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ميهوبي ‘ زيارة عمل إا ¤مسضتغا Âووهران

ي-ق-وم وزي-ر ال-ث-ق-اف-ة ع-زال-دي-ن م-ي-ه-وب-ي ،ال-يوم ،بزيارة عمل اإ ¤وليتي
مسضتغا Âووهران ،حيث يعلن بالولية الأو ¤عن
ت-ن-ظ-ي-م ت-ظ-اه-رة مسضتغا Âعاصضمة اŸسضرح
لسض-ن-ة  .2017وي -دشض -ن ب -ولي-ة وه-ران
متحف الفن ا◊ديث واŸعاصضر
وملحقة متحف زبانة.

يشض- -رف وزي- -ر اŸوارد اŸائ -ي -ة
وال -ب -ي -ئ -ة ع -ب -د ال -ق-ادر وا‹،
ال- -ي- -وم ،ع- -ل- -ى الح- -ت- -ف -ال -ي -ة
ب -ال -ي -وم ال -ع -اŸي ل -ل-م-اء ال-ت-ي
ت -ن -ظ -م ه -ذه اŸرة Ãن -ت-زه
الصضابÓت.
ي - - - -ع - - - -رضص ال- - - -وزي- - - -ر
ب- -ال- -ت- -ظ- -اه- -رة ،ال- -ت -ي
ت - -ن - -ط - -ل - -ق ب - -دءًا م- -ن
صضباحا،
10 : 00
Œرب - - - -ة ا÷زائ- - - -ر ‘
كسضب ره - - - - - - - - - -ان اŸاء
يشضرف وزير اÛاهدين
الÌوة غ Òال- -ق -اب -ل -ة
ال -ط -يب زي -ت -و ،Êع -ل-ى
للتجدد.
اإح - -ي - -اء ال- -ذك- -رى 61
لسض -تشض -ه -اد ال -ب -ط -ل ال -رم -ز مصض-ط-ف-ى ب-ن
ب -ول -ع-ي-د ،ي-وم  23م- -ارسص ا÷اري،
بولية باتنة.

إاحياء ذكرى
اسضتشضهاد
بن بولعيد

إاحياء اليوم
العاŸي للغابات ب Íعكنون

لقاء وطني Ÿرشضحي ا’–ـ ـ ـاد
من أاجل
النهضضة

ي - -ن- -ظ- -م ال–اد م- -ن اأج- -ل
ال-ن-هضض-ة والعدالة والبناء،
لقاء وطنيا Ÿرشضحي ال–اد ،يوم الأربعاء  22مارسص
ا÷اري ،على السضاعة  10 : 00صضباحا ،بقاعة
اŸكتبة البلدية بالكاليتوسص.

ملتقى جهوي لتحضضÒ
حملة الوقاية من حرائق الغابات

يشض-رف الأم Úال-ع-ام ل-وزارة ال-فÓ-ح-ة وال-ت-ن-مية
الريفية والصضيد البحري كمال شضادي ،على مراسضم
اإح- -ي- -اء ال- -ي- -وم ال- -ع- -اŸي ل- -ل- -غ- -اب- -ات– ،ت شض- -ع -ار:
تنظم اŸديرية العامة للحماية
«ال-غ-اب-ات :مصض-در ط-ب-ي-ع-ي ل-ل-طاقة» ،اليوم ،على
لول
اŸدن- -ي- -ة ،اŸل -ت -ق -ى ا÷ه -وي ا أ
السضاعة  10 : 00صضباحا ،بغابة بن عكنون.
اÿاصص ب -ت -حضض Òح -م -ل -ة ال-وق-اي-ة
وم-ك-اف-ح-ة ح-رائ-ق ال-غابات ،النخيل
وك - -ذا ج- -ه- -از ح- -راسض- -ة الشض- -واط- -ئ
تنظم الوكالة الوطنية للسضدود والتحويÓتÃ ،ناسضبة والسض- -ت- -ج- -م -ام ،ل -ف -ائ -دة م -دي -ري
إاحياء اليوم العاŸي للشضجرة ،حملة تشضجﬁ Òيط سضد ا◊ماية اŸدنية لوليات الوسضط،
شضرق وا÷نوب الشضرقي ،وذلك
الدويرة ،اليوم ،على السضاعة  10:00صضباحا.
ي -وم الأرب -ع -اء  22م- -ارسص ا÷اري ،اب- -ت -داء م -ن
السض -اع -ة  09:00صض -ب-اح-اÃ ،ق-ر م-دي-ري-ة
ا◊ماية اŸدنية لولية بسضكرة.

حملة تشضجﬁ Òيط سضد الدويرة

إاعادة تسضمية اŸؤوسضسضة
ا’سضتشضفائية اŸتخصضصضة ‘ ا◊روق

ق- -ررت ولي- -ة ا÷زائ- -ر ،إاطÓ- -ق إاسض- -م اÛاه -دي -ن اŸت -وف -يÚ
ك -ل -ودي -ن شض -و‹ وب -ي -ار شض -و‹ ،ع -ل -ى اŸؤوسضسض -ة السض -تشض-ف-ائ-ي-ة
اŸت- -خصضصض- -ة ‘ ا◊روق وا÷راح- -ة الÎم- -ي- -م -ي -ة ،وذلك ي -وم
لحد  26مارسص ا÷اري.
ا أ

دور ا÷ميع ‘
ا◊فاظ على
الهوية والذاكرة
الوطنية

ي- -ق- -وم وزي -ر التصض -ال ح -م -ي -د
ڤ- -ري -ن ،ي -وم -ي  20و 21مارسص
 ،2017ب -زي -ارة ع -م-ل إا ¤ولي-ة
“Ôاسضت ،ح - -يث يشض- -رف ع- -ل- -ى
ال- -ن- -دوة ت- -ك- -وي- -ن- -ي- -ة ب -ع -ن -وان:
لتصضال،
«التعرف على وسضائل ا إ
ل - -ل- -م- -واط- -ن ا◊ق ‘ م- -ع- -ل- -وم- -ة
م-وث-ق-ة وه-ذا ب-ج-ام-ع-ة ع-اصضمة
لهڤار».
ا أ
مع العلم أان الدورة التكوينية
ÓعÓمي ÚواŸواطنÚ
اŸوجهة ل إ
يوم  21مارسص ،بدءا من السضاعة
 09:30صض -ب -اح -ا ،ه-ي السض-ادسض-ة
عشض- -رة م- -ن ن- -وع- -ه- -ا أاط- -ل -ق -ت -ه -ا
ال -وزارة ال -وصض -ي-ة م-ن-ذ ديسض-مÈ
Ÿ 2015راف -ق -ة الصض -ح -اف -ي‘ Ú
لحÎافية واŸهنية.
بلوغ ا إ
لعÓ- -م -ي -ة وه -ي -ب -ة
وت- -ت- -و ¤ا إ
ع- - -م- - -اري ،ت - -نشض - -ي - -ط ال - -ن - -دوة
ال -ت -ك -وي -ن -ي -ة ب -ع-ن-وان« :ت-ع-زي-ز
الشض - -ف - -اف- -ي- -ة م- -ن خÓ- -ل واجب
إاع Ó- -م اŸواط- -ن :ال- -ت- -ل- -ف- -زي- -ون
ا÷زائري التجربة».

ندوة و’ئية للتحالف
ا÷مهوري بسضطيف

يÎاأسص الأم Úال -ع-ام ل-ل-ت-ح-ال-ف ال-وط-ن-ي
ا÷م- -ه- -وري ب- -ل- -ق- -اسض -م سض -اح -ل -ي ،ال -ن -دوة
الولئية لإطارات ا◊زب ،يوم السضبت 25
مارسص ا÷اري ،ابتداء من السضاعة 09 : 30
صضباحا ،بقاعة اÙاضضرات بفندق الهضضاب Ãدينة سضطيف.
ال-ن-دوة ت-خصضصص ل-ت-وع-ي-ة و–سض-يسص اŸن-اضض-ل ÚواŸواطن Úحول
اأهمية السضتحاقات النتخابية اŸقبلة ،وكذا عرضص اÙاور الكÈى
للÈنامج الإنتخابي للحزب ،بالإضضافة اإ ¤اسضتعراضص مواقف ا◊زب
من اŸسضتجدات الوطنية والدولية.

قسضنطينة –تضضن
مهرجان علم الفلك ا÷ماهÒي

أاحسضن مقال صضحفي حول
إابداعات اŸراأة

لبداعات اŸرأاة،
–تضض-ن م-دي-ن-ة قسض-ن-ط-ينة ،اŸهرجان تشض-رف ﬁاف-ظ-ة اŸه-رج-ان ال-وط-ن-ي إ
ال-وط-ن-ي اÿامسص عشض-ر ‘ ع-ل-م ال-ف-لك ع-ل-ى ح-ف-ل ت-وزي-ع ا÷وائ-ز ع-ل-ى ال-ف-ائ-زي-ن ‘ مسض-ابقة
ا÷ماهÒي الذي يقام بدار الثقافة أاحسض -ن م-ق-ال صض-ح-ف-يÃ ،ك-ت-ب-ة قصض-ر ال-ث-ق-اف-ة م-ف-دي
مالك حداد ،خÓل الفÎة ما ب 23 Úزكريا ،على السضاعة  11:00صضباحا.
إا 25 ¤م-ارسص ا÷اريÃ .شض-ارك-ة
ي - -ن - -ظ - -م اŸت- -ح- -ف ال- -وط- -ن- -ي ا÷م-ع-ي-ات وال-ن-وادي ا÷زائ-رية
ل-ل-م-ج-اه-د ،ب-ال-ت-عاون مع مركز ال -ف-ع-ال-ة ‘ اŸي-دان ،فضض Ó-ع-ن
ال -ت-ك-وي-ن اŸه-ن-ي خ-ال-د ب-ل-ح-اج ف-ل-ك-ي Úم-ن ال-ع-ا ⁄ال-ع-رب-ي
أاعلنت مديرية اÛاهدين لبشضار عن تنظيم
” تسض -ل-ي-م م-ف-ات-ي-ح  88مسض-ك-ن-ا اج-ت-م-اع-ي-ا تسضاهميا ببلدية
بسض- -ح- -اول -ة ،ال -ع -دد  133من وأاوروبا.
مسض- -اب- -ق- -ة أاحسض- -ن ب- -حث ح- -ول مسضÒة ال -ب -ط -ل
قورصضو ›هزة Ãختلف الوسضائل الضضرورية وهذا من إاجما‹
حصض -ة «م -وع-د م-ع ال-ت-اري-خ»،
الشضهيد العقيد لطفي ( 1934ــ  ،) 1960ل تزيد
اŸشض- -روع اŸت -ك -ون م -ن  150وح-دة سض-ك-ن-ي-ة ي-ن-ت-ظ-ر تسض-ل-ي-م-ها قريبا
–ت عنوان« :دور ا÷ميع ‘
جهة للتÓميذ والطلبة
صضفحاته عن عشضر ،مو ّ
لصضحابها.
أ
ا◊ف - -اظ ع - -ل - -ى ال - -ه - -وي- -ة
الذين يÎاوح سضّنهم ب 13 Úو 17عاما.
العملية التي تركت ارتياحا لدى العائÓت اŸسضتفيدة بعد طول انتظار ،سضتتبعها عملية ثانية ‘
والذاكرة الوطنية» ،يوم
تأاتي هذه اŸسضابقة ‘ إاطار الذكرى  57لسضتشضهاد
لشض -ه-ر ال-ق-ل-ي-ل-ة ال-ق-ادم-ة ب-تسض-ل-ي-م الشض-ط-ر ال-ث-ا ÊاŸك-ون م-ن  62وح-دة سض-ك-ن-ي-ة اŸت-ب-قية ،بحسضب
ا أ
ال -ب -ط -ل ال -ع -ق-ي-د ل-ط-ف-ي ق-ائ-د ال-ولي-ة اÿامسض-ة
لرب - -ع- -اء  22مارسص
ا أ
ال- -ت- -اري- -خ- -ي -ة ،وال -رائ -د ف -راج ورف -اق -ه -م -ا ،ال -ت -ي
تصضريحات مدير ديوان الÎقية والتسضي Òالعقاري لبومرداسص عمر موا◊ي.
ا÷اري ،اب -ت-داء م-ن
سضتحتضضنها مدينة بشضار ‘  27مارسص .2017
كما ينتظر أايضضا تسضليم حصضصص سضكنية أاخرى ‘ هذه الصضيغة ع Èعديد البلديات ،منها  80وحدة
السض- -اع- -ة 10:00
ة
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لسضهام ‘ ت
رموز وشضهداء ا÷زائر ،وا إ
التي ” تسضليما مؤوخرا للقضضاء على الشضاليهات والسضكنات الهشضة.

مسضابق ـة أاحسضن بحث ببشضار
ح ـول العقيد لطفي

تسضليم  88مسضكنا تسضاهميا بقورصضو

لذلك ( خمسص جوائز ) قّيمة تسضلم للفائزين والفائزات باŸناسضبة.

يومية وطنية إاخبارية تصضدر عن اŸؤوسضسضة العمومية
القتصضادية(شضركة ذات أاسضهم)
رأاسص مالها الجتماعي 126 .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(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

الرئيسضة اŸديرة العامة
مسضؤوولة النشضر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

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

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

لشضهار
اŸؤوسضسضة الوطنية للنشضر وا إ
 1شضارع 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

»æWh

ألثÓثاء  21مارسص  201٧م
ألموأفق لـ  22جمادى ألثانية 1438هـ

رئيسس ا÷مهورية مهنئا السشبسشي بذكرى اسشتقÓل تونسس:

ا◊رصس على اإلرتقاء بالتعاون إا ¤ششراكة اسشÎاتيجية
ج -دد رئ -يسس ا÷م -ه -وري-ة ع-ب-د
ال -ع -زي -ز ب -وت -ف -ل-ي-ق-ة ‘ ،ب-رق-ي-ة
ت- -ه- -ن- -ئ- -ة ب- -عث ب- -ه- -ا إا ¤ن- -ظÒه
التونسشي الباجي قايد السشبسشي،
Ãناسشبة ذكرى اسشتقÓل بÓده،
ح -رصس ا÷زائ -ر ع -ل -ى ت -ع -م -ي-ق
سش ّ-ن -ة ال -تشش -اور وال -ت-ع-اون ال-ت-ي
Œم-ع ال-ب-ل-دي-ن وا’رت-قاء بها ‘
ﬂت- -ل- -ف اÛا’ت إا ¤مسش- -ت -وى
الشش- - -راك - -ة ا’سشÎات - -ي - -ج - -ي - -ة،
’م - -ال وت - -ط - -ل- -ع- -ات
–ق - -ي - -ق - -ا آ
الششعب.Ú
وج -اء ‘ ب -رق-ي-ة رئ-يسص أ÷م-ه-وري-ة:
““يسسعد ،Êوألشسعب ألتونسسي ألشسقيق
ي- -ح -ي -ي أل -ذك -رى أل -وأح -دة وألسس -تÚ
’سستقÓله ،أأن أأتقدم إأ ¤فخامتكم،
باسسم أ÷زأئر شسعبا وحكومة وأأصسالة
ع -ن ن -فسس -ي ،ب -أاح -ر أل -ت-ه-ا Êوأأط-يب
ألتمنيات ،رأجيا من أŸو ¤عز وجل
أأن Áتعكم Ãوفور ألصسحة وألعافية
وأأن يحقق للشسعب ألتونسسي ألشسقيق
مزيدأ من ألتطور وألرقي وأ’زدهار
‘ ظل قيادتكم ألرشسيدة““.
وأأضس -اف““ :أإن ح -ل -ول ه -ذه أل -ذك-رى
أÛي- -دة ،م- -ن- -اسس- -ب -ة ’سس -ت -حضس -ار

تضسحيات ألشسعب ألتونسسي من أأجل
أ’نعتاق من ن Òأ’سستعمار ألغاشسم
وأسستعادة سسيادته ألوطنية وألنضسال
أŸشسÎك لشس -ع -ب -ي-ن-ا ألشس-ق-ي-ق Úم-ن
أأجل أ◊رية وألكرأمة““.
وأسستطرد رئيسص ألدولة قائ““ :Óكما
تعّد أأيضسا مناسسبة للتفك Òسسوّيا ‘
ك -ي -ف-ي-ات مضس-اع-ف-ة أ÷ه-د أل-ك-ف-ي-ل
ب-ت-وط-ي-د أأوأصس-ر أ’أخ-وة أل-ت-اريخية،
وتعزيز سسّنة ألتنسسيق وألتشساور ألتي
دأأب -ن -ا ع -ل -ي -ه -ا Ãا ي-خ-دم أŸصس-ال-ح
ألعليا لبلدينا وشسعبينا ألشسقيق.““Ú
وخ-لصص أل-رئ-يسص ب-وت-ف-ل-يقة ﬂاطبا
نظÒه ألتونسسي““ :و’ يفوتني ‘ هذأ
أŸقام ،أأن أأع Èلكم عن أرتياحنا
ل -ل -مسس -ت -وى أŸرم -وق أل -ذي ب -ل -غ -ت-ه
أل -ع Ó-ق -ات أل -ث -ن -ائ -ي -ة ب Úب -ل -دي-ن-ا،
›ددأ لكم حرصسنا ألتام على ألعمل
سس-وي-ا م-ن أأج-ل ت-ع-م-ي-ق-ه-ا وأ’رتقاء
ب- - -ه - -اﬂ ‘ ،ت - -ل - -ف أÛا’ت ،أإ¤
مسستوى ألشسرأكة أ’سسÎأتيجية من
أأج -ل –ق -ي -ق أ’آم -ال وأل -ت -ط -ل -ع-ات
أŸشس-روع-ة لشس-ع-ب-ي-ن-ا ألطا Úﬁأإ¤
أل- -ع- -يشص أل- -ك- -ر Ëضس- -م- -ن أل- -فضس -اء
أŸغاربي““.

رافع للوسشطية ونبذ التطرف ،عيسشى من غليزان:

تكلفة ا◊ّج سشÎسّشم ‘ اجتماع ›لسس الوزراء هذا األربعاء
اŸدارسس القرآانية  ⁄ولن تنقل إا ¤قطاع الÎبية

’وقاف ﬁمد
أاكد وزير الششؤوون الدينية وا أ
ع- -يسش- -ى ،أان ت- -ك -ل -ف -ة ا◊ج ل -ه -ذا اŸوسش -م ⁄
ت-رسّش-م ،وه-ذا ب-ع-د أان ” اسش-ت-ئ-ج-ار ع-م-ارات
أاحسش -ن م -ن السش -ن -ة اŸاضش -ي -ة ،ع -قب إاسش -ق-اط
سشعرها إا ¤أادنى حد.

غليزان :ع .عبد الرحيم

أأكد وزير ألقطاع ،على هامشص أفتتاحه أŸلتقى
ألدو‹ أÿامسص حول تعزيز ألوسسطية ‘ ألفكر
أل -دي -ن -ي وأ◊ي -اة أل -ع-ام-ة ،صس-ب-ي-ح-ة أأمسص أأ’ث-ن،Ú
بغليزأن ،أأنه سسيتم خÓل أجتماع ›لسص ألوزرأء
أŸقرر ،يوم غد ،ترسسيم تكلفة أ◊ج لهذه ألسسنة،
ألتي  ⁄تبتعد ،بحسسبه ،عن تكلفة ألسسنة أŸاضسية،
أأي بأاقل من  53مليون سسنتيم .مضسيفا ،أأنه ” إأنزأل
تكلفة أإ’عاشسة ‘ مكة وأŸدينة ‘ ،ح Úأرتفعت
نسسبة أÿدمات ،بينما ” ،بحسسبه ،منع ألتعاقد مع
أ◊افÓت ألقدÁة ألتي كانت مصسا◊ه متعاقدة
معها خÓل ألسسنوأت أŸاضسية.
ب -خصس -وصص قضس -ي-ة أŸدأرسص أل-ق-رآأن-ي-ة ،ق-ال وزي-ر
ألشسؤوون ألدينية إأنه  ⁄ولن تنتقل أأي مدرسسة قرآأنية
إأ ¤قطاع ألÎبية ،على أعتبار أأن قوأن Úأ÷مهورية
تضسع هذه أŸدأرسص –ت إأشسرأف وزأرة ألشسؤوون
ألدينية .مضسيفا ،أأن مصسا◊ه كانت ترغبÃ ،عية
وزأرة ألÎبية ‘ ،أأن تسستفيد أŸدأرسص ألقرآأنية من

أل- -ك -تب أل -ت -ي ت -درسص ‘ أل -قسس -م أل -ت -حضسÒي وأأن
يسس -ت -ف -ي -د أŸت -ط -وع -ون أل -ذي-ن ك-ان-وأ ي-ع-م-ل-ون ‘
أŸدأرسص ألقرآأنية وألزوأيا وأŸسساجد ،من تكوين
ي -ج-ع-ل-ه-م ‘ أŸسس-ت-وى أل-ب-ي-دأغ-وج-ي أŸوج-ود ‘
ق -ط -اع ألÎب -ي -ة ،وه -ذأ م -ن أأج -ل إأدم -اج ه -ؤو’ء ‘
شسبكات ألتوظيف ،باعتبار قلة مناصسب ألعمل ‘
وزأرة ألÎبية .معربا ‘ نفسص ألوقت ،عن خشسيته
‘ أأن يسستغل هذأ أأ’مر ضسد مصسلحة ألوطن وهذأ
ب -ع -د ألضس -ج -ة أإ’ع Ó-م -ي -ة أل-ت-ي ج-اءت ح-ول ه-ذه
ألقضسية ،مؤوكدأ ‘ نفسص ألوقت أأنه ’ توجد نيّة ‘

ألتنازل عن ألتعليم ألقرآأ.Ê
ب - -خصس - -وصص م - -وضس- -وع أŸل- -ت- -ق- -ى أÿامسص ح- -ول
ألوسسطية ،أعت Èوزير ألقطاع أأّن قرأرأت رئيسص
أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة ،تؤوكد على ضسرورة
تبنّي هذأ أŸنهج ‘ أ◊ياة ألعامة ،ألذي أأسسهم ‘
عودة أأ’من وألسسلم إأ ¤ألوطن ،بعد أŸأاسساة ألتي
ع-رف-ت-ه-ا أل-بÓ-د .م-ث-م-ن-ا ط-ب-ي-ع-ة موضسوع أŸلتقى،
أل -ذي أع -تÈه ن -ه-ج-ا سس-ل-ي-م-ا ‘ ﬁارب-ة أل-ت-ط-رف
وأل- -غ- -ل -و ‘ أل -دي -ن ،وه -و م -ا ت -ق -وم ب -ه أŸؤوسسسس -ة
أŸسسجدية ‘ خطابها ألوعظي من خÓل أأ’مر
باŸعروف وألنهي عن أŸنكر.
وأأوضسح ألوزير ،أأّن أإ’رهاب ألذي عاشسته ألبÓد قتل
 100من فرسسان أŸنابر ألذين كانوأ يؤومّون ألناسص،
مسستنكرأ أŸصسطلحات ألتي بدأأ يسستعملها ألغرب
‘ خطاباته ،مثل قولهم ألدولة أإ’سسÓمية قتلت
ك- -ذأ ،مسس- -ت -غ -رب -ا ‘ ن -فسص أل -وقت غ -ي -اب إأسس -ن -اد
أإ’ره -اب إأ ¤أŸسس -ي -ح -ي-ة ‘ أ◊ادث-ة أل-ت-ي وق-عت
مؤوخرأ بأاحد مسساجد كندأ.
” بر›ة  40مدأخلة أ’سساتذة
Œدر أإ’شسارة ،أأّنه ّ
ومشسارك Úمن ﬂتلف بÓد ألعرب للتباحث حول
ألكيفية أŸثلى ألتي تسسهم ‘ تعزيز ألوسسطية ‘
أ◊ي -اة أل -ع -ادي -ة ،وم-ن-اقشس-ة أأسس-ال-ي-ب-ه-ا وط-رأئ-ق-ه-ا
أıتلفة ،بغية تفعيل هذأ ألنهج ألذي هو أإ’سسÓم
نفسسه.

الغ ـ ـ ـ ـازي يشش ـ ـ ـ ـارك ‘ ال ـ ـ ـ ـدورة Û 329ل ـ ـ ـ ـسس مكت ـ ـ ـ ـب العم ـ ـ ـ ـل ال ـ ـ ـ ـدو‹

يششارك وزير العمل والتششغيل
والضش -م -ان ا’ج -ت -م-اع-ي ﬁم-د
ال -غ-ازي ‘ ،اأشش-غ-ال ال-دورة 329
Ûلسس اإدارة م - -ك - -تب ال - -ع - -م - -ل
ال- - - -دو‹ ،اŸق- - - -ررة ي - - -وم غ - - -د
الثÓثاء ،بجنيف السشويسشرية،
حسشب م- - -ا اأف - -ادت ب - -ه ال - -وزارة
اأمسس ‘ بيان لها.
وي -ت -ن -اول ج -دول أأع -م -ال وب -رن-ام-ج
أج- -ت- -م- -اع- -ات ه -ذه أل -دورة درأسس -ة
ألتقرير ألسسنوي أŸنبثق عن أأعمال
مكتب ألعمل ألدو‹ ’ ،سسيما فيما

ي- -ت- -ع- -ل -ق Ãت -اب -ع -ة أل -ق -رأر أÿاصص
ب -اŸن-اقشس-ة أŸت-ك-ررة ح-ول أل-ه-دف
أ’سسÎأت-ي-ج-ي أŸت-م-ث-ل ‘ أ◊م-اية
أ’جتماعية للعمال.
ك -م -ا سس -ي -ت -م أأيضس -ا درأسس -ة مسس -ائ -ل
أأخرى متعلقة باأشسغال ألدورة 105
Ÿوؤ“ر أل- -ع- -م- -ل أل- -دو‹ وم -ت -اب -ع -ة
ألÓئحة أŸتعلقة بالعمل ألÓئق ‘
أأم- -اك- -ن أ’إن -ت -اج ،يضس -ي -ف أŸصس -در
ذأته.
وسستعرف هذه ألدورة بر›ة دورة
تكوينية لعرضص ألتجربة أ÷زأئرية

فيما يخصص أ◊ماية أ’جتماعية ‘
أإطار برنامج تعاون جنوب-جنوب.
وي -ع -د ›لسص أإدأرة م -ك -تب أل -ع -م-ل
ألدو‹ هيئة ثÓثيةŒ ،مع مندوبÚ
‡ث-ل Úل-ل-ح-ك-وم-ات وأأرب-اب أل-ع-م-ل
ونقابات ألعمل ليشسكل بذلك أ÷هاز
أل -ت -ن -ف -ي-ذي أل-ذي ي-ت-خ-ذ أل-ق-رأرأت
أŸتصس -ل -ة بسس -ي-اسس-ة أŸك-تب أل-دو‹
للعمل ويحدد أأجندة موؤ“ر ألعمل
أل - -دو‹ ويصس - -ادق ع- -ل- -ى ب- -رن- -ام- -ج
وميزأنية أŸنظمة وينتخب مديرها
ألعام.

اللواء هامل يسشتقبل نظÒه الÈتغا‹

تعـزي ـ ـ ـ ـ ـ ـز التع ـ ـ ـ ـ ـ ـاون الثنائ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ف ـ ـ ـ ـ ـ ـي مكافح ـ ـ ـ ـ ـ ـة ا÷ر Áـ ـ ـ ـ ـ ـة

الشش -عب /اسش -ت -ق -ب -ل ال-ل-واء ع-ب-د
Óمن
الغني هامل اŸدير العام ل أ
الوطني ،أامسسÃ ،قر اŸديرية،
وفدا رفيع اŸسشتوى من إاطارات
الشش -رط -ة الÈت -غ -ال -ي -ة ب -ق-ي-ادة
اŸدير العام لويسس مانويل بيسشا
فرينا.
أللقاء،ألذي جرى بحضسور أŸديرين
ورؤوسساء أŸصسالح أŸركزية للمديرية
Óم-ن أل-وط-ن-ي ،ب-حث سس-ب-ل
أل-ع-ام-ة ل -أ
تعزيز ألتعاون ب Úألشسرطة أ÷زأئرية
ون - -ظÒت - -ه- -ا ألÈت- -غ- -ال- -ي- -ة ‘ ›ال
ألتكوين وألتدريب ،ألشسرطة أ÷نائية
ومكافحة أ÷رÁة ألعابرة للحدود،
أ’Œار غ Òألشس - -رع- -ي ب- -اıدرأت
أ÷رأئ- - -م أŸت- - -ع- - -ل- - -ق - -ة ب - -اأ’نÎنت
وأسستعماله ألسسّيئ.
أط-ل-ع وف-د ألشس-رط-ة ألÈت-غ-ال-ي-ة على
ت -ن -ظ -ي-م وم-ه-ام ألشس-رط-ة أ÷زأئ-ري-ة
وŒربتها أŸتميزة ‘ ›ال عصسرنة
و–ديث وسس- -ائ- -ل أأدأء أŸه- -ام وذلك

بهدف ألتصسدي لكل أأشسكال أ÷رÁة
وخاصسة أ÷رÁة أŸنظمة وأإ’رهاب
وأ÷رÁة ألعابرة للحدود وأ÷رÁة
أŸعلوماتية.

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

‘ كلمة أألقاها باŸناسسبة ،أأكد أللوأء
ه -ام -ل ح -رصص ألشس -رط -ة أ÷زأئ -ري-ة
ع -ل -ى م -وأك -ب-ة أأح-دث أل-ت-ط-ورأت ‘
ﬁاربة أ÷رÁة بجميع أأشسكالها ،من

خÓ- -ل ت- -وط -ي -د سس -ب -ل أل -ت -ع -اون م -ع
ﬂت - -ل - -ف أأج - -ه - -زة شس- -رط- -ة أل- -دول
ألشس- -ق- -ي- -ق- -ة وألصس- -دي- -ق -ة Ãا ف -ي -ه -ا
ألÈت-غ-ال-ي-ة .م-ثّ-م-ن-ا ‘ ن-فسص أل-وقت،
سسبل ألتعاون ألثنائي من خÓل تبادل
ألزيارأت ‘ ›ال ألشسرطة ألعلمية
وألتكوين أŸتوأصسل وتكوين أŸكونÚ
وأŸشس -ارك-ة ‘ أل-دورأت أل-ت-دري-ب-ي-ة.
من جهته قال أŸدير ألعام للشسرطة
ألÈت - -غ - -ال - -ي - -ة ،إأن ›ال أل - -ت - -ع- -اون
وألشسرأكة ب Úشسرطة ألبلدين يعرف
ت- -ط- -ورأ ك- -بÒأ ‘ ع- -دي -د أŸي -ادي -ن
ألتكوينية وتبادل أÈÿأت ،منوها ‘
ذأت أل -وقت ب -اŸسس -ت -وى أل -ذي Áي -ز
ألشسرطة أ÷زأئرية.
Óشسارة ،فإان وفد ألشسرطة ألÈتغالية
ل إ
يزور أ÷زأئر خÓل ألفÎة أŸمتدة
من  18إأ 23 ¤مارسص أ÷اري ،بهدف
ت-وط-ي-د سس-ب-ل أل-ت-ع-اون وألشس-رأك-ة م-ع
ألشسرطة أ÷زأئرية.

ألعدد
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’فريقية Ãوريسس
’رضشية ا’قتصشادية ا إ
عرضس Œربة ا÷زائر ‘ اجتماع ا أ

بوششوارب يÈز اأهمية الطاقة ‘ النهوضس بالقارة السشمراء

الشش- - - - -عب‡ /ث  Ó- - - -ل - - - -رئ - - - -يسس
ا÷م-ه-وري-ة السش-ي-د عبد العزيز
’رضشية
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ‘ اج-ت-م-اع ا أ
’ف - -ري - -ق - -ي - -ة
ا’ق- - -تصش- - -ادي- - -ة ا إ
Ãوريسس ،أاب -رز وزي -ر الصش -ن-اع-ة
واŸناجم عبد السشÓم بوششوارب،
’ششغال أاهمية
خÓل تدخله ‘ ا أ
ال -ط -اق -ة ’ سش -ي -م -ا ال -ك -ه -رب-اء ‘
التنمية ،عارضشا Œربة ا÷زائر
‘ ه- -ذا اÛال ومسش- -اه- -م- -ت- -ه- -ا ‘
“وين دول ا÷وار.
وقال بوشسوأرب إأن ألطاقة عصسب ألتنمية وﬁركها
ألدأئم ما يسستدعي إأعطاء ألعناية ألكبÒة لهذأ ألقطاع
Ÿوأجهة –ديات ألظرف ألرأهن وأŸسستقبل.
وعلى هامشص أأ’شسغال أأجرى بوشسوأرب ﬁادثات مع
رئيسص زÁبابوي روبرت موغابي ألذي كلفه بإابÓغ
–ياته وتقديره أ’خيه ألرئيسص عبد ألعزيز بوتفليقة .
ك -م -ا أأج -رى ‡ث-ل أل-رئ-يسص ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ﬁادث-ات م-ع
ألرئيسص أŸلغاشسي هÒي رأجاونارÁامبيانينا ،رئيسص
أŸف -وضس -ي -ة أ’ق -تصس-ادي-ة ل–Ó-اد أإ’ف-ري-ق-ي م-وسس-ى
ف -ك -ي ،ألسس -ي -دة ل -وي -زة دي -وغ-و ن-ائب رئ-يسص م-ؤوسسسس-ة
أ’–اد أإ’ف-ري-ق-ي أل-وزي-ر أأ’ول سس-اب-ق-ا ل-ل-م-وزم-ب-يق،
وكذأ وزير ألتنمية ألصسناعية Ÿا‹.
وك -ان أج -ت-م-اع أأ’رضس-ي-ة أ’ق-تصس-ادي-ة أإ’ف-ري-ق-ي-ة ق-د
أفتتحه ألوزير أأ’ول Ÿوريسص أأنرود جوغنوث ألذي
شسدد ‘ كلمته على ضسرورة توحيد ألقارة لضسمان
أسس -ت -قÓ-ل-ه-ا أ’ق-تصس-ادي مسس-ت-ن-دأ إأ ¤أأسسسص ف-لسس-ف-ة
إأفريقية خالصسة .
كما –دث ألوزير أأ’ول Ÿوريسص على أأهمية ألوحدة
أإ’ف-ري-ق-ي-ة أŸشس-ك-ل-ة أل-ع-م-ود أل-ف-ق-ري ل-ن-هضسة ألقارة
وتطورها قائ Óإأن أأ’رضسية أ’قتصسادية أإ’فريقية
تشسكل ألتحول ألكب ‘ Òتاريخ ألقارة وكسسب رهانها ’
بد أأن يكون على جميع أŸسستويات.
مع ألعلم هذأ أللقاء ألذي سسيدوم Ÿدة ثÓثة ( )3أأيام

وأŸن- - - -ظ - - -م Ãب - - -ادرة م - - -ن أ’–اد
أإ’ف -ري-ق-ي سس-ي-ؤوسسسص ل-فضس-اء سس-ن-وي
جديد للقادة أأ’فارقة قصسد إأعدأد
““خارطة تشساور ب Úألسساسسة أأ’فارقة
و رؤوسس - -اء أŸؤوسسسس - -ات وأ÷ام - -ع- -ات
وألنخبة أŸثقفة““.
ويشس -ارك أل -ع -دي -د م-ن رؤوسس-اء أل-دول
وأ◊ك- -وم- -ات ‘ ه -ذأ أŸؤو“ر ع -ل -ى
غرأر رؤوسساء دول وحكومات كل من
غ -ي-ن-ي-ا وزأم-ب-ي-ا وزÁب-اب-وي وم-ا’وي
وك -ي -ن -ي -ا وم -دغشس -ق -ر وج -زر أل -ق -م-ر
وتنزأنيا وناميبيا وسسوأزيÓند وإأثيوبيا.
كما “ت بر›ة جلسسات علنية تتمحور حول تأاهيل
ألشسباب إأزأء ألشسغل و أ’بتكار وأŸقاو’تية وألتنافسص
‘ أل-ق-ط-اع أÿاصص ب-إاف-ري-ق-ي-ا وإأل-غ-اء أ◊وأج-ز أل-ت-ي
ت - -ع - -ي - -ق أ’تصس- -ال وت- -ن- -ق- -ل أأ’مÓ- -ك وأأ’شس- -خ- -اصص
وأÿدم -ات .ك -م -ا تسس -م -ح ه -ذه أŸب -ادرة ب -اسس-ت-غÓ-ل
ألفرصص و أÿيارأت أ◊قيقية للقارة وللعا.⁄
وأأك -دت أل -وزأرة أأن ““ه -ذه أأ’رضس -ي -ة ت -ن -درج ‘ إأط -ار
تنفيذ أأ’جندة  2063ل–Óاد أإ’فريقي و قرأرأت
أأخ -رى وب-رأم-ج ت-ن-م-وي-ة ت-ه-دف إأ ¤ت-رق-ي-ة أإ’ن-دم-اج
وألتنمية ‘ إأفريقيا.
Óطرأف أŸعنية بالعمل
وتسسمح أأ’رضسية كذلك ل أ
م -ع أل -ق -ادة أأ’ف -ارق -ة م -ن أأج -ل إأل -غ -اء أل -ع -رأق -ي-ل
ألسسياسسية ألتي تعيق أأ’عمال أإ’فريقية ومضساعفة
أسستقطاب أسستثمارأت ألقارة وتنفيذ أسسÎأتيجيات
ألتنويع وألتصسنيع أ’قتصسادي ،Úإأضسافة إأŒ ¤نيد
أŸوأرد ألباطنية وغÒها.
وأأضساف ألبيان أأن أأ’مر يتعلق أأيضسا ““باسستغÓل
طاقة أ÷الية أإ’فريقية لصسالح أإ’ندماج وألتنمية
‘ أل- -ق- -ارة وك- -ذأ تشس- -ج -ي -ع ج -ه -ود حشس -د أŸوأرد
ألوطنية من قبل أ’–اد أإ’فريقي لغرضص تدعيم
أأ’عمال أأ’ولية كما هو معد ‘ أأ’رضسية ‘ إأطار
أأجندة .2063

لعمامرة يسشتقبل رئيسشة بعثة اللجنة الدولية للصشليب األحمر

أسس -ت -ق -ب -ل وزي -ر أل -دول -ة وزي -ر ألشس -ؤوون أÿارج -ي-ة
وألتعاون ألدو‹ رمطان لعمامرة ،أأمسص ،با÷زأئر
ألعاصسمة كاترين جندر لوغوف ،ألتي قدمت أأورأق
أع-ت-م-اده-ا بصس-ف-ت-ه-ا رئ-يسس-ة ب-ع-ث-ة أل-ل-ج-ن-ة ألدولية
ل- -لصس -ل -يب أأ’ح -م -ر ل -دى أ÷م -ه -وري -ة أ÷زأئ -ري -ة
أل- -دÁق- -رأط -ي -ة ألشس -ع -ب -ي -ة ،ب -حسسب ب -ي -ان ل -وزأرة
أÿارجية.

...يسشتقبل سشف Òجيبوتي ا÷ديد
أسس -ت -ق -ب -ل وزي -ر أل -دول -ة وزي -ر ألشس -ؤوون أÿارج -ي-ة
وأل -ت -ع -اون أل-دو‹ رم-ط-ان ل-ع-م-ام-رة ،أأمسصÃ ،ق-ر
ألوزأرة ،أأياد مسسعد يحيى ،ألذي سسلمه نسسخا من
أأورأق أع- -ت- -م- -اده سس- -فÒأ م- -ف- -وضس- -ا ف- -وق أل- -ع- -ادة
÷م -ه -وري -ة ج-ي-ب-وت-ي ل-دى أ÷م-ه-وري-ة أ÷زأئ-ري-ة
ألدÁقرأطية ألشسعبية مع أإ’قامة بباريسص ،بحسسب
ما أأفاد به بيان لوزأرة ألشسؤوون أÿارجية.

..وسشفÒة سشلوفينيا ا÷ديدة
أسس -ت -ق -ب -ل وزي-ر أل-دول-ة وزي-ر ألشس-ؤوون أÿارج-ي-ة
وأل -ت -ع -اون أل-دو‹ رم-ط-ان ل-ع-م-ام-رة ،أأمسصÃ ،ق-ر

ألوزأرة ،روأتا سسفيلبار باك ،ألتي سسلمت له نسسخا
من أأورأق أعتمادها بصسفتها سسفÒأ مفوضسا فوق
أل -ع -ادة ÷م -ه -وري -ة سس -ل -وف -ي -ن -ي-ا ل-دى أ÷م-ه-وري-ة
أ÷زأئ -ري -ة أل -دÁق -رأط -ي -ة ألشس -ع-ب-ي-ة م-ع أإ’ق-ام-ة
Ãدريد ،بحسسب ما أأفاد به بيان لوزأرة ألشسؤوون
أÿارجية.

لوح يسشتقبل سشف ÒأاŸانيا

التعاون القضشائي واŸؤوسشسشاتي ﬁور اللقاء

ششكلت سشبل تعزيز وتطوير
ال- -عÓ- -ق- -ات ال- -ث- -ن -ائ -ي -ة بÚ
ا÷زائ -ر وأاŸان -ي -ا ،خ-اصش-ة ‘
›ال ال- -ت- -ع- -اون ال- -قضش -ائ -ي
واŸؤوسشسش -ات -يﬁ ،ور ال -ل-ق-اء
الذي جمع ،أامسس ،ب Úوزير
’خ- -ت- -ام
ال - -ع - -دل ح - -اف- -ظ ا أ
ال -ط -يب ل-وح ،وسش-ف ÒأاŸان-ي-ا
با÷زائر ميكائيل زي.Ô
أأوضس -ح ب -ي -ان ل -وزأرة أل -ع-دل ،أأن
أل- -ط- -يب ل- -وح أسس- -ت- -ق- -ب -ل Ãق -ر
وزأرته ،سسف ÒأأŸانيا با÷زأئر
ح- -يث ” أل -ت -ط -رق خ Ó-ل ه -ذأ

ذأت أ’هتمام أŸشسÎك““.

...وسشف Òإايطاليا

أللقاء إأ““ ¤ضسرورة توسسيع هذأ
ألتعاون وموأصسلة أ◊وأر وتبادل
ألتجارب ‘ ﬂتلف أŸوأضسيع

الششعب /أسس-ت-ق-ب-ل وزير ألعدل
ح- -اف -ظ أأ’خ -ت -ام أل -ط -يب ل -وح،
أأمسصÃ ،ق- - - -ر وزأرت- - - -ه سس- - - -فÒ
إأيطاليا باسسكال فÒأرأ.
بحسسب بيان وزأرة ألعدل ،فإان
ألطرف Úثّمنا ألعÓقات ألثنائية
أŸتميزة ب Úألبلدين ،سسيما ألتي
ت-خصص أل-ت-ع-اون أل-قضس-ائ-ي .ك-م-ا
أت -ف -ق-ا ع-ل-ى ت-ع-زي-ز أل-ت-ع-اون ‘
›ال ألتكوين وتبادل أÈÿأت.

وفد برŸا Êجزائري يششارك ‘ اŸلتقى اŸششÎك لـ ““الناتو““

يشش -ارك وف -د ب -رŸا Êج-زائ-ري ‘ أاشش-غ-ال اŸل-ت-ق-ى
’ط-لسشي Ÿنطقة
اŸششÎك Ÿن-ظ-م-ة ح-ل-ف شش-م-ال ا أ
غ-رب ال-ب-ل-ق-ان وال-ت-ح-دي-ات اŸط-روحة لÓندماج
’وروب -ي ،اŸزم -ع ع -ق -ده بسش -راي -ي -ف -و (ال-ب-وسش-ن-ة
ا أ
والهرسشك) ،ابتداء من اليوم إا ¤غاية  23مارسس
’مة.
ا÷اري ،بحسشب ما أافاد به بيان Ûلسس ا أ
أأوضسح ذأت أŸصسدر ،أأن أŸشسارك ‘ Úهذأ أŸلتقى،
ألذي تنظمه أÛموعة أÿاصسة باŸتوسسط وألشسرق
أأ’وسسط ألتابعة للجمعية ألŸÈانية Ÿنظمة حلف

شس -م -ال أأ’ط -لسس -ي ،سس -ي -ت -ط -رق -ون إأ““ ¤أل -ع -دي -د م-ن
أŸوأضسيع ‘ إأطار موضسوع رئيسسي للملتقى وأŸتمثل
‘ م -ن -ط -ق-ة غ-رب أل-ب-ل-ق-ان وأل-ت-ح-دي-ات أŸط-روح-ة
لÓندماج أأ’وروبي وتدأعياتها على منطقة ألشسرق
أأ’وسس -ط وشس -م-ال إأف-ري-ق-ي-ا ،ب-اإ’ضس-اف-ة إأ ¤م-وأضس-ي-ع
أأخ -رى ت -ت -ع -ل -ق ب -ت -ق -وي -ة دول-ة أل-ق-ان-ون وأŸؤوسسسس-ات
أل -دÁق -رأط -ي -ة وم -ك -اف -ح -ة أإ’ره -اب وأل -ت-ط-رف ‘
أŸنطقة وكذأ أأزمة ألÓجئ Úوألهجرة وإأصسÓح قطاع
ألدفاع وأأ’من““.

يششارك الŸÈان ا÷زائري ‘ ورششة التدريب
ال - -ث- -ال- -ث- -ة ح- -ول “““ك Úالشش- -ب- -اب ‘ ال- -وط- -ن
العربي““ التي تنظمها جامعة الدول العربية
’قصشر (مصشر)،
يومي  21و 22مارسس ا÷اري با أ
’مة.
بحسشب ما أاورده بيان Ûلسس ا أ
تهدف هذه ألورشسة إأ““ ¤تعزيز معرفة ألŸÈانيÚ
ومناقشسة دورهم ‘ ›ال “ك Úألشسباب““ ،باإ’ضسافة
إأ““ ¤تبادل أآ’رأء بهدف توضسيح ألرؤوى وأŸفاهيم

أıت -ل -ف -ة ل -ت -ن-اول قضس-اي-ا “ك Úألشس-ب-اب ‘ أل-دول
أل -ع -رب -ي -ة وإأدم -اج-ه-م ‘ خ-ط-ط أل-ت-ن-م-ي-ة م-ن خÓ-ل
ألتجارب ألعاŸية وأإ’قليمية وألوطنية ألرأئدة““.
ك -م -ا ي -رم -ي ه -ذأ أل -ل -ق -اء ،إأ““ ¤ت -ف -ع-ي-ل دور م-ن-ت-دى
ألŸÈاني Úألعرب للسسكان وألتنمية كمحور أأسساسسي
‘ إأدأرة ألنقاشسات حول ألدرأسسات وألبحوث ألدأعية
إأ– ¤سس Úوأقع ألشسباب““.

الŸÈان ا÷زائري يششارك ‘ دورة تدريبية حول “ك Úالششباب ‘ الوطن العربي

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الثÓثاء  ٢1مارسش  ٢017م
الموافق لـ  ٢٢جمادى الثانية  1٤٣٨هـ

توصضيات أ÷لسضات ألوطنية للمؤوسضسضات أŸصضغرة

اŸطالبة بدف Îشضروط خاصص وامتيازات ‘ التصضدير
تسضهيÓت إأضضافية ‘ أ◊صضول على ألعقار
أسضفرت أشضغال أ÷لسضات ألوطنية للمؤوسضسضات أŸصضغرة ،أŸنظمة من طرف أŸنظمة ألوطنية للشضباب أŸقاول– ،ت إأشضرأف
وزأرة ألعمل وألتشضغيل وألضضمان أ’جتماعي ،عن تقد Ëجملة من أŸقÎحات ‘ شضكل توصضيات ،أهمها إأنشضاء مناطق صضناعية
خاصضة بها وتسضهيل أسضتفادتها من ألعقار ألفÓحي وفتح ›ال ألصضفقات ألعمومية أمامها ،من خÓل إأعدأد دف Îشضروط خاصض
بها ،إأ ¤جانب تخصضيصض شضبكة مناو’تية مع كÈى أŸؤوسضسضات ألعمومية.

فريال .ب
ت -وجت ال -دراسس -ة ال -ت-ي أاط-ل-ق-ت-ه-ا ال-ف-درال-ي-ة
الوطنية للشسباب اŸقاول ،وفق ما أاوضسح أامينها
العام ﬁمد جمال الدين بغلي للصسحافة ،على
ه-امشش اخ-ت-ت-ام ا÷لسس-ات ال-وط-ن-ي-ة ل-لمؤوسسسسات
اŸصسغرة ،أامسش ،برفع جملة من اŸقÎحات ”
إاعدادها على أاسساسش تشسخيصش الواقع ،بالوقوف
ع -ل -ى ال -ع -راق -ي -ل واŸشس -اك -ل ل-ت-ق-د Ëاإلضس-اف-ة
ال-ك-ف-ي-ل-ة ب-ت-ح-ق-ي-ق ان-طÓ-ق-ة ف-ع-لية للمؤوسسسسات
اŸصسغرة التي تراهن عليها الدولة اليوم لتجسسيد
الÈامج التنموية ،وكذا ﬂطط تنويع القتصساد
ال-وط-ن-ي وت-ق-ل-يصش ال-واردات ،ب-تغطية اÿدمات
غ ÒاŸتوفرة والتي تكلف ا÷زائر سسنويا فاتورة
تناهز  10مÓي Òدولر.
اسس - -ت - -ن- -ادا إا ¤ت- -وضس- -ي- -ح- -ات األم Úال- -ع- -ام
للفدرالية ،فإان التوصسيات تخصش عدة قطاعات،
ت -ن -اول -ت -ه -ا ال -ورشس -ات السست ال -ت -ي أاخ -ذت ب-عÚ
العتبار النقاشش ا÷اد ،الذي جرى ‘ ا÷لسسة

اŸسسائية من اليوم األول واسستمر إا ¤ا÷لسسة
الصسباحية من اليوم الثا Êواألخ Òللقاء ،الذي
ت -زام -ن ون -ه -ار أامسش ،رّد خ Ó-ل -ه اŸدي -ر ال -ع -ام
ل -ل-وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-دع-م تشس-غ-ي-ل الشس-ب-اب م-راد
زم -ا‹ ع -ل -ى ك -ل النشس -غ -الت اŸرف-وع-ة وق-دم
توجيهات للشسباب تسساعدهم ‘ Œاوز العراقيل
التي تصسادفهم.
ل -ع -ل أاب -رز ال -ت -وصس -ي -ات ال -ت -ي ت -وجت ورشس -ة
الفÓحة ،تخصسيصش عقار فÓحي إلنشساء قرى
ف Ó- -ح - -ي- -ة خ- -اصس- -ة ب- -اŸؤوسسسس- -ات اŸصس- -غ- -رة،
وتخصسيصش “ويل خاصش لÓسستغÓل.
وف -ي -م -ا ي-خصش الصس-ف-ق-ات ال-ع-م-وم-ي-ة ،اقÎح
اŸشس - - -ارك - - -ون –دي - - -د دف Îشس- - -روط خ- - -اصش
باŸؤوسسسسات اŸصسغرة ،حتى يتسسنى لها ا◊صسول
على مشساريع ،إا ¤جانب وضسع شسبكة مناولتية
مع كÈيات اŸؤوسسسسات العمومية وإايجاد حلول
لتحديد نسسبة  ٢0من اŸائة وكيفية تطبيقها
Óدارة ‘ ﬂتلف
وإاشسراك الفدرالية كشسريك ل إ
اللجان.

أŸدير ألعام لـ «أنسضاج» ،مرأد زما‹:

رواق أاخضضر للمشضاريع اŸعززة لÓقتصضاد الوطني
شضرأكة أقتصضادية ب ÚأŸؤوسضسضات أŸصضغرة خيار ناجع
كشضف أŸدير ألعام للوكالة ألوطنية
ل- -دع- -م أل- -تشض- -غ- -ي- -ل م -رأد زم -ا‹ ،ع -ن
ت - -خصض - -يصض «روأق أخضض - -ر» ي - -تضض- -م- -ن
’صضحاب أŸؤوسضسضات
تسضهيÓت ومرأفقة أ
أŸصض -غ -رة ،أل -ذي -ن ي -ب -ادرون Ãشض -اري -ع
ت-ع-ود ب-ف-ائ-دة ع-ل-ى أ’ق-تصضاد ألوطني،
’سضيما منها ‘ ألطاقات أŸتجددة.
’م-ر ك-ذلك ع-ل-ى مشض-اري-ع
ي -ن-ط-ب-ق أ أ
’م-ر ي-ت-ع-ل-ق
’ن أ أ
ت -رم -ي -م أل -ب -ن -اي -ات ،أ
بالÎأث ألعمرأ.Ê

فريال .ب
ال - - -ن - - -ق - - -اشش ب ÚاŸق - - -اول Úالشس - - -ب - - -اب
واŸؤوسسسسات ،من بنوك وجمارك ووكالت
دعم التشسغيل وترقيته ،على غرار «أانسساج»
و»أان- - -ام» ،وك - -ذا ال - -ت - -ع - -ارف ب Úأاصس - -ح - -اب
اŸؤوسسسس -ات اŸصس -غ -رة وم -ا يÎتب ع -ن-ه م-ن
إاقامة شسراكات ،أاهم نتائج ا÷لسسات الوطنية
للمؤوسسسسات اŸصسغرة ،بحسسب ما أاكد اŸدير

العام للوكالة الوطنية لدعم تشسغيل الشسباب
مراد زما‹.
ت- -وق -ف اŸدي -ر ال -ع -ام ل -وك -ال -ة «أانسس -اج»،
لصسحاب اŸشساريع والشسباب
لول أ
اŸرافق ا أ
الذين اختاروا اŸقاولتية عوضش البحث عن
م -ن -اصسب ع -م -ل إاداري-ة ،ت-وق-ف م-ط-ول ع-ن-د
أاه- -م -ي -ة ا÷لسس -ات ال -وط -ن -ي -ة ل -ل -م -وسسسس -ات
اŸصس- -غ- -رة ،اŸن -ع -ق -دة –ت رع -اي -ة رئ -يسش
لول الذي التزم
ا÷مهورية ،بحضسور الوزير ا أ
بتقد Ëكل التسسهيÓت الكفيلة بإا‚اح خيار
اŸؤوسسسس -ات اŸصس -غ -رة ،ال -ت-ي ت-ف-ت-ح اÛال
واسسعا أامام الشسباب ‘ عا ⁄الشسغل.
وأاف- -اد زم- -ا‹ ‘ تصس- -ري -ح أاد ¤ب -ه ع -ل -ى
الهامشش ،أان أاهم ما ميز اللقاء النقاشش الذي
كان فرصسة للشسباب لطرح انشسغالتهم على
‡ث -ل -ي اŸؤوسسسس -ات ال-ت-ي ي-ت-ع-ام-ل-ون م-ع-ه-ا،
لمر بالبنوك وا÷مارك ،إا ¤جانب
يتعلق ا أ
جهازي التشسغيل «أانسساج» و»أانام».
لخذ
وقال زما‹ ‘ السسياق« ،سسنحاول ا أ
ÃقÎح - -ات الشس - -ب- -اب ل- -ت- -حسس Úاÿدم- -ات

نائب رئيسض ألبنك ألعاŸي:

اŸق -دم -ة ورف -ع اŸقÎح -ات إا ¤السس -ل-ط-ات
اŸعنية ومتابعة Œسسيدها.
أاما النتيجة الثانية والتي ل تقل أاهمية،
ب- -حسس- -ب- -ه ،ف- -ت- -ك- -م- -ن ‘ ت- -ع -ارف أاصس -ح -اب
اŸؤوسسسس -ات ،ال -ذي ّÁك -ن م -ن خ -ل-ق أارضس-ي-ة
لقامة شسراكة اقتصسادية ،وإانشساء ›معات
إ
لدخول مناقصسات أاك Èمن مؤوسسسسة واحدة.
وثّمن اŸدير العام لـ «أانسساج» الورشسات
السست التي تناولت الفÓحة والصسيد البحري
والصس-ن-اع-ات ال-ت-ح-وي-ل-ي-ة ،وورشس-ة الصس-ن-اع-ة،
وأاخرى تخصش السسياحة ،وورشسة البناء والري
لشس -غ -ال ال -ع -م -وم -ي -ة ،وأاه-م ورشس-ة ت-خصش
وا أ
قانون الصسفقات العمومية واŸناولة.
ول -دى ح -دي -ث -ه ع -ن ال -تسس -ه-يÓ-ت– ،دث
زم - -ا‹ ع - -ن وضس - -ع رواق أاخضس- -ر Ÿشس- -اري- -ع
ال-ط-اق-ات اŸت-ج-ددة ،وك-ذا ت-رم-ي-م ال-ب-نايات
لمر يتعلق بالÎاث الوطني،
لن ا أ
القدÁة ،أ
لف -ت -ا إا ¤أان ال -وك -ال -ة ل ت -ك -ت -ف -ي Ãراف -ق-ة
أاصس -ح -اب -ه -ا ،إا‰ا سس -تسس -اع-ده-م ع-ل-ى إا‚اح
مشساريعهم.

للجزائر قدرات ضضخمة تقلل من تبعيتها للمحروقات
أك- -د أل- -ب- -نك أل -ع -اŸي ‘ ب -ي -ان ل -ه ،أن أ÷زأئ -ر
تتوفر على قدرأت ‰و وتنمية ضضخمة ،مشضÒأ
إأ ¤ألنجاح ألكب ÒأÙقق ‘ ›ال خفضض نسضبة
ألفقر خÓل  15سضنة أŸاضضية.
أاك -د ن -ائب رئ -يسش ال-ب-نك ال-ع-اŸي اŸك-ل-ف Ãن-ط-ق-ة
الشسرق األوسسط وشسمال إافريقيا حافظ غا ،Âالذي يقوم
حاليا بزيارة لبÓدنا ،أان ا÷زائر “كنت خÓل السسنوات
 15اŸنصسرمة من تقليصش نسسبة الفقر من  ٢0إا 7 ¤من
اŸائة وذلك يعت‚ Èاحا كبÒا.
أاوضسح بيان ›موعة البنك العاŸي ،نق Óعن السسيد
غا ،Âأانه «يتع Úعلينا تثم Úهذا التقدم إلقامة ›تمع
منتج أاك Ìومبدع ،مضسيفا أانه ‘ الوقت الذي رافقنا فيه
ب- -رام- -ج إاصس Ó-ح ب -ل -دان ع -دي -دة ،ع -ل -ى غ -رار ب -ول -ون -ي -ا
وك-ازاخسس-ت-ان وال-ف-ي-ت-ن-ام ،نسس-ع-ى إا ¤ت-ع-ب-ئ-ة هذه اÈÿة
العاŸية لدعم األهداف التي سسطرتها ا÷زائر من أاجل
إارسساء قواعد ‰و مسستدام مسستقبلي.
وأاضساف أان «ا÷زائر تتوفر على قدرات ضسخمة وهي

تعمل حاليا على التزود بنظرة اسسÎاتيجية لسستغÓلها
أاحسسن اسستغÓل» .وأاردف بيان البنك العاŸي ،أان غاÂ
يلتقي خÓل زيارته للجزائر ،التي تسستغرق ثÓثة أايام،
عددا من أاعضساء ا◊كومة وﬁافظ بنك ا÷زائر.
وي -ت -م ال -ت -ط -رق إا ¤ال -ت -ق -دم اÙق -ق إا ¤ح-د اآلن،
بالنظر إا ¤أاولويات البÓد والدعم اإلضسا‘ الذي Áكن
للبنك بحكم خÈته العاŸية تقدÁه للجزائر Ÿسساعدتها
ع - -ل - -ى ب - -ل - -وغ أاه - -داف - -ه- -ا .وأاضس- -اف ذات اŸصس- -در ،أان
اÙادثات سستتمحور حول اÛالت التي قدم فيها
ال-ب-نك ال-ع-اŸي دع-م-ا ت-ق-ن-ي-ا ل-ل-ج-زائ-ر ،لسس-ي-م-ا –سسÚ
أانظمة ا◊ماية الجتماعية والهدف بعيد اŸدى الرامي
إا ¤تقليصش تبعية البلدان للمحروقات وتنويع اقتصسادها
لتحقيق النمو وتوف Òمناصسب شسغل.
وخ Ó-ل زي -ارت -ه ي -ل -ت -ق -ي السس -ي -د غ -ا Âأايضس-ا ،ب-وا‹
ا÷زائ -ر ال -ع -اصس -م -ة ،ال -ذي سس -ي -ت-ط-رق م-ع-ه ل-ل-ره-ان-ات
اŸرتبطة بالنمو السسريع الذي تشسهده اŸدن ا÷زائرية
واإلجراءات اŸتخذة للتكيف معه.

ويتوجه باŸناسسبة إا ¤اŸدينة ا÷ديدة سسيدي عبد
الله ،وسسيتحادث مع مقاول Úشسباب ،حيث سسيتم التطرق
إا ¤آافاق تطور القطاع اÿاصش.
وتتضسمن حقيبة ›موعة البنك العاŸي ‘ ا÷زائر،
 10مشساريع مسساعدة تقنية قابلة للتسسديد ‘ ›الت
عديدة– :سس Úمناخ األعمال وتنمية الفÓحة وتعزيز
ال -ق -درات اإلحصس -ائ -ي -ة ل -رف -ع ف -ع-ال-ي-ة أان-ظ-م-ة الضس-م-ان
الجتماعي.
وتعت ÈاŸسساعدة التقنية القابلة للتسسديد أاداة “كن
البلدان غ ÒاŸقÎضسة ،مثل ا÷زائر وبلدان اÿليج ،من
إاقامة تعاون مع البنك الدو‹ إلعادة اإلعمار واŸؤوسسسسة
اŸال-ي-ة ال-دول-ي-ة وه-م-ا م-ؤوسسسس-ت-ان م-تخصسصستان تابعتان
للبنك العاŸي.
واسس -ت -ث -م -رت اŸؤوسسسس -ة اŸال -ي -ة ال -دول -ي -ة ‘ ثÓ-ث-ة
صس-ن-ادي-ق مسس-اه-م-ة خ-اصس-ة وإاق-ل-ي-م-ي-ة “ول اŸؤوسسسسات
الصس -غÒة واŸت -وسس-ط-ة ‘ ا÷زائ-ر ،ب-حسسب ت-وضس-ي-ح-ات
البنك العاŸي.

17٢٩0

’نظمة أŸالية
’‚اح عصضرنة أ أ
دعا إأ ¤ألتجند إ

بابا عمي :رقمنة السضجل العقاري يسضّرع اŸعلومات
ويقلصص آاجال معا÷ة العقود
أك -د وزي -ر أŸال -ي-ة ب-اب-ا
عمي ،على أهمية رقمنة
ألسض- - - -ج- - - -ل أل - - -ع - - -ق - - -اري
ونشض- - - - -اط- - - - -ات أ◊ف - - - -ظ
ألعقاري ألذي باشضرت به
أŸدي- - - -ري- - - -ة أل- - - -ع - - -ام - - -ة
Óم Ó- -ك أل - -وط- -ن- -ي- -ة،
ل --أ
أل -رأم -ي إأ ¤إأع-ادة أل-دور
أ’ق- - - -تصض - - -ادي أŸرم - - -وق
Ÿف- -ه- -وم- -ي م- -لك أل -دول -ة
وأل- - -ع - -ق - -ار ،وأ’رت - -ق - -اء
ب -اÿدم -ة أل -ع -م -وم-ي-ة ‘
وقت وج- -ي -ز ج -دأ ،وك -ذأ
’رشض -ي -ف م -ن
ح- -م- -اي- -ة أ أ
’تÓف.
أ إ

سسهام بوعموشسة
أاما ‘ ›ال الصسناعة ،فإان أاهم التوصسيات
“ح-ورت ح-ول إانشس-اء م-ن-اط-ق صس-ن-اع-ي-ة خ-اصسة
ل -ل -م -ؤوسسسس -ات اŸصس -غ -رة و–دي -د نسس -ب-ة اŸواد
األولية خصسيصسا لها ،باإلضسافة إا ¤منح امتياز
للشسباب اŸقاول لتسسهيل اسستÒاد اŸواد األولية،
ول -تصس-دي-ر م-ن-ت-وج-ات-ه-م ،وك-ذا تشس-ج-ي-ع وت-روي-ج
اŸنتجات اÙلية وتفضسيل اإلنتاج الوطني ‘
مناقصسات الطلب العمومية ،وتقد Ëحصسصش من
اŸناولت لدى الشسركات العمومية.
واقÎح اŸشساركون ‘ ورشسة السسياحة ،توقيع
ات -ف -اق -ي -ات ب Úوك -الت السس-ي-اح-ة واŸؤوسسسس-ات
العمومية ،وا◊صسول على العقار السسياحي ،وكذا
تشس -ي -ي -د ق -رى سس -ي -اح -ي -ة ،واسسÎج -اع اÓÙت
اŸغلقة Ÿدة زادت عن خمسسة أاشسهر ،وتوجيهها
للشسباب اŸقاول الذي يعا Êمن نقصش العقار،
ورف- -ع نسس- -ب -ة إادم -اج اŸؤوسسسس -ات ‘ اŸشس -اري -ع
ال- - -ع- - -م - -وم - -ي - -ة ،ووضس - -ع دف Îشس - -روط خ - -اصش
باŸؤوسسسسات اŸصسغرة ،إا ¤جانب إانشساء قاعدة
بيانية للمشساريع اıصسصسة.

العدد

04

دعا بابا عمي خÓل اليوم
اإلعÓ- -م- -ي ،ح- -ول رق- -م- -ن- -ة
السس- - -ج- - -ل ال- - -ع- - -ق- - -اري
ونشس- - - -اط - - -ات ا◊ف - - -ظ
العقاري اŸنظم ،أامسش،
ب- -وزارة اŸال- -ي- -ة ،ك -اف -ة
اŸسسؤوول Úومسستخدمي
إادارة أامÓ- - -ك ال- - -دول - -ة
وا◊ف- -ظ ال -ع -ق -اري إا¤
بذل ا÷هود الÓزمة لضسمان
‚اح تام ‘ تنفيذ برنامج
عصس- -رن -ة األن -ظ -م -ة اŸال -ي -ة
وإاصسÓح هياكلها ،على غرار
اŸصسالح األخرى للقطاع.
وأاضساف وزير اŸالية ،اأنه
م -ن أاج -ل ب -ل-وغ ه-ذا ال-ه-دف
ف -ق -د وضس-عت ع-دة إاج-راءات
م-ه-ي-ك-ل-ة ت-ت-م ع-ل-ى م-رحلتÚ
خÓل سسنت ،Úبحيث تتمحور
اŸرح -ل -ة األو ¤خ Ó-ل ه-ذه
السسنة حول عدة تداب ،Òمنها
وضس- -ع ج- -ه- -از م- -ع- -ل- -وم -ات -ي
بإادخال تكنولوجيات جديدة
وت- -أال- -ي- -ة اŸصس- -ال- -ح ،إادخ -ال
ال -ت -ع -دي Ó-ت ال Ó-زم -ة ع -ل -ى
األح- - -ك- - -ام ال- - -تشس - -ري - -ع - -ي - -ة
وال- -ت- -ن- -ظ- -ي- -م- -ي- -ة ،ت -بسس -ي -ط
اإلج - - - -راءات ،ت - - - -ك - - - -وي - - - -ن
اŸسس- - -ت - -خ - -دم ‘ ÚاŸه - -ن
األسساسسية ‘ إادارة األمÓك
ال - -وط- -ن- -ي- -ة و–سس Úتسس- -يÒ
اŸوارد البشسرية.
‘ ح ÚاŸرح -ل-ة ال-ث-ان-ي-ة
التي “تد إا ¤نهاية ،٢01٨
سس - -ت - -خصسصش إل‚از ن - -ظ- -ام
معلوماتي ‡ركز بعد إا“ام
األع- -م- -ال ع -ل -ى اŸسس -ت -ويÚ
اÙلي وا÷هوي ،ع Èإا‚از
مركز وطني Ÿعا÷ة الوثائق

العقارية والذي سسيمكن من
التحكم ‘ اŸعلومة وتأامينها
ووضسعها ‘ متناول ا÷مهور
بصسفة آانية.
وأاشس - -ار ال - -وزي - -ر ‘ ه- -ذا
الصس- - -دد ،إا ¤أان اŸدي- - -ري - -ة
ال- -ع -ام -ة ألم Ó-ك ال -وط -ن -ي -ة
أاع- -دت تشس- -خ- -يصس- -ا ي- -ظ -ه -ر
الختÓلت التي تعا Êمنها
اÙاف -ظ -ة ال -ع -ق -اري-ة وه-ي
ال -ع -م -ل ب -ط -ري -ق-ة ي-دوي-ة ‘
حفظ البيانات‡ ،ا أاثر سسلبا
على ا÷انب النوعي والكمي
للمعطيات الواردة ‘ ›موع
البطاقات العقارية ،وبالتا‹
اŸع- - -ل- - -وم- - -ات اŸسس - -ل - -م - -ة
Ÿسس - -ت- -ع- -م- -ل- -ي اÙاف- -ظ- -ة
العقارية.
وأاضس -اف ،أان -ه ب -ن -اًء ع -ل -ى
ه - -ذا ال - -تشس - -خ- -يصش ،ق- -امت
ÓمÓ-ك
اŸدي -ري -ة ال -ع-ام-ة ل -أ

’ 2018سضتكمال الصضرح
اŸعلوماتي ووضضع نظام
‡ركز
ال -وط -ن -ي -ة ب -إاع-داد وت-ط-ب-ي-ق
ب -رن -ام -ج ل-عصس-رن-ة نشس-اط-ات
اÙافظة العقارية ،اŸتمثل
‘ ت-أال-ي-ة ›م-وع ال-ب-ط-اق-ات
ال-ع-ق-اري-ة ورق-م-ن-ة األرشس-يف
وال - -وث- -ائ- -ق‡ ،ا سس- -يسس- -م- -ح
بضس -م -ان تسس -ي Òآا‹ وم -ؤوsم -ن
لكل اإلجراءات العقارية التي
انصس ّ- -ب- -ت ع- -ل- -ى وضس- -ع- -ي- -ات
األمÓ-ك ال-ع-ق-اري-ة وا◊قوق
العينية التابعة لها ومالكيها
أايضسا.
ب -اŸق -اب -ل ،سس -ت -وصس-ل إا¤
األم- - -ن ال - -ق - -ان - -و ÊاŸع - -زز
للمعامÓت العقارية ،تقليصش
آاج- - -ال م - -ع - -ا÷ة ال - -ع - -ق - -ود
Óشس-ه-ار ،تسس-ل-ي-م
اŸق -دم -ة ل  -إ
سسريع Ÿعلومات موثوقة إا¤
مسس - -ت - -ع - -م- -ل- -ي اÙاف- -ظ- -ة
العقارية.

معتصضم بوضضياف:
ملزمون بالسضهر
على ‚اح اŸشضروع
م-ن ج-ه-ت-ه ،أاف-اد م-ع-تصس-م
ب -وضس -ي -اف ال -وزي-ر اŸن-ت-دب
اŸكلف بالقتصساد الرقمي،

’م Úمعزوزي
خلفا أ

أان إادارة األم Ó-ك ال -وط -ن -ي-ة
بكل أابعادها وأامÓك الدولة،
ينبغي أان ترتقي إا ¤العصسرنة
ك -ي ت -واكب ال -ت -ك-ن-ول-وج-ي-ات
ا◊دي- - -ث- - -ة وال - -ت - -داع - -ي - -ات
الق - -تصس- -ادي- -ة“ ،شس- -ي- -ا م- -ع
ب-رن-ام-ج ا◊ك-وم-ة وال-ن-م-وذج
ا÷ديد لÓقتصساد.
وأاضس- - - - - - - - - - - - -اف ،أان إادارة
األمÓك الوطنية عملت مدة
ث Ó-ث -ة أاشس -ه -ر ع -ل -ى مشس-روع
رق -م -ن -ة السس -ج -ل ال -ع -ق -اري،
وت-ع-ت-زم ت-ع-م-ي-م ذلك ل-يشس-مل
كافة وليات الوطن ،قائ:Ó
«نحن ملزمون بالسسهر على
‚اح اŸشس - - -روع وأادائ - - -ه ‘
آاجاله».
وأاوضس- - -ح اŸدي - -ر ال - -ع - -ام
ألمÓ- - -ك ال- - -دول- - -ة ج - -م - -ال
خ- -زن- -اج- -ي ،أان اسس- -ت -ح -داث
مشس - -روع رق - -م - -ن- -ة السس- -ج- -ل
العقاري وتأالية النشساطات
ال-ع-ق-اري-ةÁ ،ث-ل م-ن-ظ-ومة
وط -ن-ي-ة –م-ل ‘ ط-ي-ات-ه-ا
ج -م -ي -ع ال -نشس -اط -ات ال-ت-ي
يقوم بها أاعوان اÙافظة
ال -ع -ق -اري -ة ل Ó-ن -ت-ق-ال م-ن
العمل اليدوي اŸرهق اإ¤
ال -ع -م -ل ال -عصس -ري اŸري-ح
والرت -ق-اء ب-خ-دم-ة ع-م-وم-ي-ة
ت -ت -م -ي -ز ب -السس -رع -ة وال-دق-ة،
و–اف- -ظ ع- -ل- -ى السس- -ج Ó-ت
ال - -ع - -ق - -اري - -ة م - -ن اإلت Ó- -ف
والضس-ي-اع ،م-ع ضس-م-ان ت-ك-وين
متخصسصش ألعوان اÙافظة
العقارية.
وأاشس -ار خ -زن-اج-ي ‘ ه-ذا
السس -ي -اق ،إا ¤أان -ه ” اخ-ت-ي-ار
م -دي -ري -ة ا◊ف -ظ ال -ع -ق -اري
ل -ولي-ة سس-ع-ي-دة ل-ت-ن-ف-ي-ذ ه-ذا
اŸشسروع ،بحكم أانها رائدة
‘ ه -ذا اÛال ،وب -وف -اريك
وسس- -ي- -دي اﬁم -د ل -ت -ج -ريب
العملية التي هي على وشسك
النتهاء .وبحسسبه ،فإان سسنة
 ٢01٨سس-ت-خصسصش لسستكمال
الصس -رح اŸع -ل -وم -ات-ي ووضس-ع
نظام ‡ركز.
م - - -وازاة م - - -ع ذلك ،ق - - -ام
سس- -ل- -ي- -م- -ان ﬂل- -و‘ م- -دي- -ر
ا◊ف - -ظ ال- -ع- -ق- -اري ل- -ولي- -ة
سسعيدة ،بعرضش حول رقمنة
السس -ج -ل ال -ع -ق -اري ب -ال-ولي-ة
وتقد Ëعيّنة لطلب معلومات
واردة م- -ن مصس- -ال- -ح السس -ك -ن
م-ؤوخ-را ب-ق-ائ-م-ة –توي على
أاك Ìم - - -ن  ٣آالف شس- -خصش،
ل- -ت- -ف -حصش ب -ي -ان -ات األف -راد
اŸعني Úبطلب السسكن.

عبد اŸومن ولد قدور رئيسضا مديرا عاما لسضوناطراك
أج-ت-م-ع وزي-ر أل-ط-اقة نورألدين
ب -و ط -رف -ة ،أمسض ،ب-أاعضض-اء ›لسض
إأدأرة ›م -ع سض -ون -اط -رأك وأشض -رف
ع- -ل- -ى ت- -نصض- -يب ع- -ب -د أŸوم -ن ول -د
ق-دور ،بصض-ف-ت-ه رئ-يسض-ا م-دي-رأ عاما
’م Úمعزوزي،
لسضوناطرأك خلفا أ
بحسضب بيان لوزأرة ألطاقة.
ب- -ه- -ذه اŸن- -اسس- -ب- -ة ،،دع- -ا ب -وط -رف -ة
ال - - -رئ - - -يسش اŸدي - - -ر ال- - -ع- - -ام ا÷دي- - -د
لسسوناطراك إا ¤العمل بروح اŸسسؤوولية
والثقة وذلك لتنفيذ التغيÒات النوعية
التي تسسمح للشسركة بالتطور والنمو ‘
مناخ مؤوسسسساتي مسستقر ومÓئم واألخذ
بزمام اŸبادرة والقرار ،بحسسب ما أاكد ذات
اŸصسدر.
وحث ب- -وط- -رف- -ة ال- -رئ- -يسش اŸدي -ر ال -ع -ام
ا÷دي- -د لسس- -ون- -اط- -راك ،وك- -اف- -ة اŸسس -ؤوولÚ
السسام ‘ Úالشسركة ،على اللتزام التام وذلك
للحفاظ على مصسالح الشسركة وكذا العمل على
تطوير التسسي ÒواإلنتاجÃ ،ا يسسمح بتكيّف
اŸؤوسسسس- -ة م- -ع ال- -ت- -غ -يÒات ال -ت -ي يشس -ه -ده -ا
ﬁيطها.
وع Èالوزير كذلك عن «دعمه التام ودعم

كبار اŸسسؤوول ‘ Úالدولة ،على رأاسسهم رئيسش
ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ،الذي يأامل
‘ أان ت -ع -ود سس-ون-اط-راك ›ددا لÓ-سس-ت-ق-رار
والتماسسك لكي تكون مؤوسسسسة مثالية» ،يضسيف
البيان.
وي- -ع- -ت Èال- -رئ- -يسش اŸدي -ر ال -ع -ام ا÷دي -د
لسسوناطراك عبد اŸومن ولد قدور ،خريج
اŸدرسس -ة ال -ع -ل -ي -ا م -ت -ع -ددة ال -ت -ق -ن-ي-ات وه-و
متحصسل على شسهادة من اŸعهد التكنولوجي
Ÿاسساشسوسستسش بالوليات اŸتحدة األمريكية.

الثÓثاء  21مارسس  2017م
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اتصشالت ا÷زائر تدّعم الششباب اŸقاول ‘ التكنولوجيات ا◊ديثة

 1.3مليار دج حجم اسشتثمار إلنششاء اŸؤوسشسشات اŸصشغرة
إانششاء  677مؤوسشسشة وتكوين أاك Ìمن أالفي مقاول 2016

أاكد ›مع اتصشالت ا÷زائر ،أامسس ،اسشتمراره ‘ دعم الششباب اŸقاول ،أاصشحاب اŸؤوسشسشات الصشغÒة
واŸتعاقد معهم ‘ إاطار ششراكة مبنية على أاسشاسس رابح ـ رابح بالرغم من الظروف القتصشادية الصشعبة
التي “ر بها البÓد باعتبارها مؤوسشسشة مواطنة .أاكد اÛمع أان حجم نفقات السشتثمار اŸوجه Ÿسشاعدة
الششباب اŸقاول بلغ  1.3مليار دج نهاية . 2016

¢TƒÑYƒH OÉ©°S
قال شصيخ شصفيق مسصؤوول القطب التجاري
ل -ل -تسص -وي -ق والب -ت -ك -ار ب-اتصص-الت ا÷زائ-ر،
خÓ-ل ي-وم ت-ك-وي-ن-ي م-وج-ه ل-لصص-ح-اف-ة حول
«ال- -ت- -ك- -ن- -ول- -وج -ي -ات ا◊دي -ث -ة واŸشص -اري -ع
اŸسصتقبلية « ردا على سصؤوال لـ «الشصعب» إان
دعم اÛمع للشصباب اŸقاول هو مشصروع
رابح وأامواله تسصÎجع من خÓل اŸشصاريع
ال-ت-ي ت-ت-جسص-د ع-ل-ى مسص-ت-وى ب-ن-يتها التحتية
خاصصة فيما تعلق بتعميم األلياف البصصرية،
ت -نصص -يب ال -ت -ج -ه -ي -زات ا÷دي -دة ،وت -ط-هÒ
الشصبكة وŒديدها وتطويرها.
أاوضص -ح شص -ي -خ أان -ه خ Ó-ل سص -ن-ة ” 2016
إانشصاء  677مؤوسصسصة مصصغرة ،وتكوين 2492
شصاب مقاول ،و” منح  4181تكليف بإا‚از
مشص - -روع ل - -ل - -م - -ؤوسصسص - -ات ‘ إاط- -ار نشص- -اط
اتصصالت ،و” متابعتهم من خÓل اŸرافقة
والتكوين واŸسصاعدة للتطويرواإل‚از.

ربط مليون زبون خÓل 2017

ف- -ي- -م- -ا ي- -خصس األنÎنت ي -ه -دف ›م -ع
اتصص- -الت ا÷زائ- -ر م- -ع ن- -ه -اي -ة  2017إا¤
Œسصيد مشصروع ربط مليون زبون «بيت»،
وهو –دي يسصعى اÛمع إا ¤بلوغه من
خÓل Œديد وتطوير بنيته التحتية وتقدË
خدمات ذات نوعية ترقى لتطلعات زبائنه.
‘ هذا السصياق ،قّدم  ÚŸعدوي مدير
تقنية» الربط باأللياف البصصرية للمنزل «
عرضصا حول ﬂتلف التقنيات التكنولوجية
التي تعتمدها اتصصالت ا÷زائر بداية بحل
للّنفاد إا ¤شصبكة ا÷يل ا÷ديد الذي يعتمد
على اسصتعمال األلياف البصصرية «تنشصر إا¤
آاخ -ر ك -ي -ل -وم « Îل -ت -وف Òخ -دم-ات ال-ن-ط-اق
العريضس وهي أاسصرع من ا◊لول التقليدية

من نوع «أادياسصال» ليأاتي بعدها الربط بهذه
األل -ي -اف إا ¤اŸن -زل ،إا ¤ال -ع -م -ارة وح -ت -ى
الرصصيف.
وتسصمح التكنولوجيات ا◊ديثة من “كÚ
اŸواط -ن السص -ت -ف -ادة م -ن ال -ت -دف -ق ال -ع-ا‹
Ãع -دل  100م-ي-غ-اب-ايت ،وك-ذا م-ن ﬂت-لف
ام-ت-ي-ازات ه-ذه ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات لسص-ي-ما ما
تعلق بالتطبيقات وال›Èيات ا◊ديثة على
غرار –ميل الفيديوهات والصصور واللعب
اŸباشصرة إا ¤جانب القيام بالعمل بالبيت
وإارسصال اŸلفات ‘ وقت قياسصي ل يتجاوز
 3دقائق.
بدوره تطرق حسص ÚعّÓم رئيسس الولوج
ع- - -ل - -ى مسص - -ت - -وى اتصص - -الت ا÷زائ - -ر ،إا¤
اسصÎاتيجية إادخال التكنولوجيات ا÷ديدة
ÓعÓم والتصصال ‘ ا÷زائر منذ نشصأاتها
لإ
وت -ط -وي -ر ع -م -ل-ه-ا ب-ن-اء ع-ل-ى ه-ذا الأسص-اسس
ف-ع-م-لت ع-ل-ى ت-ع-زي-ز شص-ب-ك-ت-ه-ا ال-وط-نية من
خÓ-ل ت-ك-ث-ي-ف األل-ي-اف ال-بصص-ري-ة إلم-ك-انية
جمع شصبكات الصصوت واŸعطيات معا على
اŸسص-ت-وى ال-وط-ن-ي وأايضص-ا ت-ع-م-ي-م اسصتعمال
األلياف البصصرية على مسصتوى اŸدن وذلك
بتغي Òالكوابل النحاسصية القدÁة واŸكلفة
التي تعت ÈاŸصصدر الرئيسصي لÎاجع مسصتوى
جودة اÿدمة ،لتصصل اآلن أاك Ìمن  76أالف
كلم من األلياف البصصرية.

أاما الشصبكة الدولية من أاجل نقل خدمات
الصصوت واŸعطيات ،تتكون الشصبكة الدولية
لتصصالت ا÷زائر من روابط –ت مائية
وأارضصية وفضصائية ،إا ¤جانب تعزيز شصبكة
النفاذ ،ما انعكسس ذلك على خدمة األنÎنت
ما جعلها –ظى بثقة اŸؤوسصسصات العامة
والشص-رك-ات ال-كÈى ل-ق-ط-اع الق-تصص-اد سصواء
كانت عامة أاو خاصصة من خÓل ›موعة
من اÿدمات ع Èالشصبكة اŸوضصوعة –ت
تصصرفهم.
وبلغ عدد زبائن اتصصالت ا÷زائر 3.2
مليون زبون ،من بينهم أالف Úمواقع إادارات
عمومية وزارات وجامعات  6آالف مواقع
م- -ال- -ي- -ة ،وأاك Ìم -ن  3آالف م -واق -ع ت-اب-ع-ة
Ÿؤوسصسصات كÈى ،يسصهر على خدمتهم 22
أالف موظف ع 465 Èوكالة Œارية ع48 È
ولية .
و ⁄يعد األمر يقتصصر فقط على اإلقليم
ال -داخ -ل -ي ب -ل أاضص-حت ا÷زائ-ر ت-ط-م-ح إا¤
ولوج السصوق اإلفريقية من خÓل مشصروع
ا÷زائر -زيندر -أابوجا ،وهو اÿط الذي
سصÒبط أاوربا بإافريقيا على طول إاجما‹
يقدر بـ  4500كلم تسصتحوذ ا÷زائر منه على
 2200كلم أاي إا ¤غاية ع Úقزام ،بينما
سصيكون نصصيب النيجر  900كلم أاما نيجÒيا
فسصيمسصها على طول  800كلم.

 150عارضس ‘ الصشالون الدو‹ للخÈات السشتششفائية

مششاريع ششراكة واسشتثمار ‘ اŸنافسشة لÎقية الصشحة
كشش- -فت اŸدي- -رة ال- -ع- -ام -ة Ÿسش -تشش -ف -ى
«افانت» Ÿياء غليف ،عن جديد الطبعة
 4ل -لصش -ال -ون ال-دو‹ ل-ل-خÈات ‘ اÛال
السش-تشش-ف-ائ-ي»اŸسش-تششفى» التي سشتنطلق
م -ن  23إا 26 ¤م- -ارسس ،مششÒة إا ¤أان- -ه
سش -ي-ت-م ت-ن-ظ-ي-م م-ن-ت-دي-ات ول-ق-اءات بÚ
ﬂتلف اŸؤوسشسشات اŸششاركة ‘ اŸعرضس
وطنية وأاجنبية للنقاشس حول إامكانية
إابرام عقود ششراكة وتششجيع السشتثمار
‘ اÛال الصشحي.
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انقضشاء أاجل فصشل اÙاكم اإلدارية ‘ طعون الÎششح
لدارية ‘
انقضشى ،أامسس ،أاجل فصشل اÙاكم ا إ
لح-زاب السش-ي-اسش-ي-ة
ال -ط -ع-ون اŸق-دم-ة م-ن ق-ب-ل ا أ
لحرار واÿاصشة بالÎششيحات لتششريعيات 4
وا أ
ماي التي أاصشدر بششأانها حكم يقضشي برفضشها.
وÃوجب القانون العضصوي اŸتعلق بنظام النتخابات
اŸؤورخ ‘  25أاوت « 2016يجب أان يكون رفضس أاي
مÎشص -ح أاوق -ائ -م -ة مÎشص -ح Úحسصب ا◊ال -ة ب -ق -رار م-ن
الوا‹ أاو رئيسس اŸمثلية الدبلوماسصية أاوالقنصصلية معلÓ
تعلي Óقانونيا».
وتنصس الفقرة الثالثة من اŸادة  98من هذا القانون
على أان قرار الرفضس يكون «قاب Óللطعن أامام اÙكمة
اإلدارية اıتصصة إاقليميا خÓل ثÓثة ( )3أايام كاملة
ابتداء من تاريخ تبليغه» ‘ ،ح« Úيكون قرار الرفضس
ق-اب Ó-ل-ل-ط-ع-ن ب-ال-نسص-ب-ة ÎŸشص-ح-ي ال-دوائ-ر الن-ت-خ-ابية
ب -اÿارج أام -ام اÙك -م -ة اإلداري -ة ب -ا÷زائ-ر ال-ع-اصص-م-ة
خÓل خمسصة ( )5أايام كاملة ابتداء من تاريخ تبليغه».
وحسصب اŸادة ذاتها «تفصصل اÙكمة اإلدارية ‘
الطعن خÓل خمسصة ( )5أايام كاملة ابتداء من تاريخ
تسصجيل الطعن» و»يبلغ ا◊كم تلقائيا وفور صصدوره بأاي
وسصيلة قانونية إا ¤األطراف اŸعنية وحسصب ا◊الة إا¤
الوا‹ أاو رئيسس اŸمثلية الدبلوماسصية أاو القنصصلية قصصد
تنفيذه» ،علما أان ا◊كم يكون «غ Òقابل ألي شصكل من
أاشصكال الطعن».
وتنصس اŸادة  99من قانون النتخابات على أانه «‘
ح -ال -ة رفضس ت -رشص -ي -ح-ات بصص-دد ق-ائ-م-ة م-ا ف-إان-ه Áك-ن
ت -ق -د Ëت -رشص -ي-ح-ات ج-دي-دة ‘ أاج-ل ل ي-ت-ج-اوز الشص-ه-ر
السصابق لتاريخ القÎاع».
وحسصب أارقام وزارة الداخلية وا÷ماعات اÙلية

يوجد  1.088قائمة مÎشصح ÚلÓنتخابات التشصريعية
موزعة كالتا‹ 797 :قائمة مودعة من قبل  63حزبا
و 163قائمة أاحرار و 128قائمة –الفات.
ويبلغ عدد اÎŸشصح 12.591 ÚمÎشصحا منهم 8.646
رجل (67ر )%68و 3.945امرأاة (33ر .)%31ويÎاوح عمر
أاغلبية اÎŸشصح )%64,21( Úب 31Úو 50عاما و%55,91
منهم لديهم مسصتوى جامعي.
Óشصارة فإان حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع
ول إ
ال - -وط- -ن- -ي ال- -دÁق- -راط- -ي وŒم- -ع أام- -ل ا÷زائ- -ر ه- -ي
التشصكيÓت السصياسصية الوحيدة التي قدمت قوائم ع48 È
ولية والدوائر النتخابية األربع باÿارج.
ويبلغ عدد الهيئة الناخبة  23.276.550مسصجل منهم
 956.534ناخب من ا÷الية الوطنية اŸقيمة ‘ اÿارج.
وسصتجري ا◊ملة النتخابية من  9إا 30 ¤أافريل
 .2017وخ - - -صص- - -صس  4.734فضص -اء ع -م -وم-ي ل-ت-نشص-ي-ط
التجمعات.

ولد عباسس ٪ 70 :من مÎششحي «األفÓن» جامعيون
لم Úال- - -ع - -ام ◊زب
كشش- - -ف ا أ
جبهة التحرير الوطني جمال ولد
عباسس ،أامسس ،با÷زائر العاصشمة،
أان  70م -ن اŸائ -ة م -ن اÎŸشش-ح‘ Ú
قوائم تششكيلته السشياسشية من فئة
ا÷امعي ،Úمؤوكدا أان كل متصشدري
القوائم النتخابية ◊زبه هم «من
مناضشلي ا◊زب».
صصرح ولد عباسس ‘ ندوة صصحفية،
ع -قب ل -ق -ائ -ه ب -السص -ف ÒاألŸا Êم-اي-ك-ل
زي ،Ôقائُ ⁄« :Óنقصس أاي طرف ‡ن قدموا ملفات
الÎشصح باسصم ا◊زب والبالغ عددها  6294ملف» ،مشصÒا
أانه ” اختيار  462مÎشصح «بناء على معاي Òموضصوعية،
منها اللتزام بدعم برنامج رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز
بوتفليقة واŸسصتوى ا÷امعي ،حيث ” ترشصيح  70من
اŸائ- -ة م- -ن ا÷ام- -ع -ي ،Úب -اإلضص -اف -ة إا ¤األق -دم -ي -ة ‘
ا◊زب».
وأاك- -د ‘ ن- -فسس اإلط- -ار ،أان ك- -ل «م -تصص -دري ق -وائ -م
ا◊زبÃ ،ن ‘ ذلك متصصدر قائمة العاصصمة سصيد أاحمد
فروخي ،هم من مناضصلي ا◊زب» ،موضصحا أانه «سصّد

جميع اŸنافذ أامام ﬁاولت إادماج
ب -عضس األشص -خ -اصس ‘ ق -وائ-م ا◊زب
‡ن ك-ان-وا ي-خ-ط-ط-ون ÿل-ق ف-وضص-ى
واتباع سصياسصة التشصويشس ‘ الŸÈان
القادم».
وأاشصار إا ¤أانه كأام Úعام للحزب
« ⁄ي- -ف- -رضس ع- -ل- -ي -ه أاّي مÎشص -ح و⁄
يتدخل أاي شصخصس ‘ إاعداد القوائم
خ -ارج ÷ن -ة الÎشص -ي -ح -ات اŸك -ل -ف -ة
بذلك».
وبلغة األرقام أاضصاف ولد عباسس ،أان حزبه جدد الثقة
‘  74نائبا من أاصصل  ،217ورشصح  183امرأاة ،باإلضصافة
إا 37 ¤أامﬁ Úافظة من أاصصل  41و 6أاعضصاء من اŸكتب
السصياسصي.
و‘ رده على سصؤوال بخصصوصس مصص Òمناضصلي ا◊زب
الذين ترشصحوا ‘ قوائم أاحزاب أاخرى ،قال« :كل من
رفضصنا ملف ترشصحه وترشصح ‘ حزب آاخر سصيقصصى من
ا◊زب نهائيا» ،موضصحا أانه «” إاجراء تغيÒات ‘ بعضس
قوائم ا◊زب بصصفة قانونية وذلك بعد رفضس اإلدارة
بعضس األسصماء».

الÈنامج النتخابي لـ»الرندي»

تعزيز أامن ،اسشتقرار ووحدةا÷زائر
«الشش-عب» دأاب ال-ت-ج-م-ع ال-وط-ن-ي ال-دÁق-راط-ي م-نذ
 1999ع -ل -ى دع-م ال-رئ-يسس ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ‘
تنفيذ برا›ه اŸتتالية .وهو يسشاهم أايضشا ‘ التنمية
ال-وط-ن-ي-ة م-ن خÓ-ل Œسش-ي-د اقÎاح-ات-ه ع-ل-ى مسش-ت-وى
ا◊ك - -وم - -ة والŸÈان .وب - -ن- -فسس ه- -ذا ا◊سس ،ي- -ع- -رضس
لنتخابي لتششريعيات  ،2017والذي يهدف
برنا›ه ا إ
لشش-ك-ال ،ال-ذي
إا ¤ت -ع -زي -ز مسش -ار ال -ت -ن-م-ي-ة اŸت-ع-ددة ا أ
Œن -دت م -ن أاج -ل -ه ا÷زائ -ر م -ن -ذ خ -روج-ه-ا م-ن اŸأاسش-اة
الوطنية ،وضشمان اسشتمراره وتكييفه.
ي- -راف- -ع األرن- -دي ‘ ه- -ذا الÈن- -ام- -ج ال- -ذي ي- -ل -ت -زم
بتجسصيده ،إا ¤تعزيز أامن البلد واسصتقراره ووحدة األمة،
وهو مسصعى يرمي إا ¤ضصمان السصتمرارية ،ولسصيما عÈ
ا◊ف-اظ ع-ل-ى دÁوم-ة ال-ع-دال-ة الج-ت-م-اع-ي-ة وال-تضصامن
الوطني .كما أانه مسصعى يراد منه التكيف مع الوضصع
اŸا‹ ،وم - -ع ضص - -رورة إارسص - -اء ح - -ك - -ام - -ة أاك‚ Ìاع - -ة،
ومقتضصيات تنويع القتصصاد وجعله قادرا على اŸنافسصة،
وكذا السصتجابة للتطلعات الجتماعية Ûتمع شصاب ما
انفك يتزايد.

ويتضصمن هذا الÈنامج ‘ األخ ÒالقÎاحات التي
صصاغها التجمع لفائدة أابناء ا÷الية ا÷زائرية اŸقيمة
باÿارج ،قصصد تعزيز الروابط ب Úا÷زائر وجاليتها
الوطنية باŸهجر ،وأايضصا اإشصراك هذه األخÒة ‘ مسصعى
التنمية الوطنية.
جوهر القÎاحات اŸعلن عنها بشصكل وجيز ‘ هذه
الوثيقة ،سصيتم تفصصيلها ‘ اŸيدان وع Èوسصائل اإلعÓم
من طرف مÎشصحي التجمع الوطني الدÁقراطي لهذه
النتخابات التشصريعية.
وحسصب األرندي ،فقد ” إاختيار اŸتشصرح Úعلى
الصصعيد اÙلي من طرف هيئات ا◊زب ،أاي من طرف
ق -اع -دت -ه ال -نضص -ال -ي -ة ،ب-ع-د اسص-تشص-ارة اÛت-م-ع اŸد.Ê
فعÓوة على خصصالهم وكفاءاتهم وخÈاتهم الشصخصصية،
يظل هؤولء اÎŸشصحون قريب Úمن السصكان اÙليÚ
ويدركون جيدا تطلعاتهم ،وبناء على ذلك سصيعملون،
زيادة على ترقية برنامج ا◊زب ،على تقد ËاقÎاحات
خاصصة بكل ولية من وليات الوطن ،قصصد السصتجابة
للتطلعات اÙلية للسصكان.

حركة البناء الوطني

áÑW É«fƒ°U
أاكدت الدكتورة غليف خÓل ندوة صصحفية،
أامسسÃ ،قر وزارة الصصحة والسصكان وإاصصÓح
اŸسص -تشص -ف -ي -ات ،أان  150ع -ارضس ج -زائ-ر ي
وأاجنبيÁ ،ثلون  78مؤوسصسصة عمومية  75شصركة
خاصصة سصيتنافسصون فيما بينهم للظفر بعقود
شصراكة وخلق مشصاريع اسصتثمارية من شصأانها أان
تسص- -اه- -م ‘ ال- -ن- -ه- -وضس ب- -ق -ط -اع الصص -ح -ة ‘
ا÷زائ- -ر ،مشصÒة إا ¤أان ه- -ذه ال- -ط- -ب- -ع- -ة م -ن
اŸرتقب أان تسصجل ‚احا كبÒا وتسصتقطب
عددا من اŸهني Úواıتصص Úمن ‡ارسصي
الصصحة والصصيادلة واألطباء واŸمرضص.Ú
و‘ ذات السص- - - -ي - - -اق أاوضص - - -حت أان ا÷انب
العلمي سصيأاخذ حيزا واسصعا ‘ اŸنتدى الذي
سص-ي-ن-ظ-م-ه م-ع-رضس اŸسص-تشص-ف-ى ط-ي-ل-ة  4أايام
بقصصر اŸعارضس الصصنوبر البحري Ãشصاركة
ﬂتصص ÚوخÈاء جزائري Úوأاجانب سصيقومون

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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التزام بإا‚اح النتخابات وتششجيع اŸششاركة الواسشعة
ع - -رضس Œارب - -ه - -م وخÈات - -ه - -م ‘ ﬂت- -ل- -ف
اÛالت التي تتعلق بقطاع الصصحة ،مضصيفة
أان ال -ل-ق-اءات ال-ت-ي سص-ت-ج-م-ع اÈÿاء سص-تشص-ك-ل
فرصصة هامة أايضصا أامام الشصباب اıتصص‘ Ú
اÛال الصص-ح-ي لك-تسص-اب م-ع-ل-وم-ات ج-ديدة
“كنهم من Œسصيدها ‘ اŸيدان ،زيادة على
مسص -اه -م-ت-ه-ا ‘ ت-ط-وي-ر ال-ن-ظ-ام اŸع-ل-وم-ات-ي
السصتشصفائي.
ويسصاهم الصصالون الذي ينظم –ت الرعاية
السصامية لرئيسس ا÷مهورية بالتنسصيق مع وزارة
الصص -ح -ة والسص-ك-ان وإاصصÓ-ح اŸسصشص-ت-ف-ي-ات ‘
ال -ن -ه -وضس ب -ق-ط-اع الصص-ح-ة ال-ذي ت-ع-ول ع-ل-ي-ه
ال -دول -ة م-ن خÓ-ل ف-ت-ح ب-اب السص-ت-ث-م-ار أام-ام
اŸؤوسصسصات الوطنية واألجنبية ،بغرضس –سصÚ
اÿدم -ات والرت -ق -اء ب -ه -ا إا ¤مسص -ت -وى ع -ا‹

يتماشصى مع اŸعاي ÒاŸعمول بها دوليا‘ ،
وقت تتنافسس فيه اŸؤوسصسصات األجنبية للظفر
بأاك ÈاŸشصاريع ‘ إاطار عقود الشصراكة التي
ت-ن-ت-ه-ج-ه-ا ا÷زائ-ر ب-ه-دف ت-وف Òال-تكنولوجيا
واÈÿة.
التظاهرة التي –تضصنها ا÷زائر كل سصنة
األو ¤على مسصتوى اŸغرب العربي والثانية
على اŸسصتوى اإلفريقي كونها Œمع ‡ثلي
اÛال السص -تشص -ف -ائ -ي م -ن أاط -ب-اء و‡رضصÚ
وصصيادلة ومسصÒين وبيولوجي Úوكذا أاصصحاب
اŸؤوسصسص-ات اÿاصص-ة ب-اŸع-دات وال-ت-ج-ه-يزات
ال -ط -ب -ي -ة ،ب -اإلضص -اف-ة إا ¤مشص-ارك-ة م-دي-ري-ات
الصص -ح -ة ع -ل -ى مسص -ت-وى  48ولي-ة واŸع-اه-د
واŸراك -ز السص-تشص-ف-ائ-ي-ة Ÿك-اف-ح-ة السص-رط-ان
وكذا مصصالح األمن الوطني وا◊ماية اŸدنية.

أاك -دت ح -رك -ة ال -ب -ن -اء ال -وط -ن -ي ،ال -ت -زام -ه -ا ب-إا‚اح
الن -ت -خ -اب -ات ال -تشص-ري-ع-ي-ة اŸق-ب-ل-ة ،م-ن خÓ-ل تشص-ج-ي-ع
اŸواطن Úعلى اŸشصاركة الواسصعة ،حسصب ما جاء ‘
البيان اÿتامي للمؤو“ر األول اŸنعقد ‘ نهاية األسصبوع
اŸنصصرم با÷زائر العاصصمة والذي شصهد تزكية مصصطفى
بلمهدي رئيسصا للحركة.
وتضصمن البيان اÿتامي للمؤو“ر الذي ” تنظيمه
–ت شص -ع -ار «ال–اد :ن -هضص -ة -ع -دال -ة -ب -ن -اء» ،ال-ت-زام
ا◊ركة «بإا‚اح السصتحقاقات القادمة من خÓل تعبئة
وحشصد وتشصجيع اŸواطن Úعلى اŸشصاركة الواسصعة فيها
بهدف إانهاء أازمة التمثيل السصياسصي».
ك -م -ا أاك -دت ح -رك -ة ال -ب -ن -اء ،ع -ل -ى خ -ي -ار اŸشص-ارك-ة
السصياسصية «لبناء جزائر ا◊اضصر واŸسصتقبل» وحرصصها
على وحدة ا÷زائر و“سصكها «بالدفاع عن هوية الشصعب
ا÷زائ -ري وث -واب -ت -ه وح -م -اي-ة أام-ن واسص-ت-ق-رار ال-وط-ن»،
مشصددة على تعاونها مع «اÒÿين ‘ البÓد إلشصراك
الشص-ب-اب ا÷زائ-ري ‘ –م-ل مسص-ؤوول-ي-ت-ه ل-ق-ي-ادة ال-دول-ة
واÛتمع».

وأاع-ل-نت ا◊رك-ة ع-ن ت-ب-ن-ي-ه-ا «ل-ل-م-ط-الب السص-ي-اسص-ي-ة
والقتصصادية والجتماعية للشصعب ا÷زائري ‘ احÎام
إارادت -ه وا◊ي -اة ال -ك -رÁة ‘ ك -ن -ف ال -ع -دال -ة واŸسص-اواة
وا◊رية بعيدا عن ‡ارسصة اإلقصصاء والتهميشس» ،حسصب
ما جاء ‘ البيان اÿتامي ،الذي شصدد على ضصرورة
التمسصك Ãبادرة ال–اد الوحدوي السصÎاتيجي ودعا
إا ¤العمل على انسصجام «منظومتنا الÎبوية مع هويتنا»
وك- -ذا «اإلسص -ه -ام ا÷دي ب -ه -دف اÿروج م -ن ال -ت -ب -ع -ي -ة
القتصصادية والعتماد على اقتصصاد الريع بالسصتثمار ‘
مواردنا البشصرية وتطوير قطاعاتنا ا◊يوية».
ل -ل -ت -ذك ،Òشص -ه-د م-ؤو“ر ا◊رك-ة اŸن-ع-ق-د أاول أامسس
ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصص-م-ة ت-زك-ي-ة مصص-ط-ف-ى ب-ل-م-ه-دي ل-ع-ه-دة
جديدة على رأاسس ا◊زب ،و‘ كلمة له باŸناسصبة ،ذكر
ب -ل -م -ه -دي ب»اıاط -ر اÙدق-ة ب-ا÷زائ-ر ،سص-واء م-ن
ﬁيطها اإلقليمي أاو الدو‹» ،مشصÒا إا« ¤األجندات
األج -ن -ب -ي-ة ال-ت-دمÒي-ة ال-ت-ي ضص-ربت أاق-ط-ارا ك-انت آام-ن-ة
وشصردت شصعوبا كانت مسصتقرة ودمرت عÓقات ونسصجت
أاخرى وغزاها دعاة الفتنة».

»æWh

الثÓثاء  2١مارسس  2٠١٧م
الموافق لـ  22جمادى الثانية  ١4٣٨هـ

’حتفال بعيد ألنصسر بسسيدي بلعباسس
تزأمنا وأ إ

بودينة يفتح أاوراق التاريخ مع الشسباب ويدعوهم للمحافظة على اŸكتسسبات
’عدأمﬁ ،اضسرة تاريخية Ãعهد ألتكوين وألتعليم
نشسط ،أمسس ،مصسطفى بودينة رئيسس أ÷معية ألوطنية لقدماء أÙكوم عليهم با إ
’سستقرأر.
’منية وثمار أ إ
أŸهني Úسسنحضسري عبد أ◊فيظ بسسيدي بلعباسس ،دعا من خÓلها ألشسباب إأ ¤أÙافظة على أŸكتسسبات أ أ

سسيدي بلعباسس :غ .شسعدو

وجه الشسهيد ا◊ي بودينة وطيلة سساعتÚ
م -ن ال -زم -ن ،رسس -ائ -ل صس -ري -ح -ة ل -ل-مÎبصسÚ
الشسباب ،دعاهم من خÓلها إا ¤مواصسلة عهد
ومسسÒة الشسهداء ‘ البناء والتشسييد وحماية
لخ- -ط- -ار اÎŸبصس- -ة ب -ه،
ال- -وط- -ن م- -ن ك- -ل ا أ
للتفاف حوله وردع كل اÙاولت الفاشسلة
وا إ
‘ ضسرب اسستقراره وأامنه.
وخاطب اÛاهد بودينة الشسباب بلغته،
م-نّ-وه-ا إا ¤خ-ط-ورة ال-ع-وŸة وال-تكنولوجيات
ا◊دي-ث-ة ،ال-ت-ي دع-ا إا ¤ت-رويضس-ه-ا وال-ت-ك-يف
معها “شسيا وما يخدم البÓد والعباد ،حيث
ط -الب ‘ ه -ذا الصس -دد الشس -ب -اب ب -اسس-ت-غÓ-ل
مواقع التواصسل الجتماعي بطريقة إايجابية،
من خÓل الرد على اŸتطاول Úعلى الوطن
وﬁارب -ة ال -دع -اي -ات اŸغ-رضس-ة ال-ت-ي ت-ط-ال
ال - -وط - -ن م - -ن اÿارج ون - -ب - -ذ ك- -ل اŸواق- -ف
ليجابي
الهدامة .كما أاكد أان السستغÓل ا إ
Ÿواقع التواصسل الجتماعي Áكن من إايصسال
لجيال ويضسمن تواصسÓ
رسسالة الشسهداء إا ¤ا أ
لجيال.
ب Úا أ
كما حذر مصسطفى بودينة ا◊ضسور من
لزم-ة الق-تصس-ادي-ة ا◊ال-ي-ة ال-ت-ي
ت-داع-ي-ات ا أ
“ر بها البÓد ،داعيا إا ¤تضسافر كل ا÷هود
Ÿواصس-ل-ة ال-ت-ح-دي-ات لضس-م-ان مسس-ت-ق-ب-ل آامن
Óجيال وسسط تنمية مسستدامة تتحقق على
ل أ
أايادي أابناء الوطن.
لحتفال
وخÓل ﬁاضسرته التي تزامنت وا إ
بذكرى  55لعيد النصسر ،نقل الشسهيد ا◊ي
Œارب ونضسالت عديد الشسهداء اÙكوم
لع-دام ‡ن راف-ق-ه-م ب-السس-ج-ن ‘
ع-ل-ي-ه-م ب-ا إ

دخول تشسكيلة أاويحي غمار السستحقاقات
القادمة ،بحسسب األم Úالولئي للحزب ﬁمد
شسنوف ،جاء لتكريسس تقاليده ‘ السستجابة
Ÿبادئه ووقوفه مع كل مسسعى وطني ورغبة
شسعبية ‘ بناء اŸؤوسسسسات ضسمن دولة ا◊ق
وال-ع-دال-ة وال-ق-ان-ون وال-دÁق-راط-ي-ة ال-ت-ي كان
يؤومن بها الشسهداء ،ووجدت ›ال للتحقيق
‘ اŸشسروع الوطني ،يشس ÒاŸمثل الولئي
Óرندي.
ل أ
واع- - -ت Èال - -دخ - -ول م - -ب - -ك - -را ‘ اŸعÎك
اإلن -ت -خ-اب-ي Ãث-اب-ة اسس-ت-ج-اب-ة م-ط-ل-ق-ة ل-ن-داء
الوطن ومبادئ التجمع ،الذي آال على نفسسه
خدمة الوطن وشسعبه ليكون فضساء حرا للتعبÒ
واإلدلء بالصسوت الذي يخدم طموح الوطن

آاخر ◊ظاتهم قبل تنفيذ ا◊كم عليهم ،وهي
الشس -ه -ادات ال -ت -ي ت -أاث -ر ب -ه -ا وŒاوب م -ع-ه-ا
الشس - -ب - -اب ا◊اضس - -ر .ه - -ذا وت - -ط - -رق أايضس- -ا
وب-ط-ري-ق-ة ج-د ‡ت-ع-ة وسس-ه-ل-ة وم-بسس-طة إا¤
لحتÓل
لزمنة ،بداية با إ
تاريخ ا÷زائر ع Èا أ
لسسÓمية ثم
الروما ،Êالبيزنطي ،الفتوحات ا إ
التواجد العثما ،Êداعيا ‘ هذا الصسدد إا¤
الف-ت-خ-ار ب-رصس-ي-د ا÷زائ-ر ال-ت-اري-خ-ي الذي
يصس- -ن- -ف- -ه- -ا ضس -م -ن أاغ -ن -ى ال -دول ت -اري -خ -ي -ا
لحتÓل
وحضساريا ،ليعرج بعدها إا ¤بدايات ا إ
ال -ف -رنسس -ي ل -ل -ج-زائ-ر وﬂت-ل-ف اŸم-ارسس-ات
لج- -رام- -ي- -ة ل- -ل -مسس -ت -ع -م -ر ‘ ح -ق الشس -عب
اإ
ا÷زائري.
‘ اŸق -اب -ل،ذّك -ر ب-اŸق-اوم-ات الشس-ع-ب-ي-ة،

لم Òعبد القادر ،الشسيخ بوعمامة،
كمقاومة ا أ
م -ق -اوم-ة أام-ود ب-ا÷ن-وب ا÷زائ-ري .ل-يشس-رح
لسستعمارية التي
ع-ق-ب-ه-ا وب-إاسس-ه-اب ا◊ق-ب-ة ا إ
سس -ب -قت ال -ث -ورة ال -ت -ح -ري -ري -ة اŸب -ارك -ة م -ن
لها‹ والتجنيد
لراضسي ،قانون ا أ
مصسادرة ا أ
لجباري والوضسعية اŸأاسسوية التي عاشسها
اإ
الشسعب آانذاك والتي جعلته يلتف حول الثورة
Ãجرد تفجÒها على يدي أاسسود ا÷زائر.
وختم اÙاضسر قوله ،بالتأاكيد على صسون
أامانة الشسهداء با◊فاظ على ا÷زائر وأامنها
واسستقرارها ومواصسلة ثورة البناء والتشسييد
وحماية اŸكتسسبات ،قبل أان يهدي الطلبة
اÎŸبصس› Úموعة من كتبه القيمة ،على
غرار كتاب «ناج من اŸقصسلة».

وا◊زب ،وهو ما جسسده الÈنامج اإلنتخابي
الذي وافق عليه األم Úالعام أاحمد أاويحي
ليكون ميثاقا أابي َضس مبنيًا على طموح تشسكيلتنا
انطÓقا من الشسلف.
وأاضساف ،أانه ” اإلنتهاء من كل الÎتيبات
‘ انتظار بدء ا◊ملة اإلنتخابية التي سستكون
شسرسسة ،بالنظر إا ¤قوة التنافسس ب Úاألحزاب
وال- -ق- -وائ- -م ا◊رة ال- -ت- -ي شس- -رعت ‘ Œن- -ي -د
مواقعها ومناضسليها ÿوضس حملة تنطلق من
مواقع األوعية اإلنتخابية التي تشسكل السسد
Óرندي الذي راهن على أاسسماء ثقيلة
القوي ل أ
‘ ق- -ائ -م -ة م -نسس -ج -م -ة ان -ط -ل -قت م -ن زاوي -ة
ÓعÓمي Úمن طرف
التشسبيب التي قدمت ل إ
متصسدر قائمة التجمع التي يقودها ﬁمد
شس -ن-وف ،رف-ق-ة رج-ل األع-م-ال ورئ-يسس غ-رف-ة
الصسناعة والتجارة بن زعمية واÙامية ترقو
وعدة رئيسس بلدية الهرانفة سسابقا ،ومنتخبة
من بلدية الشسلف وشسخصسيات أاخرى وصسفت
بذات الوزن الثقيل ‘ مواقعها.
من جانب آاخر ،يراهن التجمع على إامتداد
شسعبي يزكي ما بذله خÓل عهدته التي بعد
أاي-ام م-ع-دودات م-ن خÓ-ل اŸل-ف-ات ال-ت-ن-م-وية
اÙل -ي -ة ال -ت -ي ك -ان ل -ه ال-فضس-ل ‘ –ري-ك-ه-ا
وŒسسيدها رفقة السسلطات الولئية وإاطاراته

اŸرك -زي -ة ،ك -م -ل-ف غ-از اŸدي-ن-ة ال-ذي ك-انت
ت -غ -ط -ي-ت-ه ضس-ع-ي-ف-ة ،ومشس-روع مسس-تشس-ف-ى 24٠
سسرير اŸقÎح أان يكون جامعيا ‘ اŸرحلة
القادمة ومشسروع الطريق اŸزدوج ب Úالشسلف
وتنسس واŸسسلك ا÷اري ب Úالعبادية مرورا
بتاشستة نحو الواجهة السساحلية ،انطÓقا من
بريرية وبني حواء بالطريق الوطني رقم١١
ال- -راب- -ط ب Úت -ي -ب -ازة م -رورا ب -الشس -ل -ف ن -ح -و
مسستغا Âووهران ‘ ،انتظار مشساريع أاخرى
سس-ت-ن-ط-ل-ق ه-ذه السس-ن-ة ك-جسس-ر ال-زب-وج والنفق
األرضسي Ãحطة بوجمعة والطريق اŸزدوج
ن -ح -و الشس-ط-ي-ة ومشس-روع  2٠٠٠مسس-ك-ن لعدل
واŸل -ف ال -ف Ó-ح-ي ب-أاراضس-ي ال-يسس-ري-ة ب-وادي
ال -فضس -ة ال -ذي ي -ن -ت -ظ -ر م -ل -ف -ات ح -وا‹ ٩٠٠
مسستثمر وغÒها من اŸشساريع لفائدة التنمية
اÙل -ي-ة ل-ف-ائ-دة سس-ك-ان ال-ولي-ة ي-ق-ول األمÚ
Óرندي ،الذي اعت Èهذه اإل‚ازات
الولئي ل أ
ﬁف -زة ÿوضس ان -ت -خ -اب -ات تشس -ري -ع-ي-ة ق-وي-ة
بولية الشسلف.
ه- -ذه اŸك- -اسسب اÙق- -ق- -ة Œع- -ل ح- -زب
األرندي يدخل السستحقاق القادم باŸنطقة
بثقة ومصسداقية تزيد ‘ العرسس اإلنتخابي
ت- -ن- -افسس- -ا ك- -بÒا ع -ل -ى كسسب ث -ق -ة ال -ن -اخ -بÚ
وإاسستمالتهم قبل بدء ا◊ملة اإلنتخابية.

مديرية ألتجارة بسسيدي بلعباسس

حجز  5أاطنان من التمور اıزنة للمضساربة خÓل شسهر رمضسان
أسس -ف -رت أ◊م -ل -ة أÿاصس -ة ب-كسس-ر
’ح-ت-ك-ار وأل-ت-ي أط-ل-ق-ت-ه-ا م-ديرية
أ إ
ألتجارة لو’ية سسيدي بلعباسس ،منذ
’سسبوع أŸنصسرم ،عن مرأقبة
بدأية أ أ
وم-عاينة  91غ-رف-ة تÈي-د وﬂازن
ألسس -ل -ع ،ت-اب-ع-ة لـ 25شس-خصس-ا م-عنويا
وط-ب-ي-ع-ي-ا وك-ذأ ح-ج-ز  5أط-ن-ان من
م -ادة أل -ت -م -ور ك-انت ﬂزن-ة –سس-ب-ا
ل- -تسس- -وي- -ق- -ه- -ا خÓ- -ل شس- -ه -ر رمضس -ان
وأŸضساربة ‘ أسسعارها.
بحسسب رئيسس مكتب مÓحظة السسوق
واإلحصس -ائ -ي -ات Ãدي -ري -ة ال -ت -ج-ارة ع-ب-د
القادر كركور ،فإان العملية “ت ‘ إاطار
متابعة ومراقبة فضساءات التخزين ضسمن
الÈن -ام -ج اŸسس -ط -ر Ÿواج -ه-ة الح-ت-ك-ار
واŸضس - -ارب - -ة ‘ اŸواد اإلسس- -ت- -هÓ- -ك- -ي- -ة
األسساسسية ،حيث ” تسسخ Òكل اإلمكانات
اŸادي -ة وال -بشس -ري -ة إل‚اح ا◊م -ل-ة ال-ت-ي

قافلة صسالون ألطالب أ÷زأئري من  23إأ 28 ¤مارسس

موعد ’كتشساف فرصس التكوين Ãشساركة جزائرية وأاجنبية
ت - -ط - -وف ق- -اف- -ل- -ة صس- -ال- -ون أل- -ط- -الب
أ÷زأئري (طبعة  )2017و’يات عنابة،
أ÷زأئر ووهرأن من  23إأ 28 ¤مارسس،
لتمك ÚأŸتدخل ‘ Úعا ⁄ألتكوين من
أ’تصسال خاصسة ألطلبة طالبي ألتكوين
’ول مرة.
أ
يشس -ارك ‘ ال -ت-ظ-اه-رة ،م-دارسس وم-ع-اه-د
ومؤوسسسسات جزائرية وأاجنبية لقÎاح فرصس
‘ ﬂت -ل -ف اÛالت ،ب -ي-ن-م-ا ت-ن-ظ-م ن-دوات
ينشسطها خÈاء.
وبعد أان تنطلق القافلة من عنابة ‘  2٣من
الشسهر ا÷اري ،تتوقف بالعاصسمة ليوم25( Ú
 )26 /بقصسر الثقافة مفدي زكرياء ،لتواصسل
جولتها نحو وهران ‘  2٨مارسس.

وبحسسب اŸنظم ،Úفإان الطلبة سسيجدون
‘ ه- -ذا اŸوع- -د اŸه -ن -ي ا÷واري مسس -اح -ة
واسسعة من العروضس ‘ ﬂتلف التخصسصسات
ال- -ت- -ي ي- -رغ- -ب- -ون ‘ ‡ارسس -ت -ه -ا أاو ‘ ط -لب
اسستشسارة من اıتصس.Ú
وت -وف -ر مسس -اح -ة الح -ت -ك-اك ب Úع-ارضس-ي
وطالبي التكوين اÛال لكتشساف الكفاءات
و–دي- -د الخ- -ت -ي -ارات .ع -ل -م -ا أان مشس -اركÚ
أاج- -انب ي- -قÎح- -ون زي -ارات ل -ت -ع -ل -م ال -ل -غ -ات
األجنبية والتبادل الثقا‘.
وي -وضس -ح اŸن -ظ-م-ون ،أان ت-ظ-اه-رة ‡اث-ل-ة
سسوف تنظم ‘ سسبتم Èالقادم لتشسمل وليات
ا÷زائر وبجاية وتلمسسان.

متعاملون وفÓحون يشستكون ا’نقطاعات اŸتكررة للتيار الكهربائي

رهاننا ‘ اإ’نتخابات :الشسباب ،خدمة التنمية وا◊فاظ على اŸكاسسب

الشسلف :و.ي .أاعرايبي

١٧2٩٠

سسعيد .ب
‘ لقاء –سسيسسي حول أسستغÓل ألطاقة بسسكيكدة

Óرندي بالشسلف ﬁمد شسنوف:
’م Úألو’ئي ل أ
أ أ

كشس -ف أل -ت -ج -م -ع أل -وط -ن -ي أل-دÁق-رأط-ي
ب -و’ي -ة ألشس -ل -ف ،ع -ن ره-ان ك-ب Òل-ت-حسسÚ
م -وق -ع -ه ‘ أÿارط -ة ألسس -ي -اسس -ي-ة م-ن خÓ-ل
Œن-ي-د ط-اق-ت-ه ب-أاوع-ي-ت-ه أ’نتخابية وهو ما
’م Úأل- -و’ئ- -ي ل- -ل -ح -زب ألŸÈاÊ
ط- -رح- -ه أ أ
ﬁمد شسنوف.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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امتدت من  ١2حتى  ١٨مارسس ا÷اري
والتي مسست  25مؤوسسسسة ناشسطة ‘ قطاع
سسلع التÈيد أاو ما يصسطلح عليه إاقتصساديا
بالتخزين على البارد– ،توي ‘ ›ملها
على  ٩١غرفة تÈيد .مكنت العملية من
ح -ج -ز ك -م -ي -ة ال -ت -م -ور اŸذك-ورة ،وب-ي-نت
التحقيقات أان اÙجوزات كانت ﬂزنة
بغرف تÈيد Ãدينة سسيدي بلعباسس بنية
الحتكار وتسسويقها خÓل شسهر رمضسان
وبأاسسعار مرتفعة وخلق اŸضساربة بأاسسعار
تضسر اŸسستهلك بالدرجة األو.¤
م -ب -اشس -رة وع -قب ع -م -ل -ي -ة ا◊ج-ز” ،
ت -وج -ي -ه ك-م-ي-ة ال-ت-م-ور إا ¤اŸصس-ال-ح ذات
اŸنفعة العامة ،على أان تتواصسل ا◊ملة
للحد من اإلحتكار واŸضساربة.
‘ ذات السس- -ي- -اق ،ق- -ام ف- -رع م -دي -ري -ة
التجارة بدائرة تÓغ جنوبا ،بغلق  ٧مكاتب
ل -وك-الت ع-ق-اري-ة خ-اصس-ة ،ك-ان م-ال-ك-وه-ا

ينشسطون دون تراخيصس قانونية ،مسستغلÚ
‘ ذلك الطلبات اŸتزايدة على العقارات
وعروضس كراء السسكنات واÓÙت ،حيث
” –رير أاربع ﬂالفات وثÓثة ﬁاضسر
ضسد اıالف ‘ ،Úخطوة لتطه Òهذا
ال- -ن- -وع م- -ن األنشس- -ط- -ة اÿدم- -ات- -ي -ة م -ن
الدخÓء.
باŸوازاة ،قامت ذات اŸصسالح بشسن
حملة واسسعة Ÿراقبة Œار التجزئة ‡ن
ف- -رضس- -وا زي -ادات عشس -وائ -ي -ة ع -ل -ى م -ادة
السسميد التي فاقت  4٠دج ،وكذا مادة
ا◊ليب وخدمات تعبئة أارصسدة الهواتف
ال -ن -ق -ال -ة ،ح -يث ” ف-ت-ح –ق-ي-ق ‘ ه-ذا
اÛال ل- -ل- -ح- -د م- -ن ه- -ذه اŸم- -ارسس- -ات
السس -ل -ب -ي-ة ال-ت-ي تضس-ر ب-اŸسس-ت-ه-لك بشس-ك-ل
مباشسر.

سسيدي بلعباسس :غ .شسعدو

أخ -ت -ت -مت ،أمسس ،أل-ل-ق-اءأت أ÷ه-وي-ة م-ع
أŸت -ع -ام -ل Úأ’ق -تصس -ادي Úوأل -فÓ-ح Úب-دأر
أل-ث-ق-اف-ة ﬁم-د سس-رأج ،أل-ت-ي تضس-م-نت إأب-رأز
ﬂتلف طرق عمل شسركة توزيع ألكهرباء
وألغاز وأهمية ألتوأصسل مع ألزبائن ،خاصسة
’عوأن أ’قتصسادي ،Úوعمل ألشسركة على
أ أ
مسساعدة أŸسستثمرين ‘ أÛال أ’قتصسادي.
وأك- -د أل- -ق- -ائ- -م- -ون ع -ل -ى أل -ل -ق -اء ،أن ه -دف
ألشس-رك-ة ه-و إأرضس-اء أل-زب-ائ-ن وأ’سس-تماع إأ¤
أنشسغا’تهم من أجل موأصسلة عملهم.
ط -رح م -ت -ع -ام -ل -ون اق-تصس-ادي-ون وفÓ-ح-ون
خ Ó- -ل ه - -ذه ال- -ل- -ق- -اءات ا÷ه- -وي- -ة ،ع- -دي- -د
النشسغالت التي تعÎضسهم ،يأاتي ‘ مقدمتها
ع- -دم رب- -ط ال- -ك- -ث Òم- -ن اŸن -اط -ق ال -ن -ائ -ي -ة
بالكهرباء ،زيادة على النقطاعات اŸتكررة
ل -ل -ت -ي -ار ال -ك -ه -رب -ائ -ي ال -ت -ي ت -ل -ح -ق أاضس -رارا
بتجهيزات الصسناعي Úوخسسائر بنشساط الكثÒ
من اŸصسانع.
‘ هذا السسياق ،دعا اŸعنيون الشسركة إا¤
إاتباع طريقة إاعÓم اŸسسبق بانقطاع التيار
ال-ك-ه-رب-ائ-يŒ ،ن-ب-ا ل-ل-خسس-ائ-ر ال-ف-ادح-ة ال-ت-ي
ت-ت-ك-ب-ده-ا ال-وح-دات الصس-ن-اع-ي-ة أاو آالت ضس-خ
اŸياه جراء القطع اŸفاجئ للكهرباء ،فيما
طالب بعضس آاخر بتفسسÒات ومعلومات عن
ك -ي -ف -ي -ة السس -ت -ف -ادة م-ن ال-ط-اق-ة الشس-مسس-ي-ة،
خصس- -وصس- -ا ‘ اŸي- -دان ال- -فÓ- -ح -ي ‘ ›ال
السسقي على اÿصسوصس.
وتقاسسم فÓحو اŸناطق النائية ،على غرار
ب- -ل- -دي- -ات أاولد أاح- -ب- -اب- -ة“ ،ال- -وسس ،صس -ال -ح
بوالشسعور وأام الطوب النشسغال ،اŸتمثل ‘
ان-ع-دام ال-ك-ه-رب-اء ،األم-ر ال-ذي ج-ع-ل السس-كان
يعيشسون ظروفا صسعبة ،وجعلت العديد منهم
ب -ت -لك اŸن -اط -ق ي -رفضس -ون ف-ك-رة ال-ع-ودة إا¤
أاراضسيهم والسستقرار فيها ،بعد أان هجروها
‘ سسنوات األزمة ،ومنهم من اسستثمر أازيد من
 ١٠مÓ- -ي ،Òل- -ك- -ن  ⁄ي- -ت- -م رب -ط م -زرع -ت -ه
بالكهرباء‡ ،ا ◊ق مشسروعه اÿسسارة.
أاما اŸتعاملون القتصساديون ،فانشسغالتهم
ت-رك-زت ح-ول الن-ق-ط-اع-ات اŸت-ك-ررة ل-ل-ت-ي-ار
ال-ك-ه-رب-ائ-ي ال-ت-ي أا◊قت ،ب-حسس-ب-ه-م ،أاضسرارا

كبÒة بنشساطهم الصسناعي ،على غرار مصسنع
الصس -اب -ون ب -ا◊روشس ،خصس -وصس -ا وأان -ه ل ي-ت-م
إاشس -ع -اره -م ب -ه -ذه الن-ق-ط-اع-ات ال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة
واعتÈوا ذلك من اختÓلت تسسي Òهذا النوع
من اÿدمات.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،عّ-ب-ر ب-عضس اŸت-ع-ام-لÚ
الق -تصس -ادي Úوالصس -ن -اع -ي Úع-ن رغ-ب-ت-ه-م ‘
السستفادة بالربط بالطاقة الشسمسسية ،وطالبوا
بتفسسÒات فيما يخصس هذه العملية.
كما أابرز ‘ اللقاء عدة توضسيحات تخصس
اŸتعامل ،Úأاهمها التسسعÒات ا÷ديدة التي
قامت بها ورفعت الغموضس عن الزبائن بتبيان
ك-ي-ف-ي-ة اح-تسس-اب ال-ف-وات ،Òاب-ت-داء م-ن السس-ن-ة
ا÷دي -د ،ال -ت -ي ع -رفت زي -ادات ‘ ق-ط-اع-ات
معينة Ãرسسوم قانون اŸالية ا÷ديد .كما
ج -اء ‘ اŸل -ت -ق -ى ،ت -وضس -ي-ح م-ف-ه-وم ال-ط-اق-ة
الرت -ك -اسس-ي-ة وال-ت-ي ت-ع-ت Èن-وع-ا م-ن ال-ط-اق-ة
اŸسستهلكة ،التي تتكون من جزءين يتمثÓن
‘ ال -ط -اق -ة ال -ن -اشس -ط -ة والرت -ك-اسس-ي-ة وال-ت-ي
تتمحور على اÙركات ومصسابيح الكهربائية
واألفران الكهربائية .إا ¤جانب ذلك وضسعت
بعضس النصسائح للمتعامل Úمن أاجل –سسÚ
ع -ام -ل ال-ق-درة بÎك-يب ال-ب-ط-ري-ات اŸك-ث-ف-ة،
وال- -ع- -دي- -د م- -ن األم- -ور اŸت -ع -ل -ق -ة ب -اÛال
الطاقوي.
جاءت هذه التوضسيحات ،من أاجل مسساعدة
اŸت- -ع- -ام -ل Úع -ل -ى ف -ه -م سس Òع -م -ل اÛال
ال -ط-اق-وي وك-ذا سس-ي-اسس-ات الشس-رك-ة ‘ تسس-يÒ
أامور زبائنها.
مديرية مؤوسسسسة توزيع الكهرباء والغاز على
لسسان مديرها ،أاكدت أان هناك برامج خاصسة
لتزويد السسكان بالطاقة الكهربائية باŸناطق
النائية ،وقد أارسسلت للبلديات اŸعنية .كما
سستتكفل الشسركة بالطلبات األو ¤التي تصسلها
رفقة اıططات وقوائم اŸسستفيدين .لكن
فيما يخصس الفÓح Úفهناك برامج خاصسة
تدخل ‘ إاطار التنمية الريفية سسيباشسر ‘
–قيقها ميدانا.

سسكيكدة :خالد العيفة
من أجل عقلنة وترشسيد أسستعمال ألطاقة

مديرية توزيع الكهرباء والغاز لبومرداسس تطلق حملة –سسيسسية
أط-ل-قت م-دي-ري-ة ت-وزيع ألكهرباء
وأل -غ -از ل -و’ي -ة ب -وم -ردأسس ،ح -م-ل-ة
إأع Ó- -م - -ي - -ة –سس - -يسس- -ي- -ة ل- -ف- -ائ- -دة
أŸوأطن ÚلÎشسيد أسستهÓك ألطاقة
أل -ك -ه -رب -ائ -ي -ة وأل -غ -ازي-ة م-ن ط-رف
ألزبائن بدأية من أليوم إأ ¤غاية 23
مارسس ،بجدول زمني متكرر Ãعدل
ث Ó-ث -ة أي-ام م-ن ك-ل شس-ه-ر إأ ¤غ-اي-ة
شسهر ديسسم Èألقادم.

بومرداسس :ز .كمال
ا◊م-ل-ة اإلعÓ-م-ي-ة ال-ت-حسس-يسس-ي-ة ال-ت-ي
ب -اشس -رت-ه-ا م-دي-ري-ة ال-ت-وزي-ع ل-ب-وم-رداسس،
تدخل ‘ إاطار الÈنامج اإلعÓمي الذي
سس-ط-رت-ه م-دي-ري-ة ت-وزي-ع ال-ك-هرباء والغاز
ل -ل -وسس -ط ال -ه -ادف إا– ¤سس-يسس ال-زب-ائ-ن
بأاحسسن اسستغÓل لطاقة الغاز والكهرباء
من أاجل القتصساد والتخفيضس من حجم
السس-ت-هÓ-ك وب-ال-ت-ا‹ ف-ات-ورة ال-دفع التي
Áك -ن أان ت -ن -خ -فضس م-ن  25اإ 45 ¤من
اŸائة Ãجرد إاتباع خطوات بسسيطة عن

ط -ري -ق ع -ق -ل -ن -ة السس -ل -وك السس -ت -ه Ó-ك-ي
والب -ت -ع -اد ع -ن ك -ل م -ظ-اه-ر ال-تسس-يب ‘
السستعمال العشسوائي للطاقة.
كما ” تدعيم ا◊ملة بتنظيم لقاءات
مباشسرة مع اŸواطن Úلشسرح هذه التدابÒ
القتصسادية ،التي تدخل ‘ إاطار ترشسيد
السستهÓك وتقد Ëإارشسادات حول طرق
السستغÓل العق ÊÓوبعضس الحتياطات
البسسيطة التي Áكن أان تسساهم ‘ إا‚اح
هذه اإلسسÎاتيجية كاسستعمال اŸصسابيح
ال -ك -ه-رب-ائ-ي-ة الق-تصس-ادي-ة ،الب-ت-ع-اد ق-در
Óضساءة
اإلمكان عن اسستعمال اŸصسابيح ل إ
نهارا ،ضسبط الثÓجات وأاجهزة التÈيد
واŸك-ي-ف-ات ‘ درج-ة م-ن-خ-فضس-ة ،أاه-م-ية
Óلت ال-ك-ه-روم-ن-زلية
الصس-ي-ان-ة ال-دوري-ة ل -آ
وŒنب فÎة الذروة من السسادسسة مسساء
اإ ¤العاشسرة لي ÓوغÒها من اإلرشسادات
األخ -رى ال -ت -ي ي -ت -ط -ل -ع إال -ي -ه -ا اŸواط -ن
وال-زب-ائ-ن ل-ت-خ-ف-يضس ف-ات-ورة السس-ت-هÓك
ق- -در اإلم- -ك- -ان ،خ- -اصس -ة ب -ع -د الرت -ف -اع
اŸلحوظ ‘ سسعر الكهرباء اŸضسافة إا¤
األعباء األخرى.

الثÓثاء  ٢١مارسس  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٢٢جمادى الثانية  ١٤٣٨هـ
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مؤوسشسشات عمومية –دث اŸنافسشة وأاخرى خاصشة لكسشب الثقة
’ششغال العمومية التي احتضشنتها دار البيئة لبومرداسس على مدى أاربعة أايام Ãبادرة
ششهدت الطبعة الثانية Ÿعرضس مؤوسشسشات صشناعة مواد البناء وا’‚از وا أ
’زيد من ‡ 50ثŸ Óؤوسشسشات وطنية ﬂتصشة ‘ إانتاج مواد البناء اÙلية ،الري
من غرفة التجارة والصشناعة السشاحل بالتنسشيق مع مؤوسشسشة «سشفن بيزناسس» مششاركة فعالة أ
’ششغال العمومية ،ششركات اÿدمات ومكاتب الدراسشات واıابر ،مؤوسشسشات الÎكيب والصشيانة ووكا’ت الدعم اÙلية وترقية ا’سشتثمار.
وا أ

اسشتطÓع :ز - .كمال

ا’حتكاك مع باقي اŸشسارك ÚاŸمثل Úللمؤوسسسسات
ا’قتصسادية ،اŸالية ،اıابر واŸكاتب اŸتخصسصسة
‘ ا’سستشسارة ،ناهيك عن ربط عÓقات Œارية سسواء
م- -ع اŸواط- -ن Úأاو اŸق- -اول Úال- -ن- -اشس- -ط ‘ Úو’ي -ة
بومرداسس وحتى ‘ الو’يات اÛاورة على اعتبار أان
الصسالون شساركت فيه عدد من و’يات الوسسط».

شسكلت التظاهرة ا’قتصسادية فرصسة للمؤوسسسسات
اإ’نتاجية الوطنية لعرضس منتجاتها اıتلفة Ÿواد
ال -ب -ن -اء م -ن ال -ط-وب اأ’ح-م-ر ك-السسÒام-يك ،ال-بÓ-ط،
اŸعادن ومواد البÓسستيك ،اŸواد الكيميائية ،الزجاج
والÎصسيصس الصسحي ومؤوسسسسات أاخرى ﬂتصسة ‘
ت - -ق- -د Ëاÿدم- -ات وا’سس- -تشس- -ارات وك- -ذا شس- -رك- -ات
ا’‚از ،كما كان اللقاء أايضسا مناسسبة إ’برام صسفقات
ل -تسس -وي -ق اŸن -ت -وج ب Úم -ؤوسسسس -ات اإ’ن -ت-اج ال-وط-ن-ي-ة
واŸق -اول Úال -ذي -ن ي -ب -ح -ث -ون ع -ن م-ن-ت-وج ذو ن-وع-ي-ة
وبأاسسعار معقولة إ’“ام مشساريعهم السسكنية ومشساريع
ال -ري واأ’شس -غ -ال ال-ع-م-وم-ي-ة وه-ي اŸواصس-ف-ات ال-ت-ي
وجدت ‘ هذه اŸنتجات اŸعروضسة.
أام -ام أاه -م-ي-ة ال-ت-ظ-اه-رة ‘ ب-ع-ده-ا ا’ق-تصس-ادي
وبغرضس تعريف ا÷مهور باŸنتوج الوطني اÙلي
‘ ›ال البناء الذي يعت Èمن أاك Ìاأ’نشسطة حركية،
ح- -اولت «الشس- -عب» ا’قÎاب م- -ن ب- -عضس اŸؤوسسسس -ات
والنماذج ا’قتصسادية الناجحة ‘ ›ال ا’سستثمار،
ومنها مؤوسسسسات عمومية قاومت الزمن واŸنافسسة
القوية من القطاع اÿاصس ،لكنها عادت من
جديد إا ¤الواجهة لتكسسب ثقة اŸسستهلك
بفضسل نوعية اإ’نتاج وسسياسسة العصسرنة ‘
إاط -ار إاع -ادة ال -ه -ي -ك -ل -ة وم-واك-ب-ة ال-ت-ح-و’ت
ا’قتصسادية والتكنولوجية كحتمية مفروضسة
للبقاء ‘ السسوق.

ششركة «ادارا» إلنتاج الأنابيب ..تغطية
 80باŸائة من الطلب الوطني

اŸؤوسشسشة الوطنية للدهن ..ثقل
تاريخي وعنوان للجودة
على الرغم من هيمنة اŸؤوسسسسات اإ’نتاجية
اÿاصسة بأاجنحة اŸعرضس التي حضسرت بقوة ‘
ﬁاولة للتعريف باŸنتوج والتموقع ‘ السسوق
الوطنية وحتى اأ’جنبية ،صسنعت بعضس الشسركات
العمومية ا◊اضسرة ‘ التظاهرة التميز بتاريخها
ال -ع -ري -ق وق -درت -ه -ا ع -ل -ى م -ن -افسس -ة اŸؤوسسسس -ات
الناشسطة ‘ اŸيدان بفضسل الثقة الكبÒة التي
كسس -ب -ت -ه -ا م -ن ال -زب -ائ -ن ل -ع -ق-ود م-ن ال-زم-ن ،رغ-م
الصس -ع -وب -ات ا’ق -تصس -ادي -ة ال-ت-ي م-رت ب-ه-ا ‘ فÎات
اأ’زمة وتهديدات اÿصسخصسة ،ومن اأ’مثلة على ذلك
اŸؤوسسسسة الوطنية للدهن التي ’ تزال ◊د اليوم
تغطي  ٨٠من اŸائة من إانتاج الدهن اıصسصس
Ûال البناء ،وهي اŸؤوسسسسة التي كانت تعرف باسسم
«سس -ن -يك» ،ح -يث خضس -عت ب -حسسب ‡ث-ل-ه-ا ال-ت-ج-اري
بالصسالون لعملية إاعادة هيكلة سسنة  ،١٩٨٤لتتحول إا¤
اŸؤوسسسسة الوطنية للدهن «اناب» ،تشسغل حاليا عÈ
وح -دات -ه -ا السس-ت-ة اŸن-تشس-رة ب-ك-ل م-ن سس-وق أاه-راسس،
اأ’خضس -ري-ة ح-يث ت-ت-واج-د اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة ،ب-وادي
السسمار ،الشسراقة ،سسيق ووهران  ١٨٠٠عامل وتنتج
 ١5٠أالف طن من الدهن سسنويا.
كما راهنت اŸؤوسسسسة على ا’سستمرارية واŸنافسسة
بفضسل اإ’سسÎاتيجية ا÷ديدة التي تبنتها ‘ اŸيدان
م-ن خÓ-ل سس-ي-اسس-ة دع-م ا’سس-ت-ث-م-ار لÎق-ي-ة اŸن-ت-وج
وتوسسيع النشساط عن طريق إانشساء وحدات جديدة

و–ديث
اıاب- -ر ،وك- -ذا كسسب ره -ان ال -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ا
ا◊دي -ث -ة ب -عصس -رن-ة وسس-ائ-ل اإ’ن-ت-اج ودع-م اŸؤوسسسس-ة
بإاطارات جامعية ورسسكلة اليد العاملة ،حاليا تقوم
الشس-رك-ة ب-ت-ن-وي-ع اإ’ن-ت-اج وم-ن-افسس-ة اŸن-ت-وج اأ’ج-نبي
وهذا بإانشساء وحدات خاصسة إ’نتاج نوعية جديدة
معروفة باسسم «دهن بودر» ،هي حاليا قيد التجريب
بوحدة وادي السسمار Ÿواكبة التطورات العاŸية ‘
اŸيدان.

مؤوسشسشة «قورصشو سشÒاميك»..جودة
وكسشب تدريجي للثقة
منذ الوهلة اأ’و ¤لدخولنا اŸعرضس لفت انتباهنا
جناح اŸؤوسسسسة الذي اسستقطب ا÷مهور وباأ’خصس
اŸقاول› ‘ Úال البناء الذين سسارعوا للتفاوضس
وا’سستفسسار عن طريقة إابرام صسفقات Œارية مع

اŸؤوسسسس -ة ال-ت-ي ت-ن-ت-ج
كل أانواع السسÒاميك
وبجودة عالية تنافسس
اŸن- -ت- -وج اأ’ج- -ن -ب -ي
وأاسسعار معقولة جدا
ق - -دره - -ا اŸسس- -ؤوول
ال- -ت- -ج- -اري و‡ث- -ل
الشس-رك-ة ب-اŸعرضس
بـ 5٨٠دي-ن-ار ل-لمÎ
اŸرب- -ع ب -ال -نسس -ب -ة
لسسÒام-يك ل-تزيÚ
اŸط - -اب- -خ ال- -ذي
زين جناح العرضس

بكل اأ’لوان.
عن اŸؤوسسسسة وأاهدافها اإ’سسÎاتيجية مسستقب،Ó
ي -ق -ول اŸم -ث -ل ال -ت -ج -اري ب -اŸع -رضس ع -ادل اول-يسس
لـ»الشس - -عب» «م- -ؤوسسسس- -ة ق- -ورصس- -و ’ن- -ت- -اج ك- -ل أان- -واع
السسÒاميك ،تأاسسسست سسنة  ،٢٠١٠وهي حاليا توظف
 ٣٠٠عامل– ،وي ثÓثة خطوط إانتاج كل خط بـ ٨
آا’ف م Îمربع ،حاليا تغطي منطقة الوسسط ،و’يات
الشس -رق وال -غ -رب ‘ ان -ت -ظ-ار ت-وسس-ي-ع ن-ق-اط ال-ت-وزي-ع
لتشسمل و’يات ا÷نوب من الوطن قبل التفك‘ Ò
توسسيع نشساط اŸؤوسسسسة مسستقب Óنحو التفك‘ Ò
تصسدير منتوجها نحو بعضس البلدان اÿارجية..
‘ سسؤوال عن التظاهرة وكيفية اسستغÓلها للتعريف
أاك ÌباŸؤوسسسسة ،أاكد ذات اŸتحدث« :أان معرضس
مواد البناء شسكل لنا فرصسة مناسسبة للتعريف أاكÌ
باŸؤوسسسسة وإانتاجها اŸتنوع كوحدة متكاملة تقوم
بكل خطوات اإ’نتاج من جمع الÎاب كمادة أاولية
ﬁلية إا ¤التغليف وﬂتلف طرق التسسويق اأ’خرى،
باعتماد سسياسسة عصسرية ‘ التسسي ÒواŸاركتينغ .كما
اسستفدنا أايضسا كثÒا من هذه اŸشساركة عن طريق

فيما أامر الوا‹ بتوزيع السشكنات وفق القانون

م -ؤوسسسس -ة ﬂتصس -ة ‘ إان -ت -اج وصس -ن -اع -ة ا’ن -اب -يب
البÓسستيكية ومشستقاتها اŸوجه للÎصسيصس الصسحي،
تعت Èمؤوسسسسة «ادارا» اŸتواجدة بو’ية تيبازة من
أاهم الوحدات اإ’نتاجية اŸتخصسصسة ‘ هذا النوع
م -ن الصس -ن -اع-ة ع-ل-ى اŸسس-ت-وى ال-وط-ن-ي ،ح-يث ت-ق-وم
ح -ال -ي -ا ،ب -حسسب مسس -ؤوول اإ’ن -ت -اجﬁ ،م -د ه -رن -و،Ê
بتغطية نسسبة  ٨٠من اŸائة من أانابيب ا’سستعمال
السساخن والبارد للمياه من حجم  ٢٠إا · ١١٠ ¤وتنتج
 ٣٨٠نوعا من اŸنتوج.
كما كشسف نفسس اŸسسؤوول متحدثا لـ «الشسعب» «أان
اŸؤوسسسس- -ة ال -ت -ي ت -أاسسسست سس -ن -ة  ،٢٠٠٠ت -ق-وم ح-ال-ي-ا
بتوظيف  ٨6عام Óبصسفة دائمة ومباشسرة وتشستغل
Ÿدة  ٢٤سساعة ،اسستطاعت بفضسل جودة منتوجها
ا◊صسول شسهادة اŸطابقة الوطنية ‘ انتظار شسهادة
ايزو الدولية ،واأضساف «كان هدفنا اأ’ول سسنة ٢٠١٠
بإانتاج  ٣٠من اŸائة من أانواع اŸنتوج ،ثم اسستطعنا
سسنة  ٢٠١٧بتوسسيع سسلسسلة اإ’نتاج لتصسل إا ٧٠ ¤من
اŸائ -ة ‘ ان -ت -ظ -ار رف -ع ال-ت-ح-دي ،ب-داي-ة م-ن السس-ن-ة
اŸقبلة ،بتقد Ëمنتوج وطني ﬁلي متكامل دون
اللجوء إا ¤عملية اسستÒاد بعضس اŸواد من اÿارج،
مع ذلك تبقى الشسركة تعا Êمن صسعوبات ضسيق وحدة
اإ’نتاج التي ’ تتعدى مسساحتها  ٣٢٠٠م Îمربع ‘
وقت –تاج الشسركة إا ¤مسساحة من  ٧آا’ف م Îمربع
لتوسسيع نشساطها اŸيدا Êو–قيقها جملة اأ’هداف
اŸسسطرة.
هي ‰اذج Ÿؤوسسسسات وطنية شسقت طريق النجاح
بخطوات ثابتة ‘ اÛال الصسناعي ،ونفسس اأ’مر
بالنسسبة لباقي اŸؤوسسسسات ا◊اضسرة ‘ التظاهرة،
وهو ما يثبت أان اإ’رادة ورفع كافة العراقيل اإ’دارية
‘ ›ال ا’سستثمار اÙلي والوطني أامام أاصسحاب
اŸبادرات وحاملي اŸشساريع بإامكانه أان يعطي ثمارا
ونتائج سسريعة والدليل ‘ نوعية اŸنتجات اŸعروضسة
اŸن -افسس -ة ل -ل -م -ن -ت -وج اŸسس-ت-ورد م-ن ح-يث ال-ن-وع-ي-ة
واأ’سسعار ،كما تشسكل مثل هذه الفعاليات ،بحسسب
تصسريح مدير غرفة التجارة والصسناعة لبومرداسس
اأحمد خضسراوي« :فرصسة كبÒة للتعريف باŸنتوج
الوطني وتقريب وجهات النظر بطرح ا’نشسغا’ت
وا’ه -ت -م -ام -ات» ،ل -ذلك ف -ك -رن -ا يضس -ي-ف مصس-درن-ا،
ب›Èة م- -داخÓ- -ت وورشس- -ات ع- -م- -ل ع -ل -ى ه -امشس
اŸعرضس لتوسسيع الفائدة ب ÚاŸشسارك Úمن منتجÚ
اأصس - - -ح - - -اب اŸؤوسسسس- - -ات وب- - -عضس اÈÿاء ‘ ›ال
القانون ،ا’سستثمار وا’سستشسارات اŸالية إا ¤جانب
فتح أابواب الشسراكة والتكامل فيما ب ÚاŸؤوسسسسات
ل -ل -دخ -ول ب -ق -وة ‘ ›ال اإ’ن -ت -اج وال-تسس-وي-ق وح-ت-ى
اŸنافسسة الدولية.

منتخبون ﬁليون بالششلف يطالبون باسشتغÓل الهياكل اŸغلقة
ششّدد اŸتدخلون ‘ نقاششات اÛلسس الششعبي
الو’ئي بالششلف ،التي انصشبت على نششاطات
اÛال ال-ت-ن-م-وي ل-ل-و’ي-ة ع-ل-ى ال-تكفل بجملة
ال -ن -ق -ائصس ال -ت -ي يشش -ت -ك -ي م -ن -ه -ا سش -ك -ان ع-دة
بلديات.

الششلف :و.ي .أاعرايبي
أابرز هؤو’ء اŸتاعب التي طاŸا رفعها السسكان دون
أان تلقى قسسطا من العناية وا’هتمام ،كما هو ا◊ال
بقاعة العÓج الواقعة بحي ا÷ي ‹Óبلزرق ببلدية
أاو’د ب -ن ع -ب -د ال -ق -ادر ،ح -يث ’ ي -زال ه-ذا ال-ه-ي-ك-ل

الصسحي مغلقا منذ سسنوات دون أان تلتفت إاليه مصسالح
مديرية الصسحة رغم الشسكاوي العديدة التي وجهها
سسكان اŸنطقة للجهات اŸعنيةÃ ،ا فيها البلدية و
الدائرة ،وهو اأ’مر الذي اسستغربه اŸسسؤوول اأ’ول عن
ا÷ه -از ال -ت -ن-ف-ي-ذي ب-ال-و’ي-ة ال-ذي تسس-اءل ع-ن ح-ال-ة
اإ’ه -م -ال غ ÒاÈŸر Ÿسس -ؤوول ال -ق -ط -اع ال -ذي فّ-وت
ال-ف-رصس-ة ع-ن السس-ك-ان ’سس-ت-غÓ-ل ه-ذا ال-ه-ي-ك-ل الذي
أارجع اŸدير الو’ئي سسبب عدم فتحه إا ¤غياب
أاشسغال التهيئة والربط الصسحي والكهربائي وانعدام
شسبكة اŸاء الشسروب.
م -ن ج -انب آاخ -ر ،ح-ذر اŸن-ت-خ-ب-ون م-ن ال-ن-ق-اط
السس -وداء اŸت -ع -ل -ق -ة ب -ال -ن -ف -اي -ات و ان -تشس-ار اŸزاب-ل
العشسوائية وضسعف وسسائل ا÷مع ،حيث Œد مصسالح
النظافة صسعوبة ‘ نقل هذه النفايات الصسلبة باŒاه

اŸف-رغ-ات ال-ع-م-وم-ي-ة و م-رك-ز ال-ردم ال-ت-ق-ن-ي ،اأ’مر
الذي يؤوثر على صسحة السسكان واÙيط البيئي ويشسوه
ال -ع -م -ران وال -ط -رق -ات ال -وط -ن-ي-ة ع-ل-ى غ-رار مسس-لك
الطريق رقم  ١٩و بلدية الصسبحة .كما عاتب أاعضساء
اÛلسس اŸشس- -رف Úع- -ل- -ى ق -ط -اع السس -ك -ن وال -ب -ن -اء
وال -ت -ع -م Òع -ل -ى ال -ت-أاخ-ر ال-ك-ب ‘ Òا‚از السس-ك-ن-ات
وعملية التوزيع و ما صساحبها من بعضس التجاوزات،
كما هو ا◊ال بالهرانفة وهو ما اعتÈه العضسو السسايح
ﬁفوظ باأ’مر غ ÒاŸقبول ،خاصسة فيما تعلق
بÈنامج عدل اŸتمثل ‘ حصسة  ٤آا’ف وحدة والتي
 ⁄ت -ن -ط -ل -ق سس-وى  ١٣٠٠وح -دة م -ن -ه-ا ،اأ’م-ر ال-ذي
يسستدعي تدخل الوا‹ لتسسريع وتÒة هذا الÈنامج
الذي يشسهد تأاخرا باŸقارنة مع و’يات أاخرى ،يقول
ذات اŸنتخب.

‘ ذات السس -ي -اق ،وج -ه ال -وا‹ ت -ع -ل-ي-م-ات صس-ارم-ة
ت -خصس اإ’سس -راع ‘ Œسس -ي -د الÈام -ج السس -ك -ن -ي -ة م-ع
الشسروع ‘ ا‚از أاشسغال تهيئة اŸسساكن وﬁيطها
ق-ب-ل ال-تسس-ل-ي-م ال-ن-ه-ائ-ي ل-ل-مشس-روع ،م-ت-وع-دا ﬂالفي
القانون ‘ توزيع السسكنات بالضسرب بيد من حديد ‘
حالة تسسجيل Œاوزات تتعلق باÙسسوبية واÙاباة،
طالبا من أاصسحاب ا◊ا’ت توجيه طعون قانونية
للجنة الو’ية التي تتكفل بدراسستها ،كما طالب بتعزيز
اإ’ج -راءات اÿاصس -ة ب -ن-ظ-اف-ة اÙي-ط واÙاف-ظ-ة
على البيئة ،وأامهل مدير الصسحة أاسسبوعا لتجسسيد
اسستغÓل قاعة العÓج التي انتظرها السسكان طوي،Ó
معتÈا أان اÛهودات التي بذلتها الدولة ينبغي أان
تصس- -ل إا ¤اŸواط -ن ‘ ح -ي -ن -ه -ا ح -ت -ى ي -ت -م -ك -ن م -ن
ا’سستفادة منها واسستغÓلها فور تسسليمها.

الثÓثاء  ٢1مارسس  ٢٠1٧م
الموافق لـ  ٢٢جمادى الثانية 1٤٣٨هـ
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م ـن األح ـÓم إال ـى الكوابي ـسس
بقلم :دكتور ﬁيي الدين عميمور
ا◊لقة 1

 ⁄يكن تقسسيم الوطن العربي إا ¤مشسرق
وم- -غ- -رب ف- -رزا دائ- -م -ا  ،ب -ل ارت -ب -ط ي -وم -ا
ب -ال -ع -واصس -م ال -ت-ي ان-ت-ق-لت م-ن اŸدي-ن-ة إا¤
دمشس- -ق ث- -م إا ¤ب- -غ- -داد ف- -ال -ق -اه -رة ،وك -ان
مصسطلح اŸغرب يعني األقاليم التي تقع
غربها ،وانطÓقا من هذا فإان الشسام ومصسر
اعتÈتا ‘ العصسر العباسسي من بÓد الغرب.
و‘ العصسر ا◊ديث ،كان مفهوم اŸغرب
العربي خÓل مرحلة طنجة ‘  1٩5٨يعني
أاق -ط -ارا ث Ó-ث -ة ،ت-ونسس وا÷زائ-ر واŸغ-رب
األقصسى ،أاو مراكشس آانذاك ،وجرى تناسسي
ما يقع جنوب اŸغرب وحتى نهر السسنغال
Ãا ‘ ذلك شسنقيط التاريخية ،وما Áتد
نحو الشسرق حتى ا◊دود اŸصسرية ليشسمل
طرابلسس وبرقة وفزان.
وت -ع ّ-ق -دت األم -ور ‘ السس -ت -ي -ن -ي -ات ن -ت-ي-ج-ة
ل-ت-داع-ي-ات اسس-ت-قÓ-ل م-وري-طانيا ،ثم نتيجة
لنظرة سسياسسية معّينة كانت ترى ‘ تعبÒ
اŸغرب العربي فكرة اسستعمارية إلجهاضس
ال-وح-دة ال-ع-رب-ي-ة ،ك-ت-ع-ب ÒالهÓل اÿصسيب،
وه -و م -ا ك -ان ي -راه األشس -ق -اء ‘ ل -ي-ب-ي-ا ق-ب-ل
ثورتها ،وتغ Òالوضسع عندما انضسمت ليبيا
إا ¤ا–اد اŸغرب العربي اŸشسلول.
وأاق-ح-مت ي-وم-ا ق-ن-اة السس-ويسس ل-ت-ك-ون خ-ط
السستواء العملي الذي ُيق ّسسم اŸنطقة إا¤
مشسرق ومغرب ،ورÃا كان هذا هو اÈŸر
السس -ي -اسس -ي ال -ظ -اه-ري ل-ف-ك-رة إا◊اق مصس-ر
باŸغرب العربي.
لكن الوحدة الدÁوغرافية Ÿشسرق الوطن
العربي ومغربه أاصسبحت أامرا من الصسعب
التشسكيك فيه ،حيث أاّن السسائد هو أان الÈبر
‘ الشسمال اإلفريقي هم عرب قدامى ،وهم
يرفضسون األصسل الشسما‹ (األوربي) Ûموع
السسكان ،منطلقهم ‘ ذلك أان أاوروبا كانت،
ع-ن-دم-ا ت-ك-ون اÛم-وع-ات ال-بشس-رية األو¤
ع -ن -دن-ا› ،رد مسس-اح-ات ج-ل-ي-دي-ة واسس-ع-ة،
”
وهم يÈهنون على ذلك بالسسرعة التي ّ
بها تقّبل الّلغة العربية ‘ الشّسمال اإلفريقي،
مقارنة بشسبه ا÷زيرة الهندية وبÓد فارسس
التي فتحت ‘ نفسس الوقت ،ولكن العربية ⁄
تصس -ب-ح أاب-دا ل-غ-ة ال-بÓ-د ل-وج-ود ل-غ-ة ﬁل-ي-ة
بعيدة ‘ الّنسسب عنها ،بينما كانت لهجات
الشسمال اإلفريقي جزءاً من اللغة العربية،
تطوَر بعيدا عنها ولكنه  ⁄يفقد انتماءه لها.
وسس -ن -ج -د أاّن ال -عÓ-ق-ات ب Úغ-رب اŸشس-رق
ال -ع -رب -ي وشس -رق اŸغ-رب ال-ع-رب-ي ت-ع-ود إا¤
أازم -ان غ -اب -رة ،ول أات -وق -ف ع -ن -د اŸرح-ل-ة
القرطاجية والصسÓت الفينيقية مع الشسمال
اإلف -ري-ق-ي ،ف-اÛال ال-زم-ن-ي ل يسس-ع-ف-ن-ي،
وكانت اŸنطقة الواقعة غرب مصسر تسسمى
ل- -وب- -ي- -ا (ب- -ال- -واو) ،وك -انت ل -ه -ا ‘ األزم -ن -ة
السس- -اح- -ق- -ة عÓ- -ق- -ات وث- -ي- -ق- -ة ب- -اŸم -الك
الفرعونية ،وثابت أان شسيشسنق األول ملك
األسس -رة ال -ث -ال -ث -ة وال -عشس -ري -ن ه-و م-ن أاب-ن-اء
اŸن-ط-ق-ة ال-ت-ي أاصس-ب-حت ت-ع-رف ف-ي-م-ا ب-ع-د
ب- -ا÷زائ- -ر ،وب- -غضس ال- -ن- -ظ- -ر ع -ن ت -ن -اقضس
ال -رواي -ات ب -ال -نسس -ب -ة ل-ظ-روف وج-ود اŸلك
ه -ن -اك وع -م -ا إاذا ك -ان م -ه -اج -را أاو ف-ا–ا،
لكّنني أاتذّكر ما Áثل طرافة ملحوظة ،وهو
اŸصس- - -اه- - -رة اŸصس- - -ري - -ة ا÷زائ - -ري - -ة بÚ
كليوباترا سسيليني ،ابنة كليوباترا من مارك
أانطونيو ،وملك ا÷زائر يوبا الثا 5٢( Êق م
 ٢٣م).
وللتذك ،Òكان عدد سسكان اŸنطقة الواقعة
غرب مصسر وحتى اÙيط األطلسسي عند
انطÓق الفتح اإلسسÓمي ‘ ،حدود خمسسة
أاو سست مÓي ،Úحمل إاليهم رسسالة اإلسسÓم
عدة آالف ،ولو أاضسفنا إا ¤ذلك عددا ل
يتجاوز ثÓثمائة أالف وفدوا إا ¤اŸنطقة،

قّدم إلدكتور ﬁيي إلدين عميمور ﬁاضسرة بتونسس حول أإبعاد وخلفيات تقسسيم إلوطن إلعربي إ ¤مشسرق
ومغرب ،وما رإفقها من حسسابات إÿارج وأإجندإته لÓبقاء على وضسع جيو سسياسسي مهتز رغم ترسسيخ إلوحدة
’همية إلتّحليل ننشسرها( .إلتحرير)
إلدÁغرإفية .أ

فيما اصسطلح على تسسميته بالغزوة الهÓلية
سسندرك بأان عدد الوافدين العرب ،ل يصسل
إا ¤أاك Ìمن نصسف مليون نسسمة ،وهو ما ل
ُيمكن أان ُيغ Òالطبيعة العرقية للمنطقة ،بل
إانه سسيذوب فيها ،وهو ما حدث بالفعل.
وكان الرومان ،واليونانيون قبلهم ،يطلقون
ع -ل -ى الشس -م -ال اإلف -ري -ق-ي ت-ع-ب Òب-ارب-اري-ا،
اŸشستق من كلمة الÈبر ( )Barbareالتي
كانت تعني غربة اŸكان واللسسان واÿلق
وال - -ط - -ب - -اع ،وُح ّ- -رفت الصس - -ف - -ة
تدريجيا إا ¤أان أاصسبحت تنطق
بالفرنسسية ِبرِبر (،)Berbère
واع-ت Èح-م-ق-ى ك-ثÒي-ن ،ب-تأاثÒ
ال -ف-ك-ر السس-ت-ع-م-اري ال-رافضس
ألي عÓ- - - -ق - - -ة ب ÚاŸشس - - -رق
واŸغ -رب ،أان الصس -ف -ة ت -ع -ن -ي
جنسسا متميزا ذا أاصسل آاري،
ول ي- -رت- -ب- -ط ب -أاي ح -ال م -ن
األحوال بالشسعوب السسامية،
هذا إاذا قبلنا فكرة السسامية
وا◊ام- -ي- -ة ال- -ت -ي رّوج ل -ه -ا
ال- -ل -غ -وي -ون األŸان ،وي -رى
ك- - -ثÒون أان- - -ه - -ا خ - -راف - -ة
تاريخية.
ومن هنا يأاتي اليق Úبأاّن
األغلبية السساحقة لسسكان
الشس -م-ال اإلف-ري-ق-ي ه-م،
ب-ت-ع-ب Òاق-ت-بسسه الرئيسس
ا÷زائ -ري األسس -ب-ق الشس-اذ‹
ب -ن ج -دي -د ع -ن ال -ع Ó-م -ة اŸصس-ري الشس-ي-خ
ﬁمد الغزا‹ ،هم بربر عّربهم اإلسسÓم،
ومن هنا كانت سسعادة الرئيسس البالغة عندما
ت عليه ‘ بداية الثمانينيات اسستبدال
اقÎح ُ
صس-ف-ة ““األم-ازي-غ-ي-ة““ ،ال-ت-ي  ⁄ت-ك-ن م-ت-داولة
شس -ع -ب -ي-ا ،ب-ت-ع-ب Òك-ان السس-ت-ع-م-ار وع-مÓ-ؤوه
يتم ّسسكون به ،وهو صسفة ““الÈبرية““ ،التي
يجب أان –ذف نهائيا من قاموسس التداول،
وهو ما حدث فع.Ó
وه -ن -اك ن -ق -ط -ة ي -جب أان ن -ت -وّق-ف ع-ن-ده-ا
ونتمّعن فيها ،وهي أان الغزوات التي عرفتها
اŸن -ط -ق -ة م -ن-ذ الح-تÓ-ل ال-روم-ا Êج-اءت
إال -ي -ه -ا ب -ك -ثÒي -ن م-ن غ ÒاŸن-ت-م Úع-رق-ي-ا

وجغرافيا لها ،وهؤولء اسستقّروا بها وتسسّموا
بأاسسماء أابنائها وتزّوجوا فيها ،وأاضسيف لهم
أاسْسرى ورÃا عبيٌد اعتقوا ،وهو ما يعني أان
ب -عضس م-ن ي-ن-ادون ب-ال-ع-رب-ي-ة أاو األم-ازي-غ-ي-ة
اليوم يفعلون ذلك اعتمادا على ُمعطًى لغوي
م- -ك- -تسسب ي- -ت- -ن- -اسس- -ى األصس- -ل ا÷غ -را‘ أاو
العرقي ،وهو ما يعني أان بعضس من يتع ّصسبون
ل- -ل- -ع- -رب- -ي -ة م -ث  Ó-ي -ف -ع -ل -ون ذلك ك -ره -ا ‘
األمازيغية ،والعكسس أاك Ìصسحة ،وهنا تّتضسح
األهداف ا◊قيقية Ÿن ُيحاربون العربية،

ح -يث ي -ت -أاّك -د أاّن-ه-م ي-ح-ارب-ون م-ن خÓ-ل-ه-ا
اإلسس Ó-م ،ك-رب-اط اسسÎات-ي-ج-ي م-ع اŸشس-رق
العربي.
ومعنى ذلك كّله أانّ األمازيغية ‘ ا÷زائر
ليسست صسفة ألقلية ،ولكنها عمق تاريخي
Óغ-ل-ب-ي-ة ال-ت-ي ت-ت-مّسس-ك ب-ت-ع-ب Òرسسول الله
ل -أ
ع -ل -ي -ه الصس Ó-ة والسس Ó-م ب -أان ال -ع -رب-ي-ة ه-ي
ال ّ-ل -سس -ان ،وه-ك-ذا أاع-طت ا÷زائ-ر ل-ل-ع-روب-ة
ÓسسÓم فا– Úمن طراز طارق بن زياد،
ول إ
ونحوي Úمن طراز ابن معطي الزواوي ،كما
انطلقت منها نواة الفاطمي Úالذين أاقاموا
دول -ت -ه-م ‘ مصس-ر ب-ع-د ت-ب-ل-ور خÓ-ف-ت-ه-م ‘

اŸهدية.
وهنا نكتشسف أاهمية التكامل ب Úالتمسسك
ب -ال -ع -م -ق ال -ت -اري -خ -ي األم -ازي -غ-ي وب-ال-ب-ع-د
ا◊ضساري العربي اإلسسÓمي ،والذي يريد له
البعضس أان يكون تناقضسا عدائيا ،خدمة Ÿن
ي- -ري- -د ت- -قسس- -ي- -م األم- -ة لصس- -ال- -ح أاط -م -اع -ه
ومصسا◊ه.
ÓسسÓم أاحب أان أاوضّسح بأاّن
وألّنني أاشسرت ل إ
اŸسسيحية اŸوجودة اليوم ‘ ا÷زائر هي
مسسيحية مسستوردة من الشسمال وغ Òأاصسيلة،
كاليهودية مث.Ó
ول أاع- -رف شس -خصس -ي -ا ك -ي -ف
وصس -لت اŸسس-ي-ح-ي-ة
األو ¤إا ¤بÓ- -دن- -ا؟
ل -ك ّ-ن -ن-ي أاتصسّ-ور ب-أاّن
السسكان تلّقوا الدين
اŸسسيحي ‘ بداياته
عن اŸشسرق ،وبرزت،
‘ ا÷زائر على وجه
اÿصس - -وصس ،ال - -دع- -وة
ال - -دون - -ات - -ي - -ة ،نسس- -ب- -ة
لقسسيسس جزائري ُيدعى
األب ““دون - - -ا““ ،وك- - -انت،
ف -ي -م -ا ُي -ق-ال ،مسس-ي-ح-ي-ة
أاق -رب إا ¤ال -ق -ب -ط -ي-ة ‘
ارت - -ب - -اط - -ه - -ا ب - -ال- -وط- -ن
وب- - - -األرضس ،وأاق - - -رب إا¤
ال - -ن - -ظ - -رة ال- -ت- -ي ي- -راه- -ا
اإلسس Ó- -م ل- -ل- -مسس- -ي- -ح- -ي- -ة،
خصس- -وصس- -ا ف- -ي -م -ا ي -ت -ع -ل -ق
بقضسية التثليث ،وكان ذلك
جسسرا مشسرقيا نحو الشسمال اإلفريقي.
ول- -ك- -ن ال -غ -زو ال -روم -ا Êق -لب اŸع -ط -ي -ات
اŸذه - -ب - -ي - -ة واŒه ن- -ح- -و ال- -ت- -خ- -لصس م- -ن
ال- -دون- -ات- -ي Úال- -وط- -ن- -ي ÚواŸداف- -ع Úع -ن
ح-ري-ت-ه-م واسس-ت-قÓ-ل-ه-م ،واسس-تعمل ‘ سسبيل
ذلك رومّ- - -يً- - -ا ُول- - -د ‘ ا÷زائ - -ر ُي - -سس - -م - -ى
““أاوغسستان““.
وتعّرضست اŸسسيحية األصسيلة إا ¤اضسطهاد
رهيب Ÿصسلحة الكاثوليكية اŸسستوردة من
روما ،وهو ما دفع الكثÒين من أابنائها ‘
القرن اŸيÓدي السسابع إا ¤الÎحيب برسسالة

اإلسسÓم ثم إا ¤اعتناقه .وأاصسبح الراهب
الروما Êبعد ذلك مرجعية مسسيحية للغرب
السستعماري ،حمل لقب ““سسانت أاوغسستان““.
وكان هذا هو ما جعل ا÷Ôال شسارل دوغول
يسسÎجع األمر وهو يواجه الثورة ا÷زائرية
‘ اÿمسس - -ي - -ن - -ي- -ات ،وي- -ب- -ذل ك- -ل ا÷ه- -ود
ال-عسس-ك-ري-ة والق-تصس-ادي-ة والسس-ي-اسسية لتكون
ا÷زائ- -ر ل -ف -رنسس -ا م -ا ك -ان -ت -ه ه -ذه ل -روم -ا
ال -ق -دÁة ،ع -ق -ي -دة دي -ن-ي-ة وت-ب-ع-ي-ة ث-ق-اف-ي-ة
وامتدادا جغرافيا.
وا◊ديث ي -ط -ول ،وسس -ي-ك-ون ‘ مسس-اه-م-ات
األشسّقاء إاثراء كب ،Òلكّنني قد أاّتفق مع من
ي -رون أان ال -عÓ-ق-ات ال-ث-ق-اف-ي-ة ب ÚاŸشس-رق
واŸغرب عرفت ‘ العصسور ا◊ديثة خلÓ
‘ العÓقات ا◊وارية يشس Òله ما ذهب إاليه
ال- -دك- -ت -ور عصس -ف -ور ،م -ن ضس -رورة الل -ت -زام
با◊وار الذي يÌي الثقافة العربية ،ويبتعد
بأاهل الفكر ‘ اŸغرب العربي عن اŸشساعر
السسلبية التي Áكن أان يقود لها ما ُينقل من
ت -ع -ل -ي -ق ل -ب -عضس اŸشس -ارق -ة ع-ل-ى إان-ت-اج-ه-م
الفكري ،بالقول إاّنها ““بضساعتنا ُرّدت إالينا““،
التي قالها الصساحب بن عباد حُ Úعرضس
ع -ل -ي-ه ك-ت-اب الَ-ع-ق-د ال-ف-ري-د لب-ن ع-ب-د رب-ه
Óمانة ،فإانّ هذا الّتعبُ Òيقال
األندلسسي ،ول أ
أاحيانا خارج سسياقه ،حيث أان الصساحب كان،
عن حق ،يريد أان يقرأا أادبا Áثل اŸغرب
العربي واألندلسس بدل ‡ا جُمع عنه ‘
النصسوصس اŸشسرقية.
ورÃا ك- -انت ه- -ذه اÿل- -ف- -ي- -ة ج- -زئ -ي -ا وراء
الصسراع ب Úالفكرة اإلقليمية ،التي تريد أان
Œعل لكل إاقليم طابعه الفريد واŸتميز عن
طابع إاقليم آاخر والذي يتطور إا ¤شسوفينية
مقيتة ،وب Úالفكرة القومية التي انطلق بها
سس- -اط- -ع ا◊صس -ري وم -ف -ك -رون آاخ -رون م -ن
م-ن-ط-ل-ق ت-أاك-ي-د وح-دة األدب ال-عربي
والثقافة العربية.
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البوليسساريو تفضسح عراقيل اŸغرب بنيويورك

غـ ـ ـ ـ ـا‹ يلتقـ ـ ـ ـي رئي ـ ـ ـ ـ ـسس ›ـ ـ ـ ـ ـلسس اأ’مـ ـ ـ ـ ـن ال ـ ـ ـ ـدو‹
يختتم رئيسس ا÷مهورية العربية الدÁقراطية الصسحراوية ،إابراهيم غا‹ ،زيارته إا ¤نيويورك بلقاء رئيسس ›لسس
’عضساء ،لبحث آاخر تطورات القضسية الصسحراوية .وإاطÓعهم على اÿروقات اŸسستمرة من
’من الدو‹ وسسفراء الدول ا أ
ا أ
’‡ية.
قبل اÙتل اŸغربي للمواثيق ا أ
أك- -د أŸنسض- -ق ألصض- -ح- -رأوي م -ع ب -ع -ث -ة
أŸينورسضو أﬁمد خدأد ،أن لقاء رئيسس
أ÷مهورية أأ’م Úألعام ÷بهة ألبوليسضاريو
·Ó
إأب- -رأه- -ي- -م غ- -ا‹ ب- -اأ’م Úأل- -ع- -ام ل  -أ
أŸتحدة أنطونيو غوتÒيسس ،جاء ’طÓع
أأ’م Úألعام أ÷ديد على توضضيح بعضس
أŸعطيات وألعرأقيل أŸغربية أمام تقدم
مسضاعي أأ’· أŸتحدة من أجل إأيجاد
حل عادل ونهائي للقضضية ألصضحرأوية.
أب -رز أﬁم -د خ -دأد ‘ تصض -ري-ح ل-وك-ال-ة
أأ’نباء ألصضحرأوية من نيويورك ،أن أللقاء
أل-ذي ك-ان ب-ط-لب م-ن ج-ب-ه-ة أل-ب-ول-يسضاريو
«شضكل فرصضة ’طÓع أأ’م Úألعام أأ’‡ي
أ÷دي- - -د ع - -ل - -ى ت - -ط - -ورأت أل - -قضض - -ي - -ة
ألصضحرأوية» وتوضضيح ألعرأقيل أ◊قيقية
ب -اع -ت -ب -ار أŸغ -رب ه -و أŸسض -بب ‘ ه-ذه
ألعرأقيل ( ألتملصس من ألتزأماته ألدولية،
ط -رد أŸك -ون ألسض -ي-اسض-ي وأإ’دأري ل-ب-ع-ث-ة
أŸي -ن -ورسض -و أıول -ة م-ن ط-رف ›لسس
أأ’من وأنتهاك وقف إأطÓق ألنار Ãنطقة
ألكركرأت).
أكد أﬁمد خدأد ،أن جبهة ألبوليسضاريو
أب -ل -غت أن-ط-ون-ي-و غ-وتÒسس ،أسض-ت-ع-دأده-ا
للتعاون معه ومبعوثه ألشضخصضي ،من أجل
ت-ط-ب-ي-ق م-ق-ررأت ول-وأئ-ح أأ’· أŸت-ح-دة
أŸنادية بتقرير مصض Òألشضعب ألصضحرأوي
ع Èأسضتفتاء حر ،نزيه وعادل.
م-ن أŸن-ت-ظ-ر أن ي-ل-ت-ق-ي أل-رئ-يسس غ-ا‹،
رئيسس ›لسس أأ’من ألدو‹ وبعضس سضفرأء
ألدول أأ’عضضاء ،أين سضيتم ألتطرق إأ ¤دور
أأ’· أŸتحدة ‘ –ريك عجلة ألسضÓم،
خاصضة ‘ ظل ألتماطل وألتعنت أŸغربي.
كان ‡ثل جبهة ألبوليسضاريو لدى أأ’·
أŸتحدة ألسضيد ألبخاري أحمد ،قد أعتÈ
أن أللقاء كان «صضريحًا وبناًء» ومكن من

أل-ت-وق-ف ع-ن-د ›م-ل أل-ت-ط-ورأت ألرأهنة
وآأف- -اق أل- -ع- -م- -ل أŸسض -ت -ق -ب -ل -ي أŸشضÎك
’سضتكمال تصضفية أ’سضتعمار من ألصضحرأء
ألغربية ،آأخر مسضتعمرة ‘ إأفريقيا.

دعوات دولية لتطبيق حق
تقرير اŸصسÒ

ط- -الب أŸشض- -ارك -ون ‘ أأ’سض -ب -وع أل -دو‹
Ÿن -اهضض -ة أ’سض -ت -ع -م -ار أل -ذي –تضض -ن -ه
أل -ع -اصض -م -ة أل -ف -رنسض -ي-ة ب-اريسس ك-ل سض-ن-ة،
بتمك Úألشضعب ألصضحرأوي من أ◊ق قي

تقرير أŸصض Òطبقا للوأئح أأ’‡ية ،كما
ط -ال -ب-وأ أل-دول-ة أŸغ-رب-ي-ة ب-إاطÓ-ق سض-رأح
معتقلي أكد Ëإأزيك.
ج -اء ذلك خ Ó-ل ت -ظ -اه -رة ع -ل-ى ه-امشس
أخ -ت -ت -ام أأ’سض -ب -وع أŸذك -ور ،أمسس أأ’ول،
وسضط حضضور كبı Òتلف أŸنظمات
أ◊ق -وق -ي -ة وأل -ن -ق-اب-ات وب-عضس أأ’ح-زأب
ألفرنسضية ،إأ ¤جانب جمعيات ألصضدأقة
م- - -ع ألشض- - -عب ألصض- - -ح- - -رأوي وأ÷ال- - -ي - -ة
ألصضحرأوية بباريسس وضضوأحيها.
دعا أŸتظاهرون ‘ ختام هذأ أ◊دث

حسسب آاخر اسستطÓعات الرأاي بفرنسسا

ألسضنوي أÛتمع ألدو‹ إأ ¤ألعمل أ÷اد
من أجل “ك Úبعثة أŸينورسضو من إأ“ام
أŸهمة ألتي جاءت من أجلها سضنة 1991
أŸت-ع-ل-ق-ة أسض-اسض-ا ب-ت-ن-ظ-ي-م أسضتفتاء عادل
ونزيه يضضمن للشضعب ألصضحرأوي حقه ‘
ألتعبÒعن إأرأدته.
Œدر أإ’شضارة ،إأ ¤أن ألتظاهرة أنطلقت
م- -ن م- -ن- -ط- -ق -ة ن -اسض -ي -ون صض -وب سض -اح -ة
أ÷م-ه-وري-ة ب-ال-ع-اصض-مة ألفرنسضية باريسس،
ب -حضض -ور ك -بı Òت-ل-ف وسض-ائ-ل أإ’عÓ-م
ألفرنسضية وأأ’جنبية.

اّŸرشش ـ ـ ـ ـح اŸسشتقـ ـ ـ ـ ـل ماكـ ـ ـ ـ ـرون يتقـ ـ ـ ـ ـدم لوبـ ـ ـ ـ ـان وفي ـ ـ ـ ـون

تّوقع آاخر اسستطÓع للرأاي ،فوز اŸرشسح
إاÁانويل ماكرون با’نتخابات الرئاسسية
الفرنسسية اŸقبلة ،وكشسف عن تفوقه ‘
نظر الناخب Úالفرنسسي Úعلى زعيمة
اليم ÚاŸتطرف مارين لوبان الذي
’راء ،طيلة
تصسدرت نتائج سس Èا آ
’سسابيع اŸاضسية.
ا أ
قال آأخر أسضتطÓعات ألرأي بانتخابات ألرئاسضة
أل- -ف- -رنسض -ي -ة ،إأن أŸرشض -ح أŸسض -ت -ق -ل إأÁان -وي -ل
ماكرون سضيفوز بانتخابات فرنسضا أمام مرشضحة
أليم ÚأŸتطرف مارين لوبان.
أشضارت أسضتطÓعات ألرأي إأ ¤حصضول ماكرون
على  %60من أصضوأت ألناخب ‘ Úألدورة ألثانية
ل Ó-ن -ت-خ-اب-ات أم-ام م-رشض-ح-ة أ÷ب-ه-ة أل-وط-ن-ي-ة،
مارين لوبان ألتي سضتحصضل على  %40من أصضوأت
ألناخب.Ú
أضضافت أ’سضتطÓعات أنه ‘ حالة مرور لوبان
ومرشضح أليم Úفرأنسضوأ فيون إأ ¤ألدور ألثاÊ
لÓنتخابات سضيحصضل فيون على  %55من أصضوأت
ألناخب ،Úمقابل Ÿ % 45رشضحة أ÷بهة ألوطنية
أليمينية ،مارين لوبان.
قالت أ’سضتطÓعات ألتي نشضرتها رويÎز ،إأن
ل -وب -ان سض-ت-حصض-ل ع-ل-ى  %27م- - -ن أأ’صض - -وأت ‘
ألدورة أأ’و ¤لÓنتخابات ألتي Œري بعد شضهر،
م -ق-اب-ل  %23م- -ن أأ’صض- -وأت Ÿاك- -رون ،ب- -ي -ن -م -ا
سضيحصضل فرأنسضوأ فيون على  %18من أأ’صضوأت
ويحل ثالثا.
أم- -ا م -رشض -ح أŸعسض -ك -ر أ’شضÎأك -ي ب -ن -وأ أم -ون
ف-م-ن-ح-ت-ه أسض-ت-طÓ-ع-ات أل-رأي  %12ف- -ق -ط م -ن
أصضوأت ألناخب ،Úوهي نسضبة تعادل تقريبا ما
حصضل عليه مرشضح أليسضار ألرأديكا‹ جان لوك
ميÓنشضون.
اشستباه بوجود قنبلة
رف -عت ألشض -رط -ة أل -ف -رنسض -ي -ة ،أمسس ،أل -ت -ح-ذي-ر
أأ’م- -ن- -ي ع- -ن م- -ق- -ر م -ك -تب أŸدع -ي أıتصس
با÷رأئم أŸالية ‘ وسضط باريسس ،بعد مكاŸة
›هولة –ذر من وجود قنبلة باŸكان .تلقت
ألشض - -رط- -ة م- -ك- -اŸة ›ه- -ول- -ة أŸصض- -در ،حّ- -ذر
صضاحبها من وجود قنبلة ‘ مقر مكتب أŸدعي

عـ ـ ـ ـ ـ ـÈ
العـ ـ ـ ـ ـ ـا⁄

إاشسادة برÁا خلف

القاهرة :أاشساد رئيسس
الŸÈان ال - - -ع- - -رب- - -ي
مشس - -ع - -ل السس- -ل- -م- -ي
Ãوق -ف ال-دك-ت-ورة
رÁا خ -ل -ف اŸدي-رة
ال -ت -ن -ف-ي-ذي-ة ل-ل-ج-ن-ة
’سس - -ك - -وا» «الشس- -ج- -اع»
«ا إ
ب- -ت- -ق- -د Ëاسس- -ت -ق -ال -ت -ه -ا م -ن
’وامر صسادرة عن
منصسبها بسسبب رفضسها ا’نصسياع أ
’سسكوا)
’‡ي بسسحب تقرير أاعدته (ا إ
’م Úالعام ا أ
ا أ
’بارتيد Œاه الشسعب
’تباعها نظام ا أ
يدين إاسسرائيل إ
الفلسسطيني.

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

ألعدد

17290
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حكومة الوفاق الّليبية تريد دعًما أاك Èمن أاوروبا

شسارك رئيسس حكومة
الوفاق الوطني الليبية،
فايز السسراج ،أامسس ‘ ،لقاء
›موعة ا’تصسال ب Úدول
اŸتوسسط ،حول الهجرة‘ ،
العاصسمة ا’يطالية روما
الذي خصسصس لبحث سسبل
وقف تدفق الهجرة من
ليبيا نحو الدول
’وروبية.
ا أ
ت -رأه -ن أ◊ك -وم -ة أل -ل -ي-ب-ي-ة ع-ل-ى
أ’جتماع Ÿرأجعة أ’تفاقية ألثنائية
أŸوقعة مع أيطاليا لتحديد آأليات
ألعمل أ÷ديدة ،وقال مفوضس وزأرة
ألدأخلية ألليبية ألعارف أÿوجة «أن
أل -وف -د أل -ل-ي-ب-ي ن-اقشس خÓ-ل أل-ل-ق-اء
«أ’ت -ف -اق -ي -ة أŸوق -ع-ة ب ÚأÛلسس
أل-رئ-اسض-ي ◊ك-وم-ة أل-وف-اق أل-وط-ن-ي
وأ◊ك -وم -ة أ’ي -ط -ال -ي -ة ب -خصض -وصس
ألهجرة غ Òألقانونية».
أضضاف «ألوفد سضيطلب تعديل بعضس
أل-ن-ق-اط ب-ا’ت-ف-اق-ي-ة وإأزألة ألغموضس
ح-ول أخ-رى ل-ل-خ-روج ب-ب-ي-ان ن-ه-ائي،
يوضضح آألية ألعمل وتنفيذ أ’تفاقية
على أرضس ألوأقع».
يتوقع أن تشضكل أŸنافسضة فرصضة
سضانحة للحكومة ألليبية أŸعÎف بها
دول -ي -ا ،ل -ط -لب أŸزي -د م -ن أل -دع -م
أŸادي وأللوجسضيتي من دول ألضضفة
ألشضمالية للمتوسضط ،من أجل ألتعامل
م- -ع أŸه- -اج- -ري- -ن غ Òألشض -رع -ي،Ú
خاصضة مع أŸطالب أŸلحة أ’وروبا
ب -وضض -ع خ -ط-وط أم-ام-ي-ة –ول دون
وصضول أŸهاجرين إأليها.
م -ن ج -ان-ب-ه ،وصض-ف وزي-ر أل-دأخ-ل-ي-ة
أ’ي -ط -ا‹ ،م -ارك -و م -ي -ن -ي -ت -ي ،ه -ذأ
أ’جتماع «باأ’مر ألذي  ⁄يسضبق له
مثيل» ،و‘ معرضس تقدÁه للمبادرة
أ÷معة أŸاضضي ،أبرز ألوزير «أهمية
إأنشض -اء ›م -وع -ة إأتصض -ال مسض -ت -ق -رة
وف- -اع -ل -ة تصض -ب -ح دأئ -م -ة ب Úأل -دول
أأ’وروب -ي -ة وشض -م-ال إأف-ري-ق-ي-ا ،وأل-ت-ي
تشض -ارك ف-ي-ه-ا أŸف-وضض-ي-ة أأ’وروب-ي-ة
أيضضا».
يشضارك ‘ أ’جتماع ألذي يدون
يوم Úرئيسس ألوزرأء أ’يطا‹ باولو
جينتيلو ،Êومفوضس بوزأرة ألدأخلية
‘ حكومة ألوفاق ألوطني ألليبية،

ألعارف أÿوجة ،إأ ¤جانب وزرأء
أل-دأخ-ل-ي-ة ل-ك-ل م-ن أŸان-ي-ا وأل-ن-مسضا
وسضلوفانيا ومالطا وسضويسضرأ.

اÛلسس الرئاسسي يتّوجه
للجنائية الدولية

أكد ›لسس ألدولة أأ’على أŸنبثق
عن أ’تفاق ألسضياسضي ألليبي عزمه
ﬂاطبة أأ’طرأف أÙلية وألدولية
لفتح –قيق بشضأان جرأئم أرتكبت ‘
مدينة بنغازي .أوضضح أÛلسس ‘
بيان بأانه «يدين أ÷رأئم ألتي أرتكبت
‘ ب - -ن - -غ - -ازي خ Ó- -ل ألـ  24سضاعة
أŸاضضية من حرق للجثث و“ثيل
بها وقتل ألنسضاء وأأ’طفال من قبل
مسض -ل -ح Úون -ح -ن بصض -دد ﬂاط -ب -ة
أÛلسس أل- -رئ- -اسض- -ي وأأ’م Úأل -ع -ام
 ·ÓأŸت- -ح- -دة وج -ام -ع -ة أل -دول
ل - -أ
أل- -ع- -رب- -ي- -ة وب -ع -ث -ة أأ’· أŸت -ح -دة
وﬁك - -م - -ة أ÷ن - -اي - -ات أل - -دول- -ي- -ة
وأŸنظمات أÙلية وأإ’قليمية لفتح
–قيق ‘ هذه أ÷رأئم « ،حسضبما
ذكر ألبيان.
ك - -م - -ا ط - -الب ›لسس أل - -دول- -ة م- -ن
أÛلسس ألرئاسضي بتفعيل مؤوسضسضات
أ÷يشس وألشضرطة وتعي Úقيادأتها،
م-ع-تÈأ ب-أان أأ’ح-دأث أل-ت-ي شض-ه-ده-ا
أل- -هÓ- -ل أل- -ن- -ف -ط -ي ت -ؤوك -د ضض -رورة
إأخرأجه من دأئرة ألصضرأع ألسضياسضي
وب- -ع -ودت -ه -ا –ت سض -ل -ط -ة أÛلسس
ألرئاسضي.

شضهد ألهÓل ألنفطي معارك عنيفة،
أأ’سضبوع أŸاضضي ،ب Úقوأت سضرأيا
ألدفاع عن بنغازي أŸصضنفة إأرهابية
من قبل ألŸÈان ألليبي وقوأت
أ÷يشس أل -ل -ي -ب -ي ،أن -ت-هت ب-اسض-ت-ع-ادة
أأ’خÒة ◊ق -ول وم -وأن -ئ خسض -رت -ه-ا
لصضالح ألسضرأيا ‘ هجوم مفاجئ،
قبل أسضبوع،Ú
ك -م -ا أدأَن أÛلسس أأ’ع -ل -ى ل-ل-دول-ة
أ’نتهاكات وأ’عتقا’ت ألتي تعرضس
لها مئات من أبناء منطقة ألهÓل
ألنفطي.
أكد أÛلسس ضضرورة إأخرأج منطقة
أل -هÓ-ل أل-ن-ف-ط-ي م-ن دأئ-رة ألصض-رأع
ألسضياسضي ،كونها “ثل قوت ألليبي،Ú
وأنه ’ Áكن ضضمان أسضتقرأرها إأ’
ب-ع-ودت-ه-ا –ت ألسض-ل-ط-ة ألشض-رع-ي-ة لـ
حكومة ألوفاق ألوطني.
من جهته ،أصضدر أÛلسس ألرئاسضي
لـحكومة ألوفاق ألوطني ألليبية بيانا
دع -ا ف -ي-ه أع-ي-ان ق-ب-ائ-ل شض-رق ل-ي-ب-ي-ا
وألشض-خصض-ي-ات ألسض-ي-اسض-ي-ة وأل-نشضطاء
ووسض- - - -ائ- - - -ل أإ’عÓ- - - -م ومسض- - - -ؤوو‹
أŸؤوسضسض-ات أل-عسض-ك-ري-ة وأأ’م-نية إأ¤
أسضتنكار ما وقع ‘ بنغازي.
كما قال رئيسس أÛلسس ألرئاسضي
فائز ألسضرأج ،إأن أÛلسس يسضتنكر
ﬁاو’ت إأشض- -ع- -ال أل- -ف- -ت- -ن- -ة دأخ -ل
ألعاصضمة وب ÚأŸدن ،كما يسضتنكر
ﬁاو’ت ق-م-ع ح-ري-ة أل-ت-ع-ب Òب-ق-وة
ألسضÓح.

اÿب Òمصسيطفى من تونسس:
البطالة وسسط الشسباب التونسسي أاك Ìمن  15باŸائة ‘ 2030

تبني ا’سشتششراف واليقظة ‘ ضشبط سشوق الششغل ‘ تونسس

أıتصس با÷رأئم أŸالية ألكائن ‘ ألدأئرة
ألتاسضعة من باريسس.
طّوقت ألوحدأت أıتصضة أ◊ي ألذي يقع فيه
أŸقر ،وأتخذت عناصضرها موأقعها ‘ ﬂتلف
مدأخل أŸبنى ،و” إأجÓء نحو  200شضخصس
ك - -ان - -وأ م - -وج- -ودي- -ن ف- -ي- -ه ،ك- -م- -ا سض- -ارع خÈأء
أŸت -ف -ج -رأت Ãع -اي -ن -ت -ه ب -ح -ث -ا ع -ن أي ق-ن-اب-ل
مفÎضضة.
مكتب أŸدعي أıتصس با÷رأئم أŸالية معني
بالتحقيق ‘ ألقضضايا ذأت ألصضبغة أŸالية ،ومن
ذلك قضض-ي-ة «أل-وظ-ائ-ف أل-وه-م-ي-ة» أŸت-ه-م ف-ي-ها
ع -ائ -ل -ة م -رشض-ح أل-ي-م ÚلÓ-ن-ت-خ-اب-ات أل-رئ-اسض-ي-ة
فرأنسضوأ فيون.
منفذ هجوم أاور‹ كان –ت تأاثÒ
اıدرات
أعلن مصضدر قضضائي فرنسضي أن منفذ هجوم
مطار أور‹ بباريسس كان –ت تأاث Òألكحول
وأıدرأت .أوضضح أŸصضدر أن ألتحاليل ألتي
«أجريت أأ’حد أظهرت أن مسضتوى ألكحول يبلغ
 0,93غرأم لكل ل ‘ Îدمه ،مع وجود أثر للقنب

تأاكيد اسستدعاء سسف Òا’حتÓل

موسسكو :أاعلنت وزارة اÿارجية الروسسية ،أامسس،
’سس-رائ-ي-ل-ي ل-دي-ه-ا ،ا÷م-ع-ة،
اسس-ت-دع-اء السس-ف Òا إ
بعد الغارات التي شسنتها مقاتÓت إاسسرائيلية على
أاهداف بالقرب من تدمر ‘ سسوريا.

فرار  181أالف شسخصس

ب -غ-داد :أاع-ل-نت ا◊ك-وم-ة ال-ع-راق-ي-ة ،أامسس ،ف-رار
 181أال- -ف شس -خصس م -ن ا÷انب ال -غ -رب -ي Ÿدي -ن -ة
اŸوصسل ،منذ انطÓق العمليات العسسكرية ،الشسهر
’رهابي.Ú
اŸاضسي’ ،سستعادته من قبضسة ا إ

وألكوكاي.»Ú
لدى منفذ ألهجوم ،سضوأبق عدة ‘ ألسضرقة
وألسض- -ط- -و وأشض Òإأ ¤أن- -ه أصض- -ب -ح م -ت -ط -رف -ا ‘
ألسضجن ،و ⁄يتم حتى هذه أŸرحلة –ديد ما
إأذأ كان أحد قد توأطأا معه.
كان وألد أŸعتدي قد ع Èصضباح أأ’حد عن
ع -دم ف -ه -م -ه Ÿا ف -ع -ل -ه أب -ن -ه ،ع-ازي-ا أأ’م-ر إأ¤
«أصضدقاء ألسضوء» و»أıدرأت».
قال ألوألد أŸصضدوم إ’ذأعة «أوروبا» 1ألتي ⁄
تكشضف أسضمه «أبني  ⁄يكن أبدأ إأرهابيا ،كان
يتناول أÿمر ،أنظروأ إأ ¤أين Áكن أن نصضل
–ت تأاث Òأÿمر وألقنب ألهندي».
قبيل ألهجوم ،رمى منفذ ألهجوم ،أرضضا كيسضا
يحتوي على قارورة ﬁروقات ،وع Ìبحوزته
على  750أورو وعلبة سضجائر وو’عة .كما عÌ
‘ م -ن -زل -ه ‘ ألضض -اح-ي-ة أل-ب-اريسض-ي-ة ع-ل-ى بضض-ع
غرأمات من ألكوكاي Úوسضاطور.
يقول أ’دعاء ألذي فتح –قيقا بتهمة ألقتل
على صضلة بتنظيم إأرهابي إأن ألهجوم ‘ أور‹
كان نتيجة «مسضار عنيف ومدمر» بدأ ‘ غارج-
ل-يسس-غ-ون-يسس ‘ ألضض-اح-ي-ة ألشض-م-ال-ي-ة ل-ب-اريسس
عند ألسضاعة  06:55بالتوقيت أÙلي.

ان- -طÓ- -ق ع- -م -ل -ي -ة ا’نسس -ح -اب م -ن ا’–اد
’وروبي
ا أ

لندن :أاعلنت ا◊كومة الÈيطانية أانها سستفّعل
ا- -Ÿادة  50م -ن م -ع -اه -دة لشس -ب -ون-ة ‘  29مارسس،
وت -ط -ل -ق ب -ذلك رسس -م -ي -ا ع -م-ل-ي-ة ا’ن-فصس-ال ع-ن
’وروب -ي ،حسس -ب -م -ا أاف-اد م-ت-ح-دث ب-اسس-م
ا’–اد ا أ
ا◊كومة ،أامسس.

اليابان تعّزز قدراتها الدفاعية

ط -وك -ي -و :ت -ع -ه-د رئ-يسس ال-وزراء ال-ي-اب-ا Êشس-ي-ن-زو آاب-ي-ه
Ãواصسلة بناء القدرات الدفاعية لبÓده وسسط تدهور
’م-ن-ي-ة ‘ م-ن-ط-ق-ة شس-رق آاسس-يا بسسبب التطوير
ال-ب-ي-ئ-ة ا أ
النووي والصساروخي الذي تنتهجه كوريا الشسمالية.

(مراسسلة خاصسة) :صسرح بشسÒ
مصسيطفى اÿب Òا’قتصسادي
’سسبق
وكاتب الدولة ا أ
لÓسستشسراف وا’حصساء من
تونسس بأان البطالة وسسط
الشسباب التونسسي تقÎب من
الرقم ا◊رج ،بعد ان Œاوزت
الرقم Úعند مسستوى 15.5
باŸائة ،بينما ’ يتعدى عدد
اŸؤوسسسسات الصسغÒة واŸتوسسطة
‘ تونسس  681مؤوسسسسة ،ما Áثل
’لف من عدد السسكان.
 0.06با أ
أضض- -اف ‘ ح -ف -ل ت -أاسض -يسس م -ب -ادرة
صضناعة غد تونسس  2030أŸصضاحب
ل -ن -دوة ن -ق -اشس ن -ظ -م-ت-ه-ا أŸن-ظ-م-ة
ألوطنية ◊ركة شضباب أ÷مهورية ‘
موضضوع «أ’قتصضاد ودور ألشضباب ‘
أل- -ت- -ن- -م- -ي -ة م -ن خ Ó-ل أŸؤوسضسض -ات
ألصض- -غ- -رى وأŸت- -وسض -ط -ة» ب -رئ -اسض -ة
أأ’سضتاذة خديجة قربوج ،بأان فرصس
تشض-غ-ي-ل ألشض-ب-اب أل-ت-ونسض-ي ت-كمن ‘
إأط Ó-ق نسض-ي-ج أŸؤوسضسض-ات ألصض-غ-رى
ومتناهية ألصضغر بدعم مباشضر من
أ◊ك -وم -ة وأŸؤوسضسض -ات أŸصض-رف-ي-ة
وأ÷امعات بالنظر أ ¤ألعدد أŸهم
م- -ن ح -م -ل -ة ألشض -ه -ادأت أ÷ام -ع -ي -ة
وﬁدودية عدد ألسضكان.
تشض ÒأŸع -اي Òأل -دول-ي-ة أŸت-ع-ل-ق-ة
ب- -ال- -تشض -غ -ي -ل م -ن رؤوي -ة أŸؤوسضسض -ات
ألصض-غ-رى وأŸت-وسض-ط-ة أ ¤م-ت-وسض-ط
معياري ‘ مسضتوى  2.5باŸائة من
عدد ألسضكان ما يعني ضضرورة إأطÓق
 250أل- - -ف م- - -ؤوسضسض- - -ة ع ÈألÎأب

ألتونسضي ،ما يعد رهانا حقيقيا ‘
أŸسض -ت -ق -ب -ل .أشض -ار مصض -ي-ط-ف-ى ‘
أل- -ن -ق -اشس أل -ذي حضض -ره ‡ث -ل ع -ن
أ–اد أŸغرب ألعربي و‡ثلون عن
أأ’ح - -زأب وأل- -ب- -ن- -وك وأ÷ام- -ع- -ات
وأÛت - -م - -ع أŸد Êب- -أان مشض- -ك- -ل- -ة
ألبطالة ’ تخصس تونسس وحدها ،بل
ج-م-ي-ع ب-ل-دأن أل-وط-ن أل-ع-رب-ي ب-رق-م
يزيد قلي Óعن  45مليون عاطل عن
ألعمل وأغلبهم من حملة ألشضهادأت
ألعليا.
’ي -ج -اد أ◊ل -ول أŸن -اسض-ب-ة ل-ب-ط-ال-ة
أŸت -ع-ل-م ،Úدع-ا أÿب Òمصض-ي-ط-ف-ى
للتأامل ‘ ألتجربة أ÷زأئرية ألتي
سض -اع -دت ع -ل-ى خ-فضس أل-ب-ط-ال-ة ‘
أ÷زأئر من سضقف  23باŸائة ألعام
 1996أ ¤عتبة  10.6باŸائة ،نهاية

نحو خفضس تعداد ا÷يشس

بك :Úتتجه الصس Úإا ¤تخفيضس تعداد جيشسها
«جيشس التحرير الشسعبي» بواقع  200أالف شسخصس
خÓل  ،2017وذلك ‘ إاطار خطة الرئيسس شسي
’ح- -داث إاصسÓ- -ح- -ات ‘ اŸن- -ظ -وم -ة
ج Úب- -ي- -ن- -غ إ
العسسكرية للبÓد.

رغبة ‘ ترحيل اŸهاجرين

ك- -ن- -دا :أاوضس- -ح اسس- -ت- -طÓ- -ع ل- -ل -رأاي أاج -رت -ه
رويÎز ونشس - -رت - -ه ،أامسس ،أان ن - -ح - -و نصس- -ف
ال -ك -ن -دي Úي -رغ -ب -ون ‘ ت -رح-ي-ل اŸتسس-ل-لÚ
الذين عÈوا ا◊دود إا ¤كندا من الو’يات
اŸت- -ح- -دة ب- -ط- -ري- -ق -ة غ Òمشس -روع -ة ،ك -م -ا

ألعام  2016مع درأسضة أأ’ثر ألسضوسضيو
أق -تصض -ادي ل -ه -ذه أل -ت -ج -رب-ةŒ ،ن-ب-ا
أ’خطاء تكون قد أرتكبت .كما دعا
أ ¤تبني أ’سضتشضرأف وأليقظة ‘
ضض -ب -ط سض -وق ألشض -غ -ل ‘ ت-ونسس م-ن
خ Ó-ل م-ف-ت-اح Úأث-ن Úه-م-ا :أل-ن-م-و
أŸسض- -ت- -د ‘ Ëمسض- -ت -وى  7باŸائة
وإأط Ó- - -ق أŸؤوسضسض- - -ات ألصض- - -غ- - -رى
وأŸت -وسض -ط-ة وم-ت-ن-اه-ي-ة ألصض-غ-ر ‘
مسضتوى أŸعيارية ألدولية ألتي هي
 2.5باŸائة من عدد ألسضكان ،وهو ما
دف -ع ألشض -ب -اب أل -ت -ونسض -ي م-ن خÓ-ل
«أŸن -ظ -م-ة أل-وط-ن-ي-ة ◊رك-ة شض-ب-اب
تونسس» أ ¤تبني مبادرة «صضناعة غد
ت- - -ونسس  « 2030أسض - -وة ب- -ا÷زأئ- -ر
وأŸغ-رب وت-ع-ي Úأأ’سض-ت-اذة خ-دي-جة
قربوج سضفÒة لها.

ي-ع-ارضس ع-دد مشس-اب-ه ك-ي-ف-ي-ة تعامل رئيسس
ال- - - -وزراء ج- - - -اسس Ïت- - - -رودو م- - - -ع ت- - - -دف - - -ق
الÓجئي.Ú

’سسد
وفد برŸا Êأاوروبي يزور ا أ

دمشس -ق :اسس -ت -ق -ب -ل ال -رئ-يسس السس-وري ،بشس-ار
’سس -د ،وف -دا ب -رŸان-ي-ا روسس-ي-ا-أاوروب-ي-ا ،ب-دأا
ا أ
زي- - -ارة إا ¤سس- - -وري- - -ا ،ح - -يث م - -ن اŸق - -رر أان
يشس -ارك ‘ اج -ت -م -اع مشسÎك م -ع ب -رŸان-يÚ
سس -وري ،Úويضس -م ال -وف -د أايضس -ا ‡ث -ل Úع -ن
’رب -ع ‘ الŸÈان
ك -اف -ة ال -ك -ت -ل الŸÈان -ي -ة ا أ
ال-روسس-ي ،وأاعضس-اء م-ن ا÷م-ع-ي-ة الŸÈان-ي-ة
Ûلسس أاوروبا.
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اليوم العاŸي للششجرة

ضشمان الغطاء النّباتي لنظام بيئي متوازن
تعويـضس ما أاحرقه السشتعمار وما أاتلفه اإلرهـ ـ ـاب
التّششج ‘ Òا÷زائر..
من Œربة السشد األخضشر
إا ¤اŸبادرات اÙلية

رئيسس جمعية ششباب
متطّوع بسشيدي بلعباسس :

«لكل بلعباسشي ششجرة»
برن ـ ـامج طمـ ـ ـ ـوح
لغ ـرسس  60األف ششجرة
رئيسس مصشلحة توسشيع
الÌوة الغابية وحماية
لراضشي لولية باتنة:
ا أ

غرسس  32200ششجÒة
إلعادة بعث الغطاء النباتي

كلمة العدد

اإعمار بالإخضشرار
جمال اأوكيلي
إعادة تششج ÒإŸسشاحات إلوإسشعة ‘ إ÷زإئر
إسشÎإتيجية قائمة ‘ برإمج إل ّسشلطات إلعمومية
منذ نيل إلإسشتقÓل ،رّدإ على سشياسشة إلأرضض
إÙروقة لÓسشتعمار ،وحرقه للغابات من خÓل
قصش -ف-ه ل-ل-ق-رى إ÷زإئ-ري-ة ،ن-اه-يك عّ-م-ا إقÎف-ه
إلإرهاب.

ومنذ تلك إلفÎة من إلسشتّينات وإ÷زإئر عاكفة
على إعمار إلبÓد بكل ما “لك من إمكانيات،
من بينها إعادة إلغطاء إلّنباتي إ ¤كافة إŸناطق
إلتي كانت مسشرحا لهذإ إلإتÓف إŸتعّمد ،وصشل
إليوم إ ٤ ¤مÓي Úهكتار مغروسشة.
ه -ذإ إل ّ-رق -م إل -ه -ام ،صش ّ-ن -ف إ÷زإئ-ر ‘ صش-دإرة
إل-ب-ل-دإن إلأك Ìإرت-ب-اط-ا ب-الّ-ت-شش-ج Òب-ع-د إلّصش،Ú
نظرإ Ÿا تخ ّصشصشه من إمكانيات مادية من إأجل
إلتكفل بكل إلفضشاءإت إلتي –تاج إ ¤إلخضشرإر
وف -ق روؤي -ة وإضش -ح -ة ون -ظ -رة مضش -ب-وط-ة ‘ ه-ذإ
إÛال.
وإ÷زإئر رإئدة ‘ هذإ إلختصشاصض ،تفطّنت
ل-ذلك خÓ-ل م-رح-ل-ة إلّسش-ب-ع-ي-ن-ات ع-ندما إأقامت
إلسشد إلأخضشر ،من إأقصشى إلبÓد إ ¤إأقصشاها،
م- -ن إأج- -ل وق- -ف زح- -ف إلّ- -رم- -ال إ ¤إلّشش- -م- -ال،

وŒدي -د إل -غ-اب-ة وإلّ-ن-ب-ات-ات إأي نشش-ر وإق-ع ب-ي-ئ-ي
جديد بكل تفاصشيله.
هذه إلّتجربة ما تزإل متوإصشلة إ ¤غاية يومنا
ه- -ذإ ع- -ن ط- -ري- -ق رزن -ام -ة غ -رسض إلأشش -ج -ار ‘
حمÓت عديدة ،مرتبطة بتوإريخ رمزية وطنية،
وإأخرى تندرج ‘ إطار نششاط دإئم تابع لوزإرة
إلفÓحة وإلتّنمية إلّريفية ،وكل إŸصشالح إلأخرى
إلّتابعة لها.
وإلشّش -ع -ار إل -ذي ك -ان م -رف -وع-ا إآن-ذإك ،إ÷زإئ-ر
تتقّدم إلّتصشحر يÎإجعÃ ،عنى إأّن إلّرمال تتوّقف
عن إل ّسش ÒباŒاه إŸناطق إلعامرة ،وهكذإ كان
هذإ إ◊زإم إلأخضشر سشّدإ منيعا ‘ إنقاذ إلتل
وإلأرإضشي إلفÓحية من هذإ إلغزو.
وت - -ع - -د ه- -ذه إلّسش- -ي- -اسش- -ة ‰وذج- -ا ‘ إ÷زإئ- -ر،
وإŸتجّول ‘ إأرجاء إلوليات إلعميقة يÓحظ إأنّ

إلأششجار إŸغروسشة منذ إل ّسشبعينات تصشد كل
إل-ع-وإم-ل إلّ-ط-ب-ي-ع-ي-ة إلأخ-رى إل-ق-ادم-ة م-ن شش-ت-ى
إلŒاهات وإلّنوإحي ‘ ،ششكل ششريط إأخضشر
ي-ع-د ب-الّ-ن-سش-ب-ة ل-ت-لك إŸن-اط-ق ح-م-اية بيئية باأّ”
معنى إلكلمة.
وث -ق -اف -ة إل ّ-ت -شش -ج Òدخ -لت إأو ح-اضش-رة ب-قّ-وة ‘
نششاطات إŸوؤسّشسشات إلوطنية وإ÷معيات ،وهذإ
كسشلوك حضشاري ‘ إأعلى صشورة يÎجم ح ّسشا
مدنيا رإقيا ‘ إلّتعامل مع إÙيط ،وتوف Òبيئة
مضشمونة لل ّسشاكنة سشوإء ‘ إŸدن إأو إلقرى.
وهذإ إلفعل إلّتطوعي إŸسشوؤول ،إŸوجود لدى
إŸوإطن إسشتطاع إأن يسشاهم ‘ غرسض كل تلك
إŸسشاحات إلهائلة ‘ كل مّرة يطلب منه ذلك،
ل -ي -ك -ون ‘ مسش-ت-وى ه-ذإ إ◊دث ،وي-رت-ق-ي ب-ه-ذإ
إلّتقليد إ ¤مقام ما يعرف عندنا بـ «إلتويزة».
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’خضسر وفق تصسور جديد
إاعادة تأاهيل السسد ا أ

وإادراكا منها باآ’ثار اÿطÒة الناجمة عن التصشحر
الذي قد يؤوثر على التنمية ا’قتصشادية وا’جتماعية،
فضش Óعن ا’سشتقÓل الغذائي ،قّررت الوزارة الوصشية
إاعادة بعث هذا الÈنامج الذي كان قد أاعلنه وج ّسشده
الرئيسش الراحل هواري بومدين ‘ عام  ‘ ،1970أاول
صشيغة له كان يهدف باأ’سشاسش إا ¤تششج 3 ÒمÓيÚ
هكتار ،و” اسشتعراضش هذا التصشميم ‘ عام ،1982
حيث كان هدفه اأ’سشاسشي اسشتعادة التوازن البيئي من
خÓل ا’سشتخدام الرششيد للموارد الطبيعية.
وقد سشمح الÈنامج اÿماسشي  2014 - 2010بإا‚از
أاك Ìمن  30باŸائة من اŸششاريع ا÷وارية للتنمية
الريفية اŸد›ة اŸتوقعة على اŸسشتوى الوطني ‘
إاطار سشياسشة التجديد الريفي ،والتي م ّسشت أاك Ìمن
 250 . 000عائلة من خÓل أانششطة ‘ إاطار التنويع
ا’ق -تصش-ادي زراع-ة أاشش-ج-ار ال-ف-اك-ه-ة ووح-دات ت-رب-ي-ة
اŸواششي ،ا◊فاظ على اŸياه والÎبة ،توف ÒاŸياه
للري ومياه الششرب والÌوة ا◊يوانية وتنمية و–سشÚ
اŸراعي لزيادة اإ’نتاج.
و‘ إاط -ار إاع -ادة ه -ذا الÈن -ام -ج ال -رام-ي ل-وضش-ع ح-د
لظاهرة التصشحر ،التي باتت واحدة من أاك ÌاŸششاكل
اŸقلقلة والتي تفاقمت جراء التغÒات اŸناخية ،حيث
تهّدد جميع النظم البيئية الطبيعية عن طريق ا◊د من
اإ’م-ك-ان-ي-ات ال-ب-ي-ول-وج-ي-ة واخ-تÓ-ل ال-ت-وازن-ات ال-ب-ي-ئية
ا’جتماعية وا’قتصشادية ” تصشميم برنامج ◊ماية
و–سش ÚالÎاث النباتي ،إ’عادة بناء الغابات اŸفقودة،
وتثبيت الكثبان الرملية واŸياه ا÷وفية.
ك -م -ا ي -ه -دف اŸشش -روع أايضش -ا إا ¤ا◊د م -ن ال -ب -ط-ال-ة،
وبالتا‹ “ديد العمل ‘ العديد من ا÷وانب اإ’بداعية
وتوف Òفرصش العمل ،وششملت العملية مناطق ا÷لفة،
مسش -ي -ل -ة ،ب -ات -ن -ة ،خ -نشش -ل-ة ،ت-بسش-ة ،ال-ن-ع-ام-ة ،اأ’غ-واط
والبيضش ،وأاوكلت مهمة إا‚از السشد اأ’خضشر إا ¤ششباب

باŸائة مصشنفة ‘ فئة ا◊سشاسشة بششكل معتدل ،و33
باŸائة ‘ الطبقة ا◊سشاسشةŒ .در اإ’ششارة إا ¤أان
التجربة ا÷زائرية ‘ السشد اأ’خضشر قد اسشتغلت من
قبل العديد من البلدان اإ’فريقية ‘ إاطار اŸششروع‘ ،
جميع أانحاء القارة ،ا÷دار اأ’خضشر العظيم اإ’فريقي
Ÿكافحة التصشحر ،عن طريق وضشع خطة عمل ◊ماية
وإاع -ادة ت -أاه -ي -ل ه -ذا اإ’‚از ال -ت-اري-خ-ي ،ك-ل-فت وزارة
الفÓحة والتنمية الريفية والصشيد البحري من خÓل
اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل-ل-غ-اب-ات م-ك-تب ال-دراسش-ات اÿاصشة
ب-ال-ت-ن-مية الريفية ( )BNEDERب- -إا‚از دراسش -ة ح -ول
إاعادة تأاهيل والتوسشعة .وتسشعى الدراسشة إا“ ¤ديد
منطقة السشد اأ’خضشر على أاك Ìمن  1 . 7مليون هكتار
على مسشتوى  10و’يات ،إاعادة تأاهيل اŸزروعات على
أازيد من  159 . 000هكتار ،الششريط اأ’خضشر
على الطرق على  26 . 000هكتار“ ،ديد
الفÓحة الرعوية على أاك Ìمن  1 . 8مليون
هكتار ،تهيئة وتنمية الغابات على أاك Ìمن
.295 . 000
و‘ سشياق اÙافظة على –سش ÚالÎاث
النباتي ،سشطّرت مديرية الغابات ‘ إاطار
ا’ح- -ت- -ف- -ال ب- -ال- -ي -وم ال -ع -اŸي ل -لشش -ج -رة
اŸصشادف لـ  21مارسش من كل سشنة
ب -رن -ا›ا –سش -يسش -ي-ا –ت شش-ع-ار
«ﬁي -ط -ي أاخضش -ر» ،ب -غ -رسش 800
شش- -ج- -رة م- -ن ﬂت- -ل -ف اأ’شش -ك -ال
خÓل هذا اŸوسشم ،إارسشاء منها
ل-ل-ث-ق-اف-ة ال-ب-ي-ئ-ي-ة لدى اŸواطن،Ú
وسشيتم الÎكيز خÓلها على اŸدن
ا÷دي -دة ع-ل-ى غ-رار م-دي-ن-ة سش-ي-دي
عبد الله وبوغزول ،وذلك Ãششاركة
ع -دة م -ؤوسشسش -ات ع-ل-ى رأاسش-ه-ا إادارة
ال - -غ - -اب - -ات وﬂت - -ل - -ف ا◊رك - -ات
ا÷معوية.

غياب ثقافة التطوع لدى
اŸنتخب ÚواÛتمع اŸد Êبالششلف
كشس-فت ع-م-ل-ي-ة ال-تشس-جÒال-ت-ي ت-ق-وم ب-ه-ا مصس-ال-ح ال-غ-اب-ات وال-ب-ل-ديات
وا÷معيات اŸعتمدة ومبادرات السسكان بو’ية الشسلف عن عمليات
ﬁدودة ج -دا ب -ال -ن -ظ -ر إا ¤ط -ب -ي -ع -ة اŸن-ط-ق-ة ومسس-اح-ات-ه-ا ال-فÓ-ح-ة
وال -ت -وسس -ع ال-ع-م-را Êال-ذي ت-ع-رف ﬂت-ل-ف اŸق-اط-ع-ات ،وه-و م-ا ي-فسس-ر
ضسعف الثقافة البيئية والتشسج Òبذات الو’ية ،التي تعرضست من
جهة أاخرى إا ¤حرائق مهولة أاتلفت عشسرات الهكتارات من الغابات
حسسب إادارة ﬁافظة الغابات باŸنطقة.
الشسلف :و ــ ي ــ أاعرايبي
وحسشب اŸعطيات اŸسشجلة التي كششفت عنها إادارة قطاع الغابات ،فإان عملية
التششج ⁄ Òتتعد  53439ششتلة ” غرسشها خÓل مدة عام وششهرين بعدة مواقع
متباعدة ،وهو ما يجعل الششريط الغابي عبارة عن ›معات غابية منعزلة ’ تفي
بغرضشها اŸناخي ‘ تلطيف ا÷و حسشب اıتصش ‘ Úالقطاع النباتي .هذه
ا◊صش-ي-ل-ة ’ ت-ع-كسش اإ’م-ك-ان-ي-ات ال-ه-ائ-ل-ة ال-ت-ي ت-ت-وف-ر ع-ل-يها اÙافظة الغابية
والتأاط Òالبششري ،وعدد اأ’عوان واليد العاملية ‘ القطاع .هذا الÎاجع ‘
عملية التششج Òوإافتقاد الرغبة وضشعف النششاط اإ’سشتثماري بإاسشتثناء بعضش
اŸواقع Ãنطقتي بريرة وبيسشة ببلدية الزبوجة اıتصشت ‘ Úصشناعة الفلÚ
واأ’خشش -اب م -ن الصش -ن-وب-ر .وم-ن ن-اح-ي-ة أاخ-رى ،ف-إان ال-وضش-ع-ي-ة ا◊ال-ي-ة Ÿع-ظ-م
البلديات ’ تصشب نحو اهتمامها بعملية التششج Òسشواء داخل الفضشاءات السشكانية
والطرق اŸؤودية إا ¤إاليها ،التي ’زالت جرداء بالرغم من أاهميتها ‘ خلق اŸناخ
السش -ي -اح -ي وت -نشش -ي -ط ا÷انب اإ’ق -تصش -ادي واإ’ج -ت -م -اع-ي ،واسش-ت-ق-ط-اب ال-زوار
Ùيطها بغية تنششيط العملية التجارية .يحدث هذا ‘ ظل تراجع العمل
ال -ت -ط -وع -ي الشش -ب -ا Êوا÷م -ع -ي -ات اŸع -ت -م -دة ‘ ال-تشش-ج Òب-اأ’ح-ي-اء السش-ك-ن-ي-ة
والفضشاءات الغابية واأ’وعية العقارية اŸهملة.
هذا وأاكد لنا العارفون بالقطاع النباتي أان انعدام الثقافة البيئية والنباتية من
طرف اŸسشؤوول ÚاÙلي ،Úالذين يجعلون هذا القطاع من آاخر إاهتماماتهم،
معتقدين أانه غ Òمنتج حسشب تصشريحات سشكان بلديات واد الفضشة والكرÁية
وبني بوعتاب وسشنجاج وتاجنة والهرانفة وع Úمران ،وغÒها من اŸناطق
ا◊ضشرية ،وهي مناطق تفتقد إا ¤مسشاحات خضشراء وحدائق.
من جانب آاخر ،أاّكد مدير ﬁافظ الغابات أاّن قطاعه تعرضش إا ¤حرائق أاتلفت
أاك Ìمن  140هكتار ضشمن  74مصشدرا ،منها  84هكتارا من الغابات و 57هكتار من
اأ’حراشش ،وبالرغم من انخفاضش مسشاحتها باŸقارنة مع  2015إا’ أان هذه
اÿسشائر تركت آاثارا تضشاف إا ¤اŸسشاحات ا÷رداء التي تعد ششاسشعة باŸقارنة
من اŸسشاحة اإ’جمالية للغطاء النباتي بالو’ية .زيادة على اإ’عتداءات اŸسشجلة
على الغطاء النباتي ،حيث ترتب عنه –رير ﬁاضشر أارسشلت للجهات اŸعنية،
وب -عضش -ه -ا حّ-ول ل-ل-مصش-ال-ح ال-قضش-ائ-ي-ة ن-اج-م-ة ع-ن اإ’تÓ-ف وا◊رث ال-عشش-وائ-ي،
واسشتخراج مادة الفحم من طرف السشماسشرة واإ’نتهازي .Úمن جهة أاخرى،
Óششجار اÙروقة واŸصشابة
يتعّرضش الششريط الغابي ‘ غياب عملية التعويضش ل أ
باأ’مراضش إا ¤الÎاجع اŸهول ،اأ’مر الذي يتطّلب ترسشيم برامج للتششج ،Òمع
إال-زام ال-ب-ل-دي-ات و–ف-ي-ز ا÷م-ع-ي-ات وإاح-ي-اء م-ب-ادرات ال-ت-ط-وع ل-تشش-يط عمليات
التششج Òبالفضشاءات ا÷رداء.

’ضسفاء الطّابع ا÷ما‹ على العاصسمة
إ

إاقامة أاحزمة خضشراء
حول اŸناطق العمرانية

 ١١أالف ششجÒة
لسشد بوكردان

’خضسر وفق قاعدة جديدة مرتبطة بالتنمية اŸسستدامة ،من أاجل
تعكف وزارة الفÓحة والتنمية الريفية والصسيد البحري على إاعادة تأاهيل السسد ا أ
مكافحة التصسحر والتكيف مع تغ ÒاŸناخ من خÓل إا‚از حاجز من اŸسساحات اÿضسراء التي تربط ا◊دود الغربية ا÷زائرية على ا◊دود الشسرقية
على طول  1 ، 5كلم بعرضس أازيد من  20كلم على مسساحة أاك Ìمن  3مÓي Úهكتار.
ا÷زائر :آاسسيا مني

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

حفاظا على الغطاء
الّنبــــاتي بتيبــــــازة

برنامج –سشيسشي لغرسس  800ششجرة
اÿدمة الوطنية .وبلغة اأ’رقام أافادت الوزارة الوصشية
” إا‚از أاكÌ
أانه ومنذ  ‘ 2015 - 1970حصشيلة لها أاّنه ّ
من  300 . 000هكتار من الغابات ششمل إاعادة التششج،Ò
ا◊زام اأ’خضشر ،تثبيت الكثبان الرملية ،زرع أاك Ìمن
 42 . 000هكتار من النباتات الرعوية ،أازيد من . 000
 21هكتار من اأ’ششجار اŸثمرة ،أاك Ìمن 2 . 000 . 000
ه -ك -ت -ار م-ن اŸراع-ي و 14 . 000ك -ل-م م-ن اŸسش-الك
الفÓحية والريفية ،أازيد من  1500وحدة تعبئة اŸوارد
اŸائية .وÁتد السشد اأ’خضشر على أاك Ìمن  3مÓيÚ
هكتار ،متوسشط عرضشه النظري حوا‹  20كلم ،طوله
ي - -ق - -ع ب Úا◊دود  1500ك -ل -م وشش-م-ل اŸشش-روع السش-د
ا’خضشر  10و’يات وهي من الششرق إا ¤الغرب ،تبسشة،
خ -نشش -ل -ة ،ب -ات -ن -ة ،مسش -ي -ل -ة ،ال-ب-وي-رة ،اŸدي-ة ،ا÷ل-ف-ة،
اأ’غواط ،البيضش والنعامة،
“ثل مسشاحة منطقة السشد
اأ’خضش- - - - -ر ح- - - - -وا‹ 10
ب- -اŸائ -ة م -ن اŸن -ط -ق -ة
السش- - -ه- - -ب - -ي - -ة اŸروج ‘
منطقة السشهوب ‘ ،حÚ
ي -ب -ل-غ ع-دد السش-ك-ان أاكÌ
من  7مÓي Úششخصش أاي
ما يعادل 18باŸائة من
مواطنيها.
وب-ل-غت اŸسش-اح-ة ال-غ-اب-ي-ة ع-لى
مسش -ت -وى م -ن-ط-ق-ة السش-د اأ’خضش-ر
 850 . 000ه -ك -ت-ار أاي ب-نسش-ب-ة
تششج Òتقدر بـ  21باŸائة ،و“ثل
 20ب - -اŸائ - -ة م - -ن اŸسش - -اح - -ة
اإ’ج - -م- -ال- -ي- -ة .ووف- -ق- -ا ÿري- -ط- -ة
حسش- -اسش- -ي- -ة ال- -تصش- -ح- -ر ،ال- -ت- -ي ”
إاعدادها من طرف مركز تقنيات
الفضشاء بأارزيو ‘ عام ◊ 2010سشاب
اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل-ل-غ-اب-ات ،ف-إان 52

الثÓثاء  21مارسش  2017م الموافق لـ  22جمادى الثانية  1438هـ العدد 17290

اسس -ت -ف -ادت و’ي -ة ا÷زائ -ر م -ن ع -دة مشس -اري -ع ◊م-اي-ة الÌوة
’خضسر للعاصسمة «ﬂطط التشسج،»Ò
الغابية ‘ إاطار اıطط ا أ
والذي يعرف نسسبة تقدم معتÈة.

اسستفادت مصسالح الغابات بتيبازة من هبة
م-ب-اشس-رة م-ن شس-رك-ة سس-ون-اطراك شسملت 11
أالف شسجÒة من ﬂتلف ا’نواع Œسسيدا
لÓ- -ت- -ف- -اق- -ي- -ة اÈŸم -ة ب Úه -ذه اŸؤوسسسس -ة
واŸدي -ري -ة ال-ع-ام-ة ل-ل-غ-اب-ات ‘  31جانفي
’ك Èمن
الفارط ،بحيث ”ّ غرسس الكم ا أ
هذه الدفعة على أان تختتم العملية اليوم
تزامنا وتظاهرة اليوم العاŸي للشسجرة.

ا÷زائر  :سسارة بوسسنة

تيبازة :عÓء ملزي
وحسشب مصش-ادرم-ن ﬁاف-ظ-ة ال-غ-اب-ات ب-ال-و’ية،
فإاّن ﬁيط سشد بوكردان ششهد حملة تطوعية
واسش -ع -ة شش -ارك ف -ي -ه -ا أاع -وان ال-وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة
ل -لسش -دود وع -م-ال اŸؤوسشسش-ة ا÷ه-وي-ة ل-ل-ه-ن-دسش-ة
الريفية و تÓميذ اŸدارسش العمومية واÿاصشة
طيلة اأ’يام القليلة اŸاضشية ،بحيث انطلقت ذات
ال-ع-م-ل-ية منذ  19ف-ي-ف-ري اŸاضش-ي وّ” خÓ-ل-ه-ا
غرسش القسشط اأ’ك Èمن حصشة  11أالف ششجÒة
التي اقتنتها ششركة سشوناطراك وششملت  7آا’ف
ششجÒة من ‰ط السشرو اأ’خضشر و 1500ششجÒة
من ‰ط اÿروب
” إادراج
و 2500ششجÒة من ‰ط الروبينيا ،و ّ
ه -ذه ال-ع-م-ل-ي-ة ضش-م-ن الÈن-ام-ج اÙل-ي ◊م-اي-ة
اأ’حواضش اŸتدفقة ،مع ا’ششارة ا ¤كون ﬁيط
سش -د ب -وك -ردان ك -ان ق -د شش -ه -د ع -ل -ى م-دار عّ-دة
سشنوات خلت غرسش أاعداد كبÒة من ﬂتلف
اأ’شش -ج -ار وف -ق-ا لÓ-ط-ار ذات-ه ،و’ يسش-ت-ب-ع-د ب-أان
تششهد هذه اŸنطقة حمÓت غرسش أاخرى ’حقا
بالنظر ا ¤ا’همية القصشوى التي يكتسشيها وجود
الششجرة بهذا الفضشاء.
وع-ن الÈن-ام-ج ال-ق-ط-اع-ي ل-ل-ت-ن-م-ية اŸعتمد من
ط -رف ﬁاف -ظ -ة ال-غ-اب-ات ل-ت-ي-ب-ازة ،ف-ق-د “ ّك-ن
أاع -وان ال -ق -ط-اع م-ن غ-رسش  47هكتارا
ه- -ذا اŸوسش- -م ب- -ك- -ل م- -ن ق- -واي -ة
واأ’رهاط ،بحيث يعنى  31هكتار
منها بنمط الفل Úاأ’خضشر ‘ حÚ
تتعلق ا◊صشة اŸتبقية بالصشنوبر
ا◊ل -ب -ي ف -ي -م-ا أاحصشت ا÷ه-ات
اŸعنية مع نهاية العام اŸنصشرم
مسش -اح -ة  481ه-ك-ت-ارا ي-رتقب
غرسشها وفقا لهذا الÈنامج على
ع ّ-دة م -راح -ل مسش -ت-ق-ب ،Ó-ف-ي-م-ا
شش - -م - -ل ب- -رن- -ام- -ج

التنمية الريفية اŸد›ة غرسش  208 ، 5هكتار
” ا’نتهاء من غرسش 16
طيلة اŸوسشم ا÷اري ،و ّ
هكتارا مع نهاية العام اŸنصشرم  2016و94 ، 5
ه- -ك- -ت- -ارا خÓ- -ل الشش -ه -ري -ن ا’ول Úم -ن السش -ن -ة
ا÷ارية ،على أان يتم ا’نتهاء من هذه العملية مع
نهاية الششهر ا◊ا‹ تزامنا وانتهاء فÎة الغرسش
السشنوية ،وهي العملية التي ششملت أاششجار اللوز
والزيتون والرمان والكروم ،والتي اسشتفاد منها
فÓحو اŸناطق النائية للو’ية.
وت -ن-درج ه-ذه الÈام-ج ›ت-م-ع-ة ضش-م-ن اŸسش-ع-ى
الرامي للتصشدي لظاهرة حرائق الغابات التي
تأاتي على مسشاحات ششاسشعة من الغطاء النباتي
اÙل -ي ك -ل سش-ن-ة م-ن
ج- -ه -ة ول -ظ -اه -رة
انز’ق الÎبة التي
ي- -ت -م تسش -ج -ي -ل -ه -ا
دوري - -ا Ãن- -اط- -ق
ﬂت- -ل- -ف- -ة م- -ن
ا’قليم
و’سشيما
Ãحاذاة

اŸناطق الرطبة و اأ’رضشيات الطينية ،ا’ أانّ أاهم
جانب ’ تزال ﬁافظة الغابات بتيبازة تسشتثمر
فيه على الدوام وبدون ترّدد يكمن ‘ عمليات
ال- -ت- -حسش- -يسش وال -ت -وع -ي -ة ‘ ﬂت -ل -ف اأ’وسش -اط
والطبقات ا’جتماعية واŸهنية من منطلق كون
ا◊ف -اظ ع -ل -ى ال -غ -ط -اء ال -ن -ب -ات -ي ي-ب-ق-ى ‘ ك-ل
ا◊ا’ت من مهمة ا÷ميع و’ يرتبط Ãصشالح
ال -غ -اب -ات ل -وح -ده -ا .وم -ن ه -ذا اŸن-ط-ل-ق ف-ق-د
حرصشت تلك اŸصشالح على إاششراك عّدة جهات
وق-ط-اع-ات اخ-رى ‘ ﬂت-ل-ف ع-م-ل-ي-ات ال-غرسش
Óشش- -ج- -ار ‘ ب- -ادرة ت -ه -دف ا ¤حّث
ال- -دوري ل - -أ
ا÷م -ي -ع ع-ل-ى ا◊ف-اظ ع-ل-ى الشش-ج-رة م-ن ج-ه-ة
وا’لتزام بعملية غرسشها كّلما سشنحت الفرصش من
جهة ثانية ،لتبقى مسشأالة الششجرة بذلك تعنى
ب -اÛت -م -ع ب -أاك -م-ل-ه ول-يسش ب-ق-ط-اع
ّﬁدد دون سشواه.

يهدف اıطط اأ’خضشر إا ¤تششج Òمسشاحات معتÈة إا ¤غاية ،2029
حيث يندرج ‘ إاطار اسشÎاتيجية التطوير ا◊ضشري لو’ية ا÷زائر عÈ
إانششاء حضشائر فÓحية ،وهو مفهوم جديد يعتمد على إاقامة أاحزمة حول
ﬁي -ط اŸن -اط -ق ال -ع -م -ران -ي-ة ل-ي-ك-ون وسش-ي-ط-ا ب Úاأ’راضش-ي ال-فÓ-ح-ي-ة
والفضشاءات السشكنية.
وفضش  Ó-ع -ن ه-ذه اŸشش-اري-ع ،ف-إان ﬁاف-ظ-ة ال-غ-اب-ات ل-ل-ع-اصش-م-ة تسش-ع-ى
لتكثيف عمليات التششج Òمن أاجل الرفع من اŸسشاحة الغابية من نسشبة
 % 6 ، 25من إاجما‹ مسشاحة العاصشمة إا %12 ¤با’عتماد على ﬂتلف
الÈامج واıططات’ ،سشيما تلك اŸندرجة ‘ إاطار سشياسشة التجديد
الريفي باعتبار أانه يوجد بجنوب العاصشمة  13بلدية ريفية.
” غرسش أاكÌ
وبحسشب أارقام من ﬁافظة الغابات لو’ية ا÷زائر ،فإاّنه ّ
من  80أالف ششجرة منذ فيفري  2012إا ¤اآ’ن ‘ العاصشمة ،التي تقدر بها
اŸسشاحة الغابية بحوا‹  500هكتار ،ويتواجد بها ﬁ 118يط غابي.
م -ن ج-ه-ت-ه-ا ،ف-ق-د أاط-ل-قت اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل-ل-غ-اب-ات ﬂط-ط-ا وط-ن-ي-ا
للتششجÁ Òتد إا ¤غاية  ،2020حقق نسشبة تقدم قدرت بـ  ‘ 50اŸائة،
“كنت اŸديرية خÓلها من تششج 580 Òأالف هكتار من اŸسشاحات عÈ
و’يات الهضشاب العليا وا÷نوب ،وكذا الو’يات الششمالية منذ سشنة ،2000
ويهدف اıطط الوطني إا ¤تششج Òمسشاحات تقدر بـ  1 . 2مليون
هكتار إا ¤غاية .2020
وتعتزم اŸديرية رفع معدل تششج ÒاŸسشاحات إا 70 ¤أالف هكتار سشنويا
قصشد الوصشول إا ¤حماية أاك Èللمسشاحات الغابية اŸزروعة سشابقا،
وحماية اŸناطق اÿضشراء من ظاهرة التصشحر.
كما سش ّ
طرت اŸديرية برنا›ا «متكامÁ »Óتد ا ¤غاية  ،2019يهدف
إا ¤تغطية أازيد من  350أالف هكتار بالغطاء اأ’خضشر ،تششرف على
Œسشيده موؤسشسشات عمومية متخ ّصشصشة تابعة للمديرية.
وتّÎبع و’ية ا÷زائر على نسشبة معتÈة من الغطاء الغابي بنسشبة تقدر 20
 60 .باŸائة ،تتوزع كالتا‹  40باŸائة متمثلة ‘ أاششجار الصشنوبريات:
الصشنوبر ا◊لبي ،الصشنوبر البحري ،الصشنوبر الثمري ،صشنوبر الكاناري،
صش-ن-وب-ري-ات أاخ-رى ،و 30ب -اŸائ-ة م-ن أاشش-ج-ار ال-ك-ال-ي-ت-وسش والسش-رو و30
باŸائة من أانواع أاخرى كالزبوج وغÒها من اأ’ششجار.
وتنقسشم الÌوة الغابية لو’ية ا÷زائر العاصشمة إا ¤قسشم ،Úالقسشم ا’ول
يتمثل ‘ احراج حضشرية تÎبع على مسشاحة تقدر من  0 . 5ا 10 ¤هكتار
موزعة ع 20 Èبلدية ‘ وسشط وششرق العاصشمة .أاما القسشم الثا Êفهو
ع -ب -ارة ع -ن اح -راج ذات مسش -اح -ات كÈى
تقدر مسشاحتها من  10إا600 ¤
هكتار موّزعة ع 9 Èبلديات.

بومرداسس تسستفيد من  29أالف شسجرة

برنامج لغرسس  3650ششجÒة من طرف ﬁافظة الغابات
ب-اشس-رت ﬁاف-ظ-ة ال-غ-اب-ات ل-و’ي-ة ب-وم-رداسس
ح -م -ل -ة تشس -ج Òع -ل -ى مسس -ت -وى ع-دة م-ن-اط-ق
ب- -و’ي- -ة ب- -وم -رداسس ت -زام -ن -ا وال -ي -وم ال -ع -اŸي
ل -لشس -ج-رة اŸصس-ادف لـ  21م -ارسس م-ن ك-ل سس-ن-ة
شسملت  3650شسجÒة ،وهي مناسسبة لتعويضس
اÿسس -ائ -ر ال -ن -اج-م-ة ع-ل-ى ا◊رائ-ق ال-ت-ي أاتت
على عشسرات الهكتارات السسنة اŸاضسية ما بÚ
غ- -اب -ات ،أاح -راشس وأادغ -ال وع -م -ل -ي -ات أاخ -رى
’حياء السسكنية ا÷ديدة
ﬂصسصسة لتزي Úا أ
ال -ت -ي ت -دخ -ل ‘ إاط-ار ت-ث-م ÚاÙي-ط وت-وفÒ
بيئة سسليمة للمواطن.
بومرداسس :ز ــ كمال
كششف ﬁمد قدرز مفتشش رئيسش Ãحافظة الغابات
ل -و’ي -ة ب -وم-رداسش م-ت-ح-دث-ا لـ «الشش-عب» ،أاّن ع-م-ل-ي-ة
إاحياء اليوم العاŸي للششجرة ششهدت تسشط Òحملة
للتششج Òع ÈاŸقطعات الثÓث التابعة للمحافظة
‘ كل من برج منايل ،دلسش وبودواو إاضشافة إا¤
اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة ال-ت-ي أاخ-ذت ع-ل-ى ع-ات-ق-ه-ا غ-رسش
 2400ششجرة على حواف سشد قدارة على مسشاحة 3
هكتار ضشمت أاششجار اÿروب والصشنوبر التسشي ،كما
تقوم باقي اŸقاطعات بنفسش العملية مع الÎكيز
على عملية تزيﬁ Úيط اأ’حياء السشكنية ا÷ديدة
‘ ك -ل م -ن ق -ورصش -و ،ح -ي ت -اق-دامت ب-دلسش ،شش-ع-ب-ة

العامر وزموري بغرسش أازيد من  600ششجÒة ،وهذا
بالتنسشيق مع فعاليات اÛتمع اŸد Êوالسشلطات
العسشكرية وا◊ماية اŸدنية.
وعن باقي الÈنامج الذي سشطّرته ﬁافظة الغابات
لبومرداسش إ’عادة تششج ÒاŸسشاحات ا÷رداء والتي
ت -ع -رضشت ل -ل -ح -رائ -ق السش -ن-ة اŸاضش-ي-ة ،كشش-ف ن-فسش
اŸصشدر «أان و’ية بومرداسش اسشتفادت من  29أالف
شش- -ج- -رة ‘ إاط -ار ات -ف -اق -ي -ة ال -ت -ع -اون ب Úم -ؤوسشسش -ة
سشونطراك واŸديرية العامة للغابات منها  12أالف
ششجرة من الصشنوبر البحري 12 ،أالف ششجرة من
الصش -ن-وب-ر ال-تسش-ي و 5آا’ف شش -ج -رة خ -روب ،سش -ي-ت-م
غ -رسش -ه -ا ‘ ك -ل م -ن غ -اب -ة خ-م-يسش اÿشش-ن-ة ،غ-اب-ة
اأ’ربعطاشش ،حواف سشد ا◊ميز ،سشد بني عمران،
سشد قدارة وغابة السشاحل ببلدية زموري.
يذكر أانّ اأ’رقام اŸقّدمة من طرف مديرية ا◊ماية
اŸدن-ي-ة ل-ب-وم-رداسش ع-ل-ى ه-امشش ا’ح-ت-ف-ال ب-ال-يوم
العاŸي لهذه اŸنظمة ،كششفت عن تسشجيل أارقام
ﬂيفة فيما يتعلق بنسشبة ا◊رائق اŸسشجلة السشنة
اŸاضشية بو’ية بومرداسش خاصشة ‘ موسشم الصشيف،
حيث أاتت النÒان على مسشاحة  1049هكتار منها
 235هكتار حرائق اأ’دغال 69 ،هكتار من الغابات،
 761ه -ك -ت -ار م -ن اأ’عشش -اب 24 ،ه-ك-ت-ار ﬁاصشيل
زراعية ،إاتÓف  3306ششجرة مثمرة و 7150حزمة
ت.Í

نشساط
حيوي
للمجتمع اŸدÊ
ببجاية

غرسس قيم اÙافظة
على اÙيط
ن ّ
ظمت مديرية الغابات لو’ية بجاية حملة تششجÒ
واسش-ع-ة ،ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع ﬂت-ل-ف الشش-رك-اء اÿارج-يÚ
الفاعل ،Úلغرسش أازيد من  10آا’ف ششجرة ‘ ،إاطار
ﬂط -ط ال -تشش -ج Òون-وع-ي-ة الشش-جÒات ال-ت-ي ت-تÓ-ءم
وط-ب-ي-ع-ة اÙي-ط ،وب-ه-دف إاع-ادة ا’ع-ت-ب-ار ل-ل-م-جال
اأ’خضشر على مسشتوى كافة البلديات الـ .52

سسيد أاحمد عيادون
رئيسس جمعية شسباب
متطّوع بسسيدي بلعباسس
ا

لتّششج Òالعششوائي
أافقد اŸدينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
خصشوصشيتها البيئية

«لكل بلعباسسي
شسجرة»برنامج طموح
لغرسس  60األف شسجرة
قال سسيد أاحمد عيادون رئيسس جمعية
شس -ب -اب م -ت -ط -وع ‘ ح -دي-ث-ه لـ «الشس-عب»
ح-ول ع-م-ل-ي-ات ال-تشسج Òبو’ية سسيدي
ب-ل-ع-ب-اسس ،أان ا÷م-ع-ي-ة وطيلة السسنوات
السس- -ب- -ع م -ن نشس -اط -ه -ا تسس -ع -ى إا ¤ب -ل -وغ
’سسمى الذي حمل شسعار «لكل
هدفها ا أ
م-واط-ن ب-ل-ع-ب-اسس-ي شس-ج-رة» ،وهو الهدف
الذي سس ّ
طرت من أاجله ا÷معية عديد
ال-ع-م-ل-ي-ات ال-ت-طوعية الهادفة لتحسسÚ
إاي-ك-ول-وج-ي-ة اŸدي-ن-ة وت-وسس-ع-ة ال-غ-ط-اء
’نسس -ج -ة ا◊ضس -ري -ة
ال- -ن -ب -ات -ي داخ -ل ا أ
وخارجها.
سسيدي بلعباسس :غ ــ شسعدو
أاط -ل -قت ا÷م -ع -ي -ة ال -و’ئ -ي -ة شش-ب-اب م-ت-ط-وع
اŸه -ت -م -ة ب -اÛال ال -ب -ي-ئ-ي ب-رن-ا›ا واسش-ع-ا
ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع اÙاف-ظ-ة ال-و’ئ-ي-ة ل-ل-غ-ابات،
ال- -كشش -اف -ة اإ’سش Ó-م -ي -ة وع -دي -د ا÷م -ع -ي -ات
اÙلية لغرسش أاك Ìمن  60أالف ششجرة بكل
بلديات الو’ية والبالغ عددها  52بلدية‘ ،
ح Úسشيتم غرسش  9آا’ف ششجرة ‘ عاصشمة
الو’ية لوحدها Œسشيدا لفكرة لكل مواطن
عباسشي ششجرة.
و‘ هذا الصشدد ،أاّكد رئيسش ا÷معية بأانّ هذه
ا◊ملة التي انطلقت ششهر أاكتوبر  2016من
ششأانها تعويضش اÿسشائر التي تتكبّدها الو’ية
كل سشنة ،والتي يعود سشببها إا ¤ا◊رائق التي
ت -ت -ل -ف أاج -زاء ه -ام -ة م-ن الÌوة ال-غ-اب-ي-ة ،م-ا

وبحسشب شش ‹Óمن ﬁافظة الغاباتّ”« :
تخصشيصش مسشاحة إاجمالية بـ  200هكتارا
ع Èبلديات الو’ية ،وذلك لغرسش  10آالف
ششجÒات ،وذلك وفق مقاييسش حديثة تتماششى
ومتطلبات كل منطقة ،وقد ” Œنيد العديد
ا÷معيات واŸتطوع Úلعملية إاعادة التششج،Ò
حيث تدخل هذه اŸبادرة ‘ إاطار تخطيط ششامل من
أاجل إاعادة التششج ،Òوذلك لرد ا’عتبار لهذا اŸورد
الطبيعي واÙافظة عليه ،كما تهدف هذه ا◊ملة
إا ¤حماية اŸناطق اŸعرضشة ’نز’ق الÎبة ،والذي
أاصشبح ّدد البنا ات وعزل القرى واŸداششر».
ومن جهتها ،نظّمت جمعية «اقرأا» ،يوما –سشيسشيا
بدار الششباب ببجاية ،بهدف إارسشاء الثقافة البيئية
لدى تÓميذ اŸدارسش ‘ ،إاطار إانششاء اŸسشاحات
اÿضشراء ضشمن مسشعى تنمية ثقافة ا’سشتثمار لدى
أاب -ن -ائ -ن -ا ،وي -ك -ون -وا مسش -اه -م ‘ Úغ -رسش اأ’شش -ج -ار
وا◊فاظ على بيئتهم.
وبحسشب السشيدة نوراي عضشوة با÷معية« :اŸبادرة
تهدف خاصشة إا ¤إابراز أان الششجرة هي كائن حي يؤوثر
وي -ت -أاث -ر ،وع -ل -ى ك -ل ف -رد ‘ ا÷م -ي-ع اŸسش-اه-م-ة ‘
ا◊فاظ عليها ،وذلك بغرسش ثقافة بيئية ‘ اÛتمع
Óهمال بعد
لنهتم بها أاك ،Ìحتى ’ تكون عرضشة ل إ
غ -رسش -ه -ا .ح -يث ت -ك -تسش-ي اأ’شش-ج-ار أاه-مّ-ي-ة ك-بÒة ‘
ح -ي-ات-ن-ا ،ف-ه-ي ت-زودن-ا ب-ع-نصش-ر اأ’كسش-ج Úالضش-روري
للتنّفسش وا◊ياة ،كما تقوم بتنقية ا÷ّو من غاز ثاÊ
أاكسش -ي -د ال-ك-رب-ون ،وت-ق-وم ب-ت-ل-ط-ي-ف ا÷ّو ع-ن ط-ري-ق
التخفيف من درجات ا◊رارة ،فضش Óعن إاكسشاب
ا÷ّو العام للمدينة الهدوء وا’عتدال اŸناخي ،وهي

13
يسشتوجب القيام بتششج Òمسشاحات واسشعة من
الغابات وإاطÓق عمليات –سشيسشية بأاهمية
التششج Òداخل ا’أنسشجة ا◊ضشرية وخارجها.
و‘ ذات السشياق ،ولتعزيز عمليات التششجÒ
داخ- - - -ل ال- - - -نسش - - -ي - - -ج ا◊ضش - - -ري ت - - -ب ّ- - -ن - - -ت
ا÷معية مششروعا غاية ‘ اأ’همية يتمثل ‘
إانشش -اء غ -اب -ة ت-رف-ي-ه-ي-ة ،وه-و اŸشش-روع ال-ذي
ت -ع -م -ل ع -ل -ي-ه ا÷م-ع-ي-ة م-ن-ذ أازي-د م-ن سش-ن-ة،
وي -ن -درج ضش-م-ن ب-رن-ام-ج اŸشش-اري-ع اŸصش-غ-رة
لصش-ن-دوق ال-ب-ي-ئ-ة ال-ع-اŸي ل-لÈن-ام-ج اإ’‰ائ-ي
 ·ÓاŸتحدة با÷زائر .وكانت ا÷معية قد
ل أ
اسشتفادت من دعم ما‹ ‘ هذا اÛال قّدر بـ
 120مليون سشنتيم لتحقيق اŸششروع ،حيث ”ّ
اسش -ت -ي Ó-م ا◊صش -ة ا’و ¤السش-ن-ة اŸاضش-ي-ة ‘
انتظار اسشتكمال باقي اŸبلغ قريبا.
هذا وثّمن رئيسش ا÷معية مبادرة الصشندوق ‘
ت-دع-ي-م م-ث-ل ه-ذه ا÷م-ع-ي-ات ال-ب-ي-ئ-ية ،مÈزا
أاهمية الغابة الÎفيهية التي اخت Òموقعها
بحي بوعزة الغربي على مسشاحة تقدر بـ 5 ، 2
هكتار ،والتي تهدف ÿلق فضشاء للعائÓت
العباسشية اÛاورة للموقع ،وكذا خلق فضشاء
تعليمي يسشتغل لÎبية الناششئة تربية بيئية.
وأاضشاف أاّن مششروع الغابة الÎفيهية كان ﬁل
زي -ارة اŸن ّسش-ق-ة ال-وط-ن-ي-ة لÈن-ام-ج اŸشش-اري-ع
اŸصش-غ-رة لصش-ن-دوق ال-ب-ي-ئ-ة ال-ع-اŸي للÈنامج
 ·ÓاŸت -ح -دة ب-ا÷زائ-ر رح-ي-م-ة
اإ’‰ائ -ي ل  -أ
شش- -ح- -ي- -ح ،ال- -ت- -ي أا ّك- -دت أاّن الÈن- -ام -ج ي -ق -وم
Ãسشاعدة جمعيات على انششاء مششاريع بيئية،
حيث مّكنت اŸرحلة اأ’و ¤للمششروع والتي
اسشتمرت أاربع سشنوات من إا‚از  19مششروع
على اŸسشتوى الوطني بقيمة مالية قّدرت بـ
 600أالف دو’ر ‘ ،ح ّ” ÚإاطÓق اŸرحلة
ال-ث-ان-ي-ة رسش-م-ي-ا ي-وم ال-ت-اسش-ع مارسش اŸنصشرم
بقيمة مالية تصشل إا 400 ¤أالف دو’ر.
و‘ دف -اع -ه -ا ع -ن ك -ل م -ا ه-و ب-ي-ئ-ي وم-ت-ع-ل-ق
بعمليات التششج ،Òتسشعى ا÷معية إا– ¤سشÚ
ال -ث -ق -اف -ة ال -ب -ي -ئ -ي-ة ل-دى اŸواط-ن م-ن خÓ-ل
–سش-يسش-ه ب-أاه-م-ي-ة ال-تشش-ج Òوضش-رورة إاختيار
أان -واع اأ’شش -ج -ار اÓŸئ -م -ة ل -ط -ب -ي -ع -ة وم-ن-اخ
اŸن -ط -ق-ة ،و‘ ه-ذا الصش-دد رف-عت ا÷م-ع-ي-ة
مؤوخرا انششغا’ هاما يتعلق بالتششج Òداخل
النسشيج ا◊ضشري وعلى طول مسشار الÎامواي
باعتبار أان اŸششروع أافقد اŸدينة عددا كبÒا
من أاششجارها ،لتعوضش بأاششجار النخيل ،وهو
اأ’مر الذي خلق جد’ كبÒا لدى اŸهتمÚ
بالبيئة ﬁليا ،وأاحدث مقارنات عديدة حول
ماهو واقع بالنسشبة Ÿدينة سشيدي بلعباسش،
وما يجب أان يكون ‘ هذا اÛال خصشوصشا
وأان اŸدي -ن -ة ت -ع -رف ع -م -ل-ي-ات ت-ه-ي-ئ-ة ك-بÒة
تتطلب رعاية جدية Ÿوضشوع البيئة للحفاظ
ع -ل -ى خصش -وصش -ي-ات اŸن-ط-ق-ة ،ح-يث اسش-ت-دل
رئيسش ا÷معية كÓمه برأاي اıتصش Úالذين
أاك- -دوا و‘ أاك Ìم- -ن م -ن -اسش -ب -ة أان ع -م -ل -ي -ات
التششج Òالعششوائية ’ تخدم ا÷انب البيئي
ل -ل -م -دي-ن-ة ،و’ – ّق-ق اأ’ه-داف اŸرجّ-وة م-ن
غرسش هذا النوع من اأ’ششجار ‘ مثل هذه
اŸن -اط -ق ب-ح-ك-م أان م-دي-ن-ة سش-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسش
‡ن
–تاج إا ¤نوعيات أاخرى من اأ’ششجار ّ
تسشتهلك كميات قليلة من اŸياه،تقلل وبنسشب
كبÒة من غاز  ، 2 COوتوفر الظل على أاوسشع
نطاق ،على غرار أاششجار اÿروب والبÓتان.

كذلك تسشتعمل لزينة للبيوت ،الششوارع والغابات».
أاما التلميذة رقية فقد اسشتطردت بالقول« :جمال
اأ’ششجار Áنح الناظرين بهجة وسشرورا ،خاصشة اللون
Óع Úول-ل-ن-فسش ،دون
اأ’خضش -ر ف -ه َ-و مصش -در ُم -ت -ع-ة ل -أ
اإ’غ -ف -ال ع -ل -ى أان اأ’شش -ج -ار ت -وف -ر ل -ن -ا ال -ع Ó-ج-ات
اŸسشتخلصشة منها على غرار جذوع اأ’ششجار ،زهر
الثمار ،والثمار الناضشجة ،وهناك أاششجار الورود التي
“نح لنا الروائح الطّيبة كأاششجار الورود ،والزهور،
والياسشم ،Úومن خÓل ا’أششجار Áكننا اسشتخÓصش
Ÿختلفة من الورود.
العطور ا ُ
Óششجار أاهّمّية بالغة ‘ تقد Ëالفوائد الغذائّية،
ول أ
وذلك م -ن خ Ó-ل اأ’شش -ج -ار اŸث-م-رة اŸت-نّ-وع-ة وه-ي
مصش- -در أاسش- -اسش- -ي م- -ن مصش -ادر ال -ت -غ -ذي -ة وال -ف -وائ -د
الطبيعّية ،كما –مي اأ’ششجار القششرة اأ’رضشّية من
حدوث ا’نز’ق ‘ الÎبة ،حيث هي من أاهم عوامل
ُ
ي من عوامل التصشحّر
ا◊ماية الطبيعيّة للغطاء الÎاب ّ
أاو الزوال.
كما يسشتفيد اإ’نسشان من اÿششب لصشناعة اأ’دوات
اŸنزليّة واأ’ثاث ،اŸقاعد اÿششبّية ،واŸطابخ ،ومن
اأ’خشش -اب ن -حصش -ل ك -ذلك ع -ل -ى ال -دفء ع -ن ط -ري-ق
ح -رق-ه-ا ‘ ﬂت-ل-ف اŸواق-د ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ،ونسش-ت-ط-ي-ع
صش -ن -اع -ة ال -ف-لّ-ي-ن ال-ت-ي ت-ع-ت-م-د بشش-ك-ل أاسش-اسشّ-ي ع-ل-ى
اأ’شش -ج -ار ،وب-اÿششب نصش-ن-ع م-ن-ه ال-ورق ال-ذي ن-ك-تب
عليه ،وكل هذا يقودنا للعمل من أاجل ا◊فاظ على
الششجرة ‘ بيئتنا».
بجاية :بن النوي توهامي
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تراجع ﬂيف ‘ منتوج الفل Úبسشكيكدة

ﬁلي ـ ـ ـ ـ ـ ـات

ثروة مهّددة بالّزوإل سسببها إإ’نسسان
تعد ولية سشكيكدة ثالث كÈى اŸناطق الغابية على الصشعيد الوطني ،وتزخر بÌوات غابية بارزة خاصشة الفلÚ
لدوية
والصشنوبر الÈي والصشنوبر ا◊لبي والنباتات الغابية ،التي تسشتخدم ‘ صشناعة الزيوت والتجميل وا أ
لنتاجية اÿفيفة واŸتوسشطة جد
التقليدية والعصشرية ،إالّ أانّ السشتثمار ‘ هذا اŸيدان من خÓل الوحدات ا إ
لن-ت-اج-ي-ة واŸؤوسشسش-ات
ضش -ع -ي -ف ،وق-د ت-عّ-رضشت إا ¤ال-زوال خÓ-ل السش-ب-ع-ي-ن-ي-ات وال-ث-م-ان-ي-ن-ي-ات ت-لك ال-وح-دات ا إ
القتصشادية التي كانت تسشتغل ثروة الفل ‘ Úا÷هة الغربية للولية ،وبقي الفل Úيصشارع ششبكات التخريب
والتهريب من خÓل عصشابات تخصشصشت ‘ نهب الÌوة الغابية .وحسشب تقرير عن نششاطات مصشالح الدولة بولية
لششجار الفل Úإا ¤أاك Ìمن  3الف هكتار سشنة ،وتسشجيل إا‚از 1560
جل ارتفاع اŸسشاحة اıصشصشة أ
سشكيكدة ،فإاّنه سش ّ
كلم من اŸسشالك الغابية ،و 2280هكتار من اÿنادق اŸضشادة للحرائق.
سشكيكدة :خالد العيفة
وتعرف ا÷هة الغربية من الولية وفرة ‘
أاشصجار الفل ،Úإالّ أاّن هذه اŸسصاحة بدأات
تتضصاءل من سصنة إا ¤أاخرى بسصبب عدة عوائق
تقف حجر عÌة أامام اسصتغÓل هذه الÌوة،
ومن أاهم هذه اŸشصاكل ،ا◊رائق اŸتكررة
واŸتتالية ،فحصصيلة حرائق الغابات Ÿوسصم
 2016بلغت  64حريق أاتت على مسصاحة قّدرت
بـ  355هكتار ،كما تتعّرضس شصجرة الفل Úإا¤
ج -م -ل -ة م -ن األم -راضس ال -ت -ي ت -ه-اج-م أاشص-ج-ار
البلوط وكذلك قارضصة الصصنوبر ،باإلضصافة إا¤
بعضس األمراضس الطفيلية النباتية التي تلحق
أاضص -رارا ب -غ -اب -ة ال -ب -ل-وط ،وع-م-ل-ي-ات السص-رق-ة
والنهب التي تسصتهدف منتوج الفلŸ Úا له من
قيمة Œارية ،فهذه السصلوكيات تطّورت خÓل
السص- -ن- -وات اŸاضص- -ي- -ة م -وازاة م -ع ال -تصص -ع -ي -د

اإلرهابي ،وأاّدت إا ¤تكوين شصبكات ﬂتصصة ‘
ه -ذه السص-رق-ات ،ع-ج-زت مصص-ال-ح ال-دول-ة ع-ن
ال -تصص-دي ل-ه-ا ،ح-يث ت-ت-عّ-رضس أاشص-ج-ار ال-ف-لÚ
ل-ل-ق-ط-ع ،وخ-اصص-ة أاشص-ج-ار الصص-ن-وب-ر ال-ب-حري،
التي تسصتغل ‘ البناء ،وهذه األشصجار صصغÒة
‡ا ينذر
وغ Òقابلة للتجديد بعد القطعّ ،
بكارثة بيئية مسصتقب.Ó
ويعود سصبب تراجع إانتاج الفل ‘ Úا÷زائر،
حسصب ق-ط-اع ال-غ-اب-ات ،إا ¤ال-وضص-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة
اŸتدهورة التي تشصهدها الغابات ا÷زائرية،
حيث تقّدر مسصاحات غابات الفل Úبأانواعه
Ãا يقارب من  500أالف هكتار منتشصرة عÈ
ولي -ات سص -ك-ي-ك-دة ،ج-ي-ج-ل ،ب-ج-اي-ة ،ت-ل-مسص-ان
ووه- - -ران ،وق- - -د ع - -رفت السص - -ن - -وات األخÒة
ت- -ده- -ورا Ùصص- -ول ال -ف -ل Úبسص -بب ا◊رائ -ق
ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة واŸف-ت-ع-ل-ة ال-ت-ي أات-ل-فت مسص-احات
كبÒة من الÌوة الغابية با÷زائر ،سصيما وأانه

رئيسس مصشلحة توسشيع الÌوة الغابية
لراضشي لولية باتنة
وحماية ا أ

غرسس  32200شسجÒة إ’عادة بعث إلغطاء إلنباتي

ت- -ع- -ت Èع- -اصص- -م- -ة األوراسس ب- -ات- -ن -ة ،م -ن بÚ
الوليات ذات الغطاء الغابي الكثيف ،والذي
Áتد على مسصاحة تقدر بـ 324.914,67هكتار
ما Áثل نسصبة  % 27من مسصاحتها اإلجمالية،
ومعروف أاّن غابات الولية تّÎبع على مسصاحة
تناهز  250.000هكتار ،جلها بجبال بلزمة،
بوعريف ،بني فضصالة ،وبني املول جنوبا.
تتكون غابات الولية أاسصاسصا ،بحسصب رئيسس
مصص -ل -ح -ة ت -وسص -ي -ع الÌوة ال -غ -اب -ي -ة وح -م -اي-ة
األراضصي Ãحافظة الغابات ،ياسص Úقارو،Ê
م- -ن الصص- -ن- -وب -ر ا◊ل -ب -ي ،ال -ب -ل -وط األخضص -ر،
ال -ع -رع -ار ب -أاصص -ن-اف-ه ال-ثÓ-ث-ة وال-دردار ،ه-ذه
الطاقات الطبيعية –تاج إا ¤عناية وتكفل تام
Ÿواجهة ﬂتلف األخطار التي تهدد الغطاء
النباتي والغابي بالولية ،غ Òأان ›هودات
ا÷هات اŸعنية تبقى دون مسصتوى التطلعات
خاصصة ببعضس البلديات التي تواجه ظاهرتي
حر وال‚راف ،واقتÓع األشصجار ،من
التصص ّ
ط -رف اŸق -اول Úوال -ب -ن -ائ Úلسص-ت-غÓ-ل-ه-ا ‘
عمليات البناء.
ب-خصص-وصس ح-مÓ-ت ال-تشص-ج Òال-ك-ثÒة ال-ت-ي
ت -ب -ادر ب -ه -ا ﬁاف-ظ-ة ال-غ-اب-ات ل-ولي-ة ب-ات-ن-ة،
ب -ال -ت -نسص -ي -ق م -ع ا◊ضصÒة ال -وط -ن -ي -ة ل -ب -زم-ة
وﬂتلف الفاعل Úمن جمعيات مدنية ناشصطة
واŸهتم ،Úرفعت اÙافظة –دي غرسس
 32200شصجÒة غابية بغÓف ما‹ معت Èفاق
الـ  1,43مليون دج ،ضصمن حمÓت تطوعية
أاسصبوعية ،انطلقت منذ شصهر أاكتوبر من العام
اŸاضص-ي وسص-ت-خ-ت-ت-م ،ال-ي-وم ال-ثÓثاء ،اŸوافق
لـ 21مارسسÃ ،ناسصبة اليوم العاŸي للشصجرة.
أاوضصح اŸتحدث ‘ لقاء مع جريدة «الشصعب»
إا ¤أان هذه العملية التي بر›ت بالتنسصيق مع
ا◊ظÒة الوطنية لبلزمة بولية باتنة وتندرج
العملية ،وفق نفسس اŸصصدر ‘ ،إاطار اتفاقية
أابرمت ب ÚاŸديرية العامة للغابات وشصركة
سصوناطراك ،ومسصت  20ولية ،منها باتنة عÈ
الشصريط السصاحلي والهضصاب العليا ،لسصيما
اŸناطق التي تتواجد بها ا◊ظائر الوطنية
وذلك ب -ه -دف إاع -ادة ب -عث ال -غ -ط -اء ال -ن -ب-ات-ي
وتعزيز اŸسصاحات الغابية.
ذكر نفسس اŸتحدث بأان ولية باتنة ،شصهدت
م -ا ب Úسص -ن -ة  2010و 2014غ-راسص-ة  6آالف
هكتار من األشصجار ،تدعيما للÌوة الغابية
ال- -ت -ي ت -ت -ك -ون ‘ ال -غ -الب م -ن أاشص -ج -ار األرز
األطلسصي والبلوط األخضصر والصصنوبر ا◊لبي
والعرعار وتأاتي ‘ اŸرتبة األو ¤وطنيا من
حيث اŸسصاحة.
Ãا أان ع -م -ل -ي -ات ال-تشص-ج Òوا◊ف-اظ ع-ل-ى
الغطاء الغابي ل تتأاتى إال بدعم ومسصاعدة
الفÓح ÚواŸقيم Úباألرياف فقد قطعت،
ب -حسصب ق -اروÃ ،Êح -اف -ظ-ة ال-غ-اب-ات ب-ولي-ة
باتنة ،أاشصواطا كبÒة ‘ ›ال التنمية ،حيث
رافقت الفÓح ‘ Úالعديد من مشصاريعهم

التنموية وقامت
ب- -دع -م -ه -م م -ن
خÓ-ل ب-را›ها
القطاعية
اŸتتالية،
خ- - - - -اصص- - - - -ة ‘
اŸناطق النائية
ال -ت -ي ه -ج -ره-ا
سص - -ك - -ان - -ه - -ا ‘
العشصرية
السصوداء ،بسصبب صصعوبة تضصاريسصها الوعرة.
بذلت اÙافظة ›هودات لفك العزلة عن
اŸواطن Úوجلب مشصاريع توطن الفÓح‘ Ú
أاراضصيهم حتى ‘ أابعد نقطة من الولية ،على
غرار عملية تشصجŸ Òسصاحة  1600هكتار من
ت- -راب ال- -ولي -ة ‘  2014م -وازاة م -ع –دي-د
اŸعا ⁄الغابية ‘  400منطقة وإا‚از برج
اŸراقبة مع صصيانة األشصجار اŸتواجدة ‘
ﬂت -ل -ف غ-اب-ات ال-ولي-ة ع-ل-ى مسص-اح-ة 1400
هكتار.
Óه-م-ي-ة ال-ب-ال-غ-ة ل-لشصجرة ” ،تسصطÒ
ن-ظ-را ل -أ
ب -رن -ام -ج م -ك-ث-ف إلع-ادة تشص-ج ÒاŸسص-اح-ات
الغابية التي تفوق  253هكتار بولية باتنة،
منها برنامج تأاهيل السصد األخضصر واألشصجار
اŸثمرة ،حيث تعمل جهات ﬂتلفة بحسصب
قارو Êياسص ،Úعلى ›ابهة اآلثار الناجمة
ع - -ن ال - -ت - -غ- -يÒات اŸن- -اخ- -ي- -ة م- -ن تصص- -ح- -ر
Óرز األطلسصي الذي تتميز به
واضصمحÓل ل أ
باتنة بهدف دÁومة الغابة .ينتظر ،بحسصب
ق -ارو ،Êغ -رسس  15أال -ف شص -جÒة م-ن صص-ن-ف
األرز األطلسصي اŸهدد بالنقراضس ‘ إاطار
هذه العملية با◊ظÒة الوطنية بلزمة وعدة
بلديات أاخرى.
ت -ت -م-ث-ل أاه-م أاه-داف ﬁاف-ظ-ة ال-غ-اب-ات ‘
ال -ت -ك -ث -ي-ف م-ن ع-م-ل-ي-ات زراع-ة األشص-ج-ار ‘
ح-م-اي-ة ال-غ-اب-ة وت-خ-ف-ي-ف الضص-غ-ط ع-ل-يها من
ح -يث الع -ت -داءات ع -ل -ى الÌوات ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة
اŸتواجدة بها وتثبيت الشصراكة ب ÚالفÓحÚ
واŸرب Úالقاطن Úبجوارها للمحافظة على
اÙي -ط ال -ب-ي-ئ-ي اÙاذي ل-ه-ا وك-ذا ح-م-اي-ة
األراضص -ي م -ن ال -ت -ده -ور وال -تصص-ح-ر وŒدي-د
ال -غ -ط -اء ال-ن-ب-ات-ي ب-اŸسص-اح-ات ال-ت-ي أان-ه-ك-ه-ا
الرعي ا÷ائر ،وكذا تثبيت سصكان اŸناطق
ال -رع -وي-ة .ت-ب-ذل ﬁاف-ظ-ة ال-غ-اب-ات ب-ب-ات-ن-ة،
ب - -حسصب ق - -ارو ،Êدائ - -م - -ا ›ه- -ودات ك- -بÒة
للمحافظة على الÌوة الغابية التي تÎبع على
حوا‹  325أالف هكتار ،أاي بنسصبة  27باŸائة
م-ن اŸسص-اح-ة اإلج-م-ال-ي-ة ل-ل-ولي-ة وغ-راسص-ة 3
آالف ه- -ك- -ت- -ار م -ن األراضص -ي ،ع 22 Èبلدية
بالولية ،على أان “تد إا ¤غاية سصنة ، 2030
بهدف Œديد الغطاء النباتي وتعزيز ا◊زام
األخضصر باŸنطقة.
باتنةŸ :وششي حمزة

 ⁄ي -ت -م اع -ت-م-اد سص-ي-اسص-ة إاع-ادة ال-غ-رسس
اŸكثف لسصتبدال وŒديد هذه الÌوة ،التي
ب -ل -غت م -رح-ل-ة الشص-ي-خ-وخ-ة ،ع-ل-ى اع-ت-ب-ار أان
شصجرة البلوط الفليني تعيشس ما ب 120 Úو150
سصنة.
كما أاّن السصتصصÓح الفوضصوي من اŸشصاكل
اÿطÒة ال- -ت- -ي ي- -واج- -ه -ه -ا ال -ف -ل ‘ Úولي -ة
سص-ك-ي-ك-دة ،خصص-وصص-ا ب-أاقصص-ى ا÷ه-ة ال-غربية،
حيث تقوم بعضس العائÓت بعملية اإلتÓف
ب -ح -ج -ة السص -تصص Ó-ح ال -زراع -ي ،ال -ت -ي ت-ك-ون
نتائجها وخيمة على الغابة واسصتقرار تربتها.
فقد أاحكمت مافيا اŸتاجرة بالفل Úقبضصتها
ع -ل -ى السص -وق وأاصص-ب-حت ت-ت-ح-ك-م ‘ ب-ي-ع ه-ذه
اŸادة ،التي تعرف ندرة قياسصية ‘ جميع
القطاعات ،وهذه الشصبكة اŸنظمة تنتشصر عÈ
ﬂتلف قرى ومداشصر البلديات اŸعزولة التي
“تاز بÌواتها الغابية وكÌة أاشصجار الفل،Ú
ع -ل-ى غ-رار أاولد أاع-ط-ي-ة ،ال-و÷ة ب-وال-ب-ل-وط،
وع Úقشصرة ،بأاقصصى غرب الولية ،حيث
ي -ت -م ن -زع قشص -رة ال -ب -ل -وط ب -ط-ري-ق-ة
ف- -وضص -وي -ة ﬂال -ف -ة ل -ل -ق -واع -د
‡ا
الطبيعية اŸعمول بهاّ ،
ج - -ع - -ل ه - -ذه األشص - -ج - -ار
مهددة بالنقراضس.
ك- -م- -ا ي- -ع- -رف إان- -ت- -اج
ال- -ف- -ل Úبسص- -ك -ي -ك -دة
ت -راج -ع -ا ب -ك -م -ي -ات
ضصخمة ،وجعلت من
وح-دة ت-ل-زة ل-ت-حويل
وتسصويق الفل ،Úإا¤
إاح-ال-ة ال-عشص-رات م-ن
ال-ع-م-ال ع-ل-ى ال-ب-طالة
بسصبب انخفاضس اإلنتاج
بشصكل كبŸ Òادة الفل،Ú
التي تعت Èأاسصاسس وجود تلك
ال -وح -دة ،وب -اف-ت-ق-اده-ا تضص-ط-ر
ه- -ذه األخÒة آاج Ó- -أاو ع- -اج Ó- -إا¤
الغلق والزوال “اما من خارطة اŸنطقة،
وتعمل مؤوسصسصة تلزة بالقل لصصناعة الفل Úعلى
ت- -وف Òم- -واد ت -خصس ق -ط -اع ال -ب -ن -اء والصص -ي -د
البحري واألحذية ومواد عازلة للطاقة والÈد،
ويعّد الفل Úبالنسصبة Ÿنطقة القل ‘ ولية
سصكيكدة ثقافة قائمة بذاتها بحكم أان القطاع
بات ميزة خاصصة باŸنطقة اŸعروفة بالعزلة
وتعتمد على الفل Úلتشصغيل اليد العاملة.
وقد عرف مصصنع الفل Úبالقل غربي ولية
سصكيكدة ،خÓل السصنوات األخÒة العديد من
اŸشصاكل ،وتوقف العمال البالغ عددهم زهاء
 114ع -ام -ل ع -ن ال -ع-م-ل م-ط-ال-ب-ة ب-أاج-وره-م
اŸتأاخرة ،والبحث عن ا◊ل الكفيل بإانقاذ
اŸؤوسصسصة و–سص Úإانتاجها مسصتقب ،Óإاضصافة
إا ¤مطلب رحيل العمال اŸتعاقدين والذين
وصصلوا سصن التقاعد ،و” توظيفهم بعقود عمل
جديدة مع اŸؤوسصسصة.
زيادة على تكّبد العديد من منتجي الفلÚ
خسصائر معتÈة جراء ا◊رائق ،التي شصهدتها
 31بلدية ع Èولية سصكيكدة ،خاصصة ببلديتي
أاولد أاعطية وع Úقشصرة ،التي فقدتا مسصاحة
م- -ع- -تÈة م- -ن أاشص- -ج- -ار ال- -ف- -ل ،Úوم- -داخ- -ي- -ل
اŸواطن Úالذين يعيشصون ‘ األرياف وا÷بال
وي -ع -ت -م -دون ع -ل -ى ه -ذا اŸن-ت-وج ‘ ح-ي-ات-ه-م
ال -ي -وم -ي -ة ت -أاث -رت ك-ثÒا ،وحسصب ال-ع-دي-د م-ن
هؤولء اŸالك Úلشصجرة الفل Úالتي تعد مصصدر
عيشصهم ،فإانّ وضصعيتهم الجتماعية واŸادية
ق- -د ت -أاث -رت ك -ثÒا ،األم -ر ال -ذي دف -ع -ه -م إا¤
م-ط-ال-ب-ة السص-ل-ط-ات اÙل-ي-ة ب-ت-ع-ويضص-ه-م عن
اÿسصائر.
وبالرغم من كل ذلك ،لتزال آالف الهكتارات
من أاشصجار الفل Úتنتظر السصتغÓل من قبل
مصصالح ﬁافظة الغابات بولية سصكيكدة التي
تبدو عاجزة عن اإلحاطة بهذه الÌوة الكبÒة
التي تراجع اسصتغÓلها على مسصتوى ﬂتلف
غ -اب -ات ال -ولي-ة ،رغ-م ال-ت-حسص-ن ال-ك-ب Òال-ذي
ع-رف-ت-ه األوضص-اع األم-ن-ي-ة ع-ل-ى مسص-ت-وى رب-وع
الولية وعودة ا◊ياة إا ¤العديد من اŸناطق
ا÷بلية بهذه الولية بعد أان اسصتتب األمن بها،
إال أان مصص- -ال- -ح ال- -غ -اب -ات ت -ب -ق -ى ع -اج -زة ‘

اŸقابل
ع - -ن م - -واك - -ب- -ة ه- -ذا
التحسصن من خÓل فشصلها ‘ اسصتغÓل هده
الÌوة ،حيث تبقى آالف الهكتارات من هذه
اŸادة مهملة بشصكل يكاد يكون كليا ،منها التي
أاتلفت بالكامل سصواء بفعل ا◊رائق التي تأاتي
عليها كل صصائفة أاو بفعل القطع العشصوائي
الذي يطالها من قبل بعضس سصكان األرياف
ال- -ذي- -ن يسص -ت -ع -ي -ن -ون ب -ج -ذوع وأاغصص -ان ه -ذه
األشصجار من أاجل التدفئة خاصصة ‘ فصصل
الشصتاء .وتقدر مسصاحة غابات ولية سصكيكدة
 19٨420ه -ك -ت-ار أاي ب-نسص-ب-ة  4٨ب-اŸائ-ة من
اŸسصاحة الجمالية ،وبلغ منتوج الفل11503 Ú
قنطار ،من حيث أاشصجار الفل ÚخÓل السصنة
اŸاضصية ،من بينها  424قنطار من الشصجار
ال -ت -اب -ع -ة ل -ل -خ-واصس ،أام-ا
م- -ادة اÿشصب
فقدرت

اŸسصاحة اŸسصتغلة بـ  49251م Îمكعب.
وق- -د ك- -ان إله- -م- -ال ث- -روة ال- -ف- -ل Úوت- -راج- -ع
اسصتغÓلها من قبل مصصالح الغابات تأاثÒا
ب- -ال -غ -ا ع -ل -ى اق -تصص -اد ال -ولي -ة وا÷ه -ة
الغربية منها باألخصس ،التي اعتادت
ع -ل -ى ج -ن -ي أام -وال ط -ائ -ل-ة م-ن وراء
اسصتغÓل الÌوة اŸذكورة التي كانت
تصص ّ-در ح -ت -ى إا ¤اÿارج ك -م -ا ك -ان
لهذا اإلهمال تأاث Òبالغ على قطاع
ال-تشص-غ-ي-ل ب-ال-ولي-ة ،ع-ل-ى اعتبار أان
عملية السصتغÓل اŸوسصمي للفلÚ
والتي تنطلق عادة مع بداية فصصل
الصصيف كانت تسصتقطب ‘ كل مرة
اŸئ -ات م-ن الشص-ب-اب ال-ب-ط-ال ،Úوال-ذي-ن
لطاŸا وجدوا ‘ هذه العملية فرصصتهم
ال-وح-ي-دة ل-ل-ت-خ-لصس م-ن ال-ب-ط-الة وجمع بعضس
األموال التي تسصاعدهم على تدب Òأامورهم
خÓل بقية أايام السصنة.
وب -اشص -رت ﬁاف -ظ -ة ال-غ-اب-ات ب-ال-ولي-ة رف-ق-ة
م- -ؤوسصسص- -ة سص- -ون- -اط- -راك ‘ غ- -رسس  25أالف
شص-جÒة ،ال-ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ي ج-اءت ت-ن-ف-ي-ذا ل-ب-ن-ود
الت-ف-اق-ي-ة اÈŸم-ة ب Úم-ؤوسصسص-ة سص-ون-اط-راك
ال -ت-ي اق-ت-نت الشص-جÒات واÙاف-ظ-ة ال-ع-ام-ة
ل -ل -غ -اب -ات سص -ي -ت -م Œسص -ي -ده -ا ع -ل -ى مسص-ت-وى
اÙمية الدولية اŸنطقة الرطبة صصنهاجة -
قرباز الواقعة شصرقي عاصصمة ولية سصكيكدة
و–دي -دا ‘ ك -ل م -ن ب -ل -دي-ت-ي ج-ن-دل ﬁم-د
سصعدي وبن عزوز ،حيث سصيقوم أافراد من
مصصالح كل من ا÷يشس الوطني الشصعبي واألمن
الوطني والدرك الوطني والكشصافة اإلسصÓمية
ا÷زائ -ري -ة والسص -ل -ط -ات اÙل-ي-ة ،إا ¤ج-انب
ع -دد م -ن ج-م-ع-ي-ات اÛت-م-ع اŸد Êب-غ-رسس
الشص- -جÒات ع- -ل- -ى مسص- -ت- -وى اŸن -اط -ق ال -ت -ي
ت -ع -رضصت ل -ع -وام-ل ال-ت-ع-ري-ة خ-اصص-ة ع-م-ل-ي-ات
ال -رع -ي ال-عشص-وائ-ي-ة وك-ذا ت-لك اŸن-اط-ق ال-ت-ي
شصهدت اندلع حرائق على مسصتواها بهدف
إاع -ادة ال -غ -ط -اء ال-ن-ب-ات-ي ل-ل-م-ن-ط-ق-ة ‘ ،إاط-ار
السصياسصة العامة التي تقضصي إا ¤ا◊فاظ على
ال -ت -ن -وع وال -ت -وازن الي -ك -ول-وج-ي ‘ اŸن-اط-ق
الغابية ،سصيما وأان اŸنطقة الرطبة صصنهاجة
 -قرباز تسصتقطب أانواعا نادرة من الطيور.

مششروع مليون ششجرة بتيارت

إحياء سسلوك حضساري رمزي بالو’ية
أاطلقت
ولية تيارت
مشش - -روع غ- -رسس م- -ل- -ي- -ون
شش -ج -رة ع Èب -ل -دي-ات ال-ولي-ة تسش-اه-م
فيه جميع فعاليات اÛتمع واŸديريات
ال -ت -ن -ف -ي -ذي -ة ،وق-د ّŒسش-د غ-رسس 400
أالف ششجرة.
ولية تيارت التي تعت Èمنطقة غابية بامتياز
ول سصيما ا÷هة الشصرقية ،ومن ب Úالفعاليات
التي سصاهمت ‘ التشصج Òا◊ماية اŸدنية
التي “كنت من غرسس آالف األشصجار ،وكذا
مصصالح الغابات .أاما وا‹ ولية تيارت فقد
نظّم حملة تشصج Òأاشصرف عليها شصخصصيا
قادته ا ¤سصد بن خدة الشصه Òالذي يزود
ع- -اصص- -م -ة ال -ولي -ة واŸدن اÛاورة ب -اŸاء
الشص- -روب ،وك- -انت ق- -ب- -ل- -ه- -ا م- -ن- -ط- -ق -ة سص -د
ال- -دح- -م- -و ÊاŸشص -ه -ور ب -اŸشص -ات -ل وغ -رسس
ال- -ب -ط -اط -ا ،وق -د ّ” غ -رسس آالف األشص -ج -ار
Ãشصاركة جميع فعاليات اÛتمع من ا÷هة
ا÷نوبية للوليةّ– ،قق منها غرسس آالف
الشصجار عن طريق مديرية الغابات بدائرتي
ع Úك- - -رمسس وف- - -رن- - -دة ،ح- - -يث ” غ - -رسس
الشصجÒات وتوزيع الشصجار على اŸؤوسصسصات
الÎب -وي -ة و الداري -ة ل -ت -م -ك Úك -وادره -ا م-ن
اŸسص -اه -م -ة ‘ ال -تشص-ج Òوا‹ ولي-ة ت-ي-ارت
الذي اشصرف على توزيع مفاتيح على 120
مسصتفيد من السصكنات بع Úا◊ديد “كن من
غرسس شصجرة امام اÛمع السصكا Êالذي
اسص- -ت- -ف- -اد أاه- -ل- -ه م- -ن اŸف -ات -ي -ح ،الشص -ج -رة
اŸغ -روسص -ة ت -ع -ت Èرم -زا ل -ل -غ-راسص-ة ورسص-ال-ة
ل Ó-ه -ت-م-ام ب-الشص-ج-رة .وق-د ت-ت-وق-ف ع-م-ل-ي-ة
ال -تشص -ج Òث -م ت -ع-اد ا ¤ال-نشص-اط ل-ك-ون زم-ن
الغراسصة قد توقف.

آإيت يفÁ Ïينة شسابة إقتحمت
إÛال إ’يكولوجي طوإعية

أاما ببلدية مدريسصة فقد “ّكنت الشصابة آايت
يفÁ Ïينة الشصابة النشصطة ‘ البيئة ،والتي
تنشصط بدار الشصباب منصصور احسصن والتي
أاحبت البيئة والشصجرة كما قالت ،ورغم أانها

فتاة غ Òأاّنها اقتحمت ›ال الشصجرة والبيئة
‘ وسصط ﬁافظ ،وهي أاول فتاة تتحمل
مسص -ؤوول -ي-ة ال-ب-ي-ئ-ة Ãدريسص-ة ،ح-يث ق-الت إان
ث -ق -اف -ة الشص-ج-رة وال-ب-ي-ئ-ة ك-انت ح-ك-را ع-ل-ى
الذكور وأارادت دخول هذا اÛال وبدأاته
حسصب تصصريحها من غرسس شصتيÓت ببيتهم
العائلي ثم تدرجت إا ¤أان اسصتطاعت الولوج
ا ¤جمعية تنشصط ‘ اÛال البيئي.
ث-ق-اف-ة الشص-ج-رة وال-ب-ي-ئ-ة واÙاف-ظ-ة ع-ليها
وكيفية اسصتغÓل وقت التشصج Òسصواء للزينة
او لÓسصÎزاق ألن هناك من يسصÎزق من
ال -تشص -ج ،Òوه -ي م -ه -ن -ة شص -ري -ف -ة وم -رب-ح-ة
وتسص -اع -د اي -ك-ول-وج-ي-ا ع-ل-ى ال-ت-وازن ال-ب-ي-ئ-ي
وتدخل البهجة وتطرد الكآابة عن ‡تهني
ال -تشص -ج .Òوحسصب اآلنسص -ة Áي-ن-ة ف-إان ع-ل-ى
ال-ع-نصص-ر األن-ث-وي اŸسص-اه-م-ة ‘ اÙاف-ظ-ة
على الشصجرة لكون الشصجرة رقيقة واألنثى
ب -رق-ت-ه-ا تسص-اع-د أاك Ìم-ن غÒه-ا ب-الع-ت-ن-اء
بالشصجرة ،و ⁄تخف اآلنسصة Áينة آايت يفÏ
إاع -ج -اب -ه -ا وشص -ك-ره-ا ل-دار الشص-ب-اب م-نصص-ور
احسص- -ن السص- -ي- -د مصص- -ط- -ف- -ى صص- -غ ،Òال- -ذي
سص -اع -ده -ا وشصّ-ج-ع-ه-ا ع-ل-ى ال-ول-وج ‘ ›ال
الخضصرار والنباتات ،وقالت Áينة إان بيتهم
العائلي ‡لوءا بالنباتات والخضصرار لكونها
تسصتغل وقت فراغها ‘ هذا اÛال وتبحث
ع-ن-ه ‘ ال-فضص-اءات ال-ث-ق-اف-ي-ة ،وأام-ن-ي-ت-ه-ا أان
تصص -ب -ح ﬂتصص -ة اي -ك -ول -وج -ي -ة وتسص -اع -د ‘
التوازن البيئي و–ارب كل ما يضصر بالبيئة،
ورغم اŸنطقة اÙافظة التي تعيشس فيها
غ Òأاّنها صصّممت أان تدخل هذا اÛال،
وخ Òدليل أانها سصاهمت ‘ تزيﬁ Úيط دار
الشصباب منصصورأاحسصن التي حقيقة هي –فة
خضصراء Œلب كل من مر بجانبها.
وÃن-اسص-ب-ة ال-ي-وم ال-ع-اŸي ل-لشص-ج-رة ،ط-ال-بت
اآلنسصة Áينة آايت يف Ïمن القائم Úعلى
التشصج Òأان ل ينشصطوا فقط مرة ‘ السصنة
وي -ظ -ه -رون ح -ب -ه -م ل -لشص -ج-رة ل-ك-ن ي-جب ان
ي -ك -تسص -ب -وا ث -ق -اف-ة ال-تشص-ج Òوي-ع-ت-ن-ون ع-ل-ى
الشصجرة طيلة السصنة ولو غرسس شصجرة ‘ كل
ب-يت ل-ل-زي-ن-ة وال-ت-م-ت-ع ألن الشص-ج-رة أاصص-بحت
صصديقة النسصان ،والصصديق ل يجب زيارته
مرة ‘ السصنة ول يجب التخلي عنه حتى ولو
سصقيه بشصربة ماء.
تيارت :ع ــ عمارة

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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الفيلم الّروائي السصويسصري «زمن آانا»

التظاهــــــــرة العاŸيــــــة «ذوق فرنسصــــــــا» ‘ طبعتهــــــا الثالثــــــة

حينما يجمع فنّ الطبخ ب Úالثقافة والدبلوماسشية

15

هل يصشمد ا◊بّ ‘ زمن اÛتمعات اŸادّية؟

’حد ،عرضس الفيلم السصويسصري «زمن
شصهد اŸعهد الفرنسصي با÷زائر العاصصمة ،أاول أامسس ا أ
آانا» ،وذلك ‘ إاطار ا’حتفال بأايام الفرانكوفونية من  19إا 25 ¤مارسس ا÷اريÃ ،شصاركة
سصفارات فرنسصا وكندا وسصويسصرا وكرواتيا وبولندا وبعثة والو - Êبروكسصل با÷زائر .يروي
ب رومانسصية على خلفية –و’ت سصياسصية
هذا الفيلم ،على مدى  90دقيقة ،قصصة ح ّ
’حداث اŸتسصارعة.
’نسصانية ‘ دوامة هذه ا أ
واقتصصادية واجتماعية ،وموقع القيم ا إ

اŸعهد الفرنسسي:
أاسسامة إافراح

انطلقت ،أامسس الثÓثاء ،الطبعة الثالثة Ÿبادرة «ذوق فرنسصا» ،التي سصتنتظم ‘ ا÷زائر و‘ كامل أانحاء العا .⁄وسصتعرف
التظاهرة ،التي تتزامن مع أايام الفرانكوفونية ،مشصاركة أاك Ìمن  2000طاٍه يقدمون أاشصهى الوجبات Ÿا يفوق  200أالف ضصيف ‘
القارات اÿمسس ،بهدف «تثم Úفن الطبخ الفرنسصي اŸصصنف ضصمن الÎاث العاŸي لليونسصكو» .وإا ¤جانب الطهاة ا÷زائريÚ
اŸشصارك ‘ Úالتظاهرة ،يقدم ثمانية من خÒة الطهاة الفرنسصيﬁ Úاضصرات ووجبات ‘ ﬂتلف اŸدن ا÷زائرية.

اŸعهد الفرنسسي :أاسسامة إافراح
قال سصف Òفرنسصا با÷زائر برنارد إاميي،
إان ه- -ذه اŸب- -ادرة ،ال -ت -ي أاط -ل -ق -ه -ا وزي -ر
اÿارج -ي -ة وال -ت -ن-م-ي-ة ال-دول-ي-ة ال-ف-رنسص-ي
اأ’سصبق لوران فابيوسس ،منذ ثÓثة سصنوات،
تأاتي عمÃ Óقولة اıتصس ‘ فن الطبخ
ب -ري -ا سص -اف -اري -ن ،ال -ذي ق -ال سص -ن -ة 1٨25
«مصص Òالشصعوب مرتبط بكيفية غذائها».
أاضصاف بأان فن الطبخ عنصصر رئيسصي ‘
التبادل ب Úا÷زائر وفرنسصا ،وأان اŸطبخ
ا÷زائ- - -ري وال- - -ف - -رنسص - -ي ي - -ت - -زاوج - -ان
ويتداخÓن أاك Ìمن أاي بلد آاخر ،وهو
راب - -ط يضص - -اف ل - -ل- -رواب- -ط اأ’خ- -رى بÚ
ال -ب -ل -دي -ن ،مشصÒا إا ¤أان ق-ط-اع ال-ف-ن-دق-ة
واإ’طعام قطاع هام ‘ التعاون الثنائي
بالنظر إا ¤اأ’همية التي توليها ا÷زائر
للسصياحة .كما اعت Èبأان فن الطبخ «يتزاوج
مع مهنة الدبلوماسصية» ،وأانه لغة عاŸية
من حيث قيم التشصارك والودية ،مسصتشصهدا
Ãا قاله أا’ن دوكاسس« :اŸطبخ الفرنسصي
هو مطبخ إانسصا .»Êكان اŸعهد الفرنسصي
با÷زائر العاصصمة قد اسصتضصاف ،سصهرة

أامسس اأ’ول اأ’ح - -دﬂ ،ت - -ل - -ف ال- -ط- -ه- -اة
ا÷زائ -ري Úوال -ف -رنسص -ي ÚاŸشص -ارك‘ Ú
ال -ط -ب-ع-ة ال-ث-ال-ث-ة م-ن «ذوق ف-رنسص-ا» ،وإا¤
ج -انب السص -ف Òال-ف-رنسص-ي ،سُصّ-ج-ل حضص-ور
سصفراء كل من سصويسصرا وكرواتيا وكندا
با÷زائر.
م- -ن ج- -ان- -ب- -ه ،أاث -ن -ى الشص -ي -ف ج -ون ب -يÒ
كزيراداكيسس ،الذي يÎأاسس وفد الطهاة
الفرنسصي ،Úعلى الطبخ ا÷زائري ومزاياه
ال-ع-دي-دة ،واŸواد ال-غ-ذائ-ي-ة ال-ت-ي ‚ده-ا
حاضصرة ‘ اŸائدة ا÷زائرية .أاما اÿباز
وا◊لواجي غايتان كوسصول فأاشصاد باهتمام
ا÷زائ- -ري Úب- -ا◊ف- -اظ ع- -ل- -ى اıاب- -ز
وت-فضص-ي-ل م-ن-ت-وج-ات-ه-ا الطازجة ‘ ،وقت
تشصهد فرنسصا انتشصار اŸنتوجات اŸصصّنعة
واسصعة التوزيع.
عن الطهاة ا÷زائري ÚاŸشصارك‘ Ú
ه-ذه ال-ت-ظ-اه-رة ،وال-ذي-ن اخ-ت-ارت-هم ÷نة
–ك -ي-م دول-ي-ة ،وسص-ي-ق-دم-ون وج-ب-ة عشص-اء
على الطريقة الفرنسصية ،نذكر مصصطفى
ج -راح ال -ذي سص -ي -ق -دم م -أادب -ة ال-عشص-اء ‘
مطعم «’÷Òيا» اŸشصارك للمرة الثانية،
وعبد ا÷ليل سصليما Êالذي يشصارك للمرة

قصصائـــــد «الهايكـــــو» وأانـــا

Œرب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة جدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدة
بقلم :رابح رزيق

«الهايكو» جنسس أادبي معاصصر ،ابتدعه ›موعة من شصعراء اليابان ،ثم ”
تبنيه ليكتب بأاغلب لغات العا ،⁄وهو عبارة عن قصصائد قصصÒة تتكون ‘
الغالب من ثÓثة أاسصطر مكثفة حسصيا ود’ليا ،وقد ارتبطت ‘ أاول اأ’مر
بالطبيعة أاÁا ارتباط ،بصصفتها قصصائد تنقل مشصهدا من الطبيعة كقفزة
ضصفدع ‘ بركة ماء أاو بزوغ خيوط الشصمسس أاول الفجر أاو غروبها أاو وصصف
بلورات الثلج اŸتجمدة أاو غÒها من اŸشصاهد الطبيعية اŸثÒة للحسس
ا’نسصا .Êلكن الهايكو ا ¤جانب طرحه ا÷ما‹ الصصوري يتأاسصسس أايضصا على
قوة اŸعنى ود’لة اللفظ واسصتخدام الرمز أايضصا.
لذلك فإان قصصيدة الهايكو تتكون من ثÓثة أاسصطر قد –مل ‘ طياتها معان
ثقيلة ومعبأاة –تاج ا ¤كث Òمن التأاويل والتفسص Òوعلى مسصتويات عدة.
‰وذج عن قصصيدة هايكو
ت-ت-ع-دد أاف-ه-ام ال-ن-اسس وت-خ-ت-ل-ف م-ن-ظ-ورات-ه-م ورؤواه-م ل-ل-نصصوصس الشصعرية،
والهايكو واحد منها ،وأ’نني -هنا ’ -أاريد أان أاتقمصس ذائقة أاي كاتب أاو
أازعم أانني فهمت مراده جملة وتفصصي Óارتأايت عرضس ‰وذج شصخصصي عن
قصصيدة هايكو ،كتبتها قبل مدة وسصأاحاول أان أاختصصر معانيها ‘ بضصع كلمات.
النموذج الشصعري هوالتا‹:
حريق ‘ ا◊قل
’ أاحد يسصرع
’نقاذ الفزاعة
إ
النصس يحمل صصورة شصعرية ظاهرها يعود بذهن القارئ ا ¤أايام ا◊صصاد ودخول
الصصيف أاو ما قبلهما بقليل ،صصورة حقل ‡تد من سصنابل القمح الذهبي ،تتوسصطه
فزاعة من القشس ،مهمتها تخويف الطيور وابعادها عن سصنابل القمح.
غ Òأان ا◊قل هنا قد أاعني به اÛتمع أاو اأ’سصرة أاو ا◊ي أاو أاي Œمع
انسصا Êوبشصري ،وأاما ا◊ريق فهو تعب Òعن الدراما ا’نسصانية واكتوائها بنار
ما ،سصواء كانت نار الفقر او نار ا÷هل أاو نار اليتم واŸعاناة واŸرضس أاو غÒ
ذلك ما يتÓطم ‘ صصدور الناسس من أاوجاع كاŸوج الهادر ،وأاما الفزاعة
فإانها تشص Òا ¤انسصان مكسصور مهموم مسصلوب ا’رادة ،يتم اسصتغÓله وتوجيهه
كاآ’لة و’ أاحد يتجهم عناء اأ’خذ بيده واخراجه من ما هو فيه.
نصس الفزاعة وحريق ا◊قل دعوة صصادقة للتعاون والÎاحم اإ’نسصا Êضصد
مظا ⁄ا◊ياة وأاوجاعها من أاجل اÓÿصس ا÷معي ،وصصدق نبي الرحمة
صصلى الله عليه وسصلم ‘ ا◊ديث الشصه‚« :Òوا و‚وا جميعا».

ال -ث -ال -ث -ة ،وذلك ‘ م -ط-ع-م «’غ-روت دي
سصافور» بالقرب من ا÷امعة اŸركزية،
وف -ا— ب -ن ع -رك -ات الشص -ي -ف Ãط -ع -م «’
فÒاندا» ‘ غابة اأ’قواسس ،وأاحمد قداشس
ال -ذي يشص -ارك ل -ل-م-رة ال-ث-ان-ي-ة ول-ك-ن ه-ذه
اŸرة ‘ م - -ط - -ع- -م «م- -ي- -دن- -ايت» ب- -دا‹
اب -راه -ي -م ،وع -ب -د ال -رزاق ج -وزي شص -ي -ف
اŸط- -ع- -م ا÷دي -د «ب -اردو» ،ومصص -ط -ف -ى
مشصري شصيف مطعم «أانÎاكت» با÷زائر
وسصط.
ي -حضص -ر ث -م -ان -ي -ة ط -ه-اة م-ن ا÷م-ع-ي-ة
ال-ف-رنسص-ي-ة ل-ل-ط-ب-خ ه-ذه التظاهرة ،بقيادة
الشص -ي -ف ج -ون ب -ي Òك -زي-راداك-يسس ،ح-يث
سص- -ي- -ق- -دم- -ون ﬁاضص- -رة ح- -ول اŸط -ب -خ
الفرنسصي ‘ ﬂتلف اŸعاهد الفرنسصية
با÷زائر ،إا ¤جانب تقد Ëوجبة عشصاء
بالتعاون مع طهاة جزائري ،Úإاذ يسصتقبل
حميد قارة وغيسصيبي موسصتي من مطعم
الفندق الراقي سصوفيتيل با◊امة غاردن
يسصتقبÓن جون بي Òكزيراداكيسس وفرانك
أاودو ،أام -ا ‘ ع -ن -اب -ة ،فسص -يسص -ت -ق-ب-ل أامÚ
م -نصص -ور ت -يÒي إاي -ن -و ‘ م -ط -ع -م ف -ن -دق
صصÈي ،و‘ قسص -ن -ط -ي -ن -ة ،يسص -ت-ق-ب-ل أامÚ

م -نصص-ور ب-ون-اب ،أاح-د ال-ف-ائ-زي-ن بÈن-ام-ج
التكوين «ذوق فرنسصا  ،»2016الشصيف يانيك
دوك ‘ ف- -ن -دق ن -وف -وت -ي -ل .و‘ وه -ران،
سص-ي-ك-ون ف-يصص-ل ح-ب-ي وي-وسص-ف ب-و’ل-ة ‘
اسص -ت -ق -ب -ال ج -ول -ي -ان ك -روي -غ ‘ م -ط -ع -م
«السص-ف-راء» ب-ف-ن-دق رواي-ال ،و‘ ت-ل-مسص-ان،
يسصتقبل حاج ميلود تو’ ،الشصيف بفندق
ال -ن -هضص -ة «رون -يسص -ونسس» وأاح-د ال-ف-ائ-زي-ن
بÈن -ام -ج ال -ت -ك -وي -ن «ذوق ف -رنسص -ا »2016
غايتان كوسصول وآا’ن دوكان.
بهذه اŸناسصبة أايضصا ،سصيسصتقبل السصف‘ Ò
إاقامة فرنسصا قرابة اÿمسص Úضصيفا Ÿأادبة
عشصاء يح ّضصرها شصيف اإ’قامة كريسصتوف
ديي الذي سصيعمل مع لودوفيك تومازو
ال -ق-ادم خصص-يصص-ا م-ن ف-رنسص-ا ،ك-م-ا ت-ق-دم
ال-ق-نصص-ل-ي-ت-ان ال-ع-ام-ت-ان ‘ عنابة ووهران
مأادبة عشصاء رفيعة اŸسصتوى.
كان وفد ا÷معية الفرنسصية للطبخ ،التي
أاسصسصها الشصيف أا’ن دوكاسس وطهاة آاخرين
سص-ن-ة  2010وت-ه-ت-م ب-نشص-ر ت-ق-ن-يات الطبخ
ال -ف -رنسص -ي ،ق -د اخ -ت -ار السص -ن -ة اŸاضص-ي-ة
›م- -وع- -ة م- -ن ال -ط -ب -اخ Úا÷زائ -ريÚ
الواعدين للقيام بÎبصس ‘ فرنسصا..

«زمن آانا» فيلم روائي من نوع الدراما
ال - -روم- -انسص- -ي- -ة م- -ن إاخ- -راج ك- -ري- -غ
زغلينسصكي ( 90دقيقة ،إانتاج ،)2016
ت -دور أاح -داث-ه ‘ ك-ان-ت-ون ن-وشص-ات-ي-ل
بسص- -ويسص -را ،ب 1917 Úو .1933ي-ق-ع
السص- -اع- -ات -ي الشص -اب ج -ون ‘ غ -رام
الشصابة الغامضصة آانا ،ويتزوج اإ’ثنان
وينجبان أاطفا’ ،وتعيشس اأ’سصرة ‘
ه-ن-اء وسص-ع-ادة ،ك-م-ا ت-ع-رف م-ؤوسصسصة
ج -ون ل -لسص -اع -ات ‚اح -ا وازده-ارا،
فيما يحاول السصاعاتي اخÎاع سصاعة
يد مقاومة للماء.
إا ¤حّد اآ’ن فكلّ شصيء عادي..إا¤
أان تبدأا أاعراضس غريبة ‘ الظهور
ع-ل-ى آان-ا ،ال-ت-ي ت-كّ-ل-م ن-فسص-ه-ا وت-ق-وم
بتصصرفات أاقرب إا ¤ا÷نون .يرفضس
الزوج التسصليم باأ’مر ،فيما –اول
إايزابيل ،صصديقة آانا اŸقربة ،إاقناعه
Óمراضس العقلية
بإادخالها مصصحّة ل أ
للتداوي ،وهو اأ’مر اŸسصتحيل بدون
موافقة كتابية من الزوج.
إاذا نظرنا إا ¤العنوان« ،زمن آانا
»LE TEMPS D’ANNA

‚ده ي -رت -ب -ط ارت -ب-اط-ا وث-ي-ق-ا
Ãجريات القصصة ،ويعكسس إا ¤درجة
بعيدة اÙاور التي يعتمد السصيناريو
عليها .فكلمة «الزمن» أاو «الوقت» لها
د’لتان ‘ آان واحد ،فهي ترمز إا¤
ال -عصص -ر ال -ذي ت -دور ف-ي-ه اأ’ح-داث،
والذي شصهد الكث Òمن ا’نقÓبات
وال -ت -ط -ورات ،اق -تصص -ادي -ا م-ن ح-يث
اأ’زمة العاŸية  ،1929أاو التحو’ت
السصياسصية مثل صصعود اليسصار وظهور
ا◊رك-ات ال-ن-ق-اب-ي-ة ،أاو ا’ج-ت-م-اعية
م - -ث - -ل اإ’شص- -ارة إا ¤ح- -ق- -وق اŸرأاة،
وال -ع-ل-م-ي-ة ع-ل-ى غ-رار ت-ط-ور دراسص-ة
اأ’مراضس النفسصية .كما ترمز كلمة
«الوقت» إا ¤السصاعة ،فالزوج جون
سص -اع -ات -ي وي-ح-اول إاح-داث ث-ورة ‘
هذه الصصناعة من خÓل اخÎاعه،

Óطفال Ãسصرح باتنة ا÷هوي
لضصمان الفرجة واŸتعة ل أ

عـ ـ ـ ـروضض مسشرحي ـ ـ ـ ـ ـ ـة خـ ـ ـ ـ ـ ـÓل عطلـ ـ ـ ـ ـ ـة الّربيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع

جّددت خشصبة مسصرح باتنة اŸوعد
مع العروضس اŸوجهة لفئة
’طفال من خÓل بر›ة عرضس
ا أ
13عرضصا مسصرحيا من توقيع07
جمعيات و 06تعاونيات من 11
و’ية من الوطن ،وينظم مسصرح
باتنة ا÷هوي لÓأيام الربيعية
Ÿسصرح الطفل كل سصنة مراهنا على
Óطفال
ضصمان الفرجة واŸتعة ل أ
من خÓل اختيارها لعروضس
مسصرحية تتوفر على جميع
اŸعاي ÒاŸرتبطة أاسصاسصا Ãسصرح
’خ Òيحمل ‘
الطفل كون هذا ا أ
فحواه رسصائل تربوية أاخÓقية
وإانسصانية.
وم -ن أاب -رز ال -ع -روضس ال-ت-ي سص-يسص-ت-م-ت-ع ب-ه-ا
اأ’طفال «حكايات العا »⁄من إانتاج التعاونية
ال-ث-ق-اف-ي-ة ل-ع-ري-ن-ي ال-درام-ية باتنة ،وعرضس
«مسصلك النقاء» للجمعية الثقافية الشصمعة
لفنون العرضس Ÿدينة ع Úالتوتة ،إاضصافة
إا 05 ¤فرق من الغرب ا÷زائري Áثلون 05
و’يات.
وم -ن ه -ذه ال -ع -روضس «ال -ط -ف-ل اŸغ-رور»
÷معية الفنون الدرامية ابن الشصعب Ÿدينة

وصصناعة السصاعات هي رمز من رموز
الصص-ن-اع-ة السص-ويسص-ري-ة ال-ب-ل-د اŸن-تج
لهذا الفيلم.
أاما ظهور آانا ‘ العنوان ،ففيه د’لة
على ﬁورية اŸرأاة ‘ هذه القصصة،
أ’نها رمز ا◊ب والعطاء والتضصحية،
كما أانها ضصحية سصوء الفهم خاصصة إاذا
ما تعلق اأ’مر Ãرضس نفسصي تصصاب
به.
إا ¤جانب قصصة ا◊ب ‘ حد ذاتها،
يحاول هذا الفيلم معا÷ة الكث Òمن
ال -قضص -اي -ا ك -م -ا ذك -رن -ا ،اق-تصص-ادي-ة،
سصياسصية ،فكرية ،اجتماعية ،وحتى
ع-ل-م-ي-ة..وي-دف-ع-ن-ا إا ¤طرح إاشصكالية
حة :هل هذه القضصايا والتسصاؤو’ت
مل ّ
هي رهينة العصصر الذي تدور فيه
أاح- -داث ال- -قصص -ة ،أام أان -ه -ا م -ا ت -زال
صصا◊ة وﬁيّنة إا ¤وقتنا هذا؟
ع-ل-ى سص-ب-ي-ل اŸث-ال ،ن-ظ-ر اÛت-م-ع
ح -ي -ن -ذاك إا ¤إاصص -اب -ة آان-ا ب-ان-فصص-ام
الشص-خصص-ي-ة أاو السص-ك-ي-زوف-ري-ن-ي-ا ب-أان-ه

ضصرب من ا÷نون ،فهل تطورت هذه
النظرة و“اشصت مع فتوحات علم
ال- -ن -فسس ا◊ديث ،أام أان -ه -ا م -ا ت -زال
ﬁافظة على نفسس الصصور النمطية
والكليشصيهات على الرغم من مرور
قرابة قرن من الزمن؟
نفسس التسصاؤو’ت تطرح نفسصها فيما
ي- -ت- -ع- -ل -ق ب -ح -ق -وق اŸرأاة ،وح -ق -وق
ال- -ع- -م -ال ،وال -ت -ع -ام -ل م -ع اأ’زم -ات
ا’ق-تصص-ادي-ة..أام-ا ا’سص-ت-ف-ه-ام اأ’كÌ
غموضصا ،فهو اŸتعلق بهذه العÓقة
العاطفية القوية ب Úهذين الزوج،Ú
ال -ل -ذي -ن يسص -ع -ى ك ّ-ل واح -د م -ن -ه-م-ا
ب-ال-تضص-ح-ي-ة ب-ن-فسص-ه م-ن أاج-ل سصعادة
الثا..Êإاذا كانت القضصايا اأ’خرى ما
تزال ّﬁينة ‘ واقعنا اŸعيشس ،فهل
ا◊ب بصصورته الرومانسصية ما يزال
م- -وج -ودا ،أام أان عصص -رن -ا اŸصص -ب -وغ
باŸادية وتسصطيح اŸشصاعر واأ’فكار
ج - - -ع - - -ل م - - -ن قصصصس ا◊ّب ›ّرد
يوتوبيا أاو حكايات ما قبل النوم؟

«رجل ومسصرحان» Œربة سصينمائية
ﬁلية رائــــدة بسصـــــوق أاهـــــراسس

الفيلم قريبا ‘ الّطبع ـ ـة الـ 12
للمهرجان اإلفريقي Ãدغششقر
أافاد اıرج جوامع عيسصى ورابح سصليما Êدخولهما Ÿهرجان
ا’فريقي Ãدغشصقر من خÓل الفيلم القصص« Òرجل
’فريقي ‘ طبعته الـ  12للفيلم
ومسصرحان» اŸهرجان ا إ
القصص Òالذي سصتحتضصنه أانتاناناريفو عاصصمة مدغشصقر.
التظاهرة التي سصتنظم ‘ الفÎة من  21أابريل اŸقبل إا¤
’ك Èبالنسصبة للفيلم القصص Òبإافريقيا،
غاية  29منه تعد ا أ
حيث سصتشصارك فيها  20دولة إافريقية على غرار ا÷زائر
واŸغرب والسصنغال وكينيا وجنوب إافريقيا وما‹ وزمبابوي
والكامÒون ومدغشصقر ،وذلك Ãجموع  30فيلما قصصÒا.

سسوق أاهراسس :صسحراوي ــ ح

مغنية و’ية تلمسصان ،وعرضس «نعمان وغباء
مرجان» ÷معية اأ’مل للنشصاطات الشصبابية
لو’ية تيارت ،و»البطلة يابوسصة» للتعاونية
الثقافية فن بÓدي لوهران ،إاضصافة لعروضس
أاخ-رى م-ت-ب-ق-ي-ة سص-ت-ق-دم-ه-ا ف-رق-ا مسصرحية
أاخ -رى سص -تسص -ع-ى إ’سص-ع-اد اأ’ط-ف-ال ‘ ه-ذه
ال-ع-ط-ل-ة م-ن-ه-ا «ال-ع-رب-ة السص-ع-ي-دة»÷ ،معية
أاورل -وك -ان ل -ل -ف -ن اŸسص -رح -ي و»ال -ع-رائسس»

Ÿدينة العلمة و’ية سصطيف ،وعرضس آاخر
«ع-مÓ-ق ‘ اŸدرسص-ة» ل-ل-ت-ع-اون-ي-ة ال-ثقافية
أافكار وفنون.
ويحرصس مسصرح باتنة ا÷هوي أان تكون هذه
اأ’ي -ام اŸسص -رح-ي-ة ان-طÓ-ق-ة ج-ادة ل-ت-ث-مÚ
و–سص Úالذوق ،وكذا إاثراء فاعلية حواسس
الطفل.

باتنةŸ :وشسي حمزة

من تنظيم مديرية التّربية باŸدية

مسشابقة اÿط العربي
لتÓميذ اŸدارسض

أاط -ل -قت أامسس م -دي -ري -ة الÎب -ي -ة ب -و’ي-ة
اŸدي-ة ال-ورشص-ة ال-وط-ن-ي-ة اŸدرسص-ي-ة ال-ث-امنة
ل -ل -خ -ط ال -ع -رب-ي وال-زخ-رف-ة ،ب-دار ال-ث-ق-اف-ة
حسص -ن ا◊سص -ن -ي ،ت -ت -ب -ع -ه -ا ع -ل -م -ي -ة ت-ق-ي-ي-م
مسص-اب-ق-ة اŸع-رضس م-ن ط-رف ÷ن-ة ال-ت-حكيم،
م -ع ت -ن-ظ-ي-م ورشص-ة ت-ك-وي-ن-ي-ة ح-ول أاسص-اسص-ي-ات
اÿط ال-ك-و‘ اŸرب-ع ل-ف-ائ-دة تÓ-م-ي-ذ وت-لميذات
ال -و’ي -ات اŸشص -ارك -ة م -ن ط-رف أاسص-ات-ذة الÎب-ي-ة
ال -ف -ن -ي -ة ،إا ¤ج -انب اق -ام -ة ح -ف -ل ف-ن-ي سص-اه-ر ع-ل-ى
شصرفهم بثانوية خديجة بن ريويسصي.

اŸدية :م ــ أام Úعباسس

حسصب ﬂرجي الفيلم القصص« Òرجل ومسصرحان» فإاّنه مرشّصح ضصمن
اŸسصابقة الرسصمية لنيل جائزة «أاحسصن فيلم» وجائزة أاحسصن دور رجا‹
للممثل طارق عÎوسس ،الذي يلعب دور البطولة ‘ هذا الفيلم القصص.Ò
الفيلم الذي يسصتغرق عرضصه  27دقيقة على ‡ثل Úمن اŸسصرح ا÷هوي
لسصوق أاهراسس على غرار نذير حزام وعلي تونسصي وزه ÒعÎوسس وﬁمد
زعروري والطفÓن رحيق ويوسصف عÎوسس.
ويعالج هذا الفيلم مكانة الفنان ‘ ›تمع ’ يبدي أاي إاهتمام Ÿهنته،
وذلك من خÓل قصصة طارق اŸتعدد اŸواهب واŸولع باŸسصرح ،والذي
بعد أان اشصتغل ‘ عديد اÛا’ت يقرر أان يجعل من هوايته مصصدر رزقه
غ Òمبال بانتقادات الناسس.
وأاوضصح ذات اıرج بأان هذا الفيلم الذي ” تصصوير مشصاهده ب Úعنابة
وسصوق أاهراسس يتناول بطريقة ذكية تطلعات وتسصاؤو’ت الفنان اŸعاصصر
اÙتار ب Úالرغبة ‘ مواصصلة أاحÓمه وضصرورة تلبية إاحتياجات أاسصرته.
” عرضصه أ’ول مرة ‘ اŸسصابقة
وذكر بأان فيلم «رجل ومسصرحان» ّ
ال -رسص -م-ي-ة Ÿه-رج-ان ع-ن-اب-ة اŸت-وسص-ط-ي ‘ سص-ب-ت-م ،2016 Èوشص- - -ارك ‘
مهرجان «كينوسصمنا» بروسصيا البيضصاء وكذا ضصمن سصوق أافÓم دبي الدو‹
(ديسصم.) 2016È
ويحكي هذا الفيلم اŸسصتوحى من قصصة واقعية لشصاب دفعه حلمه أان يجعل
من اŸسصرح مهنة له على الرغم من النظرة السصلبية للمجتمع Œاه هذه
اŸهنة باعتبارها ’ تضصمن عيشس كر Ëليصصر عÎوسس بطل الفيلم على
مواصصلة كفاحه متحديا حتى أافراد عائلته ،وهو ما حتّم عليه اللجوء إا¤
امتهان أاعمال بسصيطة على غرار ميكانيكي.

ألثÓثاء  21مارسش  2٠1٧م ألموأفق لـ  22جمادى ألثانية 1٤٣8هـ

…OÓ` ` ` ` ` H ÜÉ` ` ` ` ` Ñ°T

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

hófÉeQG ÚeGC

17
ألعدد

1٧2٩٠

عــــــ
ـ
ـ
ـ
ا
ر
ض
ض
‘ حوار مع أازيــــــاء
““ا
لشصعب““:

اقتحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت عال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم اŸوضشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
وا÷مـ ـ ـال ع ـ ـن قناعـ ـ ـة وح ـ ـ ـب
^ التكوين ا÷يد يجعل الششاب أاك Ìثقة بالنفسس
أام Úارماندو عارضض أازياء مقيم با÷زائر العاصصمة ،طالب جامعي سصنة أاو ¤دكتوراه شصعبة
حقوق بجامعة ا÷زائر ،يبلغ من العمر  26سصنة.
يؤوكد ‘ هذا ا◊وار الذي خصض به ““الشصعب““ ،أانه اقتحم عا ⁄اŸوضصة وا÷مال عن قناعة وحب،
مشصÒا إا ¤أانه يطمح إا ¤مواصصلة مشصواره بكل ثقة وإارادة لتحقيق طموحاته اıتلفة ،معتÈا أان
لزياء ‘ ا÷زائر Áلكون مسصتوى لبأاسض به ينقصصهم الدعم والتشصجيع.
عارضصي ا أ

حاورهﬁ :مد مغÓوي
«الشص- -عب““ :ك- -ي- -ف اق- -ت- -ح- -مت م- -ي- -دان
لزياء ،وما الذي جذبك لهذا
عرضض ا أ
اÛال؟
^ أام Úأارم- -ان -دو :ه- -و ح- -ل -م ك Èم -ن -ذ
أل- -ط- -ف- -ول- -ة ،ح- -يث ك- -نت أعشص- -ق أŸوضص -ة
وأأ’ن- -اق- -ة وأ÷م -ال ف -ا‚ذبت ن -ح -و ه -ذأ
أŸيدأن ،وكانت أمنيتي أن أصصبح عارضش
أزياء ناجح ومشصهور ،وأ◊مد لله أسصتطعت
ألوصصول إأ ¤هذأ ألهدف ،ألذي  ⁄يكن
ليتحقق لو’ دعم أفرأد ألعائلة وأأ’صصدقاء
وأل -زم Ó-ء ،وه -م أل -ذي -ن وق -ف-وأ م-ع-ي م-ن-ذ
خ- - -ط- - -وأت - -ي أأ’و ،¤وك - -ان - -وأ مشص - -ج - -عÚ
ومسصاندين ‹ ‘ كل ألظروف وأأ’وقات
و‘ كل مرة يخÈو Êبأانه بإامكا Êألنجاح
وألعمل كعارضش أزياء ،وكل هذأ زأد Êثقة
وشصجاعة لولوج هذأ ألعا ⁄بكل حب وقناعة ‘
سص- - -ن ألـ ،18ف- -ان- -ط- -ل- -قت م -ع أفضص -ل أل -وك -ا’ت
أŸتخصصصصة على مسصتوى مدينة وهرأن ““أدأ درË
أج -نسص-ي““ ،أل-ت-ي ف-ت-حت ‹ أب-وأب أل-ت-أال-ق وأل-ن-ج-اح،
ح -يث ق -دمت ع -روضص -ا ﬂت -ل -ف -ة ب-ك-ل م-ن أ÷زأئ-ر
ألعاصصمة ووهرأن بشصكل جيد ،رغم أن بدأياتي
كانت نوعا ما صصعبة بسصبب غياب ثقافة

أŸوضصة ،لكن أÓŸحظ ‘ ألسصنوأت أأ’خÒة أن هذه
أل -ث -ق -اف -ة ب -دأت ن-وع-ا م-ا ‘ أ’ن-تشص-ار م-ع ت-غ Òن-ظ-رة
أ÷زأئري Úلهذأ أÛال.

تعاملت مع ألعديد من أفضصل مصصممي أأ’زياء ،منهم
كر Ëكديد وسصم Òبا وأيدين بلمهدي وكمال تومي..
ألخ

هل حصصلت على تكوين مع Úقبل ولوجك عا⁄
اŸوضصة؟

لزياء ‘ ا÷زائر؟
كيف ترى مسصتوى عارضصي ا أ

^ أكيد أ’ن ألتكوين له أهمية قصصوى ‘ أي ›ال،
ونفسش ألشصئ ينطبق على عا ⁄أŸوضصة ،فمن ألضصروري
أ◊صصول على تكوين وتدريب جيد يجعلك أك Ìثقة ‘
ألنفسش وبالتا‹ –قيق ألنجاح أŸطلوب .هناك من
يرى أن ألنجاح ‘ هذأ أŸيدأن سصهل ومن أŸمكن جدأ
–ق -ي -ق ألشص -ه -رة ف -ي-ه ،ل-ك-ن ذلك غ Òصص-ح-ي-ح ف-اأ’م-ر
متوقف كما قلت على ألتكوين وكذلك حب مهنة عرضش
أأ’زياء.
ماهي النشصاطات والتظاهرات التي شصاركت فيها
داخل وخارج الوطن؟
^ كانت ‹ عدة مشصاركات ‘ تظاهرأت وطنية ودولية،
أبرزها أيام أŸوضصة ‘ أ÷زأئر ألعاصصمة وتظاهرة
““دزيري دور““ من تنظيم ›لة ““دزيريات““ ،أما على
ألصصعيد ألدو‹ فشصاركت ‘ تظاهرة لعرضش أأ’زياء
بفرنسصا.
لزي-اء ال-ذي-ن ت-ت-ع-ام-ل م-ع-ه-م
م-ن ه-م مصص-م-م-و ا أ
سصواء ‘ ا÷زائر أاو اÿارج؟

^ أعتقد أن عارضصي أأ’زياء ‘ أ÷زأئر Áلكون على
ألعموم مسصتوى ’بأاسش به يصصطدمون ‘ ألكث Òمن
أأ’ح -ي -ان Ãشص -ك -ل غ -ي -اب وك-ا’ت م-ت-خصصصص-ة ‘ ه-ذأ
أÛال.
يوجد ألكث Òمن ألشصباب لديهم رغبة ‘ أقتحام عا⁄
عرضش أأ’زياء ،لكنهم مÎددون بسصبب نظرة أÛتمع
إأ ¤هذأ أŸيدأن وغياب ثقافة أŸوضصة وأ÷مال ،مع
عدم وجود ألتحفيزأت ألكافية من طرف أŸتخصصصص.Ú
م- -ا رأايك ‘ مسص- -ت- -وى ال- -نشص- -اط- -ات ال- -ت- -ي ت- -ق -ام
با÷زائر؟
^ ’ ن -ن -ك -ر أن أل -ت -ظ -اه -رأت وأل-نشص-اط-ات ‘ أ÷زأئ-ر
متعددة ومتنوعة ،لكنها تبقى ضصعيفة نوعاما ،وهذأ
ي- - -ع- - -ود إأ ¤ن- - -قصش أ’حÎأف- - -ي- - -ة ون- - -قصش أŸم- - -ولÚ
وأإ’مكانيات ألتي تسصمح بنجاح ألعروضش.
لزياء الناجح حسصب اعتقادك؟
من هو عارضض ا أ
وماهو السصر ‘ تأالقك؟
^ عارضش أأ’زياء ألناجح ‘ رأيي هو ألذي يحب مهنته

و’ يعتÈها هوأية فقط ،ومع أأ’سصف هذه ألنظرة هي
ألسصائدة وسصط أغلب عارضصي أأ’زياء ‘ أ÷زأئر.
سصر تأالقي ‘ ميدأن أŸوضصة وعرضش أأ’زياء هو حبي
لعملي وشصخصصيتي ألطبيعية ،هذأ إأ ¤جانب Œربتي
ألطويلة .وباŸناسصبة أريد أن أؤوكد أن أ÷مال بالفعل
يصصنع ألنجاح ،لكن يبقى نسصبي ،أ’ن أ÷مال هو جمال
ألروح وألقلب.
ماهي طموحاتك وأاهدافك؟
^ هد‘ هو موأصصلة أ÷هد وألعمل ‘ هذأ أÛال بكل
ثقة من أجل ألنجاح أك ،Ìوتقد Ëأأ’فضصل وألوصصول
إأ ¤أأ’بعد وŸا ’ أصصبح مثال يحتذى به لدى أأ’جيال
ألصصاعدة.
ما هي النصصيحة التي Áكن أان تقدمها للشصباب؟
^ أهم نصصيحة أقدمها للشصباب هي أن يقوموأ بتحديد
أأ’هدأف مع بدأية ألطريق ‘ جميع أÛا’ت ،مع
أل - -ق- -ي- -ام Ãج- -ه- -ودأت ك- -بÒة ل- -ل- -وصص- -ول إأ– ¤ق- -ي- -ق
ألطموحات .وأدعو كل من يرغب ‘ ولوج عا ⁄أŸوضصة
وأ÷مال أن يقتحمه بحب وليسش لهدف كسصب أŸال
ف -ق -ط ،وأن ي -ه -ت -م -وأ ب -ك-ل ك-بÒة وصص-غÒة ت-خصش ه-ذأ
أÛال.
و‘ أأ’خ Òأشصكر جريدة ““ألشصعب““ على هذه أ’لتفاتة
ألطيبة.

شصارك كل من حسص Úحني أاسصتاذ جامعي بجامعة ا÷زائر  ،3وسصهيل مناصصر طالب بكلية القتصصاد بدا‹ إابراهيم وناشصط جمعوي ‘ ،ندوة التواصصل الفكري الشصبابي
العربي ببÒوت التي أانعقدت مؤوخرا ،قدما خÓلها اقÎاحات حول تعزيز العÓقات والروابط ب Úالشصباب العربي ‘ ظرف مضصطرب يعيشصه العا ⁄العربي– ،ركه قوى
خارجية وداخلية –ت تسصميات عدة وأاجندات ◊سصابات اŸصصالح والنفوذ.
لمة العربية والتعرف على طاقاتهم وقدراتهم الفكرية.
صصفحة ““شصباب بÓدي““ تتوقف عند نشصاطهما وتعرضض رؤويتهما Œاه التواصصل والتفاعل ب Úشصباب ا أ

سصهيل مناصصر ناشصط جمعوي:

حسص Úحني أاسصتاذ جامعي:

اŸسشتقب ـ ـل العرب ـ ـي يصشنع ـ ـه الششب ـ ـاب
أل-ظ-رف-ي-ة Ÿا يسص-م-ى ““أل-رب-ي-ع
لسص-ت-اذ ا÷ام-ع-ي حسصÚ
أاك-د ا أ
ألعربي““ ،شصأانها ‘ ذلك شصأان
حني لـ«الشصعب““ ،أان مشصاركته
أل -ه -ي-ئ-ات أإ’ق-ل-ي-م-ي-ة أأ’خ-رى
‘ ن- -دوة ال- -ت -واصص -ل ال -ف -ك -ري
مثل ›لسش ألتعاون أÿليجي
الشص -ب-اب-ي ال-ع-رب-ي ب-ال-ع-اصص-م-ة
وأ–اد دول أŸغ -رب أل -ع -رب-ي
ال - -ل - -ب- -ن- -ان- -ي- -ة بÒوت ،ك- -انت
Óسصف حÈأ على
ألذي بقي ل أ
إاي -ج -اب -ي -ة ل-ل-غ-اي-ة وه-ي ال-ت-ي
ورق وه- -ي- -ك- -ل ب Ó- -روح رغ- -م
لمة ‘
حملت عنوان ““وحدة ا أ
مرور أك Ìمن  28سصنة على
مواجهة الغزاة““ ،بحضصور 230
ت- -أاسص- -يسص- -ه ،م- -ع -ط -ي -ا أŸث -ال
شص - -اب - -ة وشص - -اب م- -ن  16دولة
بتجربة أ’–اد أأ’وربي ألذي
عربية ،مشصÒا أان ندوة هذا
ح -ق -ق ن-ت-ائ-ج ‡ت-ازة م-ق-ارن-ة
ال-ع-ام ع-رفت ت-زاي-دا م-لحوظا
بحدأثة تأاسصيسصه.
‘ ع- - - -دد اŸشص - - -ارك Úم - - -ن 60
وأسصتبشصر حني خÒأ بالشصباب
لو ¤إا¤
مشصاركا ‘ الندوة ا أ
ألعربي ،حيث ذكر أن أحتكاكه
 230مشص - - -ارك ‘ ال - - -ن- - -دوة
ب- -اŸشص -ارك Úألشص -ب -اب أل -ذي -ن
السص -اب-ع-ة ،ك-م-ا ا◊ال م-ع ع-دد
التواصصـــــــــل
Áثلون ﬂتلف ألدول ألعربية،
ال- -دول اŸشص- -ارك- -ة م -ن  9دول
سص-نة  2010إا 16 ¤دول-ة عام حلقــــــة مفصصليــــــة ‘ جعله يقتنع بأان مسصتقبل ألدول
ألعربية سصيكون مشصرفا ،قياسصا
.2017
العمـل العربــــــــي
Ãا ’حظه من مسصتوى رأقي
وذك -ر ح -ن -ي ب-ال-دور أل-ذي ت-ل-ع-ب-ه
اŸشصـــــــــÎك
ووع -ي وه -م-ة ع-ال-ي-ة وم-ع-رف-ة
أل-دب-ل-وم-اسص-ية أ÷زأئرية خارجيا
دق- -ي- -ق -ة ب -ك -ل صص -غÒة وك -بÒة
‘ تسص- -وي- -ة أل -قضص -اي -ا ألسص -اخ -ن -ة
ودعوتها إأ ¤ألوحدة ألعربية ،مضصيفا أنه ألح على ت-خصش أل-قضص-اي-ا أل-ت-ي ت-ع-ن-ي أل-ب-ل-دأن أل-ع-ربية لدى
ضصرورة إأعادة أ’عتبار لهيئة جامعة ألدول ألعربية ،هؤو’ء ألشصباب ألعربي ،ألذين سصيسصتلمون مشصعل
قياسصا بالدور أإ’يجابي ألذي Áكن أن تلعبه ‘ أل -ق-ي-ادة ’ ﬁال-ة مسص-ت-ق-ب ،Ó-وه-م أل-ذي-ن ت-ع-ه-دوأ
سصبيل تبني أ’نشصغا’ت وأŸشصاكل ألتي تعا Êمنها خÓل ألندوة ـ حسصب حني ـ بإاعادة ألدور ألريادي
ﬂت -ل -ف أل -دول أل -ع -رب -ي-ة ،خ-اصص-ة ب-ع-د أل-ع-اصص-ف-ة للدول ألعربية على ألصصعيد ألدو‹.

الششباب واع بالتحديات التي يواجهها العا ⁄العربي
اأك -د سص -ه -ي-ل م-ن-اصص-ر ط-الب ج-ام-ع-ي ب-ك-ل-ي-ة
الق - -تصص - -اد ج - -ام- -ع- -ة ا÷زائ- -ر  3وناشصط
ج -م -ع -وي ،اأن اح -ت -ك -اك -ه بشص -ب -اب ﬂت -ل-ف
الدول العربية سصمح له مÓحظة اأن هناك
وع -ي -ا ل -دي -ه-م ب-ال-ت-ح-دي-ات ال-ت-ي ي-واج-ه-ه-ا
الوطن العربي ‘ ﬂتلف اÛالت ،لسصيما
اıططات ا÷هنمية التي تهدف لإضصعاف
دوله وتفتيت ›تمعاته ع Èضصرب هويته
واإفسصاد اأخÓقه الأصصيلة وعاداته ا◊ميدة
وم - -ك - -ارم - -ه اŸت - -ع - -ارف - -ة واŸت - -وارث- -ة عÈ
الأج- -ي- -ال ،م- -ن اأج- -ل اسص- -ت- -ن- -زاف ث- -روات -ه
واسص -ت -ق-ط-اب ك-ف-اءات-ه ال-ع-ل-م-ي-ة ،مسص-ت-غ-ل-ة
تذمرها من واقعها الجتماعي الضصعيف.
وق -ال م -ن -اصص -ر أن -ه ’ح-ظ خÓ-ل ن-دوة أل-ت-وأصص-ل
ألفكري ألشصبابي ألعربي ببÒوت أن ألعديد من
ألشص -ب -اب أل -ع -رب -ي شص -غ -وف وم -ت -ط-ل-ع ل-ل-ن-ظ-ر أإ¤
ألتحديات ألتي توأجه أ’أمة ألعربية ‘ ﬂتلف
أÛا’ت ،ب -ن-ظ-رة ألشص-اب أŸن-ف-ت-ح أل-ذي ي-ع-يشش
عصصره ويفكر ‘ أŸسصتقبل وÁلك تصصورأ معقو’
ل -ه م -ت -ط -ل -ع -ا أإل -ي -ه ب -روح شص-خصص-ي-ت-ه أÙاف-ظ-ة
ألضصاربة ع Èجذور تاريخه أÛيد مشصÒأ أن
ألتعاطي مع ﬂتلف ألتحديات ألتي توأجه أ’أمة
ألعربية ونزع ألقابلية لنفاذها فيه ’بد أن يكون
باأسصاليب وطرق مبتكرة وعلمية حديثة تزأحم ما
يسصتهدفها من ﬂططات وتدفع نحو بناء أإنسصان
يعلم جيدأ جوأب أسصئلة ““من هو““ و« أين هو““ و«أإ¤

Áكنكم مشصاهدة فيديوهات ““ الشصعب““ على موقع ا÷ريدة أاو على الرابط التا‹:
www.youtube.com/journalechaab

أين““ هو ،هذأ أ’إنسصان ،يريد ألتّوجه.
و أضصاف مناصصر أن روؤية ألتحديات ألتي توأجه
أ’أمة تكمن ‘ ألنظرة ألوأقعية أŸتعلقة بالسصÒ
ألعام ◊ياة ألشصباب ومدى أ’سصتجابة Ÿتطلباتهم
أليومية و–سص Úظروفهم وأإيجاد أك Ìفرصش لهم
‘ أ◊ي -اة أل -ع -ام -ة وأإشص -رأك -ه-م ‘ أت-خ-اذ أل-ق-رأر
وألعمل على تنمية قدرأتهم.
وي -ع -ت -ق -د م -ن-اصص-ر أن أÿط-وة أ’أو ¤أل-ت-ي ي-جب
مرأعاتها ‘ مسصاألة ألدور ألذي ينبغي أن تقوم به
فئة ألشصباب لتحقيق طموحات ألشصعوب ألعربية
‘ أل -وح -دة وأل -تصص -دي ل -ك -ل ﬁاو’ت أل -تشص-ت-يت
وألتفتيت ،هي تكثيف حركة ألوعيّ ‘ أوسصاط
ألشصباب وألناشصئة Ãا يلبّي أ’إجابة حول ألعديد

من أ’أسصئلة ألتي قد تدور بخلد أي فرد ومعرفة
““حقيقة قوتنا وعظمتنا وألعمل على أسصتنهاضش
ذلك أل-ع-مÓ-ق أل-ن-ائ-م ب-دأخ-ل-ن-ا ‘ وسص-ط ›ت-م-ع
طغت فيه ألسصلبية وأ’أفكار ألقاتلة ،ف Óيعقل لنا،
على سصبيل أŸثال ،كشصباب جزأئري أن نتناسصى
ت -اري -خ ث -ورة ›ي -دة وتضص -ح -ي-ات م-ل-ي-ون ونصص-ف
مليون شصهيد ضصحوأ بالغا‹ وألنفيسش من أجل
عزة وسصوؤدد وعلياء هذأ ألوطن لياأتي أليوم أيّ
شصاب من أÛتمع وبكل بسصاطة ليضصرب كل ذلك
ألتاريخ عرضش أ◊ائط ويسصب وطنه ويتذّمر منه
وي -تشص -اءم وي -نشص -ر ألسص-ل-ب-ي-ة وأ’إح-ب-اط ‘ ن-ف-وسش
أقرأنه بدل أن يكون أإيجابيا وينخرط ‘ ألعمل
ويبد أ باإصصÓح نفسصه ويسصتنهضش ألعمÓق ألنائم
بدأخله لينفع بلده ويسصاند أ÷هود أÒÿة لدولته
‘ ﬂتلف أÛا’ت ع Èأ÷معيات وأÛتمع
أŸد.““Ê
أما على أŸسصتوى ألعربي فاأشصار مناصصر أنه ’بد
للشصباب أن يحمل هّم أÛتمعات ويكون أإيجابيا،
ح- -ام Ó- -أآم- -ال وط- -م- -وح- -ات أوط- -ان- -ه وشص -ع -وب -ه
ومنخرطا ‘ أ◊ياة ألعامة على مسصتوى ألدول،
ألذي من شصاأنه ـ حسصب مناصصر ـ خلق حركية
أإي-ج-اب-ي-ة ع-ل-ى مسص-ت-وى أل-وط-ن أل-ع-رب-ي وتسص-هيل
تقريب وجهات ألنظر وتشصبيك أ÷هود وخلق جّو
حوأر حقيقي للتكاتف وألتعاون لنزع أي قابلية
لتشصتيته وتفتيت ›تمعاته ودوله أŸصصونة بفضصل
ي شصبابها.
وع ّ

صصفحـــة شصباب بÓدي علـــى الفايــــسض بـــوك :
www.facebook.com/chababbeladi

á°VÉjQ

الثÓثاء  21مارسس  2017م
الموافق لـ  22جمادى الثانية 143٨هـ

جـــدل كب ÒخــــÓل أاشسغــــال ا÷معيـــة العامــــة

انتخـ ـاب خـ ـÒالدين زطشس ـ ـي رئيسس ـ ـا جديـ ـ ـدا «للفـ ـ ـ ـاف»
انتخب خÒالدين زطشسي رئيسسا جديدا «للفاف» خلفا Ùمد روراوة اŸنتهية عهدته بعدما نال ثقة  ٦4صسوتا مقابل  ٣5صسوتا بـ «ل» من
أاعضساء ا÷معية العامة خÓل أاشسغال ا÷معية العامة النتخابية التي جرت ،أامسسÃ ،ركز سسيدي موسسى.

عمار حميسصي

 ⁄يجد رئيسس نادي بارادو أاي صشعوبة
‘ حسشم ا’نتخابات لصشا◊ه باأ’غلبية،
رغ - - -م ا÷دل ال - - -ذي حصش - - -ل ق - - -ب - - -ل
ا’نتخابات ،بعد تأاجيلها ثم إاعادة تثبيت
ت -اري -خ إاج-رائ-ه-ا ،وه-و م-ا ج-ع-ل ا÷دل
يزداد من يوم آ’خر.
كانت بداية أاششغال ا÷معية العامة على
وق -ع ج -دل ك -ب Òح -ول ق -ان -ون -ي -ة ÷ن-ة
الÎشش-ي-ح-ات ،خ-اصش-ة ب-ع-د ت-أاك-د غ-ي-اب
رئيسشها علي باعمر وهو ما جعل البعضس
يششكك ‘ مصشداقية ÷نة الÎششيحات.

أاثناء تغطيتها أاشسغال
ا÷معية العامة النتخابية

صسعوبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات ك ـ ـ ـ ـبÒة
واجهت وسسائل اإ’عÓم
Ãركز سسي ـ ـدي م ـ ـوسسى

رئ -يسش -ا ل -ل -ج-ن-ة الÎشش-ي-ح-ات ،وب-ال-ت-ا‹
فغيابه أاو حضشوره هو أامر يخصشه وهذا
ما يؤوكد مصشداقية وقانونية ما نقوم به».
 ⁄ي -ك -ن ه -ذا ا÷واب ك -اف -ي-ا ب-ال-نسش-ب-ة
ل-ب-عضس أاعضش-اء ا÷م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة ،حيث
واصشلوا معارضشتهم فكرة غياب باعمر
وج-ددوا م-ط-ال-ب-ت-ه-م ب-حضش-وره وه-و م-ا
أاج Èحسش- -ان حّ- -م- -ار ع -ل -ى اŸط -ال -ب -ة
Ãواصش -ل -ة أاشش -غ-ال ا÷م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة ‘
إاطارها القانو.Ê

التصسويت السسري بدل رفع
ليدي
ا أ

خالفت ا÷معية العامة ا’نتخابية التي
ج -رت ،أامسس ،سش -اب -ق -ات -ه -ا ‘ ط -ري -ق-ة

التصشويت ،حيث كان ‘ السشابق يتم من
خÓل رفع اأ’يدي ،أاما أامسس فكان من
خ Ó-ل ا’قÎاع السش -ري وه -ي ال -ن-ق-ط-ة
الوحيدة التي ’قت موافقة ا÷ميع.
ويبدو أان أاعضشاء ا÷معية العامة كانوا
ﬁرج Úمن الرئيسس السشابق ،خاصشة أان
التصشويت برفع اأ’يدي يوضشح من صشّوت
بـ «نعم» أاو «’» ،أاما ‘ ا’قÎاع السشري
فاأ’مور تكون ‘ الكتمان وكل واحد
يعّبر عن رأايه بكل حرية.
وكان من اŸفروضس أان يتم أاخذ رأاي
ا÷معية العامة فيما يخصس ا’نتخاب
عن طريق ا’قÎاع السشري ،أاو من خÓل
رفع اأ’يدي ،وهو ما  ⁄يحدث ،لكن
حتى هذا اأ’مر  ⁄يلق أاي معارضشة من

أاعضشاء ا÷معية العامة.

لجماع ومدوار
زطشسي با إ
أاول اŸهّنئÚ

 ⁄تكن نهاية أاششغال ا÷معية العامة
كبدايتها ،حيث عرفت أاجواءً حميمية
ب Úرئ- -يسس «ال- -ف- -اف» ا÷دي -د زطشش -ي
وب-عضس أاعضش-اء ا÷م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة ال-ذين
كانوا من اŸعارضش ‘ Úالبداية ،خاصشة
مدوار الذي  ⁄يهضشم كيفية إاقصشائه من
طرف ÷نة الطعون.
ونال زطششي ثقة  64عضشوا من ا÷معية
العامة ،فيما عارضس ترؤوسشه ل–Óادية
 35وأالغيت  4أاصشوات .علما أان عهدة
زطششي اأ’وŸبية سشتنتهي ‘ .2020

البطولة الوطنية العسسكرية لكرة القدم داخل القاعة

انط ـ ـ ـ ـ ـÓق اŸنافسسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة – ـ ـ ـ ـ ـ ـت شسع ـ ـ ـ ـ ـ ـار
«التنـ ـ ـافسس الرياضس ـ ـي النزيـ ـه لرفـ ـع التحـ ـدي»

عانى الصسحافيون الذين
اŸكلفون بتغطية أاشسغال
ا÷معية العامة النتخابية
التي جرت ،أامسسÃ ،ركز
سسيدي موسسى ،صسعوبات
كبÒة ‘ ،ظل التضسييق
الكب Òالذي مورسس على
‡ثلي الصسحافة الذين عانوا
كثÒا من أاجل القيام
Ãهامهم.
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زطشسي يحدد اأ’ولويات ...والتكوين ‘ اŸقام اأ’ول
خ Òالدين زطشسي هو الرئيسس
لوŸبية
ا÷ديد للفاف للعهدة ا أ
ا◊الية ،الكل يتفق على أان الرؤوية
بالنسسبة لتسسي Òالكرة ا÷زائرية
سسوف تعرف تركيزا كبÒا على ملف
التكوين من خÓل مسسار زطشسي.

النجاح الكب Òالذي حققه ‘ مششروعه مع
نادي بارادو الذي أانششأاه ‘ عام  ،1994أاين
ارتقى ‘ سشلم اأ’قسشام ‘ زمن قياسشي إا¤
غاية الوصشول إا ¤القسشم الوطني اأ’ول ...إا¤
ج - -انب اأ’ك - -ادÁي - -ة اŸع - -روف - -ة بـ «مصش- -ن- -ع
الÓعب ÚاŸوهوب »Úزاده «ششهرة» ‘ إامكانية
إاعطاء اإ’ضشافة ا◊قيقية للكرة ا÷زائرية.
‘ أاول تصشريح له مباششرة بعد انتخابه على
رأاسس الفاف ،حدد زطششي اأ’ولويات ووضشع
التكوين على رأاسس القائمة ،مششÒا أان أاموال
ال- -ف -اف سش -وف ت -خصشصس إ’نشش -اء أاك -ادÁي -ات
لتكون اأ’رضشية ا◊قيقية للجيل القادم من
الÓعب Úالذين سشيسشتفيدون من خصشوصشيات
الكرة ا◊ديثة.
أاما بالنسشبة للمنتخب الوطني الذي تنتظره
م-واع-ي-د دول-ي-ة ،ف-إان ت-ع-ي Úال-ن-اخب ال-وط-ن-ي
ا÷ديد سشيكون ‘ غضشون  15يوما‡ ...ا

يعني أان اŸكتب الفيدرا‹ ا÷ديد له فكرة
عن ‡يزات اŸدرب القادم واÿصشوصشيات
التي يتمتع بها ‘ ،انتظار الدراسشة الدقيقة
ل -ك -ل اأ’م -ور اŸت -ع -ل-ق-ة رÃا ب-السش Òال-ذات-ي-ة
واتخاذ القرار.
الرئيسس ا÷ديد ل–Óادية ركز على أانه ’بد
م - -ن ا◊ف - -اظ ع - -ل- -ى خصش- -وصش- -ي- -ات ال- -ك- -رة
ا÷زائ-ري-ة ،اŸع-روف-ة ب-ال-ت-مريرات القصشÒة،
ح Úقال« :أاريد أان يكون للمنتخب الوطني
فلسشفته ‘ اللعب».
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،ف -إان ال -ب -ط -ول -ة ال -وط -ن -ي-ة
سشتتدعم من خÓل تعزيز التنظيم لدى اأ’ندية
‘ ›ال التسشي Òالذي يتمششى مع أاهداف
ا’حÎاف الذي يقدم التوازن اŸا‹ ويسشمح
Óن -دي -ة ال -ع -م -ل ‘ ظ -روف أاحسش -ن وت -ف -ي-د
ل -أ
ال Ó-ع -ب ‘ ÚالÎك-ي-ز ع-ل-ى ا÷انب ال-ف-ن-ي...
ل -ت -ك -ون اÙصش -ل -ة ت -رق -ي -ة مسش -ت-وى الÓ-عب
ا÷زائ -ري ﬁل -ي -ا ل-ي-م-ون اŸن-ت-خب ال-وط-ن-ي
ب -اسش -ت -م -رار ،ب -اإ’ضش -اف -ة إا ¤ا’ع -ت-م-اد ع-ل-ى
’ع -ب -ي -ن -ا ال-ذي-ن ي-نشش-ط-ون بصش-ف-ة خ-اصش-ة ‘
البطو’ت اأ’وروبية ،بالنظر إا ¤أانهم يلعبون
‘ أاندية كبÒة ويقدمون الكث Òمنذ سشنوات
للمنتخب الوطني.
Óششارة ،فإان خ Òالدين زطششي حيّا اŸكتب
لإ
السشابق برئاسشة روراوة على العمل الذي قام به.

أابرز ا◊اجة اŸلحة إا ¤توحيد عائلة كرة القدم ا÷زائرية

ي ـقÎح عف ـوا شسام ـ Óع ـلى الÓعـ ـب ÚواŸسسÒين اŸعاقبÚ

أاعلن الرئيسس ا÷ديد ل–Óادية ا÷زائرية
ل - -ك- -ر ال- -ق- -دم خ Òال- -دي- -ن زطشش- -ي ،أامسس،
◊ظات قليلة بعد انتخابه على رأاسس الهيئة
الفيدرالية أانه سشيقÎح على أاعضشاء مكتبه
ال -ف -ي -درا‹ ع-ف-وا شش-ام Ó-لصش-ال-ح الÓ-ع-بÚ
واŸدرب ÚواŸسشÒي - -ن ال - -ذي- -ن ت- -ع- -رضش- -وا
لعقوبات ﬂتلفة.
ويسش -ع -ى رئ -يسس ال -ف -اف ون -ادي ب -ارادو م-ن
خÓل هذه اÿطوة إاŒ ¤سشيد طموحاته
ال -ه -ادف -ة إا »¤ت -وح -ي -د ع -ائ -ل -ة ك -رة ال-ق-دم

ا÷زائرية» حسشب رأايه.
وأاضشاف اŸسشؤوول ا’أول للفاف قائ :Óأانا مع
توحيد صشفوف القوات الفاعلة ‘ كرة القدم
ا÷زائرية وسشأاعمل أايضشا من أاجل أان تقوم
اŸن-ظ-وم-ات اıت-ل-ف-ة ب-ت-ن-ظ-ي-م ن-فسشها ‘
الهيئة التي تنتمي إاليها من أاجل السشماح
لكرة القدم ا÷زائرية با’سشتفادة من كل
الفاعل Úعلى السشاحة الوطنية وحتى يسشاهم
كل واحد ‘ ميدان اختصشاصشه بهدف تنمية
الكرة اŸسشتديرة ا÷زائرية».

حمى لقاء الوفاق ترتفع ‘ الشسارع البلوزدادي

الشسبـ ـ ـ ـ ـاب  ’ ..بديـ ـ ـ ـل ع ـ ـ ـ ـن الف ـ ـ ـ ـ ـوز
بات حديث العام واÿاصس ‘ الشسارع البلوزدادي ،هذه الأيام عن اللقاء
اŸتاأخر الذي سسيجمع اأبناء لعقيبة بالرائد وفاق سسطيف ،يوم السسبت
اŸقبلÃ ،علب  ٢٠اأوت ،بالعناصسر ‘ اإطار ا÷ولة السسابعة عشسرة من
الرابطة اÎÙفة الأو ¤لكرة القدم ،وهي اŸباراة التي يطمح من
خÓلها اأصسحاب الضسيافة –قيق فوزهم الثا Êعلى التوا‹ والذي
سسيضسمن من خÓله اأشسبال اŸدرب «بادو زاكي» البقاء ‘ اÎÙف الأول،
بعد موسسم كارثي للنسسيان.

محمد فوزي بقاصص

عمار حميسصي

ك -ان اŸف -روضس أان ي -ت -م حضش -ور
جزء من أاششغال ا÷معية العامة،
ثم يتم ا’نتقال إا ¤قاعة أاخرى
›هزة بششاششة عمÓقة من أاجل
اسش -ت -ك -م -ال مشش -اه -دة م-ا ي-ت-م ‘
القاعة ومعرفة كل جديد يحصشل
فيها.
لكن اŸفاجأاة كانت كبÒة عندما
” م -ن -ع الصش-ح-اف-ي Úم-ن حضش-ور
أاششغال ا÷معية العامة .وما زاد
ال -ط Úب -ل -ة ،ع -دم Œه -ي -ز ق-اع-ة
ﬂصشصشة Ÿتابعة اأ’ششغال ،مثلما
جاء ‘ اŸوقع الرسشمي «للفاف».
و ⁄ت - -ك - -ن ح- -ال- -ة اŸن- -ع ع- -ل- -ى
ا÷ميع ،وهو ما تأاسشف له زمÓء
اŸه -ن -ة ،ح -يث ” السش-م-اح أ’ح-د
الصش- -ح- -اف- -ي Úب- -حضش- -ور أاشش -غ -ال
ا÷معية العامة ‡ا زاد من حالة
الغضشب.
‘ اأ’خ ،Òن- -ت- -م- -ن- -ى أان ت- -ت- -غÒ
اأ’م -ور م -ع ›ي -ئ رئ-يسس ال-ف-اف
ا÷ديد خÒالدين زطششي.

17290

قّدم برنا›ا طموحا للكرة ا÷زائرية

حامد حمور

التشسكيك ‘ قانونية ÷نة
الÎشسيحات والطعون
ك -انت ب -داي -ة أاشش-غ-ال ا÷م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة
ا’نتخابية على وقع جدال ونقاشس حول
ق-ان-ون-ي-ة ÷ن-ة الÎشش-ي-ح-ات وال-ط-ع-ون،
التي ترأاسشها حّمار ،حيث ششكك مدوار
‘ مصش-داق-ي-ت-ه-ا ق-ائ« :Ó-ال-ك-ل ي-ع-لم أان
÷نة الÎششيحات يرأاسشها علي باعمر
وهو اأ’مر الذي صشادقنا عليه خÓل
أاشش -غ -ال ا÷م -ع -ي -ة ال -ع-ام-ة ال-ت-ي ج-رت
مؤوخرا Ãركز سشيدي موسشى ،أاما أان
يتو ¤ششخصس آاخر رئاسشتها فهو أامر
بالنسشبة ‹ غ Òقانو.»Ê
من جهته أازال رئيسس ا÷لسشة حسشان
حّ-م-ار ه-ذا ال-ل-بسس ،م-ن خÓ-ل ال-ت-أاك-ي-د
على قانونية اللجنة قائ« :Óأاريد توضشيح
أامر مهم وهو أانه خÓل أاششغال ا÷معية
العامة العادية التي جرت مؤوخرا” ،
ان -ت -خ -اب أاعضش -اء ÷ن -ت-ي الÎشش-ي-ح-ات
والطعون ،لكن  ⁄يتم انتخاب باعمر

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

العدد

انطلقت ،أامسس ،البطولة الوطنية
العسسكرية ،ما ب ÚاŸدارسس لكرة
القدم داخل القاعة ذكور وإاناث،
وكان ذلك باŸدرسسة الوطنية
للصسحة العسسكرية «الشسهيد قضسي
باك ،»Òوالتي سستشسهد تنافسسا بÚ
الفرق اŸشساركة على مدار ثÓثة
أايام ،من خÓل إاجراء اŸواجهات
النهائية– ،ت شسعار «التنافسس
الرياضسي النزيه لرفع التحدي».

نبيلة بوقرين
تصصوير :فواز بوطارن

أاشش -رف ال-ع-م-ي-د اŸدي-ر ال-ع-ام ل-ل-م-درسش-ة
ال-وط-ن-ي-ة ل-لصش-ح-ة ال-عسش-ك-ري-ة عبد الرزاق
ب -وسش -ل -وب ع -ل -ى إاع -ط -اء إاشش -ارة ان-طÓ-ق
اŸنافسشة ،قائ ‘ Óالكلمة التي أالقاها:
«سشيادة اللواء اŸدير اŸركزي Ÿصشالح
الصش -ح -ة ال-عسش-ك-ري-ة ،سش-ي-ادة ال-ل-واء م-دي-ر
اŸسش- -ت- -خ- -دم ،Úال- -ل- -واء اŸدي- -ر ال- -ع- -ام
ل -ل-مسش-تشش-ف-ى اŸرك-زي ل-ل-ج-يشس ،ال-ع-م-ي-د
رئ -يسس مصش -ل -ح -ة ال-ري-اضش-ات ال-عسش-ك-ري-ة،

السش- -ادة ال- -ع- -م- -داء ،السش- -ي- -دات و السش- -ادة
الضش-ب-اط ،رئ-يسس ال-راب-ط-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-كرة
ال -ق -دم داخ -ل ال -ق -اع -ة ،م -درب ال -ف -ري -ق
الوطني ،مدرب الفريق الوطني العسشكري
ل -ك -رة ال -ق -دم ،رئ -يسس ال -ل -ج -ن-ة اأ’وŸب-ي-ة
ا÷زائ-ري-ة ،ال-ري-اضش-ي Úوال-رياضشيات وكل
الضشيوف الكرام بأاصشدق عبارات التقدير
وا’ع- - -ت - -زاز ن - -رحب ب - -ك - -م ‘ أاحضش - -ان
اŸدرسش -ة ال -وط -ن -ي -ة ل-لصش-ح-ة ال-عسش-ك-ري-ة
الششهيد «قضشي بك.»Ò
واصشل عبد الرزاق بوسشلوب قائ « : Óإان
م -درسش -ت -ن -ا ت -تشش -رف ال -ي -وم ب-اح-تضش-ان-ه-ا
ال -ب -ط -ول -ة ال -وط -ن -ي -ة ال -عسش -ك -ري-ة م-ا بÚ
اŸدارسس ل -ك -رة ال -ق-دم داخ-ل ال-ق-اع-ة ‘
ط-ب-ع-ت-ه-ا السش-اب-ع-ة وال-ت-ي سش-ت-ك-ون م-فعمة
ب - -اŸن - -افسش - -ة ا◊رة الشش- -ري- -ف- -ة وال- -روح
الرياضشية العالية ب Úالفرق اŸششاركة من
فئتي الذكور اإ’ناث ‘ أاجواء ا’نضشباط
وال -ت -ن -ظ -ي -م اÙك -م –ت رع-اي-ة ق-ي-ادة
ا÷يشس الوطني الششعبي التي طاŸا أاولت
بالغ اأ’همية للرياضشة العسشكرية ووفرت
كل الوسشائل الكفيلة بتطويرها و‚اح مثل
هذه التظاهرات واŸنافسشات اŸقامة بÚ

لفريقية
لبطال ا إ
رابطة ا أ

–دي ـ ـ ـد تواريـ ـ ـ ـ ـخ ا÷ـ ـ ـ ـ ـو’ت الـ  ٦للمنافسس ـ ـ ـ ـ ـ ـة
لفريقية لكرة القدم ،أامسس ،تواريخ ا÷ولت السست Ÿرحلة اÛموعات لرابطة أابطال إافريقيا ‘
حددت الكونفدرالية ا إ
لو ¤لدور ثمن النهائي الذي  ⁄يجر سسحب قرعته
صسيغتها ا÷ديدة التي سستنطلق ،يوم  ١٢ماي القادم ،بإاجراء ا÷ولة ا أ
لول والثا Êإا ¤ربع النهائي.
بعد ،يخصس  ١٦فريقا مقسسما على أاربعة أافواج من أاربعة أاندية لكل واحد ،حيث يتأاهل ا أ
لخÒة من مرحلة الذهاب ،يوم الثا Êمن جوان
Œري ا÷ولة الثانية يوم  ٢٣ماي ،تكون متبوعة با÷ولة الثالثة وا أ
القادم .بعد فÎة راحة ،تسستعيد اŸنافسسة نشساطها بإاجراء اليوم الرابع ‘  ٢٠جوان ثم اÿامسس فالسسادسس ،يومي الفا—
لهلي والزمالك (مصسر) ،الÎجي
والسسابع جويلية  .٢٠١٧تأاهل Ÿرحلة اÛموعات كل من إا–اد ا÷زائر (ا÷زائر) ،ا أ
ال-ت-ونسس-ي وال-ن-ج-م السس-اح-ل-ي (ت-ونسس) ،اŸري-خ وال-هÓ-ل (السس-ودان) ،أاه-ل-ي ط-راب-لسس (ل-ي-ب-ي-ا) ،م-ام-ل-ودي صس-ن دوان-ز (ج-نوب
اف-ري-ق-ي-ا) ،ال-ودا ال-ب-يضس-اوي (اŸغ-رب) ،زان-اك-و (زام-ب-ي-ا) ،فÒوف-ي-اري-و ي-بÒا (اŸوزم-ب-ي-ق) ،ف-ي-ت-ا ك-ل-وب (ج-م-ه-وري-ة الكونغو
الدÁقراطية) ،كوتون سسبور (الكامÒون) ،كابسس يونايتد (زÁبابوي) ،سسان جورج (إاثيوبيا).

‡ث- -ل- -ي ﬂت- -ل -ف اŸؤوسشسش -ات وه -ي -اك -ل
التكوين التابعة للجيشس الوطني الششعبي».
«الرياضسة عامل مهم لتقوية أاواصسر
اÙبة والتآاخي والتعاون ‘
اÛتمع»
أاضشاف ذات اŸتحدث ‘ نفسس السشياق
«إان ‡ارسش -ة ال -ري-اضش-ة ıت-ل-ف شش-رائ-ح
اÛتمع هي عامل يقوي أاواصشر اÙبة
والتآاخي والتعاون ب Úاأ’فراد ،فكلما ارتفع
مسشتوى اللياقة البدنية للفرد ازدادت ثقته
بنفسشه وتعزز اسشتقراره النفسشي و‚ح ‘
خلق عÓقات عمل ناجحة ،وطيدة مع
اأ’صش- -دق- -اء وال- -زمÓ- -ء أ’ن ال- -ري- -اضش- -ات
العسشكرية تششكل دورا ﬁوريا وجوهريا
‘ ت -ن -م -ي -ة ال -ق -درات ال -ق -ت -ال -ي -ة ل -ل -ف -رد
العسشكري ،الرفع من درجة جاهزيته أ’داء
اŸهام اŸنوطة به بكل جدارة واسشتحقاق
‘ وسش- -ط Áي- -زه ال- -تÓ- -ح -م وا’نسش -ج -ام
ويسشوده ا’حÎام اŸتبادل وفق القوانÚ
والنظم العسشكرية».
أانهى السشيد العميد قائ« :Óنقدم الششكر
وا’م-ت-ن-ان ل-ل-ق-ي-ادة ال-ع-ل-ي-ا ع-ل-ى رع-اي-ت-ها
ال -دائ -م -ة ل -ل-ري-اضش-ة ال-عسش-ك-ري-ة وسش-ع-ي-ه-ا
اŸت-واصش-ل ل-ت-ط-وي-ره-ا وك-ذلك على الثقة
التي منحتها لنا لتنظيم هذه التظاهرة
ال -ت -ي ن -ت -م -ن -اه -ا أان ت -ك -ون ‘ اŸسش -ت-وى
اŸطلوب واŸنتظر ،أاششكر سشيادة الفريق
نائب وزير الدفاع الوطني ،رئيسس أاركان
ا÷يشس الوطني الششعبي الذي  ⁄يدخر
›ه- -ودا ل- -ت- -ط -وي -ر وت -ن -م -ي -ة ال -ري -اضش -ة
العسشكرية ،والسشيد قائد الناحية العسشكرية
اأ’و ¤على اŸسشاعدة القيمة ‘ تنظيم
اللقاء وأا“نى أان تعرف الدورة الكث Òمن
اŸن- -افسش- -ة وال- -روح ال -ري -اضش -ي -ة وال -ل -عب
النظيف وأاعلن رسشميا عن افتتاح منافسشة
البطولة العسشكرية ما ب Úمدارسس ‘ كرة
القدم داخل القاعة وحظ موفق للجميع».

رغم اŸششاكل اŸادية التي ’
زال ي -ت -خ -ب -ط ف -ي -ه -ا شش -ب-اب
ب -ل-وزداد ◊د السش-اع-ة وال-ت-ي
راف- - - - -قت اŸك- - - - -تب اŸسشÒ
ا÷دي -د ،ال-ت-ي أاضش-حت ت-ؤوث-ر
ك -ثÒا ع-ل-ى م-ردود الÓ-ع-بÚ
ف- -وق أارضش- -ي -ة اŸي -دان وه -م
الذين يتلقون الوعود الكاذبة
م -ن مسش -ؤوو‹ ال -ن -ادي ‘ ك-ل
م- -رة ،إاضش- -اف- -ة إا ¤صش- -ع -وب -ة
اŸن - -افسس ح Úيسش - -ت - -ق - -ب - -ل
ال- - -ف- - -ري- - -ق رائ- - -د ت- - -رت- - -يب
اÎÙف اأ’ول وف- - - - - - - - - - - -اق
سشطيف الذي  ⁄يتذوق طعم
ال -ه -زÁة ‘ م -رح -ل-ة ال-ع-ودة
ب-ع-د ،وسش-ج-ل ن-ه-اي-ة اأ’سشبوع
ال -ف -ارط ف -وزه ال -راب -ع ع -ل -ى
ال - -ت - -وا‹ أام- -ام نصش- -ر حسشÚ
داي ،صش- - - - - - -احب اŸرك - - - - - -ز
اÿامسس ،إا’ أان ع- - - - - - - - -زÁة
رف- - -ق- - -اء ال - -ق - -ائ - -د «ط - -ارق
شش- -رف- -اوي» ك- -بÒة م -ن أاج -ل
حسش -م ورق -ة ال -ب -ق -اء م -ب -ك-را
وا’ب - -ت - -ع - -اد ع - -ن ج - -ح - -ي- -م
ا◊سشابات إا ¤غاية ا÷و’ت
اأ’خÒة م -ن ع -م -ر ال -راب -ط-ة
اÎÙف -ة اأ’و ،¤خصش -وصش -ا
بعدما ارتفعت حمى اŸباراة
‘ الششارع البلوزدادي الذي
بات يطالب بنقاطه.
فوز الششباب ‘ هذا اللقاء
سش-ي-ج-ع-ل-ه يضش-رب عصشفورين
بحجر واحد بضشمان البقاء
‘ ح- -ظÒة ال- -ك- -ب -ار وإاراح -ة

اأ’نصشار الذين عانوا اأ’مرين
ب- -رؤوي -ة ف -ري -ق -ه -م اÙب -وب
يتخبط ‘ أازمة نتائج كبÒة
ك- -ادت ت- -دف -ع ب -ال -ف -ري -ق إا¤
ال -ه -اوي -ة ،وه -و ال -ف -وز ال -ذي
سش -يسش -م -ح ل -ه ب -ال -ل -عب ع -ل-ى
اŸراكز اأ’و ¤خصشوصشا أان
ال›Èة سش -ت -ك -ون ‘ صش -ال -ح
ال- -ع- -اصش- -م- -ي Úوه- -م ال- -ذي -ن
مباريات
سش- -ي- -ل- -ع- -ب -ون 5
ب - -ال - -ع- -اصش- -م- -ة م- -ن أاصش- -ل 7
متبقية ،قبل نهاية اŸوسشم،
م-ن-ه-ا  3دارب -ي -ات Ãل -عب 5
جويلية اأ’وŸبي أامام كل من
نصش -ر حسش Úداي وم -ول -ودي -ة
ا÷زائر وإا–اد ا◊راشس.
ك-م-ا سش-ي-ك-ون ال-ف-ري-ق ع-لى
موعد مع تنقل Úفقط إا¤
كل من اŸدية وباتنة ،وهو ما
سش-ي-ج-ع-ل ال-ف-ري-ق يصشارع من
أاجل إانهاء اŸوسشم مع كوكبة
اŸقدمة وŸا ’ ضشمان مركز
م -ؤوه -ل إ’ح -دى اŸن -افسش -ات
القارية خصشوصشا أان الفارق

حاليا بينه وب Úثالث ترتيب
البطولة  5نقاط فقط ،وهو
ما يجعل الششباب أامام فرصشة
ذه- -ب- -ي- -ة م- -ن أاج- -ل إاح- -داث
اŸفاجأاة وإانهاء اŸوسشم ‘
اŸرك- -ز ال- -ذي ي -ل -ي -ق ب -اسش -م
وسشمعة الفريق.
من جهة أاخرى ،فإان أانصشار
ال -ف -ري-ق ي-حضش-رون أان-فسش-ه-م
ل -ل -ت -ن -ق -ل ب-أاع-داد غ-فÒة اإ¤
اŸل - -عب ،السش - -بت اŸق - -ب- -ل،
وي -حضش -رون ل -وح-ات ج-م-ي-ل-ة
سش -ي -نسش -ج -ون -ه -ا ق -ب -ل وأاث-ن-اء
اŸب -اراة ،ع -م Ó-م-ن-ه-م ع-ل-ى
مسش- -ان -دة ال Ó-ع -ب ‘ Úه -ذا
ال -ل -ق -اء اŸه -م ال -ذي سش -ت -زن
ن -ق -اط -ه ث -ق -ي -ل -ة ع-ل-ى ب-اق-ي
›ري-ات ال-ب-ط-ولة ،خصشوصشا
أان هذا اللقاء سشيكون مفتاح
إان - -ه - -اء اŸوسش - -م ‘ م - -رك- -ز
مشش - -رف ،وسش - -ي - -ك - -ون أام - -ام
الوفاق رائد ترتيب البطولة
الذي يتجه بخطى ثابتة نحو
التتويج بلقب هذا اŸوسشم.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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مـ ـ ـع اخضضسـ ـرار األرضض وإازهاره ـ ـا نصضسن ـ ـع أام ـ Óوحلم ـا
آاراء عن مغزى احتفا’ت ترصصدها ““الشصعب““
»eÉgƒJ …ƒædG øH :ájÉéH
تسستقبل ألعائÓت ألبجاوية فصسل ألربيع ،باإحياء
ع - -ادة وج- -ب- -ة “أذري- -يسص“ أل- -ت- -ي تشس Òأإ ¤ب- -دأي- -ة
أŸوسسم ،حيث أعتادت عليها منذ قرون مع حلول
نسس-ائ-م-ه أ’أو ،¤م-ت-ف-ائ-ل Úب-ن-ه-اي-ة فصس-ل ألشس-تاء،
بÈده ألشسديد ،وبدأية فصسل أ’أفرأح وألنشساطات،
وكذأ عودة أ◊ياة من جديد أإ ¤ألنفوسص أ÷ادة،
بحسسب شسهادأت بعضص ألسسكان.

””اأذرييسض”” ..وجبة ل تسستغني عنها
العائÓت البجاوية
^ داود زهرة ،صسرحت لـ ““ألشسعب““ أن أحتفا’ت
عيد ألربيع أŸعروفة تخلد عادة بوجبة ““ أذريسص““
ألتي تعت Èأهم أ’أعياد ألتقليدية أÙلية ،كونها
تÎج -م أل-ف-رح وأل-ب-ه-ج-ة ،ح-يث –ضس-ر أل-ع-ائÓ-ت
م- -اأك- -و’ت بسس- -ي- -ط -ة وشس -ه -ي -ة ،ك -م -ا أن -ه ف -رصس -ة
لÓسستبشسار Ãوسسم فÓحي ناجح مليء باÒÿ
وألÈكة ،خاصسة أن شسهر مارسص يتميز با’خضسرأر
وأ’إزهرأر ،كما أنها مناسسبة مهمة تلتقي فيها
أل-ع-ائ-ل-ة أل-ك-بÒة ل-ت-ت-ب-ادل أ’أم-ا’ Êأرضص م-ع-طاءة
Œود بخÒها.
أضس -افت دأود زه -رة ،شس -ارح-ة ل-ن-ا ،أ’ح-ت-ف-ا’ت
أŸع -روف -ة ‘ أŸن -ط-ق-ة وأÿاصس-ة ب-دخ-ول فصس-ل
أ’زهرأر وأ’خضسرأر ،قالت أنها تتمثل ‘ أإعدأد
وج -ب -ة “أذري -يسص“ و–ضسÒه -ا بشس-ك-ل ج-ي-د ،ح-يث
يذهب ألرجال أإ ¤أ÷بال بحثا عن جذور نبتة

“أذري -يسص“ وأإحضس -اره -ا أإ ¤أل -ب -يت ‘ ،ح Úت -ق-وم
أل -نسس -اء ب -غ -ل -ي-ه-ا بشس-ك-ل ح-ذر ج-دأ بسس-بب أŸوأد
ألكيماوية ألتي –تويها ،فقد تتسسبب ‘ أآ’م حادة
‘ حالة Ÿسص ألع Úأو أ÷رح ،كما يعود ألرجال
مرة أخرى أإ ¤ألغابة ويحضسرون أنوأعا ﬂتلفة
من ألنباتات ألطبيعية ،على غرأر أورأق ألزيتون،
ألصسفصساف ،وبعضص أ◊شسائشص أıتلفة ،لتقوم
رب-ات أل-ب-ي-وت ب-غسس-ل-ه-ا ووضس-ع-ه-ا دأخ-ل ق-در كبÒ
يكون نصسفه ‡لوء باŸاء وتضساف أإليها أك Èكمية
من ألبيضص ،وŸا يبد أ بالغليان ويتصساعد ألبخار
تضسع ألنسسوة ألكسسكسسي أŸمزوج با◊مصص وحبات
أل -ف -ول ،ح -ت -ى ي-ف-ور ع-ل-ى ب-خ-ار أŸاء أŸغ-ل-ي ‘
ألقدر ،ويقدم لÓأكل على شسكل طبق مزين بالبيضص
أŸسسلوق ،وينصسح كبار ألسسن بعدم شسرب أŸاء بعد
تناول هذه ألوجبة ،ألتي هي Ãثابة لقاح طبيعي
ضسد أ’أمرأضص““.
^ نسصيمة مزيا ،Êربة بيت سساألتها ““ألشسعب““
عن عيد ألربيع فقالت““ :من ب Úألعادأت ألتي
ي-ح-رصص سس-ك-ان أŸن-ط-ق-ة ع-ل-ي-ه-ا أح-ت-ف-ا’ بفصسل
أل -رب -ي -ع خ -روج أل -ع-ائÓ-ت أل-ب-ج-اوي-ة لÓ-سس-ت-م-ت-اع
باŸناظر ألطبيعية ألتي تتزين باأحلى زينتها حيث
ترأها خضسرأء رأئعة تÎأمى ب Úأحضسانها أزهار
من ﬂتلف أ’أشسكال وأ’ألوأن ،زأدت رونقها أشسعة
ألشسمسص ألدأفئة ،وأفÎشست أ’أرضص حلة جديدة
وجميلة ،وترى ألفتيات ألعازبات يخرجن باأجمل
أ’ألبسسة ألتقليدية أıتلفة أ’ألوأن ،وألتي ترمز
أإ ¤أŸوروث ألثقا‘ للمنطقة““.
أسستطردت نسسيمة قائلة““ :أإن هذه أ’حتفا’ت،
تتوأصسل كل نهاية أسسبوع ،وتقوم ألنسسوة ألكبÒأت

‘ ألسسن بÎديد بعضص أ’أغا Êأ÷ميلة ،كما ’
يفوت أ÷ميع ألتنزه وجمع أ’أزهار وألبحث عن
أعشساشص ألطيور ÷مع ألبيضص ،وتكون ألفتاة ألتي
ظ -ف -رت ب -اأك Èع -دد م -ن أل -ب -يضص ه -ي أŸرشس-ح-ة
أ’أو ¤للزوأج ‘ هذه ألسسنة ،خاصسة أن جمع أكÈ
عدد من ألبيضص يدل على نضسج وشسجاعة ألفتاة،
و’ يعني هذأ أن بقية ألفتيات غﬁ Òظوظات
ب-ا’رت-ب-اط ،ول-ك-ن-ه-ا مسس-اب-ق-ة ت-غ-رسص حب أل-ع-م-ل
وألتنافسص ألشسريف ب Úألفتيات ،وهي أيضسا ““عادة
نسستقبل بها فصسل ألربيع ،ونتفاءل به خÒأ Ÿوسسم
فÓ- -ح- -ي ي- -ف- -ت- -ح أب- -وأب أل- -رزق وي -ج -لب خÒأت
ألطبيعة““.

””ثافسسوث”” ..للفرح والتفاوؤل
^ سصمÒة بن خرشصي ،كان لها روؤية ’حتفا’ت
فصسل ألربيع ألتي –ييها ألعائÓت ‘ ﬂتلف
أŸناطق قائلة““ :أ’حتفال بفصسل ألربيع له معانٍ
كثÒة ويعكسص ‘ مضسمونه ألروح
أŸت- -ف -ائ -ل -ة ب -غ -د أفضس -ل وأل -ت -ي
سسادت ألشسعب أ÷زأئري لقرون
ط- -وي- -ل- -ة ،وه- -و ألسس- -ر أل- -ذي ⁄
يسس -ت-ط-ع أ’سس-ت-ع-م-ار ط-مسس-ه أو
ق- -ت- -ل- -ه دأخ- -ل- -ه ول- -و’ ذلك Ÿا
أسس -ت -ط-اع أإخ-رأج-ه م-ن وط-ن-ه،
هذأ ألتفاوؤل يجب أن نغرسسه
دأخلنا و’ نحصسر أ’حتفال ‘
ماأكو’ت نتناولها دون معرفة
أŸغزى أ’أسساسسي ألذي كان
ألسس - - -بب ‘ أإق - - -ام - - -ة ه - - -ذه

أ’حتفا’ت““.
عن ألطريقة ألتي –تفل بها سسمÒة قالت‘““ :
أ◊قيقة أنا من ““ع Úألبيضساء““ و‘ أŸنطقة ألتي
تربيت فيها نسسمي أ’حتفال بـ ““ثافسسوث““ ،و’
يختلف كثÒأ عما وجدته هنا ‘ بجاية ،وعندنا
نحضسر بعضص أ’أطباق ألتقليدية ألتي تطهى من
أعشساب ألربيع،كما تخضسب يد ألفتيات با◊ناء
أسستبشسارأ Ãوسسم فÓحي ‡يز ،أما أÿروج أإ¤
أŸسساحات أÿضسرأء فهو ما أحبه كثÒأ Ÿا له من
أث -ر أي -ج -اب -ي ‘ ن -فسس -ي ،ف-ن-ح-ن ن-فÎشص أ’أرضص
أÿضس -رأء وسس -ط أل -زه -ور أل-ت-ي أع-طت أل-ط-ب-ي-ع-ة
جما’ خاصسا ،وهناك تسسمع ضسحكات أ’أطفال
ألذين وجدوأ أ◊رية ‘ أللعب ،كما يريدون دون
قيود““.
^ تامزيغت زهاري ،طالبة جامعية ،قالت
ع-ن أح-ت-ف-ا’ت أل-رب-ي-ع““ :م-ن-ذ ن-ع-وم-ة أظ-افري
أح -ت -ف -ل ب -ح -ل -ول فصس -ل أل -رب -ي -ع ،ول -عّ-ل أج-م-ل
ألذكريات ألتي تفرحني ،كانت أغلبها ‘ تلك
أ’أيام ألتي تسسود فيها أجوأء أ’حتفال ،أين كنا
نحن ألفتيات ألصسغÒأت نتوجه ‘ جماعات أإ¤
أ◊قول ‘ أجوأء مشسمسسة وربيعية ،نردد أغاٍن
ب -ا’م -ازي -غ -ي -ة “ج-د أل-رب-ي-ع وت-ع-دد ﬁاسس-ن-ه،
ل - -نسس- -ت- -م- -ت- -ع ب- -ج- -م- -ع

أ’أزهار ألتي نشسكل منها باقات جميلة تزين
أبوأب منازل ألقرية ألتي كنت أعيشص فيها““.
أضسافت تامزيغت «:يشسارك ‘ أ’حتفا’ت ألتي
نسس -م -ي -ه -ا ““ث -افسس -وث““ ك -ل سس -ك -ان أل-ق-ري-ة م-ن
ﬂتلف ألفئات ألعمرية ،ترأهم متجمع‘ Ú
أŸسس -اح -ات أÿضس -رأء ،وه -ن-اك ط-ف-ل-ة صس-غÒة
لÎت-دي أ÷ب-ة أل-ق-ب-ائ-ل-ي-ة وت-ك-ون م-ثل ألعروسص
“اما ،وتوضسع على ر أسسها ““باقة حبق““ وكذأ
أ◊ل-ي أل-فضس-ي-ة أŸع-روف-ة ‘ أŸن-ط-ق-ة ت-ت-زي-ن
بالفضسة ،وللذكور نصسيب أيضسا من هذه ألعادة
فيتم تهيئة طفل ليكون زوجها يرتدي أجمل
أللباسص مع ““ألÈنوسص““ رمز ألرجولة وألهمة.
يتم أإعطاء ألطفلة وعاء من ألفخار به ماء
يشسرب ألزوج من يديها وتشسرب هي أ’أخرى من
يدي زوجها بعد ذلك ،ثم يسسÒأن نحو ألغابة
وع -ل -ى ط -ول أل -ط -ري -ق ت -ط -ل -ق أل -نسس-اء أل-ع-ن-ان
◊ناجرهن بالغناء وألزغاريد أŸتعالية فرحا
بالربيع ،ومن ورأئهنّ “شسي ألفتيات ألعازبات
وه- -ي Œم- -ع أ’أزه- -ار ،وب- -حسسب أŸع- -ت- -ق -دأت
أŸتوأرثة ‘ أŸنطقة ،يعد هذأ فاأ’ حسسنا لهن
لتطليق ألعزوبية وأ’رتباط بفارسص أحÓمهن،
ومع غروب ألشسمسص يعود أ÷ميع أإ ¤منازلهم
متفائل Úبسسنة فÓحية خصسبة““.

متوارثة ع Èالعصصور –مل أاصصالة وهوية

لنسسان بالطبيعة
تقاليد تّوطد عÓقة ا إ

–افظ ا÷زائر على عادات وتقاليد خاصصة بفصصل الربيع ،من بينها طقوسس توارثها ا’جداد جي Óبعد
’وراق» ،وِفعلها هو «َثْفسَس» ،أاي
جيل ،وُيطلقون على هذا اŸوسصم «ثافسصوث» ،وهي كلمة أامازيغية تعني «ا إ
’شصجار اُŸثمرة ‘ الربيع .يعد الطقسس مناسصبة للفرح
’زهار وازهرار ا أ
أاورق ،د’لة على إاوراق النباتات وتفتّح ا أ
’طعمة وا◊لويات التقليدية.
وا’سصتبشصار بقدوم موسصم زراعي مثمر .ويÈز ‘ الطقوسس ا’حتفالية عدد من ا أ
من أهم ما Áيز هذأ أ’حتفال ““أÈŸجة ““ سسميت
أÈŸجة بهذأ أ’سسم ،أ’نها ُتطبخ ‘ شسكل دأئري،
ث- -م «ُتÈّ- -ج» إأ« ¤أب -رأج» صس -غÒة (ق -ط -ع صس -غÒة).
وبصسفة عامة– ،رصص ألعائÓت ‘ عموم أ÷زأئر
على أÿروج إأ ¤ألغابات وأŸروج للتمتع بخضسرة
ألطبيعة وزهورها ،وهناك يتناولون «ألÈأج» بالّل،Í
إأضسافة إأ ¤ما يعّدونه من أطباق ،كما تصسطحب
أل-ع-ائÓ-ت أط-ف-ال-ه-ا ل-ي-ل-ه-وأ وي-ل-ع-ب-وأ وي-ت-عّرفوأ إأ¤
ألطبيعة أك.Ì
لكن أحتفا’ت ألربيع لدى سسكان منطقة ألقبائل
«أأ’مازيغ» وألعاصسمة ،تتميز بطبق «تاقفلت» ،وهو

كسسكسسي باÿضسر ألطازجة ،وأيضسًا أكلة «ِتكرباب»Ú
أو «أل -عصس -ب -ان» أŸصس -ن -وع -ة م-ن أل-دق-ي-ق أŸع-ط-ر
بالنعناع وألّلحم ،وتطبخ ‘ أŸرق على شسكل كريات
صسغÒة.
ت -ع -ود أ’ح -ت -ف -ا’ت ب -ع-ي-د أل-رب-ي-ع إأ ¤أي-ام أج-دأد
أأ’مازيغ ،ألذين كانوأ يحتفلون بقدوم خÒأت هذأ
ألفصسل ألذي يلي فصسل ألغيث ألكث ،Òوهو فصسل
ألشستاء ،وقد أفرد أأ’مازيغ ‘ أ÷زأئر أحتفا’ت
أيضساً لهذأ ألفصسل ُتسسمى «عيد ألشستاء» ،أما ‘
شس-رق أل-بÓ-د ف-ت-حضس-ر أل-ع-ائÓ-ت ط-ب-ق «ألرفيسص»،
وهو دقيق ُمحّلى ُيتناول ﬂلوطًا بالّل ،Íو«ألفطائر

ألتونسسية» ألتي عادة ما تؤوكل بالشساي أو با◊ليب،
وتصسنع أأ’مهات أ’بنائهن ِكسسرة صسغÒة من أÿبز
ُت -سس ّ-م-ى «ألُ-ق-رصس-ة» ،وه-ي ق-رصص م-ده-ون بصس-ف-ار
ألبيضص ومعه بيضص مسسلوق.
تشستهر ﬁافظة برج بوعريريج ( 300كيلوم Îشسرق
ألعاصسمة) ،باحتفا’ت تسسمى «شساو ألربيع» ،وهي
أمازيغية تعني «مطلع ألربيع» ،تخرج فيه ألعائÓت
ب -ك -ث-اف-ة شس-دي-دة إأ ¤أŸروج أÙي-ط-ة ب-اŸدي-ن-ة،
وتتناول هناك «أÈّŸجة» وأطباقاً تقليدية يتقّدمها
«أل ّ-رف -يسص» ب -ال -ل .Íو‘ م -دي -ن-ة أم أل-ب-وأق-ي (500
كيلوم Îشسرق ألعاصسمة)– ،رصص ألعائÓت على

حلق شسعور أطفالها من ألذكور ،ويتدأول سسكان
ألشس- -رق أ÷زأئ- -ري أق- -وأً’ شس- -ع -ب -ي -ة ورث -وه -ا ع -ن
أجدأدهم ،تتيّمن بالفصسل ،وتدعو إأ ¤ألكّد فيه
ونبذ ألكسسل ،حتى يكون أ◊صساد وفÒأً ‘ قابل
ألفصسول ،ومن ب Úأهم أأ’قوأل ألشسعبية «إأذأ روأت
‘ م -غ -رسص (شس -ه -ر م -ارسص) ه-ي-ئ أÿي-ل ع-ل-ى م-اه
تدرسص»Ã ،عنى «إأذأ أرتوت أأ’رضص ‘ شسهر مارسص
فهيئ أÿيل Ÿوسسم ألعمل» ،وقول آأخر «وإأذأ روأت
‘ أبرير (أبريل) هيئ أŸطامر فاه وهي تدير» ،أي
«إأذأ أرتوت أأ’رضص ‘ شسهر أبريل ،فافتح أŸطامر
Ÿنتظرة ‘ ألصسيف» ،وقول «وإأذأ
لتضسع فيها ألغلة أ ُ

روأت ‘ مايو هّزوأ أŸناجل وهياوأ»Ã ،عنى «إأذأ
أرتوت أأ’رضص ‘ شسهر مايو ،فاحملوأ أŸناجل
وهيا إأ ¤أ◊صساد ،أ’ن فصسل ألصسيف سسيكون وفÒ
أ ،»Òÿوأقتصسرت هذأ أأ’مثلة على شسهور ألربيع
ألثÓث ،وهي مارسص وأفريل وماي.
–رصص مناطق ‘ ألشسرق أ÷زأئري ،مثل مدينة
ف وألناي
باتنة ،على إأقامة مهرجانات شسعبية بالد ّ
وأÿيل ،ويرقصص أ÷ميع أحتفاءً بهذأ ألفصسل ،و‘
ﬁافظة وهرأن وعموم ألغرب أ÷زأئري تطهو
أل -ع -ائ Ó-ت أك-ل-ة «أÈّŸج-ة» وأل-كسس-كسس-ي ب-اÿضس-ر
ألطازجة ،وتشسÎك ‘ هذأ مع عموم أ÷زأئري.Ú
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قد يظن بعضسنا أانّ التسسامح
ضسعف ،وأانّ ال ّصسمت هزيمة،
لكنّهم ل يعرفون يا حمل أانّ التسسامح يحتاج
قوة أاكبر من النتقام ،وأانّ الصسمت أاقوى من
أاي كÓم.

الثور

Iô` ` ` ` «ãe QÉ` ` ` ` `ÑNGC
خÓل أاسشابيع..آا’ف التّطبيقات
توّدع آايفون إا ¤اأ’بد

النجاح يا ثور يكمن في كل لحظة
تعيشسها..إانه الحياة ذاتها ،إانه التوقف عند
لحظات الجمال والفرح والسسÓم..النجاح هو
ليسس مكان تصسل اليه بل هو الطريق بذاته.

الجوزاء

بعضس الناسس يا جوزاء كاأللعاب
النارية ممتع في الوهلة األولى
ولكن سسرعان ما يفقد المتعة.

»

ت؟
ى
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في تقارير من المؤوكد أان تثير انزعاج الكثيرين ،يتوقع
خبراء في تكنولوجيا الهواتف الذكية ،أان تتعرضس آالف
التطبيقات الخاصسة بهواتف «آايفون» إالى «الموت» قريبا
جدا.وسستتزامن «الوفاة المتوقعة» مع بدء العتماد على
نظام التشسغيل المقبل «آاي أاو إاسس .»11وطبقا لتقرير حديث
أاصس-درت-ه شس-رك-ة «سس-نسس-ور ت-اور» ال-م-ت-خصسصس-ة ف-ي ت-ح-ل-ي-ل
تطبيقات الهواتف الذكية ،فإان نحو  187أالف تطبيق لن
تكون صسالحة للعمل مع نظام التشسغيل الجديد.وعادة ما
تطلب شسركة «أابل» من مطّوري التطبيقات تحديث نسسخ
ج -دي -دة م-ن ه-ذه ال-ت-ط-ب-ي-ق-ات ل-ك-ي ت-ت-م-اشس-ى م-ع أان-ظ-م-ة
التشسغيل الجديدة ،إال أان تحذيرات من الشسركة بأان «بعضس
التطبيقات لن تعمل مع نظام التشسغيل المقبل» عززت
التكهنات بأان «أابل» سستنهي دعمها لها .وحسسب «سسنسسور
تاور» ،فإان نسسبة التطبيقات التي قد ل تصسلح للعمل مع «آاي
أاو إاسس  »11سستصسل إالى  8في المائة من إاجمالي تطبيقات
آايفون .وتقول الشسركة إان التطبيقات التي سسوف «تموت»
هي تلك التي صسدرت قبل إاطÓق «أابل» لهاتف «آايفون 5
إاسس» عام  ،2013ولم يتم تحديثها حتى اآلن.ومن المنتظر
أان تصسدر «أابل» هاتفا جديدا في سسبتمبر من العام الجاري
ب -ن -ظ -ام ال -تشس-غ-ي-ل «آاي آاو إاسس  ،»11ل -ك -ن ع-ددا ك-ب-ي-را م-ن
مواصسفات الهاتف المقبل ل تزال محل غموضس.

^ أاّنه تزعم قبيلة «وودابي» في النيجر أان لديها
أاجمل رجال العالم..ففي مراسسم الزواج يتزين
’ن-ث-ى أاج-م-ل-ه-م
ال- -رج- -ل  6سس -اع -ات ل -ت -خ -ت -ار ا أ
وتتزوجه ليكون نسسلها كجماله؟
^ أانه في العصسر الذهبي لبغداد إاذا قام شسخصس
بترجمة كتاب للغة العربية يحصسل على وزن
الكتاب ذهبا؟

ومضضــــــــــة

ُرّب عامل رّث الثياب سسخر َ
ت منه؛ وهو
أانقى منك عند الله وأاعلى منك درجة في
الجنة بمراتب؛ فقيمتك ليسست في ثوبك
و’ نسسبك و’ منصسبك ،ف Óتحقرن أاحدا.

ششغـ ـ ـ ـل عقلـ ـ ـ ـك

حكـ ـ ـ ـ ـم وأامثـ ـ ـ ـال
^ نسس -ام -ح ن-ع-م  .ول-ك-ن م-ح-ال أان ن-ث-ق
مرتين.
^ من الحكمة أان ’ تفتح صسفحات حياتك
ل-ك-ل ع-اب-ر..ف-ال-ت-ح-ف-ظ أاح-يانا دليل على
كمال العقل.

للعبــرة

‘ حبّك يا بÓدي

هذا يوم سسعيد لمعت في ـه أانـ ـ ـ ـوار
فرحت بيه الناسس سسمعت بخ ـ ـبارو
هذا عيد النصسر بشس ـ ـ ـر بالتح ـ ـرار
وتعنا شسعب الجزائـ ـر واخت ـ ـارو
فرحت بيه العام ـ ـ ـة ما خ ـ ـ ـ Óدار
وتهنا شسعـبي اتف ـ ـاجا تكـ ـ ـدارو
عيد النصسر عزيز يبقى في تـذكـ ـ ـار
وتعود ألسسÓف تحكـ ـي لصسغـ ـارو
يبقى في التاريخ واضسح في
لسسـطـار مفخرة لجيال نشس ـ ـأات
واكبـ ـارو يوم أاهزمنا فيه جي ـ ـشس
اإلسستعم ـار رجعناه أاذلي ـ ـل سسق ـ ـم لدي ـ ـارو أاعطينالو درسس يصسعب على
التكرار عمرو ل ينسساه عن طول أاعمارو خرجت ليه نمور وسسبوعـة
شسطـ ـار بمخالب وانياب قصسدو لشس ـ ـوارو حامو عنو كالطيورا فـ ـ ـي
لوعـ ـار شسنقو في جوف السسما عنـو دارو هاجوا صسيفت واد في سسيلوا
يغزار ماه اتقوى لح زبـ ـدو لشس ـ ـفارو رعدو دمدم والبرق يلهب كي
النار بات إايكفح في مزون ـو يقـ ـ ـدارو رعداتو تفني اللي عاتـ ـ ـي جبـ ـار
تاتي بأامر الله تن ـ ـ ـزل بقـ ـ ـدارو بعد الظلمة تتفلق لبـ ـ ـد لفجـ ـ ـار
والليل إاذا طال يطل ـ ـ ـع نهـ ـ ـارو رجالة ضسح ـ ـاو فن ـ ـاو األعم ـ ـار لن
يتحرر وطن شس ـاعت ث ـ ـوارو أابياتي عودو عنـ ـ ـ ـ ـي األخب ـ ـار ماذا شسافو
من لي ـ ـالي يمـ ـ ـرارو يا ولدي شسفنا هموم صسعاب أاكث ـار جيوشس
السستعمار عنا كي جـ ـارو أاصسبرنا والصسبر على الحقرة دبـار كم من
واحد راه مات ب ـدم ـ ـارو اتحزمنا للعـ ـ ـ ـدو هنـ ـ ـا لعمـ ـار ما ذلينا ما
خضس ـع ـنا لشس ـ ـ ـوارو قاومناه مقاومة فارسس قه ـ ـ ـ ـقار متحربي وعداه
مـن حـرب ب ـارو وين يصسد يلوح بارودو كـ ـ ـ ـ ـرار أاعدوه تحير ما
لقالـ ـ ـو نـظـ ـارو
شسعر ملحون لـ :محمد أادونيسس الجــزائــــر

ما اسسم لشسيء حسسن شسكله تلقاه عند الناسس موزونا
تــراه معــدودا فإان زدتـه واوا ونونا صسار مزونـا ما هو؟

الفقر فقر القلوب وليسس ا÷يوب

ذهب عامل إالى الصسيدلية وقال للصسيدلي :هل لديك
Óسسمنت؟ فضسحك الصسيدلي منه سساخًرا وقال
مرهم ل إ
له نعم لدينا ،ولدينا مرهم للحجر وللحديد..هل تريد
نوعية ممتازة مسستوردة أام نوعية عادّية مصسنوعة في
ال -ب Ó-د؟ ف -ق -ال ال -رج -ل :اع -ط -ن -ي ال -ن-وع-ي-ة ال-م-م-ت-ازة
المسستوردة ،رّد عليه الصسيدلي سساخًرا :إاّنها غالية ،أاقول
لك ذلك مقّدًما .ثّم انهمر ضساحًكا..رفع العامل يديه
أامام الصسيدلي وقال له :إاّني عامل أاشستغل في السسمنت،
وقد علّق السسمنت في يديّ ول أاسستطيع أان أالمسس وجه
ابنتي الصسغيرة لكي أاداعبها ،إاذا كانت النوعية الممتازة
المسستوردة التي لديك تزيل هذا السسمنت ،فاعطني
إاي-اه-ا وسس-أات-دّب-ر ث-م-ن-ه-ا..ت-جّمدت ال ّضسحكات ال ّسساخرة
للصسيدلي على شسفتيه ورأاى نفسسه حقيرا صسغيًرا ما لم
راها من قبل..فهو لم يحضسن أاطفاله منذ زمن ولم
يدّللهم ،ولم يحن عليهم أابدا..الفقر فقر القلوب وليسس
الجيوب..
شسكًرا للعقول الراقية التي قرأات…إاذا أاتممت القراءة
شسارك غيرك في سسردها..فالحياة مازالت تسستصسرخ
فينا اإلنسسانية..فالشسعور باآلخرين يتطّلب منّا إاحسساسس
وضسمير فقط.

حل العدد السسابق
الصسدى.

ابـتـسضـم
^ م -رت ط -ائ-رة ف-وق أادغ-ال أاف-ري-ق-ي-ا
’سس- -د :م- -ا ه- -ذا
فسس - -أال الشس - -ب - -ل أاب- -اه ا أ
الحيوان الضسخم يا أابي؟
’سس -د :إا ّن -ه -ا ط -ائ -رة ك -ب -ي -رة ول -يسست
ا أ
حيوانا بني.
الشسبل :وهل تؤوكل يا أابي؟
’سسد :إانها مثل البيسسطاشس يؤوكل ما
ا أ
بداخلها فقط يا بني.
’ب -يضس ي ّ-ت -سس -خ
^ ع- -ن -دم -ا ن -ل -بسس ا أ
’سسود يتسسخ
بالسسواد وعندما نلبسس ا أ
بالبياضس..فهل يدري أاحدكم ما لون
الوسسخ الحقيقي؟

السشرطان

ابتعد يا سسرطان عن سسيرة
إانسسان ل يشسكر وفاءك! وانتبه
ف Óتتعب شسعورك لمعدوم الضسمير.

اأ’سشد

ل قيمَة لبعضس الّرسسائل
والمحادثات إاذا لم يتم الرد
عليها مباشسرة يا أاسسد..فالمشساعر
التي كانت في تلكَ اللّحظاِت ل تسستمtر
دائمًا.

العذراء

يا عذراء أاعد النظر في
أافكارك تجاه الحياة ،واسستعد
ابتسسامتك المشسرقة ،فمهما كان
ماضسيك مليئا بالمشساكل ،فإان المسستقبل
مفعم باألمل عامر بالفرصس بإاذن الله.

الميزان

األمل له بريق جميل يلوح
للمنتظر من بعيد نتم ّسسك بحباله،
فيا ميزان عسسى القادم خير ثق بالله وابتسسم

العقرب

بعد سسنوات من العمر سستعرف
يا عقرب أان اإلحترام أاهم من
الحب ،والثقة أاهم من الغيرة والصسبر أاعظم
دليل للتضسحية.

القوسس

هكذا هي الحياة ل البدايات
التي نتوقعها ول النهايات التي
نريدها ،فاحمد الله يا قوسس.

الجدي

الحياة حرب يا جدي ،حرب مع
نفسسك وحرب مع ظروفك،
وحرب مع الحمقى.

الدلو
إاجعل لنفسسك عمرا ً ل ينتهي يا
دلو؛ بأاعمالك ،بأاخÓقك ،بروعة
ابتسساماتك.

الحوت
رغم أاّننا نؤومن بأان الَعقل أاكثر
صسوابًا؛ إال أانه يصسعب علينا يا حوت ،التخلي
عن أاشسياء إاختارتها قلوبنا.
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الثÓثاء  ٢١مارسس  ٢٠١٧م
الموافق  ٢٢جمادى الثانية  ١٤٣٨هـ

متاهـــــة
األرقــــام
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الكلمــــات السسهميـــة
منتخب
خسشر نهائي
كان ١٩٧٠

ننطلق من الدائرة
السسوداء ‘ أاعلى
الشسبكة لنصسل إا¤
الدائرة السسوداء
لخرى ،شسرط أان Œمع
ا أ
‘ النهاية  ٧٠٠نقطة
وأال “ر ‘ رقم واحد
إال مرة واحدة.

ديكتاتور
ايطالي

للجزم
نقÎب

حقد
«م»

لشسارة –توي
هذه ا إ
على دوائر مرقمة من ١إا¤
 ٨و‘ نفسس الوقت على
حروف ﬂتلفة بحيث أان
لشسارة يتكون من
رمز ا إ
›موعة أارقام ترجمه إا¤
حروف ثم اجمع هذه
ا◊روف فتحصسل على اسسم
‚مة عاŸية جزائرية ‘
التمثيل السسينمائي.

دردشسة
لسسهم
اأ

طري
عتاب

للتعريف

نظير

ثروة

حرف مكرر

إاششارة مرور

عاصشمة
أانغو’

أارششد

ا’سسم اأ’ول لÓعب دولي جزائري

الح ـ ـ ـ ــل

شسطب الكلمات اŸدونة داخل اŸربعات ‘ جميع الŒاهات
مع اسستعمال أاول وآاخر حرف للكلمة
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الكلمـــــــات:

لشسور ،الجزية ،الطريقة،
لسسباط ،السسجود ،ا أ
الرب ،ا أ
لصسنام ،المذهب،
المايح ،حملة ،الصسديق ،المنكر ،الملك ،ا أ
لوثان ،الفرعون ،الحرب،
الثامنة ،المقّدسس ،الصسنم ،ا أ
الثالثة ،القادمين ،المغارة ،القبط ،الخبر ،تريد.

` 5

ا

هـ

ج

ق

ا

ل

ا

شس

و

ر

ك

ث

❊ أافقيا ماهر ششا’ علي ،ورود ،ديار ،مال،
لوسس انجلسس ،لي ،أاصشغر فرهادي ،يا ،ما،
تل ،يم ،حرم ،لن ،مال ،تفر ،ماي ،دم،
القدسس ،بديل ،صشوفيا بوتلة.
❊ عموديا:مون ’يت ،صشال ،ار ،الوصشل ،لو،
هو ،سشغ ،قف ،رد ،ارمي ،قدي ،عنف ،م.م،
اسس ،’ ،جرسس ،ا.ا ،اله ،حلم ،ار ،سشامر،
يبت ،عام ،دامت ،دل ،ليالي ،فدية ،يدلي،
الرمل .البابليون هم الذين ق ّسشموا اأ’سشبوع
إالى سشبعة أايام.
الحل  /تسسل وتثقف

الحل متاهة ا أ
لرقام

البابليون هم الذين ق ّسسموا
اأ’سسبوع إالى سسبعة أايام.
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الحل  /كلمات متقاطعة
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أا  -الجيشس اأ’لماني؟
ب  -الجيشس الريطاني؟
ج  -الجيشس الفرنسشي؟
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محلل رياضشي
بقناة
الجزائرية

هجر

`

الكلمــات السسريــة

عدد

’ يداع

رئيسس
رابطة باتنة

` 4 `` 3 ` 2

اختبر معلوماتك:
أاي جيشش من الجيوشش في العالم ما زالت
به كتيبة للحمام الزاجل من بين الدول
اآ’تية؟

بحر
متششابهان

رخو

١

∞≤ãJ h π°ùJ

حرف جر
«م»

عكسس حضشر

بسشط

اللغز:

الكلمات السسهمية
كلمة السسر
لعبة الحروف
دردشسة الحروف

مضشيء
جمع حزمة
«م»

1

محمد يوبي
الغالب
النيابة
ابن خلدون

إاله
سشقي

العبور

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

ثلثا
خرب
سشقي

متششابهان

سشلف
منزل

ششتم

للنهي
مششي
رمز جبري

أاعيشس

٧٩٧

رئيسس لجنة
التحكيم
المركزية

ثلثا مولير

نمسشح

١٧٢٩٠

رقــــــــــم

ششعوب

سشئم

لعبــــة الحـــروف

كلمة
السسر:

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

العدد
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أافقيا

 )١اأ’مين العام للرابطة المحترفة،
فك،
 )٢أافضشل ’عب افريقي لـ  ٢٠١٦م ،للنهي،
 )٣متششابهة ،حرف جر،
 )٤نظير ،لقياسس المسشافة «م»،
 )٥مرضس معدي ،من اأ’هل ،في صشحراء،
 )٦ششرح ،متششابهة،
 )٧للسشقي «م» ،دولة أاسشيوية،
’ )٨عب دولي جزائري،
 )٩ا’سش -م اأ’ول ل -م -درب دف -اع ت-ج-ن-انت،
حاجز،
 )١٠حرف مكرر ،حاجز ،كاتب «م»،
 )١١عتاب ،مصشنع ،قهوة «م»،

عموديا
 )١مجلة فرنسشية للرياضشة
 )٢نعم باأ’جنبية ،بلدية بو’ية بومرداسس،
متششابهة،
 )٣تفقد ،كثير «م»،
 )٤ينكل ،للنوم «م»،
 )٥هÓل ،حرسس ،أات،
 )٦فك «م» ،للجزم ،حقن،
 )٧يقذف ،و’ية مصشدرة للماء،
 )٨دار «م» ،منع «م» ،حرف مكرر،
 )٩سشاهر «م»،
 )١٠منام ،ششهر عربي،
 )١١عكسس جنوب «م» ،نمرن،

الفجر05.24...............:
مواقيت الظهر12.55...............:
الصشÓة العصشر16.23...............:
المغرب1٩.04..............:
العششـاء20.23................:
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^  21م- -ارسص  :1871مصش -ادرة اأم Ó-ك ع-ائ-ل-ة
«اŸق- - -را »Êال- - -ث- - -ائ- - -رة م - -ن ق - -ب - -ل ال - -ق - -وات
الفرنسشية.
^  21مارسص  :1٩55منح رئيسص ا◊كومة
ال-ف-رنسش-ي-ة إادغ-ار ف-ور ك-اف-ة صشÓحيات القمع
للحاكم العام جاك سشوسشتال للقضشاء على الثورة
ا÷زائرية.

الطقسص اŸنتظر اليوم و الغد

عنابة
عنابة

الثÓثاء  22جمادى الثانية  1438هـ اŸوافق لـ  21مارسص  2017م

بعثة «األفامي» تدعو إا ¤القتصساد الرقمي لعÓج مشسكل السسوق اŸوازية
تعزيز السشياسشة ا’حÎازية للتصشدي للمخاطر ومواصشلة ا’قتصشاد

اعت Èجون فرانسشوا دوفان رئيسص بعثة صشندوق النقد الدو‹»افامي» ،أان النششاط ا’قتصشادي ‘ ا÷زائر “كن من اÙافظة على صشÓبته،
بالرغم من أان نسشبة النمو  ⁄تتجاوز  3.4باŸائة عام  ،2016مؤوكدا ‘ سشياق متصشل أان احتياطي الصشرف مازال معتÈا حيث بلغ 113مليار دو’ر،
’عمال وإارسشاء ‰وذج اقتصشادي للنمو من أاجل تششجيع وترقية أاداء القطاع
بالرغم من انخفاضشه بنحو  30مليار دو’ر ،منوها بتحسش Úمناخ ا أ
اÿاصص بهدف تنويع ا’قتصشاد ،واصشفا اÿطة اÛسشدة للضشبط اŸا‹ للفÎة اŸمتدة إا 201٩ ¤بالطموحة ،ويرى أان القطاع اŸصشر‘ مازال يحافظ
على مسشتويات مقبولة من السشيولة والربحية ،وششهد باŸوازاة مع ذلك انخفاضشا بخصشوصص عجز اŸيزانية العامة.

فضضيلة بودريشش

سضنوي.
واأشض- -ار ت- -ق- -ري -ر «الأف -ام -ي» ح -ول
ال -وضض -ع -ي -ة الق -تصض -ادي -ة واŸال-ي-ة
ل -ل -ج-زائ-ر ،اإ ¤تسض-ج-ي-ل ارت-ف-اع ‘
نسض- -ب- -ة ال -ب -ط -ال -ة اإ ¤ح -دود 10.5
با  Ÿا ئ ة ش ض هر س ض بت م  ، 2 0 1 6 Èب ي ن م ا
ت -ب -ق -ى ج -د م -رت -ف -ع -ة وسض -ط ف-ئ-ة
الشض-ب-اب بـ 26.7ب-اŸائ-ة ،اأم-ا ل-دى
ا ل ن س ض ا ء ف ل م تق ل ع ن 2 0 . 1با  Ÿا ئ ة ،
وواصض- -ل رئ- -يسص ب- -ع- -ث- -ة الأف- -ام- -ي
ت -وضض -ي -ح -ات -ه ب -خصض -وصص الضض-ب-ط
لأ و ض ض ا ع ا  Ÿال ية ‘ ع ا م  ، 2 0 1 6ل ك ن ه
ي- -رى اأن ال -ع -ج -ز ب -ق -ي م -ع -تÈا ‘
اŸالية العامة وا◊سضاب ا÷اري،
ا إ  ¤ج ان ب ت س ض ج ي ل ز يا د ة ‘ ا ل د ي ن
ال- -ع- -ام ،م- -ع وف- -رة ‘ اح- -ت -ي -اط -ي
الصض -رف ب -ال -ع -م -ل-ة الصض-ع-ب-ة ال-ذي
نا ه ز  1 1 3م ل ي ا ر د و ل ر .
ووق-فت ال-ب-ع-ث-ة ع-ل-ى ا÷ه-ود ال-ت-ي
ت ب ذ ل ه ا ا ÷ ز ائ ر ب ه د ف ا ل ت ك ي ف م ع
صض-دم-ة اأسض-ع-ار ال-ن-ف-ط ،و ⁄ت-غ-ف-ل
ع - - -ن –ق - - -ق ب- - -عضص اŸوؤشض- - -رات
ا لإ ي ج اب ية م ن ب ي ن ه ا ‚ اح ا ل د و ل ة ‘
ت -خ -ف -يضص ﬁسض-وسص ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق
ب -ع -ج -ز اŸال -ي -ة ال -ع -ام -ة ‘،2016
ب-فضض-ل اÿط-ة ال-ط-م-وح-ة ل-لضضبط
اŸا‹ اıصضصص للفÎة اŸمتدة
م ا ب  2 0 1 7 Úو  2 0 1 9يض ض ا ف ا إ ¤
ذلك– ،ق- - -ي- - -ق ت- - -ق- - -دم ‘ ›ال
–سض Úم- -ن- -اخ الأع- -م -ال والسض -ه -ر
ا÷اري ع - -ل - -ى وضض - -ع اسضÎاŒي- -ة
ط- -وي- -ل- -ة اŸدى ل- -ت- -ك -ريسص ‰وذج

أاوقف  31متورطا ‘ ا÷رÁة
‘ ظــــــــــــــــرف قياسشــــــــــــي
«الششعب» “كنت مصشالح الششرطة
القضشائية Ãسشاعدة فرق الششرطة
العلمية والتقنية ،ع Èكامل إاقليم
ا’ختصشاصص من معا÷ة وفك خيوط
 15قضشية جنائية خÓل ششهر فيفري
 ،2017عششرة ( )10منها تتعلق بجرائم
القتل العمدي ،وخمسشة ( )05مرتبطة
بحا’ت الضشرب وا÷رح العمدي
اŸفضشي إا ¤الوفاة ،كما ” إايقاف واحد
وثÓثون ( )31متورطا ،أاحيلوا إا¤
ا÷هات القضشائية اıتصشة.
مصض-ال-ح الشض-رط-ة ال-قضض-ائ-ي-ة ،وب-اعتمادها على
وسضائل وتقنيات علمية حديثة ‘ ›ال البحث
والتحليل ا÷نائي“ ،كنت ‘ ظرف قياسضي من

 20°ا÷زائر
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قدرت احتياطي الصشرف بـ 113مليار دو’ر وبطالة ‘ حدود ٪10 5

اأك -د ج -ون ف -رانسض-وا دوف-ان رئ-يسص
ب ع ث ة «ا ل ف ا م ي » ‘ ت ق ر ي ر ل ه م ع ن
ال -وضض -ع -ي -ة الق -تصض -ادي -ة واŸال-ي-ة
ل ل ج ز ا ئ ر عق ب ز يا ر ة م د ت ه ا  1 3ي و م ا
والل- -ت- -ق -اء خ Ó-ل -ه -ا ب -السض -ل -ط -ات
ا ل ع م و م ي ة ،ا أ ن ا Ÿس ض ت و ى ا Ÿن خف ض ص
ل -ل -دي -ن ال -ع -ام ‘ ا÷زائ -ر يسض -م-ح
ب -ت -جسض -ي -د الضض -ب -ط اŸا‹ ب-ت-درج
م ق ا ر ن ة با إ ط ا ر ا  Ÿو ا زن ة ا  Ÿت وس ض ط
ا لأ ج ل .
و د ع م ت ا ل ب ع ث ة ب ق وة خ ط و ا ت – ر ر
ا÷زائ -ر م -ن ال -ت -ب -ع -ي -ة ال -ن -ف-ط-ي-ة
و–ري -ر ال -ق -ط-اع اÿاصص ،ب-ه-دف
ت- - - - - -وف ÒالÌوة واŸداخ- - - - - -ي- - - - - -ل
واسض- -ت- -ح- -داث م- -ن- -اصضب الشض- -غ -ل،
م -قÎح -ا اأن -ه ل -ي-ت-ح-ق-ق ذلك ي-جب
اإرسض -اء سض -لسض -ل -ة م -ن الإصض Ó-ح-ات
ا ل ه ي ك ل ي ة ا ل و ا س ض ع ة ا ل ن طا ق  ،م ن ب ي ن ه ا
اŸزي- -د م- -ن ال- -ت- -حسض ‘ Úم- -ن- -اخ
الأع-م-ال وت-وف Òال-ت-م-وي-ل وتعزيزه
و ت ك ر ي س ص ا ل ش ض ف اف ي ة و ا إ ن ع ا ش ص س ض و ق
ا ل ع م ل  ،ا إ  ¤ج ان ب ت Óءم م ا ت ط ر ح ه
اŸن-ظ-وم-ة الÎب-وي-ة م-ع م-ت-طلبات
س ض و ق ا ل ع م ل و ت ر ق ي ة م ش ضا ر ك ة ا  Ÿر ا أ ة
‘ عا ⁄الشضغل ،مع السضتمرار ‘
ان -ف-ت-اح الق-تصض-اد ا÷زائ-ري ع-ل-ى
ا ل س ض ت ث م ا را ت ا لأ ج ن بي ة .
التضشخـم قفز اإ 8.1 ¤باŸائة
‘ ج ا ن ف ـ ـ ـي 2 0 1 7
و ذ ه ب ت ب ع ث ة ص ضن دو ق ال ن ق د ا ل د و ‹ ،
ا ل ت ي ا ل ت ق ت با ل ع د ي د م ن ا ل وز ر ا ء م ن
ب -ي -ن -ه -م وزي -ر الصض-ن-اع-ة وال-ت-ج-ارة
و ا ل س ض ك ن و ا ل  Îب ية و ا ل ع مل و  ﬁا ف ظ
ب ن ك ا÷ ز ا ئ ر  ،ا إ  ¤ا ل ق و ل ع ل ى ل س ض ان
رئيسضها «دوفان» ،اأن ا÷زائر ‘
الفÎة الراهنة تواجه العديد من
ا ل ت ح د يا ت ،ب ف ع ل ا ن خف ا ضص ا أ س ض ع ا ر
ا ل ن ف ط  ،م ع  Îف ا ‘ ن فس ص ا  Ÿق ا م اأ ن
ال -نشض -اط الق -تصض -ادي ب -وج -ه ع-ام
“كن من اÙافظة على صضÓبته،
ل-ك-ن ال-ن-م-و ذك-ر اأن-ه م-ازال ب-ط-ي-ئ-ا
خ- -ارج ق- -ط -اع اÙروق -ات ،ع -ل -ى
ا ع تب ا ر ا أ ن ه ق د ر ب ـ  3 . 4با  Ÿا ئ ة ‘
ع ا م  ، 20 1 6غ  Òا أ ن ا ل ت ض ض خ م ق ف ز
م ن  4 . 8با  Ÿا ئ ة ‘  2 0 1 5ا إ 6 . 4 ¤
ب- - -اŸائ- - -ة ‘  2016واسض -ت -ق-ر ‘
ج ان في  2 0 1 7عن د  8 . 1با  Ÿائ ة ح ي ث
” ت ق د ي ر ه ذ ه ا ل ن س ض ب ع لى ا أ س ض ا س ص
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اقتصضادي للنمو ،من اأجل تشضجيع
نشض- -اط ال -ق -ط -اع اÿاصص ل -ت -ن -وي -ع
الق- - - -تصض - - -اد ا÷زائ - - -ري ،وق - - -ال
«دوف - - -ان» اإن ال - - -ب - - -نك اŸرك- - -زي
ا÷زائري يعمل على تطويع اأدوات
السض-ي-اسض-ة ال-ن-ق-دي-ة لتجاوز النقصص
‘ ا ل س ضي و ل ة.
ا إ ع ا د ة ا ل ن ظ ر ‘ ا ل د عم ا ل ج ت م ا ع ي
و ت و ج ي ه ه م ب ا ش ض رة ل ل ف ئا ت ا ل ه ش ض ة
وم -ن ال -ت -ح -دي-ات ا÷وه-ري-ة ال-ت-ي
ا أ ق ر ت ه ا ب ع ث ة ص ض ن د و ق ا ل ن ق د ا لد و‹
ل -ل -م -رح -ل -ة ا◊ال -ي -ة ،م -ا وصض -ف -ت-ه
بان ت ق ا ء مز يج م ن ا ل س ض ي اس ض ا ت ا ل ت ي
 Áك ن ه ا ا أ ن ت س ض ا ع د ال ق ت ص ض ا د ع لى
ال - -ت - -ك- -ي- -ف م- -ع صض- -دم- -ة اأسض- -ع- -ار
اÙروق- -ات ،ع- -ل- -ى ن- -ح- -و ق- -اب -ل
لÓ-سض-ت-م-رار وب-اأق-ل ت-ك-ل-ف-ة ‡كنة،
م ن ا أج ل ا ل ق ف ز ا إ  ¤م س ض تو يا ت ا أ ع ل ى
م -ن ال -ن -م -و واسض -ت -ح-داث م-ن-اصضب
الشضغل.
و د ع ا « د وف ان » ا إ  ¤ت و س ض ي ع ا ل قا ع د ة
ا ل ض ض ر ي بي ة – س ض ب ا ل ت و ق ع ا ت ا س ض ت م ر ا ر
ا ن خ ف ا ض ص ا أ س ض ع ار ا ل نف ط ،و ت ر ش ض ي د
الإع -ف -اءات الضض -ري -ب -ي -ة والإن -ف -اق
ا÷اري ،واإع- -ادة ال- -ن -ظ -ر ‘ دع -م
ا ل ط ا ق ة ا  Ÿكل ف ا ل ذ ي ت س ض ت ف ي د م ن ه
ال-ط-ب-ق-ة الÌي-ة واسض-ت-بداله بالدعم
اŸب-اشض-ر ل-ل-ط-ب-ق-ة الأك Ìاحتياجا،
م -ع السض -ت -م -رار ‘ السض-ت-ث-م-ار ‘
›ال الصض-ح-ة وال-ت-ع-ل-ي-م اŸوج-ه-ة
Ÿن ي-ح-ت-اج-ه-ا ،م-ع اإق-رار ت-وصض-ي-ة
ت- -ق -وي -ة اإط -ار اŸوازن -ة وم -راق -ب -ة

د ق ي ق ة ل ل م خ ا ط ر ،ال ت ي ق د ت ت ع ر ض ص
ا إ ل ي ه ا ا  Ÿا ل ية ا ل ع ا م ة .
و ⁄يخف رئيسص البعثة اأنه حان
ال- -وقت اأن ت- -دع -م سض -ي -اسض -ة سض -ع -ر
الصض-رف والسض-ي-اسض-ة ال-ن-ق-دي-ة وكذا
السض-ي-اسض-ات اŸال-ي-ة ع-ملية التكيف
م ع ص ض د مة ا أ س ض ع ا ر ا ل ن فط  ،م ن خ  Óل
ا÷ه - -ود اŸب - -ذول- -ة ÷ع- -ل سض- -ع- -ر
ال -دي -ن-ار م-نسض-ج-م-ا م-ع اأسض-اسض-ي-ات
الق -تصض -اد ‘ ظ-ل وج-ود خ-ط-وات
لمتصضاصص سضوق الصضرف اŸوازي،
و–دث ‘ ن- -فسص ال- -وقت ع- -ن م- -ا
ي ع ك ف ع ل ى –ض ض Òه ب ن ك ا ÷ ز ا ئ ر ،
و ي ت ع ل ق ا لأ م ر با س ض ت ح د ا ث م ا ا أ سض م اه
ب ع م ل ي ا ت ا لس ض وق ا Ÿف ت و ح ة  ،و ا أ ع ل ن
اأن ال - -ق- -ط- -اع اŸصض- -ر‘ ي- -ت- -م- -ت- -ع
 Ãس ض ت و يا ت ك ا ف ي ة م ن ر ا أ س ص ا  Ÿا ل
وال -رب -ح-ي-ة ،م-قÎح-ا الن-ت-ق-ال اإ¤
ا إ ط -ا ر ر ق -ا ب -ي ق -ا ئ -م ع -ل -ى ا  ıا ط -ر
م ع ت ع زي ز د و ر ا ل س ض ي اس ض ة ا ل ح  Îا ز ي ة
ا ل ك ل ي ة و دع م ح و ك م ة ا ل ب ن و ك .
ح و ل ا ل س ض وق ا Ÿو ا ز ي ة  ،ا أ ك د ر ئ ي س ص
ال-ب-ع-ث-ة ع-ل-ى اسض-ت-ح-داث اإج-راءات
ت -ن -ظ -ي -م -ي-ة م-ن اأج-ل ام-تصض-اصض-ه-ا
وال -ت -وج -ه ن -ح -و اإرسض -اء الق -تصض -اد
ا ل ر ق م ي و تس ض ه ي ل ا ل ت م و ي ل ا ل ب نك ي .
و ح و ل ق ي م ة ا لد ي نا ر ذ ك ر ا أ نه ا ت ت ج ه
ن- -ح- -و ال- -ت- -وازن ،م- -قÎح- -ا ت- -ب -ن -ي
ا إ ص ض  Óح ا ت ق ا ع د ي ة ي ح ر كه ا ا ل ق ط ا ع
الق - -تصض - -ادي اÿاصص وال - -ق- -ط- -اع
ال -ع -م -وم -ي ،ي -ك -ون م-ن-عشض-ا ل-ل-ن-م-و
و ا س ض ت ح د ا ث منا ص ض ب ا ل ش ض غ ل .

 ..يوقف  186ششخصص بتهم ﬂتلفة ويحجز  30كبسشولة من الكوكايÚ
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france prix 1

أاششرف عليها العميد رحامنية نيابة عن اللواء قائد الناحية العسشكرية اÿامسشة

إاطÓق اسسم الشسهيد علي النمر على وحدة اإلنتاج بأاريسش

” ،اأمسص ،اإطÓق اسشم
الششهيد علي النمر على
وحدة ا’إنتاج باأريسص
(باتنة) التابعة Ÿوؤسشسشة
ا’إ‚ازات الصشناعية
بسشريانة والتابعة هي
ا’أخرى للناحية
العسشكرية اÿامسشة
حسشب ما لوحظ.
وخÓل مراسضم التسضمية التي
اأشض-رف ع-ل-ي-ه-ا اŸدي-ر ال-عام
Ÿوؤسضسض- - - - - - - - - - - - - -ة الإ‚ازات
الصض-ن-اع-ي-ة بسض-ري-ان-ة ال-عميد
ﬁمد رح-ام-ن-ي-ة ن-ي-ابة عن
ال - -ل - -واء ق - -ائ - -د ال - -ن - -اح- -ي- -ة
ال - -عسض - -ك - -ري- -ة اÿامسض- -ة ”
ت - -ك - -ر Ëاأف - -راد م - -ن اأسض- -رة
الشضهيد.
و ‘ ك- -ل -م -ت -ه اأك -د ال -ع -م -ي -د
رح-ام-ن-ي-ة ب-اأن «اأبسض-ط شض-يء
نقدمه لهوؤلء اأن نعمل على
اإح -ي-اء ذك-راه-م واÙاف-ظ-ة
على اإرثهم النضضا‹ لننقله
اإ ¤الأجيال القادمة ونحمي
ت- -اري- -خ- -ه- -م م -ن ال -تشض -ويشص

وال-ت-دل-يسص وال-ت-ح-ري-ف ف-ه-م
ذخر هذه الأمة و›دها».
واأضضاف «اإننا نقف اليوم ‘
اإح - - -دى ﬁط- - -ات ت- - -اري- - -خ
ا÷زائ- -ر وم- -ع اأح -د اأب -ط -ال
ث - -ورة ال - -ت - -ح - -ري - -ر ال - -كÈى
لنسضتخلصص العÈة من نضضال
الشض- - -عب ا÷زائ- - -ري الأب- - -ي
الذي قدم خÒة اأبنائه على
مذبح ا◊رية».
يذكر اأن الشضهيد علي النمر
الذي ولد ‘  16مارسص 1925
بدوار حيدوسضة القريب من
م- -روان- -ة ب -ب -ات -ن -ة ك -ان اأح -د
اأب -ط -ال ال -ث -ورة ال -ت -ح-ري-ري-ة
الأف- -ذاذ ،ح- -يث ان -خ -رط ‘
صض- -ف- -وف ح- -زب الشض- -عب ‘
سض -ن-ة  1943وواصض-ل نضض-ال-ه
ضضد العدو اإ ¤غاية سضجنه
‘  11سضبتم.1954 È
وشض -ارك ب -ع -د ان -قضض-اء فÎة
سض- -ج- -ن -ه ‘ ع -دة م -ع -ارك و
ه -ج -وم -ات ون-ظ-را ل-ك-ف-اءت-ه
“ت ترقيته سضنة  1957اإ¤
مسضوؤول على راأسص الناحية

الثانية التاريخية برتبة نقيب
ث - -م عضض - -و ق - -ي- -ادة الأرك- -ان
ب -ال -ولي -ة ال -ت-اري-خ-ي-ة الأو¤
برتبة رائد ليتم تكليفه بعد
ذلك بقيادة الولية التاريخية
الأو ¤ب -ال -ن -ي-اب-ة ‘ ال-داخ-ل
ليسضتشضهد ‘  6جوان 1958
بجبل بوعلوان بعد معركة
ع- -ن- -ي -ف -ة ب Úك -ت -ائب ج -يشص
ال -ت -ح -ري -ر ال -وط -ن -ي وق-وات
الحتÓل الفرنسضي.
وت -ع-د وح-دة الإن-ت-اج ب-اأريسص
ال -ت -ي اأصض -ب -حت –م -ل اسض-م
الشض -ه-ي-د ع-ل-ي ال-ن-م-ر اإح-دى
اŸوؤسضسضات الإنتاجية الثÓث
ال -ت -اب -ع -ة ل-ل-م-دي-ري-ة ال-ع-ام-ة
لÓ- - -إ‚ازات الصض- - -ن- - -اع - -ي - -ة
بسض -ري -ان -ة (ب -ات -ن -ة) ال -ت-اب-ع-ة
للناحية العسضكرية اÿامسضة
وه- - -ي ت- - -خ - -تصص ‘ اإن - -ت - -اج
اŸولدات الكهربائية حسضب
الشضروح التي قدمت للحضضور
لدى زيارتهم لورشضات الإنتاج
ع - - -ل - - -ى ه- - -امشص م- - -راسض- - -م
التسضمية.

بفضشل ا’سشتغÓل ا÷يد للمعلومات

ا÷يشش يلقي القبضش على اإلرهابي «ح.عصسمان» بÈج باجي ﬂتار
«الششعب» ‘ إاط- -ار م -ك -اف -ح -ة
اإلرهاب وبفضضل السضتغÓل ا÷يد
للمعلومات“ ،كنت مفرزة للجيشص
ال -وط -ن-ي الشض-ع-ب-ي ت-اب-ع-ة ل-ل-ق-ط-اع
ال -ع -م -ل -ي -ات -ي لÈج ب -اج -ي ﬂت -ار
ب -ال -ن -اح -ي -ة ال-عسض-ك-ري-ة السض-ادسض-ة،
أامسص ،م- -ن إال- -ق- -اء ال- -ق -بضص ع -ل -ى
اإلره -اب -ي اŸسض -م -ى ح .عصض -م -ان
واسضÎجاع مسضدسص رشضاشص من نوع
كÓشضنيكوف وكمية من الذخÒة،
إاث-ر دوري-ة اسض-ت-طÓ-ع-ية بتيمياوين
ب - -الشض- -ري- -ط ا◊دودي ا÷ن- -وب- -ي
للبÓد..
ÓرهابÚ
..ويدمر ﬂابئ ل إ
‘ إاطار مكافحة اإلرهاب ،دمرت
م-ف-رزة ل-ل-ج-يشص ال-وط-ن-ي الشضعبي،
ي- - - - - - -وم  19م- - - - - - -ارسص 2017
ببجاية/ن.ع ،5.أاربعة (ﬂ )04ابئ
Óره-اب-ي ،Úف-ي-م-ا أاوق-فت م-ف-ارز
ل -إ
أاخ -رى وع -ن -اصض-ر ال-درك ال-وط-ن-ي
ب- -ال- -ت- -نسض- -ي -ق م -ع مصض -ال -ح األم -ن
الوطني ،سضبعة ( )07عناصضر دعم
ل -ل -ج -م -اع-ات اإلره-اب-ي-ة ب-ك-ل م-ن
وسضيدي
بومرداسص/ن.ع1.
بلعباسص/ن.ع.2.
و‘ إاط- - -ار ﬁارب- - -ة ال- - -ت - -ه - -ريب
وا÷رÁة اŸنظمة ،أاوقف عناصضر

ال - - -درك ال - - -وط - - -ن- - -ي بسض- - -ي- - -دي
بلعباسص/ن.ع ،2.ت - - - -اج- - - -ري ()02
ﬂدرات وحجزوا ( )7.7كيلوغرام
م - -ن ال- -ك- -ي- -ف اŸع- -ال- -ج ‘ ،حÚ
ضض-ب-طت م-ف-رزة ل-ل-ج-يشص ال-وط-ن-ي
الشضعبي شضاحنتﬁ Úملت Úبـ()45
قنطارا من التبغ ببسضكرة/ن.ع.4.
 ..ويوقف 0٩مهربÚ
وب -ك -ل م -ن “Ôاسضت وب-رج ب-اج-ي
ﬂتار/ن.ع ،6.أاوق- - -فت م- - -ف- - -ارز
ل -ل -ج -يشص ال -وط -ن -ي الشض -ع-ب-ي ()09
م -ه -رب Úوضض-ب-طت شض-اح-ن-ة و()09
مركبات رباعية الدفع و( )16.7طنا

ج - -رائ - -م اŸرت - -ك - -ب - -ة –ت ت- -أاث Òال- -ك- -ح- -ول
واıدرات Ãع- - - -دل  ،%20ث- -م ت -أات -ي قضض -اي -ا
اÓÿفات العائلية واÓÿفات اŸالية بنسضبة
 ‘ ،%13 34األخ Òقضض- - - -اي - - -ا اŸرت - - -ب - - -ط - - -ة
بالضضطرابات العقلية والقضضايا اŸرتكبة لدافع
السضرقة Ãعدل .%6 66
Óمن
‘ هذا السضياق ،تدعو اŸديرية العامة ل أ
الوطني ،كافة اŸواطن Úإا ¤بذل اŸزيد من
ا÷هود والتعاون مع مصضالح الشضرطة ‘ سضبيل
م -ك -اف -ح -ة ا÷رÁة وا◊د م -ن -ه -ا ،م -ن خÓ-ل
مشضاركتهم ‘ العمل ا÷واري التوعوي ،ويبقى
Óم -ن ال-وط-ن-ي  1548ورقم
ال -رق -م األخضض -ر ل  -أ
ال-ن-ج-دة  ‘ 17خ -دم -ة اŸواط -ن ع -ل -ى م -دار
24/24سضا.

الششعب /بهدف تضضييق اÿناق على الشضبكات اإلجرامية التي تهدد سضÓمة اŸواطن و‡تلكاته ،قامت قوات
الشضرطة ‘ عمليات شضرطية متفرقة بـ  10وليات ،بتوقيف ( )186شضخصص إلرتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون،
على غرار ا◊يازة واŸتاجرة ‘ اıدرات ،العتداءات على اŸواطن Úوالسضرقات ،حيث سضمحت هذه العمليات
بحجز  4913قرصص مهلوسص 30 ،كبسضولة من اıدرات الصضلبة ،قرابة  03كيلوغرامات من الكيف اŸعالج27 ،
سضÓح أابيضص و 8484وحدة من اŸشضروبات الكحولية من ﬂتلف األحجام واألنواع بدون رخصضة.
Óمن الوطني الرامي إا ¤تضضييق اÿناق على عصضابات
هذه العمليات تندرج ضضمن مسضعى اŸديرية العامة ل أ
اإلجرام التي تهدد اÛتمع.

 19°وهران

الثمن  10دج

األمـ ـ ـن يحـ ـ ـل مÓبسسـ ـ ـ ـات  15قضسي ـ ـ ـ ـة جنائيـ ـ ـة خ ـ ـ ـ ـ ـÓل فيف ـ ـري 2017

حل مÓبسضات جميع القضضايا السضالفة الذكر أاي
بنسضبة .%100
فيما يخصص جرائم القتل العمدي “كنت فرق
الشض -رط-ة ال-قضض-ائ-ي-ة ،خÓ-ل ن-فسص الشض-ه-ر ،م-ن
معا÷ة وفك خيوط  10قضضايا ،أاسضفرت عن
إاي-ق-اف ( )15شض -خصض -ا م -ت -ورط-ا م-ن ب-ي-ن-ه-م 10
فاعل Úرئيسضي Úو  05شضركاء.
أام- -ا ع- -ن ج- -رائ- -م الضض- -رب وا÷رح ال- -ع -م -دي
اŸفضض- -ي إا ¤ال- -وف -اة ،ف -ق -د ” م -ع -ا÷ة ()05
قضضايا من هذا النوع ،أاسضفرت عن إايقاف ()16
شضخصضا متورطا ،من بينهم  05فاعل ÚرئيسضيÚ
و 11شضريك.
وت -ع -ت ÈاŸشض -اج -رات والسض -ت -ف -زازات السض-بب
الرئيسضي وراء هذه ا÷رائم بنسضبة  %40تليها
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..يحجز  06قناط Òو 80كلغ من اللحوم الفاسشدة

«الششعب» ‘ إاطار اÙافظة على الصضحة العامة وحماية اŸسضتهلك ،وعلى إاثر معلومات تتضضمن تواجد مذابح غ Òشضرعية تقوم
بعملية ذبح اŸواشضي دون رقابة بيطرية وصضحية ،نظمت قوات الشضرطة بأامن ولية قسضنطينة بالتنسضيق مع مصضالح مديرية الفÓحة
ومصضالح مديرية التجارة للولية ،عملية مداهمة إا ¤أاحد اŸذابح التي تنشضط خارج إاطار القانون ،حيث أاسضفرت العملية عن حجز
ÓسضتهÓك بأاسضواق مدينة قسضنطينة.
 680كلغ من اللحوم ،األحشضاء وبقايا اŸواشضي كانت موجهة ل إ
Óسض- -ت- -هÓ- -ك
ع - -ن- -د إاخضض- -اع ه- -ذه ال- -ل- -ح- -وم واألحشض- -اء ل- -ل- -م- -ع- -اي- -ن- -ة ال- -ب- -ي- -ط- -ري- -ة ت- -ب Úأان- -ه- -ا غ Òصض- -ا◊ة ل - -إ
وعليه قامت مصضالح الشضرطة بتوقيف  05أاشضخاصص تÎاوح أاعمارهم ب 28 Úو  55سضنة لرتكابهم هذه اıالفة التي
يعاقب عليها القانون و” تقدÁهم أامام النيابة اÙلية أاين صضدر ‘ حقهم أامر إايداع ‘ .ح ” Úتوجيه كمية اللحوم
اÙجوزة Ÿركز الردم التقني قصضد إاتÓفها.

من اŸواد الغذائية و( )12450لÎ
من الوقود و( )3000ل Îمن زيت
اŸائدة.
من جهة أاخرى ،أاحبطت وحدات
◊راسص الشض-واط-ئ ب-ع-نابة/ن.ع،5.
ﬁاولت ه -ج -رة غ Òشض -رع -ي -ة لـ
( )14شض - -خصض- -ا ك- -ان- -وا ع- -ل- -ى مÏ
قوارب تقليدية الصضنع شضمال شضرق
رأاسص ا◊م -راء ،ف -ي -م -ا ” ت-وق-ي-ف
( )20م- -ه- -اج -را غ Òشض -رع -ي م -ن
ج -نسض -ي-ات ﬂت-ل-ف-ة ب-ك-ل م-ن عÚ
“وشض- - - - - - - - -نت وأادرار وبشض - - - - - - - -ار
و“Ôاسضت.

وفاة ششخصص وجرح  62آاخرين

 46حـ ـادثـ ـا مروريا
خÓل نهاية األسسبوع

’من
«الششعب» سشجلت مصشالح مرور ا أ
الوطني ،خÓل يومي  17و 18
مارسص 46 ،2017حادثا مروريا
جسشمانيا على مسشتوى اŸناطق
ا◊ضشرية ،أادى إا ¤وفاة ششخصص
واحد ( )01وجرح  52آاخرين.
عن أاسضباب هذه ا◊وادث ،يبقى العنصضر
ال -بشض -ري اŸتسض -بب ال -رئ-يسض-ي ‘ وق-وع-ه-ا،
إاضض -اف -ة إا ¤ال -ع -وام -ل األخ -رى اŸرت -ب -ط-ة
باŸركبة والطريق.
‘ ه -ذا السض -ي -اقŒ ،دد اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة
Óمن الوطني دعوتها Ÿسضتخدمي الطريق
ل أ
ال-ع-ام ،لÓ-ل-ت-زام وال-ت-قّ-ي-د ب-ق-واعد السضÓمة
اŸروري - -ة وال - -ت - -ح- -ل- -ي Ãزي- -د م- -ن ا◊ذر
واليقظة ،كما تضضع –ت تصضرف اŸواطنÚ
ال- -رق- -م األخضض -ر  ،1548ل -ت-ل-ق-ي ال-بÓ-غ-ات
والسض- -ت- -ج- -اب -ة لنشض -غ -الت -ه -م،ع -ل -ى م -دار
24سضا24/سضا.

