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لثن 13 Úذو إ◊جة  143٨هـ إŸوإفق لـ  04سشبتم٢017 Èم
إ إ
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إŸوقع إ إ

صشـــ7ـــ0
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لو ‘ ¤إلفÎة إلتششريعية ٨
إلدورة إلŸÈانية إ أ

التح ـ ـ ـول ا’قتصصـ ـ ـادي Ÿواجه ـ ـة
الظـرف الصصعـب ‘ صصلب النقاشش
^ ع ـرضش ﬂـطط عمـ ـل ا◊كومـ ـة متوق ـ ـع يـ ـوم  ١٨سصبتم ـ ـÈ
صشـــ3ـــ0

–سشبـــــــا لدخـــــــول مــــــــــدرسشي خـــــــال مــــــــن إŸششاكـــــــــل

بـ ـ ـ ـ ـن غÈي ـ ـ ـت تلتق ـ ـ ـ ـ ـي الشصركـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاء ا’جتمـ ـ ـ ـاعي Úاليـ ـ ـ ـوم
إششهــــــــــــار

حقنـت بهرمونـــات بغـــرضض تسشمينهـــا بسشرعــة

أاضصاحـ ـ ـ ـي متعفن ـ ـ ـة – ـ ـ ـ ـ ـرم غالبي ـ ـ ـة
سصكـ ـ ـان عناب ـ ـة مـ ـن فرح ـ ـ ـ ـة العيـ ـ ـ ـد
^ موالون يتÓعبون بصصحة اŸواطن Úدون حسصيب أاو رقيب
مس

شاهمة

لنششـــــــاء
بـــــ Úإلكتابـــــة وإ إ

صشـــ63ـــ0

ح Úتطرح ا◊داثة مصصطلحا غريبا عن اإ’بداع
أإلكـارإز مطالب Ãرإجعة خيارإته ◊فظ مـاء إلوجـه

صشـــ٥3ـــ01

””اÿضصر””
يع ـ ـ ـودون إا¤
التدريبات –سصبا
Ÿواجهة الغـد
أامـام زامبي ـ ـا
صشـــ93ـــ01
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افتتاح دورة الŸÈان
بغرفتيه

الدالية ‘ زيارة عمل لتيبازة

ت -ق -وم وزي -رة ال -تضض -ام -ن ال -وط -ن -ي والأسض -رة وقضض-اي-ا اŸراأة غ-ن-ي-ة
الدالية ،غدا ،بزيارة عمل وتفقد اإ ¤ولية تيبازة ،حيث سضتعاين
اŸرك-ز ال-وط-ن-ي ل-ل-نسض-اء ضض-ح-اي-ا ال-ع-ن-ف ب-ب-وسض-م-اع-يل ،وبخميسضتي
اŸركز الوطني للتكوين اŸهني للأشضخاصص اŸعوق Úجسضديا.
ك- -م -ا سض -ت -ط -ل -ع ع -ل -ى ظ -روف ال -ت -ك -ف -ل الإق -ام -ي داخ -ل اŸوؤسضسض -ات
اŸت-خصضصض-ة ك-م-درسض-ة الأط-ف-ال اŸع-وق Úسض-م-ع-ي-ا ب-ح-ج-وط واŸرك-ز
النفسضي البيداغوجي للأطفال اŸعوق Úذهنيا بتيبازة ،ابتداء من
السضاعة  09 : 00صضباحا.

ي-ف-ت-ت-ح الŸÈان ب-غ-رفتيه ،اليوم،
دورت- - - - -ه ال - - - -ع - - - -ادي - - - -ة لسض - - - -ن - - - -ة
 ،٢0١8-٢0١٧حيث سضتبداأ مراسضم
ج- -لسض- -ة الف- -ت- -ت- -اح Ãق- -ر اÛلسص
الشض- -ع- -ب- -ي ال- -وط- -ن- -ي ،اب -ت -داء م -ن
السض-اع-ة  ١0 : 00صض-ب-اح-ا ،ب-ي-ن-م-ا ت-بداأ جلسضة الفتتاح
Ãقر ›لسص الأمة ابتداء من السضاعة  ١١ : 00صضباحا.

وزيـ ـ ـ ـ ـر الطاق ـ ـ ـة
‘ ع Úالدفل ـ ـ ـى

اإلثنين  ٠٤سسبتمبر  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ١٣ذي الحجة ١٤٣٨هـ

وضسع  12سسيارة
إاسسعاف –ت تصسرف
مؤوسسسسات صسحية
با÷لفة
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ي- - -ق- - -وم وزي- - -ر ال- - -ط - -اق - -ة
مصض- -ط -ف -ى ق -ي -ت -و ،Êغ -دا،
ب- - - -زي- - - -ارة ل- - - -ولي- - - -ة عÚ
ال- -دف- -ل- -ى ل -لإشض -راف ع -ل -ى
وضض - - - -ع ح - - - -ي- - - -ز اÿدم- - - -ة
والإع - - - - -لن ع - - - - -ن ع- - - - -دة
مشضاريع للكهرباء والتزود
بالغاز الطبيعي ،كما يقوم
ب- - -زي- - -ارة ﬁط - -ات اأخ - -رى
تخصص القطاع.

” م -وؤخ -را ب -ا÷ل-ف-ة ،وضض-ع
العدد ١٧٤٣0
 ١٢سض - -ي- -ارة اإسض- -ع- -اف –ت
تصض -رف ع-دد م-ن اŸوؤسضسض-ات
الصضحية Ãختلف بلديات
ال-ولي-ة ‘ ،اإط-ار ت-ع-زيز
اÿدم - - -ة الصض - - -ح - - -ي - - -ة
وت -رق -ي-ت-ه-ا ،ب-حسضب م-ا
ع- - - - -ل - - - -م ،اأمسص ،م - - - -ن
مصضالح الولية.
ي -ن -ظ -م اŸت -ح -ف ال-وط-ن-ي ل-ل-م-ج-اه-د،
ج- - -اء ه - -ذا ال - -ق - -رار،
ب -ال-ت-نسض-ي-ق م-ع م-دي-ري-ات اÛاه-دي-ن
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الكب ‘ Òسضيارات الإسضعاف.
اŸكان والسضاعة اŸناسضب.Ú

اللقاء اŸوسسع ÷ 189مع
شسهادات اÛاهدين

وفاة شسخصس بعدما دحسسه قطار باÙمدية

ندوة تاريخية حول ثورة
بن ناصسر بن شسهرة
باألغواط

حفل «موسسيقى جزائرية» بقاعة إابن خلدون

تنظم الوكالة ا÷زائرية
ل -ق -ي شض -خصص ح -ت -ف -ه ب -ع-دم-ا دحسض-ه ق-ط-ار ،اأمسص،
ل-لإشض-ع-اع ال-ث-ق-ا‘ ،واŸع-ه-د
Ãدي-ن-ة اÙم-دي-ة Ãعسض-ك-ر ،ب-حسضب م-ا ع-ل-م
ال-ف-رنسض-ي ل-لجزائر وفغو-
لدى اŸكلف بالإعلم Ãديرية ا◊ماية
ب -ا ر ب -ر ا ب -ا ر ي س ص ي -و م 8
اŸدنية للولية.
سض - -ب - -ت- -م Èا÷اري،
اأوضض- - - -ح اŸلزم الأول م- - - -ه - - -ن - - -ي
ح -ف -ل م -وسض -ي-ق-ي-ا
ال- - -ط- - -اه- - -ر ،اأن ا◊ادث وق- - -ع ‘
«موسضيقى
ح - -دود السض - -اع - -ة السض - -اب - -ع - -ة
جزائرية»
صضباحا عندما كان الضضحية
باأ‰اط
ال -ب -ال -غ م-ن ال-ع-م-ر  ٣٤سضنة
متنوعة
ي- - -هّ- - -م ب- - -ع- - -ب- - -ور السض- - -ك- - -ة
معاصضرة،
ا◊ديدية ليدحسضه قطار
لقي  ٢٦شضخصضا حتفهم واأصضيب  ٤٣اآخرون ‘ عدة حوادث اŸرور
تنشضطه
لنقل اŸسضافرين يربط بÚ
سض -ج -لت خ -لل  ٧٢سض- -اع -ة الأخÒة عﬂ Èت -ل -ف ولي -ات ال -وط -ن،
سضت
وه - - - - - - - - -ران وا÷زائ- - - - - - - - -ر
بحسضب ما اأفادت به ،اأمسص ،حصضيلة Ÿصضالح ا◊ماية اŸدنية.
›موعات موسضيقية جزائرية –ت شضعار «اŸوسضيقى ،من
ال - -ع - -اصض - -م - -ة .وق - -د ت- -و‘
كما قامت نفسص اŸصضالح خلل نفسص الفÎة باإخماد  9حرائق
الإنتاج اإ ¤اŸسضرح» وذلك بقاعة ابن خلدون ابتداء من
الضض -ح -ي-ة م-ت-اأث-را ب-ج-روح
حضض- - -ري- - -ة وﬂت - -ل - -ف - -ة ‘ ك - -ل م - -ن ولي - -ات ا÷زائ - -ر واأدرار
السضاعة  ١9 : ٣0مسضاء ،بعد دورت Úتدريبيت ‘ Úجويلية
ب- -ل- -ي- -غ- -ة اأصض -يب ب -ه -ا ع -ل -ى
وقسض- -ن- -ط- -ي- -ن -ة وت -ي -ارت وغ -رداي -ة والأغ -واط وب -وم -رداسص
وسضبتم– Èت اإشضراف اÈÿاء الفرنسضي Úوا÷زائري‘ Ú
مسض - -ت- -وى ال- -راأسص ،ل- -ي- -ق- -وم
وسض -ي -دي ب -ل-ع-ب-اسص ،اأدت اإ ¤اإصض-اب-ة ام-راأت Úب-ح-روق م-ن
›ال ت - -فسض ÒاŸرح - -ل - -ة ،وت - -ق - -ن - -ي - -ة الصض- -وت ،والإن- -ت- -اج،
ع- -ن- -اصض- -ر ا◊م- -اي -ة اŸدن -ي -ة
ال-درج-ة ال-ث-ان-ي-ة ب-ولي-ة ا÷زائ-ر واأرب-ع-ة اأشض-خاصص
والÎوي-ج ،ونشض-ر الإسضÎات-ي-ج-ي-ة ل-ي-نشض-ط ال-ف-ائ-ز م-نهم اأداء
ب -ت -ح -وي-ل ج-ث-ت-ه اإ ¤مصض-ل-ح-ة
ب- -ح- -روق خ- -ف -ي -ف -ة ب -ولي -ة الأغ -واط واإصض -اب -ة
Ãرك -ز ف -غ -و ب -ارب -را خ-ري-ف  ٢0١٧ك -ج -زء م-ن اأمسض-ي-ة اŸشض-ه-د
ح- - - - -ف - - - -ظ ا÷ثث ب - - - -اŸوؤسضسض - - - -ة
شضخصص باختناق بولية سضيدي بلعباسص.
اŸوسضيقي ا÷زائري ا÷ديد.
ال-ع-م-وم-ي-ة السض-تشض-ف-ائ-ي-ة دحاوي
دح -و Ãدي -ن -ة اÙم -دي -ة ،ك -م -ا اأشضÒ

وفاة  26شسخصسا
وإاصسابة  43آاخرين خÓل 72
سساعة األخÒة

يومية وطنية إاخبارية تصضدر عن اŸؤوسضسضة العمومية
القتصضادية(شضركة ذات أاسضهم)
رأاسص مالها الجتماعي ١٢٦ .000.000 .00 :دج
 39شضارع الشضهداء 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(0٢١)٦0.٧0.٣٥:

(021) 60.70.40

الرئيسضة اŸديرة العامة
مسضؤوولة النشضر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

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
¯ ملحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسضــــل أاوتسض - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصضحابها نشضرت أاو  ⁄تنشضر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لشضهار
اŸؤوسضسضة الوطنية للنشضر وا إ
 ١شضارع باسضتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسص(021)73.95.59... :

وسضسضات التالية:الوسضط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شضركة الطباعة  S.I.Oالشضرق :شضركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشضارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

أ’ثنين  04سضبتمبر  2017م
ألموأفق لـ  13ذي ألحجة  1438هـ
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’و ‘ ¤ألفÎة ألتشصريعية ألـ 8
مشصاريع قوأن Úأمام ألدورة ألŸÈانية أ أ

مصصادر برŸانية لـ «ألشصعب»:

ألعدد
17430
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شضروط التحول القتصضادي Ÿواجهة الظرف الصضعب ‘ صضلب النقاشس عرضس ﬂطط عمل ا◊كومة متوقع يوم  ١٨سضبتمÈ
صصÓحيات أوسصع للجماعات أÙلية للتكفل بشصؤوون أŸوأطن Úبعيدأ عن أŸركزية
تفتتح ،أليوم ،ألدورة ألŸÈانية ألعادية لسصنة  .2018 -2017أهم ما Áيزها عرضض ﬂطط عمل أ◊كومة بقيادة أحمد
أويحي ،بعد ألتعديل ألذي مسض أ÷هاز ألتنفيذي وشصمل بعضض ألقطاعات ألوزأرية وكذأ مشصروع قانون أŸالية  ،2018ألذي
يبقى من ب Úألقوأن Úألصصانعة للحدث –ت قبة ألŸÈان ،بالنظر إأ ¤أ’جرأءأت ألتي سصيتضصمنها ،موأكبة للوضصع أ’قتصصادي
للبÓد ومرأعاة للجانب أ’جتماعي.

رجحت مصصادر من ألŸÈان أن
يتصصدر ﬂطط عمل أ◊كومة
جدول أعمال ألدورة ألŸÈانية
ألتي تنطلق أليوم’ ،فتة أإ¤
أإمكانية بر›ته يوم  18سصبتمÈ
أ÷اري ،على أن يحسصم مكتب
أÛلسض ألشصعبي ألوطني ‘ أجتماع
’حق ‘ أŸسصاألة.
تتضصمن ألدورة ،بحسصب ما
علمت «ألشصعب» ،ما ’ يقل عن 10
مشصاريع قوأن ،Úسصيتم عرضصها
ومناقشصتها وأŸصصادقة عليها.
فعÓوة على قانون أŸالية لسصنة
 ،2018سصيتم عرضض قانون
أŸيزأنية لسصنة  2015ومشصروع
ألقانون أŸتعلق بالقوأعد ألعامة
للوقاية من أخطار أ◊ريق
وألفجع .ومشصروع ألقانون أŸتعدل
وأŸتمم لقانون ألقضصاء ألعسصكري.

فريال بوشصوية
أعضضاء ›لسس أ’أمة ونوأب أÛلسس
ألشضعبي ألوطني ،أمام جدول أعمال ثري
‘ ألدورة ألŸÈانية ألتي تنطلق ،أليوم،
وأل -ت -ي ت -ك -ون Ãث -اب -ة أإشض -ارة أ’ن -ط Ó-ق -ة
ألرسضمية للفÎة ألتشضريعية ألثامنة ،سضتكون
وتÒة عمل ألŸÈاني Úكثيفة وسضريعة على
أ’أق - -ل ‘ أ’أشض- -ه- -ر أ’أو’ ،¤سض- -ي- -م- -ا و أن
ألدورة تتزأمن و–ضض Òأ÷هاز ألتنفيذي
ıطط عمل ،يعرضس على ›لسس ألوزرأء

حياة .ك
’ح-ك-ام أŸادة  135م-ن أل-دسضتور
ط -ب -ق -ا أ
وكذأ أŸادة  15من ألقانون ألعضضوي ،ألذي
ي -ح -دد ت -ن -ظ -ي -م أÛلسس ألشض -ع-ب-ي أل-وط-ن-ي
’م -ة وع -م -ل -ه -م-ا ،وك-ذأ أل-عÓ-ق-ات
و›لسس أ أ
ألوظيفية بينهما وب Úأ◊كومة ،تفتتح ألدورة
ألŸÈانية ألعادية لسضنة  2018 -2017ومن
أŸنتظر أن تشضهد مناقشضة مشضاريع قوأنÚ
’عطاء دفع
’دأرة أÙلية ،إ
جديدة ،تتعلق با إ
للتنمية أÙلية وألرفع من مسضتوياتها ،مع
أع -ت -م -اد م -ب-دإأ ت-ك-اف-ؤو أل-ف-رصس بﬂ Úت-ل-ف
أل - -و’ي - -ات وك - -ذأ لÎق- -ي- -ة أل- -دÁق- -رأط- -ي- -ة
أل- -تشض- -ارك- -ي- -ة ،أل- -ت- -ي “ّك- -ن أŸوأط -ن Úم -ن
أŸشض- - -ارك- - -ة ول- - -عب دور أك ‘ Èأ◊وك - -م - -ة
أÙلية.
من أŸنتظر أن يتم خÓل هذه ألدورة،
أل- -تصض- -ويت ع -ل -ى ج -م -ل -ة م -ن أŸشض -اري -ع ‘
مقدمتها مشضروع قانون أŸالية ،ألذي Áسس

جميع مناحي أ◊ياة ‘ أبعادها أ’قتصضادية
وأ’ج -ت -م -اع -ي -ة وأل -ث -ق-اف-ي-ة ،وذلك Œسض-ي-دأ
للمشضروع ألنهضضوي لرئيسس أ÷مهورية ،ألذي
ي - -ه - -دف إأ– ¤ق - -ي - -ق شض - -روط أ’ن - -ت - -ق - -ال
أ’ق -تصض -ادي وأ’رت-ق-اء ب-ا÷زأئ-ر إأ ¤مصض-ف
أل- -دول ألصض -اع -دة .ك -م -ا سض -ي -ن -اقشس أل -ن -وأب
نصض -وصض-ا ق-ان-ون-ي-ة ت-ت-ع-ل-ق ب-إاصضÓ-ح أل-ع-دأل-ة،
’ضض -اف -ة إأ ¤ت-لك أŸرت-ب-ط-ة ب-ا÷م-اع-ات
ب -ا إ
أÙل -ي -ة ،أب -رزه -ا ق -ان -ون أل -ب-ل-دي-ة أل-و’ي-ة،
’حزأب.
مشضروع قانون أ أ
وبحسضب أŸتتبع Úللشضأان ألسضياسضي ،فإان
ألŸÈان سض-ي-ك-ون مسض-رح-ا ◊م-ل-ة أن-ت-خ-اب-ي-ة
مسضبقة للمحليات ألتي Œرى يوم  23نوفمÈ
أل- -ق- -ادم ،ح- -يث تسض- -ت- -ع- -رضس أل- -تشض- -ك- -ي Ó-ت
ألسض -ي -اسض -ي-ة ب-رأ›ه-ا ل-ل-ت-م-وق-ع ‘ أÿارط-ة
ألسضياسضية أÙلية ،ترويجا لنفسضها على أنها
’ج- -در ب- -ال- -ت- -وأج- -د ‘ أÛالسس
’ح - -ق وأ أ
أأ
ألشض-ع-ب-ي-ة أل-ب-ل-دي-ة وأل-و’ئ-ي-ة ل-تسض-ي Òألشضؤوون
أÙل -ي -ة ،م -ع ألÎك -ي -ز دأئ -م -ا ع -ل-ى أخ-ط-اء

وإأخ - -ف - -اق - -ات م- -ن سض- -ب- -ق- -ه- -م ‘ م- -ن- -اصضب
أŸسضؤوولية.
’شض- -ارة إأ ¤أن أل -دسض -ت -ور أŸع -دل
Œدر أ إ
وأŸصض- -ادق ع- -ل- -ي- -ه ‘ ف- -ي- -ف- -ري م -ن أل -ع -ام
أŸاضض -ي ،ق-د ع-زز م-ن صضÓ-ح-ي-ات ألسض-ل-ط-ة
ألتشضريعية ،مع ألتأاكيد على سضلطتها ودورها
ألرقابي على عمل أ◊كومة .ومن ب Úما
’خ ،Òإأرسضاء
نصس عليه ألتعديل ألدسضتوري أ أ
دورة سضنوية وأحدة لعشضرة أشضهر ،بدل دورتÚ
(خ-ري-ف-ي-ة ورب-ي-ع-ي-ة) ،وك-ذأ م-ع-اق-ب-ة ألتجوأل
ألسض -ي-اسض-ي ل-ل-ن-وأب وه-ذأ م-ن خÓ-ل ح-رم-ان
أŸعني Úمن عهدتهم ألŸÈانية.
يذكر ،أن مرأجعة ألدسضتور سضمحت بتقوية
م- -ك- -ان- -ة أŸع- -ارضض- -ة’ ،سض- -ي- -م- -ا م -ن خ Ó-ل
تخصضيصس حصضة شضهرية لها على مسضتوى كل
’عمال أŸقÎح من
غرفة ،لدرأسضة جدول أ أ
قبلها ،كما سضيصضبح بإامكانها إأخطار أÛلسس
أل -دسض -ت -وري ،ب -خصض-وصس أل-ق-وأن ÚأŸصض-ادق
عليها من قبل ألŸÈان.

ثم على ألŸÈان بغرفتيه للمصضادقة ،عمÓ
ب-اأح-ك-ام دسض-ت-ور  ‘ ،2016أن -ت -ظ-ار أإح-ال-ة
أ◊ك -وم -ة Ÿشض -اري -ع ق -وأن Úج-دي-دة ع-ل-ى
مكتب أÛلسس ألشضعبي ألوطني.
وق -د رج -حت مصض -ادر ب-رŸان-ي-ة ع-رضس
ﬂطط عمل أ◊كومة ‘ غضضون ألشضهر
أ÷اري ،و–ديدأ يوم ألثامن عشضر ،ليكون
ب -ذلك أول م -ا ي -ن -اقشض -ه ‡ث-ل-و ألشض-عب ‘
أل-غ-رف-ة أل-ث-ان-ي-ة ق-ب-ل ع-رضض-ه ع-لى ›لسس
أ’أمة ،لكن ألتاريخ ألنهائي وأ’أكيد يعلن
عنه مكتب أÛلسس ألشضعبي ألوطني‘ ،
بيان يتوج أجتماعا ي Îأسضه رئيسس ألغرفة
ألŸÈانية ألسضفلى ألسضعيد بوحجة ،يتضضمن
ب -رن -ا›ا م -فصض Ó-ي-ح-دد ت-وأري-خ أل-ع-رضس
وأŸن - -اقشض- -ة وأل- -رد وك- -ذأ أل- -ي- -وم أÙدد
للمصضادقة عليه لتشضرع أ◊كومة ‘ ألعمل
وفقه وŒسضيده ‘ أŸيدأن.
لعل أ’أمر أ’أكيد ،وفق ما أكدت ذأت
أŸصضادر لـ «ألشضعب» ،بر›ة  10مشضاريع
قوأن ‘ Úغضضون ألدورة أ÷ارية ،بينها
قانون أŸالية للسضنة أ÷ديدة ،ذكرت منها
مشض -روع أل -ق-ان-ون أÙدد ل-ل-ق-وأع-د أل-ع-ام
أŸتعلق بالÈيد وأ’تصضا’ت ألعامة وقانون
تسضوية أŸيزأنية للعام  2015وكذأ مشضروع
ق -ان -ون أل -نشض -اط -ات أ’إشض -ه -اري -ة ومشض-روع
أل -ق -ان-ون أŸت-ع-ل-ق ب-ال-ت-ج-ارة أ’إل-كÎون-ي-ة،
ب -ا’إضض -اف -ة أإ ¤مشض -روع أل-ق-ان-ون أŸت-ع-ل-ق
ب -ال -ق -وأع -د أل -ع -ام -ة ل -ل-وق-اي-ة م-ن أخ-ط-ار
أ◊ريق وألفجع ومشضروع ألقانون ألقانون
أŸعدل وأŸتمم لقانون ألقضضاء ألعسضكري.

توزيع اŸهام ب Úأاعضضاء مكتب اÛلسس الشضعبي الوطني

” ،أمسض ،ب - -ا÷زأئ - -ر أل - -ع - -اصص- -م- -ة،
توزيع أŸهام ب Úأعضصاء مكتب أÛلسض
ألشص -ع -ب -ي أل -وط -ن -ي ‘ أج -ت-م-اع ت-ر أسص-ه
رئ - -يسض أÛلسض ألسص - -ع - -ي - -د ب- -وح- -ج- -ة،
بحسصب ما أفاد به بيان للمجلسض.
و أوضض- -ح أل- -ب- -ي- -ان ،أن ه- -ذأ أ’ج- -ت -م -اع
أŸن -ع -ق -د عشض -ي -ة أف-ت-ت-اح أل-دورة أل-ع-ادي-ة
ل -لŸÈان لسض -ن -ة  ،2018-2017ج -اء ط -ب-ق-ا
للموأد 9ي 11ي 14ي 15ي و 17من ألنظام
ألدأخلي للمجلسس ،حيث ” ‘ هذأ أ’إطار
ت- -ك- -ل- -ي -ف أم Úسض -ن -وسض -ي ن -ائب أل -رئ -يسس
ب-اŸه-ام أŸت-ع-ل-ق-ة بشض-وؤون أل-تشض-ريع وعبد
أل- -ق- -ادر ح -ج -وج ن -ائب أل -رئ -يسس ب -اŸه -ام
أŸت -ع -ل -ق -ة ب -ال -ع Ó-ق-ات م-ع ›لسس أ’أم-ة
وأ◊ك-وم-ة وأل-ه-ي-ئ-ات أل-دسضتورية أ’أخرى،
ف -ي -م -ا ع Úأ◊اج أل -ع -ايب ن -ائب أل -رئ-يسس
ب - -اŸه - -ام أŸت - -ع - -ل - -ق - -ة بشض- -وؤون أل- -ن- -وأب

وأسضماعيل ميمون نائب ألرئيسس باŸهام
أŸتعلقة بالعÓقات ألعامة.
كما كلف بوحجة جمال بورأسس نائب
أل -رئ -يسس ،ب -اŸه -ام أŸت -ع -ل -ق -ة ب -ال -نشض-اط
أÿارجي وفوزية بن سضحنون نائب ألرئيسس
ب -اŸه -ام أŸت -ع -ل -ق -ة ب -ا’تصض -ال وأل-ث-ق-اف-ة
وألنشضر وألتكوين.
م- -ن ج- -ه- -ة أخ- -رى ” ،ت- -ك -ل -ي -ف ن -وأب
أل- -رئ -يسس ﬁم -د م -وسض -اوج -ة وب -وج -م -ع -ة
ط-ورشض-ي وﬁم-د أب-ي أسض-م-اع-ي-ل ب-اŸه-ام
أŸت- -ع- -ل- -ق- -ة Ãت- -اب- -ع- -ة ألشض- -وؤون أ’إدأري- -ة
وأŸرأقبة أŸالية.
وق -د أخ -ت -ت -مت أشض -غ-ال ه-ذأ أ’ج-ت-م-اع
ب -ا’ت -ف -اق ع -ل -ى ك -ي -ف -ي-ة ت-وزي-ع أ’أج-ن-ح-ة
أıصضصض - - -ة ÷ل - - -وسس ن- - -وأب ﬂت- - -ل- - -ف
أل- -تشض- -ك- -يÓ- -ت ألسض- -ي -اسض -ي -ة دأخ -ل ق -اع -ة
أ÷لسضات.

جددت موقف أ÷زأئر ألثابت من مسصاعدة ألشصعب ألصصحرأوي

بن حبيلسس :الوضضع اإلنسضا Êباألراضضي اÙتلة واıيمات خطÒ
أمينتو حيدر :تقرير أŸصص Òيجنب أŸنطقة نزأعا مسصلحا وشصيكا

’حمر أ÷زأئري سصعيدة
حذرت رئيسصة ألهÓل أ أ
’نسص-ا ÊأÿطÒ
ب -ن ح -ب -ي -لسض ،أمسض ،م -ن أل-وضص-ع أ إ
ألذي يعيشصه ألشصعب ألصصحرأوي باŸناطق أÙتلة
وﬂي-م-ات ألÓ-ج-ئ .Úوأك-دت أن أسص-ت-م-رأر ت-رأجع
’نسص-ان-ي-ة أل-دول-ي-ة م-ق-ل-ق ل-ل-غ-اي-ة‘ ،
أŸسص-اع-دأت أ إ
ح Úأت-ه-مت أم-ي-ن-ت-و ح-ي-در أل-ناشصطة ألصصحرأوية،
أÛتمع ألدو‹ بالتوأطؤو مع أÙتل أŸغربي لنهب
ثروأت ألصصحرأء ألغربية آأخر مسصتعمرة ‘ إأفريقيا
تنتظر تقرير أŸصص.Ò

جÓل بوطي
تصصوير :عباسس تيليوة
ب- -ن ح -ب -ي -لسس وإأن أك -دت أن أل -دع -م أ÷زأئ -ري لشض -عب
أ÷مهورية ألعربية ألصضحرأوية مسضتمر ،إأ’ أنه أصضبح غÒ
ك- - -اف ‘ أل - -وقت أ◊ا‹ﬁ ،ذرة م - -ن م - -غ - -ب - -ة ت - -رأج - -ع
أŸسضاعدأت ألدولية على ألوضضع أإ’نسضا Êألذي يعرف
تدهورأ خطÒأ ‘ أآ’ونة أأ’خÒة ،بسضبب نفاد ﬂزون
بعضس أŸوأد ألغذأئية أأ’سضاسضية للصضحرأوي.Ú
وأوضضحت بن حبيلسس ‘ كلمة ألقتها خÓل أسضتقبالها،
أمسسÃ ،ق- -ر أل- -هÓ- -ل أأ’ح -م -ر ب -ال -ع -اصض -م -ة ،أل -ن -اشض -ط -ة
ألصضحرأوية أ◊قوقية أمينتو حيدر ،أن أŸنظمات ألدولية
أإ’نسض -ان -ي -ة ت -ت -ح -م -ل أŸسض -ؤوول -ي-ة أل-ك-ام-ل-ة لÎدي أل-وضض-ع
أإ’نسضا ،Êقائلة« :إأن ألوضضع ألعام مقلق للغاية وقد تنجر
عنه تدأعيات خطÒة ’ –مد عقباها».
ترأجع أŸسضاعدأت أإ’نسضانية على ألشضعب ألصضحرأوي،
من طرف ألدول أŸانحة ألذي وصضفته بن حبيلسس بالقرأر

ألذي يحمل خلفيات سضياسضية بأابعاد أقتصضادية ،أ‚ّر عنه
موجة هجرة وأسضعة وسضط ألشضباب ألصضحرأوي ألرأفضس
Óوضض - -اع أŸزري- -ة ،مشضÒة إأ ¤أن أأ’م- -ر أأ’خ- -ط- -ر ه- -و
ل --أ
أسض -ت -غ Ó-ل ألشض -ب -اب ‘ أŸن -ط -ق -ة م -ن ط -رف أ÷م-اع-ات
أإ’رهابية.
ك -م -ا  ⁄ت -خ-ف ب-ن ح-ب-ي-لسس ت-خ-وف-ه-ا م-ن ت-أاث Òأل-وضض-ع
أإ’نسضاﬂ ‘ Êيمات ألÓجئ Úعلى أŸنطقة ،منددة ‘

ن -فسس أل -وقت ب -أاسض-ل-وب أÙت-ل أŸغ-رب-ي ‘ أل-ت-ع-ام-ل م-ع
ألشض -عب ألصض -ح-رأوي ب-اŸن-اط-ق أÙت-ل-ة ،ج-رأء أل-ت-ع-ذيب
أŸسضتعمر وأنتهاكات حقوق أإ’نسضان أليومية .وأوضضحت أن
ذلك سضيؤودي إأ ¤أنفجار ’ ﬁالة ‘ ألوقت ألقريب ،إأن ⁄
يسضتدرك أÛتمع ألدو‹ ألوضضع أŸأاسضوي.
ودعت رئ -يسض -ة أل -ه Ó-ل أأ’ح -م -ر أÛت -م -ع أل -دو‹ إأ¤
أحÎأم أإ’نسض -ان ألصض -ح -رأوي وت -وف Òك -رأم-ة أ◊ي-اة ع-ل-ى

أأ’قل ألتي ينصس عليها ألقانون ألدو‹ أإ’نسضا ،Êوأصضفة ما
يقوم به نظام أıزن باإ’بادة أ÷ماعية بحق ألشضعب
ألصضحرأوي من خÓل Œويعه وألعمل على تركعيه ،أأ’مر
ألذي يرفضضه رفضضا قطعيا.
‘ ظل ألوضضع أإ’نسضا Êأÿط ،Òألتزمت بن حبيلسس
Ãوأصض - -ل - -ة دع- -م أل- -هÓ- -ل أأ’ح- -م- -ر أ÷زأئ- -ري ل- -لشض- -عب
ألصض -ح-رأوي ب-اŸوأد أل-غ-ذأئ-ي-ة ألÓ-زم-ة ،مشض-ي-دة ‘ ن-فسس
أل- -وقت Ãوق- -ف أ÷زأئ- -ر أŸشض- -رف ،أل- -دأع- -م ل- -ل -قضض -ي -ة
ألصض -ح -رأوي -ة ،ح -يث ت -ق -دم ك -ل أŸسض -اع -دأت أإ’نسض -ان -ي -ة
أŸطلوبة بشضكل متوأصضل.
من جهتها عّبرت أŸناضضلة ألصضحرأوية أمينتو حيدر،
عن أسضفها ألشضديد ’سضتمرأر ألوضضع أإ’نسضا ÊأŸتدهور
ب-اŸن-اط-ق أÙت-ل-ة وﬂي-م-ات أل-ع-زة وأل-ك-رأم-ة ب-ت-ندوف،
مطالبة أÛتمع ألدو‹ بتمك Úألشضعب ألصضحرأوي من
ثروأته ألطبيعية ألتي تنهب جهارأ نهارأ من طرف أÙتل
أŸغربي.
وقالت أمينتو حيدر ،إأن ألتوأطؤو ألدو‹ مع أŸغرب،
يطيل ألوضضع أŸتأازم ألقائم ‘ ،ظل أسضتمرأر نهب خÒأت
ألشضعب ألصضحرأوي ،ألذي  ⁄يعد قادرأ على ألصض Èأ’زيد
م -ن أرب -ع Úع -ام-ا’ ،سض-ي-م-ا م-ع ت-ع-ط-ل م-ه-م-ة ب-ع-ث-ة أأ’·
أŸتحدة أŸكلفة بتقرير أŸصض ÒأŸينورسضو ،وأوضضحت
أنها  ⁄تقم بأاي دور ◊ماية حقوق ألصضحرأوي.Ú
وأشض -ارت أŸن -اضض -ل -ة ألصض -ح -رأوي -ة إأ ¤خ-ط-ورة ه-ج-رة
ألشضباب ألصضحرأوي نحو ألبلدأن أأ’وروبية ،بعد رفضضهم
ظروف أ◊ياة ألصضعبةﬁ ،ملة أأ’· أŸتحدة وأ’–اد
أأ’وروب -ي مسض -ؤوول -ي-ة ت-ردي أل-وضض-ع وأح-ت-م-ال نشض-وب ن-زأع
مسضلح ‘ أŸنطقة بعد تعطل مسضار ألسضÓم ألذي ينشضده
ألطرف ألصضحرأوي لتجنب إأشضعال أ◊رب ‘ أŸنطقة.
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اإ’ثنين  04سشبتمبر  2017م
الموافق لـ  13ذي الحجة  1438هـ

–سشبا لدخول اجتماعي خال من اŸششاكل

بن غÈيت تلتقي الشسركاء ا’جتماعي Úاليوم
^ خارطــــــــــة طريــــــق لبلـــــوغ مدرسشــــة نوعيـــــة واحـÎافيــــــة
^ فرقنيسس :تسشوية اŸلفات العالقة يعزز اسشتقرار اŸنظومة الÎبوية
عششية الدخول اŸدرسشي اŸقرر يوم  6سشبتم Èتلتقي ،اليوم ،وزيرة الÎبية الوطنية نورية بن غÈيت مع
الششركاء ا’جتماعي Úللقطاع واŸندرج ‘ إاطار ما أاسشمته التحضش Òالسشوسشيو -مهني للسشنة الدراسشية للتباحث معا
حول كيفية العمل من أاجل مواصشلة ا÷هود اŸعول عليها ‘ اسشتقرار اŸنظومة الÎبوية .وهي جهود ششرعت فيها
’ثر البالغ على ﬂتلف الفعاليات،
الوزارة من خÓل حوار مع الششركاء عام  2015أافضشت إا ¤نتائج كان لها ا أ
بحسشب ما ذكرته بن غÈيت حصشريا ‘ منتدى «الششعب» مؤوخرا.

سسهام بوعموشسة
تسش -ع -ى وزي -رة الÎب -ي -ة اإ ¤ت -ن -ف -ي -ذ
خ -ارط -ة ال -ط -ري -ق اŸت -ف -ق ع-ل-ي-ه-ا ‘
ج -لسش -ات ا◊وار ال -ت -ي اأع -طت ن -ت -ائ-ج
ج- -دي- -رة ب- -ال- -ت -وق -ف ع -ن -ده -ا ،م -ن -ه -ا
اŸرسش- -وم  003ح-ول الÎق-ي-ة وم-ي-ث-اق
اأخÓقيات لتسشوية اŸششاكل اŸثارة من
ق -ب -ل الشش -رك-اء ا’ج-ت-م-اع-ي ،Úب-ح-ل-ول
جادة ترضشي جميع ا’أطراف ،حرصشا
منها على ضشمان دخول مدرسشي هادئ
دون احتجاجات.
م-ن اŸل-ف-ات ال-ت-ي ي-ن-ت-ظ-ر ط-رح-ه-ا
خÓ- - -ل ال- - -ل- - -ق- - -اء ،مصش Òا’أسش - -ات - -ذة
اŸت-ع-اق-دي-ن وال-ت-وظ-ي-ف واŸسش-ابقات
اŸهنية الداخلية التي تسشمح بÎقية
اŸوظف Úاإ ¤مناصشب عليا وكذا ملف
ال-ت-ق-اع-د ال-ذي ’ي-زال ع-ال-ق-ا بالنسشبة
ل -ن -ق -اب -ات ال -ق -ط -اع وت-ك-ت-ل ال-ن-ق-اب-ات
اŸسشتقلة بصشفة عامة ،حيث تطالب
ب -اإل -غ -اء شش -رط ب -ل -وغ سش-ن  60بالنسشبة
Ÿوظفي قطاع الÎبية ،بصشفتها مهنة
شش-اق-ة ،والسش-م-اح ل-ه-م ب-ا’سش-ت-ف-ادة من
التقاعد اŸسشبق .وكلها اأعطت الوزيرة

ب -ن غÈيت اأج -وب -ة ع -ن -ه -ا ،م -وؤك-دة اأن
ال- -ك- -ث Òم- -ن اŸسش -ائ -ل ﬁل ت -ف -اوضص
ب -عضش -ه -ا ي -ج -د ح -ل -و’ ع -ل -ى مسش -ت -وى
ال- -ق- -ط- -اع واأخ- -رى ت- -خصص ال- -وظ- -ي- -ف
العمومي.
تعول بعضص النقابات على لقاء وزيرة
بعدد من ‡ثلي الششركاء ا’جتماعي،Ú
بينهم ‡ثلو النقابة الوطنية اŸسشتقلة
’أسش -ات -ذة ال -ت-ع-ل-ي-م ال-ث-ان-وي وال-ت-ق-ن-ي،
›لسص ث- -ان -وي -ات ا÷زائ -ر وال -ن -ق -اب -ة
ال- -وط- -ن- -ي- -ة ل- -ع -م -ال الÎب -ي -ة وا’–اد
ال-وط-ن-ي ل-ع-م-ال الÎب-ي-ة وال-ت-ك-وين‘ ،
تسش- -وي -ة اŸشش -اك -ل ال -ع -ال -ق -ة ،اأه -م -ه -ا
م- -ع- -ا÷ة اخ- -ت ’Ó-ت ق -ان -ون ال -ع -م -ل،
القدرة الششرائية لعمال القطاع ،ملف
ال -ت -ق-اع-د وال-ق-ان-ون ا’أسش-اسش-ي ل-ع-م-ال
الÎبية ،وملف الوظيف العمومي وكذا
مشش -ك-ل ت-ق-ل-يصص م-ي-زان-ي-ة اŸوؤسشسش-ات
الÎبوية.
وتعÎف بعضص النقابات باأن هناك
م-ل-ف-ات ك-بÒة ت-ت-ج-اوز ال-وصش-اي-ة ،ت-ق-ع
ضشمن صشÓحيات ا◊كومة ،بحسشب ما
اأف- -اد ب- -ه ن- -ب- -ي -ل ف -رق -ن -يسص ،اŸك -ل -ف
با’إعÓم على مسشتوى النقابة الوطنية

اŸسش - -ت - -ق - -ل - -ة Ÿسش- -ت- -خ- -دم- -ي ا’إدارة
العمومية ‘ تصشريح لـ «الششعب».
واأضش - - -اف ف- - -رق- - -ن- - -يسص ،اأن اأغ- - -لب
اŸشش-اك-ل ال-ت-ي م-ات-زال ع-ال-ق-ة ي-ن-ب-غي
ع- -ل- -ى ا◊ك -وم -ة تسش -وي -ت -ه -ا ‘ اأق -رب
ا’آجال’ ،سشيما ملف تقليصص ميزانية
اŸوؤسشسشات الÎبوية .وبحسشبه ،فاإنه ’
Áك -ن ل -ل -م -وؤسشسش -ة اأن تسشÃ Òي -زان-ي-ة
ت Î- - -اوح ب  40 Ú- - -اإ ٪60 ¤ن- -ظ- -را
لÓ-ح-ت-ي-اج-ات ال-ك-بÒة ،ق-ائ« :Óطالبنا
ب-رف-ع اŸي-زان-ي-ة ل-ن-ت-ف-اج-اأ بتقليصشها»،
على حد تعبÒه.
وي -رى ‡ث -ل السش-ن-اب-اب اأن ال-دخ-ول
ا’جتماعي يسشتدعي عÓج ملفات ⁄
ي -ت -م تسش -وي-ت-ه-ا ل-ل-ح-ي-ل-ول-ة دون ح-دوث
ت-داع-ي-ات’ ،سش-ي-م-ا اŸت-ع-ل-ق-ة بالقدرة
الشش -رائ -ي -ة’ ،أن ال -ك -ث Òم-ن ال-تÓ-م-ي-ذ
اŸعوزين  ⁄يتمكنوا من ششراء اللوازم
اŸدرسشية ،بسشبب ضشعف دخل ا’أولياء
وغÓ- -ء ال- -ك -تب وال -ك -راريسص .ك -م -ا اأن
بعضص اŸوؤسشسشات الÎبوية  ⁄تكتمل
ف -ي-ه-ا ا’أشش-غ-ال ب-ع-د ،مضش-ي-ف-ا اأن ه-ذه
اŸششاكل تعرقل السش Òا◊سشن داخل
اŸوؤسشسشة التعليمية.

’حمر ا÷زائري
Ãبادرة من الهÓل ا أ

أازيد من  8آا’ف عائلة معوزة اسستفادت من مسساعدات
’ح - -م - -ر
أاع- - -ل- - -نت رئ - -يسس ال - -ه Ó- -ل ا أ
ا÷زائري سشعيدة بن حبيلسس ،أان أازيد
من  8آا’ف عائلة معوزة اسشتفادت من
مسشاعدات مالية وغذائية وهذا –سشبا
للدخول ا’جتماعي الذي تزامن هذه
’ضشحى اŸبارك.
السشنة مع عيد ا أ
ق- -الت ب- -ن ح -ب -ي -لسص ‘ تصش -ري -ح لـ «وأاج» ،إان
«ال -نشش -اط اŸك -ث -ف Ÿصش -ال -ح ال -ه Ó-ل اأ’ح -م -ر
ا÷زائ- -ري خÓ- -ل شش- -ه- -ر أاغسش -طسص اŸنصش -رم،
أاسش -ف -ر ع -ن ت -وزي-ع مسش-اع-دات وأاف-رشش-ة وط-رود
غ-ذائ-ي-ة ب-قيمة  7700دج ل -ف-ائ-دة  7500عائلة،
باإ’ضشافة إا ¤اسشتفادة  500عائلة من مسشاعدات
مالية تبلغ قيمتها  10آا’ف دج لكل عائلة».
Ãن- -اسش- -ب- -ة ال- -دخ- -ول اŸدرسش -ي ،أاط -ل -قت
اŸن - -ظ - -م - -ة ح- -م- -ل- -ة –ت شش- -ع- -ار« :ط- -ف- -ل،
ﬁف -ظ -ة،اب -تسش -ام -ة ،أام -ل» ل -ف -ائ -دة ت Ó-م-ي-ذ
ال -ع -ائ Ó-ت اŸع-وزة ،ح-يث اسش-ت-ف-اد  10آا’ف
ط- -ف- -ل م- -ن ﬁاف -ظ ›ه -زة ‘ إاط -ار ع -م -ل
تضشامني ششاركت فيه اإ’ذاعة الوطنية وعدد
من اŸؤوسشسشات وفعاليات اÛتمع اŸد.»Ê
خÓل تدخل الهÓل اأ’حمر ا÷زائري إاثر
الفيضشانات التي ضشربت مؤوخرا منطقة برج
ب -اج -ي ﬂت -ار ” ،ت -وزي -ع  100ط-رد غ-ذائي
وأافرششة لفائدة العائÓت اŸتضشررة.
وأاك -دت ب -ن ح -ب -ي -لسص ،أان ال -ه Ó-ل اأ’ح-م-ر
ا÷زائري “كن من «–قيق اسشتقÓلية مالية
شش -ب -ه ت -ام -ة م -ن خ Ó-ل ال -ب -حث ع-ن م-ان-حÚ
ج- -دد» ،مششÒة ا ¤أان ال- -ه- -دف م- -ن ال- -ع- -م -ل

التضشامني الذي يقوم به الهÓل ،يتمثل ‘
«نششر ثقافة التضشامن واعتماد الششفافية ‘
إايصشال اŸسشاعدات إا ¤مسشتحقيها من خÓل
ال -ت -واصش -ل م -ع السش -ل -ط -ات اÙل -ي -ة و‡ث-ل-ي
اÛتمع اŸد ‘ Êكل منطقة ،وذلك بغية
–ق -ي -ق اŸصش -داق -ي -ة ال -ت -ي ت -ب -ق -ى م-ره-ون-ة
بالششفافية».
وأاضشافت ،أان نششاط مصشالح الهÓل Áتد
عﬂ Èتلف مناطق الوطن ،غ Òأان الÎكيز -
مثلما قالت « -ينصشب حاليا على اŸناطق
ا◊دودية واŸعزولة ،من خÓل ا’عتماد على

إاحصش- -ائ- -ي -ات وزارة ال -داخ -ل -ي -ة وا÷م -اع -ات
اÙلية والتهيئة العمرانية التي صشنفت 47
بلدية من ب Úأافقر البلديات ‘ ا÷زائر».
كما قام الهÓل اأ’حمر ا÷زائري خÓل
هذه الصشائفة ،بحسشب رئيسشته ،بعدة عمليات
إانسش -ان-ي-ة ل-ف-ائ-دة الÓ-ج-ئ ÚاŸت-واج-دي-ن عÈ
الÎاب الوطني Ãختلف جنسشياتهم ،مششÒة
على وجه اÿصشوصص إا ¤القافلة التضشامنية
التي ” تنظيمها خÓل ششهر يونيو اŸنصشرم
ل-ف-ائ-دة الÓ-ج-ئ Úالصش-ح-راوي Úوال-ت-ي ششملت
 206طن من اŸسشاعدات الغذائية.
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’مدادات Ãياه الششرب
تقييما لنظام ا إ
والصشرف الصشحي خÓل العيد

وزارة اŸوارد اŸائية:
ارتفاع مسستوى ا’سستهÓك
اليومي بلغ  ١٠.٣مÓي Úم٣

سش - -ج - -لت وزارة اŸوارد اŸائ - -ي - -ة ‘
تقييم أاو‹ لها ◊الة إامدادات مياه
الشش- -رب ع -ل -ى مسش -ت -وى ا÷زائ -ري -ة
ل -ل -م-ي-اه «سش-ي-ال»« ،سش-ي-ور» و»سش-ي-ك-و»
ن -ت -ائ -ج م -رضش -ي -ة بشش -ك -ل ع -ام ع -ل-ى
الرغم من ارتفاع الطلب على اŸياه
’ول م- - -ن ع- - -ي- - -د
خ Ó- - -ل ال - - -ي- - -وم ا أ
’ضش -ح-ى ،ب-اسش-ت-ث-ن-اء و’ي-ة ع-ن-اب-ة
ا أ
ال -ت -ي سش-ج-لت وضش-ع-ا حسش-اسش-ا ت-ط-لب
التدخل بها بصشهاريج متنقلة.

سسعاد بوعبوشش
اع -ت -م -دت ال -وزارة ‘ ت -ق -ي-ي-م-ه-ا ع-ل-ى
ال- -ن- -ظ- -ام اÿاصص ال -ذي أانشش -أات -ه بصش -ورة
احÎازية لتفادي سشيناريو السشنة اŸاضشية،
م -ن خ Ó-ل رصش -د وت -أام Úخ -دم -ات م-ي-اه
الششرب العامة ومرافق الصشرف الصشحي
على مسشتوى  48و’ية
لضش -م -ان اسش -ت -م -راري-ة
إامدادات مياه الششرب
ع -ل -ى أاسش-اسص م-ن-ت-ظ-م
ك-م-ي ون-وع-ي ،اع-تبارا
من  29أاوت اŸنقضشي
 ،2017وضشمان السشÒ
ال- -ع- -ادي ل- -لشش- -ب- -ك- -ات
واŸنشش- - -آات الصش- - -رف
الصشحي.
وف-ق-ا ل-ت-ع-ل-ي-م-ات ال-وزير ” ،تخصشيصص
كميات إاضشافية من السشدود ،على الرغم
من تد Êمسشتوى اÓŸءة ،وكذا ا’عتماد
على الكميات التي تنتجها ﬁطات –لية
مياه البحر اŸركبة على طول السشاحل
ا÷زائ -ري م -ن خ Ó-ل تشش -غ -ي -ل-ه-ا ب-ك-ام-ل
طاقتها ،ناهيك عن ملء جميع صشهاريج
ال -ت -خ -زي -ن ق -ب -ل ي -وم م -ن ال-ع-ي-د لضش-م-ان
التوزيع اŸسشتمر ‘ اليوم التا‹ ،يسشهر
ع - -ل - -ى Œسش- -ي- -ده وج- -ود واحÎام صش- -ارم
للمناوبة على كل اŸسشتويات ،والذهاب
ا ¤أابعد ،حيث ” تعبئة اأسشطول يضشم
أاك Ìم - - -ن  500شش-اح-ن-ة صش-ه-ري-ج بجميع
الو’يات لتجنب أاي اضشطرابات.
وسشمح النظام اŸعتمد بالوقوف على
ال-ك-م-ي-ات اŸسش-ت-ه-ل-ك-ة ورصش-د م-ع-د’تها،
ح -يث أان ا’سش -ت -ه Ó-ك ال -ي -وم -ي اŸع -ت-اد
ل-ل-م-ي-اه ع-ل-ى اŸسش-ت-وى ال-وط-ن-ي ي-بلغ 9.4
مÓي Úم ،3وبلغ ذروته ‘ اليوم اأ’ول من
ع- -ي- -د اأ’ضش -ح -ى Ãع -دل وصش -ل اإ10.3 ¤
مÓي Úم ،3أاي بزيادة قدرها مليون مÎ
مكعب تقريبا.
وسشجلت ششركة اŸياه ا÷زائرية ،التي
تدير خدمة اŸياه العامة ‘  852بلدية،
ذروة إان -ت -اج ق -دره-ا  4.800.000م ،3أاي
أاعلى بنسشبة  ٪10من اŸتوسشط اليومي،
أاما على مسشتوى اŸدن الكبÒة سشجلت

ا÷زائ -ر ال -ع -اصش -م -ة ذروة ق-دره-ا 1.234
م-ل-يون م 3خ Ó-ل ال -ي -وم اأ’ول م -ن ع -ي-د
اأ’ضش - - -ح - - -ى ،أاي أاك Ìم- - -ن  ٪13م -ق-ارن-ة
ب -اŸت -وسش-ط ال-ي-وم-ي ،وه-ذا السش-حب ج-د
معت ÈخÓل فÎة زمنية قصشÒة أاي «من
السشاعة  ‘ 08:00السشاعة  12:00ظهرا»،
ما أادى اإ ¤انخفاضص الضشغط الذي منع
اأح -ي -ان -ا وصش -ول اŸي -اه ‘ ب-عضص م-ن-اط-ق
العاصشمة من الوصشول إا ¤الطوابق العليا
واŸنازل ‘ نهاية الششبكة.
من جهتها سشجلت و’ية وهران هي
اأ’خ -رى خ Ó-ل ال -ي -وم اأ’ول م -ن ال -ع -ي-د،
اسشتهÓكا بلغت ذروته  456أالف م ،3أاي
بنسشبة  ٪7أاعلى من اŸتوسشط اليومي،
ف- -ي- -م -ا سش -ج -لت و’ي -ة قسش -ن -ط -ي -ن -ة ذروة
اسشتهÓك بأاك Ìمن  410.00م ،3أاي بنسشبة
 ٪10اأك Ìم- -ن اŸت -وسش -ط ال -ي -وم -ي ،وق -د
ت- -دخ- -لت ال -ف -رق
التي ” Œنيدها
ﬂتلف مديريات
خ- - -دم- - -ة م- - -ي - -اه
الشش- -رب بسش -رع -ة
لتخفيف
ا’ضشطرابات
اŸسش- -ج- -ل -ة ه -ن -ا
وه- -ن -اك ب -ت -وفÒ
اŸي - -اه الصش - -ا◊ة ل - -لشش - -رب ب - -واسش - -ط - -ة
الششاحنات الصشهريجية.
ورصشد النظام موطن ضشعف ‘ و’ية
ع- -ن- -اب- -ة ح -يث ي -ب -ق -ى ال -وضش -ع ب -ه -ا أاكÌ
حسشاسشية ،حيث أان الكميات اıزنة ‘
سش -د الشش -اف -ي -ة ال-ت-ي ت-زود م-دي-ن-ة ع-ن-اب-ة
و›م - -ع ا◊ج- -ار الصش- -لب ه- -ي ‘ أادن- -ى
مسشتوى امتÓء لها واŸقدرة بـ 21مليون
م Îم -ك -عب بسش-ع-ة إاج-م-ال-ي-ة ق-دره-ا 185
مليون م Îمكعب ،ما صشعب توف Òمياه
الشش -رب لسش -ك -ان ع -ن -اب -ة وŒه -ي -ز ›م-ع
ا◊جار باŸاء اÿام.
وتو‹ السشلطات العامة اهتماما خاصشا
للحالة السشائدة ‘ هذه الو’ية ،و” ‘
هذا اإ’طار التششاور مع وا‹ عنابة لوضشع
برنامج لرفع مسشتوى اŸرافق ع Èا‚از
آابار جديدة ،وإاعادة تأاهيل مناطق Œميع
اŸي- -اه ،وŒدي- -د خ- -ط إام- -دادات اŸي- -اه
الرئيسشي للتخفيف إا ¤حد ما من هذا
العجز كما ” وضشع برنامج اسشتعجا‹ من
خ Ó- - - -ل ت - - - -وف Òاأك Ìم- - - -ن  25ششاحنة
صشهريجية.
و” ت- -ن- -ف- -ي- -ذ ع- -دة ت -دخ Ó-ت ‘ عÚ
“وششنت ،اŸدية ،مغنية ،تلمسشان؛ سشيدي
ب -ل -ع -ب -اسص ،بسش -ك-رة ...إال-خ ،ل-ف-ت-ح ق-ن-وات
Œم-ي-ع اŸي-اه اأع-اق تصش-ري-ف-ه-ا ال-ن-ف-ايات
الصش -ل -ب -ة ،ال -ن -اŒة ع -ن ذب -ح اأ’غ -ن -ام ‘
اÛاري.

عنابة حالة خاصسة
والصسهاريج واآ’بار
إاجراء وقائي عاجل
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قنوأت ألصسرف مسسدودة بفضسÓت أأ’ضساحي ...سسيناريو تكرر رغم حمÓت ألتحسسيسس
أزمة ماء أحدثت تذمرأ وسضط ألسضكان
فضضل أغلب أŸوأطن ÚأŸقيم Úبالعمارأت نحر أضضاحيهم ‘ ألشضارع بالقرب من مسضاكنهم ،لتشضكل ألدماء سضيو’
وإأن كان ألبعضض قد أختار موضضعا بالقرب من قنوأت ألصضرف ألصضحي ،فآاخرون فضضلوأ ألقيام بعملية ألذبح ‘
لطفال ألتي أنشضأاتها ألبلدية مؤوخرأ ،وتسضبب
’لعاب ألصضغÒة أıصضصضة ل أ
أŸسضاحات أÿضضرأء وبجانب حدأئق أ أ
’معاء مباشضرة ‘ ألبالوعات ‘ أنسضدأدها ،على غرأر بعضض أحياء أŸدينة ،حيث
’همال وألتخلصض من ألفضضلت وأ أ
أ إ
أهمل غالبية أŸضضح Úعملية تنظيف أŸكان بعد نحر أضضاحيهم ،تارك Úألدماء على قارعة ألطريق وحتى بقايا
أحشضاء أÿروف ‘ ديكور مقزز ،تنبعث منه ألروأئح ألكريهة .هو ديكور يتكرر مع موسضم عيد توقفت عنده
«ألشضعب» ‘ هذأ أ’سضتطلع.
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‘ ج -ول -ة ıت -ل -ف ج -ه -ات سص-ك-ي-ك-دة
رصص -دت «الشص -عب» ن -فسش اŸشص -ه -د ال -ذي
يعود كل سصنة بروسصيكايدا دون تغي Òقيد
أا‰ل- -ةÓﬁ .ت ا÷زارة ع- -رفت ت- -واف- -دا
كبÒا من قبل اŸواطن Úبغرضش تقطيع
األضص -ح -ي -ة .ورغ-م كÌت-ه-ا  ⁄ت-ع-د ت-ك-ف-ي
لتلبية الطلبات اŸتزايدة لتقطيع اللحم ‘
اليوم Úاألول Úللعيد ،وتراوح ثمن أاتعاب
ا÷زار ب 1500 Úو 3000دج.

أزمة مياه يوم ألعيد رغم
تطمينات ألسسلطات أŸعنية
غ Òبعيد عن ا÷زارة ،أازمة ماء عانى
م -ن -ه -ا السص -ك -ان Ãرارة رغ -م ت -ط -م-ي-ن-ات
السص-ل-ط-ات اŸع-ن-ي-ة .ف-ق-د سص-ك-ان ﬂتلف
أاحياء ومدن سصكيكدة نشصوة عيد األضصحى،
بسصبب أازمة اŸياه الصصا◊ة للشصرب ،ما
أادخ - -ل اŸواط- -ن ‘ Úدوام- -ة وحÒة م- -ن
أامرهم بعد أان جفت حنفيات منازلهم،
كما أانهم عاشصوا األمّرين مع أاضصاحيهم،
وه -و ن -فسش اŸشص -ه -د بسص-اح-ات األح-ي-اء
التي مازالت ملطخة بدماء األضصاحي،
‘ الوقت الذي – ⁄رك فيه ا÷زائرية
للمياه لحتواء الوضصع.
رغم تعهدات السصلطات اŸعنية بضصمان
التموين Ãياه الشصرب خÓل يومي عيد
األضص- -ح- -ى ،إال أان ق- -اط- -ن -ي ع -دة أاح -ي -اء
بعاصصمة الولية عاشصوا كابوسش النقطاع،
على غرار حي وادي الوحشش ،حي رابح
ب -وزل -ي -ف -ة ،ال -زرام -ن -ة ،ومسص -ي-ون ...وعÈ
سصكان بعضش األحياء ÷ريدة «الشصعب» عن
غضص -ب -ه -م واسص -ت-ي-ائ-ه-م الشص-دي-دي-ن بسص-بب
انقطاع اŸياه.
وبحسصب ما أاكده سصكان رابح بوزليفة
وسص -ط اŸدي-ن-ة ‘ ،تصص-ري-ح-ه-م ل-ن-ا «ف-إان
حيّهم شصهد فوضصى عارمة بسصبب معاناتهم
من انقطاع اŸاء ،منتقدين الوضصعية هذه

‘ م- -وسص- -م دي- -ن- -ي ل- -ه م- -دل- -ول -ه وق -ي -م -ه
ومعانيه».

طوأب Òوتدأفع من أجل أÿبز وأ◊ليب

من جهة أاخرى ،سصناريو متكرر ‡ثÓ
‘ البحث عن اŸواد الغذائية الضصرورية،

‘ ظ- -ل ع- -زوف ع- -دد ه- -ام م -ن ال -ت -ج -ار
واÿبازين وبائعي اÿضصر والفواكه عن
فتح Óﬁتهم ،وكذا نقصش وندرة بعضش
م-ن-ه-ا ن-ت-ي-ج-ة ع-دم “وي-ن اŸوزع Úل-ه-ا،
على غرار مادة ا◊ليب ⁄ .تكف الكميات
التي طرحت ‘ السصوق ‘ تلبية الطلب
وسص -ط ط -واب Òط -وي -ل -ة م -ن أاج-ل ال-ظ-ف-ر
Ãادة اÿب- - -ز ،وأاع- - -ادت ه- - -ذه ال- - -ن- - -درة
اŸفتعلة بيع ا Èÿعلى أارصصفة الطرق
بأاسصعار خيالية ،و‘ ظروف غ Òصصحية.
كما وجد سصكان بلديات صصعوبة بالغة
م- -ن اج- -ل ال- -ت- -زود ب- -اŸواد ال -غ -ذائ -ي -ة
والتموين باÿبز ،ناهيك عن التذبذب
ا◊اصصل ‘ خدمات النقل ا◊ضصري
وغ Òا◊ضص - - -ري ‘ ،ظ - - -ل ا◊رك - - -ة
ال -ك -بÒة ل -ل -مسص -اف -ري-ن خÓ-ل ي-وم-ي
ال - -ع - -ي- -د ،ح- -يث أاغ- -ل- -قت اÓÙت
التجارية أابوابها ‘ وجه الزبائن،
ع- -دا ب- -عضش اÓÙت ال- -ت -ج -اري -ة
ب- -ق- -لب األح -ي -اء الشص -ع -ب -ي -ة وه -ي
Óﬁت ي-ق-ط-ن أاصص-ح-اب-ه-ا ب-قلب
األح -ي -اء ،ف-ي-م-ا أاغ-ل-قت اıاب-ز
أابوابها أامام الزبائن.
أاكد عدد من اŸواطن Úأان اıابز ⁄
تفتح أابوابها منذ أاول يوم عيد ‘ ،وقت
ق- -امت أاخ -رى ب -ف -ت -ح أاب -واب -ه -ا سص -اع -ة أاو

سصاعت Úفقط لتغلق ›ددا .وقال اآخرون
إان اıاب- -ز أام- -ام اŸداوم -ة اŸف -روضص -ة
عليها ،تقوم بالفعل بالعمل وإانتاج مادة
اÿب -ز ول -ك -ن ب -اŸق -اب -ل ت -ق -وم ب -ب -ي -ع -ه -ا
ل -ل -مضص -ارب ،Úال -ذي-ن يسص-وق-ون-ه-ا ب-أاسص-ع-ار
مضصاعفة.

Œنيد  82بيطريا و 733تاجر ليومي ألعيد

أأ’من ‘ مسستوى أŸناسسبة ألدينية
غ Òب -ع -ي -د ع -ن ه -ذه ال -وضص-ع-ي-ات غÒ
السص -ارة صص -ن -عت مصص -ال -ح اخ-رى ال-ف-رج-ة
وك -انت ‘ اŸسص -ت -وى اŸأام -ول .م -ن ه -ذه
مصصالح مفتشصية البيطرة التي وضصعت قيد
اÿدمة  82بيطريا من القطاع Úالعام

ألدكتورة سضهام ◊رشض لـ «ألشضعب»:

أأغلبية أ◊ا’ت أŸسسجلة ‘ ألعيد إألتهابات معوية وتسسممات
’فرأط ‘ تنازل أللحوم يؤوّمن أŸوأطن تدأعيات خطÒة
عدم أ إ
ع- -رفت مصض- -ال- -ح أ’سض- -ت -ع -ج -ا’ت أي -ام
أل-ع-ي-د ح-رك-ة وأسض-ع-ة بسض-بب ت-وأف-د عدد
ك -ب Òم -ن أŸرضض -ى ع -ل -ى ق -اع -ات أل -ع -لج
’صض-اب-ت-ه-م ب-ا’ل-ت-هابات أŸعوية وألتخمة
إ
وآأ’م ح -ادة ع-ل-ى مسض-ت-وى أل-ب-ط-ن ،ح-يث
’صض-اب-ة
وصض -لت ب -عضض أ◊ا’ت إأ ¤ح ّ-د أ إ
بالتسضمم ألغذأئي.
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‘ تصص -ري -ح لـ «الشص -عب» أارج -عت ال-ط-ب-ي-ب-ة
لصص-اب-ات
ال -ع -ام -ة ال -دك -ت-ورة سص-ه-ام ◊رشش ا إ
ب-ال-تسص-م-م ال-غ-ذائ-ي والل-ت-هابات اŸعوية التي
تسص-ج-ل ع-ل-ى مسص-ت-وى مصص-ال-ح السص-ت-عجالت
لف -راط ‘ ت -ن -اول ال-ل-ح-وم
أاي -ام ال -ع -ي -د إا ¤ا إ
لكل.
وغياب التوازن ‘ ا أ

وأاك- -دت ال -ط -ب -ي -ب -ة ،أان ال -ل -ح -وم ا◊م -راء ل
تسص- -اع- -د ع- -ل -ى ال -هضص -م وت -ن -اول -ه -ا ب -كÌة دون
اسصتهÓك اÿضصر والفواكه والتنويع ‘ تناول
اŸأاكولت يؤودي إا ¤اإلصصابة بأامراضش خطÒة،
مشصÒة إا ¤أان بعضش ا◊الت تتطلب لعÓجها
ال -ل -ج -وء إا ¤اŸضص -ادات ا◊ي -وي -ة ،ن-ظ-را ◊دة
اإلصصابة وهو ما يسصتدعي توخي ا◊ذر ،لسصيما
Óشصخاصش الذين يعانون من القولون
بالنسصبة ل أ
وكذا مراقبة األطفال لتفادي مرضصهم.
وكشص -فت أان أاغ -لب اإلصص -اب -ات ال -ت -ي تسص-ج-ل
خÓل أايام العيد تتعلق باللتهابات اŸعوية التي
يتم عÓجها بنفسش الطريقة مع حالت التسصمم
الغذائي الناŒة عن اإلفراط ‘ تناول اللحوم،
م -وضص -ح -ة أان األع -راضش م-تشص-اب-ه-ة ،م-ن ب-ي-ن-ه-ا
اإلسص -ه -ال وال -ق -يء وآالم ح -ادة ب -اŸع-دة وح-ت-ى
ا◊رارة الزائدة التي تسصتدعي األطباء ‘ بعضش

واÿاصش ل - -ع - -ي - -د األضص - -ح- -ى لضص- -م- -ان أادن- -ى
اÿدمات للمواطن Úعموما واŸسصتهلك Úعلى
وجه التحديد ،كانوا حاضصرين على مسصتوى
اŸذاب - -ح واŸسص - -ال- -خ  ،18ب- -اإلضص -اف -ة ل -وضص -ع
بيطري واحد على مسصتوى مقر البلديات التي
ل تتوفر على اŸذابح.
و” ت -ع -ي Úف -رق -ة م-ت-ن-ق-ل-ة Œوب ﬂت-ل-ف
األحياء من أاجل معاينة ومراقبة األضصاحي ‘
حال وجود أامراضش بها ،خاصصة إاذا تعلق األمر
ب -ال-ك-يسش اŸائ-ي .إا ¤ج-انب ت-ق-د Ëال-نصص-ائ-ح
الطبية الÓزمة ‘ مثل هذه ا◊الت اŸرضصية
وغÒها حفاظا على صصحة اŸسصتهلك.
من جهتها جندت مصصالح مديرية التجارة
 733تاجر ومتعامل اقتصصادي ع Èكامل أانحاء
ال-ولي-ة ال-ب-ال-غ ع-دد ب-ل-دي-اتها  ،38ب-ي-ن-ه-م 442
ت -اج -ر ﬂتصش ‘ ال -ت -غ -ذي -ة ال-ع-ام-ة واÿضص-ر
Óط-ع-ام
وال-ف-واك-هﬂ 132 ،ب- -زة Óﬁ 71 ،ل -إ
السصريع Óﬁ 36 ،متعلقا باŸسصاحات الصصغرى
أاو م -ا ي -ع -رف ب -السص-ي-بÒات Óﬁ 91،خ -اصص-ا
ب-اŸي-اه اŸع-دن-ي-ة 8 ،م-ط-احن و 3مؤوسصسصات
منتجة للحليب اŸبسص.Î
ولضصمان تنفيذ ﬂطط اŸداومة من خÓل
اسص- -ت- -م- -راري- -ة ت- -ق -د Ëاÿدم -ات وك -ذا ع -دم
التحايل على اŸسصتهلك ،لسصيما ‘ مثل هذه
اŸن- -اسص- -ب- -ات ،خصصصصت ذات اŸدي -ري -ة 42
ف -رق -ة ت -ت -ك-ون م-ن أاع-وان اŸراق-ب-ة وق-م-ع
ال -غشش ،وع -ل -ى ال -رغ -م م -ن ال-ت-داب Òال-ت-ي
تتخذها ﬂتلف اŸصصالح اŸعنية –سصبا
ل - -ه- -ذا ال- -ع- -ي- -د وغÒه ،إال أان اÿدم- -ات
اŸقدمة عادة ما تكون أاقل من ا◊د
اŸقبول إان  ⁄تكن من النادر تواجدها
ماعدا أاماكن الÎفيه والتسصلية.

األحيان وصصف اŸضصادات ا◊يوية .
وق -دمت ال -دك -ت -ورة ◊رشش ب -عضش ال -نصص-ائ-ح
الهامة بعدم اÿلط ‘ األكل والتوقف عن تناول
اللحوم بعد اإلصصابة على األقل Ÿدة  5أايام أاو
أاسصبوع ،كونها الطريقة اŸثلى للشصفاء ،داعية
إا ¤عدم اسصتهÓك اŸشصروبات الغازية اŸضصرة
بصصحة الشصخصش وتعويضصها بشصرب كميات كبÒة
من اŸاء .
وليزال ◊د اآلن اŸرضصى يتدفقون على
مصص-ال-ح السص-ت-ع-ج-الت Ãخ-ت-ل-ف اŸسصتشصفيات
ع Èال-ق-ط-ر ال-وط-ن-ي ل-تسص-ج-ي-ل ح-الت م-تعددة
ألشص -خ -اصش ي -ع -ان-ون م-ن أاع-راضش ومضص-اع-ف-ات
م -تصص -ل -ة ب-أام-راضش ا÷ه-از ال-هضص-م-ي وال-تسص-م-م
الغذائي بعد أان قدمت لهم اإلسصعافات األولية
وبعضش النصصائح التي تسصاعدهم على الشصفاء.

مصص -ال -ح أام -ن سص -ك -ي -ك -دة ب -دوره -ا ك-انت
ح -اضص -رة ك -ع -ادت-ه-ا م-ت-ق-اسص-م-ة ال-ف-رح-ة م-ع
األطفال اŸرضصى Ãصصلحة طب األطفال
ب -اŸسص -تشص -ف -ى ال -ق -د Ëسص -ك -ي -ك-دة وم-راك-ز
الطفولة اŸسصعفة بنهج بشص Òبوقادوم.
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حقنت بهرمونات بغرضس تسشمينها بسشرعة

أاضض ـ ـ ـاحي متعفن ـ ـة –ـ ـرم غالبي ـ ـ ـ ـة
سضكـ ـ ـان عناب ـ ـ ـ ـة فرح ـ ـ ـة العي ـ ـ ـ ـ ـد

موالون وسشماسشرة يتÓعبون بصشحة اŸواطن Úدون حسشيب أاو رقيب

 ⁄تكتمل فرحة أاغلب سشكان مدينة عنابة بأاضشحية العيد ،بعد أان اضشطرت العديد من العائÓت
’ضشحى
’خضشر ‘ اليوم الثا Êمن عيد ا أ
التخلصس منها سشريعا بسشبب فسشادها و–ول اللحوم إا ¤اللون ا أ
’خضشر
’مر برائحة كريهة ليتغ Òفيما بعد لونها إاما إا ¤ا أ
مباششرة بعد تقطيعها ،حيث تفاجأاوا قي بادئ ا أ
’زرق ‘ ششكل ينبئ بأانها غ Òصشا◊ة لÓسشتخدام.
أاو ا أ

عنابة :هدى بوعطيح
 ⁄ت- -ت- -وأن ه -ذه أل -ع -ائ Ó-ت ‘
ألتخلصض من ◊وم أأضضحية ألعيد
خوفا من أأي مرضض قد يصضيبها،
ل سض - -ي- -م- -ا وأأن ه- -ذه أل- -ظ- -اه- -رة
أن- - -تشض- - -رت ‘ أ÷زأئ - -ر ألسض - -ن - -ة
أŸاضض- -ي- -ة ،وت- -ب Úأأن- -ه ” ح- -ق -ن
أŸوأشض- -ي ب- -ه- -رم- -ون- -ات ب- -ه- -دف
تسضمينها بسضرعة ،وهو ما أأدى إأ¤
ت-ع-ف-ن-ه-ا ،وأن-تشض-ار إأشض-اع-ات بأانها
ق- - -د تسض- - -بب أأم- - -رأضض - -ا خ - -طÒة
Ÿسضتهلكيها.
ع -ل -ى ه -ذأ أألسض -اسض  ⁄ت-ت-وأن
ألعائÓت ألتي أصضطدمت بتعفن
◊وم أأضضاحيها ‘ بعثها مباشضرة
إأ ¤أل -ق -م-ام-ة ،وذلك ب-ال-رغ-م م-ن
أأخذ أ◊يطة وأ◊ذر خÓل أقتناء
أأضضحية ألعيد ونحرها وتقطيعها،
ح- -يث ” وضض- -ع- -ه- -ا م -ب -اشض -رة ‘
ألثÓجة ،إأل أأنه بعد سضاعات من
ذلك تب– Úول أ÷زء ألكب Òمنها
إأ ¤أل- -ل- -ون أألخضض- -ر ‘ ظ- -اه- -رة
تأاسضف لها ألكثÒون.
ويبدو أأن تعفن ◊وم أألضضاحي
باتت ظاهرة طبيعية ‘ أ÷زأئر،
حيث ل يقتصضر أألمر على ولية
دون أأخ- -رى أأو ع- -ائ- -ل -ة م -ا ،وإأ‰ا
أشضتكت منها عديد ألعائÓت ‘

 ٩٠٠عامل وعون نظافة جندوا ‘ العملية

عنابة و‘ وليات أأخرى ،وذلك ما
ظ- -ه- -ر ع- -ل- -ى م- -وأق- -ع أل -ت -وأصض -ل
ألج -ت -م -اع-ي ،وأل-ت-ي  ⁄ي-ك-ن ل-ه-ا
حديث ‘ أليوم ألثا Êمن عيد
أألضض -ح -ى ،سض -وى –ول أأضض -ح -ي-ة
ألعيد إأ ¤أللون أألخضضر مرفقة
بصضور تؤوكد ذلك.
وت-أاسض-فت أل-ع-ائÓ-ت أŸتضض-ررة
م -ن جشض -ع أل -ت -ج -ار وألسض -م -اسض-رة
أل- -ذي- -ن ل ه- -م ل -ه -م سض -وى ج -ن -ي
أألم- -وأل ،ع- -ل- -ى حسض- -اب صض- -ح- -ة
أŸوأطن ،ألذي دفع مبلغا كبÒأ
ل -ت -ط -ب -ي -ق ألشض -ري -ع -ة أإلسضÓ-م-ي-ة
وإأدخال ألفرحة إأ ¤أأهله ،إأل أأن
ه- -ؤولء أŸوأل Úأأفسض- -دوأ ف- -رح- -ة
أل -ع-ائÓ-ت أ÷زأئ-ري-ة أل-ت-ي ت-ؤوك-د
على أأنها قامت بنحر أألضضحية
‘ ظروف حسضنة وحفظها بعيدأ
ع- -ن ألشض- -مسض ك -م -ا ج -رت ع -ل -ي -ه
ألعادة كل سضنة ،ومن غ ÒأŸمكن
إألصضاق ألتهمة بهم ،مطالب Úبفتح
–قيق معمق حول هذه ألظاهرة
أÿطÒة ألتي “سض حياة أآللف
م- - - -ن أ÷زأئ - - -ري Úوﬁاسض - - -ب - - -ة
أŸتسض -ب-ب Úف-ي-ه-ا ،ح-ت-ى ل تصض-ب-ح
ظ -اه -رة ت-ت-م-ي-ز ب-ه-ا أ÷زأئ-ر ع-ن
ب -ق -ي -ة أل -دول أل -ع -رب-ي-ة ،وي-ت-ه-رب
أ÷زأئ -ري -ون م-ن أق-ت-ن-اء أأضض-ح-ي-ة
أل -ع -ي -د وأل -ب-حث ع-ن-ه-ا ‘ أأم-اك-ن
أأخرى.

وخصضت ت -ن -ق -ي -ة وت -ن -ظ -ي -ف أŸق-اب-ر وأأم-اك-ن
ألعبادة.
بينت أألرقام أأنه ” تسضخ Òنحو  900عامل
وع- -ون ن- -ظ- -اف- -ة ،ب -اإلضض -اف -ة أ ¤وضض -ع –ت
تصض - - -رف أألع- - -وأن  103شض-اح-ن-ة ،ي-وؤط-رهم
ويشضرف على تنظيم وتسضي Òألعملية أأرمادة
م- -ن أألع- -وأن وأإلط -ارأت أإلدأري ،Úوأأف -رزت
أ◊ملة رفع كمية مهمة من ألقمامة بلغت أأكÌ
م -ن  3آألف ط -ن ،أأي ب -تسض -ج-ي-ل نسض-ب-ة زي-ادة
مقارنة بأايام ألعيد لسضنة  ،2016مسضاوية لـ.٪30
يجدر ألتذك ،Òأن عملية ألنظافة ،سضبقتها
أأيضض -ا ح -م Ó-ت –سض -يسض م -ن ق -ب-ل أŸصض-ال-ح
ألصض-ح-ي-ة ب-اÿصض-وصض وأل-ب-ل-دي-ة ،شضددت فيها
ع -ل -ى ضض -رورة –م-ل أŸوأط-ن مسض-ؤوول-ي-ت-ه ‘
نقاوة ﬁيطه ألسضكني ،وأ◊رصض على عدم

Óوسضاخ وألقمامة ‘ هذه
ألرمي ألعشضوأئي ل أ
أألي -ام ألح -ت -ف -ال -ي -ة ،وأل -تشض -دي -د أأيضض-ا ع-ل-ى
ضض -رورة إأت -ب -اع أل-ط-رق وأإلج-رأءأت أل-وق-ائ-ي-ة
وألصضحية ألعلمية ،لتفادي وقوع أأي أأمرأضض
وأأخطار وبائية ،خÓل عملية نحر أأضضاحي
ألعيد ،خاصضة باتباع ألنصضائح ‘ ردم أألعضضاء
أل-ت-ي ي-ت-م أل-ت-خ-لصض م-ن-ه-ا م-ن أأضض-ح-ية ألعيد،
وأل- -ت- -ي ‘ أل- -غ -الب ت -ك -ون مصض -درأ ألم -رأضض
وبائية ،تنتقل أ ¤أإلنسضان ع Èتناولها من قبل
أ◊يوأنات أŸتشضردة وألقوأرضض وأ◊شضرأت،
أل -ت -ي ت -ق -ت -ات ع -ل -ي -ه -ا م -ن أأوع -ي -ة أل-ق-م-ام-ة
أŸوج-ودة ع-ل-ى مسض-ت-وى أألح-ي-اء وأل-ت-جمعات
ألسضكنية.

البليدة :لينة ياسشمÚ

تسشهل ا’طÓع على الفحوصشات الطبية وتبادلها

رقمنة ملفات اŸرضضى Ãسضتشضفيات خنشضلة بداية من الدخول ا’جتماعي
كششف مدير الصشحة والسشكان
لو’ية خنششلة الدكتور ‰وششي
فيصشل ،صشباح أامسس ‘ ،حديثه لـ
«الشش- -عب» ،ع- -ن ب- -داي -ة رق -م -ن -ة
م- -ل- -ف- -ات اŸرضش -ى ع -ل -ى مسش -ت -وى
اŸصش -ال -ح الصش-ح-ي-ة Ãسش-تشش-ف-ي-ات
خ- -نشش- -ل- -ة اب- -ت -داء م -ن ال -دخ -ول
ا’جتماعي القادم خÓل الششهر
ا÷اري ،وذلك ضشمن إاطار عمل
مصش -ا◊ه ع -ل -ى تسش -ه -ي-ل ع-م-ل-ي-ة
التكفل باŸرضشى وتسشريعها.
أأوضض - -ح م - -دي- -ر ألصض- -ح- -ة ‘ ه- -ذأ
أإلطار ،أأن ألعملية سضتشضمل ‘ ألبدأية
مسض -تشض -ف-ي أح-م-د ب-ن ب-ل-دة ب-ع-اصض-م-ة أل-ولي-ة
وألشضهيد سضعدي معمر Ãدينة شضشضار جنوبا
على أأن تعمم على باقي أŸؤوسضسضات ألصضحية
مسض - -ت - -ق - -ب  ،Ó- -ح- -يث Œري ع- -ل- -ى مسض- -ت- -وى
أŸؤوسضسضت ÚأŸذكورت Úعملية وضضع وŒريب
أألرضضية ألرقمية ألتي سضتسضتقبل أŸعلومات

أÿاصض -ة ب -اŸرضض -ى أل-ذي-ن ي-قصض-دون ه-اذي-ن
أŸؤوسضسضت ÚللعÓج.
أأضض- -اف ‰وشض -ي ضض -م -ن ه -ذأ ألسض -ي -اق ،أأن
عملية رقمنة ملفات أŸرضضي خÓل ألدخول
ألج- -ت- -م- -اع -ي أل -ق -ادم سض -يشض -م -ل إأدخ -ال ك -ل
أŸع- -ل- -وم -ات أÿاصض -ة ب -اŸريضض ب -دأي -ة م -ن
دخوله إأ ¤أŸسضتشضفى وتلقي ألفحصض أألو‹

’نششطة التجارية
عم Óبالقانون اŸتعّلق بششروط ‡ارسشة ا أ

مديرية التجارة لوهران تتوعد اıالفÚ
لنظام اŸداومة بالغلق

ه - - -ددت م - - -دي - - -ري - - -ة
التجارة لوهران بإاصشدار
عشش -رات ق -رارات ال -غ -ل -ق
ضش - - -د اÓÙت ال- - -ت- - -ي ⁄
–Îم ن- - -ظ - -ام اŸداوم - -ة
ي - -وم - -ي ال - -ع- -ي- -د ،ع- -مÓ- -
بالقانون اŸتعّلق بششروط
’نشش - - - -ط - - - -ة
‡ارسش - - - -ة ا أ
التجارية.

وهران :براهمية
مسشعودة
ق- - - - -الت مصض- - - - -ادر م- - - - -ن
أŸدي - - - -ري- - - -ة إأن إأج- - - -رأءأت
صضارمة سضيتم تطبيقها على
أÿب - - - -ازي- - - -ن وأأصض- - - -ح- - - -اب
أÓÙت أّÙددة أأسضماءهم
وع -ن -اوي -ن -ه-م ورق-م سض-ج-ل-ه-م
ألتجاري ،على أأن يعمل كل
خباز بالتناوب ،فمث Óأÿباز
ألذي يعمل ‘ أليوم أألول من
ألعيد ل يعمل ‘ أليوم ألثاÊ
منه ،وفق ما أأشض Òإأليه.
ب- -اŸق- -اب- -ل ،دع -ا أل–اد
أل- -ع- -ام ل- -ل -ت -ج -ار وأ◊رف -يÚ
ل- -وه- -رأن إأ ¤ت- -ع- -م- -ي -م ه -ذأ
أل- -ن- -ظ- -ام ع- -ل- -ى ق- -ط- -اع -ات
خدماتية أأخرى ،مشضÒأ إأ¤
أأن  ٪90من ألتجار أŸعنيÚ
ب -ن -ظ -ام أŸدأوم -ة ،أل -ت-زم-وأ
ب - -ت - -ع - -ل - -ي - -م - -ة أل- -وزأرة ،وأأن
أıال- - -ف Úسض- - -ت - -ط - -ال - -ه - -م
أل-ع-ق-وب-ات أŸت-م-ث-ل-ة ‘ غلق
أÙل مدة شضهر كامل ،مع
إأحالة ملف ألتاجر أıالف
ع-ل-ى أل-ع-دأل-ة ل-دفع غرأمات
م - -ال- -ي- -ة تÎأوح ب 30 Úو50
م- - - -ل- - - -ي- - - -ون سض- - - -ن - - -ت - - -ي - - -م.
ك -انت أل -وصض-اي-ة ب-وه-رأن ق-د

رأسضلت جميع أŸعني Úبنظام
أŸدأومة خÓل يومي ألعيد
وع- -دده -م ﬂ 200ب- - -زة3 ،
م-ل-ب-ن-ات 10 ،م -ط-اح-ن40 ،
ﬁط -ة ب -ن -زي -ن ،ه-ذأ فضضÓ-
عن إأحصضاء  786تاجر لبيع
أŸوأد أل -غ-دأئ-ي-ة و 600ناقل
م- - -ن أأصض- - -ح - -اب أ◊اف Ó- -ت
وسض -ائ -ق -ي أل -ط -اكسض -ي أأن -ه -م
م -ل -زم-ون ج-م-ي-ع-ه-م ب-ت-ق-دË
خ-دم-ات-ه-م أل-ع-م-وم-ي-ة خÓ-ل
هذه أŸناسضبة.

الشضواء العشضوائي
يتسضبب ‘ حرق 8
هكتارا من غابة كوكا
بالطنف الوهراÊ

أل -ت -ه-م ح-ري-ق شضّب ب-غ-اب-ة
ك -وك -ا أŸت -وأج -دة ب -ال -ط-ن-ف
ألوهرأ ‘ Êأليوم ألثا Êمن
عيد أألضضحى أŸبارك أأكÌ
من  1هكتار من أألدغال و7
ه- -ك- -ت- -ارأت م- -ن ألصض- -ن- -وب- -ر
أ◊لبي ،حيث تلقت أŸديرية

أل -ولئ -ي -ة ل-ل-ح-م-اي-ة أŸدن-ي-ة
إأخ -ط -ارأ م -ن م -وأط -ن ي-ف-ي-د
ب - - -نشض- - -وب أ◊ري- - -ق ،أل- - -ذي
خرت له ذأت أŸصضالح 7
سض ّ
شض- -اح- -ن- -ات إأط -ف -اء وسض -ي -ارة
أسضعاف و 5ضضباط و 45عونا.
أأرجع أÓŸزم أألول بÓل
ع - -ب - -د أل - -ق - -ادر م- -ث- -ل ه- -ذه
أ◊وأدث ،إأ ¤ظاهرة ألشضوأء
أل -عشض -وأئ -ي وسض -ط أل -غ -اب -ات
وفضض- -اءأت أل- -ت- -نّ- -زه ،دأع- -ي -ا
أŸوأط- - - -ن Úإأ ¤أ◊ي - - -ط - - -ة
وأ◊ذر وأل-ت-ق-ي-د ب-التوصضيات
أألم-ن-ي-ة وأل-وق-ائ-ي-ة أŸع-م-ول
ب -ه -ا ،م-ن-ه-ا إأخ-م-اد ﬂل-ف-ات
م- -وأق- -د ألشض- -وأء م- -ن خÓ- -ل
ردم - -ه - -ا ب- -الÎأب أأو رشض- -ه- -ا
باŸاء ،مع ألتأاّكد أأنّ ألّنار ”
إأطفاؤوها قبل أŸغادرة.

تشض Òحصض -ي -ل -ة ت -دخ Ó-ت
مصض- -ال- -ح أ◊م -اي -ة أŸدن -ي -ة
لوهرأن أÿاصّضة بـ 24سضاعة
أŸاضض- -ي- -ة ،إأ ¤تسض -ج -ي -ل 86
تدخ ،Óمن بينها  16حريقا،
منها  3حرأئق حضضارية.

–ضشÒا لدورة سشبتمÈ

مديرية التكوين لبومرداسس تطلق قافلة إاعÓمية

رفع  ٣آا’ف طن من القمامة بالبليدة
أاحصشت مصش -ال -ح اŸؤوسشسش -ة ال-ع-م-وم-ي-ة
ال -و’ئ -ي-ة «م-ت-ي-ج-ة ن-ظ-اف-ة» ،رف-ع م-ا ’
’وسش - -اخ
ي- -ق- -ل ع -ن  3آا’ف ط - -ن م - -ن ا أ
والقمامة وبقايا أاضشاحي العيد.
جاء ألرقم أإلحصضائي كبÒأ مقارنة ببقية
أأيام ألسضنة ،لعتبار أأن أŸناسضبة كانت تخصض
نحر أألضضاحي ورمي أ÷لود ظهر بقوة من
قبل أŸضضح Úلعدم وجود مكان ﬂصضصض ،أأو
م - -ؤوسضسض - -ات ﬂتصض - -ة ‘ صض - -ن - -اع- -ة أ÷ل- -ود
و–ويلها ترفعها.
سضطرت مؤوسضسضة «متيجة نظافة» برنا›ا
خ -اصض-ا ب-أاي-ام ع-ي-د أألضض-ح-ى أŸب-ارك ،شض-م-ل
تنظيف أألحياء وألتجمعات ألسضكنية وأألزقة
وألشض -وأرع وألسض-اح-ات أل-ع-ام-ة ،ب-اإلضض-اف-ة إأ¤
عمليات وحمÓت سضبقت ألحتفالية ،مسضت

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

ألعدد
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أأو مكوثه باŸسضتشضفى وأ ¤غاية
م -غ -ادرت -ه أأو ت-وج-ي-ه إأ ¤م-ؤوسضسض-ة
صض -ح -ي -ة أأخ -رى ،ع -ل -ى أأن تشض -م-ل
أŸع-ل-وم-ات أل-ط-ب-ي-ة أل-ف-ح-وصض-ات
أألول -ي-ة وأŸع-م-ق-ة ون-ت-ائ-ج-ه-ا م-ع
أأسض - - -م - - -اء أألط- - -ب- - -اء أŸع- - -ا÷Ú
وغÒها.
أأكد ﬁدثنا بان حفظ ورقمنة
ملفات أŸرضضى سضيسضمح بتسضهيل
ألفحصض وألعÓج بالطÓع عليها
‘ دق- -ائ- -ق ك -ل -م -ا ع -اود أŸريضض
أل- -رج -وع إأ ¤ن -فسض أŸسض -تشض -ف -ى،
ع - -ل - -ى أأن ت - -ع - -م- -م ع- -ل- -ى ب- -اق- -ي
أŸؤوسضسض-ات ألسض-تشض-ف-ائ-ي-ة ل-تصض-ب-ح مسض-ت-ق-بÓ
أأرضضية معلوماتية تتميز بسضهولة ألولوج إأليها
على مسضتوى كل أŸسضتشضفيات لصضالح نفسض
أŸريضض.

خنششلة :سشكندر ◊جازي

أاطلقت ،أامسس ،مديرية التكوين
وال - -ت - -ع - -ل - -ي - -م اŸه - -ن - -ي Úل- -و’ي- -ة
بومرداسس انطÓقا من مركز أاو’د
م -وسش -ى ب-دائ-رة خ-م-يسس اÿشش-ن-ة،
قافلة إاعÓمية –سشيسشية لفائدة
الشش - -ب - -اب ال - -راغ - -ب ‘ Úم - -زاول - -ة
ت- -ك- -وي- -ن ‘ إاح- -دى ال- -ت- -خصشصش -ات
اŸه-ن-ي-ة اŸع-روضش-ة ل-دورة سشبتمÈ
وتششجيعهم على اكتسشاب مهارات
ي -دوي -ة ت -ن -تشش -ل-ه-م مسش-ت-ق-ب Ó-م-ن
أانياب البطالة ورحلة البحث عن
مناصشب ششغل.

أŸف-ت-وح-ة ب-ع-روضض-ه-ا أل-قدÁة وأ÷ديدة
من ألشضباب وتÓميذ أŸؤوسضسضات ألتعليمية
أل- -ذي -ن  ⁄يسض -ع -ف -ه -م أ◊ظ ‘ م -ت -اب -ع -ة
تعليمهم ‘ أŸدأرسض ألعادية ،مع ألÎكيز
أأك Ìعلى أŸناطق ألنائية ألتي تغيب عنها
أŸع -ل -وم -ات أل -وأف -ي -ة ع -ن أŸزأي -ا أل -ت-ي
ت-وف-ره-ا م-رأك-ز أل-ت-ك-وي-ن أŸهني وفرصض
أ◊صضول على مؤوهÓت يدوية وشضهادأت
تفتح لهم باب ألتوظيف مسضتقب..Ó
كما ينتظر حسضب ذأت أŸصضدر تنظيم
أأبوأبا مفتوحة على قطاع ألتكوين أŸهني
من  11إأ 14 ¤سضبتم Èبدأر ألثقافة رشضيد
ميمو Êتضضم عروضضا ﬂتلفة وورشضات
ح - -ي- -ة ي- -نشض- -ط- -ه- -ا مÎبصض- -ون تÈز أأه- -م
ألتخصضصضات ألتي تتوفر عليها أŸعاهد
ألوطنية ومرأكز ألتكوين بالولية خاصضة
م -ن -ه -ا أ÷دي -دة أل -ت -ي ” ت -ك -ي -ي -ف-ه-ا م-ع
خصض - - -وصض - - -ي - - -ات أل - - -ولي - - -ة ‘ ›الت
ألصض-ن-اع-ات أل-غ-ذأئ-ي-ة وأل-ت-ح-وي-ل-ي-ة ،م-هن
أل -ف Ó-ح -ة وألصض -ي -د أل -ب -ح-ري وألصض-ن-اع-ة
ألتقليدية وغÒها من أŸهن أألخرى ألتي
ت-رأف-ق أل-دي-ن-ام-ي-كية ألقتصضادية أÙلية
وورشضات ألبناء وألأشضغال ألعمومية.

كشش- -ف ب- -ل- -ق -اسش -م ÿضش -اري رئ -يسس
م-ك-تب ال-ت-ك-وي-ن وال-تفتيشس Ãديرية
الÎب -ي -ة ل -ع“ Úوشش -نت ‘ تصش-ري-ح لـ
«الششعب» ،انه يتوقع التحاق ما يقارب
 ٩٠6٠٠م-ت-م-درسس Ãق-اع-د ال-دراسش-ة
’رب -ع -اء ال -ق-ادم ،م-وزع Úع-ل-ى
ي -وم ا أ
أاك Ìم - - - - - - -ن  4٠٠م -ؤوسشسش -ة ت-رب-وي-ة
Óطوار الثÓثة ع Èتراب الو’ية.
ل أ
أأك- -د ÿضض- -اري ،أأن أل- -ق -ط -اع ألÎب -وي
بالولية تدعم هذه ألسضنة بعديد ألهياكل

ألÎبوية ،ألتي من شضأانها تخفيف ألضضغط
على ﬂتلف أŸؤوسضسضات وأألقسضام ،من
ب -ي -ن -ه -ا ›م -ع -ان م -درسض -ي -ان ب -اŸدي -ن-ة
أ÷دي -دة أل -ع -ق -ي -د ع -ث -م-ان و›م-ع آأخ-ر
بسض -ي -دي وري -اشض ،ب -اإلضض -اف-ة إأ ¤ث-ان-وي-ة
ج -دي -دة ب -ول-ه-اصض-ة ،مضض-ي-ف-ا أن م-دي-ري-ة
ألÎبية للولية قد سضخرت كل إأمكاناتها
أŸادي- - -ة وأل - -بشض - -ري - -ة إل‚اح أل - -دخ - -ول
أŸدرسضي.

بومرداسس :ز.كمال
“شضيا مع مرحلة ألتسضجيÓت ألتي
أنطلقت شضهر جويلية وتسضتمر إأ ¤غاية
 16سض -ب -ت -م Èأل -ق -ادم ،ب -ادرت م -دي -ري-ة
أل -ت -ك -وي -ن أŸه -ن -ي ل -ب -وم-ردأسض أإ ¤دع-م
ألعملية بحملة إأعÓمية وأسضعة ‘ شضكل
قافلة متنقلة سضتجوب كافة دوأئر ألولية
بدأية من دأئرة خميسض أÿشضنة تهدف
حسضب مدير ألقطاع صضادق سضعادنة»إأ¤
ت -ق -ريب م -دون -ة أل -ت -خصضصض -ات أŸه -ن -ي-ة

أاك Ìمن  ٩٠أالف تلميذ يلتحقون باŸدارسس ‘ ع“ Úوشضنت

ع“ Úوششنت :ب.م .األمÚ

»æWh

اإ’ثنين  04سسيتمبر  2016م
الموافق لـ  13ذي الحجة 1438هـ

علم تاريخي مهدد بالزوال

وا‹ وهران يعطي تعليمات بإاعادة اسشتغÓل حلبة الثÒان
’سسبوع اŸاضسي ،بزيارة تفقد ◊لبة مصسارعة الثÒان التي وجدها ‘ حالة
قام وا‹ وهران ،نهاية ا أ
يرثى لها ،رغم أاّنها الوحيدة اŸتواجدة بإافريقيا.

IOƒ©°ùe á«ªgGôH :¿Gôgh

ول -دى م -ع -اي-ن-ت-ه ل-ه-ذا ال-م-ع-ل-م
اأ’ث -ري ال -ذي ي-ت-واج-د ب-ال-ق-ط-اع
ال- -حضس- -ري ال- -ب- -در ،أام- -ر م -ول -ود
شسريفي باسستئناف أاشسغال الترميم
قصسد تسسليمه في أاقرب اآ’جال
ووضس- -ع- -ه ح- -ي- -ز ال -خ -دم -ة ،ب -ع -د
اسس-تشس-ارة م-خ-تصس-ي-ن في إامكانية
اسس-ت-غÓ-ل-ه مسس-ت-قب ،Óخاصسة وأان
وه -ران م -ق -ب -ل -ة ع -ل -ى اح -تضس -ان
تظاهرات هامة مسستقب.Ó
خ Ó-ل ت -ل -ق -ي -ه شس -روح -ات ب -ع-ي-ن
ال -م -ك-ان ،كشس-ف ال-مسس-ؤوول-ون ع-ن
ه -ذا ال -مشس-روع ع-ن ت-ع-رضص ه-ذا
اأ’خير لسسرقة قدرها  5مÓيين
دج ،مما أادى إالى توقف أاشسغال
الترميم خÓل سسنة  ،2013بعدما
ان- - - - -ط - - - -ل - - - -قت ف - - - -ي سس - - - -ن - - - -ة
 2009ب -ت -خصس-يصص غÓ-ف م-ال-ي
قدره  204مليون دينار ،اسستهلك
منه لحد اآ’ن  157مليون دينار.
ع- - -ل- - -ى إاث- - -ر ذلك ،شسّ- - -دد ن - -فسص
ال -مسس -ؤوول ع -ل -ى ضس -رورة ات -خ -اذ
إاجراءات وتدابير ’حتواء العجز
والفوضسى في المعالم السسياحية
ع-اّم-ة ،ف-ي ع-ل-ى غ-رار ال-ك-ه-وف،
ال- - - - -قصس- - - - -ور وال- - - - -م - - - -غ - - - -ارات
والتي خصسصست لها الدولة أاموا’
باهظة إ’عادة ترميهما.
تابع الوالي« :ما يسستحق الترميم
سس -ي -ت -م ال -م -ح -اف -ظ-ة ع-ل-ي-ه وف-ي
ح -ال اسس -ت -ح -ال-ة ال-ع-م-لّ-ي-ة سس-ي-ت-م
البحث عن صسيغ وبدائل أاخرى،
’فتا في الوقت نفسسه إالى أاهمّية
إاشسراك القطاع الخاصص في هذا
ال- -م- -ج- -ال ع -ل -ى غ -رار ال -ق -ط -اع
اإ’قتصسادي ،ناهيك عن اسستشسارة
الفاعلين والمهتمين بحماية هوّية
وه - -ران م - -ن ج - -ه- -ة وال- -ت- -روي- -ج
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’سستقبال ملفات الÎشسح Ùليات 2٠1٧

مداومات بالبلديات وملحقاتها حتى  2٤سشبتمÈ
أاعلنت وزارة الداخلية وا÷ماعات
اÙل-ي-ة وال-ت-ه-ي-ئ-ة ال-ع-م-ران-ي-ة ‘ ،إاط-ار
ت -ن -ظ -ي -م ا’ن -ت -خ-اب-ات اÙل-ي-ة اŸق-ب-ل-ة،
ب -وضس -ع م-داوم-ات ع-ل-ى مسس-ت-وى م-ق-رات
ال -ب -ل -دي -ات وم -ل -ح -ق-ات-ه-ا ع-ل-ى اŸسس-ت-وى
الوطني مع “ديد سساعات العمل حتى
الثامنة مسساء ،باسستثناء ا÷معة ،وذلك
’حد  24سسبتم ،2٠1٧ Èآاخر
إا ¤غاية ا أ
’يداع ملفات الÎشسح ،حسسب ما
أاجل إ
’حد بيان للوزارة.
أافاد به اليوم ا أ

واأوضس -ح ال -ب -ي -ان اأن -ه «ف -ي اإط -ار ت-ن-ظ-ي-م
ان -ت -خ -اب اأعضس -اء ال -م -ج -السص الشس -ع -ب -ي-ة
البلدية

والو’ئية المقررة يوم  23نوفمبر ،2017
وقصس -د تسس -ه -ي-ل ع-م-ل-ي-ة ال-تصس-دي-ق ع-ل-ى
اسس-ت-م-ارات ال-ت-وق-ي-ع-ات ال-ف-ردي-ة لصس-ال-ح
قوائم المترشسحين ،تاأمر وزارة الداخلية
والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
ب -وضس-ع م-داوم-ات ع-ل-ى مسس-ت-وى م-ق-رات
ال -ب -ل -دي-ات وم-ل-ح-ق-ات-ه-ا ع-ل-ى ال-مسس-ت-وى
الوطني وتمديد سساعات العمل كامل اأيام
ا’أسسبوع ما عدا الجمعة حتى السساعة
الثامنة لي ،Óوذلك اإلى غاية ا’أحد 24
سسبتمبر  ،2017اآخر اأجل ’إيداع ملفات
الترشسح».

يعول عليها ‘ تخفيف الضسغط الرهيب على اŸراكز الصسحية

اسشتÓم عي ـ ـ ـادة طبيـ ـ ـة ومسشتششفـ ـ ـى للتولي ـ ـد
واأ’موم ـ ـ ـة بالعاصشمـ ـ ـة قريبـ ـ ـا
السسياحي لها من جهة أاخرى».
وب-حسسب مصس-ادر ت-اري-خ-ي-ة ،ف-قد
كانت حلبة مصسارعة الثيران التي
ب- -ن- -اه- -ا اإ’سس- -ب- -ان أاث- -ن- -اء ف- -ت -رة
إاسس- -ت- -ع- -م -اره -م ل -ل -م -دي -ن -ة ،ه -ي
ال - -وح - -ي - -دة ال - -م - -ت - -واج- -دة ف- -ي
أاف -ري -ق -ي -ا وذات شس-ه-رة ع-ال-م-ي-ة،
والمصسارعون اإ’سسبان من أاصسول
وهرانية مثلوا المدينة في دورات
ال -ك -وري -دا ب -إاسس-ب-ان-ي-ا وال-ب-رت-غ-ال
وحتى في أامريكا اللتينية وكان
لمصسارعيها شسهرة كبيرة وأابرزهم
ال- -ط- -ف- -ل ال- -م- -وه- -وب ال -مصس -ارع
المتادور ميجيلين الذي مّثل في
ال- -ع- -دي -د م -ن اأ’دوار ف -ي أاف Ó-م
الوسسترن (الغرب اأ’مريكي) في
السس -ت -ي -ن -ي -ات والسس -ب-ع-ي-ن-ي-ات م-ن

القرن الماضسي...

...ويأامر بتوقيف مدير
اŸندوبية البلدية
بوعمامة بسشبب النفايات
أاصسدر والي وهران قرارا بتوقيف
م- -دي- -ر ال- -م- -ن- -دوب- -ي- -ة ال- -ب -ل -دي -ة
ب-وع-م-ام-ة ع-ن م-م-ارسس-ة م-ه-امه،
مشس -ددا ف -ي ال -وقت ن -فسس -ه ع-ل-ى
ع-زم-ه ات-خ-اذ ال-ت-داب-ي-ر ال-ردع-ي-ة
الÓزمة ضسد كل تهاون أاو تقصسير
م-ن ق-ب-ل ال-مسس-ؤوول-ي-ن ،سس-ي-م-ا في
م -ج -ال ن -ظ -اف-ة ال-ب-ي-ئ-ة وت-ط-ه-ي-ر
المحيط.

اّت- -خ- -ذ شس- -ري- -ف- -ي ه- -ذا ال- -ق- -رار
بحسسبما علم ،أامسص اأ’حد ،لدى
خ -ل ّ-ي -ة اإ’ع Ó-م واإ’تصس -ال ع -ل -ى
خلفية الزيارة الفجائية التي قام
بها والي وهران مسساء يوم السسبت
 02سسبتمبر  2017بمناسسبة عيد
اأ’ضسحى المبارك لبعضص اأ’حياء
والمجمعات السسكنية.
وقد أارجعت المصسادر المذكورة
ذلك إالى التراكم الكبير للنفايات
وبصس-ف-ة غ-ي-ر م-ق-ب-ولة ،وباأ’خصص
ع-ل-ى مسس-ت-وى ال-م-ن-دوب-ية البلدية
ب-وع-م-ام-ة وال-ت-ي أاث-ارت ح-ف-ي-ظة
ال -وال -ي شس -ري -ف -ي ق -ب -ل أان ي -أام -ر
«ف-ورا» ب-ت-وق-ي-ف ال-مسس-ؤوول اأ’ول
على الجهة والتكفل الفوري بهذه
الوضسعية.

’مداد باŸاء
بسسبب نقصس ا إ

الفـ ـ ـرن العا‹ Ãرك ـ ـب ا◊جـ ـ ـار يتوقـ ـ ـف  ٥أايام

ي -ع -رف م -ركب ا◊دي -د
والصس-لب سس-ي-دار ا◊ج-ار ب-ع-نابة
’ن-ت-اج
«ان-خ-ف-اضس-ا م-ل-ح-وظ-ا» ‘ ا إ
وم - -ن اŸرج - -ح أان ي- -ت- -م ت- -وق- -ف
الفرن العا‹ «‘ ظرف خمسسة
’م - - -داد
أاي- - - -ام ج- - - -راء ن- - - -قصس ا إ
باŸياه» ،بحسسب ما أافاد به ،أامسس،
لـ/وأاج م -دي -ر الصس -ن -اع -ة رؤووف
دورمان.

أاوضس- - - - -ح ذات ال- - - - -مسس - - - -ؤوول ،أان
المفولذتين «يتزودان حاليا ببطء
انطÓقا من الفرن
العالي الذي يتزود من احتياطات
م- -ي- -اه ه- -ذا ال- -م- -ركب وذلك ف -ي
مرحلة تفريغ الفو’ذ».
وتقدر احتياجات مركب الحديد
والصس -لب سس-ي-دار ال-ح-ج-ار ع-ن-اب-ة
م -ن ال -م -ي -اه ب-ح-وال-ي  1500متر
مكعب في السساعة وقد انخفضص
تزويده بهذه المادة الى  400متر
م-ك-عب ف-ي السس-اع-ة ق-ب-ل ت-وق-يف
ت-م-وي-ن-ه وت-ج-ن-ي-د ك-ل ا’مكانيات
ل- -ت -زوي -د سس -ك -ان ال -و’ي -ة ب -م -ي -اه
الشس -رب حسس -ب -م -ا أاوضس -ح -ت -ه م-ن
ج -ه -ت -ه -ا م -ؤوسسسس -ة «ال -ج -زائ -ري-ة
للمياه».
وق-د ات-خ-ذت ت-داب-ي-ر اسس-تعجالية

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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سس-ي-ت-م اسس-تÓ-م ع-ي-ادة ط-ب-ي-ة م-تعددة
الخدمات على مسستوى بلدية بابا حسسن
وك- -ذا مسس- -تشس- -ف- -ى ال- -ت- -ول- -ي -د ب -ال -دوي -رة
بالعاصسمة في غضسون نهاية  ،2017بحسسب
ما أاكده ،أامسص ،مدير الصسحة والسسكان
لو’ية الجزائر محمد ميراوي.
أاوضسح ميراوي لواج ،أانه سسيتم في خÓل
شس -ه -ر ن -وف-م-ب-ر ال-م-ق-ب-ل اسس-تÓ-م مشس-روع
عيادة طبية متعددة الخدمات ببلدية بابا
حسسن ،فيما سسيسسلم شسهر ديسسمبر مشسروع
مسس -تشس-ف-ى ال-ت-ول-ي-د واأ’م-وم-ة ب-ال-دوي-رة،
وسستسساهم هذه الهياكل الصسحية في فك
ال- -خ- -ن- -اق ع- -ل -ى ال -م -ؤوسسسس -ات الصس -ح -ي -ة
بالعاصسمة كما سستغطي الجهة الغربية.
وأاوضس- -ح ال- -مصس- -در ،أان ع- -دد ال- -ع- -ي -ادات
ال -ط -ب -ي -ة م -ت -ع -ددة ال -خ -دم -ات ال -ت -ي ت-م
اسس -تÓ-م-ه-ا ع-ل-ى مسس-ت-وى و’ي-ة ال-ج-زائ-ر
خÓل فترة  2017-2016بلغت  10هياكل
صس -ح -ي -ة م-ن أاج-ل ت-وف-ي-ر خ-دم-ة صس-ح-ي-ة
ن-وع-ي-ة وت-ك-ف-ل أاحسس-ن ب-ال-م-واط-ن-ي-ن ع-بر
م-خ-ت-ل-ف ال-م-ق-اط-ع-ات خ-اصس-ة ت-لك ال-ت-ي
عرفت عمليات ترحيل نحوها.
وأافاد أان نسسبة تقدم اأ’شسغال
ع -ل -ى مسس -ت -وى مشس -ف-ى ال-دوي-رة ال-خ-اصص
باأ’مومة والطفل بلغت  95بالمئة ويتسسع
ل 150سسرير وهو في المرحلة النهائية
وبقيت فقط بعضص التفاصسيل ليدخل حيز
الخدمة نهاية السسنة الجارية .2017
وفي ذات الشسأان اأشسار الى أان
إانشس- -اء ال- -ع- -ي -ادات ال -خ -اصس -ة ب -ال -ت -ول -ي -د
واأ’م-وم-ة ه-و ب-ه-دف «ت-خ-ف-ي-ف الضس-غ-ط
على المسستشسفيات الجامعية بالمتواجدة
بالجزائر العاصسمة والتي تسستقبل النسساء
ال-ح-وام-ل ال-ق-ادم-ي-ن م-ن م-خ-تلف و’يات

الوطن».
وأاب- -رز أان ال- -مسس- -تشس- -ف- -ي -ات ال -ج -ام -ع -ي -ة
ال-م-ت-واج-دة ب-ال-ج-زائ-ر العاصسمة «تشسبعت
وأاصسبحت وجهة وطنية للنسساء الحوامل
وال-ق-ادم-ي-ن م-ن م-خ-ت-ل-ف و’ي-ات الوطن»
خاصسة من و’يات بومرداسص وتيزي وزو
والبليدة وتيبازة والبويرة.
وم- -ن ج- -ه- -ة اأخ- -رى أاضس- -اف ال -مسس -ول ان
مشس -روع إان -ج-از م-ركب ال-ت-ول-ي-د وال-ت-ك-ف-ل
باأ’م والطفل ببلدية بابا أاحسسن بطاقة
اسستيعاب تبلغ  80سسريرا قد وصسلت نسسبة
اإن -ج-ازه  65ب -ال -م -ائ-ة وذلك ب-ع-د ت-وق-ف
المشسروع لسسنوات ثم إاعادة إاطÓقه من
جديد منذ سسنة ونصسف.
وفي ذات ا’طار يتواصسل مشسروع إانجاز
مشسفى بزرالدة بطاقة  120سسرير وبلغت
فيه اأ’شسغال نسسبة  70بالمئة عÓوة على
مشس -روع اآخ -ر ب -ال -م-ع-ال-م-ة إ’ن-ج-از م-رك-ز
Óط- -ف- -ال
أام - -راضص وج - -راح- -ة ال- -ق- -لب ل - -أ
بالمعالمة وقد وصسلت اأ’شسغال فيه نسسبة
 65بالمئة .ويعتبر المشسروع حسسبه هاما
في إاقليم الو’ية.
وم -ن ال -م -ن -ت -ظ-ر ،ب-حسسب ذات ال-مصس-در،
تدشسين هذه المشساريع الجاري إانجازها
ع -ل -ى مسس -ت-وى ال-ع-دي-د م-ن ال-م-ق-اط-ع-ات
اإ’داري -ة ب -و’ي -ة ال-ج-زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة ف-ي
غضسون نهاية  2018وبداية .2019
وف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ت-وفير الخدمات الصسحية
الخاصسة بالعÓج المنزلي أاكد المتحدث
تكفل  3مؤوسسسسات إاسستشسفائية بالعاصسمة
وه -ي مسس -تشس -ف -ى ب -ئ -ر ط -راري -ة ب-اأ’ب-ي-ار
ومسس-تشس-ف-ى ال-روي-ب-ة ومسس-تشس-ف-ى زرال-دة.
ويتم التكفل بالعÓج المنزلي على مسستوى
 10م-ؤوسسسس-ات ل-لصس-ح-ة ال-ج-وارية موزعة
على مختلف بلديات العاصسمة.

Œنب اŸرضسى عناء التنقل وا’نتظار

 12سشيارة إاسشعاف با÷لفة –ت تصشرف
اŸؤوسشسشات الصشحية
م -ن أاج -ل ت -وف-ي-ر مصس-ادر ل-ل-م-ي-اه
لفائدة هذا المركب
منها حفر آابار في منطقة شسعيبة
ببلدية سسيدي عمار أاين يتواجد
ال-م-ركب ب-اإ’ضس-اف-ة إال-ى إام-ك-ان-ية

إان-ج-از ق-ن-اة ل-ن-ق-ل ال-م-ي-اه ل-تزويد
ال - -م - -ركب ان - -طÓ- -ق- -ا م- -ن وادي
سسيبوسص حسسب مصسالح الو’ية.
Óشس- -ارة ف -إان م -ركب ال -ح -دي -د
ل - -إ
والصس -لب يشس -غ -ل أاك -ث -ر م-ن 4500

عامل ويرتقب تحويل عماله من
ورشس -ات م -ن ال -م -ح -ت -م-ل غ-ل-ق-ه-ا
(ال -ف -رن ال -ع -ال -ي وال-م-ف-ول-ذت-ي-ن)
وت-وزي-ع-ه-م ع-ل-ى ب-اق-ي ال-وح-دات
ا’نتاجية لذات المركب.

بحسسب اŸصسالح البيطرية:

ششروط ا◊فظ السشيئة مصشدر حا’ت اللحوم الفاسشدة

أاكدت مديرية اŸصسالح البيطرية بوزارة
ال- -فÓ- -ح -ة وال -ت -ن -م -ي -ة ال -ري -ف -ي -ة والصس -ي -د
ال- - -ب- - -ح- - -ري ،أامسس ‘ ،تصس - -ري - -ح لـ «وأاج» ،أان
حا’ت اللحوم الفاسسدة التي سسجلت ‘ بعضس
و’يات الوطن هي حا’ت معزولة وناجمة
عن شسروط ا◊فظ السسيئة.

ق -الت م -دي -رة ال -مصس -ال -ح ال -ب -ي -ط -ري-ة ب-ذات
ال -وزارة السس -ي -دة ج -م -ي -ل -ة ح -اج ع-م-اري ،اإن
حا’ت اللحوم الفاسسدة المسسجلة هي حا’ت
معزولة سسببها «شسروط الحفظ السسيئة».

و’حظ مواطنو الو’يات ا’أخرى باسستثناء
الجزائر العاصسمة التي سسجلت عدة حا’ت
من هذا القبيل اأن بعضص اأجزاء ا’أضسحية
ظهرت عليها اأعراضص على شسكل لون اأخضسر.
واأظهر تقرير المصسالح البيطرية ا’أولي اأن
ب -عضص ال-مشس-ت-ك-ي-ن وضس-ع-وا اأضس-ح-ي-ت-ه-م ع-ن-د
ال -ج -زاري -ن ل -ت -ق -ط -ي-ع-ه-ا .وق-امت ال-مصس-ال-ح
ال-ب-ي-ط-ري-ة ب-اأخ-ذ ع-ي-ن-ات م-ن ال-ل-ح-وم قصس-د
تحليلها على مسستوى مخابرها.
واأوضسحت السسيدة حاج عمار ،اأن التحقيقات

’زالت قيد التنفيذ في جميع الو’يات التي
سسجلت فيها هذه الحا’ت ،مشسيرة اإلى اأن
المصسالح البيطرية تعمل عن كثب مع جمعية
ح-م-اي-ة واإرشس-اد ال-مسس-ت-ه-لك وم-ح-يطه قصسد
ج -م -ع م -ع -ل -وم -ات اأك -ث -ر وت-ح-دي-د ا’أسس-ب-اب
الحقيقية لهذا المشسكل.
وفي انتظار نتائج التحقيق ،قدم البيطريون
توصسية للمواطنين الذين ’حظوا تغييرا في
لون لحومهم بعدم اسستهÓكها والتقرب اإلى
المصسالح البيطرية القريبة.

” مؤوخرا با÷لفة وضسع  12سسيارة
إاسسعاف –ت تصسرف عدد من اŸؤوسسسسات
الصس -ح-ي-ة Ãخ-ت-ل-ف ب-ل-دي-ات ال-و’ي-ة ‘
إاط- - -ار ت- - -ع- - -زي- - -ز اÿدم - -ة الصس - -ح - -ي - -ة
وت -رق -ي -ت -ه-ا ،ب-حسسب م-ا ع-ل-م ،أامسس ،م-ن
مصسالح الو’ية.

ج- -اء ه- -ذا ال- -ق -رار ال -ذي اأم -ر ب -ه وال -ي
ال- -و’ي- -ة ح- -م -ان -ة ق -ن -ف -اف -ي ،ع -ل -ى اإث -ر
الزيارات الميدانية التي قام بها موؤخرا
لمختلف المراكز ا’إسستشسفائية بالو’ية،
اأين وقف على عدة نقائصص من بينها
العجز الكبير في سسيارات ا’إسسعاف.
وبغية اإيجاد حلول سسريعة لهذا المشسكل
ورفع العناء عن المرضسى وتفعيل الدور
ا’إنسساني لقطاع الصسحة  -يضسيف ذات
ال -مصس -در -ت -م وضس -ع سس -ي -ارات اإسس -ع-اف
كانت تابعة للجماعات المحلية ،تحت
تصس-رف ال-م-وؤسسسس-ات الصس-ح-ي-ة ب-م-ختلف
بلديات الو’ية ويتعلق ا’أمر بـ «الجلفة،
عين وسسارة وحاسسي بحبح ودار الشسيوخ
والخميسص والمليليحة با’إضسافة لدلدول
وسسيدي بايزيد واأم العظام وكذا البيرين

وفيضص البطمة وعين اأفقه».
كما يعول مسستقب Óفي اإطار النهوضص
ب -ق -ط -اع الصس -ح-ة ب-ال-و’ي-ة وج-ع-ل-ه اأك-ث-ر
«ف -اع -ل-ي-ة» ت-ع-م-ي-م ف-ي ا’آج-ال ال-ق-ري-ب-ة
الممكنة عملية ا’سستفادة من سسيارات
ا’إسس -ع -اف ال -م -ج -ه -زة ل -ف-ائ-دة ال-م-راك-ز
الصسحية الكائنة بالبلديات النائية وفقا
لذات المصسالح.

من مراسسلينا

أإلثن 04 Úسصبتم 2017 Èم
ألمؤأفق لـ  13ذي أ◊جة  1438هـ

أابدى امتعاضشا من تأاّخر ال‚ازات بسشطيف

إلوإ‹ ناصصر معسصكري :لن نسصمح بأاي تقاعسس ‘ إسصتكمال إŸشصاريع
قام وا‹ سشطيف ناصشر معسشكري رفقة رئيسس اÛلسس الششعبي الولئي ومدراء تنفيذي Úبزيارة عمل
وتفقد لعديد اŸششاريع التابعة لقطاع الصشحة.
سشطيف :نور الدين بوطغان
ب-دأي-ة أل-زي-ارة ك-انت ب-ب-ل-دي-ة ب-ن-ي ع-زيز
شص-رق-ا ،ح-يث ع-اي-ن أل-ؤف-د مشص-روع ت-ؤسص-ع-ة
ألعيادة ألمتعددة ألخدمات إألى مسصتشصفى
 60سص -ري -رأ ،وب -ع -د أسص -ت-م-اع-ه ل-ت-ف-اصص-ي-ل
أل-مشص-روع وم-ع-اي-ن-ة ج-م-ي-ع أج-ن-ح-ت-ه ،أب-دى
أل -ؤأل -ي ع -دم رضص -اه ع -ل -ى وت -ي -رة أألشص-غ-ال
وأل-م-دة أل-ت-ي أسص-ت-غ-رق-ه-ا ،وأعطى تعليمات
صص -ارم -ة بضص -رورة ت -دع-ي-م أل-مشص-روع ب-ال-ي-د
أل-ع-ام-ل-ة وأسص-ت-ئ-ن-اف أإلشص-غ-ال بؤتيرة أسصرع
لسصتÓم هذأ ألهيكل ألصصحي وتجهيزه على
أن يدخل حيز ألخدمة ،خاصصة وأن سصكان
هذه ألمنطقة وألمناطق ألمجاورة بحاجة
ماسصة إألى خدمات هذأ ألهيكل.
ألؤألي وعد بزيارة أخرى قريبة لمعاينة
م- -دى ت- -ق- -دم أألشص- -غ -ال وت -ط -ب -ي -ق ج -م -ي -ع
ألتعليمات ألتي أسصدأها خÓل هذه ألزيارة،
م -ط -ال -ب -ا رئ -يسس أل -دأئ -رة وم -دي -ر ألصص -ح-ة
وألسصكان بمتابعة سصير أألشصغال يؤميا.
أل -م-ن-اسص-ب-ة ك-انت م-ؤأت-ي-ة ل-ل-ت-ؤأصص-ل م-ع
مؤأطني ومسصؤؤولي هذه ألمنطقة أين أسصتمع
إأل -ى أنشص -غ -الت ت -م -ح -ؤرت ح -ؤل أل -ت -زوي-د
بالمياه ألصصالحة للشصرب ،ألسصكن وألتهيئة.
طمأان ألمسصؤؤول أألول ألمؤأطنين بالتكفل
بهذه ألنشصغالت ،مؤضصحا أنه في ألقريب
سص -ي -ت -م نشص -ر أل -ق -ائ -م -ة ألسص-ك-ن-ي-ة أل-خ-اصص-ة
بالسصكن ألجتماعي ،إأضصافة إألى أسصتئناف
أشصغال ألطريق ألذي يربط ألمنطقة بؤلية
جيجل ،وألذي تدهؤرت حالته ،نفسس ألشصيء
بالنسصبة ألشصغال ألتهيئة ألحضصرية.
بخصصؤصس ألتزويد بالماء ألشصروب ،أكد
ألؤألي أن هذأ ألنقصس تعرفه معظم مناطق
ألؤلية ،نظرأ لتدني مسصتؤى كمية ألمياه،
وأعدأ بالعمل على إأيجاد حلؤل أسصتعجالية،
وهؤ ما تقؤم به ألمصصالح ألمعنية من خÓل
أسصتغÓل بعضس ألنقاب سصؤأء ألقديمة أو
ألجديدة.
وبنفسس ألمكان أسصتفسصر ألؤألي عن قطعة
أرضس ب- -ؤسص -ط أل -م -دي -ن -ة ،وأل -ت -ي خصصصصت
لمشصروع إأنجاز تجزئة من طرف ألبلدية،
أين أعطى تعليمات صصارمة بضصرورة إأعطاء

أألول-ؤي-ة ل-ل-مشص-اري-ع ذأت أل-م-ن-ف-ع-ة أل-ع-ام-ة،
خاصصة وأن ألقطعة تتؤسصط وسصط ألمدينة.
وك -انت ث -ان -ي ن -ق -ط -ة م -ن زي -ارة أل -ؤأل -ي
معسصكري ببلدية ألعلمة ،حيث عاين رفقة
ألؤفد ألمرأفق له مشصروع أنجاز مسصتشصفى

تعليمات بحل
مششكل التزود
باŸاء ‘ أاقرب
أاجل

 240سصرير ،ألذي تقدمت نسصبة أألشصغال بها
ك -ث -ي -رأ خ -اصص-ة أألشص-غ-ال أل-ك-ب-رى ،وأع-ط-ى
ت-ع-ل-ي-م-ات بضص-رورة مضص-اع-ف-ة أل-م-ج-ه-ؤدأت
ل-تسص-ري-ع وت-ي-رة أألشص-غ-ال م-ع ألن-طÓ-ق ف-ي
أشص -غ -ال ب -اق -ي أل -حصصصس ب -ال -ت-ؤأزي ،وه-ذأ
لسصتدرأك وربح ألؤقت حتى يكؤن أسصتÓم
هذأ ألمشصروع ألضصخم في أآلجال ألقريبة
خ-دم-ة ل-ل-م-ؤأط-ن-ي-ن ،وي-ك-ؤن إأضص-افة ودعما
لهذأ ألقطاع.
ب -ل-دي-ة قÓ-ل ج-ن-ؤب-ا ،ك-انت م-ح-ل زي-ارة
أل -ؤف -د أل -ؤلئ-ي أي-ن ت-ف-ق-د ع-ي-ادة م-ت-ع-ددة
ألخدمات ،ورغم تقدم أألشصغال بها أبدى

أإك Ìمن  13أإلف منصصب تكوين مهني
أّكد مصصدر مسصؤؤول بمديرية ألتكؤين ألمهني لسصطيف،
أن أإلدأرة ألمركزية لؤزأرة ألمعنية تدّخلت من أجل رفع
عدد ألتربصصين ألذين سصيقبلؤن على دورة سصبتمبر إألى
 13174متكؤن بدل  11904متكؤن.
قال ألمصصدر إأّن ألقرأر أتخذ خÓل ألجتماع ألتنسصيقي
للمديرية ألمعنية مع مؤؤسصسصات ألتكؤين ألمهني بسصطيف،
مضصيفا أن ألمترّبصصين سصيلتحقؤن بمختلف ألتخصصصصات
ألمتؤفرة ،وفي كل أنماط ألتكؤين ألمعتمدة.
كما تمّ تحديد  474منصصب تكؤين بالمعابر ،وألمقصصؤد
به ألتÓميذ ألمتخرجين من ألتكؤين ألمهني بشصهادأت ولم

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

ألؤألي أمتعاضصه للمدة ألتي أسصتغرقها هذأ
أل-مشص-روع ،ك-م-ا أسص-دى ت-ع-ل-ي-م-ات ل-ل-قائمين
عليه بضصرورة أسصتÓم هذه ألعيادة قبل نهاية
ألسصنة.
وأضصاف أّنه يؤلي أهمية قصصؤى لمثل هذه
ألمشصاريع ألتي لها صصلة مباشصرة بالمؤأطن،
وإأن مصصالحه سصتتابع ألمشصروع يؤميا.
وب -ع -اصص -م-ة سص-ط-ي-ف ،ك-انت آأخ-ر م-ح-ط-ة
ل -ل -مسص -ؤؤول أألول ع -ل -ى أل -ؤلي -ة أي -ن ت-فّ-ق-د
مشصروع إأعادة تهيئة مصصلحة طب ألطفال
ب- -ح- -ي ك- -ع -ب -ؤب ،وأل -ت -ي ت -ك ّ-ف -ل ب -ه -ا أح -د
ألمحسصنين.
ألؤألي ثّمن مثل هذه ألمبادرأت وألتي
تسصاهم في ألتنمؤية وتفعيل ألعمل ألخيري،
كما أبدى أرتياحه لؤتيرة ونؤعية ألشصغال
وألتي عرفت تقدما كبيرأ،
ومن ألمنتظر أسصتÓم هذأ ألمشصروع في
منتصصف شصهر أكتؤبر ألقادم ،وطاف بعضس
أج-ن-ح-ة أل-م-رضص-ى ،أي-ن أّط-ل-ع ع-ل-ى ظ-روف
ألتكفل بمرضصى هذه ألمصصلحة ،كما كان له
حديث مطؤل معهم ،وثّمن كذلك تؤأجد
جمعية أأليادي ألمتضصامنة بالمكان وألتي
جل أعضصائها جامعيين ،ويقدمؤن خدمات
كبيرة للمرضصى خاصصة من ألناحية ألترفيهية
وألتسصلية بتخصصيصس وتجهيز مكان خاصس
لرأحة أألطفال.

يتمّكنؤأ من ولؤج عالم ألشصغل ،حيث تمنح لهم فرصصة ثانية
لتكؤين قصصير ألمدى ل يتجاوز  12شصهرأ ،وتمنح لهم على
إأثره شصهادة عليا في نفسس ألتخصصصس تسصمح للمتخرج
بؤلؤج عالم ألشصغل بأاكثر حظ.
وت -ت -ؤأصص -ل ع -ب -ر م -خ -ت -ل -ف م -رأك -ز أل -ت -ك-ؤي-ن أل-م-ه-ن-ي
بسص-ط-ي-ف-ع-م-ل-ي-ة أل-تسص-ج-ي-ل ف-ي م-ع-اه-د وم-رأك-ز أل-ت-ك-ؤين
ألمهني ،وألتي أنطلقت خÓل شصهر جؤيلية ألماضصي.
يذكر أّن ألقطاع يتدّعم هذأ ألعام بمركز للتكؤين ألمهني
ببلدة عين ألطريق ألتابعة لبلدية سصطيف ،كما نشصير إألى
أن ألقطاع يعد حاليا أكثر من  19ألف متكؤن،منهم 400
م-ت-ربصس ف-ي أل-ت-ع-ل-ي-م أل-م-ه-ن-ي ،وأل-ع-دد م-رشص-ح لÓرتفاع
حسصب ألمديرية ألمعنية في ألتكؤينات ألتاهيلية خاصصة
ألنسصاء ألماكثات بالبيؤت.
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إألمطار رفعت منسصوب سصد كدية
بتيمقاد إ 1 . ٤ ¤م3

ششهدت باتنة أاول أامسس تسشاقط
لمطار بعدد
كميات معتÈة من ا أ
م -ن ب -ل -دي -ات ال -ولي -ة ،سش -اه -مت
حسشب م -دي -ر ال -ري ع-ب-د ال-ك-رË
ششÈي ‘ رفع منسشوب اŸياه بسشد
ك -دي-ة Ÿدور ب-ت-ي-م-ق-اد إا١ . ٤ ¤
مليون م ،3ليبلغ منسشوبه ا◊ا‹
 30مليون م 3من أاصشل  75مليون
 3طاقة اسشتيعاب السشد الفعلية.
ه -ذا م -ا رصش -دت -ه «الشش-عب» ب-عÚ
اŸكان.
باتنةŸ :وششي حمزة
ومن شصأان أن هذأ ألمنسصؤب ألمسصاهمة
في ضصمان تزويد ألسصكان بالماء ألشصروب
مدة تزيد عن  7أشصهر ومؤأجهة ألجفاف
أل -ذي ك -اد ي -عصص -ف ب -ع -دد م -ن أل -ب -ل-دي-ات،
حسص -ب -م -ا كشص -فت ع-ن-ه زي-ارة وزي-ر أل-م-ؤأرد
ألمائية بحر هذأ أألسصبؤع حسصين نسصيب.
وسص-تسص-ت-غ-ل ه-ات-ه أل-ك-م-ي-ات أل-ه-ام-ة من

ألمياه بالسصد في تدعيم مشصروع ألتحؤيÓت
ألكبرى من مياه سصد بني هارون نحؤ سصد
تيمقاد ،وألحفاظ على كمية ألضصخ ألحالية
ع -ب -ر ق-ن-ات-ي-ن ف-ي سص-د ت-ي-م-ق-اد ،وأل-م-ق-درة
بشصكل يؤمي بـ  320ألف م ،3يزود  20بالمائة
من سصكان باتنة عبر  3أروقة ،أحدها خاصس
بتزويد بلديات عين ألتؤتة ،بريكة تازولت،
وجزء كبير من مدينة باتنة وروأق ثان يزود
ب -ل -دي -ة أريسس ،أم -ا أل -روأق أل -ث -الث ف -ي -زود
حسصب مدير ألري جزءأ كبيرأ من بلديات
خنشصلة ألمجاورة.
وب -خصص-ؤصس أل-روأق أل-رأب-ع وأل-ذي ع-اي-ن-ه
ألؤزير نسصيب ،فأاشصار شصبري إألى أنه من
أضصخم ألمشصاريع ألتي أسصتفادت منها باتنة
من ألمنتظر أن تنتهي به أألشصغال بعد 3
سصنؤأت ،حيث تم تسصجيل أنطÓق في عملية
إأن -ج -ازه ل -ت -زوي -د سص -ب -ع ب -ل -دي -ات ب -ل -دي -ات
ك-ت-ي-م-ق-اد ،ع-ي-ؤن أل-عصص-افير ،وأدي ألطاقة،
شصير ،ثنية ألعابد ،منعة وتيغرغار و ألشصمرة
أل -ت-ي أسص-ت-ف-ادت م-ن مشص-روع ضص-خ-م لسص-ق-ي
أكثر من  7200هكتار من أألرأضصي ألفÓحية

إصصابة  50بقرة و 33رأإسس غنم با◊مى إŸالطية

كشصفت مصصالح مفتشصية ألبيطرة بمديرية
ألفÓحة بباتنة عن  51حالة إأصصابة بالحمى
أل-م-ال-ط-ي-ة وسص-ط أألب-ق-ار م-ن-ذ م-ط-لع ألعام
ألجاري ،بعد عملية ألتشصخيصس وألمعاينة
ألعادية ألتي قامت بها ذأت ألمصصالح ل95
ح-ظ-ي-رة ل-ت-رب-ي-ة أألب-ق-ار بمختلف ألبلديات
بعدد إأجمالي فاق ألـ 803رأسس بقر من أصصل
 50أل -ف رأسس ي -م -ث -ل ع -دد ه -ات -ه أل -ث -روة
ألحيؤأنية باألورأسس.
وأشصارت مصصادر من ألمفتشصية ألبيطرية
أل - - - -ى أن  42ب -ق -رة مصص -اب -ة ب-دأء أل-ح-م-ى
ألمالطية قد تم ذبحها بعين ألمكان في
أنتظار أسصتكمال ألعملية بالنسصبة لـ  8أبقار
أألخرى بعد تفشصي هذأ ألدأء بـ  20بؤؤرة في
أوسصاط ألمؤأقع وألحظائر ألتي تربى فيها
أألبقار بمختلف مناطق ألؤلية.
جاءت عملية تسصجيل هذه ألحالت بعد
ح-م-ل-ة أل-ت-ف-ت-يشس وأل-م-ع-اي-ن-ة ألميدأنية ألتي
دأبت مصصالح مديرية ألفÓحة على ألقيام

بها دوريا ،حيث تسصهر ألمفتشصية ألبيطرية
على تكثيف خرجاتها تحت إأشصرأف أطباء
بياطرة مختصصين رفقة مفتشصين للتحسصيسس
ب -خ -ط -ؤرة ت -فشص -ي ه -ذأ أل -دأء ف -ي أوسص-اط
أل-فÓ-ح-ي-ن أل-م-رب-ي-ن ل-ه-اته ألشصعبة للحفاظ
ع -ل -ي -ه -ا وت -ث -م -ي -ن-ه-ا وأل-ؤق-اي-ة م-ن أل-ح-م-ى
ألمالطية ،وكذأ شصرح أنجع ألطرق للذبح
ألصصحي في حال تعذر ألعÓج وتمكن ألدأء
من ألبقرة.
ألجدير بالذكر ،أن باتنة شصهدت تلقيح 91
ألف و 700رأسس غنم وماعز ضصد ألحمى
ألمالطية منذ أكتؤبر  2016وإألى غاية شصهر
م-اي أل-م-نصص-رم ،ح-يث ت-ن-درج أل-ع-م-ل-ي-ة ف-ي
إأطار ألبرنامج ألؤطني لمكافحة دأء ألحمى
ألمالطية هذأ ألدأء حسصب ذأت ألمصصدر،
وكشصفت ألنتائج عن إأصصابة  33رأسس غنم
بالحمى ألمالطية خÓل شصهري فيفري ماي
من ألعام ألجاري تم ذبحها.

دخول اŸدرسشي بتيبازة
عششية ال ّ

إسصتÓم  3ثانويات 3 ،متوسّصطات وّ› 3معات مدرسصية
تيبازة :عÓء ملزي

حظي قطاع ألتربية بتيبازة باسصتÓم  9مؤؤسصسصات تربؤية تزأمنا
وألدخؤل ألمدرسصي لهذه ألسصنة تشصمل  3ثانؤيات 3 ،متؤسصطات
و 3مجّمعات مدرسصية .في هذأ ألطار ،تمّ أسصتÓم في مرحلة
ألتعليم ألبتدأئي  3مؤؤسصسصات بكل من أحمر ألعين وألدأمؤسس
وبؤسصماعيل ،بحيث يبلغ تعدأد ألمتمدرسصين بهذأ ألطؤر 79407
تلميذأ من بينهم  923مسصج Óجديدأ و 8310مسصج Óبالقسصم
ألتحضصيري و 206معنيا بتعلم أللغة أألمازيغية ألول مرة بالؤلية
بكل من سصيدي غيÓسس وقؤرأية وألدأمؤسس ،أل أّن ألذي لقت
أنتباه وألي ألؤلية على هامشس ألمجلسس ألتنفيذي ألمنعقد
مؤؤخرأ يكمن في غياب ألتنسصيق ما بين ألقطاعات ألمعنية في
مسصأالة تحديد حاجيات ألقطاع من ألهياكل ألتربؤية  .يحصصل
هذأ ببلدية ألدوأودة ،حيث تمّ أنجاز مجمع مدرسصي سصنة 2008

ولم يتم أسصتغÓله ألى غاية هذه ألسصنة ،بحيث تطلب أألمر
تحضصير ميزأنية خاصصة لتهيئته ،كما تجدر ألشصارة أيضصا ألى
وج -ؤد م-ج-م-ع م-درسص-ي آأخ-ر ب-ح-ج-ؤط ل-ن ي-ت-م أسص-ت-غÓ-ل-ه ه-ذأ
ألمؤسصم لكؤنه أنجز خصصيصصا ألبناء ألعائÓت ألمقيمة بحي
جديد لم يسصتغل بعد .وفي مجال ألطعام ألمدرسصي ،يرتقب
أسصتÓم  5مطاعم جديدة بكل من مسصلمؤن ومرأد وألحطاطبة
وت-ي-ب-ازة وألشص-ع-ي-ب-ة ،ك-م-ا أسص-تفادت  30أب-ت-دأئ-ي-ة م-ن ب-ي-ن 301
مؤؤسصسصة من عمليات تهيئة وترميم ولهياكلها وتجديد لكتامتها.
وبالنظر ألى كؤن ألعديد من ألبتدأئيات ل تزأل تشصكؤ نقائصس
عّدة في مرأفقها ،فقد أمر ألؤألي مؤسصى غÓي مديرة ألتربية
ب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع م-خ-ت-ل-ف أل-ق-ط-اع-ات أل-م-ع-ن-ي-ة ل-ت-ح-ديد وحصصر
ألنقائصس ألؤأجب تدأركها لضصمان دخؤل مدرسصي ناجح ودون
عؤأئق ،لسصيما فيما يتعلق بالنارة وألماء ألشصروب ودورأت

ألمياه ،مع ألشصارة هنا إألى مسصاهمة  5مرأكز للتكؤين ألمهني
ف -ي إأصص Ó-ح  1500ط-اول-ة ت-اب-ع-ة ل-ل-م-رح-لة ألبتدأئية بمختلف
أقاليم ألؤلية .أما ألمرحلة ألمتؤسصطة ،فيرتقب أن تسصتقبل
هذه ألسصنة  52524تلميذأ من بينهم  2046تلميذ جديد ،ومن
ألمنتظر أن يتعّزز هذأ ألطؤر بـ  3متؤسصطات جديدة بكل من
فؤكة وبؤسصماعيل وأألرهاط ،كما سصتسصتغّل ألثانؤية ألجديدة
بمنطقة باكؤرة ببلدية شصرشصال كمتؤسصطة بصصفة مؤؤقتة ،حسصب
ما أشصارت أليه مصصادرنا ألمؤثؤقة .وتسصتقبل ألمرحلة ألثانؤية
إأجمال  20557تلميذأ من بينهم  5972تلميذأ جديدأ ،وهي
ألمرحلة ألتي سصتتعّزز بـ  3ثانؤيات جديدة بكل من بؤركيكة
وتيبازة وحجؤط ،بالتؤأزي مع أسصتغÓل  3مطاعم مدرسصية
جديدة بكل من ألدأمؤسس وألحطاطبة وخميسصتي وألناظؤر،
إأضصافة ألى جاهزية قاعتين جديدتين للرياضصة.

أإلثنين  04سضبتمبر  2017م
ألمؤأفق لـ 13ذي ألحجة  1438هـ

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

إاقتصصاد

من ينهي أŸضساربة..؟

ﬂ 1586الفة وأقÎأح
غلق Óﬁ 82

فضضيلة بودريشش

أاسس -ف -رت حصس -ي -ل -ة م-راق-ب-ة اŸم-ارسس-ات ال-ت-ج-اري-ة وق-م-ع
ال -غشس اŸسس -ج -ل -ة ع -ل -ى مسس-ت-وى م-دي-ري-ة ال-ت-ج-ارة ل-ولي-ة
العاصسمة ،خÓل شسهر أاوت عن ما ل يقل عن ﬂ 1586الفة،
واقÎاح غلق Œ Óﬁ 82اريا ،وفاق باŸوازاة مع ذلك حجم
اŸبلغ اŸا‹ من دون فوترة أاك Ìمن  1مليار دينار.
نشس - -رت م - -دي - -ري- -ة ال- -ت- -ج- -ارة ل- -ولي- -ة ا÷زائ- -ر آاخ- -ر
لحصسائيات التي ” تسسجيلها ‘ إاطار مراقبة التجاوزات
ا إ
‘ ›ال التجارة خÓل شسهر أاوت اŸاضسي ،حيث قام أاعوانها
بنحو  12941تدخل ‘ ،ح Úسسجل ما يناهز ﬂ 1586الفة،
أام- -ا اŸب -ل -غ اŸا‹ اŸت -داول م -ن دون ف -وت -رة ف -ق -در ب -ح -وا‹
 1067324788.82دي- -ن -ار ،ومسست ع -م -ل -ي -ة غ -ل -ق اÓÙت
التجارية  ،Óﬁ 82وعلى إاثر ذلك ” –رير ﬁ 1416ضسر.

فضضيلة.ب

 ٪99اسستجابـــــــــة يومــــــــي العيــــــــد

 5000تاجر فتحؤأ Óﬁتهم رغم عدم أإدرأجهم على قؤأئم أŸدأومة
^ التذبذب واÿلل يتحمله تقصص Òبعضض البلديات
لضسحى اŸبارك قد عرف اسستجابة كبÒة تراوحت ما ب99 Ú
اعتÈت ا÷معية الوطنية للتجار وا◊رفي Úأان نظام اŸداومة خÓل عطلة عيد ا أ
لحياء إا ¤ما وصسفته بتهاون بعضس البلديات قبل العيد ‘ نشسر قوائم
لحياء .وأارجعت بعضس اÿلل اŸسسجل ‘ بعضس ا أ
و 100باŸائة أاي حسسب اŸناطق وا أ
‡ا نتج عنه تسسجيل بعضس الضسطراب لدى ›موعة من الزبائن ‘ بعضس البلديات ،كما اشستكى بعضس أاصسحاب
ة
م
اÓÙت التجارية اŸعنية باŸداو
ّ
السسيارات من اسستثناء Óﬁت إاصسÓح العجÓت من اŸداومة.

أل -ب -ل -دي -أت وأألح-ي-أء .و ⁄ت-خ-ف أ÷م-ع-ي-ة
ألؤطنية للتجأر وأ◊رفي Úتسضجيل زيأدة ‘
ألطلب على أÿبز وأŸؤأد ألغذأئية ألعأمة
قبيل عطلة ألعيد بنحؤ نسضبة  30بأŸأئة،

وزي -أدة ع -ل-ى أل-ع-دد أل-ذي حّ-ددت-ه مصض-أل-ح
وزأرة أل -ت -ج -أرة لضض-م-أن أŸدأوم-ة وي-ت-ع-ل-ق
بـ 34576معني بأŸدأومة ،تب Úعلى أرضس
أل - -ؤأق - -ع أن أك Ìم - -ن  5000ت-أج-ر ف-تحؤأ

بعـــــــد تراجـــــع الطلــــب عليــــه

Óﬁت -ه -م خ Ó-ل ي -ؤم -ي أل -ع-ي-د رغ-م ع-دم
إأدرأجهم على قؤأئم أŸدأومة ،أي وصضل
أل -ع -دد أإلج -م-أ‹ ع-ل-ى أŸسض-ت-ؤى أل-ؤط-ن-ي
للمحÓت ألتي ضضمنت أÿدمة خÓل يؤمي
ألعيد يفؤق Ã 04000عدل  ‘ Óﬁ 26كل
بلدية ،ويعت Èذلك ،بحسضب تقدير أ÷معية،
ع- -ددأ ك- -أف- -ي- -أ لضض- -م- -أن أ◊د أألدن -ى م -ن
أÿدمة وتلبية ألطلب.
أ÷دي - -ر ب - -ألإشض- -أرة ،أن مصض- -أل- -ح وزأرة
ألتجأرة كأنت قد حددت مدة أسضبؤعÚ
ق- -ب- -ل أل- -ع -ي -د ع Èم -دي -ري -أت أل -ت -ج -أرة
أŸت- - - -ؤأج- - - -دة ‘  48ولي -ة ،ب -رن -أم-ج
أŸدأوم- -ة أل -ذي تضض -م -ن  34576تأجر،
بينهم  4985ينشضطؤن ‘ قطأع أıأبز
و ‘ 20763قطأع أŸؤأد ألغذأئية ألعأمة
وأÿضضر وألفؤأكه ،أإ ¤جأنب ‘ 8436
ﬂت-ل-ف أل-نشض-أط-أت ألأخ-رى .ب-ألإضضأفة
أإ ¤ذلك ،ح - - -دد ذأت ألÈن- - -أم- - -ج ع- - -دد
أل-ؤح-دأت ألإن-ت-أج-ي-ة أŸعنية بأŸدأومة
خ Ó-ل أي -أم أل -ع -ي -د وأل -ت -ي ق-درت بـ392
وح -دة أإن -ت -أج-ي-ة ،م-ن ب-ي-ن-ه-أ  143ملبنة
و 211مطحنة و 38وحدة ميأه معدنية.

فضضيلة.ب

أنخف ـ ـ ـ ـ ـ ـاضس أأسسع ـ ـ ـ ـ ـ ـار ألنف ـ ـ ـ ـ ـ ـط وأرتف ـ ـ ـ ـ ـ ـاع ف ـ ـ ـ ـ ـ ـي أسسع ـ ـ ـ ـ ـ ـار ألبنزي ـ ـ ـ ـ ـ ـن
لخÒة ‘ الوقت الذي اسستقر فيه عدد
ليام ا أ
لسسبوع ،بتغ Òطفيف بعد خسسائر مطردة خÓل ا أ
لمريكية ،نهاية ا أ
لجلة للنفط التعامÓت ا أ
أانهت أاسسعار التعاقدات ا آ
لمريكية ““بيكر هيوز““ عن تسسجيل اسستقرار عدد منصسات
لسسبوع ا◊ا‹ .أاعلنت شسركة اÿدمات النفطية ا أ
منصسات اسستخراج النفط العاملة ‘ الوليات اŸتحدة خÓل ا أ
لسسبوع اŸاضسي.
لسسبوع ا◊ا‹ عند مسستوى  759منصسة وهو نفسس مسستواه ‘ ا أ
اسستخراج النفط العاملة ‘ الوليات اŸتحدة خÓل ا أ

وأدت ألفيضضأنأت ألنأجمة عن إأعصضأر
““ه - -أر‘““ أل - -ذي ضض - -رب ولي - -ة ت - -كسض- -أسس
أألم -ري -ك -ي -ة ،إأ ¤أضض -ط-رأب ع-م-ل مصض-أ‘
أل -ت -ك -ري -ر ع-ل-ى سض-أح-ل أل-ؤلي-ة ط-ؤأل أي-أم
أألسضبؤع أ◊أ‹‡ ،أ أدى إأ ¤ترأجع ألطلب
على ألنفط أÿأم وترأجع أسضعأره ‘ حÚ
أرتفعت أسضعأر ألبنزين.
وأرتفع سضعر خأم غرب تكسضأسس ألؤسضيط
أي أÿأم ألقيأسضي للنفط أألمريكي Ãقدأر
 6سضنتأت أي بنسضبة  0.1بأŸأئة عن أ÷لسضة
ألسضأبقة إأ 47.29 ¤دولرأ للÈميل تسضليم
أك- -ت- -ؤب- -ر أŸق -ب -ل ‘ ،ح Úأن -ه -ى أل -ن -ف -ط
Óسضبؤع
تعأمÓت أألسضبؤع بÎأجع جديد ل أ
أÿأمسس ع -ل -ى أل -ت-ؤأ‹ ،م-ن ن-أح-ي-ة أخ-رى
أرتفعت أسضعأر ألؤقؤد ‘ ألؤليأت أŸتحدة
بنسضبة  13.4بأŸأئة خÓل أألسضبؤع أ◊أ‹
لتصضل إأ ¤أعلى مسضتؤى لهأ خÓل ألعأم
أ◊أ‹ بسض- -بب أضض- -ط- -رأب ع- -م- -ل مصض -أ‘
ألنفط على سضأحل ولية تكسضأسس أألمريكية
أل- -ت- -ي ضض- -رب -ه -أ أإلعصض -أر ““ه -أر‘““ خ Ó-ل
أألسض- -ب- -ؤع أ◊أ‹ ب- -حسضب ب- -ي- -أن- -أت أ–أد
ألسض-ي-أرأت أألم-ري-ك-ي ،وب-ل-غ م-ت-ؤسض-ط سضعر
ج- -أل- -ؤن أل- -ب -ن -زي -ن أل -ق -ي -أسض -ي أÿأ‹ م -ن
أل -رصض-أصس  2.535دولر ب -حسضب ب -ي -أن-أت

17430

سسلوكات ‘ قفصس الّتهام

سسجلتها مديرية التجارة
للعاصسمة شسهر أاوت

أعÎفت أ÷معية ‘ بيأن تقييمي لهأ أن
›مؤعة من أÿبّأزين أخطروأ مؤأجهتهم
للنقصس ‘ ألطلب وفأئضس ‘ عدد أÿبزأت
أل- -ت -ي ” –ضضÒه -أ ع -ل -ى مسض -ت -ؤى ب -عضس

ألعدد

مؤؤسضسضة ““جأز بأدي““ وهؤ أعلى مسضتؤى له
منذ حؤأ‹ عأم.Ú
م -ن ن-أح-ي-ة أخ-رى أع-ل-ن م-ك-تب إأحصض-أءأت
أل -ع -م -ل أألم -ري-ك-ي أ÷م-ع-ة أرت-ف-أع م-ع-دل
ألبطألة ‘ ألؤليأت أŸتحدة خÓل شضهر
أوت أŸأضضي إأ 4.4 ¤بأŸأئة مقأبل 4.3
بأŸأئة ‘ ألشضهر ألسضأبق على خلفية تبأطؤؤ
‘ وتÒة أل -ت -ؤظ-ي-ف .وب-حسضب ت-ق-ري-ر م-ك-تب
إأحصضأءأت ألعمل ،أضضأف ألقتصضأد
أألم- -ري- -ك -ي ح -ؤأ‹  156آألف
وظ -ي -ف -ة ج -دي -دة غ Òزرأع-ي-ة
خÓ- - -ل شض - -ه - -ر أوت أŸأضض - -ي
مقأبل  189ألف وظيفة جديدة
‘ شض -ه -ر ج -ؤي -ل -ي-ة
عليه

11

وفقأ للبيأنأت أŸعدلة ‘ ،ح Úكأن أÙللؤن
يتؤقعؤن إأضضأفة  180ألف وظيفة جديدة.
وقد أسضتقر معدل ألبطألة ألذي يعتمد
على درأسضة حؤل أألسضر أألمريكية بدون
ت -غ -ي Òم -ل -م -ؤسس خ Ó-ل ألشض -ه -ؤر أل -ق -ل-ي-ل-ة
أŸأضض- - -ي - -ة ح - -يث ظ - -ل
ي Î- -أوح ب Ú- -

 4.3بأŸأئة و4.4بأŸأئة منذ شضهر أفريل
أŸأضضي ،ويعني هذأ أن عدد ألعأطل Úعن
ألعمل ‘ ألؤليأت أŸتحدة مع نهأية ألشضهر
أŸأضض- -ي ب -ل -غ ح -ؤأ‹  7.1مÓ-ي Úع-أط-ل
مقأبل  7مÓي Úعأطل ‘ شضهر جؤيلية
أŸأضضي.

لضس-ح-ى
ف -رضست اŸضس-ارب-ة ،أاي-ام-ا ق-ل-ي-ل-ة ق-ب-ل ع-ي-د ا أ
لسس-ع-ار م-ن دون أاي
اŸب -ارك ،م -ن -ط-ق-ه-ا ع-قب اشس-ت-ع-ال ا أ
مÈر ع Èأاسسواق اÿضسر والفواكه واللحوم وارتفاعها
إا ¤مسستويات قياسسية وحتى سسوق اŸاشسية  ⁄تسسلم على
ال -رغ -م م -ن وف-رة ال-ع-رضس .ه-ذا م-ا ي-ج-ع-ل م-ن مسس-ؤوول-ي-ة
لسسواق ضسرورة ملحة ‘ ظل اسستفحال اŸضساربة
رقابة ا أ
التي أاضسرت كثÒا بالقدرة الشسرائية.
ل -ع -ل ال -ت -ف-ك ‘ Òك-ب-ح ظ-اه-رة ال-رف-ع الصس-اروخ-ي ‘
لولويات ،على اعتبار
لسسعار ينبغي إادراجها ضسمن ا أ
ا أ
أانه  ⁄يسسبق لبعضس اÿضسر أان وصسلت حدود  350دينار
مثلما سسوقت به ““الكوسسة““ أاياما قليلة قبل العيد ،إا¤
جانب أان ثمن ““الدوارة““ صسدم الكث Òمن ا÷زائريÚ
بعد أاو وصسل سسقفها إا 750 ¤دينار ،بينما ““بوزلوف““ ⁄
يسسلم بدوره وشسمله الغÓء حيث قدر بـ 400دينار.
‘ ك -ل م -رة تضس-رب ف-ي-ه-ا اŸضس-ارب-ة ج-ي-وب اŸواط-نÚ
ي- -ك -ت -ف -ى ف -ق -ط ب -ال -ت -ن -دي -د ب -ه -ا ،وت -ت -ك -رر ال -ظ -اه -رة
لسسعار حرة ،لكن ل يعقل ترك
الÓمعقولة بحجة ان ا أ
›م -وع -ة م -ن ال -دخ Ó-ء ت -ع -بث ب -ال-فÓ-ح واŸسس-ت-ه-لك،
لرب -اح ال -ت -ي م -ن اŸفÎضس أان ي -ج -ن -ي-ه-ا ال-فÓ-ح
ف -ت -أاخ -ذ ا أ
وتشس-ج-ع-ه ع-ل-ى ت-وسس-ي-ع اسس-ت-ث-م-ارات-ه ومضساعفة منتوجه،
وتسستفز اŸواطن الذي يرتبك خاصسة ‘ اŸواسسم التي تعّود
أان يقتني فيها مسستلزمات ليحتفي بالعيد ،يبدو أانه حان
الوقت من أاجل البحث عن ا◊لول التي تضسبط معادلة
السسوق وŒعل حدودا لكل كبÒة وصسغÒة.
م-ن ج-ه-ة أاخ-رى ،وب-خصس-وصس ال-ن-ق-اط السس-وداء التي
ع-رف-ت-ه-ا فÎة ال-ع-ي-د ،أان-ه م-ب-اشس-رة ب-ع-د ان-ت-ه-اء ع-طلة
ي -وم -ي ال -ع -ي -د ب -ق -يت ع -ل -ى مسس-ت-وى ال-ع-اصس-م-ة م-ع-ظ-م
اÓÙت مغلقة ،سسواء تلك التي تبيع اŸواد الغذائية أاو
اÓŸبسس أاو ت - -ق - -دم ﬂت - -ل - -ف اÿدم - -ات ،ح- -يث صس- -دم
ال -ع -اصس -م-ي-ون ب-ك-ل شس-يء م-غ-ل-ق ،خ-اصس-ة أاول-ئك ال-ذي-ن
أارجأاوا Œهيز أاطفالهم للدخول اŸدرسسي لفÎة ما بعد
العيد.

”أونسساج ”

تسستحدث  49مؤؤسسسسة
مصسغرة بسسؤق أهرأسس

مكن “ويل  49مؤوسسسسة
مصسغرة من طرف فرع الوكالة
الوطنية لدعم تشسغيل الشسباب
منذ مطلع  2017من اسستحداث
 100منصسب شسغل دائم بولية
سسوق أاهراسس حسسبما أافاد به
لعÓم والتصسال
اŸكلف با إ
بذات الوكالة ﬁمد أامÚ
السساسسي.
وأوضضح ذأت أŸصضدر بأن هذه
أŸؤؤسضسضأت ألتي تطلب “ؤيلهأ
غÓفأ مأليأ بقيمة  199مليؤن
دي -ن -أر يسض -ت -ح -ؤذ ع -ل-ي-ه-أ ق-ط-أع
أÿدم- - -أت ب  20م-ؤؤسضسض-ة ،ثم
يأتي بعد ذلك ألقطأع ألفÓحي
بـ 17مؤؤسضسضة وكذأ  7مؤؤسضسضأت
‘ ›أل ألصض -ن -أع -ة أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة
وأ◊رف فضض Óعن  3أخرى ‘
أÛأل ألصضنأعي ومؤؤسضسضت‘ Ú
قطأع ألبنأء وأألشضغأل ألعمؤمية.
وأشض -أر ألسض -ي -د ألسض -أسض -ي إأ ¤أن
أل-ع-نصض-ر أل-نسض-ؤي أسض-ت-ح-ؤذ على
حصضة  10مؤؤسضسضأت مصضغرة من
ضض - -م - -ن إأج - -م - -أ‹ أŸؤؤسضسض- -أت
أŸسضتحدثة ألـ.49
ي -ذك -ر أن ” م -ن -ذ م-ط-ل-ع أل-ع-أم
 2017إأي- -دأع  51م-ل-ف-أ إلنشضأء
مؤؤسضسضأت مصضغرة من بينهأ 15
م -ل -ف-أ ل-ل-ع-نصض-ر أل-نسض-ؤي ،ت-ت-ؤزع
على  27ملفأ ‘ أÿدمأت و17
‘ أل- - - -فÓ- - - -ح- - - -ة و 4ملفأت
Ÿؤؤسضسض -أت ح -رف-ي-ة ،فضض Ó-ع-ن
ملف Úأثن ‘ Úألبنأء وأألشضغأل

أل- -ع- -م- -ؤم- -ي- -ة وم- -ل -ف وأح -د ‘
ألقطأع ألصضنأعي وهي أŸلفأت
أل -ت -ي ي -ن -ت -ظ -ر أن ي -ت-م “ؤي-ل-ه-أ
““قريبأ““ لسضتحدأث  100منصضب
شضغل أخرى.
ب -أل -ت -ؤأزي م -ع ذلك أن -ت-ه-ج ف-رع
أل-ؤك-أل-ة أل-ؤط-ن-ي-ة ل-دع-م تشض-غ-يل
ألشض -ب -أب ل -ؤلي -ة سض-ؤق أه-رأسس،
أسضÎأت- -ي -ج -ي -ة ج -دي -دة ت -ه -دف
أسض - -أسض - -أ إأ ¤دع- -م أŸؤؤسضسض- -أت
أŸصض- - -غ- - -رة أÿأل- - -ق- - -ة ل- - -لÌوة
وأŸسضتحدثة Ÿنأصضب شضغل ‘
ﬂتلف أألنشضطة من مؤؤسضسضأت
صضنأعية وخدمأتية ونأشضئة.
وأوضضح ذأت أŸصضدر بأن “ؤيل
هذه أŸؤؤسضسضأت يتم وفق درأسضة
لحتيأجأت ألسضؤق من منتجأت
وسض- -ل- -ع وخ -دم -أت ،م -ؤؤك -دأ ب -أن
أŸؤؤسضسضأت أŸصضغرة من شضأنهأ
أن تسض -أه -م مسض-أه-م-ة ف-ع-أل-ة ‘
ت- -ن- -م- -ي- -ة وت- -ط- -ؤي- -ر ألق- -تصض -أد
ألؤطني.
وبأإلضضأفة إأ ¤ذلك أشضأر ألسضيد
ألسض -أسض -ي ب -أن دأر أŸق -أولت -ي -ة
ب - -ج- -أم- -ع- -ة ““ﬁم- -د ألشض- -ري- -ف
مسض - -أع - -دي - -ة““ لسض- -ؤق أه- -رأسس،
سض- -أه- -مت ‘ ت- -ن- -م- -ي- -ة أل- -ف -ك -ر
أŸقأولتي لدى طلبة أ÷أمعة،
حيث ” درأسضة مشضأريع وأفكأر
ل-ع-دي-د م-ن أل-ط-ل-ب-ة أŸت-خرجÚ
على غرأر مشضأريع صضنأعة مؤأد
أل -ت -ج -م-ي-ل و–ؤي-ل أل-بÓ-سض-ت-يك
وصضنأعة ألبسضكؤيت.
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الأثنين  04سسبتمبر  2017م
المؤافق لـ  13ذي الحجة 1438
هـ العدد 17430

األثنين  04سسبتمبر  2017م
المؤافق لـ  13ذي الحجة  1438هـ
العدد 17430

وسسيلة Œميل أاصسيلة ’ Áكن ا’سستغناء عنها

á«©«Ñq£dG AÉæ◊ÉH º°TƒdG
•É°ShGC ‘ π«°UGC ó«∏≤J
ájhGOô¨dG IGCôŸG

’ زالت طريقة وشسم اليدين با◊ناء الطبيعية ،والتي أاصسبحت تضساف إاليها اسستعمال رموز وأاشسكال عصسرية،
وك-ذا وضس-ع ال-ك-ح-ل ‘ ال-ع-ي-ون وسس-واك الشس-ف-اه-ي –ت-ف-ظ ب-ق-ي-م-ت-ه-ا ب-اع-ت-ب-ار أانها وسسائل Œميل تقليدية ’ Áكن
’عياد الدينية .
’حتفال با أ
’سستغناء عنها لدى اŸرأاة الغرداوية ،والتي يك Ìاسستعمالها خاصسة Ãناسسبة ا إ
ا إ
وب -غ -رضص ال -ت -زي Úوال-ت-ج-م-ي-ل سس-ي-م-ا ‘
مناسسبات العيد ي تتهافت اŸرأاة بغرداية
ع -ل-ى اق-ت-ن-اء م-ؤاد ال-ت-ج-م-ي-ل ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة
اŸت -ؤارث -ة م -ن األسس Ó-ف ،سس -ي -م-ا م-ن-ه-ا
ا◊ناء الطبيعية ،وعادة ما يتم تفضسيل
اسس -ت -ع -م-ال ن-ؤع أاوراق ا◊ن-اء ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة
اŸنتجة بؤليتي بسسكرة والؤادي ،حيث
يتم اعتمادها ‘ –ضس Òخلطة ا◊ناء
اıصسصس -ة ل-ل-ت-ج-م-ي-ل ال-نسس-ؤي وال-ؤشس-م
ب -ا◊ن -اء م -ع اسس -ت -ع-م-ال ب-عضص األشس-ك-ال
وال-رم-ؤز ال-عصس-ري-ة ال-ت-ي ك-ثÒا م-ا ت-ك-ؤن
مسستؤحاة من اÙيط البيئي.
وباعتبارها رمزا للفرحة واللمة العائلية
والÈك -ة ،ف -إان ط -ري -ق -ة ال -ؤشس -م ب -ا◊ن-اء
الطبيعية السسريعة الزوال كانت “ارسص
م- - -ن - -ذ آالف السس - -ن Úم - -ن ق - -ب - -ل اŸرأاة
باŸنطقة على شسكل خلطة تشسبه تلك
اŸسس -ت -ع -م -ل -ة ل -ت -ل -ؤي -ن الشس-ع-ري وت-زيÚ
األصسابع واألظافر وأاكف اليدين مثلما
شسرحت ا◊اجة «سسعيدية» من حي ثنية
اıزن بجنؤب مدينة غرداية.
وأاضسافت أان كل امرأاة تسساهم ‘ –ضسÒ
خ -ل -ط -ة ا◊ن -اء اŸسس -ت -ع -م -ل-ة ل-ل-ؤشس-م أاو
النقشص على اليدين ،مشسÒة ا ¤أان وصسفة
التحضس Òتختلف من امرأاة إا ¤أاخرى،
حيث يتم Œفيف أاوراق ا◊ناء الطبيعية
وط -ح -ن -ه -ا ح -ت -ى ت -ت-ح-ؤل إا ¤مسس-ح-ؤق،
ويضس -اف إال -ي -ه -ا م -اء داف -ئ ل -ت-ت-ح-ؤل إا¤
خلطة متماسسكة التي تزين بها
راح-ت-ي ال-ي-دي-ن والشسعر
والقدم.Ú
وي -ع -رف ع-ن
ا◊ناء
أانها

–مل معا ÊالÈكة ،وكثÒا من الفؤائد
م -ن ب -ي -ن -ه-ا عÓ-ج ب-عضص األم-راضص ال-ت-ي
تصس- -يب ال- -ط -ب -ق -ة ا÷ل -دي -ة ل -ل -ي -دي -ن أاو
القدم Úكالطفيليات وتعد ترياقا إلعادة
ا÷لد إا ¤حالته الطبيعية ،كما أاوضسح من
جهته أاحد بائعي األعشساب.
ول - -ذلك وم - -ع اقÎاب
األعياد الدينية وحفÓت
ال -زف-ا‘ تشس-ه-د Óﬁت
ب -ي -ع األعشس -اب ت -ه -اف-ت-ا
ك -بÒا م-ن ق-ب-ل ال-ع-نصس-ر
ال - -نسس- -ؤي ب- -اÿصس- -ؤصص
ب- -غ- -رضص اق- -ت -ن -اء أاوراق
ا◊ن - -اء ال - -ط - -ب - -ي- -ع- -ي- -ة
اŸنتجة بؤليتي بسسكرة والؤادي.

‡ا يزيدها سسحرا Ÿظهرها.
ا÷مالّ ،
ويبقى الؤشسم با◊ناء الطبيعية من أاكÌ
مؤاد التجميل التقليدية تهافتا وتفضسيÓ
واألك Ìان -تشس -ارا ب -ال -نسس-ي-ج اإلج-ت-م-اع-ي
Ÿن -ط -ق -ة غ -رداي-ة ،ذلك أان ا◊ن-اء ب-ح-د
ذاتها غ Òمؤؤذية ،حيث وبغرضص تعميق
ل-ؤن-ه-ا ت-ق-ؤم اÎÙفات
ب-إاضس-اف-ة م-ادة ب-راف-ي-نÚ
أاوح- -ن- -اء داك- -ن- -ة ال -ل -ؤن،
وال -ت -ي Áك-ن أان ت-تسس-بب
‘ حسس- -اسس- -ي- -ة ل- -ل -ج -ل -د
وظهؤر بثؤر جلدية ،كما
يحّذر الطبيب مصسطفة
خن.Ú
وتشسهد تلك الرسسؤم والرمؤز اŸسستعملة
‘ ال -ؤشس -م ب -ا◊ن -اء إاق -ب -ال ع-ل-ي-ه-ا ع-ل-ى
شس -ب -ك -ات ال -ت -ؤاصس -ل الج-ت-م-اع-ي ،ح-يث
–اول كل امرأاة

رموز وأاشسكال
عصسريــــــة
ذات د’’ت

حفل خاصص لوضصع ا◊ناء

وعادة ما يتم وضسع ا◊ناء ‘ أاجؤاء
اللمة العائلية ،حيث سسينيات الشساي التي
تزين ا÷لسسة وأاحيانا أاخرى تعد الؤلئم،
ويسس - -ت- -م- -ر ه- -ذا ا◊ف- -ل اÿاصص ل- -ع- -دة
سس- -اع -ات ال -ت -ي ت -ق -ؤم خ Ó-ل -ه -ا ال -نسس -ؤة
ب- -اإلب- -داع ‘ ال- -رسس- -م ب- -ا◊ن- -اء ،ووضس -ع
أاشسكال على ظاهر وباطن اليدين.
ويتم اسستعمال عدة أادوات لهذا الغرضص
ومن بينها ﬁاقن بدون إابرة من ﬂتلف
األح-ج-ام ال-ت-ي تسس-ت-خ-دم ب-دق-ة م-تناهية
وم- -ه- -ارة م -ذه -ل -ة ،ح -يث تسس -تسس -ل -م
اليدين للنسسؤة اÎÙفات ‘
فن الؤشسم با◊ناء لرسسم
ووضسع رمؤز وأاشسكال
‘ غ - - - - -اي- - - - -ة

إاقبال أازيد من  16مليون مصصطاف
على شصواطئ مسصتغاÂ

سسعيدة

اسصتفادة  327نزيÓ
Ãؤوسّصسصة إاعادة الÎبية
من تأاهيـ ـ ـ ـ ـل حـ ـ ـ ـ ـ ـر‘
منذ سصن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة 2016
اسس-ت-فاد  327ن -زي Ã Ó-ؤؤسسسس-ة إاع-ادة الÎب-ي-ة
بسسعيدة من تأاهيل ‘ عدة نشساطات حرفية،
وهذا ‘ الفÎة اŸمتدة من السسنة اŸاضسية إا¤
غاية الثÓثي األول من سسنة  ،2017حسسبما علم
ل -دى م -دي -ر دار الصس -ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة وا◊رف
اŸشسرفة على العملية.
وقد ” تأاهيل هؤؤلء النزلء من خÓل بر›ة
 21دورة ” تنظيمها Ãؤؤسسسسة إاعادة الÎبية
بسسعيدة ،حيث ينشسطؤن ‘ ﬂتلف تخصسصسات
الصس -ن -اع -ة ال -ت -ق -ل-ي-دي-ة وا◊رف م-ن-ه-ا صس-ن-اع-ة
ا◊لؤيات واÿياطة والتلحيم واÿبازة و النجارة
والطÓء ،كما أاوضسح لـ «وأاج» ميلؤد طاهر جبار.
و‘ هذا اإلطار ،وقفت ÷نة تأاهيل مشسكلة من
إاط -ارات ت -اب -ع Úل -دار الصس -ن -اع -ة ال -ت -ق -ل -ي-دي-ة
وا◊رف لسس- -ع- -ي- -دة ع- -ل -ى ق -درات األشس -خ -اصص
اŸع -ن -ي Úوم -دى –ك -م-ه-م ‘ ال-نشس-اط ا◊ر‘
اŸمارسص.
وتتّؤج العملية با◊صسؤل على شسهادات تأاهيل
م -ن ط -رف دار الصس -ن -اع -ة ال -ت-ق-ل-ي-دي-ة وا◊رف
تسسمح ألصسحابها Ãمارسسة نشساطهم ا◊ر‘ بعد
انقضساء مدة عقؤبتهم.
وت -ه -دف ه -ذه ال -ع -م -ل -ي -ة ال-ت-ي ت-دخ-ل ‘ إاط-ار

ات -ف -اق -ي-ة مÈم-ة ب Úوزارت-ي ال-ع-دل والسس-ي-اح-ة
والصس- -ن- -اع- -ات ال- -ت- -ق- -ل- -ي -دي -ة إا ¤إاع -ادة إادم -اج
اŸسس -اج Úاج-ت-م-اع-ي-ا م-ن خÓ-ل ت-أاه-ي-ل-ه-م ‘
ا◊رف التي يتقنؤنها ،كما أاشس Òإاليه.

تؤافد أازيد من  16مليؤن مصسطاف على شسؤاطئ ولية مسستغا Âمنذ الفا—
يؤنيؤ إا ¤غاية  31أاوت اŸنصسرم Úبزيادة تتجاوز  5مÓي Úمصسطاف
مقارنة بالعام اŸنصسرم ،حسسبما أاسستفيد لدى اŸكلف باإلعÓم Ãديرية
ا◊ماية اŸدنية.
وسسجلت نفسص اŸصسالح خÓل شسهر أاوت أاك Èعدد من اŸصسطاف ،Úحيث
Œاوز  8مÓي Úزائر للشسؤاطئ الـ  34للمنطقة ،كما أاشسار إاليه عؤن ا◊ماية
اŸدنية ﬁمدي منصسؤر.
وقد “ّكن أاعؤان ا◊ماية اŸدنية من إانقاذ  1509شسخصسا من غرق حقيقي
خÓل نفسص الفÎة من ›مؤع  2555تدخ ،Óحيث جرى إاسسعاف 652
مصسطافا بع ÚاŸكان و–ؤيل  380آاخرين نحؤ اŸراكز الصسحية.
وق- - -د ” إاحصس- - -اء 16
ح -ال -ة غ -رق م -ن-ه-ا 12
Ãن- -اط -ق ‡ن -ؤع ب -ه -ا
السس- -ب- -اح- -ة ب- -ك -ل م -ن
اŸن -ط -ق-ة الصس-خ-ري-ة
بسس -ت -ي-دي-ا ومصسب واد
الشس - - -ل- - -ف وح- - -ج- - -اج
وشساطئ ع Úابراهيم
(سس -ي -دي ÿضس-ر) وب-ن
عبد اŸالك رمضسان.
وسس ّ- - -ج - - -لت أايضس - - -ا 3
حالت غرق أاثناء أاوقات ا◊راسسة حيث كان البحر ‘ حالة هيجان ،وفق
اŸصسدر ذاته ،الذي أاضساف أان الضسحايا تÎاوح أاعمارهم ما ب 4 Úو 34سسنة
وينحدرون من وليات مسستغا Âوغليزان والشسلف ووهران وتيارت.
يذكر أاّن مصسالح ا◊ماية اŸدنية Ãسستغا Âجندت Ÿؤسسم الصسطياف
ا◊ا‹  443عؤنا مع تؤفﬂ Òتلف اإلمكانيات الÓزمة للتدخل واإلسسعاف.
وشسهد مؤسسم الصسطياف للسسنة اŸاضسية بالؤلية  17حالة غرق منهم 11
ذكؤر و 6أاطفال بشسؤاطئ ‡نؤع السسباحة بها.

كل العوامل متوّفرة لÓرتقاء بغراسصة
الت Úالشصوكي إا ¤مصصاف الشصعب الفÓحية

بعد موجة ا◊ر ‘ موسسم الصسيف

ا◊رائق تتواصصل ‘ إاتÓف الّثروة الغابية بعدة جهات من الوطن
أازيد من  71هكتارا Ãسستغا– Âت أالسسنة الّنÒان

” إاتÓف أازيد من  71هكتارا من اŸسساحات الغابية
ّ
جراء نشسؤب  36حريقا بؤلية مسستغا Âما ب 1 Úجؤان
اŸاضسي والفا— سسبتم Èا÷اري ،حسسبما أاسستفيد لدى
ﬁافظة الغابات.
و“ث- -لت ه- -ذه اÿسس- -ائ -ر ‘ أازي -د م -ن  38ه-ك-تارا من
الشسجار الغابية أاغلبها من الصسنؤبر ا◊لبي والكاليتؤسص
و 24هكتارا من األدغال وأاك Ìمن  7هكتار من األحراشص
وفق مصسلحة حماية النباتات وا◊يؤانات.
وقد مسست أالسسنة النÒان تسسع بلديات على غرار غابة
ع -ق -ب-ؤب ب-ب-ل-دي-ة الصس-فصس-اف وغ-اب-ات سس-ت-ي-دي-ا وسس-ي-دي
ÿضسر وحجاج وخ Òالدين ومزغران وصسيادة والسسؤافلية
وغÒها.
“ت السسيطرة على هذه ا◊رائق ‘ فÎات متفرقة
وّ
منها من Œاوزت السساعات األو ¤من صسباح اليؤم اŸؤا‹
ع-ل-ى غ-رار ح-ري-ق غ-اب-ؤ سس-ت-ي-دي-ا ب-فضس-ل ت-دخ-ل مصس-ال-ح
الغابات وا◊ماية اŸدنية والبلديات وتطؤع اŸؤاطن.Ú
للتذك ،Òفقد جندت مصسالح الغابات Ÿسستغا ‘ Âإاطار
حملة مكافحة حرائق الغابات Ÿؤسسم  2017زهاء 285
عؤن منها  24عؤنا مؤسسميا يقؤمؤن بحراسسة وتنظيف
الغابات و 180عام Óمؤزع Úع 18 Èورشسة تنشسط داخل
اŸسس-اح-ات ال-غ-اب-ي-ة ‘ إاط-ار الÈام-ج ال-ت-ن-م-ؤي-ة للقطاع،
حيث Áكنهم التدخل ‘ حالة نشسؤب حريق.
ك- -م- -ا ” ت -ؤف 12 Òب-رج-ا ل-ل-م-راق-ب-ة ب-غابات اŸنطقة
الشس -رق -ي -ة ع -ل -ى غ-رار «ال-ف-ن-ار» و»الشس-ؤاشس-ي» و»سس-داوة»
وعشسرة فرق متنقلة تضسم  36عؤنا مزودة بالعتاد الÓزم
ل -ل -ت -دخ -ل السس-ري-ع م-ع تسس-خ Òخ-مسص سس-ي-ارات لÓ-ط-ف-اء
Ãجمؤع  45عؤنا ،فضس Óعن أازيد من  100شساحنة وجرار
مزودة بصسهاريج .يشسار إا ¤أانّ حملة مكافحة حرائق
الغابات “تد من الفا— يؤنيؤ إا 31 ¤أاكتؤبر مع إامكانية
“ديدها ‘ حال مؤجة ا◊ر ،حسسب نفسص اŸصسدر.
لÓشسارة ،فقد تسسبّب  88حريقا للغابات بؤلية مسستغاÂ
خÓل العام اŸنصسرم ‘ إاتÓف أاك Ìمن  188هكتارا ،مع
العلم أان الÌوة الغابية باŸنطقة تÎبع على مسساحة تفؤق
 32 . 700هكتار.
.إاتÓف أازيد من  200هكتار
من الغابات بقسسنطينة
أات- -ل- -فت أالسس- -ن- -ة ال -ل -هب  216,5ه -ك -ت -ارا م-ن ال-غ-اب-ات
بقسسنطينة ،وذلك خÓل شسهر أاوت األخ ،Òحسسبما أافاد به
يؤم السسبت أاحد إاطارات ﬁافظة الغابات.
وأاوضسح رئيسص مصسلحة حماية النباتات وا◊يؤانات لذات
اÙافظة بالنيابة علي زغرور ،بأانّ هذه الرقعة تتضسمن
 78ه-ك-ت-ارا م-ن األشس-ج-ار ال-غ-اب-ي-ة ت-تشس-ك-ل م-ن الصس-نؤبر
ا◊لبي والكاليتؤسص و 84 ، 5هكتار من أاشسجار مغروسسة
حديثا و 54هكتار أاخرى من األحراشص.
و‚مت هذه األضسرار عن اندلع  11حريقا ” إاحصساؤوها

ع Èغابات كل من جبل الؤحشص (قسسنطينة) و◊دادج
ببلدية ابن باديسص وقصسر هÓل ببلدية ديدوشص مراد وكذا
بذراع الناقة ببلدية اÿروب ،حسسب ذات اŸصسدر ،مذّكرا
بأان  3حرائق فقط أادت إا ¤اتÓف  17هكتار خÓل
أاغسسطسص  .2016وقد سسخّرت ذات اŸصسالح ‘ إاطار
مكافحة حرائق الغابات  100عؤن منهم  37عؤنا ‘
التدخÓت األولية الذين يسسهرون على مراقبة وحماية
الÎاث الغابي اÙلي ،حسسب ذات اŸسسؤؤول.
واسستنادا لذات اŸصسدر ،فإان ا◊ريق األك Ìخطؤرة كان
ذلك الذي اندلع بغابة قصسر هÓل بأاعا‹ منطقة ديدوشص
مراد ،حيث أاتت أالسسنة اللهب على  84هكتار من األشسجار
الغابية .وذكر رئيسص ذات اŸصسلحة بالنيابة ،أاّنه ”ّ
تسس-ج-يل  20ح-ري-ق-ا ل-ل-غ-اب-ات ب-ؤلي-ة قسس-ن-طينة أادت إا¤
اتÓف  316هكتارا ،وذلك منذ مطلع يؤنيؤ األخ.Ò
..و 18هكتارا من الغطاء الّنباتي
بغابة الدولة ببلزمة
أاتى حريق شسبّ أامسص ا÷معة بغابة الدولة بلزمة بؤلية
باتنة على  18هكتار من الغطاء النباتي ،حسسبما أاكده
اŸكلف باإلعÓم والتصسال لدى مديرية ا◊ماية اŸدنية
زه Òنكاع.
وأاوضسح ذات اŸصسدر لـ «وأاج» ،أاّنه ” Œنيد  9آاليات
ل-ل-ت-دخ-ل وف-ري-ق ت-اب-ع ل-ل-رت-ل اŸت-ن-ق-ل بإاجما‹  41عؤن
يتقدمهم اŸدير الؤلئي إلطفاء هذا ا◊ريق الذي اندلع
Ãن -ط -ق -ة ح -ؤز ت -غ-ري-بت .وأاشس -ار اŸك -ل -ف ب-العÓ-م
والتصس -ال Ãدي -ري -ة ا◊م -اي -ة اŸدن -ي -ة إا ¤أاّن «ع -م -ل -ي-ة
اإلطفاء دامت  7سساعات كاملة ومكن التدخل السسريع
ألعؤان ا◊ماية اŸدنية من ا◊يلؤلة دون انتشسار إا¤
أاطراف هاته الغابة الكثيفة».
وذكر نكاع بأانّ «حرائق أاخرى سسجلتها مصسالح ا◊ماية
اŸدن -ي -ة خ Ó-ل ال -ي -ؤم األول م-ن ع-ي-د األضس-ح-ى أاغ-ل-ب-ه-ا
بالغابات ا◊ضسرية القريبة من اŸناطق السسكانية بكل من
اŸعذر ووادي الشسعبة ،وكذا ايشسعلي بالناحية ا÷نؤبية
Ÿدينة باتنة».

..واسستÓم  3فنادق جديدة
قبل نهاية السسنة ا÷ارية
سسيتم قبل نهاية العام  2017بؤلية باتنة اسستÓم فنادق
ج -دي -دة ،حسس -ب -م -ا ع -ل-م م-ن م-دي-ر السس-ي-اح-ة والصس-ن-اع-ة
التقليدية رياضص دحما.Ê
واسستنادا لذات اŸسسؤؤول ،فإان الطاقة اإلجمالية لهذه
اŸرافق السسياحية التي تؤجد كلها Ãدينة باتنة باسستثمار
خاصص تصسل إا 154 ¤غرفة بـ  308سسرير منها فندق واحد
يتسسع لـ  110غرف بـ  220سسرير.
أاما اŸشساريع السستثمارية ا÷اري ا‚ازها حاليا عÈ
الؤلية ،فتقدر بـ  12فندقا بسسعة  738غرفة ،أاي ما يعادل
 1476سسرير ،حسسبما أاضسافه ذات اŸصسدر.
ويصسل عدد الفنادق التي هي حاليا قيد السستغÓل عÈ
الؤلية إا 11 ¤مؤؤسسسسة فندقية ،منها Ã 6دينة باتنة بسسعة
إاجمالية تصسل ا 391 ¤غرفة بـ  798سسرير ،حسسبما أاشسار
وت-ت-ؤّق-ع مصس-ال-ح م-دي-ري-ة السس-ي-اح-ة
إال -ي -ه دح -م-ا.Ê
والصسناعة التقليدية أان يسساهم دخؤل الفنادق ا÷اري
ا‚ازها حاليا ع Èالؤلية ‘ تدعيم اŸؤؤسسسسات الفندقية
اŸسستغلة ،وكذا سسد النقصص اŸلحؤظ الذي تشسهده حاليا
باتنة ‘ هذا اŸيدان.

’ليم
تبسسة تهتز على ا◊دث ا أ

هÓك  3أاطفال ‘ حريق موقد
شصواء ببلدية العاتر
هلك  3أاطفال تÎاوح أاعمارهم ب 4 Úو 8سسنؤات ‘ حريق
مؤقد شسؤاء ببلدية العاتر اول امسص Ãدينة بئر العاتر
(تبسسة) ،حسسبما أافاد به لـ «وأاج» قائد الؤحدة الثانؤية
للحماية اŸدنية Ãدينة بئر العاتر مÓزم أاول عصسام
بؤنؤارة .وأاوضسح ذات اŸصسدر ،أاّن ا◊ريق وقع عندما
كان الضسحايا الصسغار يشسعلؤن النار ‘ مؤقد للشسؤاء ‘
ثا Êأايام عيد األضسحى ،وذلك بحي النبكة Ãدينة بئر
العاتر .وأاشسار قائد الؤحدة الثانؤية للحماية اŸدنية إا¤
أان الضسحايا الثÓث الذين ” نقلهم على جناح السسرعة
من طرف أاهاليهم ،تؤ‘ اثنان منهم Ãسستشسفى «التيجاÊ
هدام» ببئر العاتر ،فيما لقي الثالث مصسرعه أاثناء –ؤيله
إا ¤اŸركز السستشسفائي ا÷امعي «ابن رشسد».
وحسسب شسهؤد عيان ،فإان هÓك هؤؤلء األطفال يعؤد
أاسساسسا ا ¤اسستعمالهم مادة البنزين لتشسغيل مؤقد الفحم
لتناول الشسؤاء.
وقد فتحت اŸصسالح اıتصسة إاقليميا –قيقا Ÿعرفة
اÓŸبسسات واألسسباب ا◊قيقية لهذا ا◊ادث األليم.

اعت Èرئيسس ا÷معية الوطنية لتنمية الصسبار «الت Úالشسوكي» ﬁمد ﬁمدي بسسوق أاهراسس ،بأان كل العوامل والشسروط متوفرة من أاجل ا’رتقاء بغراسسة الت Úالشسوكي
إا ¤مصساف الشسعب الفÓحية.

وأاوضسح رئيسص ذات ا÷معية التي تتخذ
من غرفة الفÓحة لسسؤق أاهراسص مقرا
ل- -ه- -ا لـ «وأاج» ،ب- -أان «ك- -ل ع- -ؤام -ل ارت -ق -اء
غراسسة وتطؤير واسستغÓل الت Úالشسؤكي
ضسمن الشسعب الفÓحية على غرار ا◊ليب
وا◊بؤب متؤفرة» ،بفضسل «الرقعة الكبÒة
التي تصسل إا 50 ¤أالف هكتار من هذه
الفاكهة على اŸسستؤى الؤطني» ،حسسب
اÙاف -ظ -ة السس -ام -ي -ة ل-ت-ط-ؤي-ر السس-ه-ؤب
ووج- -ؤد ع- -دد «م- -ع -ت Èم -ن ﬁؤ‹ ال -تÚ
الشسؤكي ومصسدرين له وŸشستقاته».
وأاّكد رئيسص ذات ا÷معية الؤطنية التي
ت - -أاسسسست م- -ط- -ل- -ع ن- -ؤف- -م 2015 Èعلى
«األهمية والدور القتصسادي الكب Òلهذه
الفاكهة لتكؤن شسعبة مسستقلة بذاتها».
وسس -ي -م -ك-ن «الرت-ق-اء ب-ه-ذه ال-غ-راسس-ة إا¤
مصس -اف الشس-عب ال-فÓ-ح-ي-ة ب-ا÷زائ-ر م-ن
ال -ت-ع-ري-ف ب-ه-ذه ال-ن-ب-ت-ة واسس-ت-ف-ادت-ه-ا م-ن
برامج تنمؤية Ãختلف الصسيغ ودخؤلها ‘
ب -رام -ج ال -ت -ك-ؤي-ن واإلرشس-اد وخ-ل-ق الÌوة
فضس  Ó-ع -ن اسس -ت -ح-داث م-ن-اصسب شس-غ-ل»،
حسسبما “ت اإلشسارة إاليه .
ويسس -ع -ى مسس -ؤؤول -ؤ ا÷م -ع-ي-ة إا ¤تشس-ج-ي-ع
ال- -فÓ- -ح Úم- -ن أاج -ل الن -خ -راط ضس -م -ن
تعاونيات فÓحية للنهؤضص بهذه الفاكهة
‘ ›ال اإلن- - - - -ت - - - -اج وا÷م - - - -ع
وال-ت-ح-ؤي-ل وال-تسس-ؤي-ق ،ك-ما
ه - -ؤ م- -ع- -م- -ؤل ب- -ه ‘
ت-ع-اون-ي-ة «تؤبالتاك
ا÷زائ - - -ر» ال- - -ت- - -ي
ت- -نشس- -ط Ãن- -ط -ق -ة
ال -نشس -اط -ات ب -ب -ل-دي-ة
سس - - -ي - - -دي ف- - -رج بسس- - -ؤق
أاه -راسص ،وه -ي ال -ؤح -دة ال -ت-ي
دخلت حيز اÿدمة مؤؤخرا واıتصسة
‘ إانتاج زيت بذور الت Úالشسؤكي وخل

ال -ه-ن-دي ،و–صس-لت م-ؤؤخ-را ع-ل-ى شس-ه-ادة
م-ط-اب-ق-ة ل-ل-م-ؤاصس-ف-ات ال-دول-ية اÿاصسة
ب -تسس-ؤي-ق ه-ذا اŸن-ت-ؤج م-ن ط-رف م-ك-تب
عاŸي فرنسسي ﬂتصص.
وباإلضسافة إا ¤ذلك ،سستسسمح هذه الؤحدة
ال- -ت- -ي ت- -ن- -درج ‘ إاط- -ار سس- -ي- -اسس- -ة وزارة
الفÓحة والتنمية الريفية لÎقية منتجات
اŸؤط -ن  -ب -ال -رف -ع م-ن مسس-ت-ؤى م-ع-يشس-ة
ال-فÓ-ح Úواسس-ت-غÓ-ل-ه-ا ك-زراع-ة بديلة ‘
اŸن- -اط- -ق ا÷اف- -ة وشس -ب -ه ا÷اف -ة حسسب
السسيد ﬁمدي ،مشسÒا إا ¤أان ولية سسؤق
أاهراسص تعد من ب Úالؤليات الرائدة ‘
إان- -ت- -اج ال- -ت Úالشس- -ؤك- -ي ،ح- -يث ت- -ؤسس -عت
اŸسساحة من هذه الزراعة إا 10 ¤آالف
ه -ك -ت -ار م-ن ب-ي-ن-ه-ا  4200ه-ك-ت-ار ببلدية
سسيدي فرج ا◊دودية.
وأاشس -ار السس -ي -د ﬁم -دي ا ¤أان ال -ه -ك-ت-ار
الؤاحد من الت Úالشسؤكي ينتج ما ب120 Ú
قنطار إا 200 ¤قنطار عند اعتماد عملية
السسقي ،مضسيفا بأانه من شسأان هذه الؤحدة
تؤف 30 Òمنصسب عمل قار وحؤا‹ 200
منصسب مؤسسمي ،إا ¤جانب خلق فرصص
ع -م -ل ل-ل-م-رأاة ال-ري-ف-ي-ة داخ-ل
مزارع

الت Úالشسؤكي.
ومن شسأان هذه الؤحدة كذلك اأن تخلق
نشس -اط -ا اق -تصس -ادي -ا ج -دي -دا ب -ال -ب-ل-دي-ات
ا◊دودي - -ة ب- -ه- -ذه ال- -ؤلي- -ة ق- -ادر ع- -ل- -ى
اسستحداث مناصسب شسغل قصسد مكافحة
ظاهرة التهريب وجعل من الت Úالشسؤكي
وسسيلة فعالة للتنمية اŸسستدامة ل سسيما
م -ع وج-ؤد سس-ؤق أاسس-ب-ؤع-ي ل-ل-ت Úالشس-ؤك-ي
ببلدية الؤنزة بتبسسة اÛاورة.
وق -د ب -ادرت ا÷م -ع -ي -ة وب -ال -ت -نسس -ي-ق م-ع
اÙاف -ظ -ة السس -ام -ي -ة ل-ت-ط-ؤي-ر السس-ه-ؤب
ب -ت -ن -ظ -ي -م ال -ع -ي -د ال -ؤط -ن -ي األول ل -ل-تÚ
الشسؤكي ،الذي احتضسنته ولية تبسسة يؤمي
 24و 25أاوت األخ.Ò
وأاوصسى اŸشساركؤن ‘ اأشسغال هذا العيد
الؤطني الذي حضسره عدد من الفÓحÚ
ومنتجي وﬁؤ‹ الت Úالشسؤكي اإ ¤جانب
اŸع -ه-د ال-ت-ك-ن-ؤل-ؤج-ي لÎب-ي-ة ا◊ي-ؤان-ات
Óرشس-اد
ل-ؤلي-ة م-ي-ل-ة واŸع-ه-د اا÷ه-ؤي ل -إ
ال-فÓ-ح-ي ب-قسس-ن-ط-ي-ن-ة وج-ام-ع-ات كل من
ع -ن -اب-ة وب-ج-اي-ة وت-ل-مسس-ان بضس-رورة خ-ل-ق
حركية اقتصسادية وفضساء لتبادل اÈÿات
ب ÚاÙؤل ÚواŸنتج.Ú
و” خÓل
ذات

اللقاء التأاكيد على التعريف بتكنؤلؤجيات
–ؤي -ل ال -ه -ن -دي وت -ط -ؤي-ر اسس-ت-غÓ-ل-ه ‘
صس- -ن- -اع -ة أاع Ó-ف اŸؤاشس -ي ،فضس  Ó-ع -ن
تشس -ج -ي -ع اسس -ت -غ Ó-ل -ه ك -زراع -ة ب -دي-ل-ة ‘
اŸناطق ا÷افة وشسبه ا÷افة ،فضس Óعن
تشسجيع الصسناعة اÙلية Ÿشستقاته سسؤاء
‘ اÛال ال - -غ - -ذائ - -ي أاو الصس- -ي- -دل Êأاو
الصسناعة التجميلية.
واأشس -ار السس -ي -د ﬁم -دي ب -أان م -ن ضس -م-ن
أاه- -داف ه -ذه ا÷م -ع -ي -ة «ال -ت -نسس -ي -ق م -ع
الهيئات لؤضسع برنامج وطني للغراسسة»
و»ت -ف -ع -ي -ل-ه-ا Ùارب-ة ال-تصس-ح-ر» و»ج-ع-ل
غراسسة الت Úالشسؤكي فÓحة متكاملة»
فضس Óعن تصسنيف أانؤاع الت Úالشسؤكي
اŸؤج- -ؤدة ‘ ا÷زائ- -ر ب- -ال- -ت- -نسس -ي -ق م -ع
ال- -ؤزارة ال- -ؤصس- -ي- -ة» و»إاشس- -راك ا÷ام -ع -ة
واأصس -ح -اب اÈÿات ل -ت -جسس -ي -د ال -ب-ح-ؤث
العلمية ‘ اŸيدان» .
وتهدف ذات ا÷معية أايضسا إا« ¤بحث
وتطؤير التقنيات اÿاصسة بغراسسة التÚ
الشس -ؤك -ي وت -ط -ؤي -ره» و»ت -ن -ظ -ي -م ورشس-ات
ومعارضص ع Èعديد الؤليات» ،إا ¤جانب
«حث و–فيز السسلطات على جعل الصسبار
شس-ع-ب-ة فÓ-ح-ي-ة ك-ب-اق-ي الشسعب» و»اقÎاح
يؤم وطني للت Úالشسؤكي» و»إانشساء مزارع
‰ؤذجية للت Úالشسؤكي».
ول- -دف- -ع ه- -ذه ال- -زراع- -ة اع- -ت- -م -دت
سس - -ل - -ط - -ات ولي - -ة سس- -ؤق أاه- -راسص
ا◊دودي -ة اسسÎات -ي-ج-ي-ة ت-ه-دف
أاسساسسا إا ¤تؤسسيع رقعة غراسسة
هذه الفاكهة التي تتؤزع حاليا
ع 7000 Èهكتار لتصسل إا15 ¤
أالف هكتار لسسيما باŸناطق
ا÷ن -ؤب-ي-ة ل-ل-ؤلي-ة ع-ل-ى غ-رار
ب - - -ل - - -دي- - -ات ت- - -ارق- - -الت ووادي
الكباريت وسسيدي فرج.

اإلثنين  ٠٤سشبتمبر  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ١٣ذي الحجة  ١٤٣٨هـ
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لنششاء
ب Úالكتابة وا إ

١٧٤٣٠

15

ح Úتطرح ا◊داثة مصصطلحا غريبا عن اإلبداع

ه -ذه ال -ع Ó-ق -ة ب-دت ال-ك-ت-أب-ة وه-ي ت-ت-وسّش -ط
قراءت :Úقراءة قبلية –دث على مسشتوى
اÿواط-ر وال-ف-ك-ر ،ت-ت-ف-حصص ا◊ي-أة واأح-وال
بقلم :
النأسص ومعأرفهم .وقراءة بعدية موكول اإليهأ
د  /حبيـــــب
فك ا◊رف واسشتخراج مكنونه ،اعتمأدا على
مونسشـــــــــــــي
مأ يرسشب ‘ النفسص من اإيحأءات اŸكتوب
جامعة سشيدي
من جهة ،وعلى مأ يعمر النفسص من معأرف
بلعبـــــــــــــاسس
واأح- -وال م- -ن ج -ه -ة ث -أن -ي -ة .وشش -ت -أن م -أ بÚ
القراءت Úمن فروق .اإذ الأو ¤تدtبر وتفtكر،
واسش -ت -خ -راج ل -ل -م -ع-أ Êم-ن م-ع-أدن-ه-أ الأو،¤
لنششاء» أاصشوب وبحث Ÿأ يوافقهأ من األفأظ تنمّ عنهأ .اأمأ
رÃا كان مصشطلح «ا إ
الثأنية فتأبعة تألية تنتظر من اÿط البوح
اصش-طÓ-ح Áك-ن اسش-ت-ع-ماله للحديث
بسشره اأول ،ثم تضشفي عليه من مكنونأتهأ
ع -ن «ال -ك -ت -اب -ة» ،أ
لن ال -ك -ت -اب -ة اإ‰ا الزيأدة التي يقتضشيهأ النصص ،والتي يحملهأ
ت -ف -ي-د ‘ م-ع-ن-اه-ا اŸب-اشش-ر ال-تسش-ج-ي-ل اأصشألة دون الإفصشأح عنهأ.
واÿط الذي من ششأانه تدوين القول اأمأ التقأبل ب Úالكتأبة والقراءة ،فمردود اإ¤
لنشش - - - -اء» إا ¤اآليأت كل واحدة منهأ ،اإذ –تأج كل واحدة
وحسشب .وي - - - -ذهب «ا إ
اإ‰ ¤ط خأصص من ا÷هد والجتهأد واإ¤
م -ع-ن-ى ال-ت-ك-وي-ن واÿل-ق ،ف-ق-د ج-اء هيئة خأصشة من التلقي والتقبل .ول Áكن
لنششاء مصشدرا أ
ا إ
لنششأا ،وأانششأا مزيد صشرف اآليأت هذه اإ ¤تلك .واإ‰أ اختصشأصص
نششأا بالتعدية ،وفيه معنى التكوين ك -ل واح -دة م -ن-ه-أ ب-أل-ذي ي-واف-ق-ه-أ ،ويسش-م-ح
ب - -أم - -ت- -داده- -أ ‘ ›أل- -ه- -أ اÿأصص ع- -ط- -أء
والرتفاع والسشمو.
وطواعية .واإذا عدنأ اإ ¤الإنششأء Ÿسشنأ منه
الششرط الذي يلتفت اإ ¤البنأء ،وك أن الهم ‘
وك  -أّن اŸنشش -ئ ي -ع -م -د اإ ¤م-واد ي-ت-خÒه-أ الإنشش -أء ال -رف َ-ع وح -ده‡ ،أ ي -وح -ي ب -وج -ود
ليصشنع منهأ جديدا يبدعه على غ Òهيئة اŸواد حأضشرة ب Úيدي اŸنششئ ،يتخ Òلهأ
سشأبقة ،واإ‰أ يصشنع ذلك اسشتنأدا اإ ¤تصشور الكيفيأت التي تنأسشبهأ لقيأم النشصء ،وك أن
خأصص يختمر ‘ ذاته فيكون له منه الصشنيع الأمر يتعلق Ãسشأر تعليمي ابتدائي ،يرuوضص
الذي يجسشد رغبته ،والششكل الذي ينأسشب اŸتعلم على امتÓك الآلة الكتأبية من خÓل
ّ
م -ق -ول -ت -ه ،واإذا ك -ن -أ ال -ي -وم ن -غ-ل -ب اصش-طÓ-ح التجريب ،واŸعأودة واŸكأبدة ،اأمأ الكتأبة
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الكتأبة ،فÓأن الكتأبة غدت ت
فتتجأوز ذلك التحديد لبتغأئهأ صشفة العلم،
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Ãع -أن -ي -ه السش -أل -ف -ة ،وتضش -ي -ف
وÙأولتهأ اسشتقطأب مأ لÓإنششأء من معنى،
الإشش -أرات واÓŸح -ظ -أت ال -ت -ي ي -ل -ق -ي ب -ه -أ ثم تزيد عليه ذلك الهم القأئم وراء –ديد
الكتأب على مر العصشور ،فتششكل ‘ نهأية قوان« Úا◊رفة» من مبتداهأ اإ ¤منتهأهأ،
اŸط -أف م -أ يشش -ب -ه ال-ق-واع-د ال-ت-ي ي-ت -أسشسص اإن كأن لهأ منتهى تقف عنده.
عليهأ «علم الكتأبة».
كمأ تقف الكتأبة من نأحية اأخرى ‘ مقأبل
اأشصكال جديدة للفعل التّواصصلي
«القراءة» ،قيأم تششأكل وتقأبل ‘ اآن .اأمأ
التششأكل فÓأن الكتأبة ‘ حقيقة اأمرهأ نتأج
قراءة قبلية ششأءت لنفسشهأ اأن تتجسشد ‘ واإذا اأخ -ذن -أ ‘ حسش -ب -أن -ن -أ ط -ب-ي-ع-ة ال-عصش-ر،
ا◊رف ،واأن Œع - - -ل حصش- - -أده- - -أ ‘ اÿط .وال -ذائ -ق -ة اŸت-ح-ول-ة ،واŸق-أصش-د اŸت-وخ-أة
وال -ك -ت -أب -ة م-ن ه-ذه ال-وج-ه-ة ت-ق-ي-ي-د ل-ق-راءة وراء الفعل الكتأبي ،ششككنأ ‘ اŸنتهى الذي
ج-م-عت حصش-ي-ل-ت-ه-أ ‘ اŸك-ت-وب .اإذا ت -أم-ل-ن-أ سشوف تقف عنده الكتأبة .بل ُتحتuم علينأ

طبيعتهأ اŸنفتحة الإقرار بوجوب ترك بأب
الجتهأد مفتوحأ على مصشراعيه ،تتجدد من
ج Ó-ل -ه ق -واع -ده -أ وشش -روط-ه-أ .خ-أصش-ة واأن
عصشر ا◊أسشوب ،والصشورة ،والصشوت ،يتهدد
ال -ن -م -ط ال -ق -د ،Ëوي -ق-دم ب Úي-دي-ه اأشش-ك-أل
ج-دي-دة ل-ل-ف-ع-ل ال-ت-واصش-ل-ي السش-ري-ع .ب-ي-د اأن
جوهر الكتأبة يظل قأئمأ ،حتى واإن اأخذت
الصشورة اŸتحركة النأطقة حيزا خطÒا ‘
حيأة النأسص ،اإذ وراء كل صشورة وصشوت كتأبة
من نوع خأصص .وقد ل يطرح هذا التصشور
مصش Òالكتأبة والقراءة ‘ مسشتقبل الأيأم،
ول ششكل الكتأب وكيفية القراءة! ولكن فعل
الكتأبة سشيظل ‘ جوهره قأئمأ على عÚ
الششروط التي اأسشسشته من ذي قبل ،حتى واإن
حملت اقتضشأءات التقدم ششيئأ من التحوير
والتلوين .لأّننأ مأ زلنأ نششهد طغيأن اŸكتوب
‘ الكتب ،واÓÛت والصشحف ،ومأ زلنأ
نشش -ه-د ح-أج-ة الصش-ورة اإ ¤ال-ت-ع-ل-ي-ق ال-قصشÒ
والطويل .ومأ زلنأ نرى حأجة الصشوت اإ¤
ال-رسش-م واÿط.وع-ن-دم-أ ن-ق-ف ع-ل-ى ال-ك-تأبة
ع -ن -د ع-ل-م-أئ-ن-أ اŸت-ق-دم ،Úل ن-ق-ف ع-ل-ي-ه-أ
وك أنهأ الفعل العأدي العملي اليومي ،الذي
Œري به الأقÓم اليوم .ولكنّنأ ‚د مأ يششبه
الأخ Ó-ق ال -ت-ي ي-ت-خّ-ل -ق ب-ه-أ اŸرم-وق-ون م-ن
ال -ن -أسص ،ك  -أّن ال -ك -ت -أب -ة درج -ة ي -رق -ى اإل-ي-ه-أ
ال-ط-أﬁون اإ ¤السش-ت-واء والك-ت-م-أل ،وب-ه-ذا
تخرج الكتأبة عن كونهأ الفعل اŸمأرسص على
سش -ب -ي -ل ال -ع -أدة وا◊أج -ة ،اإ ¤ال -ف -ع -ل ال-ذي
يسشتكمل اŸروءة والششهأمة .فهي بذلك حلية
تنضشأف اإ ¤صشأحبهأ تزuينه ،وŒعل له مكأنة
‘ السش-ل-م الج-ت-م-أع-ي،ل Ãع-ن-ى «ا◊رف-ة»،
ولكن Ãعنى الدرجة الأخÓقية التي يصشبو
اإليهأ اŸتخّلقون ‘ كل اأطوار العمر.

الكاتب وحده القادر
على ترجمة اأحوال غÒه
وليسص اأدل على ذلك من وصشية اأب لولده ‘
ذلك ال- -زم- -أن ،ف -ق -د روى اب -ن ع -ب -د رب -ه ‘
«عقده الفريد» اأن بعضص اŸهألبة قأل لولده:
«تزيوا بزي الكتأب ،فأإن فيهم اأدب اŸلوك،
وت -واضش -ع السش -وق -ة» ،وك  -أن ال -ك-ت-أب-ة وح-ده-أ

قأدرة على جمع اŸرتبت ‘ Úنفسص واحدة:
فمن جهة تكسشب صشأحبهأ اأدب اŸلوك ،لأن
الكأتب وحده القأدر على معرفة اأحوالهم،
ودرج -أت األسش -ن -ت -ه -م ،وك -ي -ف -ي -ة م -ن-أدم-ت-ه-م،
واأسش-أل-يب ال-ت-ح-دث اإل-ي-ه-م ‘ اأح-وال ال-رضش-أ
وال- -غضشب .و ي- -ع- -رف م- -ق- -أم- -أت -ه -م ‘ ا◊ل
والÎحأل .لأنه من خÓل الكتأبة على اطÓع
مسشتمر بأآداب اŸلوك عربأ وعجمأ ،ششيوخأ
وششبأنأ ،فهو Ãعرفته تلك يششأطرهم نصشيبأ
متميزا من ملَكَيتهم .بل قد يحصشل له من
فنه مأ يجعله يتخ Òمن الصشفأت مأ تضشيق
عنه نفسص الواحد منهم .فقد روى اأحمد بن
ﬁمد قأل « :كنت عند يزيد بن عبد الله
اأخى ذبيأن ،وهو Áلي على كأتب له ،ف أعجل
ال -ك -أتبَ وَد اَر ك ‘ الإم Ó-ء ع -ل-ي-ه ،ف-ت-ل-ج-ل-ج
لسشأن قلم الكأتب عن تقييد اإمÓئه ،فقأل
له :اأكتب يأ حمأر! فقأل له الكأتب :اأصشلح
الله الأم ،Òاإنه Ÿأ هطلت ششأآبيب الكÓم،
وتدافعت سشيوله على حرف القلم ،كّل القلم
ع -ن اإدراك م -أ وجب ع -ل -ي -ه ت -ق-ي-ي-ده .ف-ك-أن
حضشور جواب الكأتب اأبلغ من بÓغة يزيد،
وق - -أل ل - -ه ي- -وم- -أ وق- -د مّ- -ط ح- -رف- -أ ‘ غÒ
م -وضش -ع-ه :م-أ ه-ذا؟ ق-أل :ط-غ-ي-أن ‘ ال-ق-ل-م!
وبÓغة الكأتب ‘ هذا اŸقأم ،اأرفع اأدبأ من
ب Ó-غ -ة الأم Òال -ذي رّخ -صص ل -ن -فسش -ه وصش-ف
الكأتب بأ◊مأر ،بيد اأن ذلك  ⁄يغ Òششيئأ
م -ن ه -ي -ئ -ة ال -ك -أتب ،ورÃأ وج -دن -أ ‘ ال -رد
اŸق -رون بـ «اأصش -ل -ح ال -ل -ه الأم »Òشش -ي-ئ-أ م-ن
الحتقأر ،لأن العبأرة التي تلت ذلك اإ‰أ
ك -أنت م -ن ق -ب -ي-ل ال-ت-ع-ريضص ب-بÓ-غ-ة الأم،Ò
وك أنه يقول له :اإن السشÎسشأل ‘ القول ليسص
وق- -ف- -أ ع- -ل -يك وح -دك ! وق -د ك -أن ‘ «م -ط
ا◊رف» حسش-ن ت-خ-لصص ،ي-ع-رضص ب-أل-ط-غ-يأن:
اإمأ طغيأن الأم Òوتطأوله على كأتبه ،واإمأ
حركة اليد وقد اأضشجرهأ توا‹ الإمÓء.
و‘ موقف الكأتب مأ يفسشر التواضشع الذي
ذكره اŸهلبي قب ،Óلأن الكأتب مهمأ ارتفع
‘ ›لسش- - -ه ،وج- - -ألسص الشش - -ري - -ف ،والأم،Ò
ي- -ت- -ذك- -ر دوم -أ اأن -ه م -ن ع -أم -ة ال -ن -أسص ،واأن
صشنأعته هي التي اأوجبت له ذلك اÛلسص،
واأن تواضشعه فيه ،و‘ غÒه من اÛلسص،
ل -يسص خضش -وع -أ ول خ -ن -وع -أ ،ول ج -ري-أ وراء
رزق ،واإ‰أ هو «تواضشع» وحسشب.
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مؤوشسرات نهاية ا◊رب ؤ بداية السسÓم

““داعشش““ يحتضسر و ا◊ياة تدّب من جديد ‘ سسوريا

يعرف الوضسع ‘ سسوريا ““تطورا إايجابيا““ بحسسب مسسؤوؤل Úؤمتتبع Úللوضسع ‘ ظل ظهور بوادر ’نفراج قريب با◊ديث عن
حل سسياسسي لÓزمة ،ؤ–قيق تقارب ‘ اŸطالب ب Úا◊كومة ؤاŸعارضسة ‘ ؤقت تتحضسر فيه ا’طراف اŸشساركة ؤالراعية
للمفاؤضسات السسورية ’نطÓق ا÷ولة السسادسسة ‘  14سسبتم Èا÷اري بالعاصسمة الكازاخسستانية أاسستانا.
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اعتÈؤه Ãثابة التنفيذ
الفعلي Ÿشسرؤع إاسسرائيل
الكـــــــــÈى

قال الرئيسس السسؤري بشسار ا’سسد ‘
وقت سسابق ،أان الؤضسع ‘ سسؤريا
أافضس- -ل ‡ا ه- -ؤ ع- -ل- -ي- -ه ‘ ال -ع -راق
مؤضسحا بأان ا◊رب أاكسسبت الشسعب
السس - - - -ؤري Œانسس - - - -ا أاكÌي وه - - - -ذا
ال - -ت - -ج - -انسس ه - -ؤ أاسس - -اسس ال - -ؤح- -دة
الؤطنية.
و‘ السس - - -ي - - -اق ذات - - -ه ،أاك - - -د وزي- - -ر
اÿارج -ي -ة الÎك -ي -ي م-ؤل-ؤد شس-اويشس
أاوغلؤ أان اأ’وضساع ‘ سسؤريا خÓل
ال- -ع- -ام ا◊ا‹ ““أافضس -ل م -ن -ه -ا ال -ع -ام
اŸاضسي““ ،وكان مندوب روسسيا الدائم
لدى اأ’· اŸتحدة فاسسيلي نبينزيا
ق- -د صس- -رح ب- -ؤج- -ؤد ““ب -ؤادر تسس -ؤي -ة
سسياسسية باتت تلؤح ‘ ا’فق““ ◊ل
ا’زمة السسؤرية قائ Óإانه ““’ يزال
ه- -ن -اك أام -ل ب -ا’ن -ت -ق -ال إا ¤ط -ري -ق
ال -تسس -ؤي -ة السس -ي -اسس -ي -ة السس -ري -ع -ة ‘
سسؤريا““ كما شسدد على أانه ““ ⁄يعد
من اŸمكن عدم اإ’قرار Ãا يجري
من تغÒات إايجابية على اأ’رضس ‘
سسؤريا““.

جولة سسادسسة من اŸفاوضسات
ك -م -ا أاج-م-ع م-ت-ت-ب-ع-ؤن Ÿا ي-ج-ري ‘
سسؤريا منذ سسنؤات على أان الؤضسع
يتقدم بشسكل إايجابي ،وأان ا’زمة
أاضس- -حت أاك Ìوضس- -ؤح -ا ل -ل -م -ج -ت -م -ع
الدو‹ ككل كما أاشساروا إا ¤وجؤد
بؤادر ◊ل سسياسسيي وتؤصسل كل من
ا◊كؤمة واŸعارضسة ا ¤اتفاق بشسأان

عدة نقاط.
ي - -أات - -ي ه- -ذا ‘ وقت أاع- -ل- -نت ف- -ي- -ه
كازاخسستان أان ا÷ؤلة السسادسسة من
اŸف- -اوضس- -ات السس -ؤري -ة ‘ أاسس -ت -ان -ا
سس -ت -ج -ري ي -ؤم-ي  14و 15سسبتمÈ
ا÷اري مشسÒة إا ¤أان اŸشسارك‘ Ú
هذه ا÷ؤلة يعتزمؤن اعتماد خرائط
م - -ن - -اط - -ق خ - -فضس ال - -تصس - -ع - -ي- -د ‘
ﬁافظتي إادلب وحمصس
ومنطقة الغؤطة الشسرقية باإ’ضسافة
إا ¤ب -حث ع -دد م -ن ال -ؤث -ائ-ق ت-خصس
أانشسطة قؤات السسيطرة على مناطق
خفضس التصسعيد ومؤاصسلة العمل على
ا’تفاق بشسأان قؤام قؤات سسيطرة ‘
إادلب.

اŸصسا◊ة تتعّزز
أاف -رجت السس -ل-ط-ات السس-ؤري-ة السس-بت
عن““ 80م-ؤق-ؤف-ا م-ع-ظ-م-هم من ريف
دمشسق ‡ن غرر بهم““ وذلك ‘ إاطار
تعزيز ““اŸصسا◊ة الؤطنية““ وÃناسسبة
عيد اأ’ضسحى اŸبارك.
و‘ اŸقابل أافرجت اŸعارضسة شسرق
سسؤريا عن  30جنديا أاسسÒا وطيار
ت -اب -ع Úل -ل -ج -يشس السس -ؤري ا÷م -ع-ة
اŸاضسي.
وتأاتي هذه اÿطؤة من ا÷انب‘ Ú
ﬁاولة إ’ثبات حسسن النية وتعميق
اŸصسا◊ات الؤطنية بهدف تذليل
ال -ع -ق -ب-ات أام-ام إاي-ج-اد ح-ل سس-ي-اسس-ي
Óزمة ‘ سسؤريا.
ل أ

هزائم ““داعشش““ تتواصسل
و‘ ال- - -فÎة ا’خÒة ح - -ق - -ق ا÷يشس
السس -ؤري ان -تصس -ارات ك -بÒة ع -ل-ى م-ا
يسسمى ب«تنظيم الدولة ا’سسÓمية
(داعشس)““ ا’ره- - -اب- - -ي و“ك- - -ن م- - -ن
السس -ي -ط -رة ع-ل-ى ع-دة م-ن-اط-ق ك-انت
خ -اضس -ع -ة ل -ه م -ث -ل ب -ل -دة ع -قÒب-ات
بريف حماة الشسرقي (وسسط سسؤريا)
اŸعقل الرئيسسي للتنظيم
ا’رهابي ومصسدر سسقؤط القذائف
ضسد ا÷يشس ‘ ريف حماة.
كما سسيطر ا÷يشس على أاربع مدن
أاخ- -رى ‘ شس- -رق ح- -م- -اة ووصس- -ل ا¤
ح -دود دي -ر ال -زور ب -ع -د م-ع-ارك م-ع
إارهابيي التنظيم ‘ شسرق حمصس.
وشس - -ن ال- -طÒان ا◊رب- -ي السس- -ؤري- -ي
غارات مكثفة على Œمعات إارهابيي
““داعشس““ ‘ مدينة معدان وجنؤبها
بريف الرقة ا÷نؤبي الشسرقيي وقرى
ع - -كشس وأام م - -ي - -ل وأاب - -ؤ ج - -ب- -يÓ- -ت
والقسسطل الشسما‹ وا÷نؤبي وبلدة
عقÒبات بريف حماة الشسرقي.

نهاية ا◊رب وبداية السسÓم
عادت ا◊ياة إا‹ طبيعتها ‘ مدينة
ال- -زب -دا Êشس -م -ال غ -رب ال -ع -اصس -م -ة
السسؤرية دمشسق ،حيث شسهدت عؤدة
سسكانها إا ¤منازلهم بعد أان غادروها
م -ن -ذ أاك Ìم -ن خ -مسس سس -ن -ؤات إاث -ر
سس - -ي- -ط- -رة ›م- -ؤع- -ات اŸع- -ارضس- -ة

هاجمت قاعدة عسسكرية قرب كيسسمايو

حرك ـ ـ ـة الشسبـ ـ ـاب اإلرهابي ـ ـة تقـت ـ ـ ـ ـل  10عسسكريـ ـ ـ ـ ـ ـ ‘ Úالصسوم ـ ـ ـ ـ ـال
قتل اك Ìمن  10جنود ‘ الصسومال امسس
ا’حد ‘ هجوم شسنه على قاعدتهم
ارهابيون ينتمون ا ¤حركة الشسباب
الدموية ‘ جنوب البÓد ،كما ذكرت
مصسادر امنية.
‘ السس - -ي - -اق ق- -ال اŸسس- -ؤؤول ا’م- -ن- -ي ‘ ه- -ذه
اŸنطقة عبدالله ﬁمد ““وقع هجؤم على قاعدة
عسس -ك -ري -ة ‘ ب-ؤل-ؤغ-ادود صس-ب-اح ا’ح-د .ه-ن-اك
ضسحايا ،وتفيد اŸعلؤمات ا’ولية ان اك Ìمن 10
جنؤد قتلؤا .لكن القاعدة باتت من جديد –ت
سسيطرة قؤات جؤبا’ند““.
واضساف ان ارهابيي حركة الشسباب عمدوا ا¤
تفج Òشساحنة على اŸدخل الرئيسسي للقاعدة،
لفتح ثغرة واسستخدامها إ’دخال الدمؤي Úوهذه

نحو دحر ““داعشش““
^ بغداد  :أاكد رئيسس أاركان ا÷يشس العراقي الفريق
الركن عثمان الغا‰ي أان القؤات العراقية سستعلن عن
–رير ما تبقى من ﬁافظة صسÓح الدين وكركؤك
وديا‹ من قبضسة تنظيم ““داعشس““ اإ’رهابي قريبا.
ونقلت وسسائل ا’عÓم العراقية امسس عن الغا‰ي
قؤله ““إان قطاعات ا÷يشس تسستعد بعد –رير
ﬁافظة نينؤي لتحرير ما تبقى من ﬁافظات
صسÓح الدين وديا‹ وكركروك لسسحق رؤووسس
تنظيم (داعشس) من هذه اŸناطق““.

أاول وزيرة للدفاع ‘ الهند
^ نيودلهي  :عّين رئيسس الؤزراء الهندي

طريقة عمل باتت تعتمدها ا◊ركة التي تبايع
تنظيم القاعدة ا’رهابي .
ويؤؤكد سسكان قرية ›اورة ،ان ارهابيي حركة
الشسباب سسيطروا مؤؤقتا على القاعدة ثم غادروا
بعدما اضسرمؤا النار فيها .وتقع بؤلؤغادو ‘
اŸن- -ط- -ق -ة ع -ل -ى ب -ع -د ح -ؤا 30 ¤ك-ل-م شس-م-ال
كيسسمايؤ ،اك Èمرفأا ‘ جنؤب الصسؤمال على
اÙيط الهندي.
وأاوضسح أاحد هؤؤ’ء السسكان ،احمد ﬁمؤد ،ان
““سسكانا من بؤلؤغادود قالؤا ان ا’رهابي Úنهبؤا
القاعدة بعدما سسيطروا عليها ثم احرقؤا كل
شسيء وانصسرفؤا““.
واعلنت حركة الشسباب الدمؤية مسسؤؤوليتها عن
الهجؤم ‘ بيان مقتضسب نشسر على مؤقع راديؤ

ا’ندلسس.
وك-انت م-ن-ط-ق-ة ج-ؤب-ا’ن-د وك-يسس-م-اي-ؤ ،م-دينتها
السساحلية اأ’سساسسية ،طؤال اربع سسنؤات ،حصسنا
◊ركة الشسباب ا’رهابية التي Œني عائدات
ك- -بÒة م- -ن اŸرف -أا .واسس -ت -ع -ادت اŸي -ل -يشس -ي -ات
اÙلية اŸدعؤمة من القؤات الكينية ،كيسسمايؤ
عام .2012
وقد طردت ا◊ركة ا’رهابية من مقديشسؤ ‘
اوت  ،2011ث- - -م خسس - -رت ال - -قسس - -م ا’ك Èم - -ن
معاقلها ،لكنها ما زالت تسسيطر على مناطق
ري -ف -ي -ة شس -اسس -ع -ة ت -ن-ط-ل-ق م-ن-ه-ا لشس-ن ع-م-ل-ي-ات
واعتداءات دمؤية  ‘ ،العاصسمة اغلب ا’حيان،
او تسس -ت -ه -دف ق -ؤاع -د عسس -ك -ري-ة ،صس-ؤم-ال-ي-ة او
اجنبية.

ناريندرا مؤدي امسس اأ’حد امرأاة على رأاسس
وزارة الدفاع ،أ’ول مرة ‘ تاريخ البÓد ،فيما
التؤترات متؤاصسلة مع كل من الصس Úوباكسستان
اÛاورت.Ú
وسس-ت-ت-ؤ ¤نÒم-ا’ سس-ي-ت-ارم-ان ،إاضس-اف-ة اإ ¤ك-ؤن-ه-ا
وزيرة اŸال ،وزارة الدفاع ذات اأ’همية الكÈى ‘
الهند ،وتضسم ا◊كؤمة الهندية سست نسساء ،من
بينهن سسؤشسما سسؤاراج التي تشسغل منصسب وزيرة
اÿارجية.

‘ و’ية واشسنطن واŸئات قرب لؤسس أا‚لؤسس.
وقد أاعلنت السسلطات حالة الطؤارئ التي تسسمح
بتعبئة اŸؤارد الفدرالية ‘ و’يات لؤسس أا‚لؤسس
ومؤنتانا وواشسنطن.

حرائق هائلة بغرب أامÒكا
^ ؤاشس-ن-طن:ان -دل -عت ح -رائ-ق ه-ائ-ل-ة ‘ غ-رب
الؤ’يات اŸتحدة والتهمت مسساحات كبÒة ‘
مناطق ﬂتلفة‡ ،ا أادى إا ¤إاخÓء آا’ف اŸنازل

عـبـ ـ ـ ـ ـر العال ـ ـ ـ ـم
افتتاح قمة الÈيكسش

^ بك:Úافتتح الرئيسس الصسيني شسي ج Úبينغ
منتدى اأ’عمال لدول ““الÈيكسس““ بتأاكيده أان دول
اŸنتدى اÿمسس (الÈازيل وروسسيا والهند والصسÚ
وج-ن-ؤب أاف-ري-ق-ي-ا) ت-ع-م-ل ع-ل-ى ب-ن-اء ث-ق-ة م-تبادلة
وتدعؤ إا ¤التمسسك بالنقاط اŸشسÎكة بينها لدعم
التنمية.
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الفلسسطينيون يعارضسون
منح اŸسستوطن Úسسلطة
إادارية باÿليل
طالب أام Úسسر
اللجنة التنفيذية Ÿنظمة
التحرير الفلسسطينية صسائب
عريقات اÛتمع الدؤ‹ بالتحرك
الفوري ’تخاذ إاجراءات ملموسسة
تلزم إاسسرائيل بالÎاجع عن قرارها
تشسكيل ›لسس إادارة شسؤوؤن
اŸسستوطنÃ Úدينة
اÿليل.

اŸسس-ل-ح-ة ع-ل-ي-ه-ا وان-د’ع اشس-تباكات
عنيفة فيها.
وعادت نحؤ  400عائلة اإ ¤منازلها
عقب اتفاق وقف اإطÓق النار ‘
اŸنطقة وخروج اŸسسلح Úكما عاد
ال - -ق- -ط- -ار ال- -ذي ي- -رب- -ط ال- -زب- -داÊ
ب -ال-ع-اصس-م-ة دمشس-ق ا ¤ال-ع-م-ل ب-ع-د
تعرضسه للتخريب قبل  7سسنؤات.
ودخل اتفاق البلدات السسؤرية ا’أربع
““ال- -زب- -دا - Êمضس- -اي- -ا  -ال- -ف -ؤع -ة-
ك- -ف- -ري- -ا““ ال -ذي ب -رم ب Úا◊ك -ؤم -ة
السس -ؤري -ة وفصس -ائ -ل م -ع -ارضس-ة ح-ي-ز
ال -ت -ن -ف-ي-ذ م-ن-تصس-ف اأف-ري-ل اŸاضس-ي
وتؤج بخروج مسسلح ÚوعائÓتهم
منها.
و‘ سسياق متصسل عادت الكهرباء اإ¤
م -دي -ن -ة ح -لب شس-م-ال سس-ؤري-ا ل-ل-م-رة
ا’و ¤م -ن -ذ سس -ب -ع سس -ن -ؤات ب -ع-دم-ا
اسس- -ت- -خ- -دم سس- -ك- -ان ح -لب م -ؤل -دات
الكهرباء والبطاريات طؤال ا’أزمة .
وم -ك -نت ع-ؤدة ال-ك-ه-رب-اء ا ¤ح-لب-
ال -ع-اصس-م-ة الصس-ن-اع-ي-ة وا’ق-تصس-ادي-ة
لسس- - -ؤري- - -ا -م- - -ن ع- - -ؤدة ال - -نشس - -اط
ا’ق -تصس -ادي وع -ج -ل -ة ا’ن -ت -اج ال-ت-ي
تؤقفت منذ بداية ا’أزمة.
وت -ؤق -ع م -ب -ع-ؤث ا’أ· اŸت-ح-دة اإ¤
سس -ؤري -ا سس -ت -ي -ف -ان دي م -يسس -ت-ؤرا اأن
ينتهي تنظيم ““داعشس““ ا’إرهابي ‘
سس-ؤري-ا ب-ح-ل-ؤل شس-ه-ر اأك-ت-ؤب-ر ال-قادم
مؤضسحا اأن ما تشسهده سسؤريا مثل
““نهاية للحرب وبداية للسسÓم““.
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ودع -ا ع -ري -ق -ات ال -ؤ’ي -ات اŸت -ح -دة اأ’مÒك-ي-ة
وا’–اد اأ’وروبي وروسسيا واأ’· اŸتحدة للعمل
ع- -ل- -ى إال- -غ- -اء ال- -ق- -رار اإ’سس- -رائ- -ي- -ل -ي ال -ذي م -ن -ح
اŸسستؤطن Úسسلطة إادارة شسؤؤونهم البلدية.واعتÈ
ع-ري-ق-ات ال-ق-رار Ãث-اب-ة ال-ت-ن-ف-ي-ذ ال-فعلي Ÿشسروع
إاسسرائيل الكÈى وضسم اŸناطق الفلسسطينية إاليها
م -ن خ Ó-ل الÎسس -ي -م ال -ف -ع-ل-ي ل-ل-مسس-ت-ؤط-ن-ات غÒ
ال -ق -ان -ؤن -ي -ة وم -ن -ح -ه -ا الشس-رع-ي-ة وا’عÎاف ب-ه-ا،
ومنحها السسيادة على اأ’ارضسي اÙتلة.
ون-ظ-م ““شس-ب-اب ضس-د ا’سس-ت-ي-ط-ان““ وأاب-ن-اء اŸن-ط-قة
اعتصساما احتجاجيا امسس ‘ مدينة اÿليل ضسد
ال -ق -رار اإ’سس -رائ-ي-ل-ي وا’ن-ت-ه-اك-ات ال-ت-ي ي-رت-ك-ب-ه-ا
اŸسستؤطنؤن اليهؤد وجنؤد ا’حتÓل ‘ اŸناطق
الفلسسطينية.

وم-ن ج-ان-ب-ه-ا ،اع-تÈت ح-رك-ة ف-ت-ح ق-رارا◊ك-ؤم-ة
اإ’سس - -رائ - -ي - -ل - -ي - -ة تشس- -ك- -ي- -ل ›لسس إ’دارة شس- -ؤؤون
اŸسستؤطن ‘ Úقلب مدينة اÿليل ““أامرا خطÒا
ج -دا ي -نسس -ف ك -ل ا’ت -ف -اق -ي-ات ال-دول-ي-ة اŸؤق-ع-ة،
وتطبيقا عمليا للنظام العنصسري““.
وقالت ‘ بيان إان إاسسرائيل –اول تنفيذ ﬂطط
تهؤيد البلدة القدÁة باÿليل برمتها وفصسلها عن
قلب اŸدينة .ودعا اŸتحدث باسسم ا◊ركة أاسسامه
ال -ق -ؤاسس -م-ي ب-ال-ت-ح-رك ال-ف-ؤري ع-ل-ى اŸسس-ت-ؤي-ات
الرسسمية والشسعبية والقانؤنية والدبلؤماسسية ““لؤقف
هذا اإ’جراء اÿط.““Ò
وكان ا’حتÓل ’حتÓل اإ’سسرائيلي قرر مؤؤخرا
وأ’ول م -رة م -ن -ح ل-ل-مسس-ت-ؤط-ن ‘ Úم-دي-ن-ة اÿل-ي-ل
بالضسفة الغربية ا◊ق ‘ تشسكيل ›لسس Áثلهم
وي- -ؤف- -ر ل- -ه- -م اÿدم- -ات ال- -ب- -ل- -دي- -ة ‘ اÛا’ت
اıتلفة بعيدا عن البلدية الفلسسطينية.
ووصسف ﬁافظ اÿليل كامل حميد القرار ““بأانه
اأ’خطر منذ عام  ،““1967وقال إانه “هيد ’قتطاع
اأ’راضس -ي اÙت -ل -ة وف-رضس السس-ي-ادة اإ’سس-رائ-ي-ل-ي-ة
عليها وعرقلة أاي تسسؤية سسياسسية ‘ اŸنطقة.

قطعت رؤؤؤسسهم ؤقتلوا ذبحا

ماليزيا تطالب األ· اŸتحدة بالتدخل لوقف
الفظائع ‘ حق مسسلمي ميا‰ار

’·
ط -ال -بت م-ال-ي-زي-ا ،أامسس› ،ددا ،ا أ
اŸتحدة بالتدخل بشسكل عاجل من أاجل
ؤضس-ع ح-د ل-ل-ف-ظ-ائ-ع ال-ت-ي ترتكبها القوات
’منية بحق أاقلية ““الرؤهينغا““ اŸسسلمة ‘
ا أ
ؤ’ية ““راخÃ ““Úيا‰ار.
ذك - -رت اŸصس - -ادر ذات- -ه- -ا ق- -ؤل رئ- -يسس ال- -ؤزراء
اŸاليزي ‚يب عبد الرزاقي إان بÓده تطالب
 ·ÓاŸت- -ح- -دةي أان- -ط- -ؤن- -ي- -ؤ
اأ’م Úال - -ع - -ام ل - -أ
غ -ؤتÒيسس ›ددا ب -ال -ت -دخ -ل ال -ع -اج -ل إ’ج-ب-ار
السس -ل -ط -ات اأ’م -ن -ي -ة ‘ م -ي -ا‰ار ب -ال-ب-حث ع-ن
التقارب ا’يجابي ‘ حل قضسية راخ.Ú
وأاضساف عبد الرزاقي ‘ بيا ““ Êإاننا نطالب
ج -م-ي-ع ا÷ه-ات اŸت-ن-ازع-ة بضس-ب-ط ال-ن-فسس وان
ال -ف -ظ -ائ -ع ال -ت -ي تسس-ؤد و’ي-ة راخ Úي-جب ك-ب-ح
ج -م -اح -ه -ا أ’ج -ل مصس-ل-ح-ة م-ي-ا‰ار واŸن-ط-ق-ة
بأاسسرها““.
وك- -ان غ -ؤتÒيسس ق -د ح -م -ل ح -ك -ؤم -ة م -ي -ا‰ار
اŸسسؤؤولية عن تؤف Òاأ’من واŸسساعدة ÷ميع
اÙت - -اج ‘ Úإاق - -ل- -ي- -م ““أاراك- -ان““ﬁ ،ذرا م- -ن
Œاوزات ت-رت-ك-ب-ه-ا ال-ق-ؤات اأ’م-ن-ي-ة ب-ح-ق أاقلية
““الروهينغا““ اŸسسلمة.
كما حذر اŸسسؤؤول اأ’‡يي من وقؤع ““كارثة
إانسسانية““ ‘ غرب ميا‰ار ،معÈا عن قلقه حيال
تقارير عن وقؤع فظائع خÓل العمليات الذي
وقال الرئيسس الصسيني ‘ كلمته ا’فتتاحية للدورة
التاسسعة للمنتدى ‘ مدينة شسيام Úالصسينية امسس
إان العا ⁄يشسهد حاليا العديد من التحديات التي
–تاج إا ¤تكاتف جميع الدول Ÿؤاجهتها.

زعيم اŸعارضسة خائن
^ كمبوديا:اعتقلت السسلطات الكمبؤدية زعيم
اŸعارضسة ‘ البÓد كيم سسؤخا فجر امسس اأ’حد
ب-ت-ه-م-ة اÿي-ان-ة ،وات-ه-م رئ-يسس ال-ؤزراء ال-كمبؤدي
هؤن سس Úالؤ’يات اŸتحدة بالتآامر على بÓده.
وق -الت ا◊ك -ؤم -ة ال -ك -م -ب -ؤدي-ة ‘ ب-ي-ان ل-ه-ا إان-ه-ا
اك -تشس -فت وج -ؤد ““م-ؤؤام-رة سس-ري-ة ب Úك-ي-م سس-ؤخ-ا
Óضسرار بكمبؤديا،
وجماعته وأاشسخاصس أاجانب ل إ
وهذه اŸؤؤامرة السسرية هي فعل خيانة““ ،لكنها ⁄

ي -ق -ؤم ب -ه -ا ج -يشس م -ي -ا‰ار ‘ و’ي-ة ““راخ..““Ú
داعيا حكؤمة ميا‰ار إا““ ¤ضسبط النفسس““.
 ·ÓاŸتحدةي
وتأاتي تصسريحات اأ’م Úالعام ل أ
ع- -قب م- -ق -ت -ل ن -ح -ؤ  400شس -خصس م -ن أاق -ل -ي-ة
ال -روه -ي -ن-غ-ا ،ج-راء ا’ن-ت-ه-اك-ات ا÷سس-ي-م-ة ضس-د
ح-ق-ؤق اإ’نسس-ان وال-ت-ي ي-رت-ك-ب-ه-ا ج-يشس ميا‰ار
منذ اÿامسس والعشسرين من أاوت اŸاضسي ‘
إاق -ل -ي -م ““أاراك -ان““ وت -ت -م -ث -ل ‘ اسس -ت-خ-دام ال-ق-ؤة
اŸفرطة بحقهم.
هذا وأاوردت صسحيفتا ““ذي إاندبندنت““ و«ديلي
تلغراف““ الÈيطانيتان روايات نقلتها منظمات
إاغاثية من ناج Úمن أاقلية الرهينغا اŸسسلمة،
تتحدث عن اعتقا’ت وعمليات ذبح اأ’طفال
وحرقهم ‘ أاكؤاخ من اÿيزران.
ومن هذه الروايات ما قاله عبد الرحمن (41
عاما) الذي أاكد أانه ‚ا من خمسسة هجمات
على قريته.
ويقؤل عبد الرحمن Ÿنظمة ““فؤرتفاي رايتسس““
إان ›مؤعة من رجال الروهينغا ” تقييدهم
واحتجازهم ‘ كؤخ من اÿيزران قبل أان ُتضسرم
النار فيهم.
ويشس Òإا ¤أان شسقيقه قتل وأاحرق مع اÛمؤعة،
مضسيفا أانه ع Ìعلى أافراد آاخرين من العائلة قتلى
وقد بدت عÓمات التعذيب على أاجسسادهم.
تذكر أاي تفاصسيل أاخرى.

وفد دبلوماسسي سسعودي ‘ إايران
^ ط - -ه - -ران :ق -ال اŸت -ح -دث ب -اسس-م اÿارج-ي-ة
اإ’ي- -ران- -ي- -ة ب- -ه -رام ق -اسس -م -ي إان إاي -ران أاصس -درت
ت-أاشسÒات ل-ؤف-د دب-ل-ؤم-اسس-ي سس-ع-ؤدي م-ن-ذ ح-ؤا‹
شسهرين لزيارة طهران وتفقد اŸقار الدبلؤماسسية
السس -ع -ؤدي -ة ‘ ط-ه-ران ومشس-ه-د ،م-رج-ح-ا وصس-ؤل
الؤفد بعد مؤسسم ا◊ج.
يذكر أان السسعؤدية قطعت العÓقات مع إايران
م -ط -ل -ع ال -ع -ام اŸاضس-ي ع-قب اق-ت-ح-ام سس-ف-ارت-ه-ا
وقنصسليتها ‘ طهران ومشسهد عقب قيام الرياضس
بإاعدام رجل الدين الشسيعي ‰ر باقر النمر من
ب 47 Úمتهما باإ’رهاب.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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كوريا الشسشمالية تفجّر قنبلة هدروجينية وتسسشّبب ز’زل شسشديدة با÷وار
لحد ،حيث طآلبت كوريآ ا÷نوبية وفرنسصآ برد دو‹ صصآرم ،و–دثت اليآبآن عن فرضش
لفعآل الدولية الرافضصة لتجربة كوريآ الشصمآلية قنبلة هدروجينية ،صصبآح أامسش ا أ
توالت ردود ا أ
عقوبآت جديدة ،وحذرت روسصيآ والسصويد من انعكآسصآت التجربة على أامن اŸنطقة ،كمآ أادانتهآ الصص Úبشصدة.
ق -الت ك -وري -ا أ÷ن -وب -ي -ة ،إأن-ه ي-ت-ع Úم-وأج-ه-ة
Œربة كوريا ألشسمالية ““بأاقوى رد فعل ‡كن““
Ãا ‘ ذلك ف - - -رضش ›لسش أألم - - -ن أل - - -دو‹
عقوبات جديدة ““لعزل ألبلد “اما““.
وقال مسستشسار أألمن ألقومي بكوريا أ÷نوبية
تشس- -ون -غ ي -وي-ي -ون -غ ‘ أن سس -ول ووأشس -ن -ط -ن
ناقشستا أيضسا نشسر أصسول عسسكرية إأسسÎأتيجية
أمÒك -ي -ة ‘ شس -ب -ه أ÷زي -رة أل -ك -وري -ة ب-ع-دم-ا
–دت ك-وري-ا ألشس-م-ال-ي-ة أل-ت-ح-ذيرأت ألعاŸية
وأجرت أقوى Œاربها على أإلطÓق أمسش.
ودع -ا أل -رئ -يسش أل -ف -رنسس-ي إأÁان-وي-ل م-اك-رون
أÛتمع ألدو‹ إأ ¤ألرد بسسرعة و«بأاك Èقدر
‡ك-ن م-ن أ◊زم““ ب-ع-د ت-ف-ج Òأل-ق-ن-ب-ل-ة أل-ت-ي
أعت Èأنها تشسكل ““مسساسسا بالسسلم وأألمن““،
وقالت ألرئاسسة ألفرنسسية ‘ بيان إأن ألرئيسش
يرغب أيضسا ‘ رد موحد ووأضسح من أل–اد
أألوروبي.
أما رئيسش ألوزرأء أليابا Êشسينزو آأبي فقال
““م- -ن غ ÒأŸق -ب -ول ع -ل -ى أإلط Ó-ق أن Œري
كوريا ألشسمالية Œربة نووية جديدة ،ويجب
علينا أن نحتج بقوة ،سسينعقد ›لسش أألمن
ألقومي من أآلن فصساعدأ لتحليل أŸعلومات
ألسستخبارأتية““.
و‘ موسسكو ،قالت وزأرة أÿارجية ألروسسية
‘ بيان إأن ““هذأ ألتعب Òأألخ Òمن قبل بيونغ
ي -ان -غ ع -ن أزدرأئ -ه -ا م-ط-الب ق-رأرأت ›لسش

احتجآجآ على “آطل
السصلطآت ‘ تسصوية
وضصعيتهم

تظاهر عشسرات
اŸتضسررين من
إاعصسار ““هار‘““
بتكسساسس

لمنية
أاعلنت السصلطآت ا أ
لمريكية ،أامسش ،عن تظآهر نحو
ا أ
مآئتي شصخصش من اŸتضصررين نتيجة
العآصصفة (هآر‘) ‘ ولية تكسصآسش
لمريكية احتجآجآ على سصوء
ا أ
أاوضصآعهم اŸعيشصية وبطء اتخآذ
لجراءات الÓزمة لسصتئنآف سصبل
ا إ
ا◊يآة الطبيعية ،بحسصب مصصآدر
إاعÓمية ﬁلية.
ذكرت مصصآدر إاعÓمية ،أان
اŸتظآهرين احتجوا بسصبب تأآخر
السصلطآت ‘ تسصوية وضصعيتهم،
موجه Úنداء إاليهآ ومتسصآئل Úعن
اŸدة التي سصيمضصونهآ ‘ اÓŸجئ
بعيدا عن منآزلهم.
وأاكدت مصصآدر طبية أامريكية ‘
مقآطعة هآريسش بولية تكسصآسش،
تسصجيل حآلة وفآة جديدة بسصبب
إاعصصآر هآر‘ ،أامسش ،لتصصل حصصيلة
الضصحآيآ إا 44 ¤قتي.Ó
لمريكيي دونآلد
وكآن الرئيسش ا أ
ترامب قد قآم ،أامسش الول ،بجولة
لمريكية لتفقد
بولية تكسصآسش ا أ
لضصرار النآŒة عن إاعصصآر (هآر‘)
ا أ
الذي ضصرب الولية مؤوخرا ،أاسصفر
عن وفآة أاك Ìمن عشصرين شصخصصآ،
كمآ أا◊ق أاضصرارا مآدية شصديدة
معلنآ عن تÈعه Ãبلغ مليون دولر
من حسصآبه اÿآصش لدعم جهود
لغآثة بوليتي تكسصآسش
ا إ
ولويزيآنآ.
يشصآر إا ¤أان العآصصفة (هآر‘)
صصنفت من الفئة الرابعة على
أاراضصي تكسصآسش قبل عودتهآ إا¤
البحر لتصصبح عآصصفة اسصتوائية
لعدة أايآم مآ أادت إا ¤الفيضصآنآت ‘
مدن مثل هيوسص Ïقبل النتقآل إا¤
ولية لويزيآنآ اÛآورة.
يذكر ،أان إانتآج النفط توقف،
لسصبوع اŸآضصي ،بعد أان اجتآحت
ا أ
العآصصفة السصتوائية (هآر‘) خليج
اŸكسصيك ،مآ تسصبب ‘ توقف نحو
ربع إانتآج النفط ‘ اŸنطقة.

ل-ل-ح-دود م-ع ك-وري-ا ألشس-م-ال-ي-ة شس-ع-روأ ب-ه-زأت
أرضسية ‘ بعضش أŸناطق.

التجربة السسادسسة منذ 2006

أألم -ن أل -دو‹ ذأت ألصس -ل -ة وم-ع-اي Òأل-ق-ان-ون
ألدو‹ يسستحق أشسد أإلدأنة““ ،معتÈة أنه من
ألضسروري ألتزأم ألهدوء وألمتناع عن ألقيام
بأاي عمل Áكن أن يؤودي للتصسعيد.
بدورها ،أصسدرت وزأرة خارجية ألصس Úبيانا

أدأنت فيه ألتجربة بشسدة ،وطالبت بيونغ يانغ
““ب- -الل- -ت- -زأم ب -ق -رأرأت ›لسش أألم -ن أل -دو‹
وألمتناع عن أتخاذ إأجرأءأت تفاقم ألوضسع ‘
شس -ب -ه أ÷زي -رة أل -ك -وري-ة ول ت-خ-دم أŸصس-ال-ح
أÿاصسة لكوريا ألشسمالية““.

وأعلنت هيئة ألسسÓمة ألنووية ألصسينية ،أنها
ب -دأت ب -إاج -رأءأت رق -اب-ي-ة ع-اج-ل-ة ل-رصس-د أي
إأشس -ع -اع -ات ن -ووي -ة ع -ل -ى ح-دوده-ا م-ع ك-وري-ا
ألشسمالية ‘ ،ح Úذكرت بعضش ألتقارير أن
سسكان مناطق شسمال شسرق ألصس ÚأÙاذية

م -ن ج -ه -ة أخ-رى ،ق-ال أŸدي-ر أل-ع-ام ل-ل-وك-ال-ة
ألدولية للطاقة ألذرية يوكيا أمانو ،إأن ألتجربة
أل -ك -وري -ة ألشس-م-ال-ي-ة أألخÒة ““م-ؤوسس-ف-ة ج-دأ““،
مضسيفا أن ““هذه ألتجربة أ÷ديدة ألتي تلي
Œرب -ت Úأل -ع -ام أŸاضس -ي ه-ي ألسس-ادسس-ة م-ن-ذ
 2006وت -ن -م ع-ن أسس-ت-ه-ت-ار ك-ام-ل ب-ال-ط-ل-ب-ات
Óسسرة ألدولية““.
أŸتكررة ل أ
وتأاتي هذه ألتصسريحات بعد سساعات من إأعÓن
كوريا ألشسمالية أنها أجرت بنجاح Œربة على قنبلة
هيدروجينية معدة لوضسعها على صساروخ بالسستي
عابر للقارأت ،وذلك بعد أن رصسدت كوريا أ÷نوبية
وألصس Úزلزأل Úبقوة  6.3و 5.6درجات.
وكان أŸركز ألصسيني لرصسد ألزلزل ،أعلن أن
هزة أرضسية قوتها  4.6درجات ناجمة عن
““أنهيار““ أرضسي هزت كوريا ألشسمالية ،صسباح
أمسش أألحد ،بعد أقل من عشسر دقائق على
زلزأل أول نسسب إأ ¤أنفجار ﬁتمل.
وسسبق أن أعلنت وكالة أألنباء ألكورية ألشسمالية
ألرسسمية ،أألحد ،أن بيونغ يانغ ‚حت ‘
صسنع قنبلة هيدروجينية Áكن –ميلها على
ألصساروخ ألبالسستي ألعابر للقارأت ،ألذي بات
ألنظام ألسستاليني Áتلكه.

اعتـــــــــــــÈه ﬂآلفـــــــــــــآ للدسصتـــــــــــــور الإسصبـــــــــــــآÊ

ماريانـ ـ ـو راخـ ـ ـوي:
ا’سستفتاء حول اسستقÓل كتالونيا لن يحصسل

أكد رئيسش ألوزرأء أإلسسبا Êماريانو رأخوي ›ددأ ،أن ألسستفتاء حول أسستقÓل منطقة
كتالونيا شسمال شسرقي ألبÓد ““لن يحصسل““.
من أŸقرر أن يصسدق ألŸÈان ألكتالو Êأإلقليمي على قانون خÓل أألسسبوع أŸقبل Áهد
ألطريق إلجرأء ألسستفتاء ‘ أول أكتوبر ألقادم.
قال رأخوي ‘ كلمة ألقاها خÓل أجتماع ◊زب ““ألشسعب““ ألذي يÎأسسه ،إأن ““ألسستفتاء
ﬂالف للدسستور أإلسسبا ،““ÊمشسÒأ أإ ¤أن ““ ألقانون سسينتصسر وإأل فسستكون ذلك حماقة““.
وأسستطرد رأخوي ““لن يقدموأ على ذلك““ وإأل سسيقوم بإايقاف ألسستفتاء ““بكل ألشسرعية
أŸتاحة وبدون رفع أصسوأتنا وبدون ألدخول ‘ أي موأجهة عقيمة““ .على ألرغم من دعوته
إأ ¤ألوحدة و«تعاون ألقوأت أألمنية““.
وقال إأن ““بعضش ألناسش يهدفون إأ ¤ألقضساء على أ◊قوق ألدÁقرأطية ألسسبانيا يوما ما ولن
يتمكنوأ من –قيق ذلك““.

وصصفت تفتيشش منشصآآتهآ الدبلومآسصية بآلعمل العدائي

موسسكـ ـ ـ ـ ـو تطال ـ ـ ـ ـب واشسنط ـ ـ ـ ـن بإاع ـ ـ ـ ـادة النظ ـ ـ ـ ـر ‘ إاغ ـ ـ ـ ـÓق مقراته ـ ـ ـ ـا

ط- -آل- -بت روسص- -ي- -آ ،أامسش ،ال -ولي -آت
اŸت- -ح- -دة ب- -إآع- -آدة ال- -ن- -ظ- -ر ‘ إاغ Ó-ق -ه -آ
مقراتهآ الدبلومآسصيةﬁ ،ملة واشصنطن
اŸسص-ؤوول-ي-ة ك-آم-ل-ة عن تدهور العÓقآت
بعد مآ اعتÈته موسصكو ““عم Óعدائيآ““
ضصدهآ.
أع -ل -نت وزأرة أÿارج -ي -ة أل -روسس -ي-ة ‘ ب-ي-ان،
““نحن نعت Èما حصسل عم Óعدأئيا صسريحا
وأن -ت -ه -اك -ا خ -طÒأ ل -ل-ق-ان-ون أل-دو‹ م-ن ق-ب-ل
وأشسنطن““.
وأضس- -افت ““ن -دع -و ألسس -ل -ط -ات أألمÒك -ي -ة إأ¤

أل -ع -ق Ó-ن -ي -ة وإأع -ادة أŸق-رأت أل-دب-ل-وم-اسس-ي-ة
أل -روسس -ي -ة وإأل ف -إان ك -ام -ل أŸسس -ؤوول -ي-ة ج-رأء
ألتدهور أŸسستمر ‘ ألعÓقات بيننا تقع على
عاتقها““.
وأُجÈت روسسيا على أخÓء قنصسليتها ‘ سسان
فرأنسسيسسكو ومقرين دبلوماسسي ‘ Úنيويورك
ووأشس -ن -ط -ن ب -ن -اء ع -ل -ى أم -ر م -ن ألسس -ل -ط -ات
ألمÒكية ‘ آأخر فصسول ألنزأع ألدبلوماسسي
ب Úألبلدين.
وفّتشش عمÓء فدرأليون مقر بعثة Œارية ‘
وأشس -ن -ط -ن ل -ل -ت -أاك -د م -ن إأخ Ó-ئ -ه-ا ‘ خ-ط-وة

أسستدعت تنديدأ دبلوماسسيا قاسسيا من قبل
موسسكو.
وأعلنت وزأرة أÿارجية ،أمسش ،أن ““أجهزة
ألسس-ت-خ-ب-ارأت أل-ف-درأل-ي-ة Ãسس-ان-دة ألشس-رط-ة
ب - -اتت تسس - -ي - -ط- -ر ع- -ل- -ى أŸب- -ا Êأل- -ت- -ي “ت
مصسادرتها““.
وأمرت ألوليات أŸتحدة بإاغÓق ألقنصسلية
أل -روسس -ي -ة ‘ سس -ان ف -رأنسس -يسس -ك -و إأ ¤ج -انب
بعثات Œارية ‘ وأشسنطن ونيويورك ‘ إأطار
مبدإأ ““أŸعاملة باŸثل““.
وي -أات -ي أإلج -رأء ردأ ع -ل -ى ق -رأر خ-فضش ع-دد

ألدبلوماسسي ÚأألمÒكي ÚوأŸوظف Úألروسش
‘ ألبعثات أألمÒكية ‘ روسسيا بـ 755شسخصش،
بأامر من ألرئيسش فÓد ÒÁبوت Úردأ على
عقوبات أقتصسادية جديدة فرضستها وأشسنطن.
ويشسكل ألتصسعيد أ÷ديد ‘ ألتوتر ب ÚألقوتÚ
ألنوويت Úنكسسة دبلوماسسية للرئيسش أألمÒكي
دونالد ترأمب.
وكان ترأمب تعهد خÓل حملته ألنتخابية ‘
 2016و‘ أول أي -ام رئ -اسس -ت -ه ب -ال -ع -م-ل ع-ل-ى
–سس Úأل- -عÓ- -ق- -ات م- -ع أل- -رئ- -يسش أل- -روسس- -ي
فÓد ÒÁبوت.Ú
وتدهورت ألعÓقات أألمÒكية -ألروسسية أإ¤
أدنى مسستوى منذ أ◊رب ألباردة بعد ضسم
روسسيا ألقرم عام .2014
وشسهد ألعام أŸاضسي تصسعيدأ ‘ ألتوتر بعد
أت-ه-ام ألسس-ت-خ-ب-ارأت ألمÒك-ي-ة ب-وت ÚبتدبÒ
عملية قرصسنة وألتأاث Òعلى أ◊ملة ألنتخابية
ألمÒكية لصسالح ترأمب.
ففي أكتوبر– ،دثت كل وكالت ألسستخبارأت
ألمÒكية علنا عن تدخل موسسكو .و‘ جانفي
أوضسحت أن بوت Úيقف ورأء ذلك.
و‘  29ديسسم Èأعلن أوباما فرضش عقوبات
ع -ل -ى م -وسس -ك-و وع-م-د خصس-وصس-ا أ ¤ط-رد 35
دبلوماسسيا روسسيا أعتÈوأ جوأسسيسش ،كما أمر
ب -إاغ Ó-ق ›م -ع -ات دب -ل -وم -اسس -ي -ة روسس -ي-ة ‘
نيويورك ومÒيÓند.
وأمتنعت موسسكو ‘ أŸقابل عن ألرد على
أÿط -وة أألمÒك -ي -ة إأل أن أق -رأر أل-ك-ون-غ-رسش
ل-ع-ق-وب-ات ج-دي-دة ضس-ده-ا دف-ع أل-ك-رم-ل Úأ¤
إأصسدأر أمر بتقليصش حجم ألبعثة ألدبلوماسسية
ألمÒكية ‘ روسسيا.

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

بعد ا’نتصصار العريـضض للمنتخب ا’سصبا Êعلى نظÒه ا’يطـا‹

فينغر متم ّسضك بالتّعاقد
مع ليمار ‘ جانفي
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إايسصكو ’عب وسصط منتخب
إاسصبانيا أاداءً مبهرا أامام إايطاليا ،بالتصصفيات
’وروبية اŸؤوهلة Ÿونديال روسصيا العام اŸقبل،
ا أ
جل هدف Úرائع ‘ Úشصباك العمÓق جيانلويجي
إاسسبانيا
أاشسارت إا ¤أان اأ’داء الرائع
وسص ّ
Ûموعتها
ال - -ذي ق ّ- -دم- -ه اŸن- -ت- -خب
بوفون ،ليسصتحق إاشصادة صصحف بÓده به وكتبت
السس - -اب - -ع - -ة بـ19
اإ’سس- -ب- -ا Êي -ع -ي -د ““ح -ل -م -ه
الصصحيفة اŸدريدية الشصهÒة ماركا““ :هدفان
نقطة ،وتفّوقها بـ
ا÷دي - - -د““ ب - - -ال - - -ت- - -ت- - -وي- - -ج
سصاحران ،و“ريرة للتاريخ ب Úقدمي فÒاتي
 3ن- -ق- -اط ع -ل -ى
ب -اŸون -دي-ال‡ ،ت-دح-ة ك-ذلك
تضصع إاسصبانيا على مقربة من
إاي - -ط - -ال - -ي - -ا ،ب - -فضس - -ل
اأ’داء الصسامد من قبل ا◊ارسس
اŸونديال““.
دي خيا ،وهدف أالفارو موراتا الثالث،
الذي قضسى على أاحÓم ““اآ’تزوري““.
ك- -م- -ا نشس- -رت ““آاسس““ صس- -ورة ضس- -خ- -م -ة
إ’يسسكو‚ ،م ريال مدريد ،وكتبت ‘

غÓفها
““إا ¤اŸونديال““ و«إايسسكو دمّر إايطاليا
بثنائية قبل ا’سسÎاحة““ ،مÈزة تصسّدر

ا’نتصسار الثم ÚبثÓثية ‘
الÈن -اب -ي -و .وك -ت-بت““ :ل-ي-ل-ة رائ-ع-ة،
م -ل -عب ‡ت -ل-ئ ،ان-تصس-ار سس-اح-ق ،دع-م
لبيكيه ،هتاف إ’نييسستا وعودة فيا““.
واه- -تّ- -م- -ت أايضس -ا صس -ح -ي -ف -ة ““م -ون -دو
ديبورتيفو““ الكتالونية با’نتصسار الثمÚ
إ’سسبانيا على إايطاليا ،وكتبت““ :إايسسكو
جل هدف Úوموراتا اختتم
مدهشس سس ّ
ال-ثÓ-ث-ي-ة““ ،ق-ب-ل أان تضس-ي-ف ““الÈن-اب-ي-و
ي -ع -ود إ’ط Ó-ق صس-اف-رات ا’سس-ت-ه-ج-ان
على بيكيه““.
وأاضس-افت““ :اإسس-ب-ان-ي-ا سس-ح-قت إاي-طاليا،
وأاصسبحت قريبة من التأاهل للمونديال

كمتصسّدرة للمجموعة““.
أام-ا ““سس-ب-ورت““ ،ف-اك-ت-فت ‘ صس-ف-ح-تها
اأ’و ¤ب -اإ’شس -ارة ’ن -تصس -ار اŸن -ت-خب،
ونشسرت ““انتصسار يقرب من اŸونديال““
مع اهتمامها باŸقابلة التي أاجرتها
مع الفرنسسي اŸنضسم حديثا للبارصسا،
عثمان دÁبلي.
كما نشسرت صسحيفة ““سسوبر ديبورتي““
‘ صسفحتها اأ’و““ ¤إاسسبانيا  3إايطاليا
 ،0ا’Œاه نحو روسسيا بفضسل إايسسكو““.
وأاضسافت متحّدثة عن النجم السسابق
ديفيد فيا““ :الÈنابيو يحتفي بفيا الذي
منحه لوبيتيغي  5دقائق““.
ب -دوره -ا اه-تّ-م-ت صس-ح-ي-ف-ة ““اŸون-دو““
با’نتصسار ،ونشسرت ‘ غÓفها ““إايسسكو
يقرب إاسسبانيا من اŸونديال““ ،ومعها
صس -ورة ’ح -ت -ف -ال الÓ-عب م-ع زمÓ-ئ-ه
بأاحد هدفيه.

ريال مدريد

أاّك -د ال -ف -رنسص-ي آارسص Úف-ي-ن-غ-ر ،اŸدي-ر ال-ف-ن-ي
’‚ليزيّ “ ،سصكه بالتعاقد
لنادي أارسصنال ا إ
مع ‚م موناكو ‘ ،جانفي اŸقبل.
وقال فينغر ‘ تصصريحات أامسض““ :سصنعود
م-رة أاخ-رى Ùاول-ة ال-ت-ع-اق-د م-ع توماسض
ل-ي-م-ار ،ف-ه-و ’عب م-ه-م ل-ل-ف-ري-ق ونحن
بحاجة إاليه““.
وتابع““ :نعم قّدمت  100مليون يورو
’رسصنال،
’ق-ن-اع ل-ي-م-ار ب-ا’نضصمام أ
إ
ول- -ك- -ن- -ه رفضض وفضص- -ل ال- -ب -ق -اء ‘
موناكو““.
وكانت تقارير صصحفية أاشصارت
ن أارسص - -ن - -ال قّ- -دم ع- -رضص- -ا
إا ¤أا ّ
ب -ق -ي -م-ة  92م -ل-ي-ون ج-ن-ي-ه
إاسصÎليني للتعاقد مع ليمار،
إا’ أان الÓعب أاعلن بقاءه ‘
موناكو ورغبته ‘ ا’سصتمرار
مع الفريق.
وق-ال ل-ي-م-ار““ :أان-ا ’عب بصص-ف-وف
موناكو ،وسصعيد با’سصتمرار مع الفريق،
وأاسصعى لتقد Ëموسصم ‡يز مع النادي،
ح- -ت- -ى ي- -ت- -ط- -ور مسص- -ت -واي ،ومسصÒت -ي
ا’حÎافية““.
وب -ج -انب أارسص-ن-ال ،ي-ح-اول ل-ي-ف-رب-ول
’‚ل -ي -زي ال -ت -ع-اق-د م-ع ل-ي-م-ار ،وق-د
ا إ
يقّدم عرضصًا جديدا لضصّمه ‘ جانفي
اŸقبل ،كما أان الÓعب يرغب ‘ العمل
’Ÿا Êي -ورغ -ن ك -ل -وب،
–ت ق- -ي- -ادة ا أ
اŸدير الفني للريدز ،وقد يوافق على
ا’نضصمام لقلعة ““أانفيلد““ حال توصصل
فريقه ’تفاق نهائي على الصصفقة.
وسصاهم ليمار ‘ فوز موناكو بالدوري
ال -ف -رنسص -ي ب -ع-د غ-ي-اب دام  17عامًا،
ب-تسصجيله  14ه-دًف-ا وصص-ن-اع-ته لـ 17
أاخرى ،خÓل  55مباراة لعبها خÓل
اŸوسصم اŸاضصي.

زيـــدان

يطالـ ـب بيـ ـل ببـ ـذل مزي ـد مـن ا÷هـد
بعد رحيل نيمار وإاصصابة سصواريز

فالفÒدي مضضطر لبناء اّÿطة
الهجومية للبارصضا حول ميسضي

مع رحيل نيمار دا سسيلفا عن برشسلونة ،والفشسل ‘ إابرام الصسفقات اŸهمة
التي أارادها الفريق ‘ ظل التضسخم الهائل بسسوق انتقا’ت الÓعب ⁄ ،Úيعد
أامام النادي الكتالو Êسسوى العودة للخطة ““ميسسي““.
ورحل النجم الذي كان ُيعsول عليه ‘ اسستكمال مسسÒة ميسسي مع الفريق،
بعدما فسسخ عقده ،متجًها صسوب باريسس سسان جرمان.
كانت هذه الصسفقة اإ’جبارية ،سسببًا ‘ اأ’زمة التي مsر بها برشسلونة هذا
الصسيف؛ حيث تسسsبب مقابل رحيل نيمار ‘ حالة تضسخم غ ÒمÈر ‘
بورصسة النجوم  ،و‘ ﬂتلف اأ’ندية.
واضسطر برشسلونة للتخلي ،ولو مؤوقتًا ،عن حلم ضسم كوتينيو بعدما رفضس
ليفربول عرضًسا تلو اآ’خر من الÈصسا ،كان آاخرها قبل غلق باب ا’نتقا’ت
مباشسرة وبلغت قيمته  160مليون يورو.
وبدا للجميع أان sضسم عثمان دÁبلي من بوروسسيا دور“وند ،ليسس كافًيا
لتعويضس رحيل نيمار ،ولهذا ⁄ ،يعد أامام برشسلونة سسوى العودة للخطة
اأ’صسلية ،وتعليق كل آاماله على ميسسي .وسسيحتاج إارنسستو فالفÒدي مدرب
ب-رشس-ل-ون-ة ل-ل-ع-ودة لÓ-ع-ت-م-اد ‘ خ-ط-ت-ه ع-ل-ى م-يسس-ي ،وك-ي-فية معاونة باقي
الÓعب Úله ،مثلما فعل بيب غوارديو’ مدرب الفريق السسابق ،قبل نحو
عقد كامل.ووضسح هذا خÓل أاول مبارات ÚلÈشسلونة بالدوري اإ’سسباÊ؛
حيث كان ميسسي ،هو ﬁور لعب برشسلونة ،وترك بصسمته على كل ﬁاولة
هجومية للفريق.وقال فالفÒدي ‘ تعليقه على مباراة الفريق أامام أا’فيسس
باŸرحلة الثانية بالليغا““ :إاsنه ليسس خياًرا جديًدا على برشسلونة ،وجرى
Œربته بالفعل .نعلم قدرة ميسسي على إايجاد الثغرات ‘ دفاع اŸنافسس““.
و ⁄يعد فالفÒدي قادًرا على اسستغÓل السسرعة واإ’نسسيابية الهجومية التي
اتسس -م ب -ه -ا ث Ó-ث-ي ه-ج-وم ب-رشس-ل-ون-ة اŸوسس-م اŸاضس-ي ،ال-ذي ضس-م م-يسس-ي،
وسسواريز ،ونيمار.وأاصسبح فالفÒدي مضسطًرا اآ’ن لبناء إاسسÎاتيجية الفريق
الهجومية اعتماًدا على ميسسي Ãفرده ،بعد رحيل نيمار ،واإ’صسابات التي
داهمت سسواريز مؤوخًرا.و ⁄يكن اŸقابل اŸا‹ ،الذي حصسل عليه برشسلونة
من رحيل نيمار ،كافًيا ليضسم برشسلونة ’عًبا من عيار ميسسي ،أاو الÈتغا‹
كريسستيانو رونالدو ،مهاجم ريال مدريد.
وكان دÁبلي ،هو أابرز الصسفقات التي أابرمها برشسلونة لتدعيم صسفوفه؛
حيث أانفق  124مليون دو’ر لضسمه ،بخÓف  47مليون أاخرى يحصسل عليها
دور“وند جزئيًا ،أاو كلًيا طبقا أ’داء الÓعب ،ومشساركاته.
ل-كs-ن دÁب-ل-ي ،سس-ي-ك-ون م-ط-الً-ب-ا ب-أان يسس-ت-غ-ل سس-رع-ت-ه وانسس-ي-اب-يته ‘ اأ’داء
‡ا قدمه نيمار .ويثق
لتحقيق أارقام وتقد Ëأاداء مع برشسلونة يقÎب s
برشسلونة ‘ أان sدÁبلي ،سسيقدم أارقامًا أافضسل كثًÒا من تلك التي قدمها مع
جل خÓله  6أاهداف ،وصسنع  21هدًفا.
دور“وند باŸوسسم اŸاضسي الذي سس s
وقال روبرت فÒنانديز اŸدير الرياضسي لÈشسلونة““ :دÁبلي أاغلى ’عب
يتعاقد معه برشسلونة على مدار تاريخ النادي حتى اآ’ن .إاsنه رهان على
ا◊اضسر واŸسستقبل .نحتاج لتغطية رحيل نيمار ،وسسد الفراغ الذي تركه““.

ط-الب اŸدي-ر ال-ف-ن-ي ل-ن-ادي ري-ال م-دري-د ا’سص-ب-ا Êزي-ن ال-دي-ن زي-دان ،ال-ن-جم
الويلزي غاريث بيل ببذل مزيد من ا÷هد ‘ اŸلعب مع رفقائه.
ن زيدان أاوضصح لبيل أانه ما ⁄
وأاّكدت صصحيفة ““دون بالون““ ا’سصبانية““ ،أامسض ،أا ّ
’سصاسصي للنادي اŸلكي ‘ الفÎة
يفعل ذلك فإانه يخاطر بفقدان مكانه ‘ التشصكيل ا أ
اŸقبلة لصصالح النجم الصصاعد اسصينسصيو.
يذكر أانّ أانباء كانت قد ربطت ب Úبيل وب Úا’نتقال لصصفوف نادي مانشصسصÎ
يونايتد ‘ ا’نتقا’ت الصصيفية ،ورÃا يعرضض زيدان النجم الويلزي للبيع
‘ انتقا’ت جانفي ما  ⁄يتح ّسصن مسصتواه و‘ حال فشصله ‘ تقدË
’شصهر القليلة اŸقبلة.
اŸطلوب منه ‘ ا أ

تصصفيات
مونديال 201٨

منتخب كوت ديفوار يعود
بفوز كب Òمن الغابون

بعد غيابه
عن تدريبات الفريق

تششيلسشــ ـي

يدرسس مقاضضاة دييغو كوسضتا

حّقق اŸنتخب ا’يفواري فوزا ثمينا على
ترغب إادارة نادي تشصيلسصي Ãقاضصاة اŸهاجم دييغو كوسصتا أامام القضصاء بعد
ن-ظÒه ال-غ-اب-و Êب-نتيجة  0 - 3بليÈوفيل
’خÒة ،حسصب م -ا نشص -رت -ه أامسض الصص-ح-اف-ة
’ون -ة ا أ
“رده ع -ن ال -ت -دري -ب -ات ‘ ا آ
ت
(ال-غ-اب-ون) ب-رسص-م ا÷ول-ة الثالثة لتصصفيا
اÙل -ي -ة .وأاضص -اف ن-فسض اŸصص-در ،أان ال-ن-ادي ي-درسض م-ط-ال-ب-ة اŸه-اج-م ا’سص-ب-اÊ
إاف-ري-ق-ي-ا (اÛم-وع-ة ال-ث-ال-ث-ة) لكأاسض العا⁄
بتعويضض قيمته  50مليون جنيه اسصÎليني ‘ حال رفضصه العودة لصصفوف
.201٨
الفريق ‘ الفÎة اŸقبلة .وكانت العÓقة ب Úتشصيلسصي وكوسصتا وصصلت
واأح-رز اأه-داف م-ن-ت-خب ال-ف-ي-ل-ة ك-ل م-ن:
’يطا‹ انطونيو كونتي
لطريق مسصدود بعد أان أابلغ اŸدير الفني ا إ
غردال (د )53وثنائية دومبيا (د )77و(د٨3
الÓعب بأانه خارج حسصاباته ‘ اŸوسصم ا÷ديد.
).
’خÒة للفريق اللند،Ê
وغاب كوسصتا عن فÎة التحضصÒات ا أ
و◊سص- -اب ن- -فسض اÛم -وع -ة ،سص -ح -ق اŸن -ت -خب
’و ¤من البطولة اÙلية ‘
و ⁄يشصارك فريقه ‘ اŸباريات ا أ
اŸغربي نظÒه اŸا‹ بـ .0 - 6
ﬁاولة للضصغط من أاجل السصماح له
وبالفوز خارج الديار ،يحتفظ أاشصبال اŸدرب مارك
بالرحيل.
ويلموسض بصصدارة ترتيب اÛموعة الثالثة ( 7نقاط)
وبعد فشصل انتقاله لصصفوف ناديه السصابق اتلتيكو مدريد،
.
Ê
’ط-لسض ‘ ،اŸرك-ز ال-ث-ا
ب -ف -ارق ن -ق -ط-ت Úع-ن أاسص-ود ا أ
ي -واصص-ل ك-وسص-ت-ا رفضص-ه ال-ع-ودة ل-ل-ن-دن م-ا دف-ع تشص-ي-لسص-ي
و–تل الفهود الغابونية الصصف الثالث (نقطتان) ،متبوعة
ل -ل -ب-دء ‘ ف-رضض ع-ق-وب-ات م-ت-درج-ة ع-ل-ى الÓ-عب
بنسصور ما‹ (نقطة واحدة).
“ثلت ‘ خصصم أاسصبوع Úمن راتبه.
وي -ت -ن-ق-ل اŸن-ت-خب اŸغ-رب-ي خÓ-ل ا÷ول-ة ال-راب-ع-ة اŸق-ررة غ-دا
الثÓثاء إا ¤باماكو Ÿواجهة ما‹ ،بينما تÓقي كوت ديفوار الغابون.
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””اÿضضسر”” يعودون إا ¤التدريبات –سسضبا Ÿواجهة الغد أامام زامبيا
باشسرت تشسكيلة اŸنتخب الوطني –ضسÒاتها
–سسبا Ÿواجهة زامبيا ،غدا الثÓثاءÃ ،لعب
الشسهيد حمÓوي بقسسنطينة ،حيث جرت
ا◊صسة التدريبية ‘ أاجواء طغى عليها
ا◊زن بعد الهزÁة اŸرة ‘ لوزاكا التي
عصسفت بآامال التأاهل إا ¤اŸونديال.

آاخرين ‘ ظل تواجد كل من قديورة ،بن غيث
والوافد ا÷ديد دهام.
واعÎف أالكاراز Ÿسشاعديه بعد اŸباراة أانه أاخطاأ
ال -ت -وق -ع ب-ع-د ان ف-اج-أاه اŸن-ت-خب ال-زام-ب-ي ب-ق-وت-ه
وقدرته الكبÒة على تسشجيل اأ’هداف عن طريق
الهجمات اŸرتدة ،رغم أانه لعب على أارضشه.
ثقة أالكاراز الزائدة Œلت أاك ‘ Ìإاقحام الÓعب
اŸغمور حسشا Êالذي ’ يÓم على اŸسشتوى الذي
قدمه ،بل يجب لوم اŸدرب أ’نه من اسشتدعاه
ومنحه فرصشة اŸششاركة.

عمار حميسسي

عاد ““اÿضشر““ إا ¤أاجواء التحضشÒات قبل مواجهة
زامبيا ،حيث كانت البعثة قد عادت مباششرة بعد
اŸباراة على م Ïطائرة خاصشة وهذا لربح الوقت،
بالنظر إا ¤أان اŸواجهة الثانية Œري ‘ وقت
وجيز.
وصش -لت ب -ع -ث -ة اŸن -ت-خب إا ¤قسش-ن-ط-ي-ن-ة ‘ سش-اع-ة
مبكرة من صشباح أامسس ،وتوجهت مباششرة ا ¤مقر
إاق-ام-ت-ه-ا ب-ف-ن-دق ““اŸاري-وت““ ح-يث خ-ل-د الÓ-عبون
مباششرة للراحة قبل اسشتئناف التحضشÒات.
ب-رم-ج ا÷ه-از ال-ف-ن-ي ل-ل-م-ن-ت-خب حصش-ة اسشÎخائية
لÓعب Úبعدها من أاجل إاعادة ششحن البطاريات
قبل اŸواجهة الثانية التي سشيكون فيها اŸنتخب
مطالبا بتحقيق ا’نتصشار ◊فظ ماء الوجه على
اأ’قل.
وينوي اŸدرب أالكاراز إاجراء بعضس التغيÒات على
التششكيلة من خÓل منح الفرصشة لبعضس الÓعبÚ
الذين  ⁄يششاركوا على حسشاب آاخرين  ⁄يقدموا
اŸسشتوى اŸطلوب منهم وهو اأ’مر اŸنتظر.
كما سشتكون هناك تغيÒات تكتيكية على مسشتوى

٣

اكتشساف الوجه اآلخر

خ- -ط -ة ال -ل -عبÃ ،ا إان اŸن -ت -خب ظ -ه -ر هشش -ا م -ن
ال-ن-اح-ي-ة ال-دف-اع-ي-ة بسش-بب ت-واج-د غ-ي-اب ال-ت-غطية
العكسشية وهو ما كلف اŸنتخب غاليا.

تسساؤولت حول تراجع مسستوى وسسط اŸيدان
كان وسشط ميدان اŸنتخب خارج اإ’طار خÓل
مواجهة زامبيا ،حيث ظهر الثقل على تايدر الذي

 ⁄يسشتطع ›اراة النسشق الذي فرضشه اŸنافسس
وبدا بن طالب تائها ما أاعطى اإ’حسشاسس أانه ’
يعلم ما يريد.
ويبقى التسشاؤول مطروحا حول سشبب تغي Òاÿطة
التي أاتت أاكلها خÓل مواجهة الطوغو بعد أان لعب
بن طالب دور اŸسشÎجع وقام بالتغطية العكسشية
وكان ‘ اŸسشتوى ،رغم أان اŸواجهة جرت داخل

لداء
عدم اسستقرار العارضسة الفنية أاثر على ا أ

مدرب ـ ـ ـ ‘ ÚثÓثـ ـ ـة لقـ ـاءات لـ ـ ـ””اÿضسـ ـ ـر”” ‘ تصسفـي ـ ـات اŸوندي ـ ـال

خاضس اŸنتخب ا÷زائري لقاءه مع نظÒه الزامبي ،يوم السسبت،
بلوزاكا ضسمن تصسفيات مونديال  ،2018بثالث مدرب منذ انطÓق
التصسفيات ‘ شسهر أاكتوبر  ،2016ما يؤوكد عدم السستقرار اŸزمن
على مسستوى العارضسة الفنية ،نتيجته ‘ آاخر اŸطاف إاقصساء
““اÿضسر““ بنسسبة كبÒة من مونديال روسسيا.
وسش -ار ال -ن -اخب ال -وط -ن -ي ل -وك-اسس أال-ك-اراز ع-ل-ى خ-ط-ى اŸدرب Úالسش-اب-قÚ
ميلوفان راجيفاك وجورج ليكانسس ،بتسشجيل خسشارة جديدة خÓل ا÷ولة
الثالثة من التصشفيات أامام اŸنتخب الزامبي ،راهنا حظوظ ““اÿضشر““ ‘
التأاهل إا ¤اŸونديال للمرة الثالثة على التوا‹.
وكان اŸنتخب ا÷زائري قد تعادل داخل قواعده أامام الكامÒون ()1-1
ب -ق -ي -ادة الصش -رب -ي م-ي-ل-وف-ان راج-ي-ف-اك ‘ ا÷ول-ة اأ’و ،¤اأ’م-ر ال-ذي دف-ع
بالرئيسس السشابق لـ ““الفاف““ ﬁمد روراوة التخلي عن خدماته.

وسشجلت العارضشة الفنية بعدها قدوم البلجيكي جورج ليكانسس الذي قاد
““اÿضشر““ ‘ ا÷ولة الثانية أامام نيجÒيا (خسشارة  ‘ )1-3لقاء جرت
وقائعه بأايو النيجÒية ‘ ششهر نوفم .2016 Èخسشارة كلفت اŸنتخب
ا÷زائري الكث Òورهنت حظوظه ‘ التأاهل للمونديال.
و ⁄تتمكن النخبة الوطنية من تصشحيح مسشار التصشفيات بعد تو‹ مهام
العارضشة الفنية ثÓثة مدرب ‘ ،Úالوقت الذي سشيطر فيه اŸنتخب
النيجÒي على اÛموعة الثانية واقÎابه بششكل كب Òمن
مونديال 2018-بروسشيا .ويبقى عدم ا’سشتقرار ‘ العارضشة
ال -ف -ن -ي -ة لـ ““اÿضش-ر““ السش-بب ال-رئ-يسس ال-ذي ره-ن ح-ظ-وظ
التأاهل إا ¤اŸونديال والذي سشيششكل حتما ضشغطا رهيبا
على اŸدرب لوكاسس أالكاراز الذي سشيكون ›Èا على
مراجعة أاوراقه لتفادي سشيناريو اŸدرب Úالسشابق.Ú

– :º` ` ` `«µتعي ÚاŸا‹ ﬁمادو كايتا إلدارة لقاء ا÷زائر ـ زامبيا
يدير ثÓثي –كيم ما‹ بقيادة ﬁمادو كايتا،
م- -ب- -اراة ا÷زائ- -ر ،زام- -ب- -ي -ا اŸق -ررة ،مسش -اء غ -د
ال- -ثÓ- -ث- -اءÃ ،ل- -عب الشش- -ه- -ي- -د ﬁم- -د ح- -م Ó-وي
ب-قسش-ن-ط-ي-ن-ة◊ ،سش-اب ا÷ول-ة ال-راب-ع-ة ل-تصش-ف-ي-ات
كأاسس العا( 2018 ⁄اÛموعة الثانية) ،بحسشب ما
أافادت به ا’–ادية الدولية لكرة القدم (فيفا).
يسشاعد ا◊كم الرئيسشي ،مواطناه ادريسشا كموري
وموريبا دياكيتي ،فيما ع ÚاŸا‹ بابو تراوري،
حكما رابعا.
و◊سشاب نفسس اÛموعة ،عينت الهيئة الدولية

ال -غ -ام-ب-ي ب-ك-اري ب-اب-ا غسش-ام،
إ’دارة ل -ق -اء ال -ك-امÒون  -ن-ي-جÒي-ا،
اÈŸم -ج ال -ي -وم ع -ل-ى السش-اع-ة 18:00
بياوندي.
وع -قب ا÷دول -ة ال -ث-ال-ث-ة م-ن تصش-ف-ي-ات
إاف-ري-ق-ي-ا ل-ن-ه-ائ-ي-ات كأاسس العا ⁄بروسشيا،
تتصشدر نيجÒيا اÛموعة الثانية برصشيد 9
نقاط ،متبوعة بزامبيا ( 4نقاط) .ويحتل
ال-ك-امÒون اŸرت-ب-ة ال-ث-ال-ث-ة ب-نقطت ،Úبينما
تتذيل ا÷زائر الÎتيب بنقطة واحدة.

 Öîàæeكوبر يسسعى إلجراء تغيÒين
 ô°üeعلى التشسكيلة أامام أاوغندا
اسشتقsر اأ’رجنتيني هيكتور كوبر مدرب اŸنتخب اŸصشري لكرة القدم ،على
إاجراء تغيÒين ‘ تششكيلة الفريق أامام أاوغندا ،غدا الثÓثاء ‘ ،تصشفيات
اŸونديال.
يسشتضشيف اŸنتخب اŸصشري ،نظÒه اأ’وغندي على ملعب ا÷يشس ‘ برج
العرب باإ’سشكندرية با÷ولة الرابعة من التصشفيات اŸؤوهلة Ÿونديال روسشيا
.2018
ويتصشsدر منتخب أاوغندا اÛموعة اÿامسشة بـ 7نقاط بعد فوزه اÿميسس
اŸاضشي ( )0-1على مصشر ،التي –تل اŸركز الثا Êبـ 6نقاط ،ثم منتخب غانا
بنقطت ،ÚوأاخًÒا الكونغو بنقطة واحدة.واسشتقsر كوبر على الدفع بعمرو جمال،
‘ اŸباراة بد’ً من ﬁمود عبد اŸنعم ““كهربا““ الذي لعب مباراة اÿميسس.
كما يدرسس اŸدرب اأ’رجنتيني ،الدفع بأاحمد فتحي ‘ مركز الظه Òاأ’يسشر،
بدً’ من ﬁمد عبد الششا‘ (الذي قدم مباراة متواضشعة يوم اÿميسس) ،على أان
يقود أاحمد اÙمدي ،ا÷هة اليمنى.
ويبحث كوبر ومسشاعديه ،خطة اŸنتخب التي سشيبدأا بها اŸباراة.

الديار.
واŸتتبع للمباراة وطريقة اللعب يحسس أان اŸباراة
ج -رت ب -ا÷زائ -ر بسش -بب اŸغ -ام -رة ال-ت-ي ل-عب ب-ه-ا
أال -ك -اراز اŸواج -ه -ة وه -و م -ا أاك -د ت-أاث-ره Ãع-اي-ن-ت-ه
Ÿباريات اŸنافسس وأاهمل حقيقة اŸيدان.
يبقى اأ’مر السشلبي ‘ أالكاراز أانه  ⁄يقم بإاجراء
تغيÒات على هذا اÿط من خÓل إاقحام ’عبÚ

سش -ي -ك-ون أال-ك-اراز ع-ل-ى م-وع-د م-ع اك-تشش-اف ال-وج-ه
اآ’خ -ر ◊ي -اة م -درب اŸن -ت -خ -ب -ات ال -وط-ن-ي-ة ال-ت-ي
تختلف كل ا’ختÓف عن مدربي اأ’نديةÃ ،ا أان
أانصش- -ار ه- -ذه اأ’خÒة ت -نسش -ى بسش -رع -ة بسش -بب كÌة
اŸباريات والقدرة على التعويضس.
لكن حياة مدربي اŸنتخبات لها وجهان :اأ’ول،
اك -تشش -ف -ه ب-ع-د ا’ن-تصش-اري-ن ع-ل-ى ال-ب-ن Úوال-ط-وغ-و
والثا Êسشيكتششفه بعد اÿسشارة أامام زامبيا من
خÓل الكّم الكب Òمن ا’نتقادات التي سشتطاله وهو
ما سشيكون ا’ختبار ا◊قيقي له.
اخ -ت Ó-ف ح-ي-اة م-درب-ي اŸن-ت-خ-ب-ات ع-ل-ى اأ’ن-دي-ة
ت -ك -م -ن ‘ صش-ع-وب-ة ال-ت-ع-ويضس ،ف-ق-د ت-خسش-ر ره-ان
التأاهل إا ¤منافسشة كبÒة بعد مباراة رغم أانك فزت
‘  10من قبل ،لكن هذا لن يششفع لك أ’ن ا÷ميع
سشيتذكر ...اإ’خفاق وفقط.

علي سسليما( Êرئيسس ا–ادية كرة السسلة) :لـ ““الشسعب““:

انطÓق اŸوسسم ا÷ديد يوم  6أاكتوبر

كششف رئيسس ا’–ادية ا÷زائرية لكرة السشلة
ع -ل -ي سش -ل -ي -م-ا ‘ Êتصش-ري-ح خ-اصس ÷ري-دة
““الشش- -عب““ ،أان- -ه- -م ي- -واصش -ل -ون ال -ت -حضشÒات
اسش -ت -ع -دادا ’ن -ط Ó-ق اŸوسش -م ال -ري -اضش -ي
ا÷ديد الذي سشيكون يوم  6أاكتوبر القادم
والذي سشتسشبقه جمعية عامة اسشتثنائية
من اأجل اŸصشادقة على بعضس القوانÚ
اŸدرج-ة ح-دي-ث-ا ‘ الÓ-ئ-ح-ة ال-رسش-مية
وفقا للمجمع التقني.
أاكد الرجل اأ’ول على رأاسس ا’–ادية
أانهم  ⁄يتوقفوا عن العمل طيلة الفÎة
الصشيفية بهدف ضشمان إا‚اح اŸوسشم
ال -ري -اضش -ي ال -ق -ادم ““ح -ددن-ا ت-اري-خ 6
أاك- -ت- -وب -ر ال -ق -ادم م -ن أاج -ل ان -ط Ó-ق
اŸوسش - -م ال- -ري- -اضش- -ي ا÷دي- -د ل- -دى
الذكور واإ’ناث ،هذا اŸوعد مناسشب ويكون مباششرة بعد ا’نتهاء من بعضس
اأ’مور التي سشتسشبق البطولة““.

جمعية عامة اسستثنائية يوم  16سسبتمÈ
اأضشاف سشليما Êقائ““ :Óبر›نا جمعية عامة اسشتثنائية يوم  16سشبتمÈ
ا÷اري من أاجل مناقششة بعضس القوان Úا÷ديد واŸصشادقة عليها من طرف
اأعضش-اء ا÷م-ع-ي-ة ح-ت-ى نشش-رع ‘ ت-ط-ب-ي-ق-ه-ا مسش-ت-ق-ب Ó-ب-ع-دم-ا ق-م-ن-ا ب-بعضس
التعديÓت ‘ القوان Úالعامة حتى تسش Òاأ’مور بششكل أافضشل خÓل اŸوسشم
الرياضشي ا÷ديد بحول الله““.
تطرق ﬁدثنا إا ¤نقاط أاخرى تسشبق اŸوسشم الرياضشي““ ،كما سشيكون اجتماع
مع الرابطات ،وبعده مع كل الفرق حتى نناقشس النقاط اŸتعلقة باŸنافسشة
وغÒها من اأ’مور التي تتعلق بها وطريقة سش Òالبطولة ،إاضشافة إا ¤بر›ة
ملتقى تكويني خاصس با◊كام واŸدرب Úيششرف عليه خÈاء ومؤوطرين أاجانب
يكون ذلك من  19إا 23 ¤سشبتم ،Èكما قمنا بتعي Úفوزي بلبكري مدير فني ‘
ا’–ادية إاضشافة إا ¤مالك خاوة مدير للفرق الوطنية وهذا الثنائي انطلق ‘
نششاطه““.
Óشش -ارة ،ف -إان اŸوسش -م ال -ري -اضش -ي ب -ال -نسش -ب-ة ل-ك-رة السش-ل-ة  ⁄ي-خ-ت-ل-ف ع-ن ب-اق-ي
ل -إ
ا’ختصشاصشات انتهى متأاخرا جدا بسشبب توقف البطولة لفÎة طويلة وبعده كانت
فÎة ا’نتخابات اŸتعلقة با’–اديات ،إاضشافة إا ¤ا’نطÓقة اŸتأاخرة بسشبب رفضس
الفرق Ÿادة من القانون ،ولهذا فإان اŸكتب الفيدرا‹ ا÷ديد على رأاسس ا–ادية كرة
السش -ل -ة ع -م -ل ك -ل ج-ه-ده م-ن أاج-ل ت-ف-ادي ت-لك اأ’م-ور واŸشش-اك-ل السش-اب-ق-ة ح-ت-ى ت-ك-ون
ا’نطÓقة ‘ الوقت اÙدد بدليل واصشلوا العمل حتى ‘ فÎة الصشيف.

نبيلة بوقرين

البطولة العاŸية للجيدو

إاقصسـ ـ ـ ـاء اŸنتخ ـ ـ ـب الوط ـ ـني مـ ـن الـ ـ ـدور األول

أاقصش- -ي اŸن- -ت- -خب ال- -وط -ن -ي
للجيدو ““رجال وسشيدات““ ،أامسس
اأ’ح- -د ‘ ،م -ن -افسش -ة حسشب ال -ف -رق
ل-ل-ب-ط-ول-ة ال-ع-اŸي-ة ا÷اري-ة ب-اÛر بعد
انهزامه أامام اŸنتخب اأ’وكرا ‘ ÊاŸنازلة
اأ’و ¤للمجموعة اأ’و.¤
ورغ -م أان ال -ق -رع -ة ك -انت م -وات -ي -ة ““اÿضش -ر““ ب-ت-ف-ادي
منتخبات قوية ‘ اŸنازلة اأ’و ¤على غرار اليابان التي
إاسشتبعد قائد منتخب إا‚لÎا السشابق واين رو ،Êأامسس اأ’حد ،تراجعه عن قرار اعتزال اللعب الدو‹ ،إا’ أانه Ÿح إا¤
سشيطرت على اŸنافسشات الفردية ،فإان اŸصشارع Úا÷زائريÚ
عودته يوما كمدير فني .وأاوضشح رو ‘ - Êتصشريحات Ÿوقع (توكسشبورت) ““لقد حسشمت أامري ..ولقد ششاهدت
خرجوا من اŸنافسشة ‘ الدور اأ’ول.
مرات عديدة عودة الÓعب Úمن ا’عتزال ومششاركتهم ‘ البطو’ت الكÈى و ⁄يكن هذا قرارا
سشبق هذا اإ’خفاق حسشب الفرق تع Ìجل اŸصشارع ‘ Úمنافسشات الفردي
صش-ح-ي-ح-ا““ ،مضش-ي-ف-ا““ الشش-ب-اب ي-ح-اول-ون ال-ت-أاه-ل ل-روسش-ي-ا وسش-ي-ك-ون ه-ن-اك ’ع-بون يسشتحقون
بإاقصشاء كل من مر Ëموسشى (أاقل من  52كلغ) ،رتيبة تاريكات (أاقل من  57كلغ) وجدي
اŸششاركة ‘ البطولة لذلك اتخذت قراري““ .وكان اŸدير الفني Ÿنتخب إا‚لÎا
أاسشامة (أاقل من  73كلغ) ‘ اليوم اأ’ول .ثم عبد الرحمان بن عمادي (أاقل من  90كلغ) ،كوثر
جاريث سشاوثجيت ،قد ترك الباب مفتوحا أامام رو Êلتغي Òرأايه ،وذلك
وعÓل (أاقل من  78كلغ) وسشعاد بلكحل (أاقل من  70كلغ).
بعد أان أاعلن الهداف التاريخي Ÿنتخب اأ’سشود الثÓثة
كما ششهدت منافسشة الفردي خروج كل من ‚يب “ار (أاك Ìمن  100كلغ) ،لياسس بويعقوب (أاقل من  100كلغ) وصشونية أاصشÓح (أاك Ìمن  78كلغ) ،بينما انسشحب اŸصشارع هود زردان (أاقل من  66كلغ)
اع - -ت - -زال- -ه ال- -ل- -عب ال- -دو‹ ‘ الشش- -ه- -ر
خÓل ا÷ولة اأ’و ¤دون إاجراء أاي لقاء .وكان معظم اŸصشارع Úا÷زائري Úقد أاكدوا صشعوبة اŸأامورية قبل رحلتهم إا ¤العاصشمة اÛرية نظرا للتحضشÒات التي  ⁄تكن كافية على غرار عبد الرحمان بن
اŸاضشي.
عمادي الذي أاكد بأانه سشيششارك ‘ هذه اŸنافسشة بـ %50فقط من قدراته .وسشجلت هذه اŸنافسشة مششاركة حوا‹  371مصشارعا ( 440رجال و 291سشيدات) ‡ثل Úلـ 126دولة.

إا‚لÎا

رون ـ ـ ـي يسستبع ـ ـد تراجعـ ـه عـ ـن ق ـرار العتـ ـزال دولي ـ ـ ـ ـ ـا

أإلثن 3٠ Úسسبتم 2٠١٦ Èم

á```«eÓ`°SGE äÉ``«eƒj

أŸوأفق لـ  ١3ذي أ◊جة  ١٤38هـ

إاعداد  :عبد الكر . Ëل

هـ ـ ـل ا◊ ـ ـج اŸـ ـ ـÈور يهـ ـ ـدم الّذنـ ـ ـ ـوب؟
ألقطع بدخول ألجنة ل يسستطيع أأن يجزم
به مسسلم؛ ألن أأمر ألجنة موكول إألى علم
أل -ل -ه وُح -ك -م -ه جs-ل جÓ-ل-ه ،وق-د َوَرَد ع-ن
رسسول ألله ـ صسلى ألّلـه عليه وسسلم ـ قوله:
«ل ُيْدِخل أأحَدكم عملُه ألجنة» ،قالوأ :ول
أأنت يا رسسول ألله؟ قال :ول أأنا إأل أأن
ي- - -ت- - -غ- - -م- - -دن- - -ي أل- - -ل- - -ه ب- - -رح- - -م- - -ت - -ه».
ومع هذأ نفهم من أإلسسÓم ،ومن سُسsنة
ألرسسول ـ صسّلى ألّلـه عليه وسسّلم ـ أأن ألحج
ألمبرور ليسض له جزأء إأل ألجنة ،فلو أأsدى
أل -مسس-ل-م ه-ذأ أل-ح-ج أل-م-ب-رور ،ول-م ُي-ذنب
ب -ع -ده ،ومضس -ى إأل -ى أل -ل-ه ع-ل-ى أسس-ت-ق-ام-ة
وصسرأط دخل ألجنة بفضسل ألله وكرمه،
وقد يؤويد هذأ قول ألرسسول ـ صسّلى ألّلـه
عليه وسسّلم ـ «من حج sلله فلم يرفث ولم
يفسسق رجع كيوم ولدته أأمه» .فهو إأًذأ يعود
م -ن أل -ح-ج ن-قv-ي-ا ط-اهً-رأ م-غ-ف-ور أل-ذن-وب
ُم َسسsلًما من ألعيوب.
وقد وردت في ألسسنة آأثار تدل على أأن
ألحج ألمبرور هو أأفضسل أألعمال ،وألحج
ألمبرور هو ألحج ألذي ل ُيخالطه إأثم.
وقال ألحسسن :هو أأن يرجع زأهًدأ ألدنيا
رأِغًبا في أآلخرة.

وُروي أانه إاطعام الطعام ،ول ÚالكÓم.

وعن عمرو بن ألعاصض قال  :لsما جََعَل ألله
أإلسسÓم في قلبي ،أأتيت رسسول ألله ـ صسلّى

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

هام جدا

هذه ألصسفحة –توي على آأيات قرآأنية كرÁة
وأحاديث نبوية شسريفة ،ألرجاء أ◊فاظ عليها
وحمايتها من ألتدنيسض .وشسكرأ

فت ـ ـ ـاوي
^ سض :يسضأال محمد إابراهيم :هل إاذا
حج الرجل ولم يزر قبره صضلى الله
عليه وسضلم يصضح حجه؟
^^ ج :إأذأ حج ألرجل وأأدى ألمناسسك

صسح حجه حتى ولو لم يذهب إألي
ألمدينة ويزور قبر ألنبي ـ صسّلى ألّلـه
عليه وسسّلم ـ ألن زيارة قبر ألرسسول ـ
صسّلى ألّلـه عليه وسسّلم ـ ليسست من
مناسسك ألحج.

^ سض :تسضأال أاسضماء طالبة جامعية:
متى فرضض الحج؟
^^ فرضض ألحج في ألسسنة ألتاسسعة من
ألهجرة وحج ألصسديق في ألعام ألتاسسع

أل ّ-ل -ـه ع-ل-ي-ه وسسّ-ل-م ـ ف-ق-لت ،أبسس-ط ي-دك،
Óبايعك ،قال ،فبسسط ،فقبضست يدي،
ف أ
فقال« :ما لك يا عمرو؟» ،قلت :أأشسترط،
قال :تشسترط ماذأ؟ قلت :أأن يغفر ألله لي،
ق -ال« :أأم -ا ع -ل -مت أأن أإلسس Ó-م ي -ه-دم م-ا
ق -ب-ل-ه ،وأأن أل-ه-ج-رة ت-ه-دم م-ا ق-ب-ل-ه-ا ،وأأن
أل - - - -ح - - - -ج ي - - - -ه- - - -دم م- - - -ا ق- - - -ب- - - -ل- - - -ه؟».
وعن أبن مسسعود  -رضسي ألله عنه  -أأن
ألرسسول ـ صسّلى ألّلـه عليه وسسلّم ـ قال:

أاعمال ُيعادل ثوابها ثواب ا◊ج

«تابعوأ بين ألحج وألعمرة ،فإاّنهما ينفيان
أل -ف -ق -ر وأل -ذنب ك -م -ا ي-ن-ف-ي أل-ك-ي-ر خ-بث
(وسسخ) ألحديد وألذهب وألفضسة ،وليسض
ل- -ل- -ح -ج -ة أل -م -ب -رورة ث -وأب إأل أل -ج ّ-ن -ة».
وروى ألبخاري ومسسلم عن أأبي هريرة ـ
رضسي ألله عنه ـ قال  :قال رسسول ألله ـ
صسّلى أللّـه عليه وسسّلم ـ «ألعمرة إألى ألعمرة
كّفارة لما بينهما وألحج ألمبرور ليسض له
جزأء إأل ألجنّة».

Ÿن ُ ⁄يوsفق ‘ أاداء الفريضسة اÿامسسة

بالناسض ليطهر ألكعبة من أألصسنام،
ولينادي على ألناسض هو وعلي بن أأبي
ط -الب أأن -ه ل ي -ح -ج ب -ع -د ه -ذأ أل-ع-ام
مشسرك ول يطوف بالبيت عريان ألنه
صسلى ألله عليه وسسلم سسيحج بعد
ذلك ف -ي أل -ع-ام أل-ع-اشس-ر م-ن أل-ه-ج-رة
ألنبوية ألمباركة بالناسض حجة ألبÓغ
أأو حجة أإلسسÓم أأو حجة ألودأع ليعلم
ألناسض مناسسكهم كما علمهم ألصسÓة
وك-م-ا ع-ل-م-ه-م ألصس-وم ،وك-م-ا ع-ل-م-ه-م
أل-زك-اة وك-م-ا ع-ل-م-ه-م ت-ع-اليم ألسسماء،
فالرسسول ـ صسلّى أللّـه عليه وسسّلم ـ
أأرسس -ل ألصس-دي-ق ب-ع-د ف-ريضس-ة أل-ح-ج.
^ سض :يسض-أال مصض-ط-ف-ى م-وظ-ف :م-ا
لعظم؟
هو ركن الحج ا أ

^^ ج :رك- -ن أل- -ح -ج أألع -ظ -م ه -و
ألوقوف بعرفة لقوله صسلى ألله عليه
وسسلم« :ألحج عرفة» ،فمن لم يقف
بعرفة ل حج له ألن هذأ ألركن هو
ألركن أألكبر في ألحج ويقف ألحجيج
على عرفة من صسبح أليوم ألتاسسع من
ذي ألحجة حتى بعد غروب شسمسض
ه -ذأ أل-ي-وم ل-ي-درك ج-زءأ ً م-ن أل-ن-ه-ار
وجزءأ ً من ألليل ،فمن جاء إألى عرفة
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قبل بزوغ فجر يوم ألنحر ووقف على
عرفة صسح حجه ولزأمًا على ألحج أأن
ي-ت-ح-رى وي-ع-رف أل-م-ك-ان أل-ذي ي-قف
عليه ألنه بجوأر عرفة يقف بعضض
أل - -ح- -ج- -ي- -ج ف- -ي وأدي ع- -رن- -ة وه- -م
ي -حسس -ب -ون-ه ع-رف-ةو ف-ل-زأمً-ا ع-ل-ي-ه أأن
يعرف ويسسأال ليصسح حجه.
^ تسض-أال ف-اط-م-ة م-درسض-ة :أاذكر لي
ب- -عضض السض- -ل- -ب- -ي- -ات ال -ت -ي ت -ق -ع م -ن
الحجيج؟

^^ ج :يجب على ألحاج أأن ل يكثر
من أللغط ول ألجدأل ول ألتشساكل أأو
ألمشساكسسة مع ألحجيج ،ويجب عليه
أأن ي-ل-ت-زم أل-ه-دوء وألسس-ك-ي-ن-ة وأل-وق-ار
ألنه في عبادة ،يجب على ألحاج أأن ل
يتلبسض بمعصسية وهو يؤودي ألمناسسك
ف Óيجوز له أأن يمسسك بسسيجارة أأو
أألرج -ي-ل-ة (أل-ج-وزة) ألن-ه ف-ي ع-ب-ادة،
يجب علي ألحاج أأن ل يتزأحم على
تقبيل ألحجر ألأسسود ويؤوذي إأخوأنه
م -ن أل -ح-ج-ي-ج ف-ي ع-رف-ة ي-جب ع-ل-ى
ألحاج أأن يترك أأمور ألدنيا ويكثر من
أل-دع-اء وأل-تضس-رع وألب-ت-ه-ال وأل-طلب
من ألله عز وجل ول يترك عرفة إأل
بعد غروب ألشسمسض ،ويقف في أأي
مكان في عرفة فإانه صسلى ألله عليه
وسس -ل -م ق-ال« :وق-فت ه-ا ه-ن-ا وع-رف-ة
كلها موقف» ،فيجب على ألحاج أأن
ي -خ -ت -ار أأث-ن-اء رم-ي أل-ج-م-ار أل-حصس-ي
ألصسغير حتى ل يجرح ول يؤوذي من
أأمامه من ألحجيج ،ويجب عليه أأن
لي -ق -ذف ب -األح -ذي-ة م-ك-ان أل-ج-م-ار،
ويجب عليه في أليوم ألتاسسع من ذي
أل -ح -ج -ة أأن ي-ت-ح-ق-ق أأن-ه وأق-ف ع-ل-ى
ع -رف -ات أل -ل -ه ل ع -ل -ي وأدي ع -رن -ة،
ويجب على ألمرأأة ألحاجة أأن تسسعى
وتطوف ب Óهرولة ألن ألمرأأة ليسست
مطالبة بها وتظهر ألهرولة مفاتنها.

قطرات من ينبوع ا◊ياة
للم!
لخرين ،ولكننا نسضتطيع أان نبعد عنهم أاشضواك ا أ
^ ربما ل نملك القدرة على إاسضعاد ا آ
لنسضان أان يتخلى عن أاناقته؟
لخÓق ثوب الروح فكيف يسضتطيع ا إ
لدب وا أ
^ا أ
لن تتطابق مع أاي صضورة مهما تكن!
^ امنح نفسضك الحق بأان تكون نفسضك..لسضت بحاجة أ
إان الرفيق الوحيد الذي ل يخذلك مطلقًا هو أانت نفسضك.
لرواح القوية ،ف Óتكن ضضعيفًا يهزمك اليأاسض.
لمل تصضنعه ا أ
ا أ

أل -ح ّ-ج م -ن أأفضس -ل ألّ-ط-اع-ات ع-ن-د رّب
أل -ع -ال -م -ي -ن ،وأأج ّ-ل أألع-م-ال أل ّصس-ال-ح-ة
لمحو ذنوب ألمذنبين .فعن أأبي هريرة
رضسي ألله عنه قال :سُسئل رسسول ألله
صس ّ-ل -ى أل -ل -ه ع -ل-ي-ه وسسّ-ل-م :أأtي أألع-م-ال
أأفضس -ل؟ ق -ال‘‘ :إأي -م-ان ب-ال-ل-ه ورسس-ول-ه‘‘،
قيل :ثّم ماذأ؟ قال‘‘ :حّج مبرور‘‘ روأه
أل -ب-خ-اري ومسس-ل-م .وع-ن ع-ائشس-ة رضس-ي
ألله عنها قالت :قلت :يا رسسول ألله:
نرى ألجهاد أأفضسل ألعمل أأف Óنجاهد؟
ق- -ال‘‘ :ل- -ك ّ-ن أأفضس -ل م -ن أل -ج -ه -اد ح w-ج
مبرور‘‘ روأه ألبخاري.
إأّن ألحاج إأن حجّ ولم يرفث ولم يفسسق
ت-طs-ه-ر م-ن ذن-وب-ه وآأث-ام-ه ف-ي-رج-ع كيوم
ولدته أأtمه ،فعن أأبي هريرة رضسي ألله
ت رسسول ألله ـ صسلّى ألّلـه
عنه قال :سسمع ُ
عليه وسسّلم ـ يقولَ‘‘ :من حج sفلم يرفث
ولم يفسسق رجع كيوم ولدته أأمّه‘‘ (روأه
ألبخاري ومسسلم).
ف-ه-ن-ي-ئً-ا ل-ل-ح-ج-اج م-غفرة ألذنوب ،إأّنهم
وفد ألله عّز وجّل ،فعن أبن عمر عن
ي ـ صسلّى ألّلـه عليه وسسلّم ـ قال:
ألّنب ّ
‘‘ألغازي في سسبيل ألله وألحاج وألمعتمر
وف -د أل -ل -ه ،دع -اه -م ف -أاج -اب -وه وسس-أال-وه
فأاعطاهم» (أأخرجه أبن ماجه) ،وعن
أبن مسسعود رضسي ألله عنه قال :قال
رسسول ألله ـ صسلّى ألّلـه عليه وسسّلم ـ

‘‘تابعوأ بين ألحجّ وألعمرة فإاّنهما ينفيان
ألفقر وألtذنوب كما ينفي ألكير خبث
ألحديد وألذهب وألفضسة ،وليسض للحجة
أل - -م - -ب - -رورة ث - -وأب إأّل أل - -جّ- -ن- -ة‘‘ (روأه
ألترمذي).
لقد توأترت في شسريعتنا ألغّرأء أأعمال
ورد في فضسلها أأّنها كثوأب ألحّج ،أأو
ورد أأّنها تكّفر ألذنوب ألماضسية فعاَدَلت
ألحجّ أّلذي يكّفر ما مضسى من ألذنوب.
فاألعمال أّلتي ثوأبها كثوأب ألحج أأن
ي -ذهب أل -م -رء إأل -ى أل -مسس -ج-د ل-حضس-ور
درسض ِعْلم ِأأو لُيعuلم علمًا .ففي ألحديث:
ن غََدا ِإاَلى اْلَم ْسضِج ِ
د ل ُيِريُد ِإا ّ
‘‘َم ْ
ل
ن َل ُ
م َخْيرًا أاَْو َيْعَلَم ُ
ه
أاَ ْ
هَ ،كا َ
ن َيَتَعsل َ
َكأاَ
جُت ُ
ه’‘.
ر
ج
ِ
حاxج َتاvما ِح s
ْ
َ
أأن ي -ذهب أل -م -رء إأل -ى أل -مسس -ج -د ع-ل-ى
وضس -وء ل ُ-ي -صس ّ-ل -ي ف-ي-ه أل-م-ك-ت-وب-ة .ف-ف-ي
أل - -ح - -ديثَ‘‘ :م- -نْ َخَ- -رَج ِم- -نْ َبْ- -يِ- -ت ِ-ه
ٍÓة َمْكُتوَب ٍ
ُمَت َ
طuهرًا ِإاَلى صَض َ
جُرُه
ة َفأاَ ْ
ج ِ-ر اْلَ-ح-اuج الُْ-مْ-حِ-رِم َوَمْ-ن َخَ-رَج
َك -أاَ ْ
ه ِإا s
حى َ
ِإاَلى َت ْسضِبيحِ ال t
ل ُيْنصِضُب ُ
ل
ضض َ
جُ-رُه َك-أاَْجِ-ر اْلُ-مْعَتِم ِر‘‘ (روأه
ِإاsي-اُه َف-أاَ ْ
أأب- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -و دأود).
أأن ُي -صس ّ-ل -ي أل-م-رء ف-ي أل-مسس-ج-د صسÓ-ة
ألصس- -ب- -ح ف- -ي ج- -م- -اع- -ة ،وي- -م -كث ف -ي
ألمسسجد يذكر ألله تعالى حّتى تطلع
ألشّسمسض ،ثمّ يمُكث حتّى ُيصسلّي ركعتي

ألضس- -ح- -ى؛ ف -ف -ي أل -ح -ديثَ‘‘ :مْ-ن َصضs-ل-ى
م َقَ-عَ-د َيْ-ذُكُ-ر الs-لَ-ه
اْل َ-غ َ-داَة ِف -ي َجَ-م-اَعٍ-ة ُثs -
ح s-ت -ى َت ْ-طُ-لَ-ع الشsضْ-مُ-سض ُثs-م َصضs-ل-ى َرْكَ-عَ-تْ-يِ-ن
َ
َك-اَنْ-ت َلُ -
ه َك-أاَْجِ-ر َحs-ج-ةٍ َوُعْ-مَ-رٍة َت-امٍsة َتاsمٍة
َتامsةٍ‘‘ (روأه ألترمذي) ،وفي روأيةَ‘‘ :من

صسّلى أل ّصسبح ثّم جلسض في مجلسسه حّتى
جة
تمكنه أل ّصسÓة كان بمنزلة عمرة وح ّ
م- -ت- -قّ- -ب- -ل- -ت- -ي -ن‘‘ (روأه أل -ط -ب -رأن -ي ف -ي
أألوسسط).
وأأّما أألعمال ألّتي ثوأبها دخول ألجّنة
أأو غُفرأن ألtذنوب لsما كان ثوأب ألحج
دخ -ول أل -ج ّ-ن-ة وُغ-ف-رأن ألّ-ذن-وب؛ ف-ف-ي
ج اْلَمْبُروُر َلْيسَض َل ُ
ح t
ألحديث‘‘ :اْل َ
ه َ
جَزاءٌ

ِإا s
جsنُة’’ (متفق عليه) ،وفي آاخرَ’’ :م ْ
ن
ل اْل َ
م َيْ-فُ-سضْق،
م َيْ-رُفْ-ث َوَلْ -
حs-ج َهَ-ذا الَْ-بْ-يَ-تَ ،فَ-لْ -
َ
َرجَعَ َكَما َوَلَدْتُه أاُمُ tه‘‘ (متفق عليه) ،فإاّننا

نرجو أأن تكون أألعمال ألّتي ورد في
فضس-ل-ه-ا أأّن-ه-ا ت-كّ -ف-ر ألّ-ذن-وب ،أأو ت-دخ-ل
ألعبد ألجنة أأن تكون كالحجّ ،فمن هذه
أألعمال:
ت -غسس -ي -ل أل -م ّ-ي -ت وألسس -ت-ر ع-ل-ي-ه :ف-ف-ي
م َعَلْي ِ
ه
أل-ح-ديثَ’‘ :مْ-ن َغs -سضَ -
ل ُمْ-سضِ-ل-مً-ا َفَكَت َ

َ
ه َلُ -
غ َ-فَ-ر الs-لُ -
ه أاَْرَبِ-ع-يَ-ن َمs-رًةَ ،وَمْ-ن َحَ-فَ-ر َلُ -ه
ن أاَسْضَكَن ُه
جِ-ر َمْسضَك ٍ
َفَ-أاَجs-نُ -ه أاُْجِ-رَى َعَ-لْ-يِ-ه َكَ-أا ْ
ِإاsياُه ِإاَلى َيْوِم اْلِقَيامَ ِ
ه َك َسضاُه الsل ُ
ن َكَفsن ُ
ةَ ،وَم ْ
ه
َيْومَ اْلِقيَامَ ِ
ة ِم ْ
ق اْلجَsنةِ‘‘
ض َوِإاسْضَتبَْر ِ
ن سُضْنُدس ِ

(روأه ألحاكم وألبيهقي وألطبرأني).

دمعة من خشسية الّلـه
لن أادمع من خشضية الله
^ قال عبد الله بن ُعمر  -رضضي الله عنهما -أ
ي من أان أاتصضّدق بأالف دينار».
أاحب إال ّ
^ وقال ابن الجوزي :قطرة من الّدمع على الخد أانفع من أالف قطرة على
لرضض».
ا أ

مـ ـ ـن كنـ ـ ـوز السسّن ـ ـة النّبويـ ـة

ع -ن أأب -ي ع-ب-د أل-رح-م-ن ع-ب-د أل-ل-ه ب-ن
مسسعود  -رضسي ألله عنه  -قال :سساألت
ألنبي ــ صسّلى ألّلـه عليه وسسّلم ــ أأي
أل -ع -م -ل أأحب أإل -ى أل -ل -ه ت-ع-ال-ى؟ ق-ال:
«ألصسÓة على وقتها» ،قلت :ثم أأي؟
قال« :بر ألوألدين» ،قلت :ثم أأي :قال:
«ألجهاد في سسبيل ألله» (متفق عليه).
وعن أأبي هريرة  -رضسي ألله عنه -
ق ا ل  ،ق ا ل أ ل ر س س و ل ـ ـ ص س ل ّ ى أ ل لّ ـ ه ع ل ي ه
وسسّلم ــ أإن ألله تعالى خلق ألخلق حتى
أإذأ فرغ منهم ،قامت ألرحم فقالت:
ه-ذأ م-ق-ام أل-ع-ائ-ذ بك م-ن أل-ق-ط-ي-ع-ة،
قال :نعم ،أأما ترضسين أأن أأصسل من

وصسلك وأأقطع من قطعك؟ قالت :بلى،
قال :فذلك لك» ،ثم قال ألرسسول ــ
صسّلى أللّـه عليه وسسلّم ــ «أقروؤوأ أإن
شس -ئ -ت -م :ف -ه -ل عسس -ي -ت-م أإن ت-ول-ي-ت-م أأن
ت - -فسس - -دوأ ف - -ي ألأرضض وت - -ق - -ط - -ع - -وأ
أأرحامكم ( )22أأولئك ألذين لعنهم ألله
ف- -اأصس- -م- -ه -م وأأع -م -ى أأبصس -اره -م ()23
(م - - -ح - - -م - - -د) (م- - -ت- - -ف- - -ق ع- - -ل- - -ي- - -ه).
و ع ن ه ق ا ل  :ق ا ل أ ل ر س س و ل ـ ـ ص س ل ّ ى أ ل لّ ـ ه
عليه وسسّلم ــ «رغم أأنف ثم رغم ثم
رغم أأنف من أأدرك أأبويه عند ألكبر:
أأحدهما أأو كليهما فلم يدخل ألجنة»
(روأه مسسلم).

: OGó``````YGE
áæ«eCG.ê
اإ’ثن ٠٤ Úسشبتمبر  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ١٣ذي الحجة  ١٤٣٨هـ
العـ ـدد١٧٤٣٠ :

koutoufcom@gmail.com
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‘ حّبـك يا بـÓدي

ألحمل

ف- -ي السش- -اق- -ي- -ة ال- -م -اء ي -ج -ري

وال- -حشش- -يشش ن- -ابت م- -ت- -خ- -ال -ف
ب -الشش -وك ،م -ل -يت ح -ج -ري م-ن ه-ذاك ال-راي
التالف كي غبت وغاب زهري و’ اللي يجيني
خايف.

ألثور

أاقعدت تحت النخلة قالولي دقلة
نور جات أادور ،أاطلعت فوق النخلة وبالعسشل
رششيت السشور ،معاه المعيششة تحلى حبيبي
السشاكن في القصشور.

ألجوزأء
شصعب أ÷زأئمسصلم

ششعب الجزائر مسشلم و إالى العروبة ينتسشب
من قال حاد عن اصشله أاو قال مات فقد كذب
رام المحال من الطلب
أاو رام إادماجا له
وبك الصشباح قد اقترب
يا نششء أانت رجاؤونا
وخضش الخطوب و ’ تهب
خذ للحياة سشÓحها
إاحسشان واصشدم من غصشب
وارفع منار العدل و الـ
فمنهم كل العطب
واقلع جذور الخائ ـنيـن
السشم يمزج بالرهب
و أاذق نفوسش الظالمين
واهزز نفوسش الجامدين فربما حي الخششب
فعلى الكرامة و الرحب
من كان يبغي ودنا
فله المهانة و الحرب
أاو كان يبغي ذلنا
بالنور خط و باللهب
هذا نظام حياتنا
حتى يعود لقومنا من مجدهم ما قد ذهب
هذا لكم عهدي به حتى أاوسشد في الترب
فإاذا هلكت فصشيحتي تحيا الجزائر و العرب
من اششعار العÓمة  :الششيخ عبد الحميد بن باديسش

حكم و
أأمثال

^ ’ ت-ب-خ-
م- -ن ت- -ح ل-وا ب-إإسسعإد
ب -ون ،ف -ك -ل
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^ أان الشسخصض الذي يتذّمر من مشسإكله
اليومية لديه معدل عمر أاعلى من غيره بسسبب
ت-خ-لصس-ه م-ن ال-ط-إق-ة السس-ل-ب-ية عن طريق التذمر
على عكسض الشسخصض الذي يكتم بإسستمرار.

حل العدد السسإبق

^ أŸيزأن..

أبتسسم

^ جلسض أاحد البخÓء أامإم قدر
ي -أإك -ل م -ع زوج -ت -ه ف-ق-إل :م-إ أاط-يب ه-ذا
الطعإم ! لو’ كثرة الزحإم ،فقإلت :وأاي
م إا’ أانإ وأانت؟ قإل :كنت أاحب
زحإم ومإ ثَ s
أان أاكون أانإ والقدر.
^ دخ -ل أاح -د ال -م -غ -ف -ل -ي -ن ع -ل-ى ق-وم ي-ع-ود
م -ريضس -إ ،ف -ل -م -إ ع -إده ،وأاراد ال -خ-روج ،ق-إل
لهم :عظم الله أاجركم..قإلوا له :إانه لم
يمت بعد ،قإل :يموت إان شسإء الله فكل
نفسض ذائقة الموت.

أألسصد

ما نكلشش القارصش لو يششهيني
وما نخذشش الششيخ لو كان يغنيني ،ناخذ ششاب
صشغير قده يواتيني.

جإور من يؤومنون بوجودك ،من
يعطونك قيمتك ويعّززون من قـدرك ،من
يخلقون أالف سسبب للحديث معك ،من
يغـزلون خيوط الود من أاجلك.

كان في البلدة رجل اإسشمه اأبو نصشر الصشياد
يعيشش مع زوجته وا ِبنه في فقر ششديد مدقع،
وفي اأحد ا’أيام وبينما هو يمششي في الطريق
مهموما مغموما ،حيث زوجته وا ِبنه يبكيان
من الجوع مر على ششيخ من علماء المسشلمين
وهو «اأحمد بن مسشكين» ،وقال له اأنا متعب
فقال له اتبعني اإلى البحر فذهبا اإلى البحر،
وقال له صشلي ركعتين فصشلى ثم قال له قل
بسشم الله فقال بسشم الله...ثم رمى الششبكة
فخرجت بسشمكة عظيمة.
قال له بعها واششتر طعامًا ’أهلك ،فذهب
وب- -اع- -ه -ا ف -ي السش -وق واشش -ت -رى ف -ط -ي -رت -ي -ن
اإحداهما باللحم وا’أخرى بالحلوى ،وقرر اأن
يذهب ليطعم الششيخ منها فذهب اإلى الششيخ
واأعطاه فطيرة ،فقال له الششيخ لو اأطعمنا
اأنفسشنا هذا ما خرجت السشمكة اأي اأن الششيخ
كان يفعل الخير للخير ،ولم يكن ينتظر له
ث -م -ن ً-ا ،ث-م رد ال-ف-ط-ي-رة اإل-ى ال-رج-ل وق-ال ل-ه
خذها اأنت وعيالك.
وفي الطريق اإلى بيته قابل امراأة تبكي من
الجوع ومعها طفلها ،فنظرا اإلى الفطيرتين
في يده وقال في نفسشه هذه المراأة وابنها
م -ث-ل زوج-ت-ي واب-ن-ي ي-تضش-وران ج-وعً-ا ف-م-اذا
اأفعل؟ ونظر اإلى عيني المراأة فلم يحتمل

مثÒة

ألسصرطان

ششجرة ياسشمين نايضشة في وسشط
الغرفة عروقها سشكنجبير وأاغصشانها قرفة
والله ما ننسشاك يا زينة الوقفة.

’ك-ب-ر ب-ي-ن إاخ-وتك،
❊ أان -ه إاذا ك -إن ت -رت -ي-بك ا أ
’وسسط
فأإنت غإلبإ أاكثر ذكإءً منهم ،وإاذا كنت ا أ
’صسغر ،فأإنت
فأإنت ُمخإدع نإجح أامإ إاذا ُكنت ا أ
عإطفي وتملك حسض الدعإبة.

قصصـ ـ ـة أبو نصصر ألصصيـ ـ ـاد

شسيء موجود ‘ ال ّسسمإء إاذا أاضسفت
إاليه حرفإ أاصسبح ‘ ا أ
’رضض؟ حرك
عقلك يإ صسإ Ëواعطينإ ا◊ل.

جيت سشاميت البحر ششفت
الحوت يعوم عرفت ما عندي
زهر في ذا الحظ المحموم كي غاب ضشي
القمر ما ردت ضشي النجوم.

روؤية الدموع فيها ،فقال لها خذي الفطيرتين
ف-اب-ت-ه-ج وج-ه-ه-ا واب-تسش-م اب-ن-ه-ا ف-رحًا..وعاد
يحمل الهم فكيف سشيطعم امراأته وابنه ؟
وبينما هو يسشير مهموما سشمع رج ً
 Óينادي
من يدل على اأبو نصشر الصشياد؟ فدله الناسش
ع- -ل- -ى ال -رج -ل..ف -ق -ال ل -ه اإن اأب -اك ك -ان ق -د
اأقرضشني ما’ً منذ عششرين سشنة ثم مات ولم
اأسشتدل عليه ،خذ يا بني هذه الثÓثين األف
درهم مال اأبيك.
يقول اأبو نصشر الصشياد وتحولت اإلى اأغنى
الناسش وصشارت عندي بيوت وتجارة وصشرت
اأتصش -دق ب -ا’أل -ف دره -م ف -ي ال -م -رة ال-واح-دة
’أشش- -ك -ر ال -ل -ه ،وم -رت ا’أي -ام واأن -ا اأك -ث -ر م -ن
الصشدقات حتى اأعجبتني نفسشي ،وفي ليلة
من الليالي راأيت في المنام اأن الميزان قد
وضشع وينادي مناد اأبو نصشر الصشياد هلم لوزن
حسش- -ن- -اتك وسش -ي -ئ -اتك ،ف -وضش -عت حسش -ن -ات -ي
ووضشعت سشيئاتي ،فرجحت السشيئات فقلت
اأي -ن ا’أم -وال ال -ت -ي تصش -دقت ب -ه -ا؟ ف-وضش-عت
ا’أموال ،فاإذا تحت كل األف درهم ششهوة نفسش
اأو اإعجاب بنفسش كاأنها لفافة من القطن ’
ت س ش ا و ي ش ش ي ئ اً  ،و ر ج ح ت ا ل س ش ي ئ ا ت و ب ك ي ت و ق ل ت
ما النجاة واأسشمع المنادي يقول هل بقى له
من ششيء؟
فاأسشمع الملك يقول :نعم بقت له رقاقتان
ف -ت-وضش-ع ال-رق-اق-ت-ان (ال-ف-ط-ي-رت-ي-ن) ف-ي ك-ف-ه

للعÈة

دارنا في الجبل مقابلة مكة
وفراششها حرير ،طبقة على طبقة
ومصشباح الفضشة يششعل ما يطفى.

ألميزأن

غرسشت ياسشمينة في وسشط
الدار عروقها سشكنجبير
وأاطرافها نوار ،يما يا يما محلى عششق الجار
العين ،تخز في العين والقلب ششاعلة فيه
النار.

ألعقرب
الحسشنات فتهبط كفة الحسشنات حتى تسشاوت
م-ع ك-ف-ة السش-ي-ئ-ات ،ف-خ-فت واأسش-م-ع ال-م-نادي
يقول :هل بقى له من ششيء؟ فاأسشمع الملك
يقول :بقى له ششيء فقلت :ما هو؟ فقيل له:
دم -وع ال -م-راأة ح-ي-ن اأع-ط-يت ل-ه-ا ال-رق-اق-ت-ي-ن
(الفطيرتين) فوضشعت الدموع فاإذا بها كحجر
ف -ث -ق -لت ك -ف -ة ال -حسش-ن-ات ،ف-ف-رحت ف-اأسش-م-ع
المنادي يقول :هل بقى له من ششيء؟ فقيل:
نعم ابتسشامة الطفل الصشغير حين اأعطيت له
ال -رق -اق -ت -ي -ن وت -رج -ح و ت-رج-ح وت-رج-ح ك-ف-ة
الحسشنات واأسشمع المنادي يقول :لقد نجا لقد
ن-ج-ا ف-اسش-ت-ي-ق-ظت م-ن ال-ن-وم ف-زع-ا اأق-ول :لو
اأطعمنا اأنفسشنا هذا لما خرجت

أاخبإر

أاصشلك أاصشلك وما ينفع غير الصشح
مو’ة النية الصشافية عليها ربي يفتح ،أاطول
و’ تقصشر يجيها السشعد والربح

ألقوسس

يا مو’ة القلب الكبير ربي
يعطيك ويوسشع عليك ما عندك
’ ذهب و’ حرير ،وأانت دايما زاهية وربي
مسشهلك ما دريت من حيلة ندير باشش نكون
مثلك.

ألجدي

التمر والحليب في طبق وسشط
الخيمة نهديهم للحبيب باه يوالف ديمة ،ما
يعزشش اللي في الجيب هذاك زوجي
يالميمة.

ألدلو
يالتفاح الجربى يا مكربع محÓك ،نهديك أانا
لحبيبي وبيه نرفع اششناك ،كي حن عليا ربي
أارافقو أانا وياك .

Óرضض بعد «رحلة قيإسسية»
رائدة فضسإء تعود ل أ
سشتعود رائدة الفضشاء اأ’ميركية ،بيغي ويتسشون ،أاكثر نسشاء العالم خبرة
بالفضشاء إالى اأ’رضش نهاية اأ’سشبوع الجاري محققة العديد من اأ’رقام
القياسشية.وتغادر رائدة الفضشاء ،المحطة الفضشائية الدولية ،السشبت،
متجهة إالى منزلها بعد غياب دام  9أاششهر ونصشف.
وسشتكون قد قضشت  665يوما في الفضشاء عند وصشولها إالى كازاخسشتان
برفقة رائد فضشاء أاميركي آاخر ورائد فضشاء روسشي ،إا’ أان اأ’رقام التي
ح-ق-ق-ت-ه-ا ’ يضش-اه-ي-ه-ا أاي اأم-ي-رك-ي آاخ-ر.وخÓ-ل ث-الث وآاخ-ر م-ه-امها
أاصشبحت عالمة الكيمياء الحيوية (  5٧عاما) أاكبر النسشاء عمرا ممن

ألعذرأء

وصشلن للفضشاء ،كما قامت بالسشير  ١٠مرات في الفضشاء ،أاكثر من أاي
امرأاة أاخرى.
وقبل عودتها إالى موطنها في هيوسشتن ،التي تجتاحها عاصشفة عنيفة،
سشتمر على أالمانيا ،ومن المفترضش أان تصشل إالى منزلها بحلول اأ’حد
لي ،Óوقالت إانها تششتهي تناول البيتزا وأان تجلسش على مرحاضش عادي.

ألحوت
يالسشاكنة في الخيمة والريح جاني قبلي ردي
أاوراقك ديمة ’ يولي الريح غربي.
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 0٤سص -ب -ت-م : 1955 Èت-ظ-اه-ر ج-ن-ود
الح -ت -ي -اط ال -ف-رنسص-ي-ون اŸسص-ت-دع-ون
ل- -ل- -خ- -دم- -ة ب- -ا÷زائ -ر Ãح -ط -ة ق -ط -ار
م -ونÈن -اسض ب -ب-اريسض م-عÈي-ن ع-ن رفضص-ه-م
اŸصص Òالذي ينتظرهم ‘ ا÷زائر .
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إاصصدارات

لحداث و–ليل أابعادها
متابعة لتغطية ا أ

›لة الششرطة :احÎافية ‘ القضشاء
على آاخر فل ـ ـ ـ ـول اإلرهـ ـ ـاب

م -واضص -ي-ع ث-ري-ة اح-ت-واه-ا ع-دد ›ل-ة الشص-رط-ة
لشص -ه-ر ج-وي-ل-ي-ة ت-ث-بت م-دى ال-ت-ن-وع ‘ ت-غ-ط-ي-ة
لمني.
لحداث ،ل سصيما ذات العÓقة بالشصأان ا أ
ا أ
فنيدسض بن بلة
تظهر اÛلة من خÓل النششاط مدى احÎافيتها ‘
ت -أادي -ة دوره -ا اإلعÓ-م-ي التصش-ا‹
اŸتنوع ،موظفة األنواع الصشحفية
م- -ن ت -ق -ري -ر– ،ق -ي -ق ،اسش -ت -ط Ó-ع
وتعليق وغÒه ،مانحة للقارئ إاغراء
تصشفحها ومتابعة كل كبÒة وصشغÒة
‘ ششرطة جزائرية تششق طريقها
نحو العصشرنة والتفتح اعتمادا على
م -ورد بشش -ري ي -ح -ظ -ى ب -ال -ت -ك -وي -ن
اŸتواصشل والتكنولوجيا اŸتطورة.
‘ صشدارة اŸواضشيع الصشادرة ‘
أاب -ه -ى ح -ل -ة ﬁاف -ظ -ة ع -ل-ى ال-ل-ون
األزرق رم- - -ز الشش- - -رط- - -ة األب- - -دي،
اهتمت اÛلة Ãا تضشمنته رسشالة
رئ- - -يسس ا÷م- - -ه- - -وري- - -ة ‘ ع- - -ي- - -د
السش-ت-قÓ-ل والشش-ب-اب م-ؤوك-دا ف-ي-ه-ا
على ضشرورة ا◊فاظ على سشÓمة
تراب ا÷زائر وأامن مواطنيها و‡تلكاتهم ،منوها بدور
ا÷يشس وﬂتلف أاسشÓك األمن التي تششكل الششرطة
أاحد أاعمدتها وقلبها النابضس.
جاء ‘ الرسشالة –ية إاكبار للجيشس على ما أابÓه ويبليه
م -ن بسش -ال -ة واحÎاف -ي -ة وروح تضش -ح -ي-ة ال-ت-ي ب-فضش-ل-ه-ا
وب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع ﬂت-ل-ف اŸصش-ال-ح األم-ن-ي-ة ‘ ال-ت-غ-لب
الكاسشح على بقايا فلول اإلرهاب اŸنتششرة ع ÈبÓدنا
اÎŸامية األطراف.

ج -اءت ه -ذه ال -ك -ل -م -ات ذات اŸع-ا Êال-ن-اصش-ع-ة ل-ت-ث-بت
باŸلوسس دور الششرطة ا÷زائرية التي كسشبت Œربة ‘
مواجهة ششبكات ا÷رÁة اŸنظمة وعصشابات اإلرهاب
ال -دم -وي-ة ال-ت-ي ت-ع-ت-دي ع-ل-ى أاق-دسس ح-ق إانسش-ا Êع-ل-ى
اإلطÓق :ا◊ق ‘ ا◊ياة .وهي Œربة ششكلت اإلسشمنت
اŸسشلح لعناصشر أاصشحاب البذلة الزقاء التي تتحدى
ي-وم-ي-ا ا÷م-اع-ات اإلره-اب-ي-ة و–ب-ط ب-فضش-ل ي-ق-ظ-ت-ه-ا
وج -اه-زي-ت-ه-ا ﬂط-ط-ات اإلره-اب ،آاخ-ره-ا م-ا ع-رف-ت-ه
تيارت من عمل بطو‹ لششهيدي
ال -واجب ال -ل -ذي-ن ضش-رب-ا اŸث-ل ‘
اŸواج- -ه- -ة م- -ن أاج- -ل أان ت- -ب- -ق -ى
ا÷زائر آامنة مؤومsنة.
إان -ه -ا م -ك-اسشب سش-ط-رت-ه-ا اÛل-ة
ب -ال -ب -ن -ط ال -ع -ريضس وه -ي ت-رصش-د
مسش- - - - - -ار ومسشÒة  55سش -ن -ة م-ن
ت - -أاسش - -يسس الشش- -رط- -ة ا÷زائ- -ري- -ة
واعتÓئها مواقع اŸهنية بفضشل
السشÎاتيجية اŸنتهجة اŸعتمدة
ع -ل -ى رؤوي -ة اسش -تشش -راف -ي-ة ت-رصش-د
ال-واق-ع اŸت-غ ،Òوت-ع-ت-م-د خ-ط-طا
وآال- -ي- -ات ت -واج -ه ب -ه -ا ت -ه -دي -دات
ا◊اضشر واآلتي بروح اŸسشؤوولية
وال- -ت- -ف- -ا Êدون ال- -ت- -وق- -ف ع- -ن- -د
اŸكاسشب ،جاعلة من اإل‚ازات ﬁطة انطÓق نحو
األحسشن واألفيد ‘ معركة مÓحقة فلول اإلجرام.
ف- -ل -يسس ب -غ -ريب أان ت -ك -ون ا÷زائ -ر م -ق -ر الشش -رط -ة
لفريقية «أافريبول» .وليسس Ãفاجأاة أان تكون Œربة
اإ
ششرطتها نصشب أاع Úكبار أاجهزة أامن دول كثÒة
لم-ن ،السش-ل-م
ت -ت -خ -ذ م -ن -ه -ا ق -وة ‘ م -ه -م-ة ح-ف-ظ ا أ
لبعاد
والسشتقرار وما تسشتدعيه اŸعادلة ثÓثية ا أ
والضشÓع إا ¤أابعد ا◊دود.

الطقــسض اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
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تعرضض لعتداء
بسصÓح أابيضض
بتڤزيرت

األمن يوقف
اŸششتبه فيه ‘
جرÁة قتل إامام
‘ ظرف قياسشي

الشصعب“ /كنت مصصالح
الشصرطة بأامن ولية تيزي
وزو ،من توقيف اŸشصتبه فيه
‘ جرÁة القتل التي راح
ضصحيتها إامام مسصتخلف
Ãسصجد «الشصيخ الطاهر»
بتيقزيرت بولية تيزي
لحد  03سصبتمÈ
وزو ،فجر ا أ
 ،2017بعد تعرضصه لعتداء
باسصتعمال سصÓح أابيضض
(سصك )Úمن طرف ا÷ا.Ê
فور تلقي البÓغ ،باشصرت
لمن الوطني
مصصالح ا أ
–رياتها اŸعمقة والتي
قادت ﬁققي الشصرطة و‘
ظرف قياسصي إا ¤توقيف
اŸشصتبه فيه ،مقÎف جرÁة
القتل ،حيث إاتضصح أان دوافع
ا÷رÁة تعود إا ¤مناوشصات
ب Úا÷ا Êوالضصحية.
التحقيق ‘ القضصية متواصصل
لمن الوطني
من طرف ا أ
بالتنسصيق مع النيابة
اıتصصة إاقليميا.

نكسشة ...وعيد بلون ا◊زن
نورالدين لعراجي
كنت ل أاود ا◊ديث عن هزÁة فريقنا الوطني ،لن المر كان مفصشول فيه منذ البداية
واعتÈت الفوز من اŸسشتحيÓت السشبع كما يقال ،أاو ◊اجة ‘ نفسشي أا–ملها ،هذا
بالرغم من أانني لسشت مناصشرا وفيا ،له باع اŸتابعة واŸششاهدة ،منذ عهد «موقعة أام
درمان» ،ولن تضشعف نظرتي بششأان كرة القدم أاو أافيون اÓŸعب ،إال مع إاعادة ترتيب
هذا البيت وإاعادته إا ¤السشكة مثلما تعود العانسس إا ¤رششدها مع قدوم آاخر خطيب
طالبا يدها.
بالفعل كنت ل أاود اÿوضس ‘ مثل هذه الهزائم لول أانها جاءت بنكهة الفرحة عيد
األضش-ح-ى؛ ع-ي-د  ⁄ي-ك-ت-م-ل ،ع-ك-ر اإلره-اب-ي-ون ال-ظÓ-م-ي-ون صش-ف-و سش-ري-رت-ه إاثر الهجوم
النتحاري الذي تعرضشت له بناية الششرطة Ãدينة تيارت وسشقط فيه الششهيد الطيب
الششرطي اŸكابد ،مدافعا عن تاريخ أامة مقدما جسشده فدية ليعيشس غÒه ‘ أامن
وأامان ،مانحا ا◊ياة Ÿئات من اŸواطن ÚوزمÓءه ‘ األششهر ا◊رم.
اختار الطيب الولء للوطن تاركا أارملة وفلذات كبده يواجهن العيد دونه ،وتبقى تلك
الصشورة قابعة ‘ ذاكرتهم ا ¤البد ،فيما اختار بعضس لعبينا خوضس معركة القدام
غ Òآابه Úبالراية الوطنية ،ول معتÈين للقلوب التي حبسشت أانفاسشها طيلة سشاعة ونصشف
من الزمن ،لتكون اŸفاجأاة من عيار ل قبل لنا بها وهي مغادرة اŸونديال بكل أاسشف
وج.Í
ب Úعمل بطو‹ فردي قدمه ششهيد الششرطة الطيب وزميله سشاعد ،هي بطولة ما أا‚ب
التاريخ مثي Óلها ،بل هي تذكرنا Ãآاثر أابطال ثورتنا اÛيدة ،وبعضس البطولت التي
رسشمت مششاهدها بحروف من ذهب خÓل العششرية السشوداء ،ل خيارات أامام األسشود
اŸغاوير إاما النصشر ،او الششهادة ،فكانت الششهادة حليفهم.
هيهات هيهات ..التضشحية حكر على أاولئك البسشطاء األوفياء للقيم الوطنية والتاريخية،
الوفاء للوطن هو خنوع والتزام للوحدة الÎابية دون مقايضشة ول مقابل ،أاما ما دون ذلك
فكأا‰ا نقوم بذر الرماد ‘ األع Úلطمسشها ،لذلك أادعو القائم Úعلى الرياضشة ‘
وطني ا ¤إاعادة النظر ‘ تركيبة الفريق ووضشع اول الششروط المتثال للواجب الوطني
الذي يعت Èإالزاميا واÿسشارة على األرضس تعني الردة واÿيانة ،حتى ل أاقول ششيئا آاخر.

