - -ا ر ب ح ّ- -ق - -ق ‹ م- -ا
أأ“ نّ ى “ “ .

الفجر٠٤.٤5...............:
مواقيت الظهر١٢.٤9...............:
العصصر٣٠.١٦...............:
الصصÓة المغرب١9٢5..............:
العشصـاء٢٠.٤٨.................:
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 ٢٨أاوت  : ١9٦١اج-ت-م-ع اأعضص-اء
اÛلسس الوطني للثورة بطرابلسس،
وت---ق---رر تشص---ك---ي---ل ث---الث ح---ك--وم--ة
جزائرية مؤوقتة برئاسصة ““بن يوسصف بن
خدة ““ .

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد

عنابة
عنابة

لثن ٠٦ Úذو ا◊جة  ١٤٣٨هـ اŸوافق لـ  ٢٨أاوت  ٢٠١7م
ا أ

وفاة رئيسس اÛلسس الوطني لبوركينافاسصو

بوحجة يوقع على سضجل التعازي بالسضفارة البوركينابية
وق- - -ع رئ- - -يسش اÛلسش الشش- - -ع- - -ب - -ي
الوطني ،السشعيد بوحجة ،أامسش ،على
سش - -ج - -ل ال - -ت - -ع- -ازي Ãق- -ر سش- -ف- -ارة
ب -ورك -ي -ن-اف-اسش-و ب-ا÷زائ-ر ،إاث-ر وف-اة
رئ - - - - -يسش اÛلسش ال - - - - -وط - - - - -ن- - - - -ي
لبوركينافاسشو ،سشاليفو ديالو.
وكتب بوحجة ‘ سشجل التعازي :
«ببالغ األسشى وغاية التأاثر ،تلقينا نبأا
وفاة سشاليفو ديالو ،رئيسش اÛلسش
لبوركينافاسشو ،وأامام هذا اŸصشاب
ا÷ل- -ل ي- -أاب- -ى ع- -ل- -ي ال -واجب إال أان
أاع-رب ل-ك-م ب-اسش-م-ي اÿاصش ون-ي-اب-ة
عن نواب اÛلسش الششعبي الوطني
ا÷زائ - -ري ع - -ن أاخ - -لصش ع - -ب - -ارات
التعازي واŸواسشاة ،مؤوكدين عميق
ت -ع -اط-ف-ن-ا م-ع الشش-عب ال-ب-ورك-ي-ن-اب-ي
الصشديق وخالصش مششاعر التضشامن
مع عائلة الفقيد».
وأاضشاف قائ« :Óوإاذ نسشتذكر مناقب
ال -ف-ق-ي-د ال-ذي ك-ان ب-ح-ق رج-ل دول-ة

أاف -ن -ى ح -ي-ات-ه ‘ خ-دم-ة شش-ع-ب-ه و‘
الدفاع عن اŸصشالح العليا لوطنه،
ف -إان -ن-ا ‚دد ل-ك-م ت-ع-ازي-ن-ا اÿالصش-ة
ع- -ل- -ى ف- -ق- -دان األسش- -رة الŸÈان- -ي -ة
اإلفريقية ألحد الششخصشيات البارزة
التي دأابت دوما على تكريسش دعائم

ال- -دÁق -راط -ي -ة ودول -ة ال -ق -ان -ون ‘
بوركينافاسشو».
ج -دي -ر ب -ال -ذك -ر أان رئ-يسش اÛلسش
ال -وط -ن -ي ل -ب -ورك -ي-ن-اف-اسش-و ق-د ت-و‘
األسشبوع اŸاضشي بباريسش عن عمر
ناهز  60سشنة.

مقصصد للÎفيه والتسصلية

ميهوبي وزوخ يتفقان على إاعادة إانعاشش ديوان رياضش الفتح
ات -ف-ق وزي-ر ال-ث-ق-اف-ة ووا‹ ا÷زائ-ر
ال -ع -اصش -م -ة ،أامسش ،ب -ا÷زائ-ر ،ع-ل-ى
ضشرورة «إاعادة إانعاشش» ديوان رياضش
ال -ف -ت -ح ب -إاع -ادة ال -ن-ظ-ر ‘ م-راف-ق-ه
ال-ث-ق-اف-ي-ة وال-ت-ج-اري-ة والÎف-يهية ‘
إاطار ﬂطط إاعادة تهيئة العاصشمة.
وق- -ال م- -ي- -ه- -وب- -ي ال- -ذي أادى زي -ارة
ميدانية للديوان رفقة وا‹ العاصشمة
ع- -ب- -د ال- -ق- -ادر زوخ أان ال- -ه -دف م -ن
زي-ارت-ه-م-ا «تشش-خ-يصش أاو‹» ل-ل-م-كان
وط -ب-ي-ع-ت-ه وإاع-ادة ال-ن-ظ-ر ‘ األم-ور
ال -ت -ي Áك -ن أان ت -ع -ي -د اسش -ت -ق -ط -اب
الزوار ،مضشيفا أان هذا الفضشاء «⁄
يتطور بششكل يسشمح بأان يكون قلب
العاصشمة النابضش» ولهذا فهو بحاجة
إا« ¤تهيئة أافضشل».
وأاكد الوا‹ من جهته على «ضشرورة
التفك ‘ Òإانعاشش» هذا الصشرح الذي
ك- -ان ‘ اŸاضش- -ي م- -ك- -ان- -ا ل -ل -راح -ة
والتسشلية مضشيفا أان الولية «تعاين

ال- -وضش- -ع وتضش- -ب -ط ن -ق -اط الضش -ع -ف
والقوة» للقيام باإلجراءات الÓزمة
وه - - - - - -ذا «‘ إاط - - - - - -اراıط- - - - - -ط
السشÎاتيجي الهادف لتغي Òكل وجه
العاصشمة».
ويضش -م دي -وان ري -اضش ال-ف-ت-ح -ال-ذي
ت- - - - -أاسشسش ‘  1984وال-ت-اب-ع ل-وزارة

لرهاب
ﬁاربة لفلول ا إ

ال-ث-ق-اف-ة -حوا‹ ﬁ 380ل ب-عضش-ها
م -غ -ل-ق «‘ ح-ال-ة ن-زاع م-ع ال-ع-دال-ة»
وف -ق -ا Ÿدي-ره ال-ع-ام -ام-ع-م-ر ق-ن-ة-
مضشيفا أان معظم مداخيل الديوان
ت -ت -أات -ى م -ن اسش -ت -ئ -ج -ار ال -فضش -اءات
واÓÙت ك -ون-ه م-ؤوسشسش-ة ع-م-وم-ي-ة
ذات طابع صشناعي وŒاري.

ا÷يشش يضضبط مسضدسضا كÓشضنيكوف ويدمر  3قنابل تقليدية
الششعب ‘ /إاطار مكافحة اإلرهاب وا÷رÁة اŸنظمة،
ضشبطت مفرزة للجيشش يوم  26أاوت  2017بÈج باجي
ﬂتار/ن.ع ،6.مسش- - - -دسش- - - -ا ( )01رشش - - -اشش - - -ا م- - -ن ن- - -وع
كÓششنيكوف وكمية من الذخÒة ‘ ،ح Úدمرت مفرزة
أاخرى للجيشش  ،ثÓث ( )03قنابل تقليدية الصشنع بعÚ
الدفلى/ن.ع.1.

..توقيف مهربÚ
واحباط ﬁاو’ت هجرة غ Òشضرعية

م - - -ن ج - - -ه - - -ة أاخ- - -رى ،أاوق- - -ف ع- - -ن- - -اصش- - -ر ال- - -درك ي
بتلمسشان/ن.ع ،2.مروج ﬂدرات ضشبطت لديه كمية من

اختتام دورة راديوز «صصيف فوت»

الكيف اŸعالج ُتقدر بـ ( )45,5كيلوغرام ،وأاوقفوا أايضشا
م -ه -رب )02( Úوح - -ج - -زوا ( )5792وح- -دة م- -ن ﬂت- -ل- -ف
اŸششروبات بكل من سشيدي بلعباسش وتيارت ‘ ،حÚ
ضش- -ب- -طت م- -ف- -رزة ل- -ل- -ج- -يشش ال- -وط- -ن -ي الشش -ع -ب -ي ب -عÚ
قزام/ن.ع ،6.ثÓث ( )03دراجات نارية ومعدات تنقيب
عن الذهب.
وبالغزوات/ن.ع ،2.أاحبط حراسش السشواحل ﬁاولة
هجرة غ Òششرعية لـ ( )10أاششخاصش كانوا على مÏ
قارب تقليدي الصشنع ،فيما ” توقيف ( )45مهاجرا
غ Òششرعي من جنسشيات ﬂتلفة بكل من بششار وورقلة
والنعامة.
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ق -ادة شش -ا‘‡ ،ث -ل -ي األم -ن ال -وط-ن-ي أاﬁن-د وب-ومصش-ب-اح،
النائب مﬁ Òمد.
جرى هذا بحضشور الوجوه الرياضشية اŸعروفة ‘ صشورة
بلومي ،مغارية وكويسشي و‡ث Óششركتي موبيليسش وكوكا

 23°ا÷زائر
 30°ا÷زائر

 30°وهران

الثمن  ١٠دج

24°

france prix 1

تعزيز التعاون الطاقوي ﬁور ﬁادثات
قيطو Êمع سضفÒي بولونيا و تركيا
اسش -ت -ق -ب -ل وزي -ر ال -ط -اق -ة مصش -ط -ف -ى
قيطو ،Êأامسش ،سشفÒي بولونيا وتركيا
ب - -ا÷زائ - -ر ف- -ي- -ت- -ول- -د سش- -بÒدوف- -تشش
وﬁام -د ب -وروي ع -ل -ى ال -ت -وا‹ ح-يث
ت -ب -احث رف -ق -ت -ه -م -ا ح -ول سش -ب-ل دع-م
وتعزيز التعاون الطاقوي مع ا÷زائر
حسشبما أافاد به بيان للوزارة .
وق- -د ت- -ط -رق ال -وزي -ر Ãع -ي -ة السش -فÒ
ال -ب -ول -و Êف -ي -ت -ول -د سش -بÒدوف -تشش إا¤
عÓقات التعاون ب Úا÷زائر وبولونيا
‘ ›ال ال -ط -اق -ة وخصش -وصش -ا ق -ط-اع
اÙروق- -ات وب- -حث سش- -ب- -ل دع- -م- -ه -ا
وتقويتها.
وأاع- -رب ا÷ان -ب -ان ع -ن ارت -ي -اح -ه -م -ا
للعÓقات «التقليدية واŸمتازة» التي
ت- - -رب- - -ط ال- - -ب- - -ل- - -دي - -ن مششÒي - -ن إا¤
اإلم-ك-ان-ي-ات ال-ك-بÒة ال-ت-ي ت-ت-م-ت-ع ب-ها
اŸؤوسشسشات الطاقوية ‘ ك Óالبلدين
للعمل اŸششÎك ‘ هذا اÛال.
‘ هذا الصشدد دعا قيطو Êالششركات

تعا Êعجزا
‘ اŸواد الغذائية

ا÷زائر تقرر
تقد Ëمسضاعدة
إانسضانية للنيجر

ق -ررت ا÷زائ -ر ت -ق-د Ëمسش-اع-دة
إانسشانية لفائدة النيجر الذي يعاÊ
م- -ن ع- -ج- -ز غ -ذائ -ي بسش -بب أازم -ة
رعوية ششديدة حسشبما أافاد به بيان
لوزارة الششؤوون اÿارجية أامسش.
وأاك -د ذات ال -ب -ي -ان أان « ا◊ك -وم-ة
ا÷زائرية قررت تقد Ëمسشاعدة
إانسشانية لفائدة النيجر للمسشاهمة
‘ سشد العجز الغذائي النا œعن
أازم-ة رع-وي-ة شش-دي-دة والسش-ت-ج-ابة
لنداء ا◊كومة النيجرية من أاجل
مسشاعدة دولية».
ويضشيف البيان أان هذه اŸسشاعدة
اإلنسش- -ان -ي -ة « ال -ت -ي ت -أات -ي عشش -ي -ة
الح-ت-ف-ال ب-ع-ي-د األضش-ح-ى تضش-اف
إا ¤األع-م-ال ال-تضش-ام-ن-ي-ة ال-ع-ديدة
التي تقدمها ا÷زائر لهذا البلد
الشش - - - -ق- - - -ي- - - -ق وا÷ار Ãا ‘ ذلك
مسش -ان -دت -ه ‘ تسش -ي Òال -ت -دف -ق-ات
البششرية على أارضشها جراء ﬁاربة
ا÷م -اع -ات اإلره -اب-ي-ة وع-ل-ى اث-ر
ت -ده -ور ال -وضش -ع األم-ن-ي Ãن-ط-ق-ة
السشاحل».
وأاششار ذات اŸصشدر إا ¤أان هذه
اŸسش -اع-دة «ال-ت-ي سش-ي-ت-م إايصش-ال-ه-ا
Óجراء
خÓل األيام القادمة تششك إ
ع-اجŸ Ó-راف-ق-ة ع-م-ل-ي-ات ترحيل
ال - - -رع- - -اي- - -ا ال- - -ن- - -ي- - -ج- - -ري ÚغÒ
الششرعي.»Ú

ال-ب-ول-ون-ي-ة لسش-ت-غÓل الفرصش اŸتاحة
‘ ا÷زائ- -ر خصش- -وصش- -ا ‘ نشش- -اط -ات
اسش-ت-كشش-اف واسش-ت-غÓ-ل ال-ن-ف-ط داع-ي-ا
إاياها للمششاركة ‘ اŸناقصشات التي
يرتقب أان يطلقها القطاع.
ب-دوره أاب-دى سش-ف Òب-ول-ون-ي-ا ب-ا÷زائ-ر
اه -ت -م-ام م-ؤوسشسش-ات بÓ-ده ب-ال-ع-م-ل ‘
ا÷زائ-ر وŒسش-ي-د مشش-اري-ع ب-الشش-راك-ة

مع اŸؤوسشسشات ا÷زائرية  -يضشيف
نفسش اŸصشدر.
م- -ن ج- -انب آاخ- -ر ت- -ن- -اولت ﬁادث -ات
الوزير مع سشف Òتركيا با÷زائر واقع
عÓقات التعاون والششراكة ب Úالبلدين
ال- -ت- -ي وصش -فت بـ»اŸم -ت -ازة» ح -يث ”
بحث آافاق وسشبل تطويرها.
‘ ه- -ذا الصش- -دد ع Èق- -ي- -ط- -و Êع- -ن
ارت-ي-اح-ه ل-عÓ-ق-ات ال-ت-ع-اون والششراكة
ا÷ي- -دة ب Úسش- -ون- -اط- -راك والشش- -رك -ة
الÎك -ي -ة «ب -وت -اسش» ،داع -ي -ا الشش-رك-ات
الÎك -ي -ة إا ¤اŸشش-ارك-ة ‘ م-ن-اقصش-ات
القطاع.
وأابرز بوروي الذي أاعرب بدوره عن
ارتياحه لعÓقات التعاون ب Úالبلدين
ي اه - -ت - -م- -ام الشش- -رك- -ات الÎك- -ي- -ة ‘
مواصشلة العمل والسشتثمار ‘ ا÷زائر
‘ إاط - -ار مشش - -اري - -ع ذات مصش - -ل - -ح - -ة
مششÎكة حسشبما أافاد به البيان.

غوركوف يرفضش رحيل
ا÷زائري بن سضبعيني
عن رين الفرنسضي

رفضش م- -درب ن -ادي ري -ن ال -ف -رنسش -ي ،ك -ريسش -ت -ي -ان
غ- -ورك -وف ،ف -ك -رة رح -ي -ل ال -دو‹ ا÷زائ -ري
وم -داف -ع ن -ادي -ه ،رام -ي ب-ن سش-ب-ع-ي-ن-ي ،ع-ن
تشش -ك -ي -ل -ة ال -ف -ري-ق اŸن-ت-م-ي إا ¤ب-ط-ول-ة
الرابطة األو.¤
وصش -رح غ -ورك -وف ‘ ن -دوة صش -ح -ف -ي-ة
أاعقبت لقاء فريقه أامام تولوز ()2-3
برسشم ا÷ولة الرابعة أان النادي لن
يقدم على بيع الÓعب ا÷زائري
خÓل فÎة النتقالت الصشيفية.
وي- -أات -ي ذلك ‘ رده ع -ل -ى سش -ؤوال
ي -ت -ع -ل -ق ب -اح-ت-م-ال رح-ي-ل خ-ري-ج
أاك -ادÁي -ة ن-ادي ب-ارادو (ال-راب-ط-ة
الو )¤إا ¤ن -ادي ل -ي -ل ال -ف -رنسش-ي
واŸنتمي هو اآلخر إا ¤بطولة
«الليغ »1
وحسشب ب- - - - - - - -عضش اŸصش- - - - - - - -ادر
اإلع Ó-م -ي -ة ال-ف-رنسش-ي-ة ،ف-إان ادارة ن-ادي
الشش- -م -ال ال -ف -رنسش -ي ،ق -د أاصش -رت ع -ل -ى
اسشتقدام مدافع مونبيلييه السشابق ،لكن
اŸدرب السش -اب -ق ل -ل -م-ن-ت-خب ا÷زائ-ري
رفضش الفكرة.
م - -ن ج - -ه - -ة أاخ - -رى ،ن - -وه غ - -ورك - -وف
باŸسشتوى الذي قدمه حارسش اÿضشر
رايسش وهاب مبو◊ي عندما أاقحمه
أاسش -اسش -ي-ا أام-ام ت-ول-وز ع-ل-ى ال-رغ-م م-ن
الهزÁة بثÓثية.
وقال أايضشا «مبو◊ي أادى ما عليه ول
ي -ت -ح -م -ل Ãف -رده مسش -ؤوول-ي-ة األه-داف
الثÓثة التي تلقاها ‘ مباراة تولوز».
وبعد هذه اÿسشارة يحتل نادي رين
اŸركز  19وما قبل األخ Òبرصشيد
نقطت Úفقط.

تكر ËلهبÒي ،بخلو‘
والهاشضمي حنطاز

‘ أاج -واء اح-ت-ف-ال-ي-ة ك-بÒة وب-حضص-ور ج-م-اهÒي
غف ،Òاختتم الÈنامج الرياضصي الصصيفي «راديوز»
بتنظيم نهائيات دورة «صصيف فوت» ،والتي عرفت
ت-ت-وي-ج ف-ري-ق ب-ل-ع-ب-اسس ع-ند الÈاعم ،وهران عند
لكابر.
لصصاغر وفريق حي الشصو‹ عند فئة ا أ
ا أ
م -نشش -ط -و ال -ن -ه -ائ -ي -ات ك -ان ل -ه -م شش -رف تسش -ل -م ال -ك-ؤووسش
واŸيداليات والهدايا القيمة من أايدي وا‹ وهران ششريفي
مولود‡ ،ثل وزير الششباب والرياضشة غربي بدر الدين،
رئيسش اÛلسش الششعبي الولئي معروف ،رئيسش «راديوز»

 30°وهران

29°

كول.
ا◊فل الكروي كان فرصشة لتكر Ëرجال ا◊ماية اŸدنية
وعلى رأاسشهم العقيد لهبÒي مصشطفى ،نظ ÒاÛهودات
ا÷ب -ارة ال -ت -ي ي -ق -وم ب -ه -ا ه -ذا ا÷ه -از ÿدم -ة اŸواط -ن

ا÷زائ-ري ،ح-يث تسش-ل-م اŸم-ث-ل الشش-خصش-ي ل-ل-م-دي-ر ال-ع-ام
ل-ل-ح-م-اي-ة اŸدن-ي-ة ف-روخ-ي ،وسش-ام-ا لÓ-سش-ت-ح-قاق وششهادة
ششرفية.
كما  ⁄تنسش «راديوز» أاحد أاعمدة كرة القدم الوطنية
ومنتخب جبهة التحرير الوطني قدور بخلو‘ الذي يÓزم
فراشش اŸرضش ،إاذ ” تكرÁه ومسشاعدته ماديا من قبل
جمعية بحضشور صشديقه اŸقرب سشعيد عمارة.
اŸناسشبة كانت كذلك لتذكر وتكر Ëفقيد اإلذاعة الوطنية
الصش-ح-ف-ي ب-ال-ق-ن-اة ال-ث-ال-ث-ة ال-ه-اشش-م-ي ح-ن-ط-از ،إا ¤جانب
هداف البطولة الوطنية ناصشر بويشش برصشيد  36هدفا ‘
موسشم  ،1985ولعب ا–اد ا◊راشش السشبق ﬁمد راحم،
ومتوسشط ميدان مولودية وهران زروقي سشيد أاحمد.
« راديوز» أاششرفت أايضشا على تقد Ëمسشاعدات مادية
ل -ري -اضش -ي ÚومسشÒي -ن سش -اب -ق Úت -زام -ن -ا م-ع اقÎاب ع-ي-د
األضشحى اŸبارك.
مراسصلة خاصصة

