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france prix 1

مؤؤكــــدإ قيـــامه بالؤإجـــب إلدسصتـــــؤري

«سصفينة إلدلف »Úأإول مطعم
عائم با÷ميلة ‘ إلعاصصمة

دربال :هيئـ ـ ـ ـة مراقبـ ـ ـ ـة
ا’نتخ ـ ـ ـ ـابات تع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـّززت
بصضÓحيات لضضمـان الشضفافية

زعÓن :حان الوقت
’سضتغÓل الواجه ـة
البحريـ ـة للجزائـ ـ ـر

^ حمايـ ـ ـة صضـ ـ ـوت اŸواطـ ـ ـ ـن تكري ـ ـ ـ ـسش ◊ريـ ـ ـة
ا’ختيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار وا’سضتق ـ ـ ـ ـ ـرار السضياسضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي
صصـــ4ـــ0

صصـــ5ـــ0

ولد علي :اıيمات
الصضيفي ـ ـة ناجحـ ـ ـ ـة
بكـ ـ ـ ـل اŸق ـ ـ ـ ـاييسش

طلبــــات إلتقاعـــد إلنسصبــــي ودون شصـــرط إلسصــــن

تصضفي ـة حوا‹  8.000مل ـف من قط ـاع الÎبي ـة قيـ ـد ا’نتظار
«إلشصعب» تسصتطلـــــع سصــــؤق إŸاشصيـــــة بقسصنطينــــــة

صصـــ3ـــ0

اŸواطنـ ـون يشضتكـ ـون م ـن ارتف ـاع أاسضعـ ـار اأ’ضض ـاحـي واّŸوال ـون يـّÈرون

صصـــ73ـــ0

بعــــــــد وفــــــاة طفـــــل بتيــــــزي وزو جـــــرإء تنـــــاول إŸنتـــــؤج

مديريـ ـ ـ ـ ـ ـة التج ـ ـ ـ ـ ـارة ببلعب ـ ـ ـ ـ ـاسش تسضحـ ـ ـ ـ ـ ـب إابـ ـ ـ ـ ـ ـر الشضكـ ـ ـو’طـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

صصـــ3ـــ0

نــــال إعجـــاب إلنقــــــاد

فيل ـ ـم «حكـ ـاي ـ ـات قريتي»
لكـ ـ ـ ـر Ëط ـ ـ ـرايدي ـ ـ ـ ـة
يت ـ ـ ـ ـ ـ ـّوج ‘ مهرج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان
السضعيديـة السضينمـائي
صصـــ5ـــ1

دعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوة

صصـــ63ـــ0

إلتزإمـــــــات عائليــــــة تؤؤّخــــر
لربعـــــاء
إلتحــاق غـــزإل إ ¤إ أ

زوال ﬂاوف أالكاراز
بعد التّأا ّكد من عدم
خطـ ـورة إاصضاب ـ ـ ـة
مبـ ـ ـ ـو◊ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي
صصـــ93ـــ01

يسصتضصيف منتدى يؤمية إلشصعب معا‹ وزيرة إلÎبية إلؤطنية إلسصيدة نؤرية بن غÈيت ‘ ،ندوة نقاشش حؤل
ل‚اح إلدخؤل إŸدرسصي  ،2018/2017إليؤم
لجرإءإت و إلتدإب Òإلتي إتخذتها وزإرة إلÎبية إلؤطنية إ
إ إ
إلثÓثاء  29أإوت  ،2017على إلسصاعة  11:00صصباحاÃ ،قر جريدة إلشصعب  ،39شصارع إلشصهدإء إ÷زإئر إلعاصصمة.
حضصؤركم يشصرفنا

زعÓن ‘ زيارة
بتيسسمسسيلت

دع ـ ـ ـ ـ ـ ـوة
يسس -تضس -ي -ف م -ن -ت -دى ي -وم -ي-ة الشس-عب م-ع-ا‹ وزي-رة الÎب-ي-ة
ال -وط -ن -ي -ة السس -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 ال- -دخ -ول اŸدرسس -ي  ،2018/2017ال -ي -وم ال-ثÓ-ث-اء 29
اأوت  ،2017على السساعة  11 : 00صسباحاÃ ،قر جريدة الشسعب
 ،39شسارع الشسهداء ا÷زائر العاصسمة.
حضسوركم يشسرفنا

ولد علي يودع الفريق
الوطني للجيدو

يقوم وزير الأشسغال العمومية والنقل
ع -ب -د ال -غ -ن -ي زع Ó-ن ،ال -ي -وم ،ب-زي-ارة
ع -م -ل وت -ف -ق -د ل -ولي -ة ت -يسس -مسس-ي-لت،
وذلك ‘ اإط - -ار اŸت - -اب - -ع - -ة اŸي - -دان- -ي- -ة
Ÿشساريع القطاع.

الثÓثاء  ٢٩أاوت  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٠٧ذي الحجة ١٤٣٨هـ

بن حبيلـسس تشسـرف
على حفل تÈعـي
لسسفارة الصسÚ

02

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

ي - - - -ق- - - -وم وزي- - - -ر الشس- - - -ب- - - -اب
وال-ري-اضس-ة ال-ه-ادي ولد علي،
ال - -ي - -وم ،ب - -ت - -ودي- -ع ال- -ف- -ري- -ق
ال - -وط - -ن - -ي ل - -ل- -ج- -ي- -دو ال- -ذي
سس -يشس -ارك ‘ ب -ط -ول -ة ال-ع-ا⁄
ل -ل -ج -ي -دو ب -ب -ودابسست ،وذلك
ع - -ل - -ى السس - -اع - -ة ال- -ت- -اسس- -ع- -ة
وال- -نصس- -ف صس -ب -اح -ا ،ب -اŸط -ار
الدو‹ هواري بومدين.

 ....ويÎأاسس حفل
اختتام دار ا÷زائر
يÎاأسص وزي - - - - -ر الشس- - - - -ب- - - - -اب
والرياضسة ،حفل اإختتام دار
ا÷زائر ،وذلك على السساعة
ال- - -ث - -ام - -ن - -ة ل - -ي  ،Ó- -ب - -اŸركب
الرياضسي ﬁمد بوضسياف.

حجز أازيد من 3600
وحدة من اŸشسروبات
الكحولية دون فواتÒ

17426

اللقاء  188لتسسجيل شسهادات
اÛاهدين
ي - -ن - -ظ - -م م- -ت- -ح- -ف
اÛاه - - -د ‘ ،اإط - - -ار
ع- -م- -ل- -ي -ة تسس -ج -ي -ل
الشس - -ه - -ادات ا◊ي- -ة
م - - - - - - - - - -ن اأف - - - - - - - - - -واه
اÛاهدين
واÛاه- - -دات ،ي - -وم
اÿم- - -يسص  31اأوت
ا÷اري ،اللقاء ا÷ماعي اŸوسسع رقم  ،188خصسصص
Ÿوضسوع «مثالية التضسامن والتكافل الجتماعي ‘
ال -ث -ورة ال -ت -ح-ري-ري-ة « ،وذلك اإب-ت-داء م-ن السس-اع-ة
 14 : 00بعد الزوال.

ندوة حول إاجراءات األمن الوطني
لت ـ ـ ـ ـ ـأام Úعيـ ـ ـ ـ ـد األضسحـ ـ ـ ـى

اجتماع ›لسس الهيئة العليا
اŸسستقلة Ÿراقبة النتخابات
ي- - - - -واصس - - - -ل ›لسص
ال - -ه - -ي - -ئ- -ة ال- -ع- -ل- -ي- -ا
اŸسس- -ت -ق -ل -ة Ÿراق -ب -ة
الن-ت-خ-ابات ،اليوم،
دورت- - -ه ال- - -ع- - -ادي - -ة
ال - -ث - -ان - -ي - -ة ‘ اإط- -ار
التحضسÒ
لÓنتخابات اÙلية،
ب -ف -ن -دق الأوراسس -ي،
اب-ت-داء م-ن السس-اع-ة
 09 : 00صسباحا.

تشس- - -رف رئ- - -يسس- - -ة ال- - -ه Ó- -ل
الأحمر ا÷زائري سسعيدة بن
ح-ب-ي-لسص ،ال-ي-وم ،ع-ل-ى ح-ف-ل
تÈع - - - -ي لسس - - - -ف - - - -ارة الصسÚ
الشس-ع-ب-ي-ة ب-ا÷زائ-ر ‘ ،اإط-ار
ال- - -تضس- - -ام- - -ن ب Úالشس- - -ع- - -بÚ
الصس- - - -ي- - - -ن - - -ي وا÷زائ - - -ري ‘
ال- - -نشس- - -اط- - -ات الإنسس- - -ان- - -ي - -ة
للهÓل ،وذلك Ãقره بشسارع
ﬁمد  ،5اإبتداء من السساعة
 11 : 00صسباحا.

موضسوع الكيسس اŸائي ﬁل نقاشس بـ»ديكا نيوز»

تنشّسط الÈوفيسسور كرÁة عاشسور ،رئيسسة مصسلحة ا÷راحة الصسدرية ،على
مسستوى مسستشسفى باب الوادي بالعاصسمة ،ورئيسسة ا÷معية ا÷زائرية للكيسص
اŸائي ،اليوم ،على السساعة  10 : 00صسباحا ،ندوة صسحفية تناقشص الكيسص اŸائي،
وذلك بفوروم «ديكا نيوز» ب Íعكنون.

ت -ن -ظ -م اŸدي -ري -ة ال-ع-ام-ة لÓ-أم-ن ال-وط-ن-ي ،ال-ي-وم ،ن-دوة
صسحفية بخصسوصص الإجراءات الأمنية اŸتخذة من قبل
اŸديرية العامة لÓأمن الوطني لتاأم Úعيد الأضسحى
اŸب- -ارك ،وك -ذا ال -دخ -ول اŸدرسس -ي ،2018 /2017
وذلك Ãقر منتدى الأمن الوطني باŸدرسسة
“ك-ن ع-ن-اصس-ر الأم-ن ا◊ضس-ري اÿامسص ل-ت-ل-مسس-ان ل-ي-لة
العليا للشسرطة «علي تونسسي» ،ابتداء
الأحد والثن Úمن –رير فتاة تعرضست لÓختطاف مع
من السساعة  13 : 00زوال.
ت -وق -ي -ف شس -خصس Úحسس -ب -م -ا ع -ل -م ل -دى خ -ل -ي -ة التصس-ال لأم-ن

–رير ام ـرأاة مـ ـن قبضسـ ـة ﬂتطفيه ـ ـا

الجراءات المنية ‘ العيد
والدخ ـ ـ ـ ـ ـول الجتماعـ ـ ـ ـي

Óم -ن
ت- -ن- -ظ- -م اŸدي -ري -ة ال -ع -ام -ة ل  -أ
الوطني ندوة صسحفية بخصسوصص
الولية.
“كنت قوات الشسرطة بكل من وليتي سسعيدة وغليزان
لم- - - -ن- - - -ي - - -ة
لج- - - -راءات ا أ
ا إ
و“ت ال-ع-م-ل-ي-ة ف-ور اإبÓ-غ سس-ائ-ق سس-ي-ارة اأج-رة عن
م- -ن ح- -ج- -ز ك- -م- -ي- -ة م- -ن اŸشس- -روب- -ات ال- -ك -ح -ول -ي -ة ق -درت بـ
اŸت -خ -ذة ل -ت -أام Úع -ي-د
وقوع ‘ نفسص اليوم اختطاف لمراأة تبلغ
لح- -ج- -ام ،ك -انت
لن- -واع وا أ
3694وح- -دة م- -ن ﬂت- -ل- -ف ا أ
الضس - -ح - -ى اŸب - -ارك
من العمر  32سسنة كان ينقلها نحو حي
موجهة للبيع بطريقة غ Òشسرعية.
وك- - -ذا ال- - -دخ - -ول
«اأوج-ل-ي-دة» ب-ت-ل-مسسان حيث تعرضص
لو ¤تعود إا ¤اسستغÓل عناصسر
وقائع العملية ا أ
اŸدرسسي
ع -ن -د ت -وق -ف-ه ل-ه-ج-وم م-ن ط-رف
اŸصسلحة الولئية للشسرطة القضسائية بسسعيدة
،2018/2017
شس -خصس Úب -اسس -ت -ع -م -ال السس Ó-ح
Ÿع -ل -وم -ات م -ف -اده -ا وج -ود شس-خصص بصس-دد ن-ق-ل
ك -م -ي -ة م -ن اŸشس -روب -ات ال -ك -ح -ول -ي-ة ع-ل-ى م Ïسسجلت مصسالح مرور ا أ
لمن الوطني خÓل يومي  25الأبيضص واأرغما الضسحية على أاجرت مصسالح ا◊ماية اŸدنية بولية ميلة امسص مناورة وه - -ذا ال - -ي - -وم
لمنية ،و  26أاوت ( ،2017نهاية ا أ
لسسبوع)93 ،حادث مرور الصس-ع-ود ع-ل-ى م Ïسس-ي-ارت-ه-ما ت-دري-ب-ي-ة إ
لخ-م-اد ح-رائ-ق Ãخ-زن ا◊ب-وب ت-اب-ع لتعاونية ال- -ثÓ- -ث- -اء 29
م-رك-ب-ة ،وع-ل-ي-ه ب-ع-د اتخاذ التداب Òا أ
ا◊بوب والبقول ا÷افة بوادي النجا حسسبما لوحظ .
2017
أاوت
” نصسب ح-اج-ز أام-ن-ي سس-م-ح ب-ت-وق-ي-ف اŸشستبه جسسما Êعلى مسستوى اŸناطق ا◊ضسرية ،أادى إا ¤حسسب ذات اŸصسدر.
ف- -ي- -ه وح- -ج -ز  3162وح- -دة م- -ن اŸشس- -روب -ات وفاة  01شسخصص وجرح  115آاخرين.
وق- - - -د سس - - -م - - -حت الأب - - -ح - - -اث واسس -ت -ن-ادا ل-ل-م-ك-ل-ف ب-ا إ
لعÓ-م Ãصس-ال-ح ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة ع -ل -ى السس-اع-ة
ع -ن أاسس -ب -اب ه -ذه ا◊وادث ،ي -ب -ق -ى ال -ع -نصس-ر وال -ت -ح -ري-ات اŸك-ث-ف-ة ل-ع-ن-اصس-ر ال -ن-ق-يب ا◊اسس-ن خ-ل-دون ف-إان ال-ه-دف م-ن ه-ذه اŸن-اورة الواحدة
الكحولية.
ال -بشس -ري اŸتسس -بب ال -رئ -يسس -ي ‘ وق -وع -ه-ا،
الشس -رط -ة ب -ت -وق-ي-ف اŸت-ه-م الأول ال-ت-ي شس-ارك ف-ي-ه-ا  35إاط -ارا وع -ون -ا م-ن وح-دة وادي ( )13.00زوال،
لمن
أام-ا ال-ع-م-ل-ي-ة ال-ث-ان-ي-ة ال-ت-ي قام بها عناصسر ا أ
لخ- - -رى
إاضس- - -اف- - -ة إا ¤ال- - -ع- - -وام- - -ل ا أ
( 23سس - -ن - -ة) ب - -ال- -ق- -رب م- -ن اإح- -دى ال-ن-ج-ا ت-ن-درج ضس-م-ن ب-رن-ام-ج ال-ت-ك-وي-ن اŸسس-ت-م-ر Ãق- - -ر م - -ن - -ت - -دى
ا◊ضس- -ري ب -غ -ل -ي -زان“ ،ت ع -ن ط -ري -ق اسس -ت -غ Ó-ل
اŸرت - - -ب - - -ط - - -ة ب - - -اŸرك - - -ب- - -ة
لفراد ا◊ماية
لضسمان ا÷اهزية الدائمة أ
لم - -ن ال - -وط - -ن- -ي،
ا أ
العمارات ‘ طور الإ‚از با◊ي اŸذكور
Ÿع-ل-وم-ات م-ف-اده-ا ق-ي-ام شس-خصص مشس-ت-ب-ه ف-ي-ه بÎوي-ج
والطريق.
اŸدن -ي -ة ‘ اŸي -دان و–سس -ب -ا ل -ك -ل
ب - -اŸدرسس - -ة ال - -ع - -ل - -ي - -ا
واك -تشس -اف ع -ن -اصس -ر الأم -ن ل -لضس -ح-ي-ة وه-ي ‘
كمية من اŸشسروبات الكحولية على مسستوى مقر سسكناه،
الطوارئ.
ل -لشس -رط -ة -ع-ل-ي ت-ونسس-ي
الطابق الرابع لذات العمارة تلوح Ãصسباح هاتف
وعليه نفذت ذات العناصسر عملية تفتيشص ،حيث أاسسفرت عن
ا÷زائر.
نقال وتطلب
ضسبط وحجز  532وحدة من اŸشسروبات الكحولية غ Òمفوترة.

 93حادث م ـ ـ ـ ـ ـرور
خÓل نهاية األسسبوع

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسص مالها الجتماعي 126 .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء 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)60.70.35:

(021) 60.70.40

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

مناورة إلطف ـ ـاء حرائق
Ãخزن ا◊بوب لوادي النجا

إلع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم التجـ ـ ـاري :السسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

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

لشسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 1شسارع باسستور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
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الثÓثاء  ٢٩أاوت  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٠٧ذي الحجة  ١٤٣٨هـ

دعا أŸسشتهلك Úألكبار إأ ¤ترششيد أسشتهÓك ألكـهرباء

قيطو :Êدفع الفئات اأ’ك ÌاسستهÓكا للطاقة لسسعرها ا◊قيقي مسستقبÓ
ل يوجد أي قرأر لرفع سشعر ألطاقة
دعا وزير ألطاقة مصشطفى قيطو Êأمسس مسشتهلكي ألكهرباء ألكبار أ ¤عقلنة أسشتهÓكهم مششÒأ أ ¤ألششروع ‘ « تفك»Ò
لك ÌأسشتهÓكا للطاقة ألسشعر أ◊قيقي لهذه
على مسشتوى ألوزأرة يطبق على أŸدي ÚأŸتوسشط أو ألطويل حتى تدفع ألفئات أ أ
ألطاقة أي دون ألسشتفادة من دعم ألدولة.
دع -ا وزي -ر ال -ط-اق-ة مصس-ط-ف-ى ق-ي-ط-و ،Êأامسس،
أان البلدان اŸعنية با’تفاق حول تخفيضس اإ’نتاج
ت -ت -ج -ه ن -ح -و صس-رام-ة أاك ‘ ÈاحÎام حصسصس-ه-ا
مسستهلكي الكهرباء الكبار إا ¤عقلنة اسستهÓكهم،
ا’نتاجية.
مشسÒا إا ¤الشسروع ‘ « تفك »Òعلى مسستوى الوزارة
وأاضساف أانه «إاذا توصسلنا إا ¤احÎام ا◊صسصس
يطبق على اŸدي ÚاŸتوسسط أاو الطويل حتى تدفع
بنسسبة  % ١٠٠فإان اأ’سسعار سستبقى معقولة».
الفئات اأ’ك ÌاسستهÓكا للطاقة السسعر ا◊قيقي
أام -ا اأ’م Úال -ع -ام ل -ل-م-رك-زي-ة ال-ن-ق-اب-ي-ة ع-ب-د
لهذه الطاقة أاي دون ا’سستفادة من دعم الدولة.
اÛيد سسيدي السسعيد الذي كان حاضسرا ‘
وخÓل حفل تسسليم قرار تعي Úمدير اŸنطقة
اللقاء فقد دعا إا« ¤اهتمام أاك »Èباإ’طارات
الشس -رق -ي-ة وتسس-ل-ي-م اŸه-ام ل-ع-دة م-دي-ري-ن م-ك-ل-فÚ
ا÷زائرية.
بالتوزيع نظم من طرف الشسركة الوطنية لتوزيع
وتابع يقول «إاننا ’ نو‹ ا’هتمام وا’حÎام
الكهرباء والغاز أاشسار قيطو Êإا « ¤تبذير» الكهرباء
الكافي Úبإاطاراتنا لذلك يجب وضسع حد لتنقل
ال -ذي ’ ي -زال يضس -ر ب -اÿزي -ن -ة ال -ع-م-وم-ي-ة بسس-بب
اإ’ط -ارات ل -ل-مضس-ي بسس-رع-ة ‘ ›ال ال-ت-ن-م-ي-ة،
اŸب-ال-غ الضس-خ-م-ة ال-ت-ي ي-ت-م إان-ف-اق-ه-ا سس-ن-ويا لدعم
Óط-ار ا÷زائ-ري ب-ع-ده
ح -يث ي-ن-ب-غ-ي أان ن-ع-ي-د ل -إ
أاسسعار الطاقة.
البشسري والتسسيÒي».
وق -ال ال -وزي -ر ‘ ه -ذا الصس -دد إان -ه « ‘ ي -ول -ي -و
من جانبه أاوضسح قيطو Êأان «اسستقرار اŸورد
اŸاضسي وصسلنا إا ¤الذروة ‘ اسستهÓك الكهرباء إاذ
البشسري يشسكل ﬁور خارطة طريق ا◊كومة».
ق- - -درت بـ  ١٣٩٠٠م -ي -غ-اوات و ⁄ي-ب-ق شس-ي-ئ Áك-ن
‘ ذات السسياق أاكد الرئيسس اŸدير العام
اسستهÓكه .وقد “كنت سسونلغاز من تسسي Òالوضسع
للشسركة ا÷زائرية لتوزيع الكهرباء والغاز مراد
وتفادي اللجوء إا ¤قطع الكهرباء حيث توصسلت إا¤
إانتاج  ١٠٠٠ميغاوات إاضسافية ‘ ظروف صسعبة جدا فصسل الصسيف فقد أاشسار الوزير إا ¤التبذير الذي لعجال أان ا◊ركة الكبÒة التي شسملت  ١٦مديرية
ل- -ل- -ت -وصس -ل إا ١٤٠٠٠ ¤م -ي -غ -اوات م -ق-اب-ل  ١٣٠٠٠يدفع باŸؤوسسسسة إا ¤إانتاج كميات إاضسافية تكلف توزيع و  ٧٢وكالة Œارية سستضسمن تكف ÓأاكÈ
مÓي Òالدو’رات/سسنويا.
باحتياجات الزبائن.
ميغاوات ‘ سسنة .»٢٠١٦
كما أاضساف يقول إانه ‘ سسنة «  ٢٠١٨يجب إانتاج
وتشس Òحصس -ي -ل -ة ل -لشس-رك-ة ا÷زائ-ري-ة ل-ت-وزي-ع
وأاضساف الوزير أان هذا ا’سستهÓك القياسسي
ج -اء ن -ت-ي-ج-ة ا◊رارة الشس-دي-دة ال-ت-ي م-ي-زت فصس-ل  ٢٠٠٠ميغاوات إاضسافية من الكهرباء وهذا سسيكلفنا ال -ك -ه -رب -اء وال -غ -از ق -دمت ب -ه-ذه اŸن-اسس-ب-ة إا¤
الصسيف بل هو أايضسا نا œعن « التبذير» الذي ’ اسستثمارا شسام Óما ب ٣ Úإا ٤ ¤مليار دو’ر».
تسسجيل عجز بقيمة  5٠.٨مليار دج خÓل ٢٠١٦
‘
ا
ه
ل
« غ Òأان هذه القيمة اŸالية Áكن اسستغÓ
ورق- -م أاع- -م -ال ق -در بـ  ٢٦٧.٢م -ل-ي-ار دج ودي-ون
يزال Áيز اسستهÓك حوا‹  ٦مليون زبون من أاصسل
قطاعات أاخرى إاذا توصسلنا إا ¤عقلنة اسستهÓكنا قدرت بـ  55مليار دج.
 ٩مليون تضسمهم الشسركة.
و‘ لقاء صسحفي عقب هذا ا◊فل صسرح الوزير اÿاصس بالكهرباء»ـ حسسب الوزير.
أاما زبائن الشسركة فقد قدر عددهم ‘ ٢٠١٦
وإاضسافة إا ¤ذلك فإان الغاز اŸسستعمل ‘ إانتاج ب-ح-وا‹  ٩م-ل-ي-ون ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-كهرباء وحوا‹ 5
« نحن نبذر كثÒا وإاذا اسستمر الوضسع على هذا
اŸنوال فإاننا سسÔاجع السسعر بشسكل يجعل الزبائن هذه الطاقة Áكن اقتصساده وتصسديره ‡ا سسيدر مليون بالنسسبة للغاز.
يدفعون أاك ،»Ìمضسيفا أان «الفئات الهشسة سستسستمر عمÓت صسعبة للبلد حسسب السسيد قيطو Êالذي
‘ دفع السسعر اŸدعم غ Òأان اأ’ثرياء سسيدفعون أاشسار إا ¤أانه مقابل قوة إانتاجية كهربائية تقدر
بـ ١٤٠٠٠ميغاوات ‘ ا÷زائر تنتج موريتانيا ٤٠٠
السسعر اأ’صسلي».
وأاكد أانه  ⁄يتقرر «حاليا» رفع اأ’سسعار حتى ميغاوات واŸغرب  ٦٠٠٠ميغاوات و تونسس ٤٠٠٠
ميغاوات.
بالنسسبة للمسستهلك Úالكبار.
وأاخ- -ت- -ت -م ي -ق -ول إان «اأ’سس -ع -ار اŸن -خ -فضس -ة ‘
وأاوضسح وزير الطاقة من جهة أاخرى أانه « ’
يوجد اآ’ن أاي قرار يخصس رفع سسعر الكهرباء أاو ا÷زائر تشسجع على ا’سستهÓك».
و‘ رده ع- -ن سس -ؤوال ح -ول سس -بب ال -ع -ج -ز ال -ذي
الطاقة بشسكل عام» ،مضسيفا أان اŸشسروع التمهيدي
لقانون اŸالية  ’ « ٢٠١٨ينصس حاليا على رفع سسعر سسجلته الشسركة ا÷زائرية لتوزيع الكهرباء والغاز
الذي ناهز قيمة  5١مليار دج ‘ سسنة  ٢٠١٦أاكد
الطاقة».
واعتمادا على اأ’رقام كشسف الوزير أان ا÷زائر الوزير أان هذه النتيجة «بديهية Ãا أاننا ننتج بتكلفة
 ١١.٤٣دج للكيلواط سساعي ونبيع بـ  ٤دج أاي أان
توجد ضسمن بلدان اŸنطقة والعا ⁄اأ’قل تكلفة.
وعلى سسبيل اŸثا‹ قال قيطو Êإان ا÷زائر الدولة تتكفل بـ  ٨دج للكيلواط سساعي».
وأ’جل مواجهة هذه الوضسعية -يضسيف الوزير-
ت-دف-ع  ١,٧٧دج ل -ل -حصس -ة اأ’و ¤م -ن ا’سس-ت-هÓ-ك
ال-ك-هربائي ( ٢5٠إا 5٠٠ ¤ك-ي-ل-وات) ال-ذي ي-خصس يجب أان يكون لنا –كم أافضسل ‘ التكاليف.
ب-خصس-وصس اإ’ج-راءات ال-ت-ي سس-ت-ت-خذها الوزارة
الفئات الهشسة مقابل  ‘ ٩,٠٦اŸغرب و ‘ ٣,٣٩
تونسس أاما ا◊صسة الثانية التي تخصس اسستهÓكا أاشسار قيطو Êإا ¤أان أابوابا مفتوحة حول الوكالة
متوسسطا فتقدر بـ  ٤دج للكيلوات سساعي ‘ ا÷زائر الوطنية لتثم Úموارد اÙروقات سستنظم ‘ شسهر
مقابل  ١٠,٧دج ‘ اŸغرب و  ٧دج ‘ تونسس ‘ سسبتم ÈاŸقبل با÷زائر العاصسمة (على مسستوى
ح Úأان ا◊صسة  ٤التي تضسم اŸسستهلك Úالكبار اŸركز الدو‹ للمؤو“رات بنادي الصسنوبر) بحضسور
تقدر بـ  ٤دج ‘ ا÷زائر و  ١5,٩٨دج ‘ اŸغرب سسفراء ومتعامل Úعمومي Úوطني Úوذلك للتعرف
ع -ل -ى م-ه-ام ه-ذه ال-وك-ال-ة ‘ آاف-اق ال-ع-ودة أ’ع-م-ال
 ١٤دج ‘ تونسس.
وحسسب قوله دائما فإان « التفك Òحول اأ’سسعار ا’سستكشساف والبحث ‘ اÛال اŸنجمي.
كما أاعلن أان الوكالة تسستعد إ’طÓق اŸناقصسة
يجب أان يرتكز على ا◊صسة الرابعة أاي اŸسستهلكÚ
ال-وط-ن-ي-ة وال-دول-ي-ة اÿامسس-ة Ÿن-ح م-ن-اطق للبحث
الكبار».
و’ ي- -ن- -حصس -ر ال -ف -ارق ب Úأاسس -ع -ار ال -ط -اق -ة ‘ واسس -ت -كشس -اف اÙروق -ات دون ت -ق -د Ëأاي ت -اري-خ
ا÷زائر و البلدان اÛاورة ‘ قطاع الكهرباء بل لذلك.
Áسس أايضسا الوقود Ãا أانه على أاسساسس اسستهÓك
سسنوي يقدر بـ  ١5مليون طن فإان ا÷زائر تطبق
أارخصس اأ’سسعار باŸنطقة.
وعلى سسبيل اŸثال فإان متوسسط سسعر البنزين
حدد بـ  ٣٢دج /لل ‘ Îح Úأانه يكلف ‘ الواقع
 ١٢5دج للدولة .و‘ اŸغرب يقدر البنزين بـ ٨5
و‘ رده ع -ل -ى سس -ؤوال ح -ول ا’ج -ت -م -اع اŸق -ب-ل
دج/لل Îوتونسس بـ  ٦٧دج حسسب قوله.
Ÿن -ظ -م -ة ال-دول اŸصس-درة ل-ل-ن-ف-ط أاوب-يك اŸزم-ع
وبخصسوصس اإ’نتاج الكهربائي لسسونلغاز خÓل عقده ‘  ٢٢سسبتم ÈاŸقبل ،بفيينا ،ذكر قيطوÊ

العدد
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مسساهل يسستقبل سسف Òروسسيا ا÷ديد
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أسش- -ت- -ق- -ب- -ل وزي- -ر ألشش -ؤوون
أÿارج - -ي - -ة ،ع- -ب- -د أل- -ق- -ادر
مسش - -اه - -ل ،أمسس ،ب - -ا÷زأئ - -ر
أل-ع-اصش-م-ة ،إأي-غ-ور بيلياييف،
أل- -ذي سش- -ل- -م ل- -ه نسش- -خ- -ا ع- -ن
أورأق أعتماده سشفÒأ مفوضشا
فوق ألعادة لفيدرألية روسشيا
ل-دى أ÷م-ه-ورية أ÷زأئرية
أل- -دÁق -رأط -ي -ة ألشش -ع -ب -ي -ة»
حسشبما أفاد به بيان للوزأرة.

أكدأ على إأرأدة ألبلدين ‘ تعزيز ألعÓقات ألثنائية

وزير اÛاهدين يسستقبل سسف Òدولة قطر

أأكد وزير أÛاهدين ،ألطيب
زيتو ،Êلدى أسشتقباله ،أأمسس،
Ãقر ألوزأرة لسشف Òدولة قطر
ب---ا÷زأئ---ر ،أب--رأه--ي--م ب--ن ع--ب--د
أل-ع-زي-ز ألسش-هÓ-وي ،ع-ل-ى أإرأدة
أل--ب-ل-دي-ن م-ن أأج-ل أل-ع-م-ل ع-ل-ى
دع----م أل----عÓ----ق----ات أل---ث---ن---ائ---ي---ة
وت-ع-زي-زه-ا وت-طويرها ،حسشبما
أأفاد به بيان للوزأرة.
واأوضسح ذات اŸصسدر اأن الطرفÚ
«عÈا ع---ن ارت---ي---اح---ه--م--ا Ÿسس--ت--وى
عÓقات التعاون القائمة واأكدا على
اإرادة قيادة البلدين من اأجل العمل
على دعم هذه العÓقات الوثيقة
وت--ع--زي--زه--ا وت--ط--وي-ره-ا Ãا ي-خ-دم
مصسلحة الشسعب Úالشسقيق.»Ú
ك-----م----ا اسس----ت----ع----رضس ال----ط----رف----ان

«العÓقات اŸتميزة ب Úا÷مهورية
ا÷زائرية ودولة قطر».

مششرفا على أختتام ألتظاهرة وزأر ﬂيمي ألكرمة وألقادوسس

ولد علي :اıيمات الصسيفية ناجحة بكل اŸقاييسس
ارتياح وسسط اŸشسارك Úللتنظيم اÙكم

 33مليار دج خسسائر ‘ شسبكة
التوزيع خÓل شسهري جويلية وأاوت

نبيلة بوقرين

طلبات ألتقاعد ألنسشبي ودون ششرط ألسشن

تصسفية حوا‹  8000ملف من قطاع الÎبية قيد ا’نتظار
أاع -ل -ن الصس -ن -دوق ال-وط-ن-ي ل-ل-ت-ق-اع-د أان ح-وا‹
 ٨.٠٠٠ملف Ÿوظفي قطاع الÎبية الوطنية كانوا
قد أاودعوا طلبات التقاعد النسسبي ودون شسرط
السسن قبل تاريخ  ٣١ديسسم ،٢٠١٦ Èقد ” اإ’نتهاء
من معا÷تها أاول أامسس اأ’حد وسسيبلغ أاصسحابها
بتصسفية معاشساتهم خÓل ا’يام اŸقبلة ،حسسب ما
أافاد به أامسس بيان لهذه الهيئة.
وأاوضسح ذات اŸصسدر أان اأ’مر يتعلق بـ»حوا‹
ثمانية آا’ف ( )٨.٠٠٠ملف موزع على  ١٢و’ية،
سسيتلقى اŸعنيون تبليغ تصسفية معاشساتهم خÓل
اأ’يام اŸقبلة من قبل مصسالح الصسندوق الوطني
ل-ل-ت-ق-اع-د ،وال-ت-ي سس-خ-رت ك-اف-ة ال-وسس-ائ-ل البشسرية
واŸادية الضسرورية قصسد اسستكمال هذه العملية».

و‘ ه -ذا السس -ي -اق ،ي -ع -ل -م الصس -ن -دوق ال -وط -ن -ي
للتقاعد بأان «عملية معا÷ة آاخر ملفات طلبات
التقاعد النسسبي ودون شسرط السسن التي ” إايداعها
من طرف موظفي قطاع الÎبية قبل تاريخ ٣١
ديسسم ،٢٠١٦ Èباعتباره آاخر أاجل قبل دخول حيز
التنفيذ القانون رقم  ١5-١٦اŸؤورخ ‘  ٣١ديسسمÈ
 ٢٠١٦اŸعدل واŸتمم للقانون رقم  ٨٣/١٢اŸؤورخ
‘  ٢يوليو سسنة  ،١٩٨٣قد ” ا’نتهاء من تصسفيتها
مسساء اأ’حد  ٢٧أاوت  ٢٠١٧على مسستوى الوكا’ت
اÙلية للصسندوق».
وأاك -د الصس -ن -دوق أان ه -ذه اŸل-ف-ات ك-انت «ق-ي-د
ا’ن -ت -ظ -ار أ’سس -ب -اب ت -ت -ع -ل -ق أاسس -اسس -ا ب -اسس-ت-ك-م-ال
اإ’جراءات والوثائق اإ’دارية غ ÒاŸسستكملة.

أششرف وزير ألششباب وألرياضشة
ألهادي ولد علي أمسس على أختتام
أıي- -م -ات ألصش -ي -ف -ي -ة أل -ت -ي دأمت
أك Ìمن ششهرين وكان ذلك خÓل
ح - -ف - -ل ك - -ب Òن- -ظ- -م ع- -ل- -ى شش- -رف
أŸشش - -ارك Úم - -ن أط - -ف - -ال أ÷ن- -وب
وأل - -هضش - -اب أل - -ع - -ل - -ي - -ا ب - -ال- -ق- -ري- -ة
لف-ري-ق-ي-ة بسش-ي-دي ف-رج ب-حضش-ور
أ أ
كل ألفاعل ‘ Úهذأ أŸوعد ألكبÒ
أل - - -ذي ع - - -رف ‚اح ك - - -ب Òه- - -ذه
ألسش- - -ن- - -ة.ج- - -رى ه- - -ذأ Ãرأف - -ق - -ة
حصش- -ري- -ة م- -ن ج- -ري -دة «ألشش -عب»
أل- -ت- -ي غ- -طت ك- -ل ن- -ق -ط أل -زي -ارة
وعرضشت تفاصشيلها.
سس-ب-ق ح-ف-ل ا’خ-ت-ت-ام زي-ارة م-ي-دان-ية
لولد علي قادته لكل من ﬂيم الكرمة

ب -و’ي -ة ب -وم -رداسس ح -يث ك -رم خÓ-ل-ه-ا
’نشس - -ط - -ة
اŸت- - -ف- - -وقﬂ ‘ Úت - -ل - -ف ا أ
ال -ري -اضس-ة ،ال-ف-ك-ري-ة ،ال-ث-ق-اف-ي-ة ب-ه-دف
تشس- -ج- -ي- -ع- -ه- -م ع- -ل- -ى ب -ذل اŸزي -د م -ن
اÛه-ود مسس-ت-ق-ب Ó-ل-ت-ط-وي-ر م-واه-ب-هم
لكي يسستفيد منها اÛتمع ،كما تنقل
إا ¤شس -اط -ئ ال -ق -ادوسس ب-ال-ع-اصس-م-ة ودع
’ط - -ف - -ال اŸت- -واج- -دي- -ن ب- -ه
خ Ó- -ل - -ه ا أ
’جواء الرائعة التي صسنعوها
وشساركهم ا أ
رفقة كل من مدير الشسباب والرياضسة
للعاصسمة طارق كراشس.
أاك- -د ول- -د ع- -ل- -ي ‘ تصس- -ري -ح خ -اصس
÷ري - -دة «الشس - -عب» أان - -ه ج - -د مسس - -رور
ل -ل-ظ-روف ال-ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة ل-ك-ل اıي-م-ات
الصس -ي -ف -ي-ة «اıي-م-ات الصس-ي-ف-ي-ة ل-ه-ذا
اŸوسسم جرت ‘ ظروف جد رائعة وأانا
جد مرتاح لنتيجة العمل الكب Òالذي
قام به الفاعلون ‘ الوزارة  ،كل و’يات

’ننا “كنا من إادخال الفرحة
الوطن ،أ
’طفال الذين جاؤووا من
لقلوب هؤو’ء ا أ
ا÷نوب ا÷زائري والهضساب العليا على
أاربعة مراحل ما سسمح لعدد كب Òمنهم
با’سستفادة من هذه العملية القيمة».
أاضساف الوزير «صسحيح هناك نقائصس
’يجابيات
و’ Áكننا أان ننكرها إا’ أان ا إ
أاك Èبكث Òبدليل البهجة والسسرور عند
’طفال الذين اسستفادوا من العملية،
كل ا أ
ح -يث ف -رح-وا ك-ثÒا ب-ت-واج-ده-م ضس-م-ن
اıيمات الصسيفية التي تدخل ‘ إاطار
ب-رن-ام-ج رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة السس-يد عيد
ال -ع -زي -ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،وت-ن-ف-ي-ذا ل-ق-رارات
’ول أاحمد أاويحي ،بهدف تقوية
الوزير ا أ
الروح الوطنية عند كل أابناء ا÷زائر من
خÓ- -ل ت -ب -ادل اÈÿات وال -ت -ع -ارف بÚ
الو’يات لكي نبني وطنا قويا ومتماسسكا
’خوة والوطنية».
تربطه أاسسسس ا أ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الثÓثاء  ٢٩أاوت  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٠٧ذي الحجة  ١٤٣٨هـ

مؤوكدأ حرصسه على ألقيام بالوأجب ألدسستوري على أكمل وجه

دربال :هيئة مراقبة النتخابات تعززت بصشÓحيات لضشمان الششفافية
حماية صسوت أŸوأطن تكريسس ◊رية ألختيار وألسستقرأر ألسسياسسي
قال رئيسس ألهيئة ألوطنية ألعليا Ÿرأقبة ألنتخابات عبد ألوهاب دربال ،أمسس ،إأن ألهيئة تعززت بصسÓحيات وأسسعة مؤوخرأ،
سستمسسح لها بفرضس مزيد من ألشسفافية وألتحسس Úعلى ألنتخابات أÙلية ألقادمة ،مؤوكدأ حرصسه على حماية صسوت أŸوأطن
من أجل تكريسس حرية ألختيار وضسمان ألسستقرأر ألسسياسسي للبÓد.

جÓل بوطي
أاوضضح دربال أان الهيئة بحاجة
إا ¤م- - -زي- - -د م- - -ن ال- - -تشض - -ج - -ي - -ع
والصض Ó-ح -ي -ات ال -واسض-ع-ة ل-ل-ق-ي-ام
بعملها على أاكمل وجه ،وهو ما
ن-ط-ل-ب-ه دائ-م-ا،ل-ف-رضض م-زي-د م-ن
ال-رق-اب-ة الشض-رع-ي-ة ع-ل-ى ال-ع-م-لية
ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة ،م-ؤوك-دا ع-ل-ى أاه-مية
مشض -ارك -ة اÛت-م-ع اŸد Êال-ذي
يعت Èجزءا هاما ‘ الهيئة.
دربال و‘ تصضريح للصضحافة
على هامشض انعقاد الدورة الثانية
ل - -ل - -ه - -ي- -ئ- -ة ب- -ف- -ن- -دق ا’وراسض- -ي
بالعاصضمة أاكد حرصض الهيئة على
ال-ق-ي-ام ب-واج-ب-ه-ا ال-دسضتوري على
أاك - -م- -ل وج- -ه ،وح- -م- -اي- -ة صض- -وت
اŸواطن من أاجل تكريسض حرية
ا’خ- -ت- -ي- -ار ،ق- -ائ  »Ó-إان ذلك ه -و
ال-ط-ري-ق اأ’سض-ل-م ن-ح-و ان-ت-خ-ابات
شضفافة ونظيفة».
أاك- -د رئ- -يسض ه- -ي- -ئ -ة م -راق -ب -ة
ا’نتخابات أان ضضمان ا’سضتقرار
السض -ي -اسض -ي ‘ ال -ب Ó-د ي -أات -ي م -ن
خÓ- -ل ضض- -م- -ان ن- -زاه -ة اŸوع -د
ا’ن-ت-خ-اب-ي اÙل-ي ال-ق-ادم ،وهو
م -ا سض -ت -ع -م -ل ع -ل-ي-ه ال-ه-ي-ئ-ة ب-ك-ل
صض -رام -ة ان -ط Ó-ق-ا م-ن م-ب-ادئ-ه-ا
وواجبها الدسضتوري ،مشضÒا إا¤
ا’سض- -ت -ع -داد ال -ت -ام Ÿوع -د الـ ٢٣
نوفم Èالقادم.
رغ -م الصض Ó-ح -ي -ات ال -واسض -ع-ة
ال -ت -ي –ظ-ى ب-ه-ا ه-ي-ئ-ة م-راق-ب-ة
ا’نتخابات ،إا’ أان دعوة دربال
ا÷ه- -ات ال- -وصض- -ي -ة إا ¤م -ن -ح -ه -ا
صض Ó-ح -ي -ات أاوسض -ع ’ ي -خ -ل-و م-ن
كلمة يلقيها ‘ كل مناسضبة يلتقي
فيها ‡ثلي اإ’عÓم ،موضضحا أان
الهيئة بحاجة دائمة إا ¤التشضجيع
والدعم اŸسضتمر للقيام Ãهامها
على أاكمل وجه.
‘ سض -ي -اق م -تصض-ل ث-م-ن درب-ال
اسض - -ت - -ج - -اب- -ة وزارة ال- -داخ- -ل- -ي- -ة
وا÷م- -اع -ات اÙل -ي -ة وت -ه -ي -ئ -ة
اإ’ق -ل -ي -م Ÿراج -ع -ة ال -ع -دي-د م-ن
اأ’م- -ور اŸت- -ع- -ل- -ق- -ة ب -ال -ع -م -ل -ي -ة

ا’نتخابية» ،على غرار “كÚ
ال -ه -ي -ئ -ة م -ن ال -ق -ي -ام ب -إاج-راءات
اسض-ت-م-ارة ج-م-ع ال-ت-وق-ي-ع-ات ال-تي
ق- -ال إان- -ه- -ا ل- -ن ت- -ك- -ون م- -وح- -دة
Óح -زاب السض -ي -اسض -ي-ة وال-ق-وائ-م
ل -أ
ا◊رة ‘ ا’ن -ت -خ -اب -ات اÙل -ي-ة
اŸقبلة.
كما دعا دربال أاعضضاء الهيئة
إا ¤ضض -رورة ا’سض-ت-م-رار واإ’ب-ق-اء
ع -ل -ى ن-فسض ال-ع-زÁة وال-تضض-ح-ي-ة
التي أاثبتوها ‘ تشضريعيات ماي،
منوها بالتحديات التي يتحملها
أاعضض- -اء ال- -ه- -ي- -ئ- -ة وال- -دور ال -ذي
ي-ل-ع-ب-ون-ه ع-ل-ى السض-احة السضياسضية
م - -ن أاج - -ل –ق - -ي- -ق م- -رور آام- -ن
للجزائر نحو مرحلة جديدة أاكÌ
اسضتقرارا و‰اء.
شضدد اŸتحدث ‘ دعوته إا¤
ا’لتزام بكل حيادية ،معتÈا أان
ا’نتخابات اÙلية رهان ينبغي
رفعه أامام الرأاي العام الداخلي
وال -دو‹،ع -ل-ى ضض-وء ال-دور ال-ذي
ي- -ن- -ب -غ -ي أان ت -ل -ع -ب -ه ا÷م -اع -ات
اÙل- - -ي- - -ة ل- - -ت- - -جسض- - -ي - -د ‰وذج
اق- -تصض- -ادي ي- -رق- -ى إا ¤مسض- -ت -وى
ت -ط-ل-ع-ات اŸواط-ن» ،مضض-ي-ف-ا أان
«م- -ا Áك- -ن أان ت -ق -دم -ه ال -ه -ي -ئ -ة
ل - -ل - -ج - -زائ - -ر ‘ ظ- -ل ال- -ظ- -روف

اإ’ق -ل -ي -م -ي -ة وال -دول -ي -ة الصض -ع -ب-ة
واÎŸدي -ة ه -و أان تسض -اه -م رف-ق-ة
شضركائها السضياسضي Úوا’عÓمÚ
واإ’داري ‘ Úضض - -م - -ان سض Ó- -م- -ة
ا’ختيار الذي يشضكل لب العملية
ا’نتخابية النزيهة.
وجه دربال كÓمه إا ¤الطبقة
السض- -ي- -اسض- -ي- -ة داع- -ي- -ا إاي- -اه -ا إا¤
ال -تضض -ام -ن ع -ل -ى إا‚اح ال-ع-م-ل-ي-ة
السض-ي-اسض-ي-ة م-ن خÓ-ل ال-تضض-ام-ن،
ل- -ت -ح -ق -ي -ق ال -ه -دف ال -دسض -ت -وري
اŸت -م -ث -ل ‘ ت -ن -ظ-ي-م ان-ت-خ-اب-ات
شض -ف -اف-ة ون-زي-ه-ة» ،مÈزا أاه-م-ي-ة
ال- -ت- -ع- -اون ب Úك- -ل ال -ف -اع -ل‘ Ú
ال- -ع- -م- -ل- -ي- -ة السض- -ي- -اسض- -ي -ة ‘ ك -ل
اŸواعيد ا’نتخابية ،موضضحا أان
«السضياسضي Úبصضفتهم اŸسضؤوولÚ
اأ’وائ -ل ع -ل -ى سض Ó-م -ة ال -ع -م-ل-ي-ة
ا’ن -ت-خ-اب-ي-ة ون-زاه-ت-ه-ا م-دع-وون
قبل غÒهم لتجنيد طاقاتهم من
أاجل تأام ÚاŸسضار ا’نتخابي.
–ضضÒا ’نتخابات اÛالسض
الشض-ع-ب-ي-ة وال-و’ئ-ي-ة ال-ق-ادم-ة أاكد
درب- -ال أان ال -ت -ج -رب -ة اŸك -تسض -ب -ة
جعلت من الهيئة أاك Ìقدرة على
ال- -ت- -ع- -ام -ل م -ع اأ’ح -داث ط -ي -ل -ة
ال-ع-م-ل-ي-ة ا’ن-ت-خابية» ،مشضÒا إا¤
أانه “ت «معا÷ة قانونية وفورية

لـ  5٧٠إاخطار وصضل الهيئة يوم
ا’قÎاع فقط منها  ٣٨إاخطارا
” رفعها إا ¤النائب العام».
ب -خصض -وصض ت -ق -اري -ر ال-ه-ي-ئ-ات
ال-دول-ي-ة ال-ت-ي راق-بت ا’نتخابات
ال- -تشض- -ري- -ع- -ي- -ة اŸاضض -ي -ة أاوضض -ح
اŸتحدث أان الهيئة تلقت تقارير
من طرف ثÓث هيئات ،ويتعلق
اأ’م- -ر ب- -ب- -ع- -ث- -ة اأ’· اŸت- -ح -دة
وا’–اد اأ’وروب - -ي وم - -ن - -ظ- -م- -ة
التعاون اإ’سضÓمي ،حيث انتقدت
ال -ت -ق -اري-ر ب-عضض ال-ن-ق-ائصض ال-ت-ي
عرفتها تشضريعيات ماي الفارط.
‘ هذا الصضدد قال إان أاهم
تقرير بالنسضبة للهيئة هو تقرير
ال -ب -ع -ث-ة اأ’م-ي-ة ال-ذي ت-ل-ق-ت-ه ع-ن
ط -ري-ق م-ن-دوب ا÷زائ-ر ال-دائ-م،
حيث دعت من خÓله إا ¤ضضرورة
دع-م ال-ه-ي-ئ-ة وتشض-ج-ي-عها ومنحها
م -زي -د م-ن الصضÓ-ح-ي-ات وه-و م-ا
تنادي به دائما ،إاضضافة إا ¤دعم
ال - -رق- -اب- -ة الشض- -رع- -ي- -ة وإاشض- -راك
العنصضر اŸد ،Êوإاشضراك العنصضر
النسضوي ودعوة اأ’حزاب لتفادي
وضض - -ع اÎŸشض - -ح- -ات ‘ ق- -وائ- -م
ا’ن -ت -خ -اب -ات ،ق-ائ »Ó-إان ت-ق-ري-ر
اŸنظمة اأ’‡ية مهم من ناحية
ال -ن -زاه -ة والشض -ف -اف -ي-ة ‘ إاع-داد
التقارير».
وف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ت-قرير منظمة
ال-ت-ع-اون اإ’سضÓ-م-ي ان-ت-ق-دت فيه
ضضعف اŸشضاركة ‘ ا’نتخابات،
وطريقة إاقفال الصضناديق ما يؤوثر
على نزاهة العملية ا’نتخابية‘ ،
ح Úحث تقرير ا’–اد اأ’وروبي
على إاشضراك اŸرأاة والشضباب ‘
ا◊ياة السضياسضية و ⁄يشضر “اما
إا ¤ال -ع -م -ل-ي-ة ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة حسضب
دربال.
خلصض اجتماع الهيئة اŸسضتقلة
Ÿراق-ب-ة ا’ن-ت-خ-اب-ات إا ¤ت-ن-ظيم
ندوات جهوية بكل من سضكيكدة
ووادي سض - - -وف وال - - -ع - - -اصض - - -م- - -ة
ومسض -ت -غ -ا ،Âل -ت -ك -وي-ن اإ’ط-ارات
واأ’عضض-اء –ضضÒا لÓ-ن-ت-خ-اب-ات
اÙلية القادمة.

قبل ألدخول ألجتماعي
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حراك كب ‘ ÒاŸششهد السشياسشي
ت -ع -يشس ألسس-اح-ة أل-وط-ن-ي-ة ‘
ألأيام ألأخÒة على وقع حرأك
م- -ك- -ث- -ف ،ي- -ت- -زأم -ن وأل -دخ -ول
ألج -ت -م -اع -ي أل -وشس-يك ،دخ-ول
ي -ت -م -ي -ز ع -ن سس -ال -ب -ق -ي -ة ك -ون -ه
سس-يشس-ه-د ع-دة ﬁط-ات ه-ام-ة ‘
م-ق-دم-ت-ه-ا ع-رضس ﬂط-ط ع-مل
أ◊كومة ،وقانون أŸالية لسسنة
 ، 2018وي- - - - - -اأت - - - - -ي ‘ وقت ”
ألشس - - - -روع ف - - - -ي - - - -ه رسس- - - -م- - - -ي- - - -ا
لÓ- - - -سس- - - -ت- - - -ع - - -دأدأت أÿاصس - - -ة
ب- -الن- -ت- -خ- -اب- -ات أÙل- -ي -ة ،ب -ع -د
أسس -ت -دع -اء رئ -يسس أ÷م -ه-وري-ة
للهيئة ألناخبة ،وضسبط تاريخ
أإج-رأئ-ه-ا أŸق-رر ي-وم  23نوفمÈ
أŸقبل.

فريال بوشسوية
دخ- - -لت ا◊ك - -وم - -ة وال - -ط - -ب - -ق - -ة
السض- -ي- -اسض- -ي- -ة واÛت- -م -ع اŸد‘ Ê
سضباق مع الزمن– ،سضبا ليسض فقط
للدخول ا’جتماعي ،واإ‰ا لÓأجندة
اŸكثفة للجميع ،ففي الوقت الذي
ت -ع -ك-ف ف-ي-ه ا◊ك-وم-ة ع-ل-ى –ضضÒ
ﬂط - -ط ع - -م - -ل ا◊ك - -وم- -ة ،ال- -ذي
يعرضضه الوزير ا’أول على الŸÈان
ب -غ -رف -ت -ي -هÃ ،ج -رد اف -ت -ت -اح السض-ن-ة
الŸÈانية الثنية من نوعها ‘ عمر
دسضتور  ، ٢٠١٦واŸقررة يوم الرابع
سضبتم Èالداخل اأي بعد اأيام عيد
ا’أضضحى مباشضرة ،والتحضض Òلقانون
اŸال -ي -ة ال -ذي ي -ع -رضض ب -دوره ع-ل-ى
الŸÈان للنقاشض واŸصضادقة ،بداأت
ا’أحزاب السضياسضية التحضض Òرسضميا
Ÿشض-ارك-ت-ه-ا ‘ ا’ن-ت-خ-ابات اÙلية
’سض- -ي- -م- -ا ب- -ع- -د اسض- -ت- -دع- -اء رئ -يسض
ا÷مهورية ،للهيئة الناخبة وانطÓق
عملية سضحب وثائق الÎشضح.
ق - -ب - -ل ذلك ك - -ل ا’سض - -ت - -ع - -دادات
اÿاصض- -ة ب- -ال- -دخ -ول ا’ج -ت -م -اع -ي
ال- -وشض- -يك ” ضض- -ب- -ط- -ه -ا ،وي -ن -ت -ظ -ر
اسض - -ت - -ق - -ب- -ال اŸدارسض ’أك Ìم- -ن ٩
مÓي Úتلميذ ‘ ،السضنة الدراسضية
ا÷ديدة  ٢٠١٨ /٢٠١٧التي تنطلق
بعد عيد ا’أضضحى ،فيما ناهز عدد
ال-ط-ل-ب-ة ال-ذي-ن ي-لتحقون با÷امعات

مليون و  ٦5٠األف طالب ،وبدورها
وزارة ال -ت -ع -ل -ي -م ال -ع-ا‹ ات-خ-ذت ك-ل
ال -ت -داب Òل -ن -ج -اح السض -ن -ة ا÷ام-ع-ي-ة
ا÷ديدة ،من خÓل توف ÒاŸقاعد
البيداغوجية ،وا’إيواء وكذا النقل،
وقبل ذلك التاأط Òلهذا الكم الهائل
من الطلبة ،و’أن هاجسض ا’كتظاظ
ي -خ -ي -م ‘ ك -ل م -رة ،ف -ان ال -وصض -اي-ة
ق -ررت م -ع -ا÷ت -ه م -ن خÓ-ل –وي-ل
الطلبة اإ ¤الو’يات اÛاورةÃ ،ا
يضض- -م- -ن م- -زاول- -ة دراسض- -ت- -ه- -م ب -ك -ل
اأريحية.
ا’ن-ت-خ-اب-ات اÙل-ي-ة اŸق-ررة ‘
غضض- -ون ن- -وف -م ÈاŸق -ب -ل ،ب -دوره -ا
سض- -اه- -مت ‘ ا◊راك ال -ذي ت -ع -يشض
على وقعه ا’أحزاب السضياسضية ،التي
تعول على هذه اÙطة ا’نتخابية
‘ ت- -ع- -زي- -ز م- -وق- -ع- -ه -ا ‘ السض -اح -ة
السض -ي -اسض -ي -ة ،ل-ت-ك-ون رق-م-ا ه-ام-ا ‘
اŸشض -ه -د السض-ي-اسض-ي ،وع-ل-ى ا’أرج-ح
فاأنها سضتشضهد مشضاركة قوية ’سضيما
ب -ع -د اإع Ó-ن ب -عضض ا’أح -زاب ،ال-ت-ي
قاطعت ا’نتخابات التشضريعية على
غ -رار ط Ó-ئ-ع ا◊ري-ات مشض-ارك-ت-ه-ا،
وسضتعمل كل ا’أحزاب على افتكاك
“ثيل لها باأك Èقدر من اÛالسض
الشض- -ع- -ب- -ي- -ة ال- -ب- -ل- -دي- -ة وال- -و’ئ- -ي- -ة،
واŸسضاهمة ‘ عملية التنمية التب
باتت ا÷ماعات اÙلية معنية بها
بصضفة مباشضرة.
ا÷ه-از ال-ت-ن-ف-ي-ذي ب-ق-ي-ادة ال-عائد
اأويحيى بدوره اأمام اأجندة مكثفة،
ع -ل -ى راأسض -ه-ا ت-ق-دﬂ Ëط-ط ع-م-ل
ا◊ك -وم -ة اأم -ام الŸÈان ب -غ-رف-ت-ي-ه،
بعد مصضادقة ›لسض الوزراء عليه
‘ م- -رح- -ل- -ة اأو ،¤ك- -م -ا ت -ت -ج -ه ك -ل
ا’أن -ظ -ار اإ ¤ق -ان -ون اŸال-ي-ة ل-لسض-ن-ة
ا÷ديدة  ٢٠١٨الذي يتزامن والعام
ال- -راب- -ع م- -ن ا’أزم- -ة ا’ق- -تصض -ادي -ة،
اŸن- - -ج- - -رة ع- - -ن الÎاج - -ع ا◊اد ‘
اأسض- - -ع- - -ار اÙروق- - -ات وب- - -ال - -ت - -ا‹
اŸداخيل منذ العام  ،٢٠١٤سضتعمل
ا◊كومة من خÓله على Œنيب اآثار
ا’أزمة وتخفيف عبء نتائجها على
اŸواطن ،Úمهمة ليسضت بالهينة ‘
ظل وضضع اقتصضادي ،اأقل ما يقال
عنه صضعب.

للكÎونية مشسروع يجب ضسبطه تقنيا وقانونيا
رخصسة ألبناء أ إ

طمار  :اإلسشراع ‘ اسشتكمال برنامج السشكن بإاششراك الفاعلÚ
لسسرأع ‘
لهمية ألتي يوليها ألقطاع للتشساور مع كل ألشسركاء ألفاعل ‘ Úميدأن ألبناء وألتعم ،Òبهدف أ إ
أبرز وزير ألسسكن وألعمرأن وأŸدينة عبد ألوحيد طمار ،أ أ
أسستكمال برنامج رئيسس أ÷مهورية وهو مليون و 600ألف وحدة سسكنية بعمرأن لئق وتوزيعها للتخفيف عن أŸوأطن ،مشسددأ على ضسرورة أحÎأم رزنامة ألعمل
لولويات وألوضسع أŸا‹.
وقيمته لتحضس Òخارطة ألطريق أÿاصسة بالوزأرة على أŸدى ألقصس ،ÒأŸتوسسط وألطويل ،على حسسب أ أ

سس ه ا م ب و ع م و شس ة
ا س ض ت ع ر ضض و ز ي ر ا ل س ض ك ن و ا ل ع م ر ا ن وا Ÿد ي ن ة ،
ل -دى اإشض -راف -ه ،اأمسضÃ ،ق-ر ال-وزارة م-ب-اشض-رة
س ض ل س ض ل ة م ن ا ل ت ش ض او را ت م ع ا ل شض ر ك ا ء ا ل فا ع ل Ú
‘ ال- -ق- -ط- -اع قصض- -د ت -ف -ع -ي -ل رخصض -ة ال -ب -ن -اء
ا’إلكÎونية ،عدة ورشضات تتضضمن ﬁاور التي
اأدرجت ‘ عملية البناء وا’إسضكان خاصضة ما
ي ت ع ل ق با ل ت ع م  ، Òل ت ج س ض ي د ها م ي د ا ني ا  ،ل ت ح ضض Ò
ورقة الطريق بالنسضبة للقطاع ،باإشضراك كل
ا ل ف ا ع ل  ‘ Úق ط ا ع ا لب نا ء و ا ل س ض ك ن  ،و ه ذ ا ب هد ف
م-واصض-ل-ة ب-رن-ام-ج رئ-يسض ا÷م-ه-وري-ة ل-لسض-ك-ن
با’إسضراع ‘ ا’إ‚از ومنح السضكنات للمواطن
‘ ج و ع م ر ا ’ Êئ ق ي ت و ف ر ع ل ى ا  Ÿس ض اح ا ت
ا  ÿض ض ر ا ء ،ا ل ن ق ل  ،و غ  Òه ا .
اأوضضح طمار ‘ هذا الصضدد ،اأن لقاء اأمسض
هو ا’أول مع اŸفكرين الذين Áثلون هيئة
اŸه -ن -دسض ÚاŸع -م -اري ÚواŸدن -ي Úوه -ي -ئ -ة
اŸه -ن -دسض ÚاÈÿاء ال -ع-ق-اري ،Úل-ل-ت-ف-ك‘ Ò
ا ‚ ا ز ا ل س ض ك ن و ف ق ا  Ÿع اي  Òو ‘ وق ت و ج ي ز ،
ب -دع -م م -ن ال -وزارة ال -وصض -ي -ة ال-ت-ي ت-ع-ط-ي-ه-م
ا ل ف ر ص ض ة ل ت ق د  Ëك ل ا ’ ق  Îا ح ا ت ا ل تي ت ن د ر ج
‘ ب -رن-ام-ج ع-م-ل ال-ق-ط-اع ل-ت-ح-ق-ي-ق اأه-داف
برنامج الرئيسض باأحسضن طريقة ،وسضيتبعه لقاء

ثا Êمع كل موؤسضسضات ا’‚از على حسضب
ت -ن -ظ -ي -م -ات -ه -م ،ل Ó-إسض -راع ‘ اإن -ت -اج وت -وزي -ع
السض -ك -ن -ات ،ي -ل -ي -ه ل -ق -اء ث -الث م -ع اŸن -ت-جÚ
اÙل -ي Úل -تشض -ج -ي -ع ا’إن -ت -اج اÙل-ي ال-وفÒ
واŸتنوع  ،قائ‰ »:Óنحهم مدة عشضرة اأيام
ون -ن-ت-ظ-ر اقÎاح-ات-ه-م ن-ت-ط-رق ل-ك-ل م-وضض-وع
ب -دق-ة ،م-رح-ل-ة Ãرح-ل-ة ،ي-جب
اإشضراك اÈÿاء».
اأضض -اف ال -وزي -ر اأن الشض -رك-اء
ال -ف-اع-ل ‘ Úالسض-ك-ن وال-ت-ع-مÒ
م-ط-ال-ب-ون ب-اإي-ج-اد ح-لول بديلة
ع -ن ال -ت-م-وي-ل اŸب-اشض-ر ب-نسض-ب-ة
 ١٠٠ب-اŸائ-ة ،بضض-رورة ت-ن-ف-ي-ذ
الشض - - -راك- - -ة ب Úال- - -ق- - -ط- - -اعÚ
ا ل ع م و م ي و ا  ÿا ص ض  ،و ال تف ك ‘ Ò
طريقة التسضي Òحتى نصضل اإ¤
عملية اŸدن اŸتحضضرة ،باإشضراك اŸواطن
بحثهم على ثقافة غرسض ا’أشضجار ‘ ﬁيطه
ال -ع -م -را ،Êوث-ان-ي-ا الÎك-ي-ز ع-ل-ى ال-ت-ك-وي-ن ‘
› ا ل ا ل ب نا ء و ح س ض ب ا ل ط ل ب  ‡ ،ا س ض ي س ض ا ه م ‘
ا م ت ص ض ا صض ا ل ب ط ا ل ة .
كشضف اŸسضوؤول ا’أول عن القطاع ‘ هذا
الشضاأن عن عمل تنسضيقي مع وزير التكوين
وال -ت -ع -ل -ي -م اŸه -ن -ي Úل -ت -جسض -ي -د ك-ل الÈام-ج
السض-ك-ن-ي-ة ،ب-ح-ك-م اأن ال-ب-ن-ى ال-ت-ح-ت-ية موجودة

يجب توجيهها حسضب الطلب ،وكذا ضضرورة
ال -ت -خصضصض ‘ ا÷ام-ع-ة ب-دل ا’ق-تصض-ار ع-ل-ى
ت ل ق  Úا ل ط ل ب ة ا ÷ ان ب ا ل ن ظ ر ي ف ق ط  ،و ه ذ ا
ب-ال-ت-نسض-ي-ق م-ع وزي-ر ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹ وال-بحث
العلمي.
موازاة مع ذلك ،تطرق طمار اإ ¤ورشضة
متعلقة باإحياء السضوق
ا’إي - - -ج- - -اري واأخ- - -رى
ب -اŸراف -ق ال -ع -م-وم-ي-ة
ق - - - -ائ Ó- - - -اأن- - - -ه م- - - -ن
اŸسض -ت-ح-ي-ل ال-ب-ق-اء ‘
ن ف س ض ا ل ن مط ا ل ع م ر ا Ê
‘ ك ل ا ل و ’ يا ت  ،و ’ بد
م- -ن ن- -ظ -رة ج -م -ال -ي -ة
ل -ل -م-راف-ق ال-ع-م-وم-ي-ة،
مشض -ددا ع -ل -ى ضض-رورة
اسض- -ت- -خ- -دام ا÷انب ا’ل- -كÎو ‘ Êال- -ق -ط -اع
لتخفيف ا’أعباء ا’إدارية على اŸواطن Ãنح
ر خ ص ض ا لب نا ء و م ت اب عة م ل ف ا ت ا لس ض ك ن  ،و ت ص ض ف ية
ا’أم- -ور ا’إداري- -ة ع Èا’نÎن- -يت دون ت- -ن- -ق -ل
اŸواطن.
قال الوزير اإنه ينبغي تشضجيع روح اŸبادرة
والسض -رع -ة ‘ ال -ت-ف-ك Òوضض-ب-ط الÈام-ج وك-ذا
ا ح  Îا م ا ل ر ز نا م ة و ا ل ه د ف  Ÿس ض تق ب ل ا ل ق ط ا ع ‘
› ا ل ا ل ب نا ء و ا ل ت ع م  ، Òك م ا – د ث ع ن ض ض ر و ر ة

عمل تنسشيقي
مع وزير التكوين
والتعليم اŸهنيÚ

اإعادة النظر ‘ قانون التعم ،Òوتكييفه مع
اŸتطلبات ا÷ديدة باإدراج التكنولوجيا.

ت شش ج ي ع ا Ÿه ن د س ش  Úا  Ÿع م ا ري Ú
وتنظيم اإطار نششاطهم
اأشضار وزير السضكن اإ ¤اأن اأهم ورشضة هي
اŸراق -ب -ة ‘ ال -ت -ع -م Òب -ح -يث اأن -ن -ا ن -ف -ت -ق-د
ıطط عملي للقضضاء على الفوضضى ،كما اأن
 ١٤و’ي -ة ’ ت -ت-وف-ر ع-ل-ى م-ف-تشض Úل-ل-ت-ع-م،Ò
وورشض- -ة ت -ه -ي -ئ -ة اŸدن ا÷دي -دة وا’أق -ط -اب
ا◊ضضرية ،كاشضفا عن برنامج ’إعادة تاأهيل
اŸدينة وتزويدها Ãرافق ترفيه وكمثال ”
اختيار حي بلكور وا◊امة ،بحكم اأنها مطلة
ع- -ل -ى واج -ه -ة ال -ب -ح -ر وا’أرضض -ي -ة م -وج -ودة،
’سضÎجاع العقار ،واإشضراك الوكالة الوطنية
للتعم ÒاŸكلفة بعملية التاأهيل ،وسضتعمل على
ه ذ ا ا ل  Èنا م ج خ ا ص ض ة ا  Ÿد ن ال ت ي ل ه ا و س ض ط
ق-د Ëم-ث-ل قسض-ن-ط-ي-ن-ة ووه-ران ،وحسض-ب-ه فاإن
ب ع ض ض ا Ÿر ا س ض ي م ‘ ه ذ ا ا  Ûا ل  ⁄ ،ت ط ب ق
م -ي -دان -ي-ا م-ث-ل اŸرسض-وم ال-ت-ن-ف-ي-ذي اŸت-ع-ل-ق
با ل ت د ا خ ل ‘ ا ل ن س ض ي ج ا ل ع م ر ا  Êا ل ق د. Ë
اأضض -اف ط -م -ار ي-ن-ب-غ-ي ال-ت-ف-ك ‘ Òرخصض-ة
البناء ا’إلكÎونية ،كونها مشضروع هام يجب

ض ض ب ط ه ت ق ن ي ا و ق ان و ن ي ا ق ا ئ  » : Óه نا ك ج ل س ض ة
عمل مع وزير الداخلية وا÷ماعات اÙلية،
ورئ -يسض ال -ب -ل -دي -ة ل -ه صض Ó-ح -ي -ات Ÿن-ح ه-ذه
الرخصضة».
باŸقابل اعت Èالوزير ،اأك Ìمن  ٧اآ’ف
مهندسض معماري قوة ضضاربة يجب تشضجيعها
وتنظيم ا’إطار الذي تنشضط فيه بالÎكيز على
الروؤية ا÷مالية باعتماد اŸسضابقات ’ختيار
اأحسض- -ن اإب- -داع ع- -م- -را ،Êق- -ائ Ó- -اإن ا’إب- -داع
ا÷ما‹ ‘ العمران ’ يتاأتى اإ’ عن طريق
ا  Ÿس ض اب ق ا ت ل ت ش ض ج ي ع ا ل ك ف ا ء ا ت .

»æWh

ألثÓثاء  2٩أوت  2017م
ألموأفق لـ  07ذي ألحجة  143٨هـ

«سسفينة الدلف »Úأاول مطعم عائم با÷ميلة ‘ العاصسمة

زعÓن :حان الوقت ’سستغÓل الواجهة البحرية للجزائر
منح  11رخصس اسستثمار ÿواصس بعدة مناطق سساحلية
لشسغال العمومية والنقل عبد الغني زعÓن عن منح  11رخصسة اسستغÓل للمسستثمرين ا÷زائري ÚلسستغÓل
كشسف وزير ا أ
لخرى اŸودعة من قبل خواصس سسيتم دراسستها
الواجهة البحرية ‘ ›ال الÎفيه والنزهة البحرية ،موضسحا أان الطلبات ا أ
وعملية تسسليم رخصس السستغÓل متواصسلة.

صشونيا طبة
أك -د أل -وزي -ر ع -ل -ى ه -امشس إأشض -رأف -ه ع -ل-ى
مرأسضيم وضضع حيز أÿدمة ألول مرة مطعم
عائم بولية أ÷زأئر «سضفينة ألدلف »Úعلى
مسضتوى ميناء جميلة بع Úبنيان ،موضضحا أنه
حان ألوقت لسضتغÓل ألÌوأت ألطبيعية ألتي
تزخر بها أ÷زأئر لسضيما ألوأجهة ألبحرية
ألتي “تد على  1200كلم ،مشضÒأ إأ ¤أن هذه
أŸشض -اري -ع أل -ه-ام-ة م-ن شض-أان-ه-ا أن تسض-اه-م ‘
أل -ن -ه -وضس ب -السض -ي -اح -ة أل -دأخ -ل -ي -ة وت -ط -وي -ر
ألقتصضاد ألوطني ل سضيما وأنها تندرج ‘
إأطار برنامج رئيسس أ÷مهورية .
أشضار زعÓن إأ ¤ألعائق ألذي كان يحول
دون منح ألÎأخيصس للمسضتثمرين أÿوأصس ‘
هذأ أÛال وأŸتمثل ‘ ألفرأغ ألقانو ،Êإأل
أن - -ه ح - -ال - -ي - -ا ” إأع- -ادة أل- -ن- -ظ- -ر ‘ أ÷انب
ألتنظيمي من خÓل أŸرسضوم ألتنفيذي ألذي
يعت Èسضندأ قانونيا يرتكز عليه لتنمية ›ال
ألÎفيه وألنزهة ألبحرية بكل أبعاده ،مضضيفا
أن ه - -ذأ أŸشض - -روع وسض - -ع إأ ¤إأ‚از م - -وأن- -ئ

ت-رف-ي-ه-ي-ة ل-ف-ائ-دة أل-ع-ائÓ-ت ع-ل-ى مسضتوى 14
ولية سضاحلية بعد أن كانت أ÷زأئر تتوفر
على ميناء ترفيهي وأحد .
أوضضح زعÓن أن ألنصس ألقانو Êسضاهم ‘
–ديد شضروط دقيقة وتنظيم كيفيات ‡ارسضة
هذأ ألنشضاط ألذي يتطلب مرأعاة ألسضÓمة
أل-ب-ح-ري-ة ل-ف-ائ-دة أل-وأف-دي-ن ع-لى هذه ألسضفن
وإأتباع مقاييسس أÿدمة ألعمومية ،موؤكدأ أنه
بناء على هذأ أŸرسضوم ” تسضليم  11رخصضة

أسضتغÓل من طرف أللجان أ÷هوية وألولئية.
أسض -ت -ط -اع ‘ م -رح-ل-ة أول-ي-ة  7مسضتثمرين
خوأصس ألظفر برخصضة مباشضرة ألعمل Áثلون
بعضس ألوليات ألسضاحلية منها وهرأن و عنابة،
‘ ح Úسضيتم منح ألرخصضة لـ  4مسضتثمرين
ح -ظ -يت ط -ل -ب -ات -ه -م ب -ال -ق-ب-ول ‘ وقت لح-ق
وأل-ع-م-ل-ي-ة مسض-ت-م-رة م-ن ق-ب-ل أل-ل-ج-ان أل-ك-ل-فة
بدرأسضة ملفات أŸسضتثمرين.
دعا ألوزير ألشضباب أŸسضتثمرين إأ ¤بذل
›ه -ودأت ك -بÒة ل -ت -ق -د Ëخ -دم -ات ن -وع -ي -ة
ت-ت-م-اشض-ى م-ع أŸق-اي-يسس أل-دول-ي-ة لسض-يما وأن
أسض- -ت- -غ Ó-ل أل -وأج -ه -ة أل -ب -ح -ري -ة ‘ أ÷زأئ -ر
سضيسضمح بالنهوضس بالسضياحة ألوطنية ،مشضددأ
ع- -ل -ى ضض -رورة أ◊رصس ع -ل -ى أ◊ف -اظ ع -ل -ى
نظافة أÙيط وسضÓمة ألزوأر وألنضضباط ‘
ألعمل لتحقيق نتائج جيدة.
فيما يخصس قضضية أ◊جاح أŸغادرين إأ¤
ألبقاع أŸقدسضة أوضضح ألوزير أن أŸشضكل ‘
تأاخ Òرحلتهم يعود إأ ¤عدم إأ“ام إأجرأءأت
أل -ت -أاشضÒة،م -ؤوك -دأ أن رئ -يسس أ÷م-ه-وري-ة ق-ام
بالتدخل حيث ” نقل  100حاج أمسس بطائرة
خاصضة .

شسراكة ب Úوزارتي البيئة والÎبية

ترسسيخ الثقافة البيئية لدى التÓميذ

مشس- -روع شس- -راك -ة م -ع وزارة الÎب -ي -ة
ال-وط-ن-ي-ة ‘ ›ال ال-ت-حسس-يسس ب-أاه-م-ي-ة
ا◊ف-اظ ع-ل-ى ال-ب-ي-ئ-ة ،ي-ت-م إاطÓ-ق-ه مع
بداية اŸوسسم الدراسسي ا÷ديد ،كشسفت
عنه وزيرة البيئة و الطاقات اŸتجددة
ف -اط -م -ة ال -زه -راء زرواط-ي ،ي-رم-ي إا¤
لجيال
ت-رسس-ي-خ الÎب-ي-ة ال-بيئية لدى ا أ
الصساعدة .

أŸسضتدأمة ،مشضÒة إأ ¤إأمكانية تعميمه إأ¤
وليات أخرى مسضتقب.Ó

 80باŸائة من النفايات Áكن
اسسÎجاعها

حياة  /ك
جددت ألوزيرة زروأطي  ،خÓل إأشضرأفها
ع -ل -ى أف-ت-ت-اح مشض-روع درأسض-ة ف-ع-ال-ي-ة أŸرك-ز
أŸت -ك -ام -ل Ÿع -ا÷ة أل-ن-ف-اي-ات «ح-ام-يسض-ي» ،
تأاكيدها على ضضرورة تغي Òألنظرة Ÿعا÷ة
أŸشضاكل ألبيئية و‘ مقدمتها مسضالة تسضيÒ
أل -ن -ف -اي -ات أل -ت -ي م -ا ت -زأل ت -ط-رح إأشض-ك-ال-ي-ة،
وت-ت-ط-لب آأل-ي-ات وق-ب-ل ذلك ت-غ-ي Òأل-ذه-نيات،
وألنظر إأ ¤ألبيئة كقضضية تعني أ÷ميع.

العاصسمة تطرح  3000طن
من النفايات يوميا
قالت زروأطي ‘ كلمتها «أردنا تعزيز أكÌ
ألشضرأكة مع ألكوري Úعن طريق وكالة «كيتي»،
م -ن خ Ó-ل مشض -روع أ◊ام -يسض -ي ب -ال-ع-اصض-م-ة،
باعتبار أن أألخÒة تعد وأجهة ألبلد ،وذلك
من خÓل نقل أÈÿة ألرأئدة جدأ لكوريا ‘

›ال تسض- -ي Òوم- -ع- -ا÷ة أل -ن -ف -اي -ات ‘ ه -ذه
أل -ولي-ة أل-ت-ي ت-ف-رز  3000ط-ن م-ن أل-ن-ف-ايات
يوميا .
وذكرت ‘ تصضريح للصضحافة عقب أللقاء،
أن أل-ع-اصض-م-ة ت-ت-وف-ر ع-ل-ى آأل-ي-ات وإأم-ك-ان-ي-ات
هائلة ‘ هذأ أÛال ،ويبقى من ألضضروري -
حسضبها  -ألنتقال إأ ¤مرحلة أخرى ،وهي
«كيف ‚عل من هذه ألنفايات موردأ للطاقة
وتكون خÓقة Ÿناصضب ألشضغل نظرأ للمادة
أألولية ألكثÒة وأŸتنوعة ألتي توفرها وÁكن
إأع -ادة ت -دوي -ره-ا وأسض-ت-ع-م-ال-ه-ا ك-م-وأد أول-ي-ة،
وتكون بدي Óللمحروقات ‘ إأطار ألقتصضاد
أألخضضر».
ولفتت ‘ سضياق متصضل إأ ¤أن هذه ألورشضة
أمامها  10أشضهر لوضضع كل ألÎتيبات أŸتعلقة
بتجسضيد هذأ أŸشضروع ،ألذي يندرج ‘ إأطار
أل-تسض-ي ÒأŸدم-ج ل-ل-ن-ف-اي-ات ،ل-ت-ح-قيق ألتنمية

نسسيب من باتنة:

وب- -ال- -رغ -م م -ن أه -م -ي -ت -ه -ا ‘ ›ال تسضÒ
ألنفايات ،إأل أن مرأكز ألردم ألتقني تعا Êمن
مشضاكل ،حسضب ألوزيرة ،ألتي أفادت أن عددأ
م-ن-ه-ا ق-د أسض-ت-ن-ف-ذ ط-اق-ة أسض-ت-ي-ع-ابه للكميات
أŸتفاقمة من ألنفايات ،ألتي Áكن أسضÎجاع
 ٨0باŸائة منها.
غ Òأن حل إأشضكالية أŸرأكز ألتقنية يطرح
بشض -دة «مسض -أال -ة أŸرأف -ق-ة ‘ قضض-ي-ة أل-تسض-يÒ
أŸدمج « ،وهنا ركزت ألوزيرة على عملية
ألفرز ألنتقائي ألتي تعد مرحلة أسضاسضية ‘
مسض-ار م-ع-ا÷ة أل-ن-ف-اي-ات وت-ث-م-ي-ن-ها ،كما أنها
تضضمن أسضتدأمة عمل مرأكز ألردم ألتقني،
ولذلك ترى أنه من ألضضروري إأعادة ألنظر ‘
كيفية تفعيل عمل هذه أألخÒة .
ومن جهته –دث سضف Òجمهورية كوريا
أ÷نوبية با÷زأئر عن أهمية أŸشضروع ،ألذي
تسض -اه -م ب Ó-ده م -ن خ Ó-ل -ه ‘ ت-ق-دŒ Ëرب-ة
متطورة ‘ ›ال تسضي Òمتكامل ألنفايات،
من خÓل تقنيات حديثة و متطورة ،تعتمد
على نقل أÈÿة وأŸعرفة  ،مشضÒأ إأ ¤أن
ألشضرأكة هذه تكرسس ألعمل ألثنائي ‘ ›ال
ألبيئة وإأدأرة ألنفايات .

التحويÓت الكÈى للمياه أاولوية ا◊كومة

نفى وزير اŸوارد اŸائية ،حسس Úنسسيب،
أامسس ،أاي- -ة ن- -ي- -ة Ÿسس -ح ال -دي -ون اŸسس -ت -ح -ق -ة
Ÿؤوسسسس -ة ا÷زائ -ري -ة ل -ل -م-ي-اه ع-ل-ى زب-ائ-ن-ه-ا،
مشسÒا إا ¤أان اŸاء باعتباره أاحد اŸواد الهامة
اŸسستفيدة من دعم اÿزينة غ Òمعني بتاتا
Ãا روج من إامكانية مسسح الديون.
أوضضح نسضيب خÓل زيارة عمل وتفقد قادته
لعاصضمة أألورأسس باتنة إأ ¤أن مشضكل مسضتحقات
أ÷زأئرية للمياه لدى ألبلديات ‘ طريقه إأ ¤أ◊ل
ب-اسضÎج-اع أل-دي-ون ب-ال-ت-نسض-ي-ق م-ع وزأرة أل-دأخ-ل-ي-ة
وأ÷ماعات أÙلية وتهيئة أإلقليم ،حيث شضرع ‘
إأيجاد صضيغ لسضÎجاعها بالتشضاور مع أألطرأف
أŸعنية وباسضتعمال كل ألطرق ألقانونية ،مشضÒأ إأ¤
أن ترأجع مدأخيل ألشضركة لن يؤوثر على “ويل
أŸشضاريع أŸقررة بالنظر لكونها مدرجة ضضمن
أألولويات .
بخصضوصس ألÈأمج ألسضتثمارية ،أكد ألوزير أن
ألتحويÓت ألكÈى أولوية ألقطاع حاليا ،مشضددأ
على ضضرورة ألتسضريع ‘ إأ‚از أŸشضاريع ‘ آأجالها
وب-ذل أŸزي-د م-ن أÛه-ودأت ل-ت-ل-ب-ي-ة أح-ت-ي-اج-ات
ألسضكان من مياه ألشضرب و–سض Úأÿدمة ألعمومية
‘ هذأ أÛال Ÿوأصضلة إأ‚از ألسضدود وإأعادة
ت-أاه-ي-ل شض-ب-ك-ات أل-ت-م-وي-ن Ãي-اه ألشض-رب وم-وأصض-ل-ة

مسسح ديون ا÷زائرية للمياه
أامر غ Òوارد إاطÓقا
ت-ع-ب-ئ-ة أŸوأرد أŸائ-ي-ة ب-ج-م-ي-ع أل-وسض-ائ-ل أŸم-ك-نة
سض- -ي- -م- -ا م -ن خ Ó-ل ب -ن -اء سض -دود وم -ع -ا÷ة أŸي -اه
أŸسضتعملة.
ع -اد نسض -يب خ Ó-ل ت -ل -ق -ي -ه ع-روضض-ا م-فصض-ل-ة
Ãختلف نقاط زيارته للتأاكيد على أنه سضيتم قبل

نهاية ألسضنة أ÷ارية  2017أسضتÓم  5سضدود جديدة
ع Èعدة وليات و–ويل أŸياه من سضد بوسضيابة
بولية جيجل إأ ¤سضد بني هارون Ãيلة لتزويد 6
وليات شضرقية منها باتنة ع Èسضد كدية Ÿدور،
م- -وضض- -ح- -ا أن ه- -ذأ أŸشض- -روع ألضض -خ -م سض -يسض -م -ح
Ãضض -اع-ف-ة مسض-اح-ة أÙي-ط-ات أŸسض-ق-ي-ة وم-ع-ه-ا
مضض -اع -ف-ة ألسض-ت-ث-م-ارأت ‘ ق-ط-اع أل-فÓ-ح-ة ،م-ن
خÓل طاقة أسضتيعابه وأŸقدرة بـ  40مليون مÎ
مكعب سضنويا ،وقدرة ضضخ تزيد عن  23ألف مÎ
مكعب ‘ ألثانية ،باإلضضافة إأ ¤مشضروع إأ‚از عدد
من ﬁطات تصضفية أŸياه أŸسضتعملة فضض Óعن
إأعادة تأاهيل شضبكات توزيع أŸياه.
أع -ط -ى أل -وزي -ر إأشض -ارة دخ -ول مشض -روع ﬁي -ط
ألسضقي ألفÓحي ببلدية ألشضمرة حيز أÿدمة لسضقي
أك Ìمن  7200هكتار وألذي تعول عليه ألدولة كثÒأ
ل-وضض-ع ح-د ÷ف-اف أألرأضض-ي أل-فÓ-ح-ي-ة ،وت-ط-وي-ر
عدة شضعب فÓحية ،كما تفقد بعدها ﬁطة تصضفية
أŸي -اه ب -ب -ل -دي -ة ف -م أل -ط -وب ح -يث وضض -ع مشض -روع
أل -ت -دع-ي-م ب-اŸي-اه ألصض-ا◊ة ل-لشض-رب ح-ي-ز أÿدم-ة
ل-ف-ائ-دة  3500نسض -م -ة ك -م-ا ت-ف-ق-د مشض-اري-ع أخ-رى
ببلديات أريسس وبوزينة وباتنة.

باتنةŸ:وششي حمزة
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عازمون على منح التسسهيÓت لÓسستثمار السسياحي
أاكد حسسان مرموري وزير السسياحة
والصسناعات التقليدية ،خÓل زيارة
ال-ع-م-ل ل-ولي-ة سس-ك-ي-ك-دة ،ع-ل-ى سس-عي
ال-دول-ة ب-دف-ع السس-ت-ث-م-ار السس-ي-اح-ي،
لجراءات الكفيلة Ãباشسرة
وتسسهيل ا إ
ل‚از ‘ ﬂتلف اŸشساريع خصسوصسا
ا إ
باŸناطق التوسسع السسياحي».
جاء ذلك إأثر طرح أنشضغالت Ÿسضتثمرين
خوأصس تتعلق بتعطل أŸشضاريع فيما يخصس
لدأري -ة أŸت -ب -ع -ة ،ك-م-ا أوضض-ح
لج -رأءأت أ إ
أإ
مرموري» أن ألدولة تشضجع على ألتمويل
أÿاصس ل -ل-مشض-اري-ع ،وع-دم ألق-تصض-ار ع-ل-ى
“وي- -ل أل- -دول- -ة « وأع- -ت Èوزي -ر ألسض -ي -اح -ة
وألصضناعات ألتقليدية ولية سضكيكدة «من
أهم ألوليات ألسضياحية– ،وز أك Èسضاحل
ع - -ل - -ى أŸسض- -ت- -وى أل- -وط- -ن- -ي بـ 146كلم،
وب-ام-تÓ-ك-ه-ا ل-ك-اف-ة أŸق-ومات ألتي Œعلها
قطبا سضياحيا بامتياز ،حيث عرفت توأفد
أŸصض -ط -اف Úع -ل -ى ألشض -وأط -ئ ق-ب-ل ن-ه-اي-ة
أŸوسضم ألصضيفي أ◊ا‹ أك Ìمن  ٨مÓيÚ
مصضطاف».
قال ألوزير «إأن عدد ملفات ألسضتثمار
أÿاصس أ÷اري إأ‚ازها ،بلغ  21ملفا بسضعة
نظرية تصضل إأ 3٨30 ¤سضرير ،وتوف17٨0 Ò
منصضب شضغل ،ويوجد  17ملفا قيد ألنطÓق
لدأرية،
لجرأءأت أ إ
ويوجد Ãرحلة إأ“ام أ إ
بسضعة  2040سضرير ،ومن أŸنتظر توف4٨0Ò
م -نصضب شض -غ -ل ،أم -ا أŸشض -اري -ع ألسض -ي -اح-ي-ة
أŸم -ن-وح-ة وف-ق ق-ان-ون أŸال-ي-ة أل-ت-ك-م-ي-ل-ي
للسضنة  2015وأŸودعة على مسضتوى ألوزأرة،
فقد سضجل  26ملفا بسضعة نظرية تصضل إأ¤
 ، 61٩0وبتوف 2350 Òمنصضب عمل».
وكانت للوزير زيارة تفقدية للعديد من
أŸشض- -اري- -ع أ÷اري إأ‚ازه- -ا ع- -ل- -ى غ- -رأر
مشضروع توسضعة فندق أŸنظر أ÷ميل بقيمة
 ٩7مليار سضنتيم ،على مسضاحة  04هكتار،
وأعطى إأشضارة أنطÓق إأ‚از قرية سضياحية
لخÒ
«ألوأحة» بالعربي بن مهيدي ،هذه أ أ
حسضب ألشضروحات للقائم Úعلى أŸشضروع
سضتنجز على مسضاحة  04هكتار 3٩77مليار
ل‚از تصضل
سضنتيم ،بـ  250غرفة ،ومدة أ إ
إأ 60 ¤شض -ه -رأ ،وم -ن أŸن -ت -ظ -ر أسض-تÓ-م
أŸشضروع خÓل شضهر جويلية من سضنة ،201٩
وتوف 350 Òمنصضب عمل.
ومشضروع منتجع روسضيكادأ بارك بالعربي
بن مهيدي وألذي يعد أك Èقرية سضياحية
ع -ل -ى أŸسض -ت -وى أل -وط -ن -ي ،ت -ق -وم ب -إا‚ازه
ألشضركة أ÷زأئرية  -ألسضعودية لÓسضتثمار
بتكلفة مالية إأجمالية تقدر بـ  750مليار

سضنتيم ،حيث أن  70باŸائة من أŸشضروع
“ويل بنكي و 30منه “ويل أŸسضاهم،Ú
من بينهم شضركة منشضآات «أكوي» ألفندقية
أ÷زأئ -ري -ة ،يضض -م سض-ك-ن-ات ف-ن-دق-ي-ة ت-تسض-ع
لك Ìمن  1٨00سضرير ،إأضضافة إأ 252 ¤شضقة
أ
وفيÓت وفنادق سضياحية تضضم  114غرفة
للعاب
ومسضرح يتسضع لـ  1500مقعد ومنتزه أ أ
أŸائ - -ي- -ة ي- -تسض- -ع لـ  1000شض -خصس وم-رك-ز
للمؤو“رأت يتسضع لـ 320سضرير وقاعة ألعاب
وق -اع -ة سض-ي-ن-م-ا ومسض-اب-ح وق-اع-ات ل-لصضÓ-ة
وم- -ط- -اع- -م وف- -ن- -دق صض- -ح -ي وغÒه -ا م -ن
أŸرأفق ألسضياحية.
ك -م -ا زأر أل -وف-د أل-وزأري ف-ن-دق «روأي-ال
ت- -ول -يب» ذو ‚ 05وم أل -ذي ي -ق -ع بشض-اط-ئ
ألعربي بن مهيدي تابع Ûمع «قوسس قزح
لح - -د أŸسض - -ت- -ث- -م- -ري- -ن أÿوأصس ،يÎب- -ع
«أ
أŸشضروع على مسضاحة إأجمالية تقدر بـ 20
ألف م Îمربع وبه  242غرفة ،إأضضافة إأ¤
 05أجنحة ،منها جناح رئاسضي موزعة على
 14طابقا ،كما يحتوي على عدة مطاعم
وغرف لذوي ألحتياجات أÿاصضة ،إأضضافة
إأ ¤ح-م-ام Úل-لسض-ب-اح-ة وق-اع-ة لÓ-سضÎخ-اء
وألتدليك وقاعة للمحاضضرأت ،بلغت تكلفة
أŸشضروع حسضب صضاحبه  ٨مÓي Òدينار وله
مشضروع آأخر يتمثل ‘ «فندق روسضيكادأ»
ذي ‚ 03وم يضضم  17٨غرفة Ãرتفعات
لشض -غ-ال ب-ه ج-د
ب -ن -ي م -الك بسض -ك -ي -ك -دة ،أ أ
متقدمة.
وعرج ألوزير وألوفد أŸرأفق له على
سضاحة ميناء سضطورة «أŸارينا» أين عاين
معرضضا للصضناعات ألتقليدية وأسضتمع إأ¤
أنشض -غ -الت ح -رف-ي-ي ه-ذه أŸه-ن-ة ،ل-ي-ت-وج-ه
ألوزير إأ ¤نزل ألسضÓم بوسضط أŸدينة ألذي
عرف عملية توسضعة هامة ،أين قدمت له
ألشضروحات أŸتعلقة بهذه ألعملية.

سشكيكدة :خالد العيفة

انتقد بخنشسلة سسوء تسسي Òشسعبة ا◊ليب

بوعزغي :على الفÓح Úأان يكونوا ‘ مسستوى التطلع
‘ رده ع- - -ل- - -ى م- - -ط- - -الب ال - -ف Ó- -حÚ
ب-اŸن-ط-ق-ة ا÷نوبية ÿنشسلة ،واŸتمثلة
‘ ضس-رورة إايصس-ال ال-ك-ه-رب-اء ال-فÓ-ح-ية
لب -ار
وم- -واصس- -ل -ة شس -ق ال -ط -رق وح -ف -ر ا آ
الرت -وازي -ة دع -م -ا ل Ó-سس -ت -ث -م -ار ب -ه-ذه
ا÷ه -ة ،أاك-د وزي-ر ال-فÓ-ح-ة وال-ت-ن-م-ي-ة
ال-ري-ف-ي-ة والصس-ي-د ال-ب-ح-ري ع-بد القادر
ب-وع-زغ-ي أان ال-دول-ة م-اضس-ي-ة ‘ ت-ن-ف-يذ
ب -رن -ا›ه -ا ال -ت -ن-م-وي ب-ق-ط-اع ال-فÓ-ح-ة
وت -ق -د Ëال -دع -م ل -ل -ف Ó-ح ÚاŸن -ت -جÚ
ıتلف الشسعب على أان يعملوا بجدية
لنتاج وتنويعه.
أاجل رفع ا إ
أم -ر ب-وع-زغ-ي ،خÓ-ل زي-ارة ع-م-ل وت-ف-ق-د
وقف من خÓلها على مدى صضÒورة ﬂتلف
ألÈأمج ألتنموية أŸمنوحة للولية ‘ أÛال
ألفÓحي ،ألسضلطات أÙلية بضضرورة مرأفقة
أŸسض- - -ت- - -ث - -م - -ري - -ن أل - -ف Ó- -ح Úأ÷ادي - -ن ‘
مشضاريعهم ،خاصضة وأن منهم من حققوأ نتائج
م-ل-م-وسض-ة م-ي-دأن-ي-ا ،مؤوكدأ
ع -ل-ى ت-وج-ي-ه-ه-م ودع-م-ه-م
بتذليل كل ألعقبات أمامهم
ح-ت-ى ي-ت-م-ك-ن-وأ من –قيق
مشض- -اري- -ع- -ه- -م أل -ف Ó-ح -ي -ة
وألسض -تصض Ó-ح-ي-ة سض-وأء ‘
تربية أ◊يوأنات أو إأنتاج
أ◊ب - - - - - -وب وأألع Ó- - - - - -ف
أıت- -ل- -ف -ة وغÒه -ا م -ن أŸشض -اري -ع ‘ ه -ذأ
أÛال.
ثمن ألوزير ‘ هذأ ألإطار‚ ،اح Œريه
مسضتثمرة قنطري ألفÓحية با÷هة أ÷نوبية
للولية أين يتم إأنتاج أعÓف أألبقار أ◊لوب
بطريقة عصضرية وسضهلة سضاهمت بقدر كب‘ Ò
دعم أإلنتاج أÙلي وتوف Òألتغذية ıتلف
مزأرع تربية أألبقار دأخل ألولية وخارجها.

كما أنتقد بوعزغي سضوء تسضي Òشضعبة إأنتاج
أ◊ل -يب ع -ل -ى مسض -ت -وى أŸصض -ال -ح أل-فÓ-ح-ي-ة
بالولية ،حيث  ⁄تتجاوز نسضبة Œميع أإلنتاج
لهذه أŸادة ﬁليا  30باŸائة على ألرغم من
دعم ألدولة للمنتج Úوتشضجيعهم على Œميعه
لصضالح ألقطاع ألعام.
من جهتهم طالب ‡ثلون
عن  1٨00شضاب أسضتفادوأ من
مسضاحات ألرأضضي Ãحيطات
ألم -ت-ي-از أل-فÓ-ح-ي م-ن أج-ل
أسض- -تصضÓ- -ح- -ه- -ا وزرأع- -ت -ه -ا،
ب- -ال- -ع- -م -ل ع -ل -ى أإلسض -رأع ‘
ت -ن -ف -ي -ذ وŒسض -ي -د ألÈن -ام -ج
ألتنموي لهذه أÙيطات وألتي خصضصضت لها
ألدولة منذ سضنوأت مبلغ  35مليار دينار لشضق
ألطرق وتوصضيل ألكهرباء ألريفية وحفر أآلبار
وإأنشضاء منطقة نشضاطات هناك حتى يتسضنى
لهؤولء ألشضباب ألبدء ‘ مشضاريعهم أŸعطلة
منذ سضنوأت بسضبب غياب أŸرأفق أŸذكورة.

التكفل بانشسغا’ت
اŸسستثمرين اÿاصسة
باŸاء والكهرباء

خنششلة:سشكندر ◊جازي
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ألثÓثاء  29أوت  201٧م
ألمؤأفق لـ  0٧ذي ألحجة  1438هـ

لضضحى
الديوان الوطني للتطه Òيطلق حملة –سضيسضية عشضية عيد ا أ

حافظوا على ›اري الصضرف الصضحي ول –ولوها إا ¤مزابل
سض ّ
لضضحى اŸبارك ،بهدف وضضع حد للمشضاكل الرئيسضية للصضرف
طر الديوان الوطني للتطهﬂ Òطط عمل تزامنا مع عيد ا أ
لضضاحي ،حيث عمدت «أاونا» إا ¤تنظيم حملة –سضيسضية –ت
الصضحي وﬁطات معا÷ة اŸياه اŸسضتعملة ،الناجمة عن نحر ا أ
شضعار «حافظوا على ›اري الصضرف الصضحي».

سسعاد.ب
تأاتي هذه أ◊ملة Ãناسسبة عيد أألضسحى،
ح -يث ت -ت -ح-ؤل شس-ب-ك-ات ألصس-رف ألصس-ح-ي إأ¤
مزأبل ترمى فيها كل ألفضسÓت ألناŒة عن
ألنحر ،لسسيما ألصسلبة منها كالقرون ،ألسساقÚ
أو ألصسؤف ،وألتي ل يصسح رميها ‘ أÛاري
حيث تتسسبب ‘ أنسسدأد ألقنؤأت ،وأحيانا ‘

حدوث فيضسانات Ÿياه ألصسرف ألصسحي ‘
بعضس أألحياء ،كما Áكن لهذه ألفضسÓت أن
تؤؤثر سسلبا ‘ ألسس Òأ◊سسن Ùطات معا÷ة
مياه ألصسرف ألصسحي.
يدعؤ ألديؤأن ألؤطني للتطه Òمن خÓل
هذه أ◊ملة كّل أŸؤأطن Úإأ ¤عدم رمي بقايا
أألضساحي ع ÈأÛاري إأضسافة إأ ¤ألمتناع
عن رفع أغطية ألبالؤعات ،وهذأ من خÓل

ت -ب -ن -ي سس -ل-ؤك بسس-ي-ط ،ي-ت-ل-خصس ‘ وضس-ع ك-ل
أل- -فضس Ó-ت ‘ أك -ي -اسس و رم -ي -ه -ا ‘ أŸزأب -ل
ألعمؤمية أıصسصسة لها ،علما أن وحدأت
ألديؤأن ألؤطني للتطه Òسستسسهر على ضسمان
أل -ع -م-ل أŸسس-ت-م-ر و أل-دأئ-م ع-ل-ى مسس-ت-ؤى ك-ل
وحدأتها ألجل Œنب أي كارثة بيئية ،و يبقى
على أŸؤأطن أن يتحلى بسسلؤك متحضسر هؤ
أآلخر.

خلل ‘ التموين يقلق السضطايفية

ارتفاع غ Òمسضبوق ألسضعار اÿضضر والفواكه

لضض-حى
ق-ب-ي-ل أاي-ام ق-ل-ي-ل-ة م-ن ع-ي-د ا أ
اŸب-ارك ،تشض-ه-د أاسض-واق ولي-ة سض-ط-ي-ف،
وخ-اصض-ة ع-اصض-م-ت-ه-ا ،ت-ذب-ذبا حقيقيا ‘
لسض -ع-ار اŸط-ب-ق-ة ع-ل-ى
›ال ال -وف -رة وا أ
الكث Òمن اÿضضر .
ففي أ÷ؤلة ألتي قادت جريدة «ألشسعب»
أ ¤أك Èسسؤق شسعبي بؤسسط أŸدينة،صسباح
أمسس  ،وه -ؤ سس -ؤق ع -ب -اشس -ة ع -م -ار أŸع-روف
بسسؤق «لندريؤ‹» ،لفت أنتباهنا قلة ألعرضس
‘ ألعديد من أÿضسر‡ ،ا أدى أ ¤أرتفاع
م-ل-م-ؤسس ‘ أسس-ع-اره-ا ،وم-ن-ه-ا أل-ب-ط-اطا ألتي
ع- - -رضست بسس- - -ع- - -ر ت- - -رأوح ب 50 Úو 55دج
للكيلؤغرأم ألؤأحد،و ⁄تكن تتجاوز  45دج ‘
أحسس- -ن أألح- -ؤأل ‘ ب- -دأي -ة فصس -ل أ◊ر ،أم -ا
أÿسس فيشسهد ندرة نسسبية رفعت من سسعره
أ 90 ¤دج ،وأÿيار أ 100 ¤دج ،وهي أÿضسر
أل -ت -ي ك -انت ق -ب -ل ع -دة أسس -اب-ي-ع ب-أاسس-ع-ار ج-د
معقؤلة .
كما تعرف أسسعار ألطماطم وألفلفل أ◊لؤ
وأ◊ار أرت- -ف- -اع- -ا ط- -ف- -ي- -ف- -ا ،إأذ يصس -ل سس -ع -ر

أل- -ط -م -اط -م م -ن أل -ن -ؤع أŸق -ب -ؤل أ 50 ¤دج
وألفلفل أ 80 ¤أ ¤غاية  100دج ،فيما يبقى
ألبصسل ‘ متناول أ÷ميع ب 35دج للكيلؤغرأم
ألؤأحد ،وتشسهد مادة أÿرشسف إأقبال كبÒأ
–سس -ب -ا ل -ن -درت -ه -ا ب -اع -ت -ب -اره -ا م -ن أÿضس-ر
أŸطلؤبة بكÌة ،خÓل عيد أألضسحى ،حيث
تسستعمل ‘ –ضس Òمرق طبق ألكسسكسسي
ألذي تشستهر به أŸنطقة ‘ ثا Êأيام ألعيد.
بالنسسبة ألفؤأكه ،يشسكل ألتفاح وأألجاصس
أÙليان ،إأضسافة أ ¤أÿؤخ ألفؤأكه أألكÌ
Óسسعار
إأقبال من طرف أŸتسسؤق ،Úنظرأ ل أ
أŸعقؤلة ،وألتي تÎأوح ب ٦0 Úدج إأ ¤غاية
 200دج ،حسسب ت -درج أل -ن -ؤع -ي-ة ،ف-ي-م-ا ي-ب-اع
أل-ب-ط-ي-خ أألصس-ف-ر ك-ذلك ب-أاسس-ع-ار م-قبؤلة ،من
دون وزن ،ترأوحت ب ٧0 Úو 100دج ،بينما
ألت Úألذي دخل ألسسؤق منذ أيام قليلة ،يعرف
أرتفاعا ملمؤسسا بسسعر  150دج للكيلؤغرأم،
وهؤ أغلى من ألعنب ألذي يعرضس بأاسسعار
م -ق-ب-ؤل-ة نسس-ب-ي-ا ب 80 Úإأ 120 ¤دج ح-سس-ب
ألنؤعية.

م -ن ج -ه -ة أخ -رى ت -ع -رف أسس -ع -ار أل-دج-اج
وألبيضس أرتفاعا ملمؤسسا ،وهذأ بعد أنخفاضس
ﬁسسؤسس قبل أسسابيع قليلة ،إأذ أرتفع سسعر
ألكيلؤغرأم من ألدجاج أ 280 ¤دج ،وألبيضس
أ 11 ¤دج للؤحدة ،مقابل  8دنان Òقبل أيام
قليلة .
أرج-ع ب-عضس أل-ت-ج-ار أل-ذي-ن –دث-ن-ا إأل-ي-ه-م
ب-خصس-ؤصس وضس-ع ألسس-ؤق ،ح-ال-ي-ا ،أ ¤أل-ع-ط-ل-ة
ألصسيفية ألتي تسسببت ‘ قلة عرضس بعضس
ألسس- -ل -ع ،م -ت -ؤق -ع Úع -ؤدة أألم -ؤر ب -ع -د ع -ي -د
أألضسحى إأ› ¤رأها ألطبيعي  ‘،ح ÚعÈ
ب- -عضس أŸتسس- -ؤق Úع- -ن ت- -ذم -ره -م م -ن ه -ذه
أل -ؤضس -ع-ي-ة أل-ت-ي صس-ادفت مصس-اري-ف ون-ف-ق-ات
ك -ثÒة ،خ -اصس -ة Ãن-اسس-ب-ة أق-ت-ن-اء ك-بشس أل-ع-ي-د
وأل - -ت - -حضس Òل - -ل - -دخ - -ؤل أŸدرسس- -ي ق- -ري- -ب- -ا
ومصس- -اري -ف ألصس -ي -ف أŸع -روف -ة ك -األع -رأسس
وألسستجمام.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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مصضالح الصضحة بالبليدة تقرر تداب Òوقائية بالسضتعجالت

ات -خ -ذت مصض -ال -ح م -دي -ري -ة الصض -ح -ة
لجراءات والÎتيبات
ب-ال-ب-ل-ي-دة كافة ا إ
لداري -ة ال Ó-زم -ة ،اŸت -ع -ل -ق -ة بضض -م -ان
ا إ
لم -ث -ل Ÿصض -ال -ح السض-ت-ع-ج-الت،
السض Òا أ
وذلك بضض -ب -ط ق -وائ -م رزن-ام-ة اŸداوم-ة
ي-وم-ي ال-ع-ي-د ،وال-ت-ي ت-ت-زامن مع عطلة
لسضبوع.
نهاية هذا ا أ
سس - -تشس - -رع ه- -ذه أألخÒة ‘ ،ج- -م- -ل- -ة م- -ن
أل - -ت- -دأب Òم- -ن أج- -ل ضس- -م- -ان ألسس Òأ◊سس- -ن
ل Ó-سس -ت -ع -ج -الت ،وت -ؤف ÒأŸع -دأت أل -ط -ب-ي-ة
وأل -ت -ق -ن -ي -ة ،ب -اإلضس -اف -ة إأ ¤ضس -ب -ط ف -ع -ال -ي-ة
أŸدأوم-ة أل-ط-ب-ي-ة ل-ل-ع-م-ال وأŸصس-ال-ح ألطبية
ألتقنية ،وكذأ تؤف ÒأŸؤأد ألصسيدلنية.
كما سستحرصس ذأت أŸديرية على ضسمان
سس Òوسسائل ألتصسال ،وألنقل ألصسحي بشسكل
دأئ -م ط -ي -ل -ة ي -ؤم -ي أل -ع -ي -د ،م -ن أج-ل “كÚ
أŸؤأط- - -ن م- - -ن ألسس- - -ت - -ف - -ادة م - -ن خ - -دم - -ة
ألسستعÓمات ألطبية وخاصسة ألسستعجالية.
ت -أات -ي ه -ذه أل -ت -دأب Òت -رق -ب-ا ل-ي-ؤم-ي ع-ي-د
أألضسحى ،ألذي يتزأمن هذه ألسسنة مع نهاية
ع-ط-ل-ة أألسس-ب-ؤع ،ألشس-يء أل-ذي ج-ع-ل م-دي-رية
ألصسحة بالبليدة تسسارع إأ ¤ضسبط مصسا◊ها
–ضسÒأ للمؤعد.

 ...و مصضالح البيطرة –سضسس
ضضد األمراضس
ب -اشس -رت أŸصس-ال-ح أل-ب-ي-ط-ري-ة ‘ أل-ب-ل-ي-دة،
حمÓتها لتحسسيسس أŸؤأطن بأاخطار بعضس
أألمرأضس ألتي تتؤلد ‘ ألغالب عن أضسحية
ع -ي -د أألضس -ح -ى أŸب -ارك ،خ -اصس -ة م -ا ت-ع-ل-ق
وخصس أألكياسس أŸائية  ،فيما تشسهد أألسسؤأق
ألشسعبية بأاحياء بلديات ألؤلئية ،أنتعاشسا ‘
Œارة أŸؤأشس -ي وحشس -د ل -لسس-ك-اك Úوأل-ف-ح-م،
لتحضس ÒأŸشساوي .
وت-أات-ي أ◊م-ل-ة أل-ت-حسس-يسس-ي-ة ب-إاي-ف-اد أطباء
ب -ي -اط -رة إأ ¤أألسس -ؤأق و ن -ق -اط ب -ي-ع أألغ-ن-ام

خاصسة ،حيث يشسرح أألطباء أخطار ألكيسس
أŸائ- -ي ،وت- -ق -د Ëأ◊ل -ؤل ‘ ك -ي -ف -ي -ة ع Ó-ج
وأسستئصسال ألكيسس أŸائي ،خصسؤصسا وأن هذأ
ألكيسس يظهر ‘ ألكبد وألرئة وÁكن حتى أن
ي-ظ-ه-ر ب-اŸخ ،وي-نصس-ح أألط-ب-اء أل-ب-ي-اطرة ،أن
أفضسل طريقة للقضساء على أثاره وأخطاره بعد
أسس -ت -ئصس -ال-ه ،ه-ي دف-ن أألعضس-اء أŸصس-اب-ة ‘
ألÎأب ب - - -ع - - -م- - -ق ﬁسس- - -ؤب ،و رشس- - -ه Ãؤأد
طبشسؤرية مثل « أ÷Ÿ ،« Òنع أنتشسار رأئحته
وجلب إأليها أ◊يؤأنات أŸتشسردة وألتي ‘
ألغالب ما تكؤن مسسؤؤولة عن نشسر أŸرضس
وألعدوى .
و‘ سسياق أ◊دث ألديني ،تشسهد أسسؤأق
ب-ي-ع أألغ-ن-ام ،أن-ت-ع-اشس-ا م-ل-ح-ؤظ-ا ‘ ك-ث-اف-ة و
أنتشسار نقاط ألبيع بربؤع ألؤلية ،با◊قؤل و
على قارعة ألطرقات ،و ‘ أŸقابل خلفت
أزم -ة م -روري -ة خ -ان-ق-ة ،ف-ي-م-ا ظ-لت أألسس-ع-ار
بعيدة عن متناول أŸؤظف ألبسسيط‡ ،ا أجÈ
ألكث Òإأ ¤أنتهاج أسسلؤب ألبيع بالتقسسيط .
كما شسهدت Óﬁت و بسسطات بيع أألوأ،Ê
حركية ‘ أقتناء ألسسكاك Úوألسسؤأط Òوألفحم
وأŸشس -اوي ،وأألسس -ي -اخ أŸع-دن-ي-ة وأÿشس-ب-ي-ة،
فضس Óعن أنتعاشس ‘ Œارة أدوأت ألذبح مثل
مضس -خ -ات ألضس -غ-ط ،ورغ-م ح-رأرة أ÷ؤ أل-ت-ي
ضسربت ‘ أألسسبؤع أألخ Òألؤلية ،إأل أن ذلك
 ⁄يثن أŸؤأطن Úوألزبائن من أÿروج وقصسد
ﬂتلف أألسسؤأق نسساء ورجال .
‘ أŸقابل أنتشسرت أألسسؤأق أŸؤأزية لبيع
أÓŸبسس وأألحذية بشسكل فؤضسؤي أيضسا ،و
أعادت إأ ¤أألذهان صسؤر أألسسؤأق ألفؤضسؤية،
ألتي حاربتها ألسسلطات ألبلدية وألؤلئية نهاية
ألسس- -ن -ة أŸاضس -ي -ة ب -األخصس ،و ه -ؤ م -ا ج -ع -ل
مؤأطن Úو‡ثل÷ Úمعيات ﬁلية ،يطالبؤن
ب -ت -ن -ظ -ي -م م -ث -ل ه -ذه أألسس -ؤأق وخ Ó-ل ه -ذه
أŸن- -اسس- -ب- -ات ،ألج- -ل أل -قضس -اء ع -ل -ى مشس -ه -د
أألسس-ؤأق أل-ف-ؤضس-ؤي-ة وأألوسس-اخ أل-ت-ي ي-خ-ل-ف-ها
ألباعة أŸؤسسميؤن.

البليدة :لينة ياسسمÚ

بعد وفاة طفل بتيزي وزو جراء تناول اŸنتوج

مديرية التجارة ببلعباسس تسضحب إابر الشضكولطة

سسطيف :نورالدين بوطغان

 3متورط ‘ Úا÷رÁة أامام العدالة

شضرطة العمران توقف ‡ون مطاعم تيبازة بدجاج فاسضد
“ك- -نت ف- -رق- -ة شض- -رط- -ة ال -ع -م -ران و
لم-ن ولي-ة
ح -م -اي -ة ال -ب -ي -ئ -ة ال-ت-اب-ع-ة أ
ت -ي-ب-ازة م-ن ح-ج-ز  281دج-اج-ة فاسضدة
ع- -ل- -ى مسض- -ت -وى أاح -د اŸط -اع -م ال -ع -ام -ة
بعاصضمة الولية بحيث ”ّ عرضضها على
ال-ط-ب-يب ال-ب-ي-ط-ري ل-ل-ب-ل-دي-ة ال-ذي أاّكد
فسضاد الكمية بعد معاينته لها.
حسسب ما أشسارت أليه مصسادرنا من خلية

أإلع Ó-م وألتصس -ال وأل-عÓ-ق-ات أل-ع-ام-ة ب-أام-ن
ألؤلية فإاّن ألكمية تزن  303كلغ و ”ّ تسسؤيقها
من طرف متؤرط Úمن ولية أŸدية قاما
بنقلها إأ ¤غاية أحد أŸطاعم بتيبازة ،حيث
ألقي عليهم ألقبضس متلبسس Úبتفريغ ألسسلعة
لدى صساحب أŸطعم.
” نقلها
بعد ألتأاّكد من فسساد ألسسلعة فقد ّ
إأ ¤م -رك -ز أل-ردم ب-ا◊ط-اط-ب-ة ،ح-ف-اظ-ا ع-ل-ى

ألصسحة ألعمؤمية و وفقا للنصسؤصس ألقانؤنية
” عرضس
أŸعمؤل بها ‘ هذأ أÛال ،كما ّ
أŸتؤرط ÚألثÓثة على نيابة ﬁكمة تيبازة
ألتي أحالتهم إأ ¤جلسسة أŸثؤل ألفؤري بحيث
أصسدر قاضسي أ◊كم عقؤبة سسنت Úنافذت‘ Ú
حق أحد أŸتؤرط Úفيما خفضست ألعقؤبة إأ¤
سسنة نافذة ‘ حق أŸتؤرط Úأآلخرين.

تيبازة:عÓء ملزي

بعد  5سضنوات من التأاخÒ

159مسضكن ترقوي ينطلق أاخÒا بوهران
أاخÒا ” ،إاع - -ادة ب - -عث مشض- -روع 159
سض-ك-ن ت-رق-وي م-دّع-م «أال-ب-يا» ،بعد تأاخر
فاق اÿمسس سضنوات ،إاضضافة إا ¤مشضروع
 197مسض -ك -ن ،ح-يث ” ت-ع-ي Úالشض-رك-ة
ل‚از ب-ع-د ال-فصض-ل ‘ م-ل-ف
اŸك -ل -ف -ة ب -ا إ
ل‚از سض-اب-قا والتي
اŸؤوسضسض-ة اŸك-ل-ف-ة ب-ا إ
كانت ‘ أاروقة العدالة ،حسضبما كشضفت
عنه مصضادر «الشضعب» من مدير الÎقية
والتسضي Òالعقاري»أاوبيجي».
ي -رت -قب أن ت -ن -ط -ل-ق أألشس-غ-ال ‘ أÿري-ف
أŸقبل على أن يسستكمل أŸشسروع كليا خÓل
ألثÓثي أألول من سسنة  2019على أك Ìتقدير،
تضسيف نفسس أŸصسادر مؤضّسحة أنّ مشسروع
 159مقسسم إأ 8 ¤فروع سسكنية أوكلت لثÓث
م- - -ؤؤسسسس - -ات إأ‚از قصس - -د أإلسس - -رأع ‘ وتÒة
أإل‚از.
م -ع أل -ع -ل -م أّن م -ؤؤسسسس -ة أإل‚از أŸنصس -ب -ة

أوكلت لها أربعة فروع وتتكفل مؤؤسسسسة أخرى
ب-ال-ف-رع Úأÿامسس وألسس-ادسس ،ف-ي-م-ا ت-ت-ك-ف-ل
مؤؤسسسسة ثالثة بالفرع Úألسسابع وألثامن ،وفق
ما أشس Òإأليه.
م -ن ج -ه -ة أخ-رى ي-رت-قب حسسب مصس-ادرن-ا

دأئما تسسليم مشسروع  189مسسكن ‘ بحر
ألسسنة أŸقبلة ،بعد ألنتهاء من أشسغال ألتهيئة
أÿارجية ألتي باتت حجر عÌة أمام تسسليم
أŸشساريع ألسسكنية أıتلفة.

وهران :براهمية مسسعودة

مطمئنة اŸواطن Úبضضمان اÿدمة

نفطال  :التموين بالوقود مضضمون أايام العيد
أّكدت أŸؤؤسسسسة ألؤطنية لتسسؤيق وتؤزيع أŸنتؤجات ألبÎولية (نفطال) أنّ جميع ﬁطات
ألؤقؤد ألتابعة لها ع ÈألÎأب ألؤطني سستبقى مفتؤحة وتضسمن ألتمؤين بالؤقؤد بشسكل عادي
خÓل عيد أألضسحى أŸصسادف ليؤمي أ÷معة وألسسبت حسسبما أفاد به بيان للشسركة ،أمسس،
وأشسار ألبيان أنه «سسيتم ألتمؤين باŸنتؤجات ألبÎولية خÓل أيام عيد أألضسحى أŸبارك على
غرأر باقي أيام ألسسنة وذلك ع Èجميع ﬁطات تؤزيع ألؤقؤد ونقاط ألبيع ألتابعة لنفطال
24سسا ‘ 24/كامل ألÎأب ألؤطني.

أاقدمت مديرية التجارة لولية سضيدي
بلعباسس على سضحب منتوج على شضكل إابر
معبأاة بكرÁة الكاكاو بالبندق وإاتÓف 11
وح- -دة ك- -انت تسض- -وق ﬁل- -ي- -ا ،ال -ع -م -ل -ي -ة
جاءت بقرار احÎازي بعد حملة مراقبة
للمحÓت التجارية وتلقي معلومة مفادها
هÓ- -ك ط- -ف- -ل ب -ولي -ة ت -ي -زي وزو ج -راء
تناول هذا اŸنتوج .
حسسب مصس-ل-ح-ة ح-م-اي-ة أŸسس-ت-ه-لك وق-م-ع
ألغشس فإان أŸديرية وبعد تلقيها Ÿعلؤمات
حؤل وفاة ألطفل أŸذكؤر قامت بإايفاد فرقها
إأ ¤ألسس- - -ؤق أÙل- - -ي- - -ة Ÿرأق- - -ب - -ة أÓÙت
ألتجارية وألبحث عن هذه أŸنتجات أŸؤجهة
Óطفال ،حيث ” حجز  11وحدة من أإلبر
ل أ
أŸذكؤرة وإأتÓفها ناهيك عن  30وحدة من
ألكيك أÙشسي أ◊امل لعÓمة «إأفري دأي
«على شسكل قطع صسغÒة تبدو عليها عÓمات
ألفسساد على ألرغم من عدم أنتهاء صسÓحية
أسس- -ت- -هÓ- -ك- -ه- -ا أي- -ن ” سس -ح -ب -ه -ا م -ن مسس -ار
ألسستهÓك وإأتÓفها.
ت -دع-ؤ أŸدي-ري-ة ك-اف-ة أألول-ي-اء إأ ¤ت-ؤخ-ي
أ◊ذر أثناء أقتناء أ◊لؤيات ألبنائهم خاصسة
وأن أإلقبال على مثل هذه أŸؤأد يتضساعف
خÓل فÎة ألتمدرسس ،حيث يسستؤجب مرأقبة
تاريخ ألصسÓحية وأك Ìمن ذلك فتح أŸنتج
ومرأقبته قبل إأعطائه للطفل.

‘ سس -ي -اق ذي صس-ل-ة دعت ج-م-ع-ي-ة ح-م-اي-ة
أŸسستهلك أألولياء أيضسا إأ ¤أقتناء أألدوأت
أŸدرسس-ي-ة ألصس-ح-ي-ة وألب-ت-ع-اد ع-ن ت-لك أل-تي
تشسكل خطرأ على صسحة أألطفال لسسيما وأن
ألسس- -ؤق أ◊ال -ي -ة تضس -م م -ن -ت -ؤج -ات ›ه -ؤل -ة
أŸصس- -در ل –ت -ؤي م -ع -ظ -م -ه -ا ع -ل -ى وصس -ل
للمعلؤمات يب Úمكؤنات أŸنتؤج ،ول –تؤي
أيضسا على أسسم أŸسستؤرد أو بياناته كالعنؤأن
ورق -م أل -ه -ات -ف ،وه-ؤ م-ا يشس-ك-ل خ-ط-رأ ع-ل-ى
صسحة ألتÓميذ خصسؤصسا وأن معظمهم يضسع
هذه أألدوأت ‘ فمه ما يتسسبب ‘ أمتصساصس
أ÷سسم للمكؤنات أÛهؤلة ألتي صسنع منها
أŸنتؤج ،ألشسيء ألذي قد يحدث أإلصسابة
بالتسسمم وأ◊سساسسية .
زيادة على منتجات أخرى تؤجه للتÓميذ
على شسكل أدوأت –مل ألعديد من ألرسسائل
أÿطÒة أŸشسجعة على ألعنف وألنحرأف
ع -ل -ى غ -رأر أألق Ó-م أل -ت -ي تشس -ب -ه ألسس-ج-ائ-ر،
أŸباري على شسكل ولعات ،أŸمحاة وألغرأء
ع -ل -ى شس -ك -ل أح -م -ر شس-ف-اه ،وأيضس-ا أÙاف-ظ
وأŸقلمات ألتي –مل صسؤرأ غ ÒأخÓقية،
أألم -ر أل -ذي يسس -ت-دع-ي م-ن أألول-ي-اء أخ-ذ ك-ل
Óدوأت
أ◊ي -ط -ة وأ◊ذر أث -ن -اء إأق -ت -ن -ائ -ه -م ل -أ
أŸدرسسية ألبنائهم .

سسيدي بلعباسس:غ شسعدو
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الثÓثاء  ٢٩أاوت  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٠٧ذي الحجة  ١٤٣٨هـ

«الشضعب» تسضتطلع سضوق اŸاشضية بقسضنطينة

إŸوإطنون يشستكون من إرتفاع أإسسعار
إألضساحي وإŸمّولون يّÈرون
اŸزارع وجهة العائÓت ميسضورة ا◊ال
لضضحية ‘ ظل التهاب
لضضحى اŸبارك فككل سضنة ل زالت الكث Òمن العائÓت ‘ حÒة لقتناء ا أ
انطلق العد التناز‹ لعيد ا أ
لسضعار التي تسضتوقف اŸواطن ‘ بداية
سضوق اŸاشضية ،رحلة البحث عن كبشش العيد هاجسش يؤورق العائÓت بقسضنطينة .ورغم ا أ
لضضحية التي تتمسضك بها العائÓت يبقى سضّنة حميدة وبكل أابعادها الجتماعية والقتصضادية
عرضش اŸاشضية إال أان ذبح ا أ
لطفال .التفاصضيل ‘ هذا السضتطÓع الذي قامت به «الشضعب» بأاسضواق قسضنطينة.
مقارنة بالفرحة التي تدخلها ‘ قلوب ا أ

قسسنطينة :مفيدة طريفي
خÓل Œولنا بأاسسواق اŸاشسية وجدنا الكث Òمن
اŸواط -ن ‘ Úسس -ب -اق لشس -راء األضس -ح -ي-ة ذلك رغ-م
تضس -ارب األسس -ع -ار م -ن م -وال آلخ -ر ،ت-ف-وق ال-ق-درة
الشس -رائ -ي -ة ل -ع -ام-ة ال-ن-اسش ح-يث ب-ل-غت مسس-ت-وي-ات
األسسعار سسقفا ل يطاق مÎاوحة ب ٣٠ Úأالف و5٠
أالف دج.رغم هذا يرى البعضش من –دثنا معهم أان
األسس -ع-ار م-ن-خ-فضس-ة ب-عضش الشس-يء م-ق-ارن-ة ب-ال-ع-ام
اŸنصسرم.

...إإل–اد إلعام للتجار يطمئن
ال–اد ال -ع -ام ل-ل-ت-ج-ار وا◊رف-ي Úا÷زائ-ري،Ú
أاكد أان سسعر األضسحية لهذا العام لن يقل عن ٣٠
أالف دج ،رغم اإلجراءات الصسارمة التي اتخذتها
السسلطات العمومية من أاجل مكافحة التهريب على
ا◊دودÃ ،ا ف- -ي -ه ت -ه -ريب اŸواشس -ي ،ق -د شس -ك -لت
مؤوشسرا إايجابيا من حيث ‰و اŸعروضش وبالتا‹
اسستقرار األسسعار ،إال أان عوامل أاخرى ضساغطة قد
تبدد هذا اŸعطى اإليجابي ،وهي العوامل التي
تشسمل ‘ ،جانب منها ،توفر األعÓف هذا العام
بفعل تسساقط األمطار خÓل فصسلي الشستاء والربيع
اŸاضسي ،Úعلى نحو يجعل اŸوالÁ« Úسسكون»
عن بيع األضساحي ،ما يؤودي إا ¤قلة العرضش ‘ ظل
ارتفاع الطلب.
غ Òأان هذا العامل ل Áثل شسيئا أامام ما يلجأا
إاليه السسماسسرة ‘ كل عام من مضساربة ‘ أاسسعار
األضساحي ،التي –دث عدة مرات ‘ سسلسسلة البيع
الواحدة وعلى نحو يوصسل أاسسعار األضساحي إا¤
مسستويات تفاجئ اŸواطن.Ú

أإصسحاب إŸزإرع يؤوكدون على أإضساحي
صسحية وبعيدة عن إألمرإضس
ووفق الزيارة اŸيدانية التي قامت بها «الشسعب»
Ÿزع-ة خ-اصس-ة بÎب-ي-ة األب-ق-ار واŸاشس-ي-ة وال-ت-اب-عة
إلحد الشسباب الذين اقتحموا عا ⁄الفÓحة من
أاب -واب -ه ال-واسس-ع-ة ت-وق-ف-ن-ا ع-ن-د م-ؤوشس-رات السس-ع-ار
وتوجهاتها.
ف -ل -دى دخ -ول -ن -ا ل -ب -اب اŸزرع-ة ه-ذه اŸزرع-ة
ال -واق -ع -ة –دي -دا Ãن-ط-ق-ة ال-ق-رزي ب-ب-ل-دي-ة أاولد
رحمون والتي تبعد عن ولية قسسنطينة ب  ٣٠كلم
وجدنا الكث Òمن اŸاشسية معروضسة بطريقة تلفت
النتباه وتغري الشسراء ذلك بدءا من نوعية الÎبية
التي يحضسى بها القطيع ،اŸتابعة البيطرية ونوعية
األعÓ-ف وال-رع-ي ال-ط-ب-ي-ع-ي .وه-ي ال-ط-ريقة التي
تبعده عن كل األمراضش التي تهدد اŸاشسية.
مالك اŸزرعة السسيد «سسفيان.ر» ،أاكد لنا انه
بالرغم من ارتفاع األسسعار إال أان ضسمان النوعية
متوفر وهو عكسش ما يعرضسه اŸضسارب Úباألسسواق
الفوضسوية اŸوزعة ع Èعديد النقاط فضس Óعن
اإلسسطبÓت العشسوائية اŸنتشسرة باألحياء الريفية
وا◊ضسرية.
و‘ رده عن سسؤوال التهاب األسسعار علل اŸربي

واŸوال «حشسيشسي رياضش» أانه راجع إا ¤الغÓء
ÓعÓ-ف ال-ت-ي ورغ-م ت-وف-ره-ا إال أان-ه-ا
ال -ف -احشش ل  -أ
ت-ت-ع-رضش ه-ي األخ-رى ل-ل-مضس-ارب-ة وه-و م-ا ي-ج-ع-لنا
ندفع ضسعف السسعر لÎبية هذه األخÒة».
ومن خÓل هذه ا÷ولة التي قمنا بها واقÎبنا
Ãوج-ب-ه-ا ب-اŸواط-ن Úال-ذي-ن وج-دن-اه-م ي-خ-ت-ارون
أاضسحية العيد بهسستÒية ‘ ظل التوفر والنوعية
التي نالت إاعجابنا حيث عÈوا لنا أان السسعر مع
هكذا نوعية ل يشسكل فارق فمن األحسسن شسراء
هكذا أاضسحية من ﬁيط فÓحي ﬁضش بعيد كل
البعد عن األمراضش وكذا التغذية العشسوائية التي
ت -ت -ع -رضش ل -ه -ا اŸاشس -ي -ة م -ع اقÎاب ح -ل -ول ع -ي -د
األضسحى.

إللوإزم إŸدرسسية ب Úإلرتفاع
وﬁدودية دخل إŸوإطن
من جهة أاخرى ومع اقÎاب عيد األضسحى الذي
تزامن مع الدخول اŸدرسسي وجد اŸواطن نفسسه
ب Úم -ط -رق -ة أاسس -ع -ار األضس -اح -ي سس -ن -دان ال -ل-وازم
اŸدرسس -ي -ة ال-ت-ي تشس-ه-د ارت-ف-اع-ا ﬁسس-وسس-ا ي-ف-وق

القدرة الشسرائية للمواطن عموما ولذوي الدخل
البسسيط ،لتكون بذلك وعلى عادتها ÷ان الرقابة
‘ م-ث-ل ه-ذه اŸن-اسس-ب-ات الج-ت-م-اع-ي-ة غ-ائ-ب-ة عن
تأاط Òالوضسع وا◊د من رفع األسسعار عشسوائيا.
الوضسع وقفنا عليه لدى مرورنا بعدد من نقاط
بيع اللوازم اŸدرسسية ،حيث سسجلنا اسسعار اŸآازر
غ Òمدروسسة موجهة ألصسحاب الدخل اŸرتفع ل
يسس -ت -ط -ي -ع اŸواط-ن ال-ذي ي-ب-ل-غ ع-دد م-ت-م-درسس-ي-ه
الثÓث أاطفال فما بالك ‘ أاربع أاطفال أاو خمسسة.
احد اŸواطن Úقال لنا ‘ هذا الشسان أانه ⁄
يتمكن من تقسسيم دخله ما ب Úكبشش العيد واللوازم
اŸدرسسية مكتفيا بÎديد العبارة بنÈة حزن «الله
اŸسستعان».
قال هذا وهو يشس Òبيده ا ¤اسسعار خيالية
Ÿآازر وحقائب مدرسسية.
لكن اصسحاب اÙل له رايه اŸغاير حيث قال
لنا مÈرا أان السسلعة من النوع ا÷يد ومن ماركات
عاŸية،سسعره اغلى معيدا السسؤوال ا ÒÙأاين هو
اŸنتوج اÙلي الذي Áكنه أان ينافسش األجنبي
وي -ك -ون ب -الضس -رورة م -ت -م-اشس-ي-ا وال-ق-درة الشس-رائ-ي-ة
للمواطن.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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إرتفاع ﬁسسوسس ‘ إألسسعار و»إلوكريف» مÓذ إلعائÓت
ت -ع -رف سض-وق اŸواشض-ي ب-ولي-ة ع-ن-اب-ة
إاقبال كبÒا لسضكان اŸدينة ،أاياما فقط
لضضحى اŸبارك ،حيث
قبل حلول عيد ا أ
يتسضارعون لقتناء أاضضحية العيد هذه
لي-ام ع-ل-ه-م ي-ج-دون م-ا ي-لبي رغباتهم
ا أ
خاصضة من ناحية السضعر ،والذي يشضهد
ارت -ف-اع-ا ﬁسض-وسض-ا ،ح-يث يÎاوح سض-ع-ر
الكبشش الكب Òما ب 45 Úأالف دج إا50 ¤
أال - - - -ف دج ‘ ،ح Úسض - - - -ع- - - -ر اÿروف ل
يتعدى  25أالف دج.

عنابة:هدى بوعطيح
يجد الكث Òمن سسكان عنابة أانفسسهم أاما
حتمية شسراء كبشش العيد ،بغضش النظر عن
سس -ع -ره ،ف -ه-ذا ا◊ي-وان ب-ال-نسس-ب-ة ألب-ن-اء ب-ون-ة
مفخرة أاك Ìمن كونه أاضسحية ،حيث يتسسارع
أاغلبهم لشسرائه خاصسة ذوي الدخل اŸرتفع
للتباهي به فيما بينهم ،ل سسيما وأان عنابة من
أاك Ìال- -ولي- -ات ال- -ت- -ي تشس -ت -ه -ر ب -ه -ا ظ -اه -رة
مصسارعة الكباشش فيما بينها وتنظيم حلبات
خاصسة ،وإاقحامها ‘ معارك ل تنتهي ،خاصسة
‘ األحياء الشسعبية ،حيث أاصسبحت بالنسسبة
ل- -ب- -عضش الشس- -ب -اب ت -ق -ل -ي -دا سس -ن -وي -ا ل Áك -ن
السستغناء عنها.
ويختار أاغلب سسكان اŸدينة التوجه نحو
«سسوق القنطرة» لشسراء أاضسحية العيد ،فمنهم
من يجد كبشسا ‘ متناوله ،ومنهم من يقف
حائرا أامام غÓء سسعره ،وهو ما يؤودي ‘
ب- -عضش األح- -ي -ان إا ¤م -ن -اوشس -ات ب Úال -زب -ون
والبائع عن سسبب ارتفاع السسعر ،و‘ بعضش
األحيان مفاوضسات فيما بينهم ألجل تخفيضش
سسعر الكبشش لتمكينهم من اقتنائه.
وبرر سسماسسرة السسوق ارتفاع أاسسعار بعضش
اŸواشسي إا ¤ارتفاع سسعر العلف وعدم توفÒه
ب -ك -م -ي -ات ك -اف-ي-ة ،ع-ل-ى غ-رار ال-ت Íوالشس-عÒ
وال-ن-ح-ال-ة ..ح-يث ي-ت-ع-دى سس-عره  ٣أالف دج
للقنطار الواحد ،وهو ما وضسعهم أامام خيار
اŸضس- -ارب- -ة بسس- -ع -ر أاضس -ح -ي -ة ال -ع -ي -د ‘ ظ -ل
اعتمادهم على األغذية ا÷اهزة.

ويجد العديد من سسكان الولية أانفسسهم
أام -ام ح-ت-م-ي-ة شس-راء أاضس-ح-ي-ة ال-ع-ي-د ل-ت-ط-ب-ي-ق
الشسريعة أاول ولتلبية رغبات العائلة ‘ الدرجة
الثانية ،حيث أان هناك من يجد هذه األسسعار
‘ متناوله ،ف ÓيÎدد ‘ شسراء األغلى ثمنا،
‘ ح Úأان آاخرون يقفون موقف اŸتفرج ول
خيار لهم سسوى شسراء خروف بأاقل ثمن إان
اسستطاع إاليه سسبي.Ó
وكشسف لنا أاحد الباعة أان سسعر الكبشش لهذه
السس -ن -ة ي-ب-اع ب-أاسس-ع-ار م-ع-ق-ول-ة ،وÁك-ن ل-ذوي
الدخل اÙدود شسراء أاضسحية ،على اعتبار
أان هناك بعضش اŸواشسي ل يفوق سسعرها ٢٠
أالف دج ‘ ،ح Úأان من يريد شسراء كبشش كبÒ
فيمكنه ذلك بـ 5٠أالف دج ،وباŸقابل أاكد أاحد
السس- -ك- -ان ‘ ح- -ديث لـ»الشس -عب» أان األسس -ع -ار
ل-يسست م-رت-ف-ع-ة م-ق-ارن-ة ب-السس-نوات اŸاضسية،
مشسÒا إا ¤أان- -ه ب- -إام- -ك- -ان السس- -ك- -ان اق- -ت- -ن- -اء
أاضس-ح-ي-ت-ه-م ك-ل حسسب إام-ك-ان-ي-ات-ه ،ق-ائ Óبأانه
اشسÎى كبشسا بـ ٣٢أالف دج وذلك “اشسيا مع
م-ي-زان-ي-ات-ه ،ف-اŸه-م ب-ال-نسس-ب-ة ل-ه ه-و ت-ط-ب-ي-ق
الشسريعة اإلسسÓمية وإادخال الفرحة إا ¤بيته
وأاولده على وجه اÿصسوصش.
من جانب آاخر تنتشسر بعنابة ،على غرار
ﬂتلف وليات الوطن ظاهرة شسراء «العجل»
أاو ما يعرف بـ»الوكريف» وهي الظاهرة التي
يعتÈها الكثÒون فرصسة للهروب من غÓء
أاسسعار اŸاشسية ،والتعاون فيما ب Úاألصسدقاء
أاو ا÷Òان من خÓل شسراء عجل مشسÎك
لعيد األضسحى اŸبارك ،حيث بات العجل ‘
الوقت ا◊ا‹ ينافسش كبشش العيد ،واإلقبال
عليه بشسكل كب ،Òلسسيما من قبل العائÓت
ذوي الدخل اŸتوسسط والتي وجدت مÓذها
‘ هذا العجل ،من خÓل دفع ثمنه واقتسسام
◊مه بالتسساوي ب ÚاŸشسÎك ‘ Úشسرائه.
وأارجع بعضش السسكان ‡ن –دثنا إاليهم
عن اقتناء العجل يدل من الكبشش ،أان السسبب
األول يعود إا ¤ارتفاع سسعر األغنام ،والتعاون
لشسراء عجل يغنيهم عن دفع مبلغ كب ،Òكما
أاكدوا بأان ◊م العجل صسحي خاصسة للمصسابÚ
بداء الكوليسستÒول.

أامام تراجع الأسضعار بأاسضواق ع Úالدفلى

إإقبال على إلكبشس «إلصسرإندي» و«إŸثني»
يصسنع إلنكهة وينعشس إلسسوق
شضهدت أاسضواق اŸاشضية لع Úالدفلى
اŸع- -ت- -م -دة وا÷واري -ة م -ن -ه -ا ال -ت -ي ”
الÎخ- -يصش ل- -ه- -ا Ãوجب ال- -ت- -ع -ل -ي -م -ة
لسضعار ما جعل
الوزارية اسضتقرارا ‘ ا أ
ع -ائ Ó-ت ت -ق-ب-ل ع-ل-ى شض-راء الضض-ح-ي-ة
ب - -ي - -ن - -م - -ا تÎقب الخ - -رى السض- -اع- -ات
لخÒة اع- -ت- -ق- -ادا م- -ن -ه -ا أان السض -ع -ار
ا أ
سضتنخفضش.

ع Úالدفلى /و.ي .أاعرايبي
وب- -حسسب ال -ع -ارف Úب -ت -ق -ل -ب -ات األسس -واق
وخباياه ،فإان األسسعار مرشسحة للهبوط كون
أان ع -م -ل -ي -ات ال -ب -ي -ع والشس -راء لزالت ت-راوح
Óقبال اÙتشسم الذي مايزال
نفسسها نظرا ل إ
ضسعيفا بالنظر إا ¤ا◊جم العددي للمواشسي
اŸعروضسة باألسسواق والفضساءات التي جعلت
خصسيصسا لهذه اŸناسسبة الكÈى من شسعÒة
عيد األضسحى اŸبارك Œار ا÷ملة بسسوق
واد الشسرفة بأاقصسى شسرق الولية ا◊اذية
للمدية والتي تعرف نشساطا كبÒا ‘ تسسويق
األغنام وخاصسة كبشش العيد مع كل مناسسبة.
وبرأاي التجار والوسسطاء الذين يحركون
أاسسعار السسوق من وضسعية إا ¤أاخرى فإان
«الشساري» اŸواطن ليزال مÎددا ول يحبذ
اŸغ -ام -رة ‘ شس -راء األضس-ح-ي-ة ق-ب-ل م-ع-رف-ة

األسسعار ا◊قيقية حتى يقع ضسحية التقلبات
اŸفاجئة ‘ آاخر السساعات كما حدث خÓل
السسنوات اŸنصسرمة.
قال ج.عبيد و ك .قدور وصش.جمال وهم
ع -ل -ى ال -ت -وا‹ م-ن سس-ك-ان ج-ن-دل واÿم-يسش
وأاولد بلقاسسم الذين Áيلون لشسراء الكبشش
«الصسراندي».
أاما بخصسوصش اإلقبال على نوعية أاخرى
من الضساحي تلقى رواجا ب ÚاŸواطن، Ú
فقد حصسرها الفÓح ا◊اج رشسيد من منطقة
الفغايلية بع Úالدفلى ‘ الكبشش « اŸثني»
أاي ذلك النوع الذي بدأا يبدل ‘ أاسسنانه إاذانا
م -ن -ه أان ال -ك -بشش دخ -ل ‘ ع -ام -ه ال-ث-ا Êم-ن
ولدته وهو ما يعني نوعية ◊مه لها نكهة
خاصسة ويظهر ذلك بعد عملية الذبح وتركه
يجف  ،حيث نÓحظ “اسسط ◊مله وميله
Óحمرار الداكن القريب من البني.
ل إ
وب-خصس-وصش األسس-ع-ار ال-ت-ي ب-دأات ت-ت-هاوى
بشس -ك -ل م -ل -م -وسش ه-ذه الي-ام ن-ظ-را ل-ل-وف-رة
بالسسواق كما ا◊ال ببئرولد خليفة الذي
عرف اكتظاظا كبÒا أاغلق مداخل البلدية،
حيث تراوحت ب٢5 Úأالف و ٣٦و٤٣أالف إا¤
غ -اي-ة 5٢والسس -ع-ر األقصس-ى حسسب م-ع-اي-ن-ت-ن-ا
للسسوق ،وهو ما يسسمح لكل العائÓت شسراء
كبشش العيد حسسب مقدورها اŸا‹.

ﬂطار وجاره عيسسى من مدينة زكار
األشسم مليانة واللذان “كنا من شسراء كبشسان
Ãبلغ  ٣٢أالف د.ج .وعن موقفهما ‘ –قيق
ه -ذه الشس-عÒة ال-دي-ن-ي-ة اÿاصس-ة ب-األضس-ح-ي-ة
التي هي كما قال الفÓح ا◊اج رشسيد هدية
ي -ت -ق -رب ب-ه-ا اŸسس-ل-م ل-ل-ه ع-ز وج-ل اق-ت-داء
بسسيدنا اسسماعيل يقول ذات الفÓح.
أام -ا ب -خصس-وصش سس-ع-ر ب-عضش الن-واع ال-ت-ي
وصسلت بواد الشسرفة وبئر ولد خليفة إا55 ¤
و٦أالف د.ج فقد أارجع ﬁدثونا من اŸوالÚ
إا ¤غÓء مواد العلف كالشسع Òواÿرطة و»
لف -يسش» وأان -واع أاخ -رى ي -ت-م اسس-ت-هÓ-ك-ه-ا ‘
تربية األغنام وتسسم Úالكباشش ‘ أاسسرع وقت
‡كن يقول أابراهيم موال من ا÷لفة اسستقر
هذه األيام بنواحي ع Úالدفلى .
ابراهيم واحد من اŸوال Úالذين طالبوا
من مصسالح وزارة الفÓحة بدعم ‘ األوقات

التي –تاجنون فيها هذه اŸواد الضسرورية
ب -إاع -ت -ب -ار أان -ه -م Áون -ون السس -وق ع-ل-ى م-دار
السسنة.
ودعم هذا الطرح بن يوسسف من نواحي
تسسمسسيلت .
من جهة أاخرى ،أاكد اŸوالون ببئر ولد
اÿليفة وواد الشسرفة Ãنطقة عمورة ،أان
الرعاية الصسحية كان من اŸفروضش أان تنتقل
ابتداء من السسوق ،حيث تفرضش اŸديرية
ال -ولئ -ي-ة ل-لصس-ح-ة وال-وق-اي-ة ع-ل-ى ال-ب-ي-اط-رة
ال -ت -وج -ه إا ¤السس -واق ال -فضس-اءات اŸرخصس-ة
للكشسف والتلقيح ‘ ع ÚاŸكان تفاديا ألي
طارئ على أان يدفع صساحب اŸاشسية نفقات،
وهي طريقة جد فعالة ومباشسرة بفعل تهرب
بعضش اŸوال Úوالتجار وحتى «الشساري» من
ع -م -ل -ي -ة ال -ت -ل-ق-ي-ح وال-كشس-ف الصس-ح-ي ي-ق-ول
اŸولون بذات البلدية.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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 200دينار سصعر ألسصردين عﬂ Èتلف أŸسصمكات ألسصاحلية
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انخفاضض ﬁسسوسض لأسسعار السسمك شسهري جويلية وأاوت
^ بلوط :الصسيد اŸكثف يهدد الÌوة البحرية وحمايتها أامر اسستعجا‹

أكد رئيسس أللجنة ألوطنية للبحارين ألصصيادين حسص Úبلوط ‘ حديث لوأج أن أسصعار ألسصمك عرفت أنخفاضصات
ﬁسصوسصة خÓل شصهري يوليو وأوت على حسصاب أŸوأرد ألصصيدية للمياه ألسصاحلية أ÷زأئرية .وعلى سصبيل أŸثال أوضصح ذأت أŸسصؤوول أن سصعر
لسصعار ألتي سصجلت ‘ فصصل ألربيع أŸاضصي وألتي ترأوحت ب 700 Úو  800دج للكيلوغرأم ليقارب سصعر  200دج
ألسصردين أنخفضس مقارنة با أ
حاليا وهذأ عﬂ Èتلف أŸسصمكات ألسصاحلية.
ولوحظ هذا التوجه نحو النخفاضص ‘
السصعار منذ ازيد من شصهرين ‘ ﬂتلف
انواع السصمك اŸتوفر ‘ السصوق.
وفسصر بلوط هذا النخفاضص ‘ اسصعار
السص- -م -اك ل -ف -ائ -دة اŸسص -ت -ه -لك ,ب -ع -دم
احÎام الصص -ي -ادي -ن ل -ل -م-ع-اي Òو ال-ق-وانÚ
السصارية بسصبب نقصص اŸراقبة من طرف
اŸصصالح اŸعنية.
واعت Èان اسصعار السصماك اŸعروضصة
للبيع انخفضصت بسصبب احجامها الصصغÒة
حيث بلغت ‘ بعضص الحيان  5سصم فقط,
Ãا ان الصص- -ي- -ادي- -ن ÷أاوا ا ¤اصص- -ط- -ي -اد
األسصماك الصصغÒة نظرا للنقصص اŸسصجل
‘ السصماك عموما باŸياه السصاحلية.
واوضص -ح ان السص -م -اك ت -ق -ل ‘ ال-ب-ح-ر
الب -يضص اŸت -وسص -ط بسص-بب صص-ي-د م-ك-ث-ف
وغ Òعق ÊÓوتلوث اŸياه باإلضصافة ا¤
هجرة السصماك نحو بحار اخرى.
واشصار بلوط ا ¤ان الصصيادين يخÎقون
ع -دة ‡ن -وع-ات ‘ نشص-اط-ه-م م-ن-ه-ا ع-دم
احÎام فÎات ال - -راح - -ة ال- -ب- -ي- -ول- -وج- -ي- -ة
واسص -ت -ع -م -ال م-ادة ال-دي-ن-ام-يت ‘ الصص-ي-د
واسص -ت -ع-م-ال شص-ب-اك ‡ن-وع-ة وغÒه-ا م-ن
اıالفات.
فيما يخصص عدم احÎام فÎات الراحة
البيولوجية هذا Áثل خطرا كبÒا على
دÁومة النواع ألنه يتسصبب ‘ انقراضصها
تدريجيا كما يتم اصصطياد السصماك ‘
فÎة التكاثر و البياضص.
وخÓل هذه الفÎة اÎŸاوحة ب1 Ú
مايو و  31اوت يتم الصصطياد حتى ‘
اŸنطقة التي يطلق عليها اسصم «اŸنطقة
 »1اŸوجودة ‘ اعماق البحر على عمق
3ر 0ميل بحري التي يقصصدها السصماك
لوضصع بيضصهم.
و‘ ه -ذا السص -ي -اق ذك -ر م -دي -ر الصص -ي-د
البحري و تربية اŸائيات بوزارة الفÓحة
و التنمية الريفية و الصصيد البحري السصيد
طاهة حموشص ان القانون شصدد العقوبات
ا ¤غاية  5سصنوات سصجن ضصد الصصيادين
ال -ذي -ن Áارسص -ون نشص -اط -ه -م خ Ó-ل ه -ذه
ال- - - -فÎة ‡ا ادى ا« ¤ت- - - -راج - - -ع ع - - -دد
اıالفات».
وحسصب ذات اŸسصؤوول « ⁄يتجاوز عدد
اıال -ف-ات اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ع-دم احÎام فÎة
الراحة البيولوجية ﬂ 10الفات على طول
السص -اح -ل ا÷زائ -ري ح -يث ي -ق-وم ح-راسص
الشصواطئ ا÷زائري بعمل متميز».

وف- -ي- -م- -ا ي- -خصص الصص -ي -د ب -اسص -ت -ع -م -ال
الديناميت اوضصح السصيد بلوط انه Áارسص
على طول السصواحل انطÓقا من بوهارون
(تيبازة) ا ¤الغزوات (تلمسصان) علما ان
اسصتعماله ‡نوع.
واكد رئيسص اللجنة الوطنية للبحارين
الصص-ي-ادي-ن ان الشص-ب-اك اŸم-ن-وع-ة ل-لصص-يد
مثل الشصباك اŸشصتقة و الشصباك الشصفافة
وغÒه -ا تسص-ت-ع-م-ل ايضص-ا ع-ل-ى ال-رغ-م م-ن
وجود قانون Ÿنع اسصتعمالها.
أام -ا ب -خصص-وصص ع-دم احÎام ال-ك-م-ي-ات
اŸوجهة للبيع اكد السصيد بلوط اأن ذلك
ي -ع -د ت-ه-دي-دا م-ب-اشص-را ن-ظ-را ل-ع-دم نضص-ج
األسص- -م -اك (ﬂت -ل -ف الن -واع) وب -ل -وغ -ه -ا
م- -رح- -ل- -ة ال- -ت- -ك -اث -ر إاذ ي -ح -دد اŸرسص -وم
ال -ت -ن -ف -ي-ذي اŸؤورخ ‘  18م- -ارسص 2004
األح- -ج- -ام ال- -ت- -ج -اري -ة ال -دن -ي -ا ل -ل -م -وارد
ال -ب -ي-ول-وج-ي-ة إاذ ل ي-ج-وز صص-ي-د السص-ردي-ن
الذي  ⁄يبلغ حجمه  11سصم» مضصيفا أانه
«يتم حاليا بيع سصردين  ⁄يتعد طوله  4سصم
على الرغم من أان هذا النوع يتجه نحو

النقراضص».
كما أابرز ذات اŸتحدث أانه « يتم صصيد
ﬂتلف أانواع السصمك بكميات كبÒة على
الرغم من صصغر حجمها ( 5و  6سصم)» .
وي -ح-دد اŸرسص-وم األح-ج-ام ال-ق-ان-ون-ي-ة
ال -ق -اب-ل-ة لصص-ي-د السص-مك وك-ذلك ب-ال-نسص-ب-ة
للقشصريات والرخويات.

«الÌوة الصسيدية ُتدمَر بشسكل كب»Ò
من جهة أاخرى تطرق السصيد بلوط إا¤
العملية «التدمÒية» التي تطال ا◊يوانات
والنباتات البحرية نتيجة تلوث مياه البحر
األب- -يضص اŸت- -وسص- -ط وه- -و سص- -بب إاضص -ا‘
لنقصص األسصماك ‘ السصواق.
وأاوضصح اŸتحدث قائ« Óيدمر التلوث
حاليا النظام البيئي البحري» مشصÒا إا¤
واد سصيباو الذي يحتوي على كميات كبÒة
من النفايات واŸواد اŸلوثة على طول
 240كم حيث يتم صصبها ‘ البحر.
واع- -ت ÈاŸسص- -ؤوول أان ت- -ل- -وث وتسص- -م- -م

البحار يقضصي على كل أانواع السصمك أاو
ي -دف -ع -ه -م إا ¤ال -ه-ج-رة م-ث-ل-م-ا ه-و ا◊ال
ب -ال -نسص -ب -ة ل -لسص -ردي -ن ال -ذي ي -ع -د شص -دي-د
ا◊سص-اسص-ي-ة ل-ل-ت-ل-وث ح-يث ه-اجر بكميات
ك- -بÒة إا ¤م -ي -اه أاخ -رى» م -ؤوك -دا ‘ ه -ذا
الصصدد ان بعضص النواع  ⁄تعد موجودة
بالسصواحل ا÷زائرية نتيجة التلوث.
إاضص -اف -ة إا ¤ذلك ت -ن -اول السص -ي-د ب-ل-وط
ال-ن-ف-اي-ات ال-ت-ي ت-ل-ق-ي ب-ه-ا ب-واخ-ر ال-ع-بور
( 12.500ب- -اخ- -رة) ك- -ل ع -ام ‘ ال -ب -ح -ر
البيضص اŸتوسصط.
«ت- -ف- -ري -غ خ -زان -ات ون -ف -اي -ات السص -ف -ن
الراسصية وكذا الودية والنفايات السصاحلية
ي-قضص-ي ع-ل-ى ال-ك-ائ-ن-ات ال-ب-حرية» يضصيف
ذات اŸتحدث الذي أاكد أانه « لو يتواصصل
ال -ت -ل -وث ب -ه -ذه ال -وتÒة سص -يصص -ب -ح ال-ب-ح-ر
األبيضص اŸتوسصط بحرا ميتا» مشصÒا اإ¤
ان البحر األبيضص
اŸتوسصط هو بحر مغلق يتصصل فقط
Ãضصيق جيل طارق على طول  14كم.
كما يشصكل التلوث الذي يفسصد الشصعاب

اŸرجانية والنظام البيئي البحري مشصكلة
كبÒة كونه يعني  23دولة تطل على البحر
األبيضص اŸتوسصط.
وأاردف رئيسص اللجنة الوطنية للبحارين
الصص-ي-ادي-ن ي-ق-ول «ُتَ-دم-ر الÌوة الصص-ي-دي-ة
ا÷زائرية بشصكل كب Òعلى الرغم من اننا
‰لك  194نوعا من السصمك و  600نوعا
م -ن ال -ط-ح-الب (لÓ-سص-ت-ع-م-ال ال-ت-ج-م-ي-ل-ي
والطبي والغذائي) مؤوكدا على انقراضص
هذه الÌوة إان اسصتمر الوضصع على حاله.
ويرى بلوط انه يجب توقيف الصصيد
الغ Òقانو Êووضصع حد للتلوث عن طريق
تعزيز الرقابة من أاجل ا◊فاظ على هذه
اŸوارد خ - -اصص - -ة وأان ع - -دد الصص - -ي- -ادي- -ن
ا÷زائري Úيبلغ حوا‹  60.000صصيادا.
وخ- -ت- -م اŸسص- -ؤوول ا÷زائ- -ري ق -ائ « Ó-
ال-ق-وان Úم-وج-ودة ل-ك-ن ت-ط-ب-ي-ق-ها غائب»
داع -ي-ا اŸصص-ال-ح اŸع-ن-ي-ة ب-النضص-م-ام إا¤
ال -ل -ج -ن -ة ال -وط-ن-ي-ة ل-ل-ب-ح-اري-ن الصص-ي-ادي-ن
Ÿع - -ا÷ة اŸسص - -أال- -ة وت- -ن- -ظ- -ي- -م ورشص- -ات
وحمÓت للتوعية.

 120ألف طن سصنويا أنتاجه ،ويوفر  70منصصب عمل بالبيضس

دخول أاول مصسنع للآجر حيز اÿدمة خلل السسداسسي الثا2018 Ê
ي- -رت- -قب أن ي -دخ -ل أول مصص -ن -ع
Óج - -ر ب - -ولي- -ة أل- -ب- -يضس ح- -ي- -ز
ل --آ
أÿدم -ة خ Ó-ل ألسص -دأسص -ي أل -ث-اÊ
ل-لسص-ن-ة أŸق-ب-ل-ة ,حسصبما علم أمسس
خÓل تفقد ألوأ‹ لهذأ أŸشصروع
ألسصتثماري أŸتوأجد ببلدية عÚ
أعرأك.
لنتاجية لهذا اŸصصنع
وتقدر الطاقة ا إ
ا- - - - - ÿاصص ب  120أال -ف ط -ن سص -ن -وي -ا
وسصيسصمح بتوف Òقرابة  70منصصب شصغل
علما أان تكلفة اŸشصروع تبلغ 150مليون

دج ويÎبع على مسصاحة  4هكتارات على
أان ي -دخ -ل اÿدم -ة ال -ف -ع -ل -ي -ة ‘ شص-ه-ر
أاغسص - - -طسص  2018حسص- -ب- -م -ا أاف -اد ب -ه
اŸسصتثمر صصاحب اŸشصروع.
م -ن ج -ان -ب-ه أاك-د وا‹ ال-ب-يضص ﬁم-د
ج-م-ال خ-ن-ف-ار ب-اŸن-اسص-ب-ة ع-لى ضصرورة
لسصتثمار اÙلي وتذليل كل
تشصجيع ا إ
ال -ع -راق -ي -ل ل -ل -ن -ه -وضص ب-وتÒة ال-ت-ن-م-ي-ة
بالولية من خÓل تقد Ëكل التحفيزات
لسصتقطاب اŸسصتثمرين.
ومن جهة أاخرى ” بذات ا÷ماعة

لن -ت -ه-اء م-ن ا‚از م-نشص-أاتÚ
اÙل -ي -ة ا إ
فني Ïعلى مسصتوى منطقة سصيدي ا◊اج
بن أاعمر Ãحاذاة الطريق الوطني رقم
 47وهو اŸشصروع الذي كلف  59مليون
دج و ⁄تتبقى سصوى عملية ربط احدى
اŸنشصأات Úبالطريق.
كما اسصتفاد شصباب البلدية من ملعب
ج -واري ي -ح -م -ل اسص -م الشص -ه -ي -د م-ولي
ﬁم -د وال -ذي ” ت -دشص -ي -ن-ه م-ن ط-رف
الوا‹ .وقد قدرت تكلفة هذا اŸرفق
الرياضصي ب  33مليون دج.

أام -ا ب-ب-ل-دي-ة اب-روات (100ك-ل-م جنوب
ال -ولي -ة) ت -ف -ق -د ال -وا‹ مشص -روع ق -اع-ة
متعددة الرياضصات و الذي يعرف تأاخرا
‘ وتÒة ا‚ازه ح - - - -يث أام- - - -ر ال- - - -وا‹
لشص-غ-ال وتسص-ل-ي-م-ه
لسص -راع ‘ وتÒة ا أ
ب -ا إ
لجراءات
قريبا مشصÒا إا ¤اتخاذ كل ا إ
القانونية ضصد اŸقاول ÚاŸتماطل‘ Ú
ل‚از.
وتÒة وأاجال ا إ
كما شصهدت هذه البلدية أايضصا اإلنتهاء
م- -ن مشص- -روع ت- -ه- -ئ- -ي -ة وتسص -ي -ي -ج اŸل -عب
ا÷واري بتكلفة تفوق  5مÓي Úدج.

وكشص- -ف وا‹ ال- -ب- -يضص ع -ل -ى ه -امشص
زي -ارت -ه ل -ب -ل -دي-ت-ي ع Úاع-راك اب-روات
لبيضص سصيدي الشصيخ
التابعت Úلدائرة ا أ
لن-طÓ-ق ق-ري-ب-ا ‘ ع-م-ل-ي-ة ت-ه-ي-ئة
ع-ن ا إ
منطقة صصناعية جديدة بالولية من
أاج - -ل ت- -وف Òك- -ل ال- -ظ- -روف اŸوات- -ي- -ة
للمسصتثمرين.
كما أاكد على ضصرورة اسصتغÓل مياه
سص -د ب -ري-زي-ن-ة (85ك -ل-م ج-ن-وب ال-ولي-ة)
لسص-ت-ث-م-ار ال-فÓ-ح-ي
ل -ل-رف-ع م-ن وتÒة ا إ
ولسصتقطاب اŸسصتثمرين ‘ اÛال.

الثÓثاء  29أاوت  2017م
المؤافق لـ  07ذي الحجة  1438هـ

مراسسلينا

تنفيذا لتعليمات وزارة الداخلية

الشّشـــــــــــروع ‘ عمليــــــة تطهـــــــــÒ
القوائــــــــم ببــــاتنـــة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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رغم ا’حتجاجات على تؤزيع  2600سسكن
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وا‹ تيارت يطمئن بدراسشة ملّفات أاصشحاب الّطعون

أاعلن وا‹ تيارت بن تؤاتي عبد السسÓم
ع-ن أاك Èع-م-ل-ي-ة ت-ؤزي-ع السس-ك-ن-ات ب-عاصسمة
” إاشسهار قائمة  2600وحدة
الؤ’ية ،حيث ّ
سسكنية ،لتفتح بعدها مرحلة الطعؤن التي
يشسرف عليها شسخصسيا.

تيارت :ع ــ عمارة

شسرعت مصسالح مديرية الّتنظيم والشّسؤؤون العامة بؤ’ية باتنة ‘ مؤاصسلة عملية تطه Òالقؤائم ا’نتخابية
– ّسسبا لÓنتخابات اÙلية اŸقبلة اŸزمع تنظيمها شسهر نؤفم Èالقادم ،وذلك تنفيذا لتعليمات وزارة الداخلية
’قليم اŸتعلقة بؤضسع حد لقضسية ازدواجية التسسجيل وشسطب الؤفيات من الفهرسش
وا÷ماعات اÙلية ،وتهيئة ا إ
’دارة على
ا’نتخابي وإاعادة هيكلة مكاتب ا’نتخابات نزو’ عند ربة الطبقة السسياسسية وŒسسيدا لعزم ا إ
تكريسش الشسفافية الطلقة ‘ مثل هاته اŸؤاعيد.

باتنةŸ :وشسي حمزة

أاشش -ارت مصش -ادر م-ن م-دي-ري-ة ال-ت-ن-ظ-ي-م
والششؤؤون العامة لـ «الششعب» ،إالى الشّشروع
في العملية عقب اإ’عÓن عن النتائج
ال -ن -ه -ائ -ي -ة ل Ó-ن -ت -خ -اب -ات ال -تشش -ري-ع-ي-ة
ال -م-اضش-ي-ة ،ح-يث ع-رفت إاسش-ق-اط 1097
حالة وفاة عبر الؤ’ية  1481حالة وفاة
منذ الفاتح من ششهر جانفي  ،2017وهؤ
ما تطّلب الّرجؤع إالى سشجل الؤفيات
لشش-طب أاسش-م-اء ال-م-ت-ؤّف-ي-ن ،و 221حالة

تسشجيل تكرار في الفهرسض ا’نتخابي
و 218حالة تضشّمنت تصشحيح اسشم اأ’ب
و 259حالة لتصشحيح اسشم ولقب اأ’م،
م-ن-ه-ا  257ح -ال-ة ب-ب-ات-ن-ة ،و 03حا’ت
أ’خ- -ط- -اء وردت ف- -ي تسش- -ج- -ي- -ل ت -اري -خ
الميÓد ،وحالتان بباتنة وحالة واحدة
بعين التؤتة.
عن الهدف من هاته العملية ،أاششارت
مصش- -ادرن- -ا إال- -ى أاّن -ه -ا اخ -ت -زلت ال -ؤقت
واختصشرت الجهد في تطهير القؤائم
ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة ،ب-فضش-ل ال-رقمنة والعصشرنة

في تحسشين الخدمة العمؤمية والتجاوب
مع روح الدسشتؤر.
ه -ذا وت ّ-م تسش-ج-ي-ل  21925ح-ال-ة تتعّلق
ب -إادراج رق -م ع -ق -د م -يÓ-د ال-ن-اخب م-ن
أاصش-ل ع-دد ال-ه-ي-ئ-ة ال-ن-اخ-ب-ة ال-ت-ي ب-لغت
 627054ناخبا ،فمن أاصشل  21925حالة
ت -ؤج -د  18994ح -ال-ة مسش-ج-ل-ة خ-اصش-ة
بإادراج رقم عقد ميÓد الناخب ،و838
حالة تتعّلق بمؤاطنين بالخارج ،في حين
ت -ب -ق-ى  2931ح -ال -ة م -ح-ل م-ع-ل-ؤم-ات
ناقصشة.

جلؤن في طلبات السشكن عن
وقد عّبر المسش ّ
ارتياحهم لسشير العملية ،وهي التي سشتليها
حصشة اأخرى من  1000وحدة سشيتم اإششهارها
خ Ó-ل شش -ه -ر اأك -ت -ؤب-ر ،ف-ي-م-ا سش-ت-ؤّزع حصش-ة
قدرها  1420وحدة في ششهر ديسشمبر.
وعن عدد ال ّ
طعؤن ،اأفادت الؤ’ية اأّنه تّم
اإحصش- - -اء  3533ط -ع -ن -ا ه -ي ل -دى ال -ل-ج-ن-ة
المخصشصشة لذلك ،فيما تمّ اإبعاد  24مسشجّÓ
تبين عدم اأحقيتهم للسشكن ،ويتم مÓحقتهم
قضش -ائ -ي -ا حسشب تصش -ري -ح وال -ي ال -ؤ’ي -ة ب-ن
تؤاتي عبد السشÓم.
قد تعّهد الؤالي باسشتخÓف الذين ثبت
عدم اأحقيتهم للسشكن بالمسشتحقين حسشب
تسشلسشل ا’أسشماء في القائمة التي اأعدت في
فترة غير قصشيرة نظرا لكثرة الطلبات.
ه -ذا ا’رت -ي -اح سش ّ-ج -ل-ن-اه ب-م-ؤاق-ع ال-ت-ؤاصش-ل
ا’ج-ت-م-اع-ي ،ح-يث اأج-م-ع ال-م-ؤاطنؤن على
السشير الحسشن والجيد لتؤزيع السشكنات على
مسش-ت-ح-ق-ي-ه-ا ،ق-ائ-ل-ي-ن اإّن ال-قؤائم المنششؤرة
اأث -ب -تت مصش -داق -ي -ت -ه-ا ،واأن نسش-ب-ة ت-ف-ؤق 98
ب-ال-م-ائ-ة م-ن ال-مسش-ت-ف-ي-دي-ن ه-م م-ن م-ؤاليد
مدينة تيارت بينما سشجلت نسشبة اسشتفادة
النسشاء حؤالي  13بالمائة عكسض السشنؤات
ال- -م- -اضش- -ي- -ة ال- -ت- -ي اّت- -ه- -مت ف- -ي -ه -ا ا’دارة
بتفضشيلهن بدليل اأن هناك عازبات اسشتفدن
م- -ن السش- -ك- -ن ا’ج- -ت -م -اع -ي ف -ي السش -ن -ؤات
المنصشرمة.
دع -ا ب -ن ت -ؤات -ي اإل -ى مسش -اع -دة ا’دارة ع -ن
طريق ا’إبÓغ عن الحا’ت الششاذة لمن يحق
لهم ا’سشتفادة من السشكن.
ومن ا’أمؤر التي ششّدت ا’نتباه هؤ حرمان
نسشؤة مطلقات من حقهن في السشكن بسشبب

ع -دم تسش -ج -ي -ل ال -طÓ-ق رسش-م-ي-ا م-ن ط-رف
ا’أزواج ،وعن المراأة التي اّدعت ا’عتداء
عليها جسشديا من طرف اأحد المؤظفين،
واأظهرت خدوششا على مسشتؤى الرقبة ،فنّد
وال -ي ال -ؤ’ي -ة ال -ح -ادث -ة ج -م -ل-ة وت-فصش-ي،Ó-
مسشتعينا بكاميرا المراقبة التي اأظهرت اأن
المراأة لم تقترب اأصش Óمن مكان تؤاجد
المؤظف.
والي و’ية تيارت تعّهد بمعالجة الحا’ت
الخاصشة لمن لم يدرج اسشمه في القائمة
وهؤ في حاجة ماسشة للسشكن ،اأكد هذا غداة
اسشتقبال بعضض طالبي السشكن الذين عبّروا
عن عدم رضشاهم لعدم اإدراج اأسشمائهم في
القائمة ،واعدا اإّياهم بمعالجة القضشية بعد
ال-ت-ح-ري ،م-ه-ي-ب-ا ب-ال-ؤق-فات السشلمية لبعضض
ال -ف -ئ -ات م -ن ال -م -ؤاط -ن -ي-ن ،وي-ؤؤك-د ل-ه-م اأّن
الطريقة القانؤنية لدراسشة ملفاتهم يششترط
فيها ضشرورة تقديم طعن مع ملف.

مسساعدات طبية لسسكان اŸناطق الريفية

قافل ـ ـة طبي ـ ـة بآاي ـ ـت مع ـ ـوشش ببجاية تباششر مهامه ـ ـا

أاصسحاب اّÓÙت يطالبؤن بتطه Òالقطاع من ا’نتهازّيÚ

الّتجارة الفوضشوية تغزو سشوق الرفراف بسشيدي بلعباسش

سسّ- -ط -رت اŸؤؤسسسس -ة ال -ع -م -ؤم -ي -ة ل -لصس -ح -ة
ا÷ؤارية ببني معؤشش برنا›ا خاصسا يضسمن
خ -رج -ات ق-اف-ل-ة ط-ب-ي-ة ل-ل-م-ن-اط-ق اŸع-زول-ة
والريفية ،بهدف تقد ËاŸسساعدات الطبية
للسسكان الذين يجدون صسعؤبة ‘ التنقل إا¤
اŸدينة للعÓج.

بجاية :بن النوي توهامي

رفع زهاء  150تاجر أالبسسة ينشسطؤن على مسستؤى سسؤق  8ماي (سسؤق الرفراف) وسسط مدينة سسيدي بلعباسش رسسالة إا¤
السسلطات اÙلية ،يطالبؤن فيها بالتدخل العاجل لؤضسع حد لتجاوزات التجار الفؤضسؤي Úالذين عزو اŸسساحات والطرق.

سسيدي بلعباسس :غ ـ شسعدو

وجاء في رسشالة التجار أانّ معاناتهم ما
ف -ت -ئت ت-ت-زاي-د بسش-بب م-زاح-م-ة ال-دخÓ-ء
ع -ل -ى ال -ق -ط -اع ،ال -ذي -ن غ -زوا ال -م -داخ-ل
اأ’رب- -ع- -ة ل -لسش -ؤق وفضش -اءات -ه ال -داخ -ل -ي -ة
وتسش ّ-ب -ب -ؤا ف -ي غ -ل -ق شش -ب-ه ك-ل-ي ل-ل-م-ن-اف-ذ
المؤؤدية للمحÓت ،متسشبّبين في حالة من
ال -ف -ؤضش -ى خ -اصش -ة ب -ع -د رب-ط ط-او’ت-ه-م
ب-ك-ؤاب-ل ك-ه-رب-ائ-ي-ة م-ؤصش-ؤل-ة ب-ط-رق غ-ي-ر
ششرعية ،ما أاضشحى يهدد بؤقؤع ششرارات
كهربائية محتملة ،فضش Óعن تسشببهم في

ضش- - -ي- - -ق ال- - -م - -ك - -ان وان - -تشش - -ار ا’أوسش - -اخ
واللصشؤصشية.
ول -ج -أا أاح -د ه -ؤؤ’ء ال -ب -اع -ة إال -ى إاح -تÓ-ل
الفضشاء الذي يتؤسشط السشؤق بغير وجه
حق ،وقام بتأاجير أاجزاء منه أ’ربعة تجار
فؤضشؤيين في ظل غياب رقابة المصشالح
المعنية.
وأاضشاف التجار أانّ الؤضشعية داخل السشؤق
خ- -ل- -قت م -ن -افسش -ة غ -ي -ر شش -ري -ف -ة وغ -ي -ر
متكافئة ،حيث أاّكدوا في هذا الصشدد أاّنهم
يمارسشؤن نششاطهم التجاري وفق ما يمليه
القانؤن من خÓل تسشديد كل المسشتحقات

من ضشرائب وتأامينات وفؤاتير ،في حين
يجد التجار الفؤضشؤيؤن أانفسشهم معفيّين
م-ن-ه-ا م-ا يسش-اع-ده-م ع-ل-ى ت-ح-ق-ي-ق أارباح
مضشاعفة والتحكم في اسشعار السشؤق على
حسشاب التجار النظاميين.
جه التجار الشّشرعّيؤن دعؤة ملحّة
لهذا يؤ ّ
إالى السشلطات المحلية من أاجل التدخل
ال -ع-اج-ل ،وإاج-راء ع-م-ل-ي-ة إاحصش-اء واسش-ع-ة
ورسشمية للتجار النظاميين وفتح المنافذ
ال- -م- -غ- -ل- -ق- -ة ب- -السش- -ؤق وم- -ن -ع م -ث -ل ه -ذه
التجاوزات.

ف- -ي ه -ذا ا’ط -ار أاّك -د ال-ط-ب-يب ح-مادي لـ
«الششعب» ،أانّ هذه القافلة الطبية التي تّم
ت-ن-ظ-ي-م-ه-ا ت-ؤؤّط-رها فرقة متخّصشصشة ،تضشّم
ع - - - - - - - - - -ددا م - - - - - - - - - -ن اأ’ط - - - - - - - - - -ب - - - - - - - - - -اء
ال -م -ت -طّ-ؤع-ي-ن ف-ي اخ-تصش-اصش-ات م-خ-ت-ل-ف-ة،
كأامراضض النسشاء ،اأ’طفال ،أامراضض الجلد،
القلب ،العيؤن ،أامراضض الرضشؤضض ،الطب
الباطني ،اأ’نف اأ’ذن والحنجرة ،أامراضض
الدم والجراحة العامة.
وأافادت حمادي ،أاّن هذه المبادرة تهدف
إال -ى ت -جسش -ي-د ال-ت-ك-ف-ل ب-م-ع-ال-ج-ة ال-م-رضش-ى
القاطنين بالمناطق النائية ،ووضشع الطؤاقم
الطبية في ا’ختصشاصشات المذكؤرة تحت
تصشّ-رف-ه-م ،واسش-ت-خ-دام أاح-دث ال-ت-ج-ه-ي-زات
الطبية التي من ششأانها تؤفير العÓج الÓزم
لهم ،ورفع مششّقة تنّقÓتهم لعاصشمة الؤ’ية أاو
الؤ’يات المجاورة ،خاصشة في اختصشاصشات
طب النسشاء والتؤليد ،واأ’طفال.
وبحسشب الطبيب يحياوي ،فإان هذه القافلة
سش-ت-ؤاصش-ل خ-رج-ات-ه-ا ل-ل-م-ن-اطق المعزولة عبر
تراب الؤ’ية ،قصشد الكششف الصشحي وتقديم
المسشاعدة الطبية لفائدة هذه المناطق ،وهذا

من خÓل تششكيل فرق تتنقل ،مهّمتها التكفل
ب -ال -ح -ا’ت ال -م -رضش -ي -ة وت-ح-ؤي-ل ب-عضش-ه-ا إال-ى
المسشتششفيات لتلقي العÓج الضشروري ،فضشÓ
عن النصشائح والتؤجيهات التي يقّدمها مؤؤ ّ
طرو
هذه القافلة الطبية المتنقلة لسشكان اأ’رياف
للحفاظ على صشحتهم وتمكينهم من الحصشؤل
ع -ل -ى ف -ح-ؤصش-ات م-ج-ان-ي-ة ل-ل-ؤق-اي-ة م-خ-ت-ل-ف
اأ’مراضض ،مع التأاكيد على تحسشيسض سشكان
ال -م -ن -اط -ق ال -ري -ف -ي -ة ب -أاه -م-ي-ة ال-كشش-ف ع-ل-ى
اأ’مراضض ،وتمكينهم من إاجراء كل الكششؤفات
وال-ف-ح-ؤصش-ات ،م-ن خÓ-ل ال-ت-ؤج-ه إال-ى م-راكز
ال-ق-اف-ل-ة ،ال-ت-ي ب-ح-ؤزت-ه-ا ك-ل اآ’ل-ي-ات ال-ت-ق-نية
ال- -ح- -دي- -ث- -ة ال Ó-زم -ة اإ’م -ك -ان -ي -ات ال -م -ادي -ة
والبششرية ،إالى جانب طاقم طبي متخصشصض
في عÓج مختلف اأ’مراضض ،وهؤ ما سشيسشمح
بتكفل أاحسشن ومثالي للمرضشى ،وبالتالي يكؤن
العÓج أاخف وأاقل تكلفة عندما يتم التكفل
بالمرضض مبكرا ،كما أاّن نسشبة الششفاء تقارب
 100بالمائة.
وم -ن ج -ه -ت -ه -م ،ث ّ-م -ن ال -م -ؤاط-ن-ؤن م-ث-ل ه-ذه
المبادرة التي تأاتي في إاطار تقريب الصشحة
م-ن ال-م-ؤاط-ن ،م-ؤؤّك-دي-ن أاّن-ه-ا ف-رصش-ة سش-ان-ح-ة
للجميع بهدف إاجراء كل الفحؤصشات الطبية
وال-كشش-ؤف-ات الÓ-زم-ة ،ال-ت-ي تسش-م-ح ب-اكتششاف
اأ’م- -راضض م- -ب- -ك- -راً ع -ؤضض ت -ف -اق -م وضش -ع -ي -ة
المرضشى ،خاصشة مع تؤفر اإ’مكانيات المادية
والبششرية والطاقم الطبي المدعم بتجهيزات
ووسشائل جّد متطؤرة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الثÓثاء  29أاوت  2017م
الموافق لـ  07ذي الحجة  1٤3٨هـ

نشسطاء الريف مصسّرون على مواصسلة حراكهم

إلئتÓف إŸغربي لهيآات حقوق إإلنسسان يطالب بالتحقيق
‘ إلنتهاكات إلتي م ّسست إŸتظاهرين

لمنية ‘ ما بات يسسميه نشسطاء ا◊راك بـ»سسياسسة قمع الريف» ،بحيث
ليزال ا◊راك Ãناطق الريف مسستمرا ،بالرغم من التدخÓت ا أ
لحد ،بإامزورن.
خلّد النشسطاء أاربعينية وفاة ثا Êشسهيد ‘ «حراك الريف» ،مسساء ا أ

في السسياق شسهدت منطقة اإمزورن
التي تبعد عن الحسسيمة بـنحو  15كلم،
مسسيرة حاشسدة جابت شسوارع مدينة
ا ل -حسس -ي -م -ة ل -ل -م -ط -ال -بة بكشسف ا لحقيقة
الكاملة في وفاة كل من عماد العتابي
وع -ب -د ا ل -ح -ف -ي -ظ ا ل -ح -د ا د ،ا ل -ل -ذ ي -ن لقيا
حتفهما اأثناء مشساركتهما في مسسيرات
ا ح -ت -ج -ا ج -ي -ة م -ت -ف -ر ق -ة  .ج -ا ء ت ه -ذ ه
المسسيرة التي اسستقطبت اعدادا كثيرة
م -ن ا ل -نشس -ط -ا ء و ا ل -م -ح -ت -ج -ي -ن  ،ب -ع -د م -ا
ا ت ض س - -ح ج - -ل - -ي - -ا فشس - -ل ك -ل ا ل -م -ب -ا د ر ا ت
الرامية ’إيجاد حل لمشسلكة الحراك
بالريف ،كما جاءت في سسياق رفضش
ا ل -د ول -ة م -ط -ل ب ا إط Ó-ق سس -ر ا ح م -ع -ت -قل ي
ا ل -ح -ر ا ك بسس -ج -و ن ا ل -م -م -ل -ك -ة ب -ال -ب -ي ض س ا ء
والحسسيمة والعروي.
ك -ال -ع -ا د ة شس -ه -د ت ا إ م -ز و ر ن ون -و ا ح -ي -ه ا
اإنزا’ اأمنيا غير مشسهود ،لكن الطوق
ا’مني المشسدد لم يمنع المحتجين من
طرح مطالبهم التي تتمثل اأسساسسا في
ا’إفراج عن المعتقلين ،والكشسف عن
ن ت ا ئ ج ا ل ت حقي ق ف ي َوف ا ة ا لن ا شس ط عم ا د
العتابي.
كان ناصسر الزفزافي ومحمد جلول
و م -ح -م -د ا ل -م -ج -ا و ي ون -ب -ي -ل ا أح -م -ج -ي -ق ،
و ا آخ -ر و ن  ،ا ل -ذ ي -ن ي -ع -ت -ب -ر و ن ا أ ب -ر ز ق -ا د ة
الحراك بالريف ،قد قالوا لعائÓتهم
ف - -ي ا ل - -زي - -ا ر ة ا ’ أخ - -ي - -ر ة ل - -ه -م بسس -ج -ن
ع -ك -ا شس -ة ،ا إ ن -ه -م ي -د ع -م -و ن ك -ل ا ’ أ شس -ك ا ل
ا ’ح -ت -ج -ا ج -ي -ة ا لسس -ل -م -ي -ة ،ك -م -ا ن -ا شس -د و ا
ب -ال -ح -ف -ا ظ ع -ل -ى م -ب -د ا أ ا لسس -ل -م -ي -ة  .ف -ي
غضسون ذلك’ ،تزال حالة التوتر بين
ا ل - -ري -ف و ا ل -د ول -ة مسس -ت -م -ر ة ،ف -ي ظ -ل
تجاهل الدولة لمطالب الحراك التي
ع - -ل - -ى ر ا أ سس - -ه - -ا ا إط Ó- -ق سس - -ر ا ح ن -ا صس -ر
ا ل ز ف ز ا ف ي ورف- -ا ق- -ه و ا إ ن- -ه- -ا ء م سس- -لسس -ل
«الظلم» بالمنطقة.

عائÓت إŸعتقل :Úل عيد لنا
ت -ا أ ت -ي ه -ذ ه ا ل -ت -ط -و ر ا ت ب -ي -ن -م -ا ق-ر ر ت
ع -ا ئ  Ó-ت م -ع -ت -ق -ل -ي « ح -ر ا ك ا ل -ر ي -ف »
المعتقلين بسسجن «عكاشسة» في الدار
ا ل -ب -ي ض س -ا ء م -ق -ا ط -ع -ة ا إ ح -ت -ف -ا ’ ت ع -ي -د
ا ’ أ ض س -ح -ى و ا ’ إ ح -ت -ف -ا ظ ب ش س -ر ي ع ت ه  ،ا أ ي
نحر ا’أضسحية .قالت العائÓت’« :
ع -ي -د ل -ع -ا ئ  Ó-ت -ن -ا و م -ع -ت -ق -ل -ي -ه -ا ف-ي
السسجون» ،موضسحة «سسنوؤدي شسعيرة
ا ل - -ع - -ي - -د ب ص س  Ó- -ت - -ه -ا  ،و ا أ ن -ن -ا س س -ن ص س -ل
اأرحامنا كما عهدناها في كل عيد».
اأضسافت« :مقاطعة احتفا’ت العيد
و ا ’ س س -ت -غ -ن -ا ء ع -ن ن -ح -ر ا ’ أ ض س -ح -ي ة ف ي
م -ن -ا ز ل ا ل -م -ع -ت -ق -ل -ي -ن ا ل س س -ي -ا س س -ي -ي ن ه ي

خ -ط -و ة ا ت -خ -ذ ت -ه -ا ع -ا ئ  Óت ا ل م ع ت ق ل ي ن
لنفسسها و’ تلزم اأحدا بذلك».

إŸطالبة بالتحقيق ‘ إلنتهاكات إلتي
م ّسست إŸتظاهرين
ط-الب ا’ئ-تÓ-ف ال-م-غ-رب-ي ل-ه-ي-آات حقوق
اإ’نسسان ،الذي يضسم ما يقارب  22جمعية
ح -ق -وق -ي -ة م-ن ج-م-ي-ع اأ’ط-ي-اف ،ب-إاجÓ-ء
الحقيقة كاملة في وفاة الشسابين عماد
العتابي وحفيظ حداد ،ومتابعة ومسساءلة
المسسؤوولين عنها.
قال بÓغ صسادر عن ا’ئتÓف الحقوقي،
إانه «بالرغم من التقارير التي أانجزتها
ع -دد م -ن ال -ه -ي -آات ال -وط-ن-ي-ة وال-دول-ي-ة –
وضسمنها ا’ئتÓف المغربي لهيآات حقوق
اإ’نسسان– والتي نبهت فيها السسلطات إالى
خ -ط -ورة اإ’سس -ت-م-رار ف-ي ت-ع-اط-ي ال-دول-ة
المغربية أامنيا أاكثر من أاي شسيء اآخر مع
ملف الريف ،في تجاهل لما تحمله تلك
ال-ت-ق-اري-ر م-ن ت-وصس-ي-ات ت-حث المسسؤوولين
ع-ل-ى ال-ت-ع-ج-ي-ل ب-ت-ه-ي-يء الشس-روط وت-نقية
اأ’ج -واء ب -إاط Ó-ق سس -راح ك -اف -ة م-ع-ت-ق-ل-ي
Óسستجابة
الحراك ومباشسرة حوار مثمر ل إ
للمطالب العادلة والمشسروعة للسساكنة».
أاكد البÓغ أان سسياسسة المقاربات اأ’منية
ل -ن تسس -ت-ط-ي-ع أان ت-وق-ف ال-ري-ف وم-ن-اط-ق
أاخرى من البÓد في اللجوء إالى التظاهر
السس -ل -م-ي ل-ل-م-ط-ال-ب-ة ب-ال-ح-ري-ة وال-ك-رام-ة
وال -ع -دال -ة ا’ج -ت -م -اع-ي-ة وال-مسس-اواة ب-ي-ن
النسساء والرجال  ،بل إان «سسياسسة الدولة
ق-ادت إال-ى سس-ق-وط ضس-ح-اي-ا م-ن ضس-م-ن-ه-م
الحالتين المشسار إاليهما أاعÓه ،وتقود إالى
مئات المعتقلين ،وهو ما يزيد من تعقيد
ال-م-ل-ف-ات ال-م-ط-روح-ة وي-زي-د م-ن ح-ا’ت
ال-ت-وت-ر ب-ي-ن ال-دول-ة وم-واط-ن-ي-ها» ،يضسيف
المصسدر نفسسه .
دعت  22جمعية حقوقية إالى ضسرورة
وضسع حد عاجل ونهائي ’سستعمال القوة و
ال -ع -ن -ف ضس -د ال -م -واط -ن-ي-ن وال-م-واط-ن-ات
بسس -بب م -م -ارسس -ة ال -ح -ق ف -ي ال -ت -ظ -اه -ر
السسلمي ،والحق في التجمع السسلمي ،ما
دامت «سس - -ي - -اسس- -ة مصس- -ادرة ال- -ح- -ري- -ات
’ي -م-ك-ن-ه-ا ب-ت-ات-ا إا’ أان ت-دف-ع اأ’م-ور إال-ى
المزيد من اإ’حتقان والتوتر وتزيد من
عدد الضسحايا سسواء المصسابين بجروح أاو
ال-م-ت-وف-ي-ن م-ن ج-رائ-ه-ا ،وت-ط-ليق سسياسسة
إافÓت المسسؤوولين عن هذه ا’نتهاكات من
المسساءلة ومن العقاب».
ع -ب -ر ا’ئ -تÓ-ف ال-ح-ق-ي-ق-ي ع-ن اإ’دان-ة
الشسديدة لما اسسماه بـ «اسستمرار الدولة
في نهج المقاربة اأ’منية في التعاطي مع
ح - -راك ال- -ري- -ف ،وم- -ع نضس- -ا’ت ع- -م- -وم

المواطنات والمواطنين في مختلف ربوع
الوطن»

تعذيب إŸعتقلÚ

أافاد الصسحفي ومدير موقع «بديل أانفو» حميد
ال - -م - -ه - -داوي ،أان - -ه أاصس - -يب داخ- -ل زن- -زان- -ت- -ه
بـ»ال -ج -رب» ،إاضس -اف -ة إال-ى إاذاق-ت-ه ال-ع-ذاب إاث-ر
تنقيله من سسجن يبعد عن اآ’خر بأازيد من 600
كيلومتر ،ودون أاكل أاو شسرب قبل وخÓل وبعد
الوصسول ،وفي الغد يحضسر لجلسسة المحاكمة».
أاوضسح المهداوي في رسسالة وجهها للرأاي العام
م -ن داخ -ل السس-ج-ن ال-م-ح-ل-ي ل-ل-حسس-ي-م-ة ،أان-ه
«داخل الزنزانة منغمسش في اأ’وسساخ وينظف
اأ’رضس- -ي- -ات وال- -ج- -ن- -ب -ات ال -ن -ت -ن -ة ،و»يضس -رب
الشسيفون» أامام سسجناء الحق العام ،قبل أان
يشسير إالى انه ذعر لما وجده داخل زنزانته في
سسجن «عكاشسة» من الجرذان والفئران ،دون أان
يرى نور الشسمسش لمدة  23سساعة متواصسلة ،كما
يتم حرمانه من زيارة طبيب اأ’سسنان حيث
فاتته ثÓثة مواعيد متتالية لمعاينة حالة الفم
بعد وضسع مقود اأ’سسنان ،إاضسافة إالى معاناته
مع حاسسة البصسر حيث أاصسبح في حاجة إالى
ن-ظ-ارات ج-دي-دة ،وه-ي ال-م-ط-الب ال-ت-ي ن-قلها
ل -ل -مسس -ؤوول -ي -ن ف -ي السس -ج -ن دون رد» .تسس -اءل
ال -م -ه -داوي ف-ي رسس-ال-ت-ه« :ك-ي-ف ي-ت-م اع-ت-ق-ال
صسحفي ’ لشسيء سسوى أ’نه كان ينور الرأاي
العام في سساحة عمومية ويتبادل اأ’فكار مع
مواطنين.
أاضساف المهداوي في رسسالته»« :إانني أاقول
ل -ل -ذي -ن دب -روا اع -ت -ق -ال-ي :ال-غ-ل-ب-ة ل-ك-م ال-ي-وم،
فالشسرطة معكم والنيابة العامة معكم ،وقد
يكون القضساء معكم ،فاصسنعوا به ما شسئتم،
وب ُسس Ó-ف -ة م -ا شس -ئ -ت -م ،وب -ي -وسس -ف م -ا شس -ئ-ت-م،
وببشسرى ما شسئتم ،وبالوطن ما شسئتم ،وبأابنائه
ما شسئتم ولكن حسسابكم عند الله عسسير».

العدد
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لمريكية:
›لة «فورين بوليسسي» ا أ
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إŸغرب أإنف ـ ـ ـق مÓيـ ـ ـ ـ ـ Òإلدولرإت لعرقل ـ ـة
إسستق ـ ـ ـ ـÓل إلصسحـ ـ ـ ـ ـرإء إلغربيـ ـ ـة
لمريكية،
قالت ›لة فورين بوليسسي ،ا أ
أان اŸغرب أانفق مÓي Úالدولرات ،لتحييد
م -وق -ف ال -ولي -ات اŸت -ح -دة وع -رق -ل-ة مسس-ار
إاج -راء اسس -ت -ف-ت-اء ت-ق-ري-ر اŸصس Òب-الصس-ح-راء
ال -غ -رب -ي -ة ،وأاشس -ارت إا– ¤ال -ف -ات ع -ق-دت-ه-ا
السسلطات اŸغربية مع لوبيات ضساغطة داخل
›لسس الشس- -ي- -وخ ل- -ل -حصس -ول ع -ل -ى ال -دع -م.
ذكرت اÛلة ‘ تقرير حديث لها ،أان قضسية
الصس-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة ،عرقلت تعي Úالرئيسس
لم -ري -ك-ي دون-ال-د ت-رامب ،ل-ك-اتب الشس-ؤوون
ا أ
لف-ري-ق-ي-ة ‘ اÿارج-ي-ة ،م-وضس-ح-ة أان م-رد
ا إ
ذلك ي -ع -ود ل -لضس -غ -ط ال -ك-ب Òال-ذي Áارسس-ه
السسيناتور الداعم لكفاح الشسعب الصسحراوي
لمريكية.
لدارة ا أ
جيمسس إاينهوف ،على ا إ
نقلت عن مصسادر دبلوماسسية ،رغبة السسيناتور في
ا’عتراضش عن مرشسحين للمنصسب لديهم مواقف
سسلبية من النزاع في الصسحراء الغربية ،وأانه يطالب
بموقف حازم يفضسي إالى تنفيذ بنود اتفاق وقف
إاطÓق النار وإاجراء اسستفتاء تقرير المصسير .كتبت
فورين بوليسسي ،أان المغرب اشسترى حياد وصسمت
المجتمع الدولي باأ’موال الطائلة ،وقالت « أانفق
النظام المغربي مÓيين الدو’رات في واشسنطن،
ط-ي-ل-ة ال-ع-ق-د ال-م-اضس-ي ،ل-م-ن-ع اسس-ت-قÓ-ل الصسحراء
الغربية» .أافادت بعقده لتحالفات مع لوبيات المال
داخ -ل ال -ك -ون -غ -رسش ،وأاوردت أان م -م -ث -ل -ي ج -ب -ه-ة
ال -ب -ول -يسس -اري -و سس -ع -وا إال -ى ع -رضش قضس-ي-ت-ه-م ع-ل-ى
المشسرعين اأ’مريكيين لكنها اصسطدمت بلوبيات
ضس -اغ -ط -ة وم -ت -ح -ال -ف -ة م -ع ات -ج -اه ي-خ-دم ال-ط-رح
المغربي.
أاوضسحت أان السسيناتور إانهوف ،يدافع منذ فترة
طويلة عن قضسية الصسحراء الغربية ،وهي مسستعمرة
إاسس-ب-ان-ي-ة سس-اب-ق-ة ع-ل-ى السس-اح-ل الشس-م-ال-ي ال-غ-رب-ي
إ’ف-ري-ق-ي-ا اح-ت-ل-ه-ا ال-مغرب سسنة  .1975وف -ي سس-ن-ة

 ،1991تم توقيع اتفاق وقف إاطÓق النار ،بوسساطة
اأ’مم المتحدة ،إا’ أان الوعد بإاجراء اسستفتاء حول
تقرير المصسير لم ينفذ حتى اآ’ن.
ن -ق-لت ع-ن-ه ق-ول-ه سس-ن-ة « ،2010ل -ق -د ق-اسس-ى شس-عب
الصسحراء الغربية ،في مخيمات اللجوء ،منذ أاكثر
من  30سسنة ،دون أان ُيحل النزاع» ،وأاضساف «لقد
زرت المخيمات ،وشساهدت بأام عيني أان قضسيتهم
قضسية عزيمة وثبات ،وأامل في أان يتمتعوا يومًا
بالحقوق اأ’سساسسية التي يسستحقها كل البشسر ،الحق
في الحياة وتقرير المصسير» .كان «إاينهوف» ،ومعه
مشس -رع -ون آاخ -رون ،ي -ح-ث-ون ال-م-غ-رب ع-ل-ى إاج-راء
اسستفتاء حول ا’سستقÓل ،ويريدون من الو’يات
المتحدة اأ’مريكية أان تدفع نحو إاجرائه.
م -ع ذلك ،ع -ل -ى م -ر السس -ن -ي-ن ،اخ-ت-ارت ال-و’ي-ات
المتحدة ،التي تقدر تعاون المغرب على جبهات
أاخرى ،عدم الضسغط من أاجل إاجراء ا’سستفتاء،
ت -ق-ول ال-م-ج-ل-ة .بشس-أان عÓ-ق-ة م-وق-ف السس-ي-ن-ات-ور
ال-ج-م-ه-وري م-ن قضس-ي-ة الصس-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة ب-تعيين
ك -اتب مسس -اع -د ل-لشس-ؤوون اإ’ف-ري-ق-ي-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى
الخارجية ،أاشسارت الصسحيفة أان اأ’خير ’ يشسرف
على وضسع السسياسسات المتعلقة بالمغرب ،بل إانها
من اختصساصسات مكتب شسؤوون الشسرق اأ’دنى في
وزارة الخارجية.
لكنها نقلت عن مسساعد في الكونغرسش إان مسسؤوولي
اإ’دارة يجرون محادثات مع السسيناتور «اينهوف»
لمحاولة حل النزاع ،وليسش من المؤوكد أانه مسستعد
لسسحب اعتراضساته.
جاء في تقرير المجلة قلق بعضش الدبلوماسسيين
اأ’م -ري -ك -ي -ي -ن ،م -ن اسس -ت -م -رار شس -غ-ور ال-ك-ث-ي-ر م-ن
المناصسب اإ’فريقية ،معتبرين أان ذلك من شسأانه أان
يجعل اإ’دارة اأ’مريكية تواجه أازمة إانسسانية أاو
أام-ن-ي-ة م-ب-اغ-ت-ة ،خ-اصس-ة ف-ي ال-ك-ون-غ-و ح-يث ت-ح-تد
التوترات.

لعطاء البلد  7مليار دولر
لوروبي يدعو إ
الŸÈان ا أ

إŸبعوث إأل‡ي يقّدم أإّول إحاطة Ûلسس إلأمن حول ليبيا

ل·
أاع -ل -نت ب -ع-ث-ة ا أ
اŸت-ح-دة ل-ل-دع-م ‘ ليبيا،
أان م- -ن -دوب -ه -ا إا ¤ل -ي -ب -ي -ا
غسس- -ان سس Ó-م -ة سس -ي -ق -دم
لمن
أاول إاحاطة Ûلسس ا أ
حول ليبيا ،مسساء أامسس،
وذلك بعد شسهر من تسسلم
مهامه.
كان مجلسش اأ’من الدولي قد
واف- -ق ف -ي  20ج-وي-لية الماضسي
ع- -ل- -ى ت- -ع -ي -ي -ن وزي -ر ال -ث -ق -اف -ة
اللبناني اأ’سسبق غسسان سسÓمة،
Óمم المتحدة إالى ليبيا
مبعوثًا ل أ
Óلماني مارتن كوبلر
خلًفا ل أ
ال-ذي ق-اد ال-ب-ع-ث-ة اأ’م-م-ي-ة م-ن-ذ
نوفمبر عام .2015
ع -ل -ى صس -ع -ي-د اخ-ر ،دع-ا رئ-يسش
ال -ب -رل -م -ان اأ’وروب -ي ،أان-ط-ون-ي-و
ت-اج-ان-ي ،ل-ت-خصسيصش مسساعدات
مالية إاضسافية إالى ليبيا بقيمة 7
م-ل-ي-ارات دو’ر ،ل-م-واج-ه-ة أازمة
ال -ه -ج -رة غ-ي-ر الشس-رع-ي-ة ،ع-ل-ى
غ- -رار ال- -مسس- -اع- -دات ال- -م -ال -ي -ة
اأ’وروبية المقدمة إالى تركيا.
قال تاجاني في تصسريحات إالى
ج-ري-دة «’ري-ب-وب-ل-يكا» اإ’يطالية
«خصسصست أاوروب- - -ا  7مليارات
دو’ر إال -ى ت -رك -ي -ا إ’غÓ-ق م-م-ر
ال- -ه- -ج- -رة غ -ي -ر الشس -رع -ي -ة ف -ي
ال -ب -ل-ق-ان ،وح-ان ال-وقت ل-ن-ف-ع-ل
الشس -يء ن -فسس -ه م -ع ل -ي-ب-ي-ا .ع-ل-ى
أاوروب-ا إاع-ط-اء ل-ي-ب-يا  7مليارات
دو’ر ،ث- -م ب- -ع- -ده- -ا ي- -م- -ك- -ن- -ن- -ا
ا’سستثمار في باقي دول المنبع

ب-أاف-ري-ق-ي-ا حسس-ب-م-ا ن-ق-ل-ته وكالة
سسبوتنيك الروسسية أامسش.
ول - -فت إال - -ى أان ال - -مسس - -اع - -دات
ال -م -ال-ي-ة اأ’وروب-ي-ة «م-ن شس-أان-ه-ا
تشس -ج -ي -ع ال-ت-واف-ق ال-وط-ن-ي ب-ي-ن
اأ’طراف الليبية المتنافسسة».
وشس -دد ت -اج -ان -ي ع -ل -ى» أاه -م-ي-ة
ت-خصس-يصش م-ي-زان-ي-ة م-ال-ية أاي ًضسا
إال- -ى دول- -ت- -ي ال- -ن- -ي -ج -ر وتشس -اد،
لتشسجيعهما ومسساعدتهما في
إاغÓ- -ق مسس- -ارات ال -ه -ج -رة إال -ى
ل-ي-ب-ي-ا ،إاذ ي-م-ك-ن اسس-ت-خ-دام تلك
ال- -م -م -رات م -ن ق -ب -ل ع -ن -اصس -ر
تنظيم داعشش اإ’رهابي» .اكد
ان «ا’سس- -ت- -ث- -م- -ارات اأ’وروب -ي -ة
حيوية إ’غÓق الممرات ،وإاقامة
م-راك-ز ’سس-ت-ق-ب-ال الÓجئين في
تشس- -اد وال- -ن -ي -ج -ر ت -حت رع -اي -ة
م- -ن- -ظ- -م- -ة اأ’م- -م ال -م -ت -ح -دة».
ت-ك-ث-ف اوروب-ا مسس-اع-ي-ه-ا إ’ن-ه-اء
أازمة الهجرة غير الشسرعية في
البحر المتوسسط،مع وصسول ’ف

المهاجرين إالى سسواحل أاوروبا
الجنوبية قادمين من ليبيا هربًا
من الحرب والفقر في الشسرق
اأ’وسسط وإافريقيا.

ضسبط ناقلة وقود

أاع -ل -ن ال -ن -اط -ق ب -اسس -م ال -ق -وات
البحرية الليبية التابعة لحكومة
ال -وف -اق ال -وط-ن-ي ال-ع-م-ي-د أاي-وب
قاسسمي ،أامسش ،عن ضسبط ناقلة
وق -ود أاج -ن-ب-ي-ة أاث-ن-اء م-ح-اول-ت-ه-ا
تهريب مواد نفطية من البÓدي،
بحسسب مصسادر إاعÓمية .ذكرت
المصسادر ذاتها قول العميد أايوب
ق-اسس-م-ي ف-ي تصس-ري-ح صس-ح-ف-ي-ي
ال - -ي - -وم ،إان «ن - -اق - -ل - -ة ال - -وق - -ود
المقبوضش عليها سسعتها  6مليون
ل - -ت - -ر» ،واع - -دا ب- -اإ’عÓ- -ن ع- -ن
تفاصسيل أاخرى للواقعة في وقت
’حق.

تسسلّمتهم من تركيا

تون ـ ـسس تودع ثÓثـ ـ ـة إرهابي Úإل ّسسجـ ـ ـن

أاف-اد ال-ن-اط-ق ال-رسس-مي باسسم اÙكمة
الب-ت-دائ-ي-ة وال-ق-طب ال-قضسائي Ÿكافحة
لرهاب بتونسسي ،أامسس ،بأانه ” مؤوخرا
ا إ
إايداع «ثÓثة عناصسر إارهابية خطÒة»
تسس -ل -م -ت -ه -م ت -ونسس م -ن ت-رك-ي-ا .ذك-رت
اŸصس -ادر ذات -ه -ا أان السس-ل-ط-ات ال-ت-ونسس-ي-ة
كانت قد تسسلمت مؤوخرا ثÓثة عناصسر
إاره -اب -ي-ة وصس-فت «ب-اÿطÒة ج-دا» م-ن
السس -ل -ط-ات الÎك-ي-ة سس-ب-ق أان صس-درت ‘
شسأانهم العديد من اŸذكرات القضسائية.

ك---ان ال---ن---اط---ق ال--رسس--م--ي ب--اسس--م
ال---م---ح---ك--م--ة ا’ب--ت--دائ--ي--ة وال--ق--طب
ال---قضس---ائ---ي ل---م---ك---اف---ح---ة ا’إره---اب
بتونسسي سسفيان السسليطي قد صسرح
باأن النيابة العامة بالقطب القضسائي

لمكافحة ا’إرهاب قررت التمديد
ف---ي ف---ت---رة ا’ح---ت---ف---اظ ف--ي ح--ق 3
ع--ن-اصس-ر ت-م ت-رح-ي-ل-ه-م ف-ي  1 3اأوت
ال-ج-اري م-ن ت-رك-ي-ا .اأوضس-ح ال-ن-اط-ق
الرسسمي باسسم المحكمة ا’بتدائية
ف----ي تصس----ري----ح صس----ح----ف----ي اأن ه----ذه
العناصسر تعد «من ضسمن ا’أطراف
ال-------ف-------اع-------ل-------ة ف-------ي ت------ن------ظ------ي------م
(داعشش)»ا’ره---اب---ي وت---م اي--داع--ه--ا
السسجن.
اأشس--ار اإل--ى اأن ال--م-ت-ه-م-ي-ن ال-ثÓ-ث-ة
التحقوا وفق اعترافاتهم بالتنظيم
ا’إرهابي في سسوريا بعد اأن قاموا
بمبايعته مضسيفا اأنهم تلقوا تدريبات

عسسكرية وشساركوا في العديد من
ال-ع-م-ل-ي-ات ال-ق-ت-ال-ي-ة ضس-م-ن صس-ف-وف
«داعشش» وتنظيم القاعدة بسسوريا.
ك--م--ا اأوضس--ح ال-مسس-وؤول ال-ت-ونسس-ي اأن
ق--وات ت-اب-ع-ة ل-م-ا يسس-م-ى بـ»ال-ج-يشش
الحر» بسسوريا هي من األقت القبضش
ع--ل--ي--ه--م واح--ت--ف-ظت ب-ه-م اإل-ى ح-ي-ن
ترحيلهم.
اأك--د السس--ل--ي--ط--ي اأن ه--ذه ال--ع-ن-اصس-ر
كشس---فت ال---ع--دي--د م--ن ال--م--ع--ل--وم--ات
وال--م--ع--ط-ي-ات ال-ه-ام-ة خ-اصس-ة ف-ي-م-ا
يتعلق بطرق ترحيل المجندين اإلى
بوؤر التوتر وكيفية تلقي التدريبات
العسسكرية في التنظيم الدموي.

تسسلّم
تونسش

أافاد
بتونس
تركيا
عناص
شساأنه
كان
ب-ت-ونس

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

‹hO

الثÓثاء  29أاوت  2017م
الموافق لـ  07ذي الحجة  1438هـ

اسستأانف نشساطه الّرئاسسي وسسط معارضسة شسديدة

حضسرتها التشساد ،النيجر وليبيا

قّمة مصسّغرة بباريسش حول الهجر ة غ Òالشّسرعية

ماكرون يقّدم اÙاور الكÈى للسسياسسة اÿارجية
ي -ع -رضس ال -رئ -يسس ال -ف-رنسس-ي ،إاÁان-وي-ل م-اك-رون،
اليوم اÙاور الكÈى لسسياسسته اÿارجية ‘ ،خطوة
أاع -ق -بت اج -ت -م -اع ا◊ك -وم -ة درسس ف -ي -ه م -ا ي -ع -تÈه
إاصس Ó-ح -ات م -ع -م -ق -ة ل -ل -م -ي -زان -ي -ة وق -ان-ون ال-ع-م-ل،
وت- - -ع- - -تÈه اŸع- - -ارضس- - -ة ان- - -قÓ- - -ب- - -ا ع - -ل - -ى اŸك - -اسسب
الجتماعية ،مدشسنا بذلك موسسما سسياسسيا مشسحونا.

واسضتأانف ماكرون نشضاطه الرئاسضي ،بعد انقضضاء
ع -ط -ل -ت -ه ع -ل -ى وق -ع الÎاج -ع ال-ك-ب Òلشض-ع-ب-ي-ت-ه ‘
اسضتطÓعات الرأاي ،حيث حّقق أاسضوأا نتيجة مقارنه
بسضابقيه فرنسضوا هو’ند ونيكو’ سضاركوزي.
Óل -ي-زي-ه« :ل-وضض-ع اإ’صضÓ-ح-ات
وذك -ر ب -حسضب ل  -إ
م-وضض-ع ال-ت-ط-ب-ي-ق م-ن ال-ن-اح-ي-ة ال-عملية حول ثÓثة
ﬁاور كÈى :اإ’صض Ó-ح -ات ال -ه -ي -ك -ل -ي-ة ال-ت-ي “ت
م- -ب- -اشض -رت -ه -ا (ق -ان -ون ال -ع -م -ل ون -ظ -ام ال -ت -ق -اع -د
ومسضاعدات البطالة) ،واÿيارات بالنسضبة للميزانية
م- -ن أاج- -ل ت- -رم- -ي -م ق -درة ف -رنسض -ا ا’سض -ت -ث -م -اري -ة
واسضتعراضس خارطة العمل لكل من الوزارات خÓل
الو’ية الرئاسضية».
ووضض -ع م -اك -رون رف -ق -ة رئ -يسس ح -ك-وم-ت-ه إادوار
فيليب لوضضع اللمسضات اأ’خÒة على عملية توزيع
اŸيزانية بﬂ Úتلف الوزارات وتهيئة فريقه قبل
بدء تطبيق أاو ¤اإ’صضÓحات الكÈى لو’يته.
جرت خÓفا
وكانت مراجعة اŸيزانية ،قد ف ّ
كبÒا بينه وب Úقائد اأ’ركان السضابق بي Òدوفيلييه،
انتهى باسضتقالة اأ’خ ،Òالذي رفضس خفضس قيمة
معت Èمن موازنة الدفاع ،ولقي تضضامنا كبÒا من
ق -ب -ل ال -ف -رنسض -ي Úوم -ن ذلك ا◊ Úب -دأات شض -ع-ب-ي-ة
ماكرون ‘ الÎاجع.

وال -ه -دف ب -ال -نسض -ب -ة إا ¤ال-رئ-يسس ال-ذي تÎاج-ع
شض -ع -ب -ي-ت-ه حسضب اسض-ت-طÓ-ع-ات ال-رأاي ،ه-و ضض-م-ان
“اسضك ال -ف -ري -ق ا◊ك -وم -ي ‘ وقت ي-ت-ح-ت-م ع-ل-ى
فريقه اتخاذ تداب Òهامة لتحقيق مدخرات من
أاجل “ويل إاصضÓحاته ،مع ا’لتزام بهدفه خفضس
العجز ‘ ميزانية فرنسضا إا ¤ما دون عتبة  3باŸئة.
و‘ أاول اسضتحقاق تواجهه ،تعرضس ا◊كومة
اÿم- -يسس غ -داة أاول ›لسس وزراء م -ع اسض -ت -ئ -ن -اف
ال-ع-م-ل ب-ع-د ال-ع-ط-ل-ة الصض-ي-فية القرارات ا◊كومية
حول تعديل قانون العمل ،والتي تث Òتنديدا واسضعا
من قبل النقابات واأ’حزاب اŸعارضضة.
وسضيواجه الرئيسس أاول تظاهرة ضضخمة ‘ 12
سضبتم Èاحتجاجا على التغيÒات اŸنتظرة ،فيما
أاع -ل -ن ح -زب «ف -رنسض -ا اأ’ب-ي-ة» ب-زع-ام-ة ج-ان ل-وك
ميلنشضون يوم تعبئة ‘  23سضبتم Èليكون Ãثابة
«اختبار وطني» ضضد «ا’نقÓب ا’جتماعي» الذي
تتهم ماكرون بتنفيذه.

هو’ند« :كفى تضسحيات»
و‘ م- -ط- -ل -ع اأ’سض -ب -وع خ -رج ال -رئ -يسس السض -اب -ق
فرنسضوا هو’ند أ’ول مرة عن ا◊ياد الذي يلزمه
منذ خروجه من اإ’ليزيه ،ليناشضد وزيره السضابق
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وخلفه «أا’ يطلب من الفرنسضي Úتضضحيات ’ تأاتي
بفائدة».
وت -وّق -ع رئ -يسس ك-ت-ل-ة «ال-يسض-ار ا÷دي-د» (ال-ك-ت-ل-ة
ا’شضÎاك-ي-ة سض-اب-ق-ا) أاول-ي-ف-ي-ي-ه ف-ور «ع-ودة معقدة»
للرئيسس بعد العطلة الصضيفية .من جهته قال اأ’مÚ
العام لنقابة «الكونفدرالية العامة للعمل» فيليب
مارتينيه إان الرئيسس يظن الفرنسضي« Úبلهاء».

السسياسسة اÿارجية

اح-تضس-نت ال-ع-اصس-م-ة ال-ف-رنسس-ي-ة باريسس،
أامسس ،قّ- -م- -ة مصسّ- -غ- -رة ح- -ول ال- -ه- -ج -رة خÒ
الشس- -رع- -ي- -ة ج- -م- -عت رؤوسس- -اء وزراء أاŸان -ي -ا،
ف-رنسس-ا ،إاي-ط-ال-ي-ا وإاسس-ب-ان-يا إا ¤جانب رؤوسساء
ال -تشس -اد ،ال -ن -ي -ج -ر ورئ-يسس ح-ك-وم-ة ال-وف-اق
الوطني الليبية ،لبحث أازمة اŸهاجرين.
ودع -ا ال -رئ -يسس ال -ف -رنسض -ي إاÁان -وي -ل م -اك -رون
رئيسضي تشضاد إادريسس ديبي والنيجر ﬁمدو إاسضوفو،
إاضض -اف -ة إا ¤رئ -يسس ح-ك-وم-ة ال-وف-اق ال-ل-ي-ب-ي-ة ف-اي-ز
السض -راج ك-ون دول-ه-م م-ع-ن-ي-ة بشض-ك-ل م-ب-اشض-ر ب-ع-ب-ور
اŸه -اج -ري -ن م -ن أاف -ري -ق -ي -ا والشض-رق اأ’وسض-ط ا¤
إالسضواحل اأ’وروبية.
وحضضر عن أاوروبا اŸسضتشضارة اأ’Ÿانية أا‚يÓ
مÒك-ل ورئ-يسض-ا ال-وزراء اإ’ي-ط-ا‹ ب-اول-و ج-ن-ت-ي-لوÊ
واإ’سض- -ب -ا Êم -اري -ان -و راخ -وي ،إاضض -اف -ة إا ¤وزي -رة
خارجية ا’–اد اأ’وروبي فيديريكا موغÒيني.
وأاوضضحت الرئاسضة الفرنسضية إان هذا ا’جتماع
يجب أان يكون «مناسضبة للتأاكيد ›ّددا على دعم
أاوروب -ا ل -تشض-اد وال-ن-ي-ج-ر ول-ي-ب-ي-ا ‘ م-راق-ب-ة ت-دف-ق
اŸهاجرين والسضيطرة عليه».
وم -ن -ذ وصض -ول -ه إا ¤اإ’ل -ي -زي -ه ،أاط -ل -ق م -اك -رون
م- -ب- -ادرات ع- -دي- -دة ‘ ﬁاول- -ة ’ح- -ت- -واء ت- -دف -ق
اŸهاجرين إا ¤فرنسضا وأاوروبا.
وعرضس خصضوصضا إاقامة مراكز تدقيق لطالبي
ال-ل-ج-وء ‘ ال-ن-ي-ج-ر وتشض-اد ،وأاث-ار اقÎاح-ه ال-ق-ي-ام

ب -اÿط -وة ن -فسض -ه -ا ‘ ل -ي -ب -ي -ا ج -د’ م-ع اسض-ت-م-رار
الفوضضى ‘ هذا البلد منذ سضنة .2011
و‘ التاسضع أاوت أاعلن وزير اÿارجية الفرنسضي
جان إايف لودريان أان فرنسضا سضتقّدم «اقÎاحات»
‘ هذا الصضدد «مع نهاية الصضيف».
وأاط -ل -ق اأ’وروب -ي -ون م -ن-ذ ع-دة سض-ن-وات ب-رام-ج
مسضاعدة بالدول اأ’فريقية ،وأابرموا اتفاقات لقطع
الطريق على الهجرة غ Òالشضرعية ،و‘ قمة 2015
حول الهجرة ‘ مالطا ،عرضس ا’–اد اأ’وروبي
مسضاعدة بقيمة  1 . 8مليار يورو.
ويطالب اأ’فارقة Ãزيد من الدعم ،مشضيدين
بالنتائج التي –ققت على غرار النيجر التي تقول
إانها قلصضت بنسضبة  % 80تدفق اŸهاجرين على
أاغاديز «شضمال» التي تعد معÈا لتهريب البشضر.
ون -ق -ل م -ق ّ-رب -ون ع-ن رئ-يسس ال-ن-ي-ج-ر ال-ق-ول إان
التصضدي للهجرة غ Òالنظامية يتم عﬁ Èورين،
هما التنمية واأ’من.
وكان رئيسس اÛلسس الرئاسضي ◊كومة الوفاق
الوطني ،فائز السضراج ،الدول اأ’وروبية إا ¤مزيد
من الدعم Ÿواجهة أامواج الهجرة غ Òالشضرعية،
ﬁذرا من تسضلل اإ’رهابي Úنحوها.
وان -ت -ق -د السض -راج ،ضض -ع -ف اŸسض -اه -م-ة اŸادي-ة
واللوجسضيتية من قبل دول الضضفة الشضمالية لبÓده،
للتعامل مع اŸآاسضي اإ’نسضانية ،التي تسضجّلها يوميا
‘ ›ال الهجرة غ Òالشضرعية.

وهجمات للقوات العراقية بتلعفر

وي-ع-رضس ال-رئ-يسس ال-ف-رنسض-ي إاÁان-وي-ل م-اك-رون
ال -ي -وم اÙاور ال-كÈى لسض-ي-اسض-ت-ه اÿارج-ي-ة ،ب-ع-د
ب -داي-ات ع-ل-ى السض-اح-ة ال-دول-ي-ة تضض-م-نت خ-ط-وات
ملفتة ومبادرات غ Òمتوقعة أاثارت اإ’عجاب أاو
ا’سض -ت -ي -اء وم -ا زال ي -ت -ع Úال -ت -ث -بت م -ن ن-ت-ائ-ج-ه-ا
اŸلموسضة.
و‘ ظرف أاقل من أاربعة أاشضهر ‘ السضلطة،
ّ“ك - -ن م- -اك- -رون ا◊ديث ال- -ع- -ه- -د ‘ السض- -ي- -اسض- -ة
اÿارجية ،من لفت اأ’نظار على السضاحة الدولية،
م -ت -ب -ن -ي -ا م -واق -ف ت-راوحت ب ÚاÛام-ل-ة وا◊زم
وصضو’ إا ¤الشضجب الشضديد اللهجة ،على خلفية
القانون اأ’وروبي للعمال اأ’جانب ،لتتهمه واتهمته
رئيسضة حكومة بولندا بـ «العجرفة».

 11قتي ‘ Óانفجار سسيارة Ãدينة الصسدر

لمني
اسستقرار تدريجي للوضسع ا أ

عودة آا’ف الّÓجئ Úال ّسسورّي Úإا ¤بÓدهم

ع - -اد عشس- -رات آالف الÓ- -ج- -ئÚ
السس- -وري ‘ Úت- -رك -ي -ا إا ¤ب Ó-ده -م
بشس -ك -ل م -ؤوقت ل Ó-ح -ت -ف -ال ب -ع -ي -د
الضس - -ح - -ى ال- -ذي يصس- -ادف ‘ وقت
لحق من هذا السسبوع ،بحسسب ما
اف - - -اد مسس - - -ؤوول - - -ون أات- - -راك أامسس.
وي -ؤوّشس -ر ذلك ع -ل -ى –ّسس -ن ال-وضس-ع
لم-ن-ي ت-دري-ج-ي-ا ‘ م-ن-اطق شسمال
ا أ
غرب سسوريا.
و÷أا نحو ثÓثة مÓي Úسضوري ا¤
تركيا منذ اند’ع العنف ‘ بÓدهم ‘
 ،2011وي- -ع- -يشس غ- -ال -ب -ي -ت -ه -م ‘ اŸدن
الكبÒة والباقي ‘ ﬂيمات لÓجئ،Ú
إا’ أاّن بعضس مناطق شضمال غرب سضوريا تشضهد
اسض-ت-ق-رارا نسض-ب-ي-ا ع-قب ال-ع-م-ل-ي-ات ال-عسضكرية ضضد
اإ’رهابي ÚوإاعÓن وقف إاطÓق النار بدعم من
انقرة وموسضكو ‘ وقت سضابق من هذا العام.
ووضضعت السضلطات ‘ ﬁافظة كيليسس جنوب
ت -رك -ي -ا واÙاذي-ة لسض-وري-ا ،ن-ظ-امً-ا خ-اصض-ا يسض-م-ح
للسضوري Úبالعودة ا ¤بÓدهم ‘ عيد ا’ضضحى،
وبعد ذلك العودة ا ¤تركيا.
وي -ت -ع ّ-ي -ن ع -ل -ى السض -وري -ون ال -تسض -ج -ي -ل وت-وفÒ

معلومات مفصضلة على موقع خاصس على ا’نÎنت
ل -ي-ت-مّ-ك-ن-وا م-ن م-غ-ادرة ا◊دود الÎك-ي-ة ع Èب-واب-ة
او‚وبينار ا◊دودية حتى يوم اأ’ربعاء ،وعليهم
العودة بحلول  15أاكتوبر.
واصضطف السضوريون ‘ طواب Òطويلة يحملون
أامتعتهم لعبور البوابة قبل بداية العطلة ،بحسضب
مصضّور وكالة فرانسس برسس.
وقالت سضلطات ﬁافظة كيليسس إاّنه بداأ السضماح
ب -ع-م-ل-ي-ات ال-ع-ب-ور م-ن-ذ  15أاوت ،ويصض- -ادف ع -ي -د

«هار‘» يخلف سسيو’ مدمّرة
^ هيوسستون :غمرت فيضضانات
ك -ارث -ي -ة ن -اج -م -ة ع -ن ال -ع -اصض-ف-ة
‡ا
اŸدارية هار‘ هيوسضتونّ ،
اضضطر سضكان رابع أاك Èمدينة
أام - -ري- -ك- -ي- -ة م- -ن ح- -يث ع- -دد
السضكان للفرار من ديارهم ‘
ق -وارب أاو ا’ح -ت -م -اء –سض-ب-ا
لهطول أامطار  ⁄يسضبق لها
مثيل لعدة أايام.
وصض -ل ه -ار‘ ل-لشض-اط-ئ ‘
وقت م- -ت- -أاخ- -ر ي- -وم ا÷م- -ع- -ة
كأاقوى إاعصضار يجتاح تكسضاسس
منذ أاك Ìمن  50عاما وأاودى
ب -ح -ي -اة شض-خصض .Úوم-ن اŸت-وق-ع
ارت -ف -اع ع -دد ال -ق -ت -ل -ى إاذ سض -ت-ظ-ل
ال-ع-اصض-ف-ة تضض-رب ال-و’ي-ة اأ’مريكية
أ’ي- -ام ،فسض- -ت- -ث ÒاŸزي- -د م- -ن السض -ي -ول

ع Èالعـ ـ ـا⁄

ا’ضض- -ح- -ى ي- -وم ا÷م- -ع -ة .وق -ال
مسضؤوول تركي ﬁلي طلب عدم
الكشضف عن هويته إان نحو 40
أال- -ف و 360سض -وري -ا عÈوا ح-ت-ى
اآ’نÃ ،عدل أاربعة آا’ف يوميا.
وح- - -م- - -ل ب- - -عضس ال Ó- -ج - -ئÚ
م- -ظÓ- -ت ل- -ل -وق -اي -ة م -ن شض -مسس
ال -ظ -هÒة ا◊ام -ي -ة ،ب -ي -ن -م -ا ن -ام
اأ’طفال الصضغار ‘ الظل على
سض -ج -ادات صض -غÒة ،ف -ي -م -ا ك-انت
Œري معا÷ة أاوراقهم.
وي -ع -ود السض-وري-ون ا ¤ب-ل-دات
ال- - -ب- - -اب وج- - -راب - -لسس ال - -ت - -ي ”
تطهÒها من عناصضر تنظيم داعشس اإ’رهابي ‘
عملية درع الفرات التي نفذت بدعم تركي ‘ وقت
سضابق من هذا العام.
وقال ا’عÓم الÎكي إانّ ا◊ياة ‘ تلك اŸدن
ت -ع -ود ا ¤ط -ب -ي -ع -ت -ه -ا ت-دري-ج-ي-ا ،ح-يث اسض-ت-ؤون-فت
ال -دراسض -ة ‘ اŸدارسس وع -ادت خ-دم-ات ال-ب-ل-دي-ة،
وكانت السضلطات الÎكية سضمحت للسضوري Úبالعودة
اŸؤوّقتة إا ¤بÓدهم ‘ وقت سضابق من هذا العام
لÓحتفال بعيد الفطر.

واأ’ع-اصض Òوسض-ت-ؤودي ’رت-ف-اع مسض-ت-وى ال-ب-ح-ر .وسض-تشض-ه-د
بعضس اŸناطق هطول أامطار خÓل أاسضبوع توازي أامطار
عام بأاكمله.

الروهينغا أاقلية مضسطهدة
^ رانغون :سضيكون ملف الروهينغا ا’قلية اŸسضلمة
اŸضضطهدة واÙرومة من ا÷نسضية ‘ بورما ‘ قلب
زيارة غ Òمسضبوقة يقوم بها البابا فرنسضيسس ‘ اواخر
نوفم Èلهذا البلد البوذي.
ويعيشس الروهينغا منذ عقود ‘ غرب بورما ،حيث
سضجلت مواجهات جديدة ‘ اأ’يام اأ’خÒة ﬂلفو نحو
مئة قتيل.

قتلى السسيول يتخّطى اأ’لف
^ فريتاون :أاعلنت سضÒاليون أان عدد ضضحايا السضيول
وان -ه -ي -ارات الÎب -ة ال -ت -ي اج -ت -احت ال -ع -اصض -م-ة ف-ري-ت-اون
وضضواحيها منتصضف الشضهر تخطى اأ’لف قتيل.
وكانت السضلطات ‘ سضÒاليون ذكرت ‘ وقت سضابق

لق-ل وأاصس-يب 26
ق-تل  11شس -خصس-ا ع-ل-ى ا أ
آاخ- -رون ب- -ج- -روح أامسس الث- -ن ‘ Úان- -ف -ج -ار
سس -ي -ارة م -ف ّ-خ -خ-ة ك-انت م-رك-ون-ة ‘ م-دي-ن-ة
الصسدر شسرق بغداد.
وقال ضضابط برتبة رائد ‘ الشضرطة إان «سضيارة
مفخخة انفجرت ‘ داخل سضوق لبيع اÿضضار ‘
م -دي -ن -ة الصض-در ،م-ا أاسض-ف-ر ع-ن م-ق-ت-ل  11شضخصضا
إاصضابة  26بجروح».
و ⁄تعلن أاي جهة مسضؤووليتها عن الهجوم الذي
يحمل بصضمات تنظيم الدولة ا’سضÓميةا’رهابي.
وت-زام-ن ال-ه-ج-وم م-ع ت-ن-ف-ي-ذ ال-ق-وات ال-عراقية،
ب-دع-م ال-ت-ح-ال-ف ال-دو‹ ب-ق-ي-ادة واشض-ن-ط-ن ،عملية
كبÒة ’سضتعادة السضيطرة الكاملة على قضضاء تلعفر
أاح - -د آاخ - -ر أاك Èم - -ع - -اق - -ل «داعشس» ال- -دم- -وي ‘
ﬁافظة نينوى ،شضمال العراق.
و‘ السضياق ،قصضف طÒان التحالف الدو‹
م -واق -ع ل -ت -ن -ظ -ي -م ال -دول -ة اإ’سض Ó-م -ي -ة ‘ ن -اح-ي-ة
العياضضية ،آاخر معاقل التنظيم ا’رهابي Ãدينة
ت-ل-ع-ف-ر ‘ ،وقت –اول ال-ق-وات ال-ع-راق-ي-ة ال-ت-ق-دم
Ãح -ي -ط اŸن -ط-ق-ة ب-ع-د إاعÓ-ن-ه-ا ع-ن م-ق-ت-ل 288
إارهابيا خÓل أاسضبوع من انطÓق اŸعركة.

أان عدد ضضحايا السضيول وانهيارات الÎبة ناهز 450
’نقاذ ومنظمات إاغاثة إان أاك Ìمن
قتي ،Óوقالت فرق ا إ
سضتمئة شضخصس ‘ عداد اŸفقودين ،ويرجح أا’ يكونوا
على قيد ا◊ياة.

ترامب يرفع ا◊ظر عن تسسليح الشّسرطة

^ واشس -ن -ط -ن :أاف -ادت مصض -ادر إاع Ó-م -ي -ة ب -ن-ي-ة ال-رئ-يسس
اأ’مريكي دونالد ترامب رفع ا◊ظر عن تزويد الشضرطة
بأاسضلحة ا÷يشس الذي كان الرئيسس اأ’مريكي السضابق باراك
أاوباما فرضضه قبل سضنت.Ú
وكان أاوباما وقع ‘  2015مرسضوما يحظر تزويد الشضرطة
ب -ن -اق Ó-ت م -درع -ة ،وق -اذف -ات ق-ن-اب-ل ،وغÒه-ا م-ن أاسض-ل-ح-ة
ا÷يشس ،وذلك بعد أان قتل شضرطي أابيضس شضابا من أاصضول
إافريقية ،ما أاثار موجة ا’حتجاجات ‘ الو’يات اŸتحدة.

«داعشش» يغادر لبنان
^ بÒ- - - -وت :أاف- -ادت مصض -ادر ‘ ل -ب -ن -ان ب -اك -ت -م -ال
’سضÓمية إا ¤سضوريا،
انسضحاب إارهابيي تنظيم الدولة ا إ
‘ وقت Œري ‘ بÒوت الفحوصس للتحقق من رفات

م-ن ج-ه-ت-ه ،أاصض-در ق-ائ-د ع-م-ل-ي-ات «ق-ادم-ون ي-ا
تلعفر» عبد اأ’م Òيار الله امسس ا’ثن Úبيانا أاوضضح
فيه أان قوات ا÷يشس العراقي ومليشضيات ا◊شضد
الشضعبي قتلت خÓل سضبعة أايام من انطÓق العملية
ال -عسض -ك -ري -ة ‘ قضض -اء ت -ل -ع-ف-ر  270ع -نصض -را و10
ق -ن -اصض Úوث -م-ان-ي-ة ان-ت-ح-اري ،Úوأان-ه-ا دّم-رت تسض-ع
ع-رب-ات م-ف-خ-خ-ة ،وف-ك-كت سض-ت-ة م-ن-ازل م-ف-خخة،
وف-ك-كت وف-ج-رت  125ع -ب-وة ن-اسض-ف-ة ،ودّم-رت 14
دراجة نارية و 15موضضعا دفاعيا وتسضعة أانفاق ،كما
اسض- -ت- -ولت ع- -ل- -ى ع- -دد م- -ن اأ’سض- -ل- -ح- -ة وأاج- -ه- -زة
ا’تصضا’ت.
وأاشضار ‘ بيان إا ¤السضيطرة على  17حيا وعلى
مبان حكومية وطبية ،مؤوكدا انتزاع مسضاحة تبلغ 90
كيلومÎا منذ بدء العملية يوم  20أاوت ا÷اري
وحتى ا’حد ‘ اÙور الشضرقي ‘ قضضاء تلعفر.
وأاشضارت آاخر اإ’حصضاءات ا◊كومية إا ¤نزوح
ن- -ح- -و أارب- -ع Úأال- -ف شض- -خصس م- -ن ت- -ل- -ع- -ف- -ر م- -ن -ذ
أاف -ري ŸÓ-اضض -ي ،ك -م -ا اف -ت -ت -حت م -ف -وضض-ي-ة اأ’·
اŸت- -ح- -دة لشض- -ؤوون ال Ó-ج -ئﬂ Úي -م -ا ج -دي -دا ‘
ﬁاف -ظ-ة ن-ي-ن-وى ’سض-ت-ق-ب-ال ال-ن-ازح Úم-ن ت-ل-ع-ف-ر
وﬁيطها.

ثمانية جثامُ Úيعتقد أانها ÷نود كانوا ﬂتطف Úلدى
ال-ت-ن-ظ-ي-م ال-دم-وي ،وتسض-ت-ع-د ا◊افÓ-ت ل-ن-ق-ل ارهابيي
التنظيم إا ¤ريف دير الزور شضرق سضوريا.
وق -الت اŸصض -ادر إان ج -رود راسس ب -ع -ل -بك أاصض -ب -حت
خالية من جميع ارهابيي تنظيم الدولة بعد انسضحابهم
إا ¤جرود قارة ‘ القلمون الغربي بسضوريا ،وذلك ‘
إاطار اتفاق أالقوا Ãوجبه السضÓح وسضلموا رفات ثمانية
جنود كانوا ﬂتطف.Ú

“ديد اعتقال الشّسيخ رائد صسÓح
^ القدسس :أارجأات ﬁكمة الصضلح ا’سضرائيلية ‘
مدينة حيفا أامسس إا ¤سضبتم Èالنظر ‘ امكانية ا’فراج
بكفالة عن الشضيخ رائد صضÓح ومددت اعتقاله حتى
ذلك التاريخ.
واعتقلت الشضرطة ‘  15أاوت الشضيخ رائد صضÓح،
وقّدمت النيابة ’ئحة ا’تهام بحقه ،جاء فيها إانه نشضر
أاقوا’ تتضضّمن «الدعم واŸدح والتشضجيع على أاعمال
ا’رهاب» خÓل تشضييع منفذي هجوم منتصضف جويلية.
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مع حلول عيد الأضسحى اŸبارك نقدم لكم اليوم بعضس النصسائح
اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ع-م-ل-ي-ة ال-ذب-ح و السس-ل-خ ح-ت-ى ي-تسس-ن-ى ل-ل-مضس-حي اتباع
الطريقة السسليمة لسسÓمته وسسÓمة اللحوم التي سسيتناولها.
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قبل الذبح

 يجب اإراحة الضسحية على الأقل  12سساعة قبل الذبحوذلك م -ن خ Ó-ل Œنب ل -عب الأط -ف -ال م -ع الأضس -ح-ي-ة ‘ ه-ذه
ال -فÎة اأو ن -ق -ل الأضس -ح -ي -ة ‘ ظ -روف غ Òم -ن -اسس -ب -ة اأو ع -ل-ى
العكسس فاإن اسستقبال الأضسحية ‘ اŸنزل اأياما عديدة قبل
ال -ذب -ح وع -دم اله -ت -م-ام Ãاأك-ل-ه-ا ومشس-رب-ه-ا ه-و اأيضس-ا ي-ع-تÈ
اإج -ه -ادا ف -ال -ذب -ي -ح -ة اÛه -دة ل ت -ن -زف ك-ف-اي-ة وقت ال-ذب-ح
وبالتا‹ فاإن بقاء الدم يوؤدي اإ ¤عدم جودة ◊مها.
 شسرب ا◊يوان لكميات كافية من اŸاء قبل الذبح منشس-اأن-ه اأن ي-ق-ل-ل م-ي-ك-روب-ات الأم-ع-اء ويسس-ه-ل ع-م-ل-ي-ة السسلخ
ونزع ا÷لد.
 تصس- - -و Ëا◊ي- - -وان Ÿدة  12سس-اع-ة ق-ب-ل ال-ذب-ح ل-تقليلبكتÒيا الأمعاء التي تنشسط اأثناء الهضسم.
 Œنب اإخافة الأضسحية ع Èتركها Ÿدة طويلة تنتظرالذبح وهو يرى حيوانات اأخرى تذبح اأمامه فهذا يوؤدي
““معفافة““
اإ ¤اإفرازه لهرمونات اÿوف اŸضسرة بالصسحة.
و ل –ب افسس - - - - - - -اد
 اأن ي- -ك- -ون م- -ك- -ان ال- -ذب -ح ن -ظ -ي -ف -ا Ãا ‘ ذلك الأدواتاظ-اف-ره-ا و طÓ-ءه-ا ““اŸارك-ة““
اŸسستعملة واأن تكون السسك Úحادة مع توف Òكميات كافية
ل
ع -ل -ى ““ال -ب -وزول -وف““ و ل اسس -ت-ب-دا
من اŸياه.

ع- - -ط - -ره - -ا ال - -ف - -واح بـ« ف - -وح - -ة““
““ال- -دوارة و اŸصس- -ارن ““ أاو ل -ن -ق -ل
““ال -ذب -ي-ح-ة““  ،ك-ل ذلك اجÊÈ
ع -ل -ى ت -رك ح -ل -م ““ال-ع-ي-ادة““ و
ال -ت-ف-ك ‘ Òشس-يء آاخ-ر ،ول-ع-ل
يجب اأن يتم الذبح بسسرعة و“شسي السسك ‘ Úمنتصسف
لم -ر
ال- -ب -عضس سس -يسس -ت -ه -ج -ن ا أ
ال-رق-ب-ة ت-ق-ري-ب-ا ب-ط-ري-ق-ة مسس-تعرضسة ليسس قريبا جدا من
لن- -ن- -ي أاو ¤إال ان- -ن -ي وم -ن -ذ
أ
الصسدر اأو قريبا جدا من الراأسس لتفادي اختناق ا◊يوان
ة
ي
ح
س
ض
ل
ا
ي
Î
س
ش
ا
Ú
ت
ن
سس -
قبل الذبح .النزف اأو الإدماء هو اإزالة الدماء اŸوجودة
لحدى العائÓت الفقÒة دون
بالذبيحة وهو خصسوصسية الذبح السسÓمي ،يجب اأن يكون
ع- -ل- -م زوج -ت -ي ط -ب -ع -ا ح -ت -ى ل
كام Óواأن يتم ‘ اأقل وقت ‡كن؛ لأن الدم بيئة ‰وذجية
يذهب علي الجر““.
ل -ت -ك -اث -ر ك -ل اŸي -ك -روب -ات وال -ن -زف ا÷ي -د اإذن ي -ج-ع-ل ◊م
أاضس- -اف ع- -ادل ق- -ائ ““ :Ó-سس -ل -خ
ا◊ي -وان صس -ا◊ا ل Ó-سس -ت -ه Ó-ك الآدم -ي ل -فÎة ط -وي-ل-ة ع-ن-د
اŸناسسبة عن صسفتها الدينية حولها ا¤
ا◊فظ ا÷يد.
›رد تقليد لك فيه حرية القيام به من
عدمه ،فالطار و اŸيسسور و الغني اليوم يفتون
ع -دم الإدم -اء ا÷ي -د ل-ل-ذب-ي-ح-ة ي-وؤدي اإ ¤ارت-ف-اع ح-مضسلن زوجاتهم كزوجتي ل يجب
لنفسسهم بعدم شسرائها أ
أ
اليوريك باللحوم فÒفع حموضسة دم الإنسسان عندما يتغذى
أان ت- -تسس- -خ أاي- -دي- -ه- -ن ،وال- -ب- -عضس أان ق- -اوم اشسÎاه أام -ا
ع-ل-ي-ه-ا وي-وؤدي اإ ¤الإصس-اب-ة ب-ك-ث Òم-ن الأم-راضس وم-ن-ه-ا مرضس
لحشساء““ و ““الهيدورة““ أاو
يتصسدق ““البوزولوف““ و ا أ
النقرسس ،الفشسل الكلوي ،اآلم اŸفاصسل ،تاآكل العظام ،اأمراضس
ا
ذ
ه
،
Ò
م
س
ض
ب
ي
ن
أ
ا
ت
Ó
ب
ة
رميها بكل بسساطة ‘ القمام
القلب والشسراي ،Úحصسوات ا÷هاز البو‹ -هذا بالإضسافة اإ ¤اأن
اÿلط و هذا النصسياع جعلنا نفتقد نكهة العيد و
عدم الإدماء يزيد من خطر الإصسابة ببعضس الأمراضس اŸشسÎكة
حÓوته ،فحتى من يشسÎي يقسسم انه اشسÎاه من
ب Úا◊ي -وان والإنسس -ان ك -ا◊م -ى ال -ق Ó-ع -ي -ة ،ا÷م-رة اÿب-ي-ث-ة،
لولد أاو ل-ل-ت-ب-اه-ي أام-ام ا÷Òان ،أاع-ل-م أان-ن-ي
اج-ل ا أ
الليسستÒيا ،السسل.-
واحد منهم وأاغلبنا منهم ،ولكن ما العمل والتحول
النفخ بالفم ‘ الذبيحة قد يوؤدي اإ‹ اإصسابتها باŸيكروبات خاصسة
ا◊اصسل ‘ ›تمعنا الكب Òو جذري““.
اإذا كان ا÷زار مريضسا باأمراضس تنفسسية واأخطرها السسل ،اسستعمال
^ ﬁرز ،م-ه-ن-دسس دول-ة ‘ ال-ه-ن-دسس-ة اŸدن-ي-ة ،رج-ل
لضس -ح -ي -ة ،و كشس -ف
آاخ- -ر –اي- -ل ع- -ل- -ى زوج- -ت- -ه لشس- -راء ا أ
اآلة النفخ اأثناء عملية السسلخ هو اأمر ضسروري واإل فيجب ا◊رصس
لـ«الشس-عب““ ذاك ق-ائ““ :Ó-ع-ن-دم-ا وج-دت زوج-ت-ي مصسّ-م-م-ة ع-لى
على عدم اإرجاع الهواء اŸنفوخ اإ ¤الفم.
رأايها أاخÈت أاحد اصسدقائي بالمرالذي اعطا Êفكرة رأايتها
 اإخراج الأحشساء بسسرعة لأنها تفسسد ببقائها داخل ا÷سسم.مناسسبة وتقيني الرضسوخ لطلب زوجتي ،فأاخ ÊÈان ا◊ل ‘
اأثناء السسلخ ..احرصس على عدم اإصسابة اŸرارة واŸثانة البولية فلمسس
ايجاد من يشسÎك معي ‘ شسراء عجل ليكون اضسحيتي ‘
اŸادت Úللحم تفسسده
ال -ع -ي -د خ -اصس -ة ان -ه ل ي -ح -ت -اج ك-ل اÿروف ،اع-ج-ب-ت-ن-ي
اإن وجدت شسيئا يشسبه الكيسس اŸائي سسواء ‘ الكبد اأو الرئة اأو القلب Áكن
ال -ف -ك -رة وذه -بت مسس -رع -ا ا ¤اخ -وت -ي ال-ثÓ-ث-ة ال-ذي-ن
اإزال -ت -ه م -ع ا◊رصس ع -ل-ى ع-دم ف-ت-ق-ه واسس-ت-هÓ-ك
اعجبتهم ،و ‘ ايام وجدنا اثن Úمن ا÷Òان يرغبان
ال- -ب- -اق- -ي م- -ن ال- -عضس -و اŸصس -اب ع -ل -ى اأن ل
‘ شس-راء ع-ج-ل ،ف-واف-ق-ا ع-ل-ى ال-ف-ور ع-ل-ى مشس-اركتنا
ي -ت -ع -دى ع -دده -ا اث -ن-ان ،اأم-ا اإذا ك-ان
شس - -راءه ،و م- -ا ح- -ف- -ز Êان زوج- -ت- -ي  ⁄ت- -ع- -ارضس
ال -ع-دد اأك Èف-ي-جب اإتÓ-ف ال-عضس-و
لن-ه-ا ل-ن ت-ل-مسس م-ن-ه شس-ي-ئ-ا ،و ب-الفعل
ال-ف-ك-رة ،أ
توجهنا صسبيحة العيد ا ¤صساحب العجل و
باأكمله عن طريق دفنه ‘ حفرة
ه -ن -اك ذب -ح وسس-ل-خ و ق-ط-ع ،و ⁄ادخ-ل ا¤
عميقة وصسب ا÷ Òعليه .فÓ
ال -ب-يت إال ب-ع-د ان-ت-ه-اء ع-م-ل-ي-ة ال-ذب-ح و
يجب اأن يصسل ◊يوانات اŸنزل
ب -ذلك ت -ف -اديت وإاخ-وت-ي ال-ك-ث Òم-ن
لأن ذلك ي - - -ع - - -رضس الإنسس - - -ان
التذمر و  ⁄يحزنني سسوى طفÓي
للخطر.
اللذان “نيا ان اشسÎي خروفا
ح -ت -ى يشس -ه -دان ب -ه ف -رح -ة
العيد وحÓوته““.

اأثناء الذبح

اسستطÓع :فتيحة  /ك.

صصحتــــــ‘ـــك

غذائك

عيد ب Óنكهة

^ مو Êقهواجي 65 ،سسنة ،كانت لسسنوات طويلة
تسستمتع بكل ما يخصس عيد الأضسحى أاما اليوم
لم -ر ب -ال-نسس-ب-ة ل-ه-ا اخ-ت-ل-ف ،أاج-ابت ع-ن
ف -ا أ
لضس-ح-ى
سس -ؤوال ““الشس -عب““ ق -ائ -ل-ة““ :ع-ي-د ا أ
م -ن -اسس -ب -ة دي -ن -ي -ة ع -ظ -ي -م -ة ارت-ب-طت
لن
لسسÓمي ،أ
ارتباطا وثيقا بالدين ا إ
الرسسول صسلى الله عليه وسسلم قال
انه ابن الذبيح ،Úطبعا هو يقصسد
وال-ده ع-ب-د ال-ل-ه و إاسس-م-اع-ي-ل ابن
سس -ي-دن-ا إاب-راه-ي-م ع-ل-ي-ه السسÓ-م،
كما انه متعلق بركن من أاركان
لسسÓ- -م ه -و ا◊ج ،ل -ذلك ك -ان
ا إ
اÛتمع ا÷زائري يعطيه مكانة
لط-ع-م-ة اŸفضس-ل-ة ل-دى ال-ك-ثÒي-ن ،وي-ك Ìت-ن-اول-ه-ا
ت-ع-ت Èال-ل-ح-وم م-ن ا أ
ك- -بÒة ت -ل -خصس -ه -ا ت -لك ال -ع -ادات
لع-ي-اد .و–ت-وي ال-ل-ح-وم
خصس -وصسً-ا ‘ اŸن-اسس-ب-ات وا أ
والتقاليد التي ترتكز ‘ جوهرها
ع- - -ل- - -ى نسس- - -ب- - -ة ع - -ال - -ي - -ة م - -ن الÈوتÚ
ع -ل -ى ال-تÓ-ح-م و ت-وط-ي-د ال-عÓ-ق-ات
وال- - -ف- - -ي- - -ت- - -ام- - -ي- - -ن- - -ات خصس- - -وصسً- - -ا
الج- -ت -م -اع -ي -ة و ك -ذا م -ن -اسس -ب -ة م -ه -م -ة
للصسدقات و عطف الغني على الفق ،Òلذلك ‚د
ف-ي-تام Úب 12ال-ذي ي-ح-م-ي من
لضسحية
انه من عادات ا÷زائري Úالتصسدق ببعضس من ا أ
لصسابة بفقر الدم.
ا إ
على من  ⁄يسستطع شسراءها““.
ع -ل -ى ال -رغ -م م-ن ف-وائ-د
أاضسافت مو Êقائلة ..““ :من العادات الراسسخة ايضسا
ال- -ل- -ح -وم ال -ت -ي ل ت -ع -د ول
اج -ت-م-اع ال-ع-ائ-ل-ة ‘ ب-يت الول-ي-اء م-ن أاج-ل Œدي-د
–صسى إال أانه ينصسح بعدم
العÓقات السسرية وكذا ربط صسلة ب Úالجيال
لف -راط ب -ت -ن -اول ال -ل -ح -وم
ا إ
اŸت -ع -اق -ب -ة ل-ه-ا ،وط-ب-ع-ا دون أان ن-نسس-ى ت-ع-اون
ً
ا
ه
ن
أ
ا
و
ا
س
ص
و
س
ص
خ
د
ي
ع
ل
ا
ل
Ó
خ
ا÷م- -ي- -ع صس- -ب -ي -ح -ة ال -ع -ي -د ‘ ذب -ح و سس -ل -خ
ت -ت -واج -د ع -ل -ى م-وائ-د ال-ع-ي-د
الضسحية وكذا النسسوة الÓئي Œدهن
ب -كÌة .وه -ن -اَك ›م-وع-ة م-ن
منهمكات ‘ البوزلوف الذي يتطلب
لسس -اسس -ي-ة ال-ت-ي ي-جب
ال -نصس -ائ -ح ا أ
م- -ن اŸرأاة ا÷ل -وسس لسس -اع -ات م -ن
أاج - - - -ل ““تشس- - - -واط““ أاي ح- - - -رق
أاخ -ذه-ا ب-ع Úالع-ت-ب-ار ع-ن-د ت-ن-اول
صس- -وف- -ه وشس -ع -ره ل -ي -ك -ون
لضسحى فيما يلي:
اللحوم ‘ عيد ا أ
Óك -ل ،دون
صس- -ا◊ا ل - -أ
يجب أاو ً
لغنام ‘
ل Œنب تناول ◊م ا أ
ان ن- -نسس -ى غسس -ل
لن-ه ي-ح-ت-وي ع-ل-ى ك-م-ي-ة
ال-ع-ي-د وبشس-ك-ل ع-ام أ
احشسائه
ك-بÒة م-ن ال-ده-ون اŸشس-ب-ع-ة اŸضس-رة بصس-ح-ة القلب
التي

خطوات ضضرورية عند تناول
الّلحوم ‘ العيد

والشس- -راي ،ÚوÁك -نك ت -ن -اول ◊م ال -ب -ق -ر اŸزال -ة م -ن -ه
لنه يحتوي على سسعرات حرارية ودهون أاقل.
الدهون أ
كما علي ِ
ك أايضساً أان تتجنبي إاضسافة الكث Òمن الدهون والزيوت
وذلك منعاً لتناول اŸزيد من الدهون ،ولذا قومي بالبتعاد عن
تناول اللحوم اŸقلية واسستبدليها بتلك اŸشسوية أاو اŸطهية ‘
لنها صسحية أاك Ìوقليلة السسعرات ا◊رارية.
الفرن أ
من الضسروري أايضسًا تناول كمية قليلة من اللحوم ‘ العيد Œنبًا
للتعرضس للعديد من اŸشسكÓت الصسحية وزيادة الوزن.

–تاج
ا““ ¤م- -ل- -ط““ وحك ح- -ت- -ى
نتخلصس من القشسرة التي
تلون ““الدوارة““  ،رغم كل
ت-لك الع-ب-اء ك-ن-ا سس-عيدين
لننا كنا
بها و  ⁄نكن نتذمر أ
‚تمع لنسساعد بعضسنا البعضس
ح-ت-ى ن-ت-م-ك-ن م-ن ان-ه-اء كل شسيء
عند الغذاء““.
تـأاسس -فت م -و Êق-ائ-ل-ة““ :ال-ي-وم و ب-ع-د ان
لربعة ““عرايسس““ اختلف
أاصسبحت جدة و حماة أ
المر و  ⁄يعد للعيد فرحة ولول الحفاد و شسقاوتهم
Ÿا ان -ت -ط -رت -ه أاب -دا ،ل ادري م -ا ال -ذي ح -دث ل -ل -ع -ائ -ل -ة
ا÷زائرية فبعدما كانت تنتظر اŸناسسبات لتظهر حبها
ل -ك-ل اف-راده-ا وان اخ-ت-ل-ف-وا صس-ارت ت-ب-حث ع-ن السس-بب
لتحتفل وحدها كأان الب و الم و البناء هم فقط
اŸعنيون باŸناسسبة ،و –ول العيد من فرحة ا› ¤رد
تعب مع الذبح والسسلخ للرجال و مكياج وأالبسسة جديدة
لنهن و كما يÈرن
للنسساء الÓئي يرين انه غ Òمعنيات به أ
دائما هن عائÓت متعبات يبحثن عن الراحة و السستجمام ل
““التشسواط““ و ““ملط““ ““الدوارة و اŸصسارن““““.
^ صس- -وري -ة ب -ن ح -م -ادي 54 ،سس -ن -ة ،م -وظ-ف-ة ب-اح-دى اŸؤوسسسس-ات
العمومية ،قالت عن عيد الضسحى «:هو مناسسبة فيها الكث Òمن الدللت
العظيمة التي فقدتها مع مرور الزمن بسسبب العباء الكبÒة التي تعانيها اŸرأاة
العاملة التي اصسبحت تعيشس صسراعا دائما ب Úوالتزاماتها اŸهنية والسسرية ،وعيد
لنها مطالبة بالكث Òمن العمال الشساقة،
الضسحى أاحد العباء اŸضسنية واŸتعبة أ
من –ضس Òبعضس ا◊لويات للمناسسبة و شسراء مسستلزمات العيد من أاوا Êو كل ما
–تاجه ““الذبيحة““ ،وأايضسا هي ملزمة بأاداء الزيارات العائلية للحماة ‘ اليوم الول
لهلها ‘ اليوم الثا““.Ê
و أ
أاضسافت صسورية قائلة““ :بالنسسبة العادات والتقاليد واجبات لبد من فعلها خاصسة
وان زوجي يدقق ‘ كل شسيء و يرفضس ان يكون كباقي النسسوة ‡ن يفضسلن شسراء
ال-ل-ح-م ل-ل-ت-ه-رب م-ن ““ال-ب-وزول-وف““ وأاحشس-اء الضسحية ،و لكن
ا◊مد لله ابنتي ذات العشسرين سسنة تسساعد ‘ Êتلك
اŸهام اŸتعبة ،و‘ كث Òمن
اŸرات –لف ابنتي أانها
إان ت -زوجت ل-ن ت-ل-مسس
الضس- -ح- -ي- -ة ال ع- -ن- -د

شسوائها
أام - - -ا ق - - -ب- - -ل
ف -ع -ل -ى ال-زوج ت-دب-ر
ح -ال -ه ‘ ،ال-ب-داي-ة ك-نت أان-ه-اه-ا ع-ن
ه- -ذا ال- -ت- -ف- -ك Òو ل -ك -ن م -ع م -رور ال -وقت
لضس- -ح- -ى  ⁄ي -ع -د
ت- -أاك- -دت أان ع- -ي- -د ا أ
لغ-لب م-ن أاع-رف-ه-م،
شس-عÒة دي-ن-ي-ة أ
ب - -ل ه- -و ›رد واجب اج- -ت- -م- -اع- -ي
يثقل كاهلهم ماديا ومعنويا““.

يتحايلن هروبا
من ““البوزلوف““
^ كهينة  -ن ،طبيبة عامة ،قالت
ع -ن اŸن -اسس -ب -ة لـ«الشس -عب““ «:ق-ب-ل زواج
إاخ -وت-ي ك-ان ع-ي-د الأضس-ح-ى ب-ال-نسس-ب-ة ‹
م-ن-اسس-ب-ة دي-ن-ي-ة ف-ي-ه-ا ال-ك-ث Òم-ن ال-ذك-ري-ات
السس-ع-ي-دة م-ع ع-ائ-ل-ت-ي و ل-ك-ن-ي و م-ن-ذ سس-بع سسنوات
أاصسبح بالنسسبة ‹ سسببا ‘ شسجاري مع والدتي التي تفضسل
لبنائها الذكور ،ولن تتوانى عن تهريسسي
أاشسقائي وزوجاتهم علي وتضسحي بي إاكراما أ
لجلهم.
أ
ففي كل مرة تطالبني بـأان أاكون الوحيدة من ““ تشسوط““ خمسسة ““ بوزولوف““ نعم
خمسسة جميعهم أاحرقهم و انزع الصسوف عنهم ،لن زوجات اخوتي ““ل يعرفن““ فعل
ذلك رغم انها تعرف جيدا انهن كاذبات ،نراهن صسبيحة العيد يأات Úا ¤اŸنزل ‘
أابهى حلة ،كيف ل وهن لن يقمن بأاي شسيء سسوى التباهي امام بعضسهن البعضس و
انتظار –ضس Òوجبة الغذاء و العشساء ،اشسعر ‘ كث Òمن اŸرات أانني ›رد خادمة
لهن ف Óوالدتي و ل اخوتي يلقون بال Ÿعاناتي ،انا الجمل و العلى ‘ اŸسستوى
التعليمي و لكني اقلهم حظا““.
اسستطردت كهينة قائلة ““ :فكرت هذه السسنة ‘ كسسر يدي حتى Œد والدتي
مرغبة على طلب مسساعدة الكنات ،و حتى أاجلسس مثل ما يجلسسن كل سسنة واسستمتع
Ãنظر الدخان وهو يخنقن و عيونهن يدمعن ،رÃا Œدين هذا المر مضسحك و لكن
لن اكون كاذبة ان قلت لك انني حاولت السسنة اŸاضسية و لكنني فشسلت فقد طلبت من
زميلي تغي Òمناوبتي و بر›تها يوم عيد الضسحى ولكن تÓعب امي Ãشساعري و
التظاهر باŸرضس جعلني اخضسع ‘ اخر دقيقة ،لذلك ا◊ل المثل بالنسسبة ‹
كسسر يدي فحتى و ان تغلبت على عواطفي لن اسستطيع تغي Òالوضسع أاو
نزع ““ا÷بسس““ عن يدي.؟““

““العجل  ..هو ا◊ل““

بعد الذبح..

ع- -دم ت- -ق -ط -ي -ع الأضس -ح -ي -ة ‘ ال -ي -وم
الأول ،ب -ل م -ن الأحسس -ن ت -رك -ه-ا اإ ¤ال-ي-وم
الثا Êحتى Œف وحتى نتاأكد من خلوها من
^ عادل -سس 40،سسنةﬁ ،تسسب ‘ شسركة خاصسة ،قال عن
اأم- -راضس ك -ثÒة ،واأك Èم -وؤشس -ر ع -ل -ى سس Ó-م -ة ◊م
اŸوضسوع ““ :اختلف ‘ يومنا هذا كل شسيء وأاصسبح جل ما تربينا عليه ›رد ارقام و
الأضسحية هو لونها وسسرعة جفافها .ا◊مراء الداكنة
تواريخ تتكرر كل سسنة ⁄ ،يعد لها طعم أاو روح بسسبب ما نراه من ابتداع مغايرة
Œف بسسرعة وهي تدل على عدم الإدماء ا÷يد لÓأضسحية
Ÿا عرفناه من قبل ،واصسبحت اŸرأاة هي من تقرر ان كانت الضسحية
و◊مها غ Òصسالح لÓسستهÓك وكذلك التي تبقي تقطر باŸاء ل
سس -ت -دخ -ل ال -ب -يت أام ل و ان -ا واح -د م-ن-ه-م ،و ل اسس-ت-ط-ي-ع
شس- -راءه -ا م -ن -ذ سس -ن -ت Úل زوج -ت -ي ت -رفضس
Œف مطلقا هي اأيضسا غ Òصسا◊ة.
لن -ه -ا
ال- -ق- -ي- -ام ب- -ك -ل شس -يء أ
الشسديدة اÿضسرة تدل على اإصسابة الأضسحية قبل الذبح باإصسابات طفيلية
و ⁄ت -ع -ال -ج و◊م-ه-ا غ Òصس-ال-ح لÓ-سس-ت-هÓ-ك ،اأم-ا ذات ال-ل-ون الأصس-ف-ر ف-ه-ي ت-دل ع-ل-ى
الإصسابة بداء الÒقان و‘ جميع الأحوال يجب اسستشسارة الطبيب البيطري اإذا لوحظ اأي شسيء
غ Òعادي ‘ ◊م الأضسحية.
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مـــــــــــن هنـــــــــــا وهنـــــــــــاك

عادات عيد األضضحى عند اŸسضلمÚ
تزيÚ
األضسحية ‘
باكسستان ..وخطفها
بالصسÚ

ليبيا ..تكحيل اÿروف يوم
عرفة
لن من أقتتال
بالرغم من ألظروف ألتي تعيشصها ليبيا أ آ
لضصحى؛ إأذ تبدأ
دأخلي ،إأل أن ألعادأت ل تتغ ‘ Òعيد أ أ
أل-ت-ج-ه-ي-زأت ل-ل-ع-ي-د ق-ب-ل م-وع-ده ب-ع-دة أي-ام ،ح-يث Œه-ز
ألنسصاء أŸنزل ،فيما يقوم ألرجال بتجهيز أدوأت ألذبح.
لسصود أو
لضص-ح-ي-ة ب-ال-قلم أ أ
‘ ل-ي-ل-ة أل-ع-ي-د ي-ت-م ت-ك-ح-ي-ل أ أ
لضص-اف-ة إأ ¤إأشص-ع-ال أل-ن-ار ““أل-ك-انون““،
أل-ك-ح-ل أل-ع-رب-ي ،ه-ذأ ب-ا إ
ووضصع ألبخور فيه لتدور به ربة أŸنزل ‘ أطرأف ألبيت ،مع ترديد أبتهالت بذكر ألنبي وألصصلة عليه ،ثم ‘ صصبيحة ليلة
ألعيد ،يكون ألذبح بعد ألنتهاء من ألصصلة وتبادل ألتها.Ê
لرضص ،وب-ع-ده-ا ي-وضصع
ق-ب-ي-ل أل-ذب-ح ُت-ع-ط-ى ألشص-اة ق-ل-يً-ل م-ن أŸاء ،وُي-ح-رق ن-وع م-ن أل-ب-خ-ور ،ث-م –ف-ر ح-ف-رة ‘ أ أ
لرضص بحيث يكون رأسصه قريبًا من أ◊فرة ،ومتجهًا نحو ألِقبلة ،فيما Áسصك أحدهم
أÿروف على أ أ
لضصحية بحيث تتقاطع يدأه ويقوم
بيده أليسصرى أرجل ألكبشص وبيده أليمنى عنق أ أ
آأخر بذبحها.

‘ مصسر..
منع ا◊سسد بكف الدم
لضصاحي قبل
لطفال على رعاية أ أ
‘ مصصر ،ترى حرصص أ أ
أل-ذب-ح ب-ع-دة أي-ام ،ف-ي-م-ا ي-ق-وم آأخ-رون ب-ت-نظيفها بالصصابون،
وي-ت-أاث-ر ك-ثÒون ب-ال-ع-ادأت أŸغ-رب-ي-ة ‘ ت-زي Úأل-ب-يوت بدماء
لضص-ح-ي-ة أو غ-مسص أل-ك-ف ‘ دم-ائ-ه-ا ووضص-ع-ه-ا ب-ع-د ذلك على
أ أ
أ◊وأئط  ،تÈكاً بها ،ومنعاً للحسصد.

اÿروف اŸعطّر ..موريتانيا
وغسسل األضسحية بالصسابون
أم -ا ‘ م-وري-ت-ان-ي-ا ،ف-م-ا زأل أه-ل-ه-ا ح-ريصصÚ
على عادة –ضص Òخروف ألعيد ،وأ◊رصص
لخ Òقبل
لسصبوع أ أ
على نظافته ،خصصوصصاً ‘ أ أ
لضصحية حمامًا
موعد ألذبح ،فهناك من يحدد ل أ
أسصبوعيًا بالصصابون ،كما يتم تعط Òأÿروف قبل ألذبح.
لضصحية
ويكون قدر ألشصخصص ‘ ألعيد بنظافة وضصخامة أ أ
لضصحية ضصخماً طويل
ألتي Áتلكها ،فكلما كان كبشص أ أ
أل -ق-رون وأب-يضص أل-ل-ون ب-ق-در م-ا ك-ان لصص-اح-ب-ه م-ك-ان-ة
عظيمة يوم ألعيد.

‘ دول آأسصيا هناك ألعديد من ألغرأئب وألعادأت ‘ ذبح
لضصاحي؛ إأذ ‚د حرصص ألباكسصتاني Úعلى عادة “يزهم
أ أ
لضص-ح-ى ،وه-ي
لخ-رى ‘ أح-ت-ف-ال-ه-م ب-ع-ي-د أ أ
ع -ن ألشص -ع-وب أ أ
لضصحية مثل ألعروسص بأالوأن على رأسصها ،قبل
عادة تزي Úأ أ
حلول ألعيد بحوأ‹ شصهر كامل.
‘ أŸق -اب -ل ،ي -وأصص -ل مسص -ل -م-و ألصص‡ Úارسص-ة ل-ع-ب-ة ““خ-ط-ف
أÿروف““؛ حيث يتأاهب أحدهم وهو ‡تطٍ جوأده منطلقاً
ب -أاقصص -ى سص -رع -ة صص -وب ه -دف -ه أŸنشص-ود ،م-ل-ت-ق-طً-ا إأي-اه دون أن
يسصقط من فوق ظهر أ÷وأد ،وتسصتمر أللعبة طوأل أيام ألعيد،
حتى إأعلن ألفائز ألذي أسصتغرق أقل وقت ‘ خطف أÿروف.
لسصلمية ،هناك أيضصًا بعضص
‘ إأندونيسصيا ،حيث أك Èألدول أ إ
لضص-اح-ي أم-ام أŸن-ازل أو
أل -ع -ادأت أل -غ -ري -ب -ة؛ إأذ ل ي -ت -م ذب-ح أ أ
بالطرقات ،بل Œمع أضصاحي أŸنطقة ألوأحدة جميعاً ويتم
لمامية أو أÿلفية
ذبحها ‘ سصاحة أŸسصجد أو ‘ ألسصاحات أ أ
وسص- -ط ج- -و م- -ن ألح- -ت- -ف- -الت أ÷م -اع -ي -ة .ب -ي -ن -م -ا ل ي -زأل
لبقار كأاضصحية ،حتى
كبار مسصلمي ألهند يوصصون بعدم ذبح أ أ
يتجنبوأ ويلت ألنعرأت ألطائفية ‘ وجود ألهندوسص ،وألتي
أدت ‘ أŸاضصي إأ ¤مقتل أŸئات من ألطرف.Ú

صصدإ
إ

رإ ت
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فيلم «حكايات قريتي» لكر Ëطرايدية
لسصÓم بوفÓقة يتوج ‘ مهرجان السسعيدية السسينمائي
كتاب جديد للدكتور ﬁمد سصيف إ إ

عرضض :حسص Úعرإمي
أأصصدرت مؤوسصسصة دأر أ÷نان للطباعة
وألنشصر وألتوزيع ‘ عمان بالردن كتابًا
جديدأ ً للباحث أ÷زأئري ،وأألكادÁي
ألدكتور ﬁمد سصيف أإلسصÓم بـوفÓقـة
من قسصم أللغة ألعربية بجامعة عنابة
ب-ع-ن-وأن«:سص-ي-م-ي-ائ-ي-ة أÿط-اب أل ّسص-ردي
Óديبة
ألُعما Êروأية (سصيّدأت ألقمر) ل أ
◊اِرثي ‰وذجًا».
جوخة أ َ
ُ
ي- -ه- -دف أل- -ك -ت -اب إأ– ¤ل -ي -ل أل -ب -ن -ى
ألسص-ردي-ة م-ن م-ن-ظ-ار أŸن-اه-ج أل-ن-قدية
أ◊دي - -ث - -ة،أل - -ت - -ي أأولت أل- -نصض أألدب- -ي
أه-ت-م-امً-ا ب-ال-غً-ا ،وزودت أل-ن-اقد بأادوأت
إأج -رأئ -ي-ة سص-م-حت ل-ه ب-اك-تشص-اف ع-وأ⁄
ألنصض وطاقاته ألتوأصصلية.
وينضصوي ألبحث ضصمن أهتمام ألدكتور
بوفÓقة بتحليل أÿطاب ألروأئي ‘
سص-ل-ط-ن-ة ُع-م-ان،ورصص-د ج-ماليات ألنصض
ألروأئي ألُعما Êمن خÓل روأية شصائقة
وي-ت-خ-ذ م-ن أŸن-ه-ج ألسص-ي-م-يائي نÈأسصًا
إلب -رأز سص -ي-م-ي-ائ-ي-ات أÿط-اب ألسص-ردي
ألُعما.Ê
أل -ق -رأءة ألسص -ي -م -ي-ائ-ي-ة ت-ب Úأألن-ظ-م-ة
أل -ع Ó-م -ي -ة أل -ت -ي ُي -ب -ن -ى ع -ل -ي-ه-ا أل-نصض
أإلب- -دأع- -ي،وتسص- -ع- -ى ك- -ذلك إأ ¤إأع -ادة
صص -ي -اغ -ة دوأل -ه،وم -دل-ولت-ه،ع-ن ط-ري-ق
ت- -رك- -ي- -ز أله- -ت- -م- -ام ع -ل -ى مسص -ت -وي -ات
ألدللة،وطرأئق تولد أŸعا.Ê
وبيّن ألباحث بوفÓقة أأن أختياره وقع
‘ هذأ ألكتاب على نصض روأئي ُعماÊ
Óديبة
م-ت-م-ي-ز ،وث-ري (سصّ-ي-دأت أل-ق-مر ل أ
◊اِرثي)ُ،يفيد
جوَخة أ َ
ألُعمانية ألدكتورة ُ
هذأ ألنصض (روأية سصّيدأت ألقمر) ‘
ت-ق-د Ëق-رأءأت ك-ثÒة،ويسص-م-ح بالغوصض
‘ خبايا ألنفسض أإلنسصانية،فهو يكشصف
ألنقاب عن جوأنب مهمة من مرأحل
ت -اري -خ سص -ل -ط -ن -ة ُع -م -ان،ف -ق -د أه-ت-مت
ألروأية.
ك -م -ا ذك -ر أل-دك-ت-ور ب-إاب-رأز ج-م-ل-ة م-ن

طرة
خا

أل - - -ت - - -ح - - -ولت ،وب - - -ي - - -نت أخ - - -تÓ- - -ف
أل - -رؤوى،وأل - -ت - -وج - -ه - -ات ب Úأألج - -ي - -ال
أŸتعاقبة ‘ أÛتمع ألُعما،Êووظفت
ألتاريخ،وبينت بعمق خصصائصض أÛتمع
ألُعما،Êوأأبرزت –ولته من زمن إأ¤
آأخ - - - - - -ر م - - - - - -ن خ Ó- - - - - -ل أألح- - - - - -دأث
أŸتÓ-ح-م-ة،وأل-عÓ-قات أŸتشصابكة ألتي
تدور ‘ قرية ُعمانية(قرية ألعوأ‘).
ح -ل -ل أل -دك -ت -ور ب -وف Ó-ق-ة ‘ أل-ك-ت-اب
 Óتطبيقياً
روأية(سصّيدأت ألقمر) –لي ً
دقيقًاُ ،متبعًا منهجية علمية صصارمة،إأذ
توقف مع جملة من ألعناصصر ألتي يتوفر
عليها أŸنهج ألسصيميائي،ومن أأبرزها :
سصيميائية ألعنوأن. سصيميائية ألغÓف.سصيميائية ألشصخصصيات.ألوظائف ألسصردية للشصخصصيات.بناء ألروأية و تقنيات ألسصرد.وŒدر أإلشصارة إأ ¤أأن روأية
(سص ّ-ي -دأت أل -ق-م-ر) صص-درت ‘ ط-ب-ع-ت-ه-ا
أألو ¤سصنة2010:م  ،وعلى ألرغم من أأنه
Á ⁄ضض على صصدورها أأك Ìمن سصبعة
أأعوأم أسصتقطبت أهتمام نسصبة ل بأاسض
بها من ألقرأء،وألباحث.Ú
أأما كاتبة ألروأية فهي ألدكتورة جوخة
أ◊ارثي ،وهي أأديبة متميزة ،وغزيرة
أإلن -ت-اج ،وأأك-ادÁي-ة ُع-م-ان-ي-ة ،ت-ع-م-ل ‘
قسص -م أل -ل -غ-ة أل-ع-رب-ي-ة وآأدأب-ه-ا ب-ج-ام-ع-ة
ألسص -ل -ط -ان ق -اب -وسض ‘ مسص -ق-ط  ،ن-الت
خÓ- -ل ه -ذه ألسص -ن -ة ج -ائ -زة ألسص -ل -ط -ان
ق -اب-وسض أألدب-ي-ة ع-ن روأي-ت-ه-ا«ن-ار‚ة»،

وهي حائزة على شصهادة
دكتورأه ‘ أألدب ألعربي
أل- -ق- -د ،Ëوصص- -درت ل- -ه -ا
›م - -وع - -ة م - -ن أل- -ك- -تب
أإلب- -دأع- -ي- -ة ،ن- -ذك -ر م -ن
بينها› :موعة قصصصصية
موسصومة ب «:صصبي على
ألسص- - - -ط - - -ح» ،ونصص - - -وصض
إأب- -دأع- -ي- -ة ب- -ع- -ن- -وأن‘«:
م - - -دي- - -ح أ◊ب»،وقصص- - -ة
Óط-ف-ال ع-ن-وأنها«:عشض
ل -أ
ألعصصاف،»Ò
وروأية«:منامات».
‘ سصطور
^ أل -دك-ت-ور ﬁم-د
سصيف أإلسصÓم بـوفÓقـة،
أأغنى أŸكتبة Ãجموعة
م -ن أŸؤول -ف -ات أل -ع -ل-م-ي-ة
طبعت ‘ عدد كب Òمن
أل -ع -وأصص -م أل -ع -رب -ي-ة،ن-ال
م- -ؤوخ- -رأ ً ج- -ائ- -زة ن -اج -ي
نعمان ألعاŸية ‘ لبنان.
^ وك - -اتب م - -ن أ÷ي- -ل أ÷دي- -د ،ول- -ه
نشصاط دؤووب على مسصتوى حركة ألبحث
ألعلمي ،قررت بعضض كتبه ‘ عدد من
أ÷ام - -ع - -ات أل- -ع- -رب- -ي- -ة ،وأŸؤوسصسص- -ات
ألدولية،مثل كتابه عن «:ألثابت وأŸتغÒ
‘ ألنصض ألشصعري أألندلسصي».
* ولد سصيف أإلسصÓم بوفÓقة بعنابة
وأل - -ت - -ح - -ق ب - -ا÷ام - -ع- -ة ،ودرسض أألدب
أل -ع -رب -ي ،ح -يث حصص -ل ع -ل -ى ألشص -ه -ادة
ألعاŸية ألعالية (دكتورأه) بأاعلى تقدير،
وقد نشصر درأسصاته أألكادÁية ‘ جميع
ألدول ألعربية ،وكتب بانتظام ‘ ألعديد
من ألصصحف ألعربية.
^ نشصر مئات ألـمقالت ،وله إأسصهامات
‘ ألتأاليف أ÷ماعي ،و‘ إأ‚از تقارير
أجتماعية ،وفكرية ،ومشصاريع علمية ‘
ﬂتلف أŸؤوسصسصات ألعلمية ،كما حصصل
أل-دك-ت-ور سص-ي-ف أإلسصÓ-م ب-وفÓ-ق-ة ع-لى
ع -دة شص -ه -ادأت ت -ق -دي -ر ع -ل -ى ﬂت -ل-ف
نشصاطاته.
*جهوده ‘ ﬂتلف ألهيئات ألثقافية،
وأإلعÓ- -م- -ي- -ة ،وأألك- -ادÁي- -ة ،وم -ن بÚ
م -ؤول -ف-ات-ه أŸط-ب-وع-ة :ت-ع-ل-ي-م-ي-ة أل-ل-غ-ة
ألعربية -أŸعوقات وأ◊لول .»-وبحوث
وق- -رأءأت ‘ ت- -اري -خ أ÷زأئ -ر أ◊ديث،
ومباحث ومسصاءلت ‘ أألدب أŸعاصصر،
وأألدب أŸق - -ارن وأل - -ع- -وŸة–-دي- -ات
وآأفاق -وقضصايا نقدية معاصصرة،وجهود
ع- -ل- -م -اء أألن -دلسض ‘ خ -دم -ة أل -ت -اري -خ
وألÎأجم.

مذكرات ›نونة

بقلم :يسصرى مبارك
منصصوري سصطيف
“tر أليوَم خم َسصُة لياٍل ُمذ َنقلتُنِـي إألـى
مسصتشصفـى أÛـان ،Úإأّنـني أأحاِول –tمَل
‹ ،وأأضصُعِني
جـهة إأ ّ
نظرأِت ألشّصـفقة أŸو ّ
بُ Úمsريـ ِْن :كÈيـائي ،ورأحُة نفسِصي ،فÓ
أأجُد Êإألّـا أأشصtد أأزرِي مرّددة ‘ :حاجةٍ
أأنتِ إألـى أعتِزأل دنسِض ألبشصر ،ول َمعَزل
لكِ إأّلـا ذأ!
لق ْ
ي أليومَ أأن يُعsج
ت على قلِب ِ
ظ خشصي ُ
بفوضَصـى أأفرأِد غرفتي ،فقد عاهدُتني
أأن أأدع لُه ›ال يختِلـي فيه بنبضِصـه ،فما
ك- -ان ‹ إأّل- -ـا أأن خ- -رجُت ع- -ن ه -دوئ -ي،
حِطُم كّل مايذuكُر Êبأاّنـني أأمٌة
ورحت أأ ْ

ضص- -ع- -ي- -فٌ- -ة أأكُ Èم -ا ي -خ -ي ُ-ف -ـهـا ه -وأهـا،
ولَلـحظةٍ أرتعشصت يدِي وهي ُتفّكـِر ‘ أأن
تبِطش َض بأاوِردة شصقيقتها لول أأن من sألّلـه
ت على أألرضِض ُمخّدرة...
ي ووقع ُ
عل s
Óنسصانِ أأن يحتِفظ بعقِلـه دوًمـا،
لي َسض ل إ
فلم يكن ‹ من سصبيلٍ ألُنَقل إأ ¤غرفـةٍ
منفرَدًة إألّـا أأن أأبيَع كرأمتي ،فقد كفتني
أأَلما!
أأزدأُد حv-ب-ا ل-ل-ب-ي-اضض أّل-ذي ي-ح-ي-ط ب-ي
نظرًة بعد نظرة ،وأأزيُد ّﬂيلتِي سصعًة،
ف  Ó-ن -وأِف -ذ ‘ أل -غ -ر َف -ـة إأّل -ـا ت-ل َك أّل-ت-ي
فتحتهـا أأضصُلعي ألطلّ بهـا على روِحي
أّلـتي تفقُد ألّرغبَة ‘ أ◊ياِة نَفسصا بعد
نَ- -ف- -س ٍض ،ول أأل- -وأن أأط -ل -ي ب -هـا ج -درأت
ُم-سصَ-ت-قّ-ري إأّل-ـا م-ا أسص-ت-ف-رغ-ه ق-ل-ب-ي م-ن
سصوأِد حقدٍ ،ول حَ Èيخطّ به لوعيي

هموَمـه إأًلـا ما ُتكِرم عليهِ ألّذأكَرةُ من
ذكريات...
ّ
ي
ل
ع
ن
م
ن
أ
أ
ى
ل
ع
أ
ر
أ
ر
م
ه
ـ
ل
ل
أ
د
م
إأّنني أأح ُ
ً
s ِ s
بوحدة أأُ َ
طuهُر Êفيها ،وأأخّلـ ُصصني من ثقِل
عÈأٍت ل زأل كÈيـائ- -ي ي -ق ُ-ف أأم -ام -ه -ا
سصvدأ منيعا.
إأّن- - -ـه أَŸر ُضض ب- - -أاعَ- - -رأضصـه وأ÷ن- - -وُن
ب أŸري ُضض
بأامارأِته ،كي َ
ف بي وأأنا ألطّبي ُ
ب
‘ آأٍن ،أأصصف ‹ دوأَء أإلفصصاحِ ول أأح s
‹ من طعم ِ ألكتمانِ؟!
إأ ّ
ما أأن ُ
ظُر إأّلـا ألغد أّلذي سصيقتاُد Êفيه
ألقuيمون على ُعزلتي Ÿعا÷ِة أرتعاشض
أأصصابعي ،عسصايَ أأجيُد رسصَم هموِمـي ثsم
َﬁوها دون تعtرجات أأحدأٍث.
وأل ّسصÓم

ف -از أل -ف-ي-ل-م أ÷زأئ-ري «ح-ك-اي-ات ج -م-ع-ي-ة «أألم-ل ل-ل-ت-ع-ايشض وأل-ت-ن-م-ي-ة»
ق -ري -ت -ي» ل -ل -م -خ -رج ك -ر Ëط -رأي -دي-ة تنافسض  6أعمال على جوأئز صصنف
ب-ج-ائ-زة أل-ت-ح-ك-ي-م ل-ل-دورة أل-ث-ال-ثة من ألفÓم ألطويلة وهي «عائلتي بÚ
مهرجان ألسصعيدية ألسصينمائي «سصينما أأرضص »Úل- -ل- -م- -خ- -رج- -ة ن -ادي -ة ح -ارك
ب Ó- - -ح- - -دود»ي ب- - -اŸغ - -رب (( 27-23أŸغ- - -رب  -ف- - -رنسص- - -ا)ي و»‘ ب Ó- -د
أغسصطسض) ألذي أختتمت فعالياته
أل-ع-ج-ائب» ÷ي-ه-ان أل-ب-ح-ار (أŸغرب)
ت
ا
ي
ت -ت -ن -اول أح -دأث ف -ي -ل -م «ح -ك -ا
و»ح-ك-اي-ات ق-ري-ت-ي» ل-ك-ر Ëط-رأي-دية
قريتي» أŸنتج ‘  2015وأŸسصتلهمة (أ÷زأئ- -ر) و»أأحÓ- -م وأح- -ة» ل- -ع- -زي- -ز
م -ن ط -ف -ول -ة أıرج وق-ائ-ع ع-ايشص-ه-ا أÿوأدر (أŸغ - -رب) و»ك - -ري- -ن ك- -ارد»
كطفل خÓل ألفÎة ألسصتعمارية و Ÿري - -ام ك - -رأوسص - -ه - -وب (ه - -ول- -ن- -دأ -
ألتغÒأت ألتي جاء بها ألسصتقÓل .
أل- -ولي- -ات أŸت- -ح- -دة أألم- -ري -ك -ي -ة)ي
و عادت جائزة أأحسصن دور نسصائي و»رح -ل -ة خ -دي-ج-ة» ل-ط-ارق أإلدريسص-ي
للممثلة ألتونسصية فاطمة بن سصعيدأن
(أŸغرب  -هولندأ).
عن دورها ‘ فيلم «حكايات قريتي»
و‘ صص -ن -ف أألف Ó-م أل -قصصÒة أل-ذي
مناصصفة مع أŸمثلة أŸغربية فدوى
ألطالب عن دورها ‘ فيلم «‘ بÓد عرف تنافسض سصتة أفÓم أيضصا عادت
أ÷ائزة ألكÈى لفيلم «Áا» للمخرج
ألعجائب» ıرجته جيهان ألبحار.
كما فاز ألفيلم ألهولندي أŸصصور ‘ أŸغ -رب -ي هشص-ام أل-رك-رأك-ي أل-ذي ن-ال
أل- -ولي- -ات أŸت -ح -دةي «ك -ري -ن ك -ارد» أيضصا جائزة أإلخرأج ‘ ح Úمنحت
للمخرجة مر Ëكرأوسصهوب با÷ائزة ÷ن-ة أل-ت-ح-ك-ي-م ج-ائ-زت-ها لفيلم «تكيتا
ألسصوليما» للمخرج أأيوب أليوسصفي من
ألكÈى.
وعرفت هذه ألدورة ألتي نظمتها أŸغرب

قلبي يرعاك

بقلم :إÁان مريني
ت ألبكاء تْعلو ‘ كل ْمكان ،
أأصصوأ ُ
ت مزدحم ببعضض ألغرَباء ألذين
ألبي ُ
يدعون أ◊زن Ÿوِتك  ،كل أأللسصنة
ت - -ل - -ه ُ- -ج ب - -إاسص - -م َك ي - -ا ع ِ - -زي- -زي ..
أأما أأنا كنت ل أأشصعر بالصصخب من
ح -و‹  ،مسص -ت-ل-ق-ي-ة ف-وق سص-ريِ -ري ‘
غ-رف-ت-ي أل-ت-ي ي-غ-زُوه-ا أل-ظÓم أأبِكي
بصص -مت  ،أأت -أام -ل صص -ورت َك أŸنسص -ي -ة
أŸع -ل َ -ق -ة ف -وق ج -دأر مشص -رُوخ  ،أأ⁄
ي- -رأوغ- -ن -ي  ،صص -دأع ل -ع Úي -ل -هُث ‘
رأأسص -ي  ،أأح -ق -ن ن -فسِص -ي ب -ق -ل-ي-ل م-ن
ألصصْبر كي ل أأنهآار  ،عالقة ما بÚ
ألوعي و ألÓوعي  ،بدأخلي فوضصى
ع -ارم -ة  ،ع -ي-ن-اي ‡ت-ل-ئ-ة ب-ال-ه-الت
ألسصودأء  ،أأحاوُل جاهدة أأن أأتÓشَصى
‘ ألعدم ل أأَفكر ‘ شصئ و ل أأحسض
بشصئ  ،أأن أأقفز من هذأ ألكابوسض
أل -ذي ي-ح-تضص-ن-ن-ي أ ¤أل-وأق-ع أألل-ي-م
ألذي أأعيشصه  ،أأن أأتخلَصض من ألسصوأد
ِ
ف بتضصرْع
ألذي يحوم حولي  ،أأهت ُ
«Ÿاذأ يحدُث كل هذأ ‹ يا ألله« !..
ك
 ⁄أأعد أأبصصر نور أ◊ياة بعد رحيل َ

 ،أأخ ÊÈبأاي أŒاه أأخَذك أŸوت
 !..بأاي حق Œتاحك رأئحة أ÷ثث
 !..أأصص- -ب -حُت أأسصÒة ه -ذه أل -ظ -ل -م -ة
أŸوحشصة كنت أأحسض أأن ألروح ألتي
منحني ألله أياها أضصمحلت كلها ‘
◊ظة وأحدة  ،أأتعلم  ⁄ ! ..أأ“عن
‘ وجهك جيدأ ً و هو ملفوف بالكفن
أألبيضض  ⁄ ،أأهمسض ‘ أأذنك «أأرقد
بسصÓم أآلن»  ⁄أأشصم دماؤوك ألثائرة
ع- - - - - - -ل- - - - - - -ى ج- - - - - - -ب- - - - - - -ي - - - - - -نك ..
يقولون  :أ◊ياة أأصصعب من أأن نبتسصم
لها و‰ضصي  ,بل هي –تاج قلبًا
مبتسصًما Áلك قوة  ،لكن Ÿاذأ علينا
أأن ُن- -ق- -اِت- -ل ه -ذأ أل -ع -ا ⁄أَْŸم ُ-ق -وت
لنسصتمر إأ ¤أألمام  !..كم “نيتُ أأن
نك Èسصويًا  ،نشصرَب ألشَصاي معًا ‘
أ◊دي -ق -ة أÿل -ف-ي-ة Ÿن-زل-ن-ا أŸه-دد
ب- -ال -قصِص -ف  ،ن َ-ت -ق -اسص َ-م أأوَج -اع َ -ن -ا َو
هُمومنا  ،نحلم معًا بالسصÓم و نحن
نتأامل ألسصماء  ،أأْن نسصِرد ألولدنا كل
ل -ي -ل -ة ق -ب -ل أل -ن-وم َت-ف-اصِص-ي-ل َح-ي-اِتَ -ن-ا
ب بِصصوٍت ُمتحشْصرج .
أÙشصوة با◊ ُ
أأتسصاءل دأئما ماذأ يحدث لو –ررنا
م - -ن ه - -ذه أ◊رب أŸؤوŸة  !..م- -اذأ
يحدث إأن عشصنا بأامان دون خوف

á°VÉjQ

ألثÓثاء  29أوت  2017م
ألموأفق لـ 07ذي ألحجة  1438هـ

مفتاح قائد إا–اد العاصصمة لـ ””الشصعب””:

””جائزة أافضسل لعب ‘ الداربي ﬁفزة ‹””
«سصنلعـــــب علـــــى كـــــل ا÷بهـــات والتتويـــــج
كان قائدا حقيقيا اأمام نادي بارادو ‘ ،لقاء الداربي من ا÷ولة الأو¤
للموسصم الكروي ( ،)2018 – 2017حيث “كن من قيادة اإ–اد العاصصمة
للعودة ‘ النتيجة و–قيق الفوز بتسصجيله الهدف الثا”” .Êربيع
مفتاح”” –دث عن اŸباراة وعن لقب اأفضصل لعب ‘ الداربي الذي
سصنته الرابطة الوطنية لكرة القدم ،وعن اأهداف الفريق هذا
اŸوسصم ‘ ،هذا ا◊وار الذي اأجرته معه ””الشصعب””:

أجرى أ◊وأر ﬁ :مد فوزي بقاصص-تصصوير ﬁ :مد آأيت قاسصي

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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لعارة
قادما من نادي بارادو على سصبيل ا إ

لوهافر يعلن تعاقده مع مزياŸ Êوسسم واحد
انضصم الÓعب الدو‹ ا÷زائري الشصاب الطيب مزيا Êإا ¤فريق لوهافر ،الذي ينتمي إا¤
بطولة القسصم الثا Êالفرنسصي أامضصى اŸهاجم الطيب مزيا 21( Êسصنة) عقدا مّدته موسصما
واحدا اŸرادف حتى صصيف  ،2018حيث سصيلعب ُمعارا من قبل نادي البارادو الذي Áتلك
عقده حتى الـ  30من جوان .2020
Óلتحاق بِفريقه ا÷ديد
لثن ،Úل إ
شصّد الطيب مزيا Êالرحال جّوا نحو فرنسصا ،أامسس ا إ
لوهافر متصصّدر ترتيب بطولة القسصم الثا ‘ Êهذا البلد ،والذي يضصم متوسصط اŸيدان
ا÷زائ -ري زي -ن ال-دي-ن ف-رح-ات .ال-ن-اخب ال-وط-ن-ي ل-وك-اسس أال-ك-اراز ق-د اسص-ت-دع-ى الÓ-عب
الطيب مزيا ،Êشصهر جوان اŸاضصيِ ،لخوضس مقابلَتي غينيا كوناكري والطوغو ،لكن ⁄
ُيشصركه ‘ كلتا اŸواجهتَ .Úهكذا يكون نادي البارادو – الذي أاسّصسصه رئيسس الفاف خÒ
الدين زطشصي – قد ‚ح ‘ حصصد غلّة ثا Êصصفقة له هذه الصصائفة ،بعد –ويله مؤوّخرا
اŸدافع الدو‹ يوسصف عطال ُمعارا إا ¤نادي كورتري البلجيكي.

^ ””الشصعب”” :حققتم الفوز ‘ أاول لقاء ‘ اŸوسصم الكروي ا÷ديد ‘ الداربي أامام الوافد
ا÷ديد نادي بارادو ؟
ربيع مفتاح  :فوز صشعب للغاية أمام منافسس يلعب كرة ألقدم بششكل جيد وخلق لنا ألعديد من
أŸتاعب طيلة ألتسشع Úدقيقة ،بدليل أنه كان متفوقا ‘ ألنتيجة ‘ ألوقت ألذي كنا فيه نسشيطر
على ›ريات أللعب ،وألطريقة ألتي سشجلوأ بها ألهدف أأ’ول تؤوكد بأانهم فريق منسشجم وÁلك
’عب Úمن طينة ألكبار ،لكن عرفنا كيف نعود ‘ ألنتيجة بدأية من ألدقيقة ألثانية من ألششوط
ألثا ،Êأين دخلنا بقوة و“كنا من تسشجيل تعديل ألنتيجة عن طريق ““حمزأوي““ ،ووأصشلنا
ضشغطنا على أŸنافسس ألذي خلق لنا ألعديد من أŸتاعب وكاد يضشيف ألهدف ألثا‘ Ê
ألعديد من أŸناسشبات لكن يقظة ألدفاع تارة وأ◊ارسس تارة أخرى حرمتهم من ذلك ،إأ¤
أن جاءت ركلة أ÷زأء وترجمناها لهدف ثا Êوألذي كان عنوأنا لفوزنا أŸسشتحق على
بارأدو ،عامل أÈÿة لعب دورأ ‘ هذأ أللقاء وصشنع ألفارق ،وأؤوكد بأان نادي بارأدو هذأ
أŸوسشم سشيكون له ششأانا كبÒأ أ’نه منافسس ’ يسشتهان به وسشيتعب كبار أأ’ندية أ’ن
’عبيه متعطشش ÚللÈوز ولصشنع أسشماء لهم ‘ ألرأبطة أÎÙفة أأ’و ¤لكرة ألقدم.
^ دخلتم اŸنافسصة بقوة ،ما هو هدف ال–اد هذا اŸوسصم؟
هدفنا وأضشح وأ÷ميع يعرفه ،أإ’دأرة أنتدبت خÒة ’عبي ألبطولة ألوطنية وعرفت كيف
تقنع حمزأوي للعودة إأ ¤أ÷زأئر ،بعدما كان Îﬁفا ‘ ألبطولة ألÈتغالية ،مع ألÓعب Úألذين كان Áلكهم
ألفريق ،كوننا ›موعة متكاملة ومتجانسشة فيما بينها ،وهو ما سشيمكننا من أللعب على أ÷بهات ألثÓث
ألتي سشنخوضشها هذأ أŸوسشم ،لدينا منافسشة ألرأبطة أÎÙفة أأ’و ¤ألتي أسشتهليناها جيدأ بتحقيق أول
فوز ‘ أللقاء أ’فتتاحي ‘ ألدأربي أمام نادي بارأدو ،وبعد أيام فقط سشنوأصشل ›ريات رأبطة أأ’بطال
أإ’فريقية من ألدور ربع ألنهائي أمام فريق فÒوفيارو أŸوزمبيقي ونطمح لبلوغ ألنهائي لتحقيق رغبة جميع
أأ’نصشار وألطاقم أŸسش Òوألطاقم ألفني وألفوز بأاول تاج قاري ‘ تاريخ ألنادي ،وسشنلعب منافسشة كأاسس
أ÷مهورية بكل قوة من أجل ألذهاب بعيدأ ونتمنى أن يكون هذأ أŸوسشم مليئا با’نتصشارأت وألتتويجات ألتي
ينتظرها أنصشار ألفريق بفارغ ألصش Èبعدما فششلنا أŸوسشم أŸاضشي ‘ –قيق ألكث Òمن أأ’لقاب وأكتفينا
بلقب وحيد هو كأاسس ألسشوبر ‘ ألدأربي أمام مولودية أ÷زأئر.
–Óاد ‘ أاول جولة من اŸوسصم؟
^ سصجلت هدف الفوز ل إ
عادة Ÿا أسشجل ‘ أ÷ولة أأ’و ¤من أŸوسشم أسشجل بعدها ألعديد من أأ’هدأف ‘ أŸوسشم ألكروي وهو ما أطمح
لبلوغه مع أإ’–اد هذأ أŸوسشم وأششعر بأانني سشأاسشجل أهدأفا كثÒة ،ألهدف جاء من ركلة جزأء ومنحنا ألنقاط ألثÓثة
وأنا سشعيد للغاية بهذأ ألفوز أÙقق ألذي سشيحررنا كثÒأ وسشيجعلنا نحضشر لباقي أŸباريات ألتي تنتظرنا ،كما ينبغي
أ◊ال ،كنا متخوف ÚكثÒأ من هذأ أللقاء بعدما غاب عنا ألدوليون ألذين ششاركوأ ‘ تربصس أŸنتخب أÙلي ألذي تخلله
لقاءأن ضشد أŸنتخب ألليبي ذهابا وإأيابا وهو ما جعلهم يضشيعون ألتحضشÒأت لبدأية أŸوسشم أ÷ديد ،لكن أ◊مد لله كل
أأ’مور مرت بسشÓم ،أآ’ن سشتتوقف ألبطولة وهو ما سشيسشمح لنا من ألتحضش Òجيدأ للمبارأة أŸقبلة ضشد نصشر حسش Úدأي
قبل موأجهة نادي فÒوفيارو أŸوزمبيق.
^ الرابطة الوطنية منحتك لقب وجائزة رجل مباراة الداربي؟
هذأ أمر جديد تقدم عليه ألرأبطة ألوطنية لكرة ألقدم وجائزة مثل ألتي تلقيتها أليوم Ãناسشبة ألدأربي سشتحفز ألÓعبÚ
من دون ششك للعمل أك Ìوبذل أŸزيد من أÛهودأت ‘ أŸباريات ألكبÒة ،من أجل ملء خزأنتهم باأ’لقاب ألششخصشية
ألتي سشتبقى كذكرى لك ولعائلتك ،وأششكر ألرأبطة على هذه ألفكرة وكذأ ألصشحافة ألوطنية ألتي صشّوتت على لتلقي هذأ
أللقب أمام جمهورنا وأنصشارنا.

«الكناري”” يواجه غدا ا–اد العاصصمة ودًيا

موسسو Êيّتهم حناشسي بتحريضض األنصسار ضسد الÓعب Úوا÷هاز الفني
ليجابي الذي
غادر أانصصار شصبيبة القبائل خائب ،Úعقب التعادل ا إ
فرضصه عليهم فريق شصبيبة السصاورة على أارضصية ملعب أاول نوفمÈ
بعدما كانوا يحلمون بفوز يفك عقدة البداية ككل موسصم ويسصمح لهم
بتحقيق انطÓقة قوية ‘ البطولة.
ع““ Èألكناري““ عن سشخطهم ألششديد من ’عبيهم ألذين  ⁄يبذلوأ ›هودأت كبÒة
لتحقيق ألفوز بدليل أŸردود ألسشيئ ألذي ظهروأ به خÓل أŸرحلة أأ’و ،¤كما
أتهموهم بالتكاسشل نظرأ إأ ¤ألتعب ألكب Òألذي نال منهم ‘ نصشف ألثا Êمن
أŸوأجهة  .رأح أأ’نصشار إأ ¤أبعد من هذأ وأنتقدوأ أŸدرب مرأد رحمو ،Êمؤوكدين
أنه كان ضشعيفا من ألناحية ألتكتيكية ،كما أن Ÿسشته كانت غائبة ،خÓل أŸرحلة
ألثانية حيث أكتفى بإاقحام ألثنائي ألششاب رناي ومصشباحي ،وهذأ ما دأفع عنه
أŸدرب بششدة مؤوكدأ ‘ تصشريحات لـ«ألششروق““ أن عدة عوأمل حرمت ’عبيه من
ألظهور بقوة .قال““ :صشحيح أننا تعادلنا Ãيدأننا ،و ⁄نظهر بالقوة ألتي كان
ينتظرها أ÷مهور لكن ’ تنسشوأ أن ’عبينا عانوأ كثÒأ من نقائصس عديدة ‘ فÎة
ألتحضشÒأت .أنا لسشت هنا كي أبرر إأخفاقنا لكن يجب أن نكون صشرحاء مازلنا غÒ
جاهزين مائة باŸائة ونعا Êنقائصس كثÒة““ ،وأضشاف قائ‰ ’““ :Óلك أحسشن
ألÓعب Úونحن بصشدد بناء فريق قوي وهذأ ما يجعلنا نبحث عن صشانع ألعاب
حقيقي وننتظر عودة ألهدأف إأيكيدي لكي نحسشن من أأ’دأء ونسشجل أأ’هدأف““.
طالب رحمو Êأأ’نصشار بضشرورة ألصش Èعليه وعدم ألتسشرع ،مؤوكدأ أنه سشيعمل على
تدأرك أأ’مور أمام ألبليدة ‘ أŸبارأة ألقادمة ،يوم  9سشبتم Èألقادم وقال’““ :
Áكننا أن نعالج كل أأ’خطاء بسشرعة ،أمامنا مت ّسشع من ألوقت Ÿعا÷ة أأ’خطاء
قبيل لقاء ألبليدة““ ‘ .سشياق متصشل ،سشيلعب ألكناري مبارأة ودية ،هذأ أأ’ربعاء،
ضش -د أ–اد أل -ع -اصش -م -ة ‘ ب-ول-وغ Úل-ت-ف-ادي ن-قصس أŸن-افسش-ة أل-ذي سش-ت-دخ-ل ف-ي-ه
ألتششكيلة بسشبب عطلة عيد أأ’ضشحى .من جانب آأخر ،وجه أŸدرب أŸسشاعد

ف -وزي م -وسش -و Êأت -ه -ام -ات خ -طÒة إأ ¤رئ-يسس أل-ف-ري-ق ““أıل-وع““ ﬁم-د شش-ري-ف
حناششي ،حيث قال إأنه قام بتحريضس أأ’نصشار ضشده وضشد ألÓعب Úوقال““ :حناششي
حرضس عليّ وعلى ورحمو Êأششباه أأ’نصشار لكي يششتمونا قبل أŸبارأة ’ ،ندري ما
يرمي إأليه ،نحن نعمل أآ’ن بجدية كبÒة ،كما كانت هناك أطرأف حاولت أن تخفي
إأجازة ألÓعب رضشوأ Êقبل أŸبارأة““ .
أضشاف قائ““ :Óيحاولون أن يبعدونا بكل ألطرق عن ألنادي لكننا سشنصشمد  ⁄يبق
ألكث Òلكي تأاتي أإ’دأرة أ÷ديدة وسشنعمل بجدية كبÒة للفوز ‘ ألبليدة““ ،ودعا
موسشو Êأأ’نصشار إأ ¤ضشرورة أ’لتفاف حول ألفريق للخروج من أزمة ألنتائج
ألسشلبية .يششار إأ ¤أن ألثنائي رحمو Êوموسشو ’ Êيلقيان أإ’جماع إأ ¤حد ألسشاعة
وسشط أ÷ماه ،Òلكن أإ’دأرة أŸؤوقتة –اول منحهما أك Èوقت ‡كن لتفادي
أŸششاكل ‘ حالة ما إأذأ “ت إأقالتهما ›ددأ مثلما حدث سشابقا.

Œري بتونسس من  ٤إا 10 ¤سصبتمÈ

إايناسض إايبو تشسارك ‘ دورة ا◊مامات للتنسض
أدرجت ’عب ألتنسس أ÷زأئرية إأيناسس إأيبو مباششرة إأ ¤أ÷دول ألنهائي من ألدورة
ألنسشوية للمحÎفات ،أŸقررة من  4إأ 10 ¤سشبتم ÈأŸقبل با◊مامات (تونسس) ،بحسشب
قائمة أŸششاركات ألتي كششف عنها أŸنظمون ،أمسس أ’ثن.Ú
كانت بطلة أفريقيا عام  2015تتوأجد ‘ قائمة أ’نتظار ‘ أŸركز  19من ب134 Ú
مششاركة قبل أن تتسشنى لها ألفرصشة للدخول ‘ أ÷دول ألنهائي بعد أنسشحاب ألعديد من
ألÓعبات .سشتجري دورة أ◊مامات ألتي رصشدت لها جوأئز مالية قدرها  15.000دو’ر
ع-ل-ى م-ي-ادي-ن ت-رأب-ي-ةÃ ،شش-ارك-ة ’ع-ب-ات مصش-ن-ف-ات ع-اŸي-ا ع-ل-ى غ-رأر أل-ب-ل-غ-ارية إأيزأبÓ
ششينيكوفا ( ،)289ألفرنسشية مانون أركا‚يو‹ ( )369وألÈتغالية إأناسس مÒتا
( .)603ق -ب -ل أل -ت -وج -ه إأ ¤ت -ونسس ،ك -انت إأي-ب-و ( 1115ع -اŸي) ق -د أنسش-ح-بت م-ن مسش-ل-كÚ
للمحÎف Úببلجيكا وهولندأ على ألتوأ‹.

نغيز مدرب نصصر حسص Úداي:

”” علينا تصسحيح الخطاء الدفاعية قبل الداربي أامام ال–اد””
أرج -ع م -درب نصش -ر حسش Úدأي ،ن -ب -ي-ل
نغيز ،سشبب خسشارة فريقه ‘ أول
ظ -ه -ور ل -ه ‘ أŸوسش-م أل-ك-روي
أ÷دي- - -د  2018-2017أمام
ششباب قسشنطينة على ملعب
ألششهيد ““ﬁمد حمÓوي““،
أ÷م - - -ع- - -ة ‘ ،أف- - -ت- - -ت- - -اح
م- - -ب- - -اري- - -ات أل- - -رأب- - -ط- - -ة
أÎÙف- - - - - - - - - - - - - - - - -ة أأ’و¤
““م -وب -ي-ل-يسس““ ،إأ ¤أŸشش-ارك-ة
أأ’خÒة ‘ أل -ب -ط -ول-ة أل-ع-رب-ي-ة
Óن-دي-ة أل-ت-ي أح-تضش-ن-ت-ه-ا مصشر،
ل -أ
نهاية ششهر جويلية ألفارط .حيث قال
نغيز ‘ تصشريحات عقب نهاية مبارأة فريقه
أل-ت-ي أن-ه-زم ف-ي-ه-ا أم-ام شش-ب-اب قسش-ن-ط-ي-ن-ة ب-ثÓثية
مقابل هدف ،إأن مششاركة نصشر حسش Úدأي ‘
أŸنافسشة ألعربية أأ’خÒة ألتي جرت Ãصشر أثرت
بششكل سشلبي على مردود ألÓعب ‘ Úأول خرجة
لهم ‘ ألبطولة .
مؤوكدأ أن عدم أسشتفادتهم من ألرأحة مقارنة
ب -ب -ق -ي -ة أل -ن -وأدي أره -ق -ه -م ن -وع-ا م-ا ‘ م-وأج-ه-ة
““ألسشنافر““ ،كاششفا عن تأاثرهم بحجم ألعمل بعد ما
شش -رع -وأ ‘ أ’سش -ت -ع-دأد ل-ل-م-وسش-م أ÷دي-د بÎبصس

–ضشÒي ‘ ت- -ونسس م -ب -اشش -رة ب -ع -د
عودتهم من ألقاهرة.
ك- -م- -ا ح ّ-م -ل أŸدرب ن -غ -ي -ز
أŸدأف - - -ع Úج - - -زءأ م - - -ن
أÿسشارة أŸسشجلة ،حيث
أك- -د أن أÿط أÿل- -ف -ي
للنصشرية  ⁄يقم Ãا كان
مطالبا به ‘ أŸبارأة،
وتسش - -اه - -ل ك - -ثÒأ أم - -ام
م - -ه - -اج - -م - -ي أل - -ف - -ري - -ق
أŸن - - -افسس ،م - - -ؤوك- - -دأ أن- - -ه
سش -ي -ع -م -ل ع -ل-ى تصش-ح-ي-ح ت-لك
ألهفوأت قبل خوضس ثا Êموأجهة
‘ أŸسشابقة ،وألتي سشتكون ﬁلية أمام
إأ–اد ألعاصشمة.
معلوم أن قرأر غلق ملعب  5جويلية أأ’وŸبي
سشيدفع بإاجرأء أول ““دأربي““ ‘ أŸوسشم أ◊ا‹
خارج أسشوأر ألعاصشمة ،وقد يكون بنسشبة كبÒة على
ملعب ““مصشطفى تششاكر““ بالبليدة ،وهو ما قد يفقد
أŸب -ارأة ن -ك -ه -ت -ه -ا أÙل -ي-ة ،وي-ؤورق ب-نسش-ب-ة ك-بÒة
أأ’نصشار ‘ تنقلهم ،علما أن هيئة قرباج – ⁄دد
بعد مباريات أ÷ولة ألثانية من ألرأبطة أÎÙفة
أأ’و““ ¤موبليسس““.

لبطال وكأاسس ””الكاف””
بسصبب مشصاركتهما ‘ رابطة ا أ

تقد Ëمواجهتي النصسرية مع إا.العاصسمة و ””العميد”” مع الوفاق إا 4 ¤و  5سسبتمÈ
كشصفت الرابطة اÎÙفة
لكرة القدم عن الرزنامة
الكاملة للرابطة اÎÙفة
لو ،¤إا ¤غاية شصهر
ا أ
ديسصم ÈاŸقبل ،والتي
تضصمنت بعضس التعديÓت
وشصهدت إاصصرار الرابطة
على إاجراء ا÷ولة
لو ¤من مرحلة العودة
ا أ
ثÓثة أايام ،بعد آاخر
جولة من مرحلة
الذهاب ،وهذا دون
لول مرة
توقف على الطريقة ال‚ليزية ،أ
‘ تاريخ كرة القدم ا÷زائرية.
من أبرز ألتعديÓت ألتي أقرتها ألرأبطة أÎÙفة
على أل›Èة أ÷ديدة ألتي كششفت عنها ع Èموقعها
ألرسشمي على ششبكة أ’نÎنيت ،هي تقد Ëمقابلتي
كل من نصشر حسش Úدأي مع أ–اد أ÷زأئر ومقابلة
ألقمة ب Úمولودية أ÷زأئر ووفاق سشطيف ◊سشاب
أ÷ولة ألثانية على ألتوأ‹ ليومي  4و 5سشبتم ،Èبد’
من  8و 9من ذأت ألششهر .
فضش  Ó-ع -ن ت -ق-د Ëأيضش-ا م-وع-د إأج-رأء م-ق-اب-ل-ت Úع-ن
أ÷ولة ألثالثة أ›ÈŸة يومي  22و 23سشبتم ،Èحيث
سشتلعب موأجهة أ–اد أ÷زأئر مع دفاع تاجنانت وششباب
بلوزدأد مع مولودية أ÷زأئر يوم  12سشبتم ÈأŸقبل .
مع ألعلم أن ألهيئة أŸسشÒة للمنافسشة أقدمت على
تقد Ëموعد أŸقابÓت أŸذكورة من أجل “كÚ
أل-تشش-ك-ي-ل-ت Úم-ول-ودي-ة أ÷زأئ-ر وأ–اد أل-ع-اصشمة من
أل -ت -ف-رغ وألÎك-ي-ز ع-ل-ى م-وأج-ه-ت-ي-ه-م-ا ‘ أل-دور رب-ع
ألنهائي  -على ألتوأ‹ -كأاسس ألكنفدرألية أإ’فريقية
ورأبطة أأ’بطال أإ’فريقية.
سشيوأجه ألعميد ‘ لقاء ألذهاب نظÒه أإ’فريقي
ألتونسشي يوم  16سشبتم ÈأŸقبل Ãلعب  5جويلية،
بدأية من ألسشاعة ألتاسشعة إأ’ ربع ،فيما سشيكون فريق
أ–اد ألعاصشمة ‘ نفسس أليوم على موعد Ãوأجهة
نادي فÒوفيÒيو دأ بÒأ أŸوزمبيقي Ãلعب أأ’خ،Ò

ب -دءأ م -ن ألسش -اع -ة أل -ث -ان -ي-ة زوأ’
بتوقيت أ÷زأئر.
ك -انت أل -رأب -ط-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-ك-رة
ألقدم قدر قررت خÓل أجتماع
أŸكتب ألفدرأ‹ ألسشابق ألسشماح
Óن- -دي- -ة أل- -وط- -ن- -ي- -ة أŸع- -ن- -ي- -ة
ل - -أ
ب- - -اŸشش- - -ارك- - -ة ‘ أŸن- - -افسش- - -ات
أإ’فريقية وألدولية بلعب مقابÓت
ألبطولة  48سشاعة قبل ألتنقل أو
 48سشاعة بعد ألعودة من ألتنقل
خ -ارج أل -وط -ن ،ع -ل -ى أع -ت -ب -ار أن
أل-ه-ي-ئ-ة أل-ك-روي-ة ك-انت ق-د أعلنت
أنها لن تؤوجل موعد إأجرأء مقابÓت ألبطولة بهدف
Œنب أل- -وق- -وع ‘ مشش- -ك- -ل ت- -رأك- -م- -ات أŸق- -اب Ó-ت
أŸتأاخرة ألذي ششاب بطولة أŸوسشم أŸنصشرم.
ك -م -ا ق -ررت أل -رأب -ط -ة أÎÙف -ة ب -ق -ي -ادة أل -رئ -يسس
Óندية بأاخذ قسشط
ﬁفوظ قرباج ،عدم ألسشماح ل أ
من ألرأحة ما ب Úمرحلتي ألذهاب وألعودة ،كما
جرت عليه ألعادة ،حيث قررت هذه أŸرة بر›ة
لقاءأت جولة أ’ختتام من مرحلة ألذهاب ،يوم 5
ديسشم Èعلى أن Œرى فعاليات أ÷ولة أأ’و ¤من
مرحلة ألعودة ،يومي  8و 9من ذأت ألششهر ،على
ألطريقة أ’‚ليزية أ’ول مرة ‘ تاريخ كرة ألقدم
أ÷زأئرية منذ أ’سشتقÓل ،غ Òأنه وخÓفا ل‚Óليز
ألذين يوأصشلون أللعب خÓل أحتفا’ت رأسس ألسشنة
أŸيÓدية أ÷ديدة ،فإان ألبطولة أ÷زأئرية سشÎكن
للرأحة ‘ تلك ألفÎة ،على أن يكون أ’سشتئناف يوم 3
و 4ج -ان-ف-ي ب-إاج-رأء ف-ع-ال-ي-ات أ÷ول-ة ألـ ،17وق-ب-لها
سش -ت -ل -عب أأ’ن -دي -ة م -ب -اري-ات أل-دور أل-ث-ا Êم-ن ك-أاسس
أ÷مهورية يومي  15و 16ديسشم ،Èمع ألعلم أن ألدور
أأ’ول برمج ،يومي  24و 25نوفم Èألقادم.
أكدت ألرأبطة أÎÙفة لكرة ألقدم ‘ مÓحظة
قدمتها ‘ ختام عرضشها للÈنامج ألكامل ،أن رزنامة
ششهر نوفم Èقد تعرف بعضس ألتغيÒأت ‘ أأ’يام
أŸقبلة ،بسشبب أ’نتخابات أÙلية ألتي سشتجرى،
يوم  23من ذأت ألششهر.

á°VÉjQ

الثÓثاء  29أاوت  2017م
الموافق لـ 07ذي الحجة  1438هـ

’ربعاء
التزامات عائلية تؤوّخر التحاق غزال إا ¤ا أ

زوال ﬂاوف األكاراز بعد التّأاّكد من عدم خطورة إاصضابة مبو◊ي
يواصصل اŸنتخب الوطني –ضصÒاته Ãركز سصيدي
موسصى – ّسصبا Ÿواجهة زامبيا ‘ إاطار تصصفيات كأاسس
العا ،2018 ⁄حيث زالت ﬂاوف اŸدرب أالكاراز بعد
تأاكده من عدم خطورة إاصصابة ا◊ارسس مبو◊ي.

»°ù«ªM QÉªY

التحق أامسض معظم ال ّ
ÓعبÃ Úقر الÎبصض من أاجل الشصاركة
‘ التحضصÒات ،حيث كانت األنظار موجّهة نحو ا◊ارسض
م -ب -و◊ي ،ال -ذي ك -ان ق -د ت-عّ-رضض إلصص-اب-ة خÓ-ل اŸواج-ه-ة
األخÒة لفريقه أامام تولوز.
وزالت ﬂاوف أاعضصاء ا÷هاز الفني بعد التأاكد من مشصاركة
ا◊ارسض الدو‹ نظرا لعدم خطورة الصصابة التي كان قد
تعرضض لها ،وهو ما من شصأانه أان Áنح الدفعة اŸعنوية
اŸنتظرة للفريق.
وي-ع-د م-ب-و◊ي م-ن ال-ع-ن-اصص-ر اŸهّ-م-ة ‘ اŸن-ت-خب ب-ال-ن-ظ-ر
لفعاليته الكبÒة ،ومسصاهمته ‘ الّنتائج اليجابية التي حّققها
اŸنتخب خاصصة خÓل التنقÓت إا ¤أادغال إافريقيا أاين
Áلك الÓعب خÈة كبÒة.
والتحقت معظم العناصصر اŸعنية
ب- -الÎبصض أامسض Ãرك- -ز سص- -ي- -دي
م -وسص-ى،وه-و م-ا سص-ي-دف-ع Ãدرب
اŸن- -ت- -خب إا ¤الن- -طÓ- -ق ‘
ت - -ط- -ب- -ي- -ق الÈن- -ام- -ج

طر لتجهيز ال ّ
اŸسص ّ
Óعب Úقبل موقعة الذهاب التي سصتجري
‘  2سصبتم ÈاŸقبل.
كما قام ا÷هاز الطبي بإاجراء فحوصصات طبية لكل ال ّ
ÓعبÚ
بعد التحاقهم بالÎبصض من أاجل تفادي أاي مضصاعفات تخصض
ب -عضض ال -ع -ن -اصص -ر ال -ت -ي ت -ع-ا Êم-ن ب-عضض الصص-اب-ات ،وه-ذا
الجراء معمول به منذ فÎة قبل انطÓق تربّصصات اŸنتخب.
تأاّخر التحاق ال ّ
Óعب الدو‹ ا÷زائري رشصيد غزال مهاجم
فريق موناكو الفرنسصي بِّÎبصض اŸنتخب الوطني إا ¤تاريخ
األربعاء اŸقبل.
ومنح الناخب الوطني لوكاسض األكاراز لعبه غزال الرخصصة
ِبالتأاّخر ِألسصباب عائلية بحتة دون أان ُتقّدم الفاف أامسض
اإلثن Úتوضصيحات ِبهذا الشصأان.
وشصرع اŸنتخب الوطني ‘ تربّصض قصص ÒبِاŸركز الفني
الوطني لسصيدي موسصى أامسض اإلثن ،Úثم ُيشصّد الّرحال جّوا
إا ¤زام -ب -ي -ا ع Èط-ائ-رة خ-اصص-ة اÿم-يسض اŸق-ب-ل.وي-ت-ب-ارى
““اÿضصر““ مع اŸضصيف الزامبي بعد ظهر السصبت اŸقبل
لِحسصاب ا÷ولة الثالثة من تصصفيات مونديال روسصيا .2018
وكان رشصيد غزال قد تابع من دّكة البدلء مباراة فريقه
موناكو والضصيف مرسصيليا التي أاُجريت مسصاء األحد اŸاضصي
ِبرسصم ا÷ولة الرابعة من عمر بطولة فرنسصا ،حيث فاز زمÓء
مهاجم ““اÿضصر““ بِنتيجة عريضصة ( ،)1-6ويتصصّدر موناكو
جدول الّترتيب ِبرصصيد  12نقطة رفقة باريسض سصان جÒمان.

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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سضودا ‘ Êصضدارة هّدا‘
الّدوري الكرواتي

تصصّ- -در ال- -دو‹ ا÷زائ- -ري
هÓل سصودا’ Êعب دينامو
زغ-راب ال-ك-روات-ي ,صص-دارة
ت -رت -يب ال -ه -داف Úبسص -ب-ع-ة
أاهداف ‘ البطولة اÙلية
’حد
عقب تسصجيله يوم ا أ
ث Ó- - - -ث - - - -ي- - - -ة ‘ ا÷ول- - - -ة
السصابعة أامام اŸضصيف نك
لوكوموتيفا (.)0-3
ويتفّوق ا÷زائري على
اŸه-اج-م ال-كرواتي لنادي
سص -ي -ب -ال -ي -ا ف-ي-ن-ك-وفسص-ي،
ماركو بÒفان ،والذي ‘
رصصيده سصتة أاهداف.
خ Ó-ل م -وسص-م - 2016
 ،201٧ح ّ- - - - - - - - - -ل ’عب
أاوŸب -ي الشص -ل -ف سص -اب -ق-ا
(ال - -راب - -ط- -ة اÎÙف- -ة
الثانية ا÷زائرية) ‘
اŸرت- -ب- -ة ال- -ث- -ان- -ي- -ة ‘
ت- - -رت- - -يب ال- - -ه - -دافÚ
ب- -رصص- -ي- -د  1٧هدفا
م-ت-أاخ-را ب-ه-دف واح-د
ع -ن ’عب ه-ادج-زك
سص - - -ب- - -ل- - -يت ،م- - -ارك- - -و
 ،2016حيث طالب ُمسصيّرو النادي الÈتغا‹  -آانذاك  -بِتسصديد
ف- - -وت- - -ك - -اسس صص - -احب
قيمة مالية بـ  60مليون أاورو.
الريادة.
ويرتبط متوسصط اŸيدان ياسص Úبراهيمي ( 27سصنة) مع نادي
وال- -ت -ح -ق سص -وداÊ
بورتو ِبعقد تنقضصي مّدته صصيف .2019
ب -دي-ن-ام-و زغ-رب ع-ام
هذا وكان ياسص Úبراهيمي قد شصارك أاسصاسصيا ‘ مباراة فريقه
 2013ق - -ادم - -ا م - -ن
بورتو واŸضصيف براغا ،ولعب إا ¤غاية الدقيقة الـ  ،81حيث
ف -ي -ت -وري -ا غ -ي-م-اراشس
اسصُتبدل لِسصبب تكتيكي بحت.
(البطولة الÈتغالية) ،ووّقع على عقد Ÿدة أاربع سصنوات قبل أان
وكان ‚م ““اÿضصر““ أاحسصن لعب ‘ هذه اŸباراة التي أاُجريت
يجّدده لثÓث سصنوات أاخرى.
مسصاء األحد اŸاضصيُ ،مسصاهما بِقّوة ‘ فوز بورتو ِبنتيجة (،)1-0
وي -ت -واج -د سص-ودا Êضص-م-ن ق-ائ-م-ة الÓ-ع-ب ÚاŸدع-وي-ن م-ن ق-ب-ل
الفريق الذي ثّبت نفسصه ‘ الريادة ِبرصصيد  12نقطة ،رفقة
م -درب اŸن -ت -خب ا÷زائ -ري ،ل -وك -اسس أال-ك-ارازÿ ،وضس اŸواج-ه-ة
سصبورتينغ لشصبونة ،بعد مرور  4جولت من عمر بطولة الÈتغال
اŸزدوجة أامام زامبيا ‘  2و 5من شصهر سصبتم Èضصمن ا÷ولتÚ
للموسصم ا÷ديد.
الثالثة والرابعة من تصصفيات كأاسس العا ،2018 ⁄اŸقّرر إاجراؤوها
ويسص -ت -ع -د ي-اسص Úب-راه-ي-م-ي م-ع ““اÿضص-ر““ ِل-م-واج-ه-ة اŸضص-ي-ف
بروسصيا.
الزامبي بعد ظهر السصبت اŸقبل ،لِحسصاب ا÷ولة الثالثة من
تصصفيات مونديال روسصيا .2018

رفضصت عرضصا بقيمة  25مليون أاورو من سصبارتاك موسصكو

إادارة بورتـ ـ ـ ـ ـو ’ تن ـ ـ ـ ـ ـوي الّتفريـ ـ ـ ـ ـط ‘ براهيمـ ـ ـ ـ ـ ـي

رفضصت إادارة نادي بورتو الÈتغا‹ عرضصا ماليا من نظÒتها
ِلفريق سصبارتاك موسصكو بطل روسصيا ،من أاجل ضصّم الÓعب
الدو‹ ا÷زائري ياسص Úبراهيمي.
ورصصدت إادارة نادي سصبارتاك موسصكو مبلغا ماليا قيمته
 25مليون أاورو ،إلنتداب ياسص Úبراهيمي ⁄ ،يقنع
ُم -سص ّ-ي -ري ب -ورت -و .ك -م -ا ذك -رت -ه صص -ح -ي -ف-ة ““أا ب-ول““
الÈت -غ -ال -ي -ة أامسض اإلث -ن ،Úال-ت-ي أاضص-افت أان إادارة
الفريق الروسصي أابدت اسصتعدادها ِلرفع اŸبلغ إا¤
 30مليون أاورو ،دون أان تتلقى رّدا إايجابيا.
وُيسصدل سصتار سصوق اإلنتقالت الصصيفية مسصاء اÿميسض اŸقبل.
ويحتل سصبارتاك موسصكو الرتبة الـ  ،10عقب مرور  8جولت من عمر
ب -ط -ول -ة روسص -ي -ا ل -ل -م -وسص -م ا÷دي-د .ب-ع-د أان أاح-رز ف-ري-ق اŸدرب
اإليطا‹ ماسصيمو كاريرا لقب نسصخة .2017 - 2016
وكانت إادارة نادي بورتو قد رفضصت مبلغ  40مليون أاورو ،تقّدمت
به نظÒتها من فريق إايفرتون اإل‚ليزي لِضصّم براهيمي صصيف

أافضصل ’عب ‘ الفريق منذ انطÓق اŸوسصم

ال ّصضحافـ ـ ـة العاŸي ـ ـة تشضي ـ ـد بتأاّلق أاسضينسضيـ ـ ـ ـو مـ ـ ـع الري ـ ـ ـال

أاشص -ادت وسص -ائ-ل اإلعÓ-م ال-ري-اضص-ي-ة ب-أاداء م-ارك-و أاسص-ي-نسص-ي-و لعب ري-ال
مدريد بعد التعادل بهدفŸ Úثليهما أامام فالنسصيا ‘ ا÷ولة الثانية من
جل هد‘ اŸلكي ‘ اŸواجهة.
الليغا ،علما بأان الشصاب الصصاعد سص ّ
أاشصادت صصحيفة ““او‹““ األرجنتينية ‘““ :غياب أاك‚ Èوم الريال،
ظ -ه -ر ›ددا م -ارك -و أاسص -ي -نسص -ي -و .أاو ب -ع -ب -ارة أادق ،م-وه-ب-ة أاسص-ي-نسص-ي-و
وتسص-دي-دات-ه .ح-م-ل ال-ف-ري-ق ع-ل-ى ع-ات-ق-ه ‘ أاصص-عب ال-ل-ح-ظ-ات ،وفتح
اŸباراة بتسصديدة رائعة لكرة متحركة وبعدها خطف التعادل بركلة
حرة““ .فرانسض فوتبول الفرنسصية◊““ :سصن حظ اÒŸينغي ،أاسصينسصيو
متأالق ،لقد افتتح التسصجيل من تسصديدة بعيدة ‘ الدقيقة العاشصرة
بعدما اسصتعاد الكرة ،وتعادل الÓعب الذي نشصأا ‘ مايوركا بالدقيقة  83من
ركلة حرة““ .ليكيب الفرنسصية قالت““ :من أاقدام أاسصينسصيو بدأات كل الهجمات
اÿطÒة للريال ،كان رد ريال مدريد فوريا بفضصل أاسصينسصيو الذي تعادل ‘
الدقيقة  ،83كانت حيوية الÓعب الشصاب أابرز معا ⁄الهجمات اŸتتالية للفريق

بعد وصصول عرضس رسصمي من مانشصسص Îيونايتد

زيدان ’ يعارضض فكرة رحيل الويلزي بايل

كشصفت تقارير إاخبارية أامسض اإلثن Úأاّن نادي مانشصسص Îيونايتد اإل‚ليزي قّدم
عرضًصا مغرًيا لضصم ‚م ريال مدريد ،قبل نهاية فÎة النتقالت الصصيفية
ا◊الية إا ¤أان مان يونايتد ،الذي يدربه الÈتغا‹ جوزيه مورينيو ،يود
التعاقد مع الويلزي غاريث بيل مقابل  105مÓي Úيورو ،خÓل موسصم
النتقالت الصصيفية ا◊ا‹ الذي أاوشصك على النتهاء.وأاّكدت ““اسض““
اإلسصبانية على موقعها اإللكÎو Êاليوم إان تأاّلق ماركو أاسصينسصيو حاليا
مع اŸلكي والنتقادات اŸوجهة ألداء بيل قد تؤودي إا ¤تسصهيل
انتقال الويلزي إا ¤الÁÈيÒليغ.وكان مدرب ريال مدريد ،زين الدين
زيدان ،قد أاّكد أامسض أانه ل يزال يضصع بيل ضصمن خططه.
وأاضصافت ““اسض““ أان يواصصل نادي ““الشصياط Úا◊مر““ مسصاعيه
لضصم بيل ،وأان يحاول مسصؤوولوه لقاء رئيسض نادي ريال مدريد،
فلورنتينو بÒيز ،إل“ام الصصفقة.

بلفوضضي ـ ـ ـ ـ ـ ـل يرف ـ ـ ـ ـ ـ ـضض ا’نتق ـ ـ ـ ـ ـ ـال إا ¤فوله ـ ـ ـ ـ ـ ـام ا’‚لي ـ ـ ـ ـ ـ ـزي

اّتهمت صصحيفة ““’ دارنيار أاور““ (السصاعة
’خÒة) البلجيكية إاسصحاق بلفوضصيل ،اŸهاجم
ا أ
ا÷زائري لفريق سصتاندر لياج ،بالسصعي
لÓنتقام من ناديه البلجيكي من خÓل رفضصه
’‚ليزي.
ا’نتقال لنادي فولهام ا إ
وكان مهاجم اŸنتخب الوطني اعتذر عن عدم قبول
العرضض اŸغري الذي وصصله من قبل النادي الناشصط
‘ دوري الدرجة الثانية اإل‚ليزية ،مفضص ‘ ،Óالوقت
ا◊ا‹ ،مواصصلة اللعب ‘ بلجيكا.
وأاّكدت ال ّصصحيفة البلجيكية أاّن جميع اŸؤوشصرات تفيد
بأان هذا الرفضض يهدف باألسصاسض لعدم “ك Úبطل

اأتليتيكو مدريد يتّجه إ’عارة
ا÷زائري بو◊ية

اŸلكي ‘ آاخر عشصر دقائق““.
لغازيتا ديلي سصبورت اليطالية قالت““ :زيدان ﬁظوظ بوجود
م-ارك-و أاسص-ي-نسص-ي-و ‘ ف-ري-ق-ه ،ك-ان ب-ط-ل ال-ري-ال أام-ام ف-ال-نسص-ي-ا.
بهدفيه منع هزÁة اŸلكي التي كانت وشصيكة ‘ مباراة قوية
ي-فّ-ك-ر ا÷ه-از ال-ف-ن-ي ل-ف-ري-ق
حتى النهاية إاذ سصعى الفريقان للفوز““.
أات-ل-ي-ت-ي-ك-و م-دري-د ا’سص-ب-ا‘ Ê
سصبورت السصبانية قالت““ :زيدان
إاعارة الÓعب ا÷زائري زكريا
ﬁظ- - -وظ ب - -وج - -ود م - -ارك - -و
’ندية خÓل
بو◊ية إا ¤أاحد ا أ
أاسص -ي -نسص-ي-و ‘ ف-ري-ق-ه .ك-ان
فÎة ا’ن -ت -ق -ا’ت الصص-ي-ف-ي-ة م-ن
بطل الريال أامام فالنسصيا،
أاج- -ل ل- -عب أاك Èع- -دد ‡ك- -ن م- -ن
بهدفيه منع هزÁة اŸلكي
اŸب-اري-ات ‘ ظ-ل اسص-ت-ح-الة تواجده
ال - -ت- -ي ك- -انت وشص- -ي- -ك- -ة ‘
م -ع ال -ف -ري -ق ا’ول ب -ال -ن -ظ -ر ل-ل-ع-دد
مباراة قوية حتى النهاية إاذ
الكب Òمن الÓعب ÚاŸمتازين الذين
سصعى الفريقان للفوز.
ينشصطون ‘ مركزه.
بات ﬁمد زكريا بو◊ية‚ ،م أاتلتيكو
’صص -ول ا÷زائ-ري-ة،
م -دري -د الشص -اب ذو ا أ
خارج حسصابات أاوسصكار فرنانديز ،مدرب
ال -ف -ري -ق ال -ردي-ف ‘ ““ال-روخ-ي بÓ-ن-ك-وسس““،
الذي أاصصبح يف ّ
’سصبا ÊأالÈتو روديناسس ‘ مركز قلب الهجوم.و⁄
ضصل ا’عتماد على ا إ
’و¤
يشصارك اŸهاجم صصاحب الـ  19عاما ،واŸلّقب أايضصا بـ ““فيغو‹ ا÷ديد““ ‘ ،اŸباراة ا أ
’سصبا Êأامام نادي سصوجيفيانا ،و’
’و ¤من دوري الدرجة الثانية ا إ
لفريقه ‘ اÛموعة ا أ
‘ مباراة ا÷ولة الثانية ،أامام يونيون أادار‘ ،وفقا Ÿا أاورده موقع ““فافيل““.
وكان بو◊ية قاد رديف ““الروخي بÓنكوسس““ ‘ ،اŸوسصم اŸاضصي ،لتصصدر اÛموعة السصابعة ‘
’سصبانية ،بعد تسصجيله  16هدفا خÓل  22مباراة لعبهاÃ ،عدل 0 . ٧
دوري الدرجة الثالثة ا إ
’ول لنادي
’رج-ن-ت-ي-ن-ي للفريق ا أ
ه-دف ‘ اŸب-اراة ال-واح-دة.ي-ذك-ر أاّن دي-ي-غ-و سص-ي-م-ي-و ،ÊاŸدرب ا أ
’سصبانية ،اسصتعان بالÓعب الشصه Òأايضصا بلقب ““زاكا““ ‘ اŸوسصم اŸاضصي ،بعد إاصصابة كيفÚ
العاصصمة ا إ
غامÒو ،مهاجم منتخب فرنسصا ،كما أاشصركه ‘ اŸعسصكر التحضصÒي الذي خاضصه الفريق ‘ الصصيف
’مريكية.وÁلك أاتلتيكو مدريد Œارب سصابقة مع الÓعب Úالعرب ،أابرزها
ا◊ا‹ ‘ الو’يات اŸتحدة ا أ
’ول ،وحارسس اŸرمى
مع النجم التونسصي عبد القادر الوسصÓتي ،الذي شصارك ‘ مباراة وحيدة مع الفريق ا أ
اŸغربي ياسص Úبونو الذي اكتفى باللعب لصصالح الفريق الثا ،Êقبل أان تتم إاعارته لريال سصرقسصطة ،لينضصم ‘
نهاية اŸطاف بصصفة نهائية ÷Òونا.

ينتظــــــــــــر عرضصــــــــــا مــــــــــن أاحــــــــــد أانديــــــــــة ““الÒÁÈليــــــــــغ““
بلجيكا ‘  10مناسصبات من –قيق مكاسصب مادية من
صصفقة بيعه.
كما Ùت إا ¤أاّن ‚م ““اÿضصر““ يسصعى ‘ الغالب
Ÿغادرة الفريق ‘ شصهر جوان اŸقبل ‘ صصفقة انتقال
‡ا سصيمّكنه من الفوز بكامل مبلغ الصصفقة ،كما
حرّ ،
أاكدت مصصادر أاخرى أان الÓعب ينتظر عرضصا من أاحد
أاندية الدوري ال‚ليزي اŸمتاز خÓل ما تبّقى من
أايام اÒŸكاتو الذي شصارف على النتهاء.
وباتت العÓقة ب Úبلفوضصيل وناديه البلجيكي متوّترة
منذ شصهر جوان اŸاضصي ،وبالتحديد منذ فشصل صصفقة
انتقاله إليفرتون اإل‚ليزي.

بعد تقلّصس فرصصه ‘ الّلعب
مع الفريق ا’ول

ورغم جميع اÙاولت التي قام بها مدربه الÈتغا‹
ريكاردو سصابينتو من أاجل إارجاعه ÷ادة الصصواب ،على
غرار إابعاده عن الفريق األول ،فإان الÓعب واصصل
‡ا جعله يتعرضض لنتقادات لذعة من قبل
تعّنتهّ ،
ا÷ماه.Ò
يذكر أاّن خّريج مدرسصة أاوليمبيك ليون الفرنسصي Áلك
‘ رصص- -ي- -ده  3مشص -ارك -ات ‘ ال -دوري ال-ب-ل-ج-ي-ك-ي ‘
اŸوسصم ا◊ا‹ ⁄ ،يسصجل أاو يصصنع خÓلها أاي هدف.
وسصبق لهّداف بارما اإليطا‹ األسصبق أان خاضض 40
جل خÓلها  17هدفا
مباراة بقميصض سصتاندر لياج ،سص ّ
وصصنع  9أاخرى.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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المؤافق لـ  0٧ذي الحجة 1438هـ

لضضحى وإلدخول إلجتماعي
تزإمنت مع عيد إ أ

تشس- -ه- -د م -ح Ó-ت ب -ي -ع ا’أل -بسس -ة
ب- -الشس- -ل -ف ه -ذه ا’أي -ام ت -زام -ن -ا
وم- -ن- -اسس- -ب- -ت- -ي ع -ي -د ا’أضس -ح -ى
وال -دخ -ؤل ا’ج -ت -م -اع -ي اإق -ب-ا’
ك -ب -ي -را ل-ل-م-ؤاط-ن-ي-ن خ-اصس-ة م-ع
مؤسسم التخفيضسات والعروضس
ال -ت -روي -ج -ي -ة ال -ت-ي رخصست ل-ه-ا
السسلطات المحلية للباعة.
وخ Ó-ل ج -ؤل -ة ق -ادت /واأج اإل -ى
وسس -ط م -دي -ن -ة الشس-ل-ف-ي ل-ؤح-ظ
انتشسار واسسع لؤاجهات العروضس
وا’أسسعار وكذا بحث غالبية
ال -م -ؤاط -ن -ي -ن ع -ن ع -روضس
ال- - -ب - -ي - -ع ب - -ال - -ت - -خ - -ف - -يضس
والعروضس الترويجية حيث
صسّ- -ر ح ع- -م -ارة اأن -ه اع -ت -اد
ع - -ل - -ى اق - -ت- -ن- -اء ال- -ع- -روضس
ال -ت -خ -ف -يضس -ي -ة ل-ل-ت-ؤف-ي-ق ب-ي-ن
مصس-اري-ف ال-دخ-ؤل ا’ج-ت-م-اعي
’أبنائه ا’أربعة.
فيما اعتبرت السسيدة فاطمة اأن
ت-زام-ن م-ن-اسس-ب-ة ع-ي-د ا’أضس-ح-ى
ه -ذا ال -م -ؤسس -م م -ع ت -حضس -ي-رات
الدخؤل ا’جتماعي شسّكلت سسببا
ج-ؤه-ري-ا ل-ع-دي-د ال-مؤاطنين من
اأج-ل ال-ب-حث وان-ت-ظ-ار ال-عروضس
ال -ت -روي -ج -ي -ة اأو ع -روضس ال -ب -ي-ع
ب -ال -ت -خ -ف -يضس خ -اصس -ة ف -ي ظ -ل
ت - -ده - -ؤر ال - -ق - -درة الشس - -رائ- -ي- -ة
وا’أج -رة ال -م -ح -دودة حسسب م-ا
قالت لغالبية الجزائريين.
وع -ب -ر شس -ؤارع م -دي -ن -ة الشس -ل -ف
ال-رئ-يسس-ي-ة و ال-م-زدح-م-ة ت-تعالى
هنا وهناك اأصسؤات الباعة التي
تشّسهر لعروضسها وتؤفر حسسبهم
على العائÓت قسسطا من المال.
ك - -م - -ا ل - -ؤح - -ظ ان- -تشس- -ار واسس- -ع
لÓفتات اإشسهارية على واجهات
ال -م -ح Ó-ت ت -خ -ت -ل -ف ف -ي نسسب
التخفيضس فيما
اع - -ت - -ب - -ر ح - -ل - -ي- -م اأن ث- -ق- -اف- -ة
التخفيضسات تبقى ناقصسة لدى
التجار و اأن الزبؤن غالبا ما يقع
ضسحية للغشس وا’حتيال.
من جهتهم صسّرح بعضس التجار
الذين حاورتهم /واأج اأن ثقافة
ال-ب-ي-ع ب-ال-ت-خ-فيضس تعتبر حديثة
ل -دى ال -مسس -ت -ه -لك و ال -م-ت-ع-ام-ل
ا’قتصسادي على حد سسؤاء وهؤ
م- -ا ي- -ؤؤدي «اأح -ي -ان -ا اإل -ى ب -عضس
ممارسسات الغشس كا’إشسهار غير
الصس - -ح - -ي - -ح ل Ó- -أسس- -ع- -ار» اإ’ اأن
العملية حسسبهم غالبا ما تتم

إلدي ـ ـوإن إلوطنـ ـي للتطه ـ ـ Òبتيزي وزو
يطلق حملة –سسيسسية للمحافظـ ـة علـ ـى
شسبكـ ـ ـات إ Ÿـ ـ ـاء
أإط -ل -ق إل -دي -وإن إل-وط-ن-ي
ل-ل-ت-ط-ه Òوح-دة ت-يزي وزو
ح-م-ل-ة إعÓ-م-ي-ة ل-ت-حسضيسس
إŸوإط-ن Úب-اŸشض-اكل إÙتمل
ح- -دوث- -ه- -ا م- -ن خ Ó-ل رم -ي
فضضÓت
ا’أضس- -ا ح - -ي داخ - -ل ش س - -ب - -ك - -ا ت
ال - -ت - -ط - -ه - -ي - -ر وذلك ت - -ح س س - -ب - -ا
’ ق- -ت - -ر ا ب ع -ي -د ا’ أ ض س -ح -ى ي
ح سس -ب -م -ا ع -ل -م م -ن م -د ي -ر ه -ذ ه
الؤحدة.
واأوض س -ح ر ش س -ي -د ب ش س -ة اأن ه -ذ ه
ال- -ح- -م - -ل - -ة ت - -ن -د ر ج ف -ي اإ ط -ا ر
مخطط وطني وضسعه الديؤان
ب-م-ن-ا س س -ب -ة ال -ع -ي -د ت -ح ت ش س -ع -ا ر
«ح- -ا ف - -ظ - -ؤا ع - -ل - -ى ش س - -ب - -ك - -ا ت
ال - -ت- -ط - -ه - -ي - -ر» ب - -ه - -د ف د ع - -ؤة
المؤاطنين لعدم رمي فضسÓت
ا’أضس -ح -ي -ة داخ -ل ال -ب -ا ل -ؤ ع -ا ت
لتجنب انسسدادها.
وسس- - -ي ش س - - -م - -ل ه - -ذا ال - -ع - -م - -ل

ا’إعÓمي جميع بلديات
و دوائر الؤ’ية اإلى غاية يؤم
العيد وسسيكؤن متبؤعا بعملية
ت -ن -ظ -ي -ف م -ج -م -ؤع شس -ب -ك -ات
التطهير فؤر انتهاء عمليات
الذبحي وفقا لبشسة.
واأكد بشسة اأن عدد المؤاطنين
ال -ذ ي -ن ي -رم-ؤ ن فض س Ó-ت-ه-م ف -ي
ال -ب -ا ل -ؤ ع -ا ت ع-رف ان-خ-ف-اضس-ا
كبيرا و ذلك بفضسل ا’أنشسطة
ال -ت -ح س س -ي س س-ي-ة س س-ؤاء الميد انية
منها اأو عبر وسسائل ا’إعÓم .
م - -ن ج - -ه- -ة اأخ -ر ى اأ ش س -ار ذات
المتحدث اإلى اأنه في اإطار
صسيانة الشسبكات قامت وحدة
ت -ي -زي وزو ب -ع -م -ل-ي-ة ت-ن-ظ-ي-ف
ق -ن -ؤات ا لصس-رف و ال-ب-ال-ؤعا ت
ت -ح س س -ب -ا ل -ح -د و ث ف -يضس-ان-ات
محتملة جراء تسساقط اأمطار
الخريف ا’أولى.

حادث مروع بع Úإلله ‘ إلعاصضمة

ب -ال -ت -خ -ف -يضس وال -ب-ي-ع ال-ت-روي-ج-ي
’ح- -ك- -ام ال- -م- -رسس- -ؤم
خ - -اضس - -ع- -ة أ
ال-ت-ن-فيذي  215-06وال-ذي ي-ح-دد
ال-م-ب-ادئ وال-ق-ؤاع-د ال-م-نظمة لهذه
ال- -ع- -م- -ل -ي -ة وضس -م -ان م -م -ارسس -ت -ه -ا
ك -ال -تصس-ري-ح ال-مسس-ب-ق وإاي-داع ط-لب
ل- -دى مصس- -ال -ح م -دي -ري -ة ال -ت -ج -ارة
المعنية بغية اسستÓم رخصسة.

وفق الشسروط المنصسؤصس عليها
في القانؤن.
في هذا السسياق اأوضسح رئيسس
ج- -م- -ع- -ي- -ة السسÓ- -م- -ة ل -ح -م -اي -ة
المسستهلك واإرشسادهي جيÓلي
قاسسميي اأن عملية التخفيضسات
وال---ع---روضس ال---ت---روي---ج--ي--ة ه--ي
«ع--م--ل--ي--ة م--رب--ح--ة ل-ل-ط-رف-ي-ن»
(ال-ت-اج-ر وال-مسس-ت-ه-لك)ي داع-يا
السسلطات
المحلية
اإلى

منح  11رخصسة وتسسخÒ
 40فرقة لتأاط Òإلعملية

ال-ت-رخ-يصس ل-هذا
النؤع من النشساط مع اقتراب
ك--ل م-ن-اسس-ب-ة ع-ي-د وه-ذا سس-ع-ي-ا
للحفاظ على القدرة الشسرائية
ل-ل-م-ؤاطن .وتبقى ع-م-ل-ية البيع

وفي اإطار التدابير وا’جراءات
المتخذة من قبل مصسلحة تنظيم
السس-ؤق ب-م-دي-ري-ة ال-ت-جارة اأوضسح
مدير هذه الهيئةي نجيم بلجنةي
خرت منذ مؤسسم
اأن مصسالحه سس ّ
ا’صسطياف الذي يشسهد انتشسار
ه- -ذه ال- -ع -روضس زه -اء  40فرقة
ل-ل-م-راق-ب-ة وال-ت-ف-ت-يشس ال-ميداني
فيما تم الترخيصس ل  11تاجرا
م- -ن اأج- -ل ال- -ب -ي -ع ب -ال -ت -خ -ف -يضس
والعروضس الترويجية.

للبسضة
إ أ
أإك Èإهتمام
إلعائÓت

1٧426

لضضاحي ‘ إÛاري
دعا إ ¤عدم رمي فضضÓت إ أ

Óﬁت إلبيع بالتخفيضص وإلعروضص إلÎويجية بالشسلف تسستقطب إŸوإطنÚ

تشضهد
لل- - - -بسض - - -ة
Óﬁت ب- - - -ي- - - -ع إ أ
لي- -ام ت- -زإم- -ن- -ا
ب- -الشض- -ل- -ف ه- -ذه إ أ
لضضحى وإلدخول
ومناسضبتي عيد إ أ
إلج-ت-م-اع-ي إق-ب-ال ك-بÒإ ل-لموإطنÚ
خ - -اصض- -ة م- -ع م- -وسض- -م إل- -ت- -خ- -ف- -يضض- -ات
وإل-ع-روضس إلÎوي-ج-ي-ة إل-تي رخصضت
لها إلسضلطات إÙلية للباعة.

العدد
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واأضس -اف اأن ف -ت -رة ال-ت-خ-ف-يضس-ات
الصسيفية المنصسؤصس عليها قانؤنا
محددة خÓل الفترة  16يؤليؤ-
 26اأغسس- -طسس اإ’ اأن ع- -م- -ل- -ي- -ة
ال- -ع- -روضس ال- -ت- -روي -ج -ي -ة ت -ب -ق -ى
مفتؤحة ا’آجال وهذا بغية تعزيز
ال -م -ن -افسس -ة ال -ن -زي -ه -ة وت -م -ك-ي-ن
ال-مسس-ت-ه-ل-ك-ي-ن ف-ي ا’سستفادة من
البيع بالتخفيضس في اإطار منظم
ومقنن با’إضسافة اإلى زرع هذه
ال-ث-ق-اف-ة وج-ع-ل-ه-ا «عادة وسسلؤك
ت-ج-اري راسس-خ ل-دى ال-م-ت-ع-ام-ل-ين
ا’قتصساديين».
وفيما يتعلق ببعضس الممارسسات
التجارية المخالفة للقؤانين اأّكد
جنة اأن كل نشساط من
السسيد بل ّ
هذا النؤع سسيعرضس صساحبه اإلى
اإج-راءات ردع-ي-ة وع-ق-اب-ي-ة تصسل
اإلى الغلق مشسيرا في ذات الؤقت
اإل- -ى ت- -حسس- -يسس ال- -م- -ت- -ع -ام -ل -ي -ن
ا’ق -تصس -ادي-ي-ن ووع-ي-ه-م م-ق-ارن-ة
بالسسنؤات الفارطة حؤل شسروط
وكيفيات ممارسسة هذه العملية:

وفاة شسخصص وإإصسابة طفل بجروح
‘ إصسطدإم شساحنة Ãوقف للحافÓت
ل-ق-ي شس-خصس ح-ت-ف-ه ب-ي-ن-ما
اصس- -يب ط -ف -ل ب -ج -روح ب -ل -ي -غ -ة
خاصسة على مسستؤى ا’طراف
السسفلى اول في حادث مرور
خطير نتج عن اإنحراف شساحنة
ذات م- -ق -ط -ؤرة واصس -ط -دام -ه -ا
بمؤقف للحافÓت على مسستؤى
محؤل عين الله غرب العاصسمة
باتجاه زرالدة حسسبما صسرح به
ال-م-ك-ل-ف ب-ا’إعÓ-م ب-ال-م-دي-ري-ة
العامة للحماية المدنية لؤ’ية
الجزائر المÓزم ا’أول صسادق
كمال .
وذكر المصسدر لؤاج اأن الحادث
الماأسسؤي الذي وقع في حدود
السساعة  19سسا و 04دقائق على
مسستؤى محؤل عين الله غرب
ال-ع-اصس-م-ة ب-ات-ج-اه زرالدة يعؤد
اإل- -ى اإن- -ح- -راف شس- -اح -ن -ة ذات

م- - -ق- - -ط- - -ؤرة واصس - -ط - -دام - -ه - -ا
ب -اأشس -خ -اصس ك -ان-ؤا م-ت-ؤاج-دي-ن
بمؤقف للحافÓت .
واأشس- -ار ال- -مصس- -در ال- -ى ان -ه ت -م
ت -ؤج -ي -ه سس -ائ -ق الشس -اح-ن-ة ذات
المقطؤرة وهؤ في حالة صسدمة
نحؤ مسستشسفى اإسسعد حسساني
بني مسسؤسس لتلقي ا’إسسعافات
ا’أول- -ي -ة  .وت -ت -ؤاصس -ل ع -م -ل -ي -ة
ا’إن-ق-اد ل-غ-اي-ة ال-ل-ح-ظ-ة ب-مؤقع
ال-ح-ادث ب-تسس-خ-ي-ر  5شساحنات
ت- -اب -ع -ة ل -ل -ؤح -دة ا’إق -ل -ي -م -ي -ة
ل- -ل- -ح- -م- -اي -ة ال -م -دن -ي -ة ل -ؤ’ي -ة
الجزائر و  6سسيارات اإسسعاف .
وق-د ف-ت-حت ال-مصس-ال-ح ا’أم-ن-ية
ال -م -خ -تصس -ة ت-ح-ق-ي-ق-ا ل-م-ع-رف-ة
اأسسباب الحادث

دور أإسضاسضي ‘ إŸنظومة إلصضحية

دعـ ـ ـوة إإ ¤إإسسÎج ـ ـاع إلثقـ ـة ‘ إلقابـ ـ ـÓت
لب -وإب
رك- -زت إل- -ق- -اب Ó-ت إŸشض -ارك -ات ‘ «إ أ
إŸف -ت -وح -ة» ح -ول ﬂاط -ر إ◊م -ل وسض-رط-ان
إل -ث -دي إمسس ب -ت -ي -ارت ع -ل -ى إسض -ت -ع -ادة ث -ق-ة
إŸريضضات

فيهن حسسبما علم الدى القابلة الرئيسسية بمؤؤسسسسة
الصسحة العمؤمية بتيارت.
و ا أ ضس - -ا ف ت ي - -ا سس - -م - -ي - -ن -ة ل -كسس -ا سس ا أ ن ه -ذه «ا’ب -ؤاب
ا ل -م -ف -ت -ؤح -ة» ا ل -ت -ي ت -ن -ظ -م ع -ل -ى ا ل -ت -ؤ ا ل-ي ب-ا ل-ع-ي-ادات
المتعددة الخدمات «فريد بؤيشس» و»علي مختاري»
و»يحي لزرق» التابعة لمؤؤسسسسة الصسحة العمؤمية
ب -م -د ي -ن -ة ت -ي -ا ر ت م -ن  2 8ا ل -ى  30ا غسس-طس س ال-ج ا ري
ت -ه -د ف ا سس -ا سس -ا ا ل -ى ا سس -ت -ع -ا د ة ا ل -ث -ق -ة ف-ي ال-ق-ابÓ-ت
والطاقم الطبي وشسبه الطبي لمصسالح التؤليد بعد
تسسجيل وفاة بعضس الحؤامل بالؤطن.
واأشسارت ذات المسسؤؤولة اإلى اأن الراغبات في الحمل
و ا ل -ح -ؤ ا م -ل ا ه -ت -ز ت ث -ق -ت -ه -ن ف -ي ا ل -ق -ا ب Ó-ت والطؤا ق م
الطبية وشسبه الطبية المتخصسصسة في التؤليد مما
دفعهن الى العزوف على المتابعات الطبية وهؤ ما
يشسكل خطرا على حياتهن ويجعل التكفل بهن اثناء
عمليات التؤليد صسعبا.
و تشس -م -ل ه -ذ ه ا ’ ب -ؤ ا ب ا ل -م -ف -ت -ؤح -ة خ-م س س ور شس-ات
تخصس «الؤ’دة والمتابعة الصسحية اثناء الحمل» و»
ا ل -ت -ل -ق -ي -ح و ا ل -ر ضس -اع -ة ا ل -ط -ب -ي -ع -ي -ة » و»اأسس-ا ل-ي ب م-ن-ع
ا ل -ح -م -ل » و» ا ل -كشس -ف ا ل -م -ب -ك -ر ع -ل -ى سس-ر ط-ا ن ال-ث-دي»

و»ال-م-ت-اب-ع-ة ال-ن-فسس-ي-ة ال-خ-ا صس-ة ب-ا ل-ت-ك-ف-ل ب-م-خ اوف
النسساء من الحمل والؤ’دة».
وقدمت المشساركات في التظاهرة للزائرات اللؤاتي
تؤافدن اليؤم بكثرة على العيادة المتعددة الخدمات
«فريد بؤيشس» شسروحات حؤل اهمية المتابعة الطبية
اثناء الحمل وبعد الؤ’دة وطرق منع الحمل لضسمان

تباعد الؤ’دات وركزن على ضسرورة
ال -ت -ق -د م ل -ل -م صس -ا ل -ح ا ل -م -خ -تص س -ة ل -ل-كشسف على س سرطان
الثدي باعتبار انه يسساهم في سسرعة وفعالية العÓج.
كما اأشسرف فريق لنفسسانيين على التكفل النفسسي
للحؤامل خاصسة اللؤاتي يحملن اول مرة والمصسابات
بسسرطان الثدي اللؤاتي تقدمن ’أخذ ا’سستشسارات.

: OGó``````YGE
áæ«eCG.ê
الثÓثاء  ٢٩أاوت  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٠٧ذي الحجة  ١٤٣٨هـ
العـ ـدد١٧٤٢٦ :

koutoufcom@gmail.com
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فالك فال اÒÿ

‘ حّبـك يا بـÓدي

الحمل

كّلَما اّتسسَعت مسساحَة الّتفاؤول في
عينيك رأايتَ نعيماً ل يبصسرهُ إال
من أاحسسَن ظنُه بالله ،وأاsن الله
مَعه.

الثور

قد يكون التّأاخير في حصسولك
على ما تريد لخير أاراده الله لك،
إاصسبر ول تسستعجل وتفاءل ،فقد
ينتظرك من النّعم أاكثر مّما تريد فليسس
أاعظم من فضسل الله.

الجوزاء

ششربت العقيدة حتى الثّمالــــة
 ....فأاسشلمت وجهي لـرّب ا÷Óلــه
ولو’ الوفـاء ’إسشÓمنــــا  ....لمـا قّرر
الشّشعب يومـا ماآلـــه
ولو’ اسشتقامــة اأخÓقنــــا  ....لمـا
اأخلصص الشّشعب يوما نضشالــه
ولو’ تحالف ششعـب ورxب  ....لمـا حّقق
الرب يومــا سشوؤالـه
هو الدين يغمـر اأرواحنــا  ....بنـور
اليقيـن ويرسشي العدالــه
اإذا الشّشعب اأخلـف عهد ا’إلــه ....وخـان
العقيــدة فارُقب زواله
مفدي زكرياء..قالها في ا’إعتزاز
بمقّومات ا’أصشالة

اجعل من اسستيقاظ كل صسباح
جديد ولدة حلم جديد وأامنية
جديدة ،وأاّن األمسس قد وّلى بما
فيه ،وأان اليوم والغد هو أاهم من ذاك.

حكم و
أأمثال

❊ إاذا اسستط
الّذباب أا عت أان تقنع
ّن الزهو
القمامة ،تسست ر أانظف من
ع
أ
ا
الفاسسدين أا طي ن تقنع
ّن القي
م أافضسل من
المال.
❊عّ
ت
لم نا الرياض
مجهول قيمّة سيات أاّن لكل
..فÓ
نحتقر أاحدا

ن مدينة مطماطة في تونسص تعتبر من
^ أا ّ
أاغرب مدن العالم لدرجة أان فيلم حرب النجوم
اخ-ت-اره-ا ل-تصش-وي-ره ف-ي  ،1970والسش- -بب أاّن ال ّ-ن -اسص
’رضص وليسص فوقه؟
تسشكن البيوت تحت ا أ

ما هو الشّشيء الذي درجة حرارته
ثابتة سشواء وضشعته ‘ الثّÓجة أاو
على النّار؟

السصبت.

أبتسسم
❊ دخل ابن الج ّصساصس على ابن
له قد مات ولده ،فبكى! وقال :كفالك
ال -ل-ه ي-ا ب-نّ-ي م-ح-ن-ة ه-اروت وم-اروت،
فقيل له :وما هاروت وماروت؟ فقال:
ل -ع -ن ال -ل -ه ال-نسس-ي-ان ،إان-م-ا أاردت ي-أاج-وج
وم -أاج -وج! ق -ي -ل :وم -ا ي-أاج-وج وم-أاج-وج؟ ق-ال :ف-ط-ال-وت
وجالوت! قيل له :لعلك تريد منكرا ً ونكيرا؟ قال :والله ما
أاردت غيرهما.
❊ اشسترى أاحد المغّفلين يومًا سسمكًا وقال ألهله:
اطبخوه! ثم نام فأاكل عياله السسمك ولطّخوا يده بزيته،
ي السسمك ،قالوا:
فلما صسحا من نومه قال :قّدموا إال ّ
قد أاكلت ،قال :ل ،قالوا :شُسّم يدك! ففعل..فقال:
صسدقتم..ولكّنني ما شسبعت.

امضسِ كأاّنك لم تسسَمع ،اصسُمت
كأاّنك لم تف م ،تجاهل كأانك لم
َترى ،وان َسس كأاّنك لم تذكر ،فبذلك
سستنال حياة هادئة جميلة وتعيشس مرتاحا.

صشدقة بالدراهم فعليك
إاذا عجزت عن ال ّ
بالمراهم ،مرهم البسشمة ،الكلمة الطيّبة،
صشادق.
العفو والّدعاء ال ّ

ي -ح -ك-ى أاّن رج Ó-م-ن ال ّصس-ال-ح-ي-ن ك-ان
يوصسي عّماله بأان يكشسفوا للّناسس عن
عيوب بضساعته إان وجدت ،وذات يوم
جاء رجل يهودي فاشسترى ثوبا معيبا
ولم يكن صساحب المحل موجودا ،فقال
العامل :هذا يهودي ل يهّمنا أان نطلعه
على العيب..ثم حضسر صساحب المحل
فسساله عن الثوب ،فقال :بعته لليهودي
بثÓثة آالف درهم ،ولم أاطلعه على
عيبه فقال :أاين هو؟ فقال :لقد رجع
مع القافله ،فأاخذ الرجل المال معه ثم
ت-ب-ع ال-ق-اف-ل-ه ح-ت-ى أادرك-ه-ا ب-ع-د ثÓ-ثه
أاي -ام ،ف -ق -ال ل -ل -ي-ه-ودي :ي-ا ه-ذا؟ ل-ق-د
اشستريت ثوب كذا وكذا وبه عيب ،فخذ
دراهمك وهات الثوب ،فقال اليهودي:
م -ا ح -م-لك ع-ل-ى ه-ذا؟ ف-ق-ال ال-رج-ل:
السسÓم ،إاذ يقول رسسول الله ـ صسلى
الله عليه وسسلم ـ «من غشّسنا فليسس
مّنا».
فقال اليهودي :والدراهم التي دفعتها

مثÒة

األسصد

^ أانه في سشنغافورة إاذا رمى مواطن الّنفايات في
الششارع ،يعاقب قانونيا بتنظيف الشّشرع بأاكمله
وهو يرتدي زي عمال الّنظافة؟

ل
لع

ال ّصصدق واألمانة

شصغل عقلك

السصرطان

ابتسسم! فليسس هناك ما تخسسره،
فرّبك موجود ،ورزقك مكتوب،
وعمرك محدودُ ،كن جمي ،ًÓلِكي
ترى الجمال حولك دائماً.

Èة

العذراء

اجتهد في حياتك ،فما أاقبل
عليك منها فارضس به ،تقبّله
واسستمتع به وما أادبر ف Óتحزن
عليه ،وثق بأانّ خزائن ربّك مملوءة وأاّن
عطاءه ل ينفد.

الميزان

الحزن يتبعه فرح ،الشّسعور
بالكأابة يتبعه راحة ،ال ّضسيق يتبعه
فرج ،كل كسسر سسيجبره الله ،كل شسيء في
الحياة له بدل الحل حلول كثيره،أاصسبر وثق
بالله.

العقرب

الذي يمtد يده إاليك لل ّسسÓم
والعفو لن يدوم ،فصسافحه قبل أان
يأاتي يوم تبحث عنه ف Óتجده.

القوسس

ل -ك -م م -زّي -ف -ة ،ف -خ-ذ ب-ه-ا ثÓ-ث-ة آالف
صسحيحة ،وأازيدك أاكثر من هذا أاشسهد
أان ل إاله إال الله وأان محمد رسسول
الله.
ف -ق -ال ع-م-ر ب-ن ع-ب-د ال-ع-زي-ز« :ك-ون-وا
دعاة إالى الله وأانتم صسامتون» ،فقيل:

كيف ذلك؟ قال :بأاخÓقكم.
إالتزامك بتعاليم دينك أاجمل وسسيلة
لنشسر اإلسسÓم ،وتصسحيح مفهومه لدى
غير المسسلمين.
نصسيحة:

’م-ان-ة والّصش-دق م-هما كّلف
ت-حّ-رى ا أ

الجدي

كن حريصسا في عÓقاتك باآلخرين ول
تعادي أاحدا ،فمن ل تحبه دعه دون أان
تكرهه ،ودائماً أاترك مسساحات من النقاء
قبل أان تبتعد بينك وبين اآلخرين.

أاخبار

ة «الفيسشبوكية»..احذفها فورا
ل

الدلو

‘ حال تلقيت هذه الّرسشا

على مسستخدمي «الفيسسبوك» التدقيق الحذر في الرسسائل الخاصسة
بعناية فائقة حتى إاذا تم إارسسالها من قبل األصسدقاء واألقارب ،إاذ
اتضسح أان بعضسها قد يضسع الهواتف واألجهزة اإللكترونية في خطر.
تتضسّمن الرسسائل المشسبوهة ،رابط فيديو ملحق برموز تعبيرية
تحمل معنى الصسدمة أاو المفاجأاة متبوعة بعÓمات التعجب.
وبعد النقر على الرابط ،يتم نقل المسستخدم إالى قناة يوتيوب وهمية
«مفخخة» ببرامج خبيثة وفيروسسات.
هذه البرامج الضسارة ،في حال تحميلها سستتسسبّب بنشسر الفيروسسات
إالى جهات التصسال لدى المسستخدم ،أاي قائمة األصسدقاء والعائلة
على فيسسبوك ،مّما يؤوّدي إالى انتشسار الفيروسس بشسكل سسريع وعلى

ل تخف فوات رزقك فما من دابة
إالّ على الله رزقها ،سسمكة الطّين ُتكفن
نفسسها ول تخشسى ضسياع رزقها ،ثق بالله
وافعل ما تسستطيع وسسيأاتيك رزقك أاينما
كنت.

نطاق واسسع.
أاثناء محاولة المسستخدم للخÓصس من هذه البرامج الخبيثة قد
يضسطر أايضسا للنقر على المزيد منها فتمتلئ األجهزة باإلعÓنات
المزعجة.
في بعضس الحالت الغريبة ،اسستطاع بعضس الهاكرز تتبع ما يتم كتابته
على الجهاز من تفاصسيل ومعلومات تتعلق ببطاقات الئتمان
وتخزينها ومن ثم اسستخدامها لحقا بالشسراء على اإلنترنت.

لن يتجّمد الكون لكونك قد
ُكسسرت ،ولن تقام طقوسس العزاء لكونك
حزنت ،الجميع قادر على تأاّمل لحظة
سسقوطك ،لذا قف وارتفع ،وتوّكل على الله.

الحوت

تذّكر هناك كثيرون يعيشسون
ظروفا أاسسوأا منك ومع ذلك
سسعداء ،وهناك كثيرون يعيشسون
ظروفا أافضسل منك ومع ذلك
تعسساء ،السسعادة قرار أانت تتّخذه حتى لو
كنت تعاني.

الفجر04.46...............:
مواقيت الظهر12.49...............:
الصسلة العصسر16.29...............:
المغرب19.24..............:
العشسـاء20.46................:
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^  29أاوت  : 1937ن ّ
ظم اŸناضسلون Œمعا
كبÒا Ãدينة تلمسسان تنديدا بعملية
اع- - -ت- - -ق- - -ال مسس- - -ؤوو‹ ح - -زب الشس - -عب
ا÷زائ- -ري ( )P.P.Aم- -ن ط -رف السس -ل -ط -ات
الفرنسسية .

الطقسض اŸنتظر اليوم و الغد

عنابة
عنابة
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الثلثاء  07ذي ا◊جة  1437هـ اŸوافق لـ  29اأوت 2016م

 23°ا÷زائر
 20°ا÷زائر

 30°وهران
 28°وهران

الثمن  10دج

قبــــــــل بـــــــدء مناسســـــك ا◊ـــــج

24°
23°

france prix 1

إاثر عملية بحث و“شسيط
باŸاين ع Úالدفلى

عي ـسسى ين ـّوه بجه ـود البعث ـة
ا÷زائرية Ãكة اŸكرمة

ا÷يشس يقضسي على إارهابي
ويسسÎجع أاسسلحة

^ 7حالت وفاة طبيعية منها واحدة Ÿعتمرة
أاع-رب وزي-ر الشس-ؤوون ال-دي-ن-ي-ة والوق-اف ﬁم-د ع-يسس-ى ع-ن ام-ت-ن-ان-ه ل-ل-ج-ه-ود ال-ت-ي ب-ذل-ت-ه-ا ال-بعثة
ا÷زائرية Ãكة اŸكرمة بكل فروعها وتشسكيلتها ولنجاحها ‘ تأادية مهامها ‘ هذا اŸوسسم داعيا
اياها ا– ¤قيق ذلك ‘ اŸشساعر اŸقدسسة قبل بداية مناسسك ا◊ج.
اوضص- -ح ال- -وزي -ر ‘ تصص -ري -ح ل -ه
عقب جلسصة عمل اسصتمع فيها
ا ¤تقارير روؤسصاء ﬂتلف فروع
البعثة Ãكة اŸكرمة حيث قال
اإن ““تلك التقارير تبشصر Êبان
اŸوسصم قد ‚ح وانه ’يوجد
ح -اج ج -زائ -ري ب -دون م-ب-يت او
عشص -اء او اف -ت -ق -ر ا ¤ال -ت-وج-ي-ه
ال -دي -ن -ي او ال-رع-اي-ة الصص-ح-ي-ة
““وذلك رغ- - - -م الصص- - - -ع- - - -وب- - - -ات
وال - - - - - -ط - - - - - -قسس ا◊ار ج- - - - - -دا
وال- -تضص- -اريسس الصص- -ع- -ب- -ة Ãك- -ة
اŸك- -رم- -ة ك -م -ا ق -ال وت -اب -ع ان
““ماياتي سصيكون صصعبا ويتطلب
ال- -ت -ج -ن -ي -د م -ن ط -رف ج -م -ي -ع
اعضصاء البعثة من اأجل اأن تكون
لكبار السصن واŸرضصى والنسصاء
ح - -ي - -اة ك - -رÁة ‘ اıي- -م- -ات
Ãشصعري عرفات ومنى““ مشصÒا
ا ¤ف - -ت - -وى اصص - -درت - -ه- -ا ÷ن- -ة
ا’إفتاء تسصمح للذين ’يجدون

مكانا لÓقامة ‘ منى التنقل
ا ¤ا’ق -ام -ة ‘ م -ك-ة اŸك-رم-ة
ب - -دون دف - -ع ““ه- -دي ““ و ت- -وفÒ
اŸكان بذلك للحجاج من كبار
السصن واŸرضصى.
يذكر ان ا÷زائر –صصلت على
نفسس اŸسصاحة ‘ مشصعر منى
’ق- -ام- -ة ا◊ج- -اج رغ- -م ت -زاي -د
عددهم من  28الف و 800ا¤
 36الف حاج هذا العام كما ان
اÿي- - -م ›ه- - -زة ب- - -ا’ف- - -رشص - -ة
وال-ت-ك-ي-ي-ف وح-ت-ى رف-وف وضص-ع
ا’متعة للسصماح بتوف Òا’ماكن
و–دث ال - - -وزي - - -ر ايضص- - -ا ع- - -ن
اسصتعمال التقنية من بعثة ا◊ج
ح -يث ان -ه فضص  Ó-ع -ن ال -ب -واب -ة
ا’ل-كÎون-ي-ة ال-ت-ي اصص-بحت كما
قال تفاصصيل مايجري للحجاج
فان التواصصل ع““ Èواتسس اب ““
سص-م-ح ب-ت-ف-اع-ل-ية سصريعة مشصÒا
ا ¤التفك ‘ Òاسصتعمال وسصائل

ا’تصص -ال وضص -ب -ط اŸواق-ع عÈ
السصاتل.
واشص -ار ال -وزي -ر م-ن ج-انب اخ-ر
ا ¤حا’ت الوفيات ب Úا◊جاج
ا÷زائري Úالتي وصصلت ا7 ¤
حا’ت وفاة طبيعية منها واحد
Ÿعتمرة متاخرة منذ رمضصان
ال- - - - -ف - - - -ارط وذلك راج - - - -ع ا¤
ا’مراضس اŸزمنة اŸصصاب بها

ا◊اج ‘ بعضس ا◊ا’ت موؤكدا
ان ع -دد ال -وف -ي -ات م -ن -خ -فضس
م -ق -ارن -ة ب -السص -ن -وات ال -ف-ارط-ة
وال- - -ع- - -دد ا◊ا‹ ل- - -ل - -ح - -ج - -اج
ا÷زائري Úوهذا راجع على
حد قوله ا ¤الرعاية الصصحية
ا÷ي - -دة ووج - -ب - -ات ا’ع - -اشص - -ة
اŸت -ك-ام-ل-ة والصص-ح-ي-ة وق-ال ان
ال-ف-ري-ق ال-ق-نصص-ل-ي ق-ام ب-واجب

احÎام كرامة اŸوتى بدفنهم
سصريعا بعد الصصÓة عليهم ‘
ا◊رم اŸك- -ي وك- -ذلك ت- -ب- -ل -ي -غ
اهلهم قبل ان يعرفوا ذلك من
وسصائل ا’عÓم.
يشص - -ار ا ¤اأن ﬁم - -د ع- -يسص- -ى
ت -ف-ق-د ب-ع-د ال-ل-ق-اء ا’ع-اشص-ة او
غذاء ا◊جاج كما حضصر درسصا
لÓرشصاد الديني.

جرÁــــة قتــــل نكــــراء تهـــز حـــي كوكـــا بوهــــــران

وفـ ـ ـ ـ ـ ـاة إافريقـ ـ ـ ـ ـ ـي بطعنـ ـ ـ ـ ـ ـة خنجـ ـ ـ ـ ـ ـر وآاخـ ـ ـ ـ ـ ـر فـ ـ ـ ـ ـ ـي حالـ ـ ـ ـ ـ ـة خطـ ـ ـ ـ ـ ـÒة
اهتز سسكان حي كوكا التابع للقطاع ا◊ضسري بوعمامة ليلة الأحد اإ ¤الثن Úعلى وقع جرÁة قتل نكراء راح ضسحيتها شساب
اإفريقي يبلغ من العمر  20سسنة ،تعرضض لطعنات خنجر بكامل جسسمه اأردته قتيل بع ÚاŸكان وبجانبه ضسحية اإفريقي اآخر يبلغ من
العمر17سسنة ،ع Ìعليه فاقدا للوعي يسسبح ‘ بركة من الدماء.
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وعلى اثر ذلك تنقل عناصصر ا◊ماية اŸدنية
رفقة مصصالح الشصرطة و الدرك الوطني إا¤
مكان ا÷رÁة اين قاموا بفتح –قيق للكشصف
ع -ن م Ó-بسص -ات -ه -ا وه-وي-ة ال-ق-ات-ل ،و” –وي-ل
ا÷ري- -ح ‘ ح- -ال- -ة ي- -رث- -ى ل -ه -ا إا ¤مصص -ل -ح -ة
ا’سص -ت-ع-ج-ا’ت ا÷راح-ي-ة Ãسص-تشص-ف-ى وه-ران
ا÷امعي لتلقي العÓج ‘ ح Úحولت جثة
ال- -ق- -ت- -ي -ل إا ¤مصص -ل -ح -ة ح -ف -ظ ا÷ثث ب -ذات
اŸؤوسصسصة.

 ...حجز  187غرام من الذهب
وتوقيف مغÎب
أاوقفت الشصرطة القضصائية التابعة أ’من وهران
ع -ل -ى مسص -ت -وى اŸط-ار ال-دو‹ اح-م-د ب-ن ب-ل-ة
بالسصانيا أامسس ا’ثن ÚمغÎبا مقيما بباريسس
بتهمة التهريب الدو‹ للمعدن اأ’صصفر.
حيث ضصبط بحوزته  187غرام من الذهب” ،
ال-ع-ث-ور ع-ل-ي-ه-ا ب-واسص-ط-ة ج-ه-از سص-ك-ان Òال-ذي
كشص -ف وج -ود شص -يء غ -ريب ب Úأام -ت-ع-ت-ه ،ت-بÚ
خ Ó-ل ف -حصص -ه-ا أاّن-ه-ا ك-م-ي-ة م-ن ال-ذهب ،ك-ان
بصصدد نقلها على م Ïالرحلة ا÷وية اŸتجهة
نحو مطار شصارل ديغول ،وقد أالقي القبضس
ع -ل -ى اŸغÎب و“ت إاح-ال-ت-ه ع-ل-ى ال-ت-ح-ق-ي-ق
وتقدÁه أامام العدالة مع حجز كمية الذهب
وهي القضصية الثانية من نوعها.
Óشصارة سصبق وأان قامت مغÎبة مسصنة منذ
ل إ
أاسصابيع فقط Ãحاولة تهريب كمية معتÈة من
الذهب بعد أان لفتها بورق اأ’Ÿينيوم لتمويه
عناصصر اأ’من كي ’ يكتشصف بجهاز سصكان.Ò

...ضسبط مسسدسس ناري و  40طلقة
بحوزة شسخصس ببوتليليسس

اŸعني Ÿسصدسس Ãنزله ،وهو ما ” العثور عليه
Ãن -زل اŸت -ه-م ال-ذي ” ت-وق-ي-ف-ه وإاح-ال-ت-ه ع-ل-ى
التحقيق Ÿعرفة مصصدر هدا السصÓح اÙظور.

ح-ج-ز ع-ن-اصص-ر أام-ن دائ-رة ب-وت-ل-ي-ليسس بوهران
مسصدسس ناري و  40طلقة نارية بحوزة شصخصس
يبلغ من العمر  40سصنة،وجاءت العملية اثر
معلومات وردت إا ¤مصصالح اأ’من حول حيازة

 ...توقيف شسخصس ﬁل بحث دو‹
أاوقعت مصصالح الشصرطة القضصائية بأامن و’ية
وهران شصخصصا يبلغ من العمر 34سصنة ،كان

لضسحى
Ãناسسبة حلول عيد ا أ

الأم ـ ـن يدع ـ ـو مسستعملـ ـي الطري ـق
ا ¤ا◊يطة أاثناء السسياقة

ﬁل بحث دو‹ من قبل ا’نÎبول ،لتورطه ‘
قضصية ا’عتداء ،ا÷روح اŸفضصية إا ¤الوفاة
مع القتل اÿطأا.
عملية التوقيف “ت بناء على اسصتغÓل معلومات
أاعقبتها –ريات معمقة أافضصت إا ¤توقيفه مع
–ري -ر ضص -ده إاج -راء قضص -ائ-ي أاح-ي-ل Ãوج-ب-ه ع-ل-ى
العدالة ،أاين صصدر ‘ حقه أامر باإ’يداع.

الشس -عبÃ /ن-اسس-ب-ة ح-ل-ول عيد
الأضس -ح -ى اŸب -ارك ت -دع -و اŸدي -ري-ة
لم-ن ال-وط-ن-ي ،مسس-ت-عملي
ال-ع-ام-ة ل -أ
ال -ط -ري-ق ال-ع-ام إا ¤ضس-رورة احÎام
قانون اŸرور والÎكيز أاثناء القيادة
لف-راط ‘
والب -ت-ع-اد ع-ن سس-ل-وك-ات ا إ
السس-رع-ة خ-اصس-ة ع-ن-د زي-ارة اله-ل
والقارب.
لمن
كما تذكر اŸديرية العامة ل أ
ال - -وط- -ن- -ي مسس- -ت- -ع- -م- -ل- -ي ال- -ط- -ري- -ق
ل -ل -مسس-اف-ات ال-ب-ع-ي-دة بضس-رورة أاخ-ذ
قسس-ط م-ن ال-راح-ة ال-ك-اف-ي-ة Ÿب-اشسرة
السسياقة وعدم إافسساد فرحة العيد
بسس- -ي -اق -ة م -ت -ه -ورة ق -د تسس -بب أاث -ار
سس -ل-ب-ي-ة ع-ل-ى مسس-ت-ع-م-ل-ه-ا وال-ت-ي ق-د
لسسر.
Áتد أاثرها إا ¤ا أ
لمن الوطني
هذا وتبقى مصسالح ا أ
›ندة بكافة قواتها أاثناء وبعد أايام
العيد ،وتضسع –ت تصسرفهم الرقم
لخضس -ر  15 48ورق -م ال-ن-ج-دة 17
ا أ
لب -لغ ع -ن أاي شس -يء م -ن شس-أان-ه أان
ل -إ
يعكر صسفو فرحتهم.

لره-اب ،وع-ل-ى إاث-ر
الشسعب ‘ /اإط -ار م -ك-اف-ح-ة ا إ
ع-م-ل-ي-ة ب-حث و“شس-ي-ط ب-ب-ل-دي-ة اŸاي-ن ،ولية عÚ
الدفلى/ن.ع ،1.قضست م- -ف -رزة ل -ل -ج -يشض ال -وط -ن -ي
الشسعبي ،صسباح اليوم  28أاوت  ،2017على إارهابي
وضس -ب -طت مسس -دسس -ا رشس -اشس -ا م -ن ن -وع ك -لشس-ن-ي-ك-وف
وك-م-ي-ة م-ن ال-ذخÒة ،ف-ي-م-ا ضس-ب-طت م-فرزة أاخرى
مسسدسسا ( )01آاليا بالبليدة.

..توقيف  13مهربا وحجز مركبات

و‘ إاط -ار ﬁارب-ة ال-ت-ه-ريب وا÷رÁة اŸن-ظ-م-ة،
أاوقفت مفارز للجيشض بكل من “Ôاسست وبرج باجي
ﬂت- -ار وع Úق -زام/ن.ع )13 ( ،6.م-ه-رب-ا وضس-ب-طت
شس -اح-ن-ة و( )05م -رك -ب -ات رب -اع -ي -ة ال -دف -ع و()4,07
أاطنان من اŸواد الغذائية و( )6850لÎا من الوقود

احباط ﬁاولت هجرة غ Òشسرعية

م - -ن ج - -ه - -ة أاخ - -رى ،أاح- -ب- -ط ح- -راسض السس- -واح- -ل
بالقالة/ن.عﬁ ،5.اولة هجرة غ Òشسرعية لـ ()12
شسخصسا كانوا على م Ïقارب تقليدي الصسنع ‘ ،حÚ
أاوق -ف ع -ن -اصس -ر ال -درك ال -وط-ن-ي وح-راسض ا◊دود
( )29مهاجرا غ Òشسرعي من جنسسيات ﬂتلفة بكل
من بشسار وتلمسسان وورقلة.

إاصسابة  3أاشسخاصض وخسسائر مادية

حريق مهول Ãخزن مصسنع إلنتاج
العطور باŸنطقة الصسناعية
وادي السسم ـ ـ ـار
تعرضض ظهÒة اأمسض
ﬂزن مصسنع لإنتاج
العطور يقع باŸنطقة
الصسناعية وادي السسمار
(دائرة ا◊راشض) اإ¤
الإتلف الكامل جراء
حريق نشسب بوحدته و
اأدى لإصسابة  3اأشسخاصض
وخسسائر مادية معتÈة
حسسبما علم لدى مصسالح
ا◊ماية اŸدنية لولية
ا÷زائر.
وق -د ت-وصص-لت ف-رق ا◊م-اي-ة
اŸدن -ي -ة اإ ¤غ -اي -ة السص -اع-ة
ال -راب -ع -ة مسص -اء اإ ¤م -رح-ل-ة
ا’إزال- - -ة و ال- - -تÈي- - -د ب- - -ع - -د
ﬁاصصرتها للنÒان التي اأتت
على اŸسصاحة كاملة Ÿصصنع
 Star Brandوال -ذي ت -ق-در
مسص -اح-ت-ه ب-ح-وا‹  10اآ’ف
م Îم- -رب- -ع وق- -د سص- -ج -لت 3
اإصصابات منها ( )2عاملÚ
اأحدهما ‘ حالة صصدمة نقل
اإ ¤مسص - - - -تشص- - - -ف- - - -ى زم‹Ò
ب- -ا◊راشس و ال- -ث- -ا Êاأصص -يب
بحروق درجة ثانية نقل اإ¤

مسص -تشص -ف -ى ال -دوي -رة ف -ي -م -ا
ت- -ع- -رضس ع- -ون ل- -ل- -ح- -م- -اي- -ة
اŸدن-ي-ة اإ ¤اخ-ت-ن-اق ب-ال-غ-از
ت -ل -ق -ى ا’سص -ع -اف -ات ا’ول-ي-ة
بع ÚاŸكان وفق ما صصرح به
ل- -واج اÓŸزم صص- -ادق ك -م -ال
اŸكلف با’إعÓم باŸديرية
الو’ئية للحماية اŸدنية.
وقال اŸتحدث اأنه فور تلقى
ال-ن-داء ع-ل-ى السص-اع-ة ال-ث-انية
بعد الزوال انطلقت اأزيد من
 11شص - -اح - -ن- -ة اإط- -ف- -اء و 5
سصيارات اإسصعاف و شصاحنتان
ذات سصلم ميكانيكي اضصافة
اإ ¤امكانات الوحدة الوطنية
ل -ل -ت-دريب و ال-ت-دخ-ل ب-ال-دار
ال -ب -يضص-اء Ùاصص-رة ال-نÒان
ال- -ت- -ي تسص- -ب -بت ‘ خسص -ائ -ر
م- -ادي- -ة م- -ع- -تÈة م -ن -ه -ا 15
سصيارة نفعية انقذ منها 4
فقط.
واأوضص - -ح اŸصص - -در اأن- -ه ◊د
ا’آن ت - -ب- -ق- -ى اأسص- -ب- -اب ه- -ذا
ا◊ري- -ق ال- -ك -ب›““ Òه -ول -ة““
وه- -ي ““ق- -ي -د ال -ت -ح -ق -ي -ق -ات
ا’أمنية““ للمصصالح اıتصصة.

