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رئيــــــسس الــــــوزراء الروسســــــي ديمتــــــري ميدفيــــــدف:

مشصاري ـ ـ ـ ـ ـع تعـ ـ ـ ـ ـاون فـ ـ ـ ـ ـي  8قطاعـ ـ ـ ـ ـات
لتوسصيـ ـ ـ ـ ـع الشصراكـ ـ ـ ـ ـة مـ ـ ـ ـ ـع ا÷زائـ ـ ـ ـ ـر
أاكد رئيسس الوزراء الروسسي ديمتري ميدفيدف ،الذي يقوم بزيارة للجزائر ،اأن روسسيا والجزائر تريدان إاضسفاء ديناميكية على
شسراكتهما ا’قتصسادية ،بتوسسيع مجال التعاون الثنائي من خÓل توقيع عقود في مختلف قطاعات النشساط.
‘ حديث لوأاج ،صصرح ميدفيدف ““نعتزم
إابرام العديد من اتفاقات الشصراكة ‘
ﬂتلف اÛا’ت““ ،مضصيفا أان ““هناك
إام- -ك- -ان- -ي- -ة لÔف- -ع بشص- -ك- -ل أاك Èح -ج -م
م-ب-اد’ت-ن-ا ‘ السص-ن-وات اŸق-ب-ل-ة ب-فضصل
ق -ط -اع -ات ع -م -ل ج -دي-دة ن-ح-ن بصص-دد
دراسصتها اليوم““.
وذكر أانه خÓل السصنة اأ’خÒة فقط،
تضص-اع-ف ال-ت-ب-ادل ال-ت-ج-اري ب Úروسص-ي-ا
وا÷زائر وبلغ حجمه قرابة  4مÓيÒ
دو’ر ،معتÈا أان ““هذه اأ’رقام جيدة
ولكن يجب علينا أان نسصعى إا ¤مزيد من
ال- -ت- -ق- -دم( )...أان- -ا م -ت -أاك -د أان ب -ل -دي -ن -ا
ي-ت-ق-اسص-م-ان ن-فسس ا’ه-ت-م-ام ب-خصص-وصس
تطوير شصراكتهما ‘ عديد اÛا’ت.
لدينا اإ’مكانات لتحقيق ذلك““.
و«من اŸقرر أان يدرسس الطرفان فروعا
جديدة للشصراكة إ’دراجها أاو تعزيزها
أاك ‘ Ìبرنامج الشصراكة““.
‘ ه- -ذا الصص- -دد ،أاشص -ار رئ -يسس ال -وزراء
ال -روسص -ي إا ¤ق -ط -اع ال -ط -اق -ة ال -ن-ووي-ة
والصص- -ن- -اع- -ات ال- -غ -ذائ -ي -ة واسص -ت -خ -راج
الÌوات والنقل البحري والتكنولوجيات
ال-ع-ال-ي-ة وت-ك-ن-ول-وج-ي-ات ال-فضص-اء والبناء
والصصناعة الصصيد’نية.
ب -خصص -وصس ال -ت -ع -اون ‘ ›ال ال-ط-اق-ة
النووية ،أاوضصح ميدفيدف إا ¤أانه ““”
إانشص -اء ق -اع -دة ق-ان-ون-ي-ة صص-ل-ب-ة ‘ ه-ذا
اÛال ،و‘ حال اتخاذ ا÷زائر قرار
تطوير الصصناعة النووية الوطنية ،نحن
مسصتعدون لتقد Ëتكنولوجياتنا وا◊لول
ال -ت -ق -ن -ي -ة( )...و‘ ن -فسس ال -وقت ن -ح-ن
ج -اه -زون ل -دراسص -ة اŸشص -اري-ع اÿاصص-ة
ب-ت-ول-ي-د ال-ط-اق-ة ““ال-نظيفة““ ‘ ﬁطات
الطاقة الشصمسصية وﬁطات الرياح.

شصراكة متعددة القطاعات
وت -اب -ع م -ي -دف -ي-دف ب-ال-ق-ول ،إان ت-ع-ام-ل
اأ’نشصطة ‘ ›ال الصصناعات الغذائية
““Áك -ن أان ي-ؤوث-ر إاي-ج-اب-ي-ا ع-ل-ى اŸي-زان
التجاري““ ،معربا عن ارتياحه للتعاون
ال -ف -ع -ال ‘ ›ال ال -ط -اق -ة ،ح-يث ق-ال
““لدينا عدد كب Òمن اŸشصاريع الناجحة
‘ ›ال النفط والغاز““.
وق - -ال إان ““روسص- -ي- -ا وا÷زائ- -ر م- -ن أاكÈ
البلدان اŸصصدرة للغاز نحو أاوروبا وهذا
يسصاعدنا على التعاون بشصكل تشصاوري
ضص -م-ن اÙاف-ل ال-دول-ي-ة ،م-ث-ل م-ن-ت-دى
الدول اŸصصدرة للغاز أاو منظمة البلدان
اŸصصدرة للنفط (أاوبيب) إاذا تعلق اأ’مر
ب- -ال- -بÎول““ ،م -ؤوك -دا أان ““روسص -ي -ا ت -ق -در
تقديرا عاليا هذا ا◊وار وما يقدمه من
فرصس إ’يجاد حلول وسصط““.
وأاشص- -ار م -ي -دف -ي -دف ،إا““ ¤أان الشص -راك -ة
ا’ق -تصص -ادي -ة Áك -ن دف-ع-ه-ا ع-ن ط-ري-ق
اŸنتديات ا’قتصصادية وتعزيز عÓقات
اأ’عمال ب Úمتعاملي البلدين““.
‘ هذا اإ’طار ،ذكر اŸسصؤوول الروسصي بـ
““ال-دور ال-رئ-يسص-ي““ ال-ذي ت-ل-ع-ب-ه ال-ل-ج-ن-ة
ا◊ك - -وم - -ي- -ة اŸشصÎك- -ة ا÷زائ- -ري- -ة -
الروسصية للتعاون التجاري وا’قتصصادي
وال- -ع- -ل- -م- -ي وال- -ت- -ق -ن -ي ،ح -يث ع -ق -دت
اج -ت -م -اع -ه -ا ال -ث -ام -ن ،شص -ه -ر سص -ب -ت-مÈ
اŸنصصرم ،با÷زائر العاصصمة‡ ،ا سصمح
ب -ت -ح -دي -د ““مشص-اري-ع ت-ع-اون ‘ ›ا’ت
الصص-ن-اع-ة وال-ن-ق-ل وال-ب-ن-اء وا÷ي-ولوجيا
وال-زراع-ة والصص-ح-ة ال-ع-م-وم-ية والفضصاء
واŸعلوماتية““.
وف -ي -م -ا ي -خصس دوائ -ر اأ’ع -م -ال سص -ج-ل

رئيسس الوزراء الروسصي““ ،إاسصهام ›لسس
اأ’ع -م -ال ال -روسص -ي  -ال -ع-رب-ي و›لسس
اأ’عمال ا÷زائري  -الروسصي ‘ تطوير
اŸباد’ت الثنائية““.
وأاضصاف السصيد ميدفيدف ،أان ““ا÷زائر
كانت تعت ÈخÓل السصنوات العديدة أاحد
شص- - -رك- - -ائ- - -ن- - -ا ال- - -ب- - -ارزي - -ن ‘ اÛال
ا’قتصصادي التجاري ‘ إافريقيا والعا⁄
العربي““ ،معربا عن يقينه بأان التعاون
ا’قتصصادي القائم ب Úروسصيا وا÷زائر
سصيزداد تطورا ‘ السصنوات اŸقبلة.

ا÷زائر شصريك Áكن العتماد
عليه ‘ شصمال إافريقيا
صصرح رئيسس الوزراء الروسصي دميÎي
ميدفيدف ،بأان ا÷زائر وروسصيا لهما
““إامكانات““ لتطوير شصراكة ذات منفعة
متبادلة ،مشصÒا إا ¤أان ا÷زائر ““شصريك
Áكن ا’عتماد عليه ويلعب دورا كبÒا
‘ شصمال إافريقيا““.
و‘ ح- -ديث ل- -وأاج ،أاك- -د رئ -يسس ال -وزراء
عشص -ي-ة زي-ارت-ه ل-ل-ج-زائ-ر ،ب-أان ““ا÷زائ-ر
تلعب دورا كبÒا ‘ شصمال إافريقيا وهي
إاحدى الدول اÙورية ‘ هذه اŸنطقة
ذات اأ’همية ا’سصÎاتيجية .وما يزيد
م -ن أاه-م-ي-ت-ه-ا ب-ال-نسص-ب-ة ل-روسص-ي-ا ه-و أان
ا÷زائ -ر شص -ريك Áك-ن ا’ع-ت-م-اد ع-ل-ي-ه
ومنفتح للتعاون ‘ كافة اÛا’ت““.
وسصتقوم ا÷زائر وروسصيا Ãناسصبة هذه
ال-زي-ارة ،ب-ت-وق-ي-ع ال-ع-دي-د م-ن ات-ف-اق-ات
الشص -راك -ة ‘ ﬂت -ل -ف اÛا’ت ،ل-رف-ع
ح -ج -م م -ب -اد’ت -ه -م -ا ال -ت -ج -اري -ة ال -ت -ي
تضصاعفت السصنة اŸاضصية بحيث بلغت
قرابة  4مÓي Òدو’ر.
وأاعرب اŸسصؤوول الروسصي عن قناعته
بأان ““الفرصس متوفرة““ ،مشصÒا ‘ هذا
الصصدد إا““ ¤الدور الرئيسصي““ الذي تلعبه
اللجنة ا◊كومية اŸشصÎكة ا÷زائرية -
الروسصية للتعاون التجاري وا’قتصصادي
وال- -ع- -ل- -م- -ي وال- -ت- -ق -ن -ي ،ح -يث ع -ق -دت
اج- -ت -م -اع -ه -ا ال -ث -ام -ن شص -ه -ر سص -ب -ت -مÈ
اŸنصصرم با÷زائر العاصصمة.
وأاضصاف ميدفيدف يقول ““لقد رسصمنا
خ - -ط - -ط ال - -ت - -ع - -اون ‘ ›ا’ت م- -ث- -ل
الصصناعة والنقل واأ’عمار وا÷يولوجيا
وال -زراع -ة والصص -ح -ة وال -ع-ل-وم وال-فضص-اء
وال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات اŸع-ل-وم-ات-ية““ ،مؤوكدا
ع -ل -ى اسص -ت -ع -داد ب-ل-ده ““ل-ت-ق-د Ëال-دع-م
لشصركائنا ا÷زائري Úالذين يعملون ‘
الفÎة الراهنة على –ويل بÓدهم إا¤

م -رك -ز الصص -ن -اع -ة وال -ط -اق -ة ‘ شص-م-ال
إافريقيا““.
وأاعرب عن ارتياحه لديناميكية الشصراكة
التي قال إانها ““أايضصا نتاج حوار قائم بÚ
اŸقاول Úبالتوازي مع وجود اتصصا’ت
ع -ل -ى اŸسص -ت -وى ا◊ك-وم-ي““ ،م-ؤوك-دا أان
منتديات اأ’عمال العديدة ““تسصاعد ‘
تعزيز الروابط ب Úدوائر اأ’عمال وخلق
الظروف اŸواتية للمشصاريع اŸشصÎكة
ا÷دي- -دة( )...وي- -ن -ب -غ -ي ل -ل -ح -ك -وم -تÚ
ال-روسص-ي-ة وا÷زائ-ري-ة أان ت-ق-وم-ا ب-خ-ل-ق
ال -ب -ي -ئ -ة ا÷اذب-ة ل-رج-ال اأ’ع-م-ال ل-ك-ي
ي- -ك- -ون ب -اسص -ت -ط -اع -ت -ه -م –ق -ي -ق ه -ذه
الفرصس““.
وعلى سصبيل اŸثال ذكر ميدفيدف ،أانه
م -ب -اشص -رة ب-ع-د ع-ق-د ا’ج-ت-م-اع ال-ث-ام-ن
ل -ل-ج-ن-ة ا◊ك-وم-ي-ة اŸشصÎك-ة وصص-ل ا‹
ا÷زائ- -ر ‡ث- -ل- -و الشص -رك -ات ال -روسص -ي -ة
الكÈى مثل ““غاز بروم““““ ،ترنسصنفط““،
““ن -وف -اط -ي -ق““““ ،إاي -ن-ت Òراو إا‚ي-نÒي-ن-غ““
Óن - - -ت - - -اج
اÛم- - - -ع ال- - - -ع - - -ل - - -م - - -ي ل  - - -إ
““أاورال-ف-اغ-ون-زاف-ود““ والشص-رك-ات الكثÒة
اأ’خرى ،مؤوكدا أانه ““” الÎكيز بشصكل
خاصس على توسصيع التعاون ليشصمل ›ال
ا’سصتثمارات““.

شصراكـ ـ ـ ـ ـ ـة اسصÎاتيجي ـ ـ ـة
وعÓقـ ـ ـات تاريخيـ ـ ـ ـ ـة
وأاك - -د م - -ي - -دف - -ي- -دف أان اإ’عÓ- -ن ع- -ن
الشصراكة اإ’سصÎاتيجية الذي وقع عليه
البلدان ‘ أافريل  ،2001أاعطى ““زخما
ج-دي-دا““ ل-ت-ط-ور ال-عÓ-ق-ات ب Úال-بلدين
اللذين يتعاونان بشصكل ناجح ‘ ›ا’ت
ع- -دي- -دة ،م- -ن ال- -ط -اق -ة إا ¤السص -ي -اسص -ة
الدولية ،مشصÒا إا ¤أان الشصراكة الروسصية
 ا÷زائرية تدوم منذ عقود““.ل- -دى ت -ط -رق -ه إا ¤ال -ك -ف -اح ال -ت -ح -رري
ل -ل -ج -زائ -ر ضص -د ن Òا’سص -ت -ع-م-ار ،أاشص-اد
رئ- -يسس ال -وزراء ال -روسص -ي ب -ا÷زائ -ريÚ
ال -ذي -ن ““داف -ع -وا ع -ن ح -ق-ه-م ‘ ا◊ي-اة
ا◊رة وب-ن-اء دول-ت-ه-م اŸسص-ت-ق-ل-ة وكذلك
على –قيق أاحÓمهم““ ،مؤوكدا أان ““هذا
ا◊رصس على ا’سصتقÓل وا’نتصصارات
حد شصعبينا““.
يو ّ
كما أابرز ميدفيدف دعم بÓده للجزائر
الفتية ‘ ›ال تكوين اإ’طارات غداة
ا’سصتقÓل ،معÎفا أان سصقوط ““ا’–اد
السصوفياتي““ أالغى العديد من اŸشصاريع
ال- -واع- -دة .وأاضص- -اف ‘ ه- -ذا السص- -ي- -اق،
““نحاول تعويضس ما ” تفويته .وإانني

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
ا’قتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها ا’جتماعي 200 .000.000 .00 :دج
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الفاكسس(021) 60.67.93 :
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على يق Úبأان زيارتي إا ¤ا÷زائر تخدم
تعزيز الصصداقة والشصراكة ذات اŸنفعة
اŸت- -ب -ادل -ة ب Úروسص -ي -ا وا÷زائ -ر““()...
مشصÒا إا ¤أان ““ا÷زائ- - -ر ك - -انت خ Ó- -ل
سصنوات عديدة أاحد شصركائنا البارزين
‘ اÛال Úا’قتصصادي والتجاري ‘
إافريقيا والعا ⁄العربي““.

ا÷زائر موسصكو ...شصراكة ““خراشصو““

أأم Úبلعمري
عند التطرق إا ¤العÓقات ا÷زائرية  -الروسسية’ ،بد من التوقف عند ﬁطة
هامة توجت مسسار عقود من العÓقات الثنائية اŸمتازة ،طبعتها الصسداقة والتعاون
“ت -د إا ¤فÎة م -اق-ب-ل اسس-ت-قÓ-ل بÓ-دن-ا وه-ي ت-وق-ي-ع ال-ب-ل-دي-ن ع-ل-ى ب-ي-ان الشس-راك-ة
’سسÎاتيجية الذي توج بدوره الزيارة التاريخية التي قام بها رئيسس ا÷مهورية
ا إ
السسيد عبد العزيز بوتفليقة إا ¤موسسكو العام  2001لتكون بذلك ا÷زائر أاول دولة
عربية توقع مع الفيدرالية الروسسية على شسراكة من هذا النوع هي Ãثابة قاعدة
إاط Ó-ق ج -دي -دة أاع -ادت ب -عث أا›اد ال-عÓ-ق-ات ال-ت-اري-خ-ي-ة ب Úال-ب-ل-دي-ن والشس-ع-بÚ
وأاظهرت ‘ الوقت نفسسه مدى خصسوصسية ومتانة هذه العÓقات وأاثبتت ‘ الوقت
’رادة السسياسسية لدى ا÷انب ‘ Úالذهاب بعيدا بهذه الشسراكة ،من
نفسسه قوة ا إ
خÓل توسسيعها إا ¤العديد من اÛا’ت ،لتتوا ¤الزيارات على مسستوى القمة فبعد
خمسس سسنوات على ذلك فقط أاجرى الرئيسس الروسسي السسيد فÓد ÒÁبوت Úزيارة
إا ¤ا÷زائر سسنة  2006ومن يومها تتواصسل وتÒة الزيارات ب Úمسسؤوو‹ البلدين
’ول الروسسي ببÓدنا
بشسكل متواصسل وعلى أاعلى اŸسستويات ،ليحل ،أامسس ،الوزير ا أ
’سسÎاتيجية،
بدعوة من نظÒه السسيد أاحمد أاويحي تكملة وتقوية لتلك الشسراكة ا إ
باعتبارها خارطة طريق تعد Ãسستقبل واعد للعÓقات ب Úالبلدين.
’كيد أان ا÷زائر وموسسكو تتقاسسمان رؤوى متطابقة Œاه عديد القضسايا ،سسواء تلك
ا أ
اŸتعلقة با÷انب ا’قتصسادي أاو السسياسسي.
على الصسعيد ا’قتصسادي ،وباعتبارهما دولت Úمصسدرت Úللطاقة يحتم عليهما ذلك
م-واصس-ل-ة ال-ع-م-ل سس-وي-ا ل-ل-ح-ف-اظ ع-ل-ى مصس-ا◊ه-م-ا ك-دول-ت Úم-ن-ت-جت Úع Èالتنسسيق
والعمل اŸشسÎك من أاجل التأاسسيسس لعÓقات متكافئة ب Úالدول اŸنتجة واŸسستهلكة
ت-ك-ون ب-ا◊ف-اظ ع-ل-ى أاسس-ع-ار م-ن-اسس-ب-ة ت-راع-ي مصس-ل-ح-ت-ه-ما كدولت Úغازي“ Ïو’ن
’وربية بهذه اŸادة ا◊يوية.
بشسكل رئيسس القارة ا أ
أاما عن اŸباد’ت التجارية ،فقد شسهدت بدورها انتعاشسا كبÒا السسنت ÚاŸاضسيتÚ
مقارنة بالسسابق لتناهز  4مÓي Òدو’ر.
سسياسسيا ،مواقف البلدين حافلة بالرؤوى اŸتطابقة واŸواقف اŸنسسجمة Œاه عديد
القضسايا الدولية .وقد كانت التجربة اŸريرة التي مرت بها اŸنطقة العربية –ت ما
سسمي بـ ““الربيع العربي““؟! من أاك Èمشساهد هذا التوافق .فا÷زائر وروسسيا كÓهما
’ن-ظ-م-ة ال-ق-ائ-مة والقضساء على منطق
رفضس-ت-ا ال-ل-ج-وء إا ¤ال-ق-وة وال-ع-ن-ف ل-ت-غ-ي Òا أ
’جنبية ‘ كل من ليبيا وسسوريا ودعتا إا ¤تغليب
الدولة ،كما شسجبتا التدخÓت ا أ
’قليمية والدولية.
’زمات ا إ
منطق ا◊وار وا◊لول السسلمية ◊ل ا أ

زيارة ميدفيدف سستتوج بالتوقيع على اتفاقيات هامة
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وجهات نظر متشصابهة حول
القضصايا اŸعاصصرة
وأاك -د ال -وزي -ر ل -دى ت -ط -رق -ه ل-وج-ه-ات
النظر اŸتشصابهة حول عديد القضصايا
اŸع- - -اصص- - -رة ،أان روسص- - -ي- - -ا وا÷زائ- - -ر
·Ó
ت -دع-م-ان ““ت-ع-زي-ز ال-دور ال-رائ-د ل -أ
اŸت - -ح- -دة و›لسس اأ’م- -ن ‘ ح- -ف- -ظ
السص Ó-م وا’سص -ت -ق -رار ال-دو‹ وت-ؤوي-دان
ال -ن -ظ -ام ال -ع -اŸي م -ت-ع-دد اأ’ق-ط-اب““،
مضص -ي -ف-ا ““ن-ح-ن م-تضص-ام-ن-ون’ :ب-د م-ن
تسص-وي-ة ال-ن-زاع-ات اإ’ق-ل-ي-م-ي-ة ب-وسص-ائ-ل
سص -ل -م -ي -ة ،ع -ل -ى أاسص -اسس م -ي -ث -اق اأ’·
اŸت -ح -دة اسص -ت -ن-ادا ع-ل-ى م-ب-دإا سص-ي-ادة
القانون الدو‹““.
وقال رئيسس الوزراء الروسصي““ :تتمسصك
روسصيا وا÷زائر باŸواقف اŸتطابقة
من أانه لكل شصعب القدرة وا◊ق ‘
–دي- - -د مصصÒه و‘ ح- - -ل مشص - -اك - -ل - -ه
ال-داخ-ل-ي-ة ب-ط-ري-ق-ة مسص-ت-ق-لة وبوسصائل
سص- -ل- -م- -ي- -ة ‘ ،إاط- -ار ال -ق -ان -ون وب -دون
ال-ع-دوان وال-ت-دخ-ل اÿارج-ي““ .م-ؤوك-دا
أان- -ه ““ان- -طÓ- -ق- -ا م -ن ذلك ف -ق -ط ،م -ن
اŸم- -ك- -ن إاي -ج -اد ا◊ل ل -ل -ن -زاع -ات ‘
سص -وري -ا ول -ي -ب-ي-ا وال-ي-م-ن وم-ا‹ وإان-ق-اذ
سص- - -ك- - -ان- - -ه - -ا م - -ن اŸأاسص - -اة وا◊روب
وإاع -ط -ائ -ه -م ف -رصص -ة ا◊ي -اة ال -ع -ادي -ة
والهادئة واأ’هم ا◊ياة السصلمية““.
وأاشصار ميدفيدف ،إا ¤تطابق وجهات
النظر بشصأان التهديدات مثل اإ’رهاب
وا÷رÁة اŸن-ظ-م-ة ال-ع-اب-رة ل-ل-ح-دود،
مضصيفا ““نفهم أان اإ’رهاب يعت– Èديًا
دوليًا اليومÁ ’ .كننا مواجهة اإ’رهاب
إا’ مً-ع-ا وب-ت-وح-ي-د ج-ه-ودن-ا وت-نسص-ي-ق-ها
وذلك ط- -ب- -ع- -ا ع- -ل -ى أاسص -اسس ال -ق -ان -ون
الدو‹““.
وختم اŸسصؤوول الروسصي ا◊وار قائ:Ó
““نسصعى إا ¤تعزيز التعاون مع ا÷زائر
‘ ت -لك اÛا’ت وسص -ن-واصص-ل ت-نسص-ي-ق
مواقفنا من مسصائل السصياسصة اÿارجية
وم -ن ب -ي -ن -ه -ا قضص -اي -ا الشص-رق اأ’وسص-ط
وشص -م -ال إاف -ري -ق -ي -ا وم-ن-ط-ق-ة السص-اح-ل
والصصحراء““.

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة
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عÓق ـات اقتصصاديـ ـة مزدهـ ـرة ورؤوى مشصÎكـ ـة
تكتسسي زيارة رئيسس الوزراء الروسسي
دÎÁي ميدفيدف إا ¤ا÷زائر أاهمية
بالغة ،بالنظر إا ¤العÓقات الثنائية القوية
ب Úا÷زائر وموسسكو ،حيث من اŸتوقع أان
تتوج بالتوقيع على اتفاقيات مهمة ‘
قطاعات الطاقة والصسناعات اŸيكانيكية
’مر الذي يعكسس العÓقات
وغÒها ،ا أ
ا’قتصسادية اŸزدهرة والرؤوى اŸشسÎكة
للبلدين.

جÓل بوطي

ي- -ك- -ون م -ل -ف ال -ت -ع -اون ا’ق -تصص -ادي ب Úا÷زائ -ر
وفيدرالية روسصيا ‘ صصلب اÙادثات التي سصتجمع
رئيسس الوزراء الروسصي ميدفيدف بكبار اŸسصؤوولÚ
‘ الدولة ،حيث تؤوكد اŸؤوشصرات التي انبثقت عن
نتائج اللجنة اıتلطة ب Úالبلدين ،التي عقدت
منذ أاسصابيع قليلة ‘ ا÷زائر العاصصمة ،أان مسصتوى
التعاون يعرف تقدما كبÒا ب Úا÷انب.Ú
ف -م -ن اŸرت -قب أان ت -ت -وج زي-ارة م-ي-دف-ي-دف ،ال-ت-ي
ج -اءت ب -دع -وة م -ن ال-وزي-ر اأ’ول أاح-م-د أاوي-ح-ي-ى،
ب-ال-ت-وق-ي-ع ع-ل-ى ب-عضس ا’ت-ف-اق-ي-ات ج-د ال-ه-امة ‘
م -ي-ادي-ن ﬂت-ل-ف-ة ،ع-ل-ى غ-رار ال-فÓ-ح-ة وال-ت-غ-ذي-ة
والصص-ن-اع-ات اŸي-ك-ان-ي-ك-ي-ة وك-ذلك ال-ط-اق-ة ،ح-يث
يسصعى الطرفان إا ¤رفع مسصتوى وحجم اŸباد’ت
التجارية البالغة  4مÓي Òدو’ر ،حيث أان ميادين
التعاون التي ” –ديدها سصتعطي دفعا جديدا
للتعاون ا’قتصصادي.
كما سصيتم العمل خÓل هذه الزيارة ،على تعزيز
الشص- -راك- -ة ‘ اŸي- -دان ا’ق- -تصص- -ادي ،وف- -ق م -ا ”
ال- -ت- -حضص Òل -ه خ Ó-ل أاشص -غ -ال ال -دورة اıت -ل -ط -ة
ا÷زائ -ري -ة  -ال -روسص -ي -ة اأ’خÒة ،ح -يث أان -ه ع -ل-ى
ه -امشس ه -ذه ال -دورة اıت -ل -ط -ة ان -ع-ق-د اج-ت-م-اع
لرجال اأ’عمال ا÷زائري Úوالروسس ،ضصم أاك Ìمن
 70شصركة جزائرية وروسصية لبحث فرصس الشصراكة
ب Úأارباب العمل من البلدين.

ف- -ي- -م- -ا ي- -ت- -ع -ل -ق ب -ا÷انب ال -ط -اق -وي ،وه -و أاح -د
القطاعات التي تعرف تقدما كبÒا ب Úالبلدين ‘
السصنوات اأ’خÒة ،تزامنا مع تطابق وجهات نظر
ك  Ó-ال -ب -ل -دي -ن ‘ اÙاف-ل ال-دول-ي-ة ح-ي-ال أاسص-ع-ار
ال-ن-ف-ط ،ف-روسص-ي-ا شص-ريك ه-ام ل-ل-ج-زائر بخصصوصس
الدعوة إا ¤خفضس اإ’نتاج الذي كانت موسصكو أاول
الدول الداعية إا ¤تطبيقه لتحقيق توازن سصوق
الذهب اأ’سصود.
فضص Ó-ع-ن ق-ط-اع ال-ن-ف-ط تسص-ج-ل السص-وق ال-وط-ن-ية
اسصتثمارات عديدة لروسصيا با÷زائر ،على غرار
شصركة ““غاز بروم““ العاŸية ،فمن اŸتوقع أان تشصمل
اÙادثات بحث تعزيز ا’سصتثمار ‘ اÛال‘ .
م -ق -اب -ل ذلك ،ي-ط-رح م-ت-اب-ع-ون لشص-أان م-ل-ف ق-ط-اع
الفÓحة والتعاون العسصكري الذي Áثل هو اآ’خر
ركيزة أاسصاسصية ‘ ب Úموسصكو وا÷زائر.
وتشص ÒاŸع- -ط- -ي- -ات أان ا÷زائ- -ر وروسص- -ي- -ا ل- -ه -م -ا
إامكانات لتطوير شصراكة ذات منفعة متبادلةÃ ،ا أان
موسصكو ترى أان ا÷زائر شصريك Áكن ا’عتماد
عليه ويلعب دورا كبÒا ‘ شصمال إافريقيا ،وهي
إاحدى الدول اÙورية ‘ اŸنطقة ذات اأ’همية
ا’سصÎاتيجية ‘ ظل متغÒات دولية متقلبة.
سص -ت -ق-وم ا÷زائ-ر وروسص-ي-ا Ãن-اسص-ب-ة ه-ذه ال-زي-ارة،
بتوقيع العديد من اتفاقات الشصراكة ‘ ﬂتلف
اÛا’ت لرفع حجم مباد’تهما التجارية التي
تضص -اع -فت السص -ن -ة اŸاضص -ي -ة ب -ح -يث ب-ل-غ ق-راب-ة 4
مÓي Òدو’ر.
‘ مقابل ذلك ،عّبرت روسصيا عن قناعتها بأان
ال -ف -رصس م -ت -وف -رة ،ح-يث صص-رح م-ي-دف-ي-دف ““ل-ق-د
رسصمنا خطط التعاون ‘ ›ا’ت ،مثل الصصناعة
والنقل واإ’عمار وا÷يولوجيا والزراعة والصصحة
وال-ع-ل-وم وال-فضص-اء وال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات اŸع-ل-وماتية““،
م-ؤوك-دا اسص-ت-ع-داد ب-ل-ده ““ل-ت-ق-د Ëال-دع-م لشص-رك-ائ-نا
ا÷زائري Úالذين يعملون ‘ الفÎة الراهنة على
–وي -ل ب Ó-ده-م إا ¤م-رك-ز الصص-ن-اع-ة وال-ط-اق-ة ‘
شصمال أافريقيا““.

إلع ـÓناتكـم اتصصل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسص ـ ـم التجـ ـ ـاري :السصرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

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

’شسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 1شسارع باسستور ـ ا÷زائر
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Ãناسسبـــــــــة العيــــــــد الوطنـــــــــي لبـــــــÓده

رئيـ ـ ـ ـ ـسض إ÷مهوري ـ ـ ـ ـ ـة يهن ـ ـ ـ ـ ـئ نظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÒه إألوغن ـ ـ ـ ـ ـدي
ب -عث رئ -يسص ا÷م -ه -وري -ة ع-ب-د
العزيز بوتفليقة ،برقية تهنئة
ل- -رئ- -يسص ج- -م- -ه- -وري- -ة أاوغ -ن -دا
ي-ووي-ري م-وسس-ي-ف-ي-ن-يÃ ،ن-اسسبة
احتفال بÓده بعيدها الوطني،
أاكد له فيها حرصسه على العمل
م- -ع- -ه ع- -ل- -ى ت- -ن- -م -ي -ة ع Ó-ق -ات
التعاون ب Úالبلدين و«تعميقها
خ - -دم - -ة Ÿصس - -ل - -ح - -ة الشس - -ع - -بÚ
الشسقيق.””Ú
ج -اء ‘ ب -رق -ي -ة رئ -يسس أ÷م-ه-وري-ة:
““أل -رئ -يسس وأأخ -ي أل -ع -زي -ز ،ي -ووي -ري
م-وسص-ي-ف-ي-ن-ي ،إأن أح-ت-ف-ال ج-م-ه-وري-ة
أأوغندأ بعيدها ألوطني مناسصبة طيبة
أأغتنمها ألتوجه إأليكم ،باسصم أ÷زأئر
شص-ع-ب-ا وح-ك-وم-ة وأأصص-ال-ة ع-ن نفسصي،
ب -ت -ه -ان -ي -ن -ا أ◊ارة م -ق -رون -ة ب -أازك-ى
“ن -ي -ات -ي ل -ك -م ب -ال -رف -اه وألسص -ع-ادة،
وبالرقي وألزدهار للشصعب أألوغندي
ألشصقيق““.
وأأضص -اف أل -رئ -يسس ب -وت-ف-ل-ي-ق-ة““ ،ه-ذأ
وأأغ-ت-ن-م ه-ذه ألسص-ان-ح-ة ألنّ-وه ب-جودة
ع Ó- -ق - -ات ألصص - -دأق- -ة وأل- -تضص- -ام- -ن
وأل-ت-ع-اون أل-ت-ي Œم-ع ب-ل-دي-ن-ا ،وألتي
ت -ع -ززت ب -فضص -ل زي -ارة أل -دول-ة أل-ت-ي

كان ‘ اسستقباله أاحمد أاويحيى

إلوزير إألول إلروسشي يششرع ‘ زيارة رسشمية للجزإئر
شص - - -رع أل - - -وزي - - -ر أألول
أل - - - - -روسص- - - - -ي دÁيÎي
م- - -ي- - -دف- - -ي- - -دف ،أأمسس
ألث- - - - - -ن ‘ ،Úزي - - - - -ارة
رسص - -م- -ي- -ة إأ ¤أ÷زأئ- -ر
تدوم يوم Úبدعوة من
أل - -وزي - -ر أألول أأح - -م- -د
أأوي- - -ح- - -ي- - -ى .وك - -ان ‘
أسص -ت-ق-ب-ال أل-وزي-ر أألول
ألروسصي Ãطار هوأري
بومدين ألدو‹ أأويحيى
وأأعضصاء من أ◊كومة.
وسص -ت -ك-ون ه-ذه أل-زي-ارة
ألتي تأاتي عقب أنعقاد
أل- - - - - - -دورة  8للجنة
أŸشصÎك -ة ل -ل -ت-ع-اون ‘ سص-ب-ت-م ÈأŸنصص-رم ف-رصص-ة
ل -ل -ج -زأئ -ر وروسص -ي -ا ل -ت -ع -م -ي -ق وت-ع-زي-ز ح-وأره-م-ا
ألسصÎأتيجي وتعاونهما أŸتعدد أألشصكال ألقائم

على بيان ألشصرأكة أŸوقع Ãوسصكو ‘ أأفريل 2001
–ت رعاية رئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة
ونظÒه ألروسصي فÓد ÒÁبوت.Ú

أإويحيى يسشتقبل وزير إلتجارة وإلصشناعة إلعماÊ

ق -م -ت -م ب -ه -ا إأ ¤أ÷زأئ -ر ‘ أأك-ت-وب-ر
 ،2015وألؤوك- -د ل- -ك -م ح -رصص -ي ع -ل -ى
ألعمل معكم على “تينها وتعميقها
خدمة Ÿصصلحة شصعبينا ألشصقيق.““Ú

وأخ-ت-ت-م رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة ب-رقيته
ق- -ائ““ ،Ó- -ك- -م -ا أأن -وه ب -دأأب -ن -ا ع -ل -ى
أل - -تشص - -اور ألسص - -ي - -اسص - -ي م - -ن أأج- -ل
أسص- -ت- -ق- -رأر ق- -ارت- -ن- -ا وت- -ن- -م- -ي- -ت -ه -ا

ألق-تصص-ادي-ة وألج-تماعية وبتÓقي
وجهات نظرنا حول ما هو ﬁل
أه -ت-م-ام-ن-ا أŸشصÎك م-ن أŸسص-ائ-ل
ألإقليمية وألدولية ألهامة““.

خÓل لقاء جمعه مع سسفير جنوب إافريقيا ،بوحجة:

إلدعـ ـ ـوة Ÿوإصشلـ ـ ـة إلتع ـ ـاون إلثنائ ـ ـي ب ـ ـ Úإلبلديـ ـ ـن ‘ جمي ـ ـ ـع إ Ûـ ـ ـالت

أأكد رئيسس أÛلسس ألشصعبي ألوطني،
ألسص-ع-ي-د ب-وح-ج-ة ،أأمسس أإلث-ن ،Úع-ل-ى
ضص-رورة م-وأصص-ل-ة أل-ت-ع-اون أل-ث-ن-ائي مع
جمهورية جنوب إأفريقيا ‘ أÛالت
أإلق-تصص-ادي-ة وأل-ت-ج-اري-ة وأل-ث-قافية مع
تعزيز ألعÓقات ب ÚبرŸا Êألبلدين،
حسصب ما أأورده بيان للمجلسس .وخÓل
أل- -ل- -ق -اء أل -ذي ج -م -ع رئ -يسس أÛلسس
بسص -ف Òج -م -ه -وري -ة ج -ن -وب أف -ري -ق -ي-ا
با÷زأئر ،دنيسس ثكوزأ Êدولومو ،أأكد
ب-وح-ج-ة أأن أ÷زأئ-ر وج-ن-وب إأف-ري-ق-يا
““Áلكان قيما إأنسصانية مشصÎكة ،فضصÓ
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عن تاريخهما أŸرموق ‘ ألنضصال من
أأج - -ل أ◊ري - -ة وأŸسص- -اوأة““ .و‘ ه- -ذأ
أإلط -ار ،دع -ا رئ -يسس أÛلسس ضص -ي -ف-ه
أ÷نوب إأفريقي إأ““ ¤موأصصلة ألتشصاور
حول كÈيات أŸسصائل ألتي تهم ألقارة
أإلف -ري -ق -ي -ة““ ،مÈزأ ““ج -ه -ود أ÷زأئ -ر
إلي- -ج- -اد ح- -ل- -ول سص- -ي- -اسص- -ي- -ة ألزم -ات
أŸنطقة على غرأر أ◊وأر ألسصياسصي
ألذي رعته ب Úألفرقاء أŸالي ““Úمع
Óزم-ة أل-ل-ي-ب-ي-ة
““ضص -رورة إأي -ج -اد ح -ل ل -أ
بانتهاج نفسس أألسصلوب““ .وعلى صصعيد
آأخر ،ذكر رئيسس أÛلسس بـ«ألتجربة

أ÷زأئرية ألرأئدة ‘ ›ال مكافحة
أإلره- -اب““ ،مشص- -ي- -دأ بـ«ح -ن -ك -ة رئ -يسس
أ÷مهورية ألسصيد عبد ألعزيز بوتفليقة
ب- -ع- -دم- -ا أأرسص- -ى ق- -وأع- -د أŸصص- -ا◊ة
أل-وط-ن-ي-ة أل-ت-ي أأصص-ب-ح ألشص-عب ب-فضصلها
ينعم أليوم بالسصتقرأر وأألمن““ .ودعا
ب-وح-ج-ة إأ ¤ضص-رورة ““إأن-ع-اشس أل-ت-ع-اون
ب Úألبلدين على جميع أŸسصتويات ،ل
سص -ي -م -ا ع -ل-ى ألصص-ع-ي-د ألŸÈا Êأل-ذي
ينتظر أأن يتدعم بالتنصصيب أŸرتقب
Ûموعة ألصصدأقة أ÷زأئر  -جنوب
إأفريقيا““.

قصسد التقليصص من اسستيراد الوقود ،قيطوني:

من جهته ،ع Èسصف Òجنوب إأفريقيا
ع- -ن ““أرت -ي -اح -ه ل -ه -ذأ أل -ل -ق -اء أل -ذي
يتزأمن مع أنطÓق أأشصغال ألدورة
أÿامسصة لÓجتماع ألرأبع للŸÈان
أإلف -ري -ق -ي أل -ذي سص-ي-م-ي-زه أ◊ضص-ور
أŸم -ي -ز ل -وف -د رف -ي -ع أŸسص -ت -وى م-ن
ألصص -ح -رأء أل -غ -رب -ي -ة““ ،مشص -ددأ ع-ل-ى
ضصرورة ““موأصصلة ألتعاون ألثنائي ‘
أÛالت أإلق -تصص -ادي -ة وأل -ت -ج -اري-ة
وأل-ث-ق-اف-ي-ة م-ع ت-ع-زي-ز أل-عÓ-قات بÚ
ب -رŸا Êأل -ب -ل -دي -ن خ -اصص -ة ‘ ألشص-ق
ألدبلوماسصي.

إإلسش ـ ـ ـ ـرإع ‘ –ويـ ـ ـ ـل إŸركب ـ ـ ـ ـات لسشتعم ـ ـ ـ ـال غ ـ ـ ـ ـاز إلبـ ـ ـ ـÎول إŸميـ ـ ـ ـع
هناك خيارأت أأخرى وتفضصيل ألقطار
أأو أألنابيب من أأجل ألتقليصس من خطر
أ◊وأدث.

أأعطى وزير ألطاقة مصصطفى قيطو،Ê
أأمسس ألث -ن ،Úت -وج -ي -ه -ات ل -ل-م-ؤوسصسص-ة
أل -وط -ن -ي-ة ل-تسص-وي-ق وت-وزي-ع أŸن-ت-ج-ات
ألنفطية من أأجل تسصريع عملية –ويل
أŸركبات لسصتعمال وقود غاز ألبÎول
أŸميع من أأجل ألتقليصس من أسصتÒأد
ألوقود .وطلب ألوزير خÓل زيارة عمل
إأ ¤ولية تيزي وزو من ألرئيسس أŸدير
أل-ع-ام Ÿؤوسصسص-ة ن-ف-ط-ال زي-ادة ب-رن-ام-ج
ووتÒة –وي- - -ل أŸرك- - -ب- - -ات إأ ¤غ- - -از
أل- -بÎول أŸم- -ي- -ع سص- -ي- -م -ا م -ن خ Ó-ل
ألسصتعانة باŸسصتثمرين أÿوأصس من
أأجل صصناعة أأجهزة –ويل أŸركبات
وذلك بغية تلبية ألطلب أŸسصجل .كما
دع -ا ه -ذه أŸؤوسصسص -ة ألق -تصص -ادي-ة إأ¤
درأسص -ة م -ل -ف صص -ن-اع-ة Œه-ي-زأت غ-از
ألبÎول أŸميع من قبل أÿوأصس وذلك
م- -ن خÓ- -ل شص- -رأك -ات أأو ط -رق أأخ -رى
وأقÎأح أ◊ل - -ول م - -ع ن- -ه- -اي- -ة ألسص- -ن- -ة
أ÷ارية.
وتابع ألوزير قوله إأن مؤوسصسصة نفطال
أل -ت -ي ت -ت-وف-ر ع-ل-ى ﬁ 17ط -ة م-زودة
بتجهيزأت تخزين غاز ألبÎول أŸميع
من ›موع  93مركزأ على أŸسصتوى

أل -وط -ن -ي م -ط -ال -ب -ة ب -ت -ج -ه -ي -ز ج-م-ي-ع
ﬁط -ات-ه-ا ب-غ-از أل-بÎول أŸم-ي-ع ح-ت-ى
يصص -ب -ح ه -ذأ أŸن-ت-وج م-ت-وف-رأ ويسص-م-ح
ب- -ت -ل -ب -ي -ة ط -ل -ب -ات –وي -ل أŸرك -ب -ات.
وأأضص-اف ق-ي-ط-و Êأأن ه-ذه أل-ت-وج-ي-هات
ت -ه-دف إأ ¤أل-ت-ق-ل-يصس ث-م أل-ت-وق-ف ع-ن
أسص -تÒأد أل -وق-ود وع-دم ألسص-ت-م-رأر ‘
أسصتÒأد حجم سصنوي قدره  3.5مليون
طن من ألوقود وأŸازوت .من جانبه
أأك -د أل -رئ -يسس أŸدي -ر أل -ع -ام Ÿؤوسصسص-ة
ن -ف -ط-ال أأن أل-نسص-ب-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-ت-ح-وي-ل
أŸركبات تقدر حاليا بـ‡ %20ا Áثل
›موع  500000مركبة ،موضصحا للوزير
أأن هدف هذه أŸؤوسصسصة ‘ آأفاق 2021
هو تغطية  %40من حظÒة أŸركبات
ب- -ه -ذأ أŸن -ت -وج .ك -م -ا أأع -ط -ى أل -وزي -ر
تعليمات من أأجل مضصاعفة أ◊مÓت
أل - -ت - -حسص - -يسص - -ي - -ة ب- -خصص- -وصس –وي- -ل
أŸرك -ب -ات إأ ¤أسص-ت-ع-م-ال غ-از أل-بÎول
أŸميع من خÓل تنظيم أأبوأب مفتوحة
ع Èكامل ألÎأب ألوطني .من جانب
آأخر أأعطى قيطو Êتوجيهات من أأجل
ألقضصاء على نقل ألوقود ‘ صصهاريج
ألشص- -اح- -ن -ات ع Èأل -ولي -ات Ÿا ت -ك -ون

أأكد وزير ألطاقة مصصطفى قيطو،Ê
أأمسس ألثن ،Úبتيزي وزو ،أأن أللجوء
إأ ¤أل -غ -از ألصص -خ -ري ل -ت -ن -وي -ع م -وأرد
أل -ط -اق -ة ““ل ي -ه -م -ل أ÷انب أŸت -ع-ل-ق
ب -الصص-ح-ة أل-ع-م-وم-ي-ة““ .وصص-رح أل-وزي-ر
للصصحافة خÓل زيارة عمل قادته إأ¤
هذه ألولية أأن ألسصتهÓك ألوطني من
ألطاقة أألحفورية ما فتئ يتزأيد وأأن
““أللجوء إأ ¤أسصتغÓل ألغاز ألصصخري
أŸتضصمن ‘ إأطار ألسصياسصة أ◊كومية
ل-ت-ن-وي-ع مصص-ادر أل-ط-اق-ة ل-ن ي-ت-م ع-ل-ى
حسصاب ألصصحة ألعمومية““ .كما أأشصار
قيطو Êإأ ¤أأن تقنيات ألسصتغÓل قد
تطورت كثÒأ وأأن عمليات ألتكسصÒ
ألعمودي للصصخور بوأسصطة أŸياه ألتي
ت -ت -م ‘ أل-ع-م-ق ق-د ” أل-ت-خ-ل-ي ع-ن-ه-ا
لفائدة طريقة أأخرى للتنقيب أألفقي

أت- -ف- -قت أ÷زأئ- -ر وسص- -ويسص -رأ ،أأمسس
ألثن ،Úعلى أسصتكمال مذكرة تفاهم
من أأجل –ديد أألعمال ألتي يجب
أل -ق -ي -ام ب -ه -ا م-ع-ا سص-ي-م-ا ‘ ›الت
ألسصرطان وتطوير ألتجارب ألعيادية
حسصبما أأفاد به بيان لوزأرة ألصصحة
وألسص -ك -ان وإأصص Ó-ح أŸسص -تشص -ف -ي -ات.
وأأوضصح ذأت أŸصصدر أأن هذأ ألقرأر

قد ” ألتوصصل إأليه على إأثر أللقاء
ألذي خصس به وزير ألصصحة وألسصكان
وإأصص Ó- -ح أŸسص - -تشص - -ف - -ي - -ات ﬂت- -ار
حزبÓوي سصفÒة كنفدرألية سصويسصرأ
ب -ا÷زأئ -ر ألسص -ي -دة م -وري -ال ب-ارسص-ي
كوه Úألتي كانت مرفوقة بوفد من
ﬂاب -ر روشس يÎأأسص -ه أŸدي -ر أل -ع -ام
ل -ل -م-ج-م-ع Ÿن-ط-ق-ة أأوروب-ا ألشص-رق-ي-ة

وإأفريقيا وألشصرق أألوسصط .كما أأكد
أل- - -ب- - -ي - -ان ذأت - -ه أأن أÙادث - -ات بÚ
أ÷ان -ب Úق -د سص-م-حت ““ب-اسص-ت-ع-رأضس
آأفاق تطوير ›مع روشس ‘ أ÷زأئر
سصوأء ‘ ›ال مرأفقة ألتحكم ‘
أل- -عÓ- -ج أأو ‘ Œسص -ي -د ألسص -ي -اسص -ات
ألصصحية سصيما ‘ ميدأن ألسصرطان
وألبحث ألعيادي أأو‘ إأطار ألشصرأكة

ألصص- -ن- -اع- -ي -ة““ ‘ .ه -ذأ ألصص -دد أأك -د
‡ث - -ل - -و ›م - -ع روشس ع- -ل- -ى وج- -ود
مشصاريع شصرأكة إلنتاج خمسصة أأدوية
‘ أ÷زأئر تسصتعمل ‘ ألعÓج ألطبي
ل -لسص -رط -ان .ك-م-ا ت-ط-رق أ÷ان-ب-ان -
يضص -ي -ف ذأت أŸصص -در -إأ ¤مسص -ائ-ل
ت-ت-ع-ل-ق Ãخ-ت-ل-ف أ÷وأنب أŸت-ع-ل-ق-ة
باŸلكية ألصصناعية.

” ،أأمسس أإلثن ،Úبا÷زأئر ألعاصصمة،
ألتوقيع على “ديد أتفاقية شصرأكة بÚ
وزأرة ألصص- - -ح- - -ة وألسص - -ك - -ان وإأصص Ó- -ح
أŸسص- -تشص- -ف -ي -ات وﬂاب -ر صص -ان -و‘ ‘
›ال ألتكفل باألمرأضس أŸزمنة سصيما
أرتفاع ضصغط ألدم ألشصريا Êوألسصكري
وألقلب ،باإلضصافة إأ ¤بعث درأسصة ‘
ألسصمنة لدى تÓميذ أŸدأرسس .ووقع
ع -ن أ÷انب أ÷زأئ -ري م-دي-ر أل-وق-اي-ة
وترقية ألصصحة بالوزأرة ألدكتور جمال
ف- -ورأر وع -ن أ÷انب أل -ف -رنسص -ي ن -ائب
ألرئيسس أŸدير ألعام للمخابر ألسصيد
أأوليفي شصارميل بحضصور وزير ألصصحة

ﬂت- -ار حسص- -بÓ- -وي وحسص -ي -م شص -ري -ت -ه
أل - -رئ - -يسس أŸدي - -ر أل - -ع - -ام أŸك - -ل- -ف
با÷زأئر على مسصتوى هذه أıابر.
وتندرج هذه ألشصرأكة -حسصب ألرئيسس
أŸدير ألعام ıابر صصانو‘ ‘ -إأطار
ت -ع -زي -ز أل -وق-اي-ة وب-وج-ه أأخصس “دي-د
ألت -ف -اق -ي -ة أألو ¤أŸت-ع-ل-ق-ة ب-ال-ع-ي-ادة
أŸتنقلة ألتي –مل شصعار ““‘ طريق
أل -وق -اي -ة““ أŸت -ع -ل -ق-ة ب-أام-رأضس أل-ق-لب
وألشصرأي Úوألسصكري وألتي ” ألتوقيع
ع-ل-ي-ه-ا سصنة  . 2014ك -م-ا ت-ه-دف ه-ذه
ألتفاقية أأيضصا إأ ¤ألسصتثمار ‘ عيادة
متنقلة ثانية تسصمح بالتحكم ‘ عوأمل

أÿط - -ورة أÿاصص- -ة ب- -ه- -ذه أألم- -رأضس
وألسص -م -ن -ة ب -ال -وسص-ط أŸدرسص-ي سص-ي-م-ا
ب- - -اŸن- - -اط- - -ق أل- - -ت- - -ي ت- - -ف - -ت - -ق - -د إأ¤
أإلختصصاصصات ألطبية ‘ هذأ أÛال.
وف -ي -م -ا ي -ت -ع -ل -ق ب-ع-دم شص-روع أŸصص-ن-ع
أ÷دي -د لصص -ان -و‘ ب -اŸدي-ن-ة أ÷دي-دة
سصيدي عبد ألله بعد ‘ أإلنتاج أأوضصح
نائب ألرئيسس أŸدير ألعام للمخابر أأن
أŸصصنع ““ ⁄يسصجل أأي تأاخ ““Òبل أألمر
مرتبط  -كما أأوضصح  -بتهيئة أŸوقع
للمدينة أ÷ديدة ألذي Áر باŸرحلة
أل -ن -ه -ائ -ي -ة م -ن أإل‚از ح -يث سص-ي-ك-ون
““جاهزأ مع بدأية سصنة  ““2018دون أأن

يعطي ألتاريخ بالتحديد .وقد أأكد وزير
ألصصحة وألرئيسس أŸدير ألعام للمخابر
خÓل أÙادثات على أأهمية توسصيع
ه -ذه ألشص-رأك-ة““ وأإلسص-ت-ث-م-ار ب-اŸصص-ن-ع
أ÷ديد لسصيدي عبدألله ألذي ““يعد من
أأه -م أإلسص -ت -ث -م -ارأت أل -ت -ي ق -امت ب-ه-ا
صص -ان -و‘ ب -ال-ق-ارة أإلف-ري-ق-ي-ة وأل-وط-ن
ألعربي““ فضص Óعن أسصتعدأد ألطرفÚ
ل Ó-سص -ت -ث-م-ار مسص-ت-ق-ب ‘ Ó-إأن-ت-اج م-ادة
أألنسصول Úعلى شصكل حقن باإلضصافة
إأ ¤مسص- -اع- -دة أıاب- -ر ل -ل -ج -زأئ -ر ‘
إأج-رأء أل-ت-ج-ارب أل-ع-ي-ادي-ة وت-دع-ي-م-ه-ا
بخÈة دولية.

تنويع موإرد إلطاقة ضشرورة تأاخذ
بع Úإلعتبار إلصشحة إلعمومية

تسصمح بحماية أŸياه أ÷وفية من أأي
شص-ك-ل م-ن أأشص-ك-ال أل-ت-ل-وث أل-ك-ي-م-يائي
حيث سصمح ذلك لبلدأن مثل ألوليات
أŸت - - - -ح- - - -دة وألصص Úوأألرج- - - -ن- - - -تÚ
باسصتغÓل ذأت أŸورد .وأأضصاف ألوزير
أأن ثلث أإلنتاج (ألغاز وألنفط وألبنزين
وأŸازوت وأل- -غ- -از أل- -ط- -ب- -ي -ع -ي) ي -ت -م
أسصتهÓكه حاليا با÷زأئر أأما ألثلث
أآلخ -ر ف -ي-ت-م تصص-دي-ره وأل-ث-لث أألخÒ
يعاد ضصخه للحفاظ على ألضصغط ‘
أآلب - -ار ،م - -ؤوك - -دأ أأن - -ه ““إأذأ وأصص - -ل - -ن- -ا
ألسص- -ت -ه Ó-ك دون أل -ت -ف -ك ‘ Òزي -ادة
ق-درأت-ن-ا أإلن-ت-اج-ي-ة ف-إان-ن-ا سص-ن-ق-وم ‘
آأفاق  2025بتوجيه كل ما أأنتجنا إأ¤
ألسصتهÓك ألوطني““.
وت- -اب- -ع ق- -ول -ه أإن أسص -ت -غ Ó-ل أل -غ -از
ألصص -خ -ري Áن -ح ل -ل -ج-زأئ-ر ف-رصص-ة
ألرفع من أإنتاجها من أأجل ألوفاء
ب -ال -ت -زأم -ات -ه -ا أل-وط-ن-ي-ة وأل-دول-ي-ة،
مضص-ي-ف-ا أأن-ه سص-ي-ت-م أإطÓ-ق ﬂط-ط
أتصص -ال ““مسص -ت -م -ر““ ب-اŒاه ألسص-ك-ان
حتى نقدم لهم جميع ألتوضصيحات
ألضصرورية بخصصوصس أسصتغÓل هذه
ألطاقة غ Òألتقليدية.

إ÷زإئ ـ ـ ـ ـ ـ ـر و سشويسش ـ ـ ـ ـ ـ ـرإ تتفق ـ ـ ـ ـ ـ ـان عل ـ ـ ـ ـ ـ ـى إسشتكم ـ ـ ـ ـ ـ ـال مذك ـ ـ ـ ـ ـ ـرة تفاه ـ ـ ـ ـ ـ ـم

“ديد إتفاقية إلششرإكة مع ﬂابر صشانو‘ ‘ ›ال إلتكفل باألمرإضض إŸزمنة

أسص -ت -ق -ب -ل أل -وزي -ر أألول أأح -م -د
أأوي- - -ح- - -ي - -ى ،أأمسس ،ب - -ا÷زأئ - -ر
أل - -ع - -اصص - -م- -ة ،وزي- -ر أل- -ت- -ج- -ارة
وألصص-ن-اع-ة لسص-ل-ط-ن-ة عمان علي
ب-ن مسص-ع-ود ب-ن ع-ل-ي ألسص-ن-ي-دي،
أل- -ذي ي- -ق -وم ب -زي -ارة ع -م -ل أإ¤
أ÷زأئر ،بحسصب ما جاء ‘ بيان
Ÿصصالح ألوزير أألول.
ت -أات -ي ه -ذه أل -زي -ارةÃ ،ن -اسص -ب -ة
ت -ن -ظ -ي -م م -ع -رضس ل-ل-م-ن-ت-وج-ات
ألعمانية با÷زأئر ألعاصصمة و‘
إأطار ﬁادثات ب Úرجال أأعمال
و‡ث - -ل - -ي غ- -رف- -ت- -ي أل- -ت- -ج- -ارة

وألصصناعة لك Óألبلدين.
وجرى ألسصتقبال بحضصور وزير

أل- -ت- -ج- -ارة ﬁم- -د ب- -ن م- -رأدي،
يضصيف أŸصصدر ذأته.

يوسسفي يلتقي السسنيدي

إ÷زإئر وُعمان ترغبان ‘ Œسشيد مششاريع إسشتثمارية بالششرإكة

أسصتقبل وزير ألصصناعة وأŸناجم يوسصف يوسصفي،
أأمسسÃ ،ق- -ر وزأرت- -ه ،وزي -ر أل -ت -ج -ارة وألصص -ن -اع -ة
لسصلطنة عمان علي بن مسصعود بن علي ألسصنيدي،
حيث أأبدى ألطرفان رغبة مشصÎكة إلقامة مشصاريع
أسصتثمارية بالشصرأكة ‘ ›الت ﬂتلفة ،بحسصب
ما أأفاد به بيان للوزأرة.
أ أ ك -د أ ل -و ز ي -ر أ ل -ع -م -ا  ، Êع -ل -ى أ أ ه -م -ي -ة م -ع -ر ض س
أ  Ÿن -ت -ج -ا ت أ ل -ع -م -ا ن -ي -ة أ ل -ذ ي ي -ن -ظ -م ب -ا ÷ ز أ ئ -ر ،
موأزأة مع زيارته أ◊الية وألذي تشصارك فيه
حوأ‹ سصبع )70( Úموؤسصسصة عمانية تنشصط ‘
عدة ›الت.
وأأعرب ألوزير عن أأمله ‘ أأن ““يتيح هذأ أ◊دث

ف - -رصص - -ا ل - -لشص- -رأك- -ة ب ÚأŸؤوسصسص- -ات أ÷زأئ- -ري- -ة
وألعمانية ‘ أÛالت ألتي تخصس ألبلدين““.
وأأبدى أهتماما خاصصا بإارسصاء قوأعد تعامل ما بÚ
موأنئ ألبلدين قصصد تسصهيل نقل ألبضصائع ،لسصيما
أŸوأد أل - -غ - -ذأئ - -ي - -ة وأŸن - -ت - -ج - -ات أŸن - -ج- -م- -ي- -ة
وألبÎوكيمياوية.
من جهته رحب يوسصفي باŸسصتثمرين ألعمانيÚ
وأأكد ““أسصتعدأد مصصالح وزأرته Ÿرأفقتهم لتجسصيد
أŸشصاريع ألتي يرغبون ‘ إأطÓقها بالشصرأكة مع
ن -ظ -رأئ -ه -م أ÷زأئ -ري ،““Úم -ن-وه-ا ب-ه-ذه أŸن-اسص-ب-ة
بفرصس ألسصتثمار ألتي توفرها ألسصوق أ÷زأئرية،
بحسصب نفسس ألبيان.

’رجنتينية
المؤوتمر العالمي لتنمية ا’تصسا’ت بالعاصسمة ا أ

فرع ـون :تركي ـز إ÷ه ـود لتعمي ـم إلتوصشي ـل ‘ إلع ـا⁄

تشص- -ارك وزي- -رة ألÈي- -د وأŸوأصصÓ- -ت ألسص- -ل- -ك- -ي -ة
وألÓسصلكية وألتكنولوجيات وألرقمنة ،إأÁان هدى
ف- -رع- -ون ‘ ،أأشص- -غ -ال أŸؤو“ر أل -ع -اŸي ل -ت -ن -م -ي -ة
ألتصص- - - - -الت ( )CMDT-17ل–Ó- - -اد أل - -دو‹
ل Ó-تصص -الت ،أŸن -ع-ق-د ب-ال-ع-اصص-م-ة أألرج-ن-ت-ي-ن-ي-ة،
بيونسس آأيرسس من  9إأ 20 ¤أأكتوبر أ÷اري ،حسصب
م -ا أأف -اد ب -ه أأمسس ألث -ن Úب -ي -ان ل -ل -وزأرة .وخ Ó-ل
مدأخلتها ،رأفعت فرعون من أأجل إأعادة أنتخاب
أ÷زأئر ضصمن ›لسس أل–اد ألدو‹ لÓتصصالت
‘ ألنتخابات أŸقبلة أŸقررة شصهر نوفم،2018 È
وذلك Ãن- - -اسص- - -ب - -ة أن - -ع - -ق - -اد م - -ؤو“ر أŸن - -دوبÚ
أŸف- -وضص .Úوب -إاع -ادة أن -ت -خ -اب أ÷زأئ -ر ‘ ه -ذه
ألهيئة توضصح ألوزيرة سصتتمكن من ““موأصصلة لعب
دوره -ا أإلق -ل -ي -م -ي ‘ مسص -ار أت-خ-اذ أل-ق-رأر دأخ-ل

أل–اد ألدو‹ لÓتصصالت ألذي يسصعى إأ ¤حماية
أŸصص -ال -ح أل -وط -ن-ي-ة أŸتصص-ل-ة ب-اŸسص-ائ-ل أل-ت-ق-ن-ي-ة
ألسصÎأتيجية ألتي يتم تناولها ،وألتي تؤوثر مباشصرة
على سصياسصات ألتنمية للدول من حيث أŸعاي،Ò
ألتكنولوجيات ،أŸشصاريع أإلقليمية وتسصي Òطيف
ألذبذبات““ .كما دعت ألوزيرة كافة ألفاعل‘ Ú
›ال ألتصصالت وتكنولوجيات أإلعÓم وألتصصال
إأ““ ¤ت -رك -ي -ز ج -ه -وده-م ح-ول أŸشص-اك-ل أ◊ق-ي-ق-ي-ة
أŸرتبطة بتعميم ألتوصصيل ‘ ألعا ،⁄وذلك باعتبار
أأن نسصبة ألولوج إأ ¤أألنÎنت ل تتجاوز ‘ بعضس
ألبلدأن أإلفريقية وغÒها  .““% 2بعد أأن تطرقت
إأ ¤إأشصكالية تطوير جيل جديد من ألشصبكات ألتي
““ل تع ÒإأطÓقا أأي أهتمام Ÿصصلحة ألبشصرية أأو
ألبيئة““.

مباركي يسستقبل سسفير البنين

إإرإدة مششÎكة ‘ ترقية إلتعاون ‘ ›ال إلتكوين إŸهني
أأعربت أ÷زأئر وألبن ،Úأأمسس ألثن ،Úبا÷زأئر
ألعاصصمة ،عن إأرأدتهما ‘ ترقية ألتعاون ألثنائي ‘
›ال ألتكوين أŸهني خÓل لقاء خصس به وزير
ألتكوين وألتعليم أŸهنيﬁ Úمد مباركي سصفÒ
أل -ب -ن Úغ -اب -ي أأورو سص -ي -غ-و ،حسصب ب-ي-ان ل-ل-وزأرة.
وأأوضصح ألبيان أأن أÙادثات تناولت ألعÓقات بÚ
ألبلدين ‘ ›ال ألتكوين وألتعليم أŸهني ،Úبحيث
أأبرز ألطرفان ““أأهمية ترقية ألتعاون ألثنائي ‘
›ال ألتكوين أŸهني ألذي يتمحور إأ ¤حد أآلن
حول تخصصيصس منح درأسصات وأسصتقبال مÎبصصÚ
م - -ن ب - -ن ‘ Úأ÷زأئ - -ر““ .و‘ ه - -ذأ ألصص - -دد ق- -رر

ألطرفان إأدرأج ألتكوين وتأاهيل أŸكون Úوتبادل
ألÈأم-ج وأل-وث-ائ-ق أل-ت-ق-ن-ي-ة وأل-ب-ي-دأغ-وجية وتوأأمة
مؤوسصسصات ألتكوين وألتعليم أŸهني Úللبلدين ‘
إأطار أألشصغال أŸقبلة للجنة ألتعاون أŸشصÎكة.
وأأب -ى سص -ف Òب -ن Úإأل أأن ي -ق -دم ““شص -ك -ر““ ح -ك-وم-ت-ه
للسصلطات أ÷زأئرية على ““أŸسصاعدة ألتي تقدمها
أ÷زأئر ‘ ›ال ألتكوين من خÓل أŸنح ألتي
ت-خصصصص-ه-ا سص-ن-وي-ا ‘ ﬂت-ل-ف أل-ق-ط-اع-ات وم-ن-ها
ألتكوين أŸهني““ .ومن جهته جدد ألسصيد مباركي
““أسص-ت-ع-دأد وزأرت-ه Ÿوأصص-ل-ة وت-ك-ث-ي-ف مسص-اع-دت-ه-ا
ألتقنية Œاه جهاز ألتكوين ألبنيني““.

تباحثا سسبل تعزيز التعاون ضسمن ›ال العمل الشسرطي

إللوإء هامل يسشتقبل سشف Òفرنسشا با÷زإئر

””الشسعب”” -أسصتقبل أللوأء عبد ألغني هامل
أŸديــر ألعــام لÓأمـن ألوطـني ،أأمسسÃ ،قر
أŸديرية ألعامة لÓأمن ألوطني ،سصف Òفرنسصا
أŸعتمد با÷زأئر كزأفيي دريانكور.
خÓل هذأ أللقاء ،بحث أ÷انبان سصبل تعزيز
ألتعاون ضصمن ›ال ألعمل ألشصرطي وألدفع
ب -ع  Ó-ق -ا ت أ ل -ت -ع -ا و ن و ت -ب -ا د ل أ  È ÿأ ت أ ل -ت -ق -ن -ي -ة
و أ ل - -ت - -د ر ي -ب -ي -ة و أ أ س ص س س ت -ط -و ي -ر ه -ا  Ÿ ،و أ ج -ه -ة

 ﬂت -ل -ف أ أ ش ص -ك -ا ل أ ÷ ر  Áة  ،ل س ص -ي -م -ا أ ÷ ر  Áة
ألعابرة للحدود وأ÷رÁة أŸسصتحدثة.
و ب -ا  Ÿن -ا س ص -ب -ة  ،أ أ ع -ر ب س ص -ع -ا د ة س ص -ف  Òف -ر ن س ص -ا
أ  Ÿع -ت -م -د ب -ا ÷ ز أ ئ -ر ع -ن أ إ ع -ج -ا ب -ه ب -ا  Ÿس ص -ت -و ى
أ  Ÿت -م -ي -ز أ ل -ذ ي ب -ل -غ -ت -ه أ ل ش ص -ر ط -ة أ ÷ ز أ ئ -ر ي -ة ،
م - -ن -و ه -ا ب -ا ح  Îأ ف -ي -ت -ه -ا و د و ر ه -ا أ  Ùو ر ي ‘
ت -ع -ز ي -ز › ا ل ت أ ل -ت -ع -ا و ن أ ل ش ص -ر ط -ي أ ل إ ق -ل -ي -م -ي
وألدو‹.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لمة:
راوية أامام ÷نة الششؤوون القتصشادية Ûلسس ا أ

التمويل غ Òالتقليدي سسÒافق بإاصسÓحات هيكلية تعيد التوازنات اŸالية للبÓد
أاكد وزير اŸالية عبد الرحمان راوية،
أامسس ،أان تبني ا◊كومة لنمط التمويل غÒ
ال-ت-ق-ل-ي-دي سشÒاف-ق ب-إاصشÓ-حات هيكلية من
ششأانها أان تعيد التوازنات اŸالية للبÓد خÓل
Óمر
اŸدة اÙددة ‘ مششروع القانون اŸتمم ل أ
رقم  11-03اŸتعلق بالقرضس والنقد ،بحسشب
ب-ي-ان ل-ل-ج-ن-ة الشش-ؤوون الق-تصش-ادي-ة واŸال-ي-ة
لمة.
Ãجلسس ا أ
أاوضضح راوية ،لدى تقدÁه عرضضا عن اŸشضروع
خ Ó-ل اج -ت -م-اع-ه ب-ل-ج-ن-ة الشض-ؤوون الق-تصض-ادي-ة ‘
›لسص األمة ،أان هذا اإلجراء السضتثنائي الذي
تبنته ا◊كومة خÓل مدة ﬁددة هدفه األسضاسضي
ا◊ف - -اظ ع - -ل - -ى وتÒة ال- -ت- -ن- -م- -ي- -ة الق- -تصض- -ادي- -ة
والجتماعية التي تشضهدها البÓد.
قدم الوزير عرضضه حول مشضروع القانون اŸتمم
Óم -ر رق -م  11-03ا- - - Ÿؤورخ ‘  26أاوت 2003
ل -أ
واŸت -ع -ل -ق ب -ال -ن-ق-د وال-ق-رضص ،أام-ام ÷ن-ة الشض-ؤوون
القتصضادية واŸالية Ûلسص األمة التي ترأاسضها
عبد القادر بن صضالح بحضضور وزير العÓقات مع
الŸÈان طاهر خاوة.
وبحسضب البيان ،فقد تناول ‡ثل ا◊كومة ‘
عرضضه على وجه اÿصضوصص السضياق القتصضادي
واŸا‹ اÿاصص الذي ” ‘ إاطاره إاعداد مشضروع
هذا القانون واألسضباب التي دعت ا◊كومة إا¤
تبني هذا النمط من التمويل غ Òالتقليدي.
وعليه ،ذهب الوزير إا ¤أان «تبني هذا النمط من
ال-ت-م-وي-ل ج-اء ل-ت-غ-ط-ي-ة اح-تياجات اÿزينة بصضفته

إاج-راء اسض-ت-ث-ن-ائ-ي-ا ه-دف-ه األسض-اسض-ي ا◊ف-اظ ع-ل-ى
وتÒة ال -ت -ن -م -ي -ة الق -تصض -ادي-ة والج-ت-م-اع-ي-ة ال-ت-ي
تشضهدها بÓدنا».
واسض- -ت- -م- -ع ‡ث- -ل ا◊ك- -وم -ة إا ¤اسض -ت -فسض -ارات
وانشض -غ -الت وم Ó-ح -ظ -ات أاعضض -اء ال -ل -ج-ن-ة بشض-أان
العديد من ا÷وانب التي تهم اŸوضضوع كما قدم
التوضضيحات اŸناسضبة لها.
وت -ع-ك-ف ال-ل-ج-ن-ة ح-ال-ي-ا ع-ل-ى إاع-داد ت-ق-ري-ره-ا
Óمر رقم
التمهيدي حول مشضروع القانون اŸتمم ل أ
.11-03
يذكر أان هذا اŸشضروع قد “ت اŸصضادقة عليه
ي -وم األح -د ب -األغ -ل -ب -ي-ة م-ن ط-رف ن-واب اÛلسص
الشضعبي الوطني خÓل جلسضة علنية.
ويدرج مشضروع القانون هذا اŸادة  45مكرر
وال -ت -ي ت -رخصص ل -ب-نك ا÷زائ-ر بصض-ف-ة اسض-ت-ث-ن-ائ-ي-ة
وخÓل فÎة خمسص سضنوات للقيام بالشضراء اŸباشضر

ل -لسض -ن -دات الصض -ادرة ع -ن اÿزي -ن -ة قصض -د ت -غ-ط-ي-ة
ح -اج -ي -ات “وي-ل اÿزي-ن-ة و“وي-ل تسض-دي-د ال-دي-ن
العمومي الداخلي ،والسضماح للخزينة عند ا◊اجة
ب-ت-زوي-د الصض-ن-دوق ال-وط-ن-ي لÓ-سض-ت-ث-مار Ãوارد ‘
إاط- -ار مسض- -اه- -م- -ات ال- -دول -ة ‘ السض -ت -ث -م -ارات أاو
ال- -ت -م -وي Ó-ت ط -وي -ل -ة اŸدى لÈام -ج السض -ت -ث -م -ار
العمومي.
وتتمم أاحكام األمر رقم  11-03اŸؤورخ ‘ 27
جمادى الثانية عام  1424اŸوافق لـ  26أاغسضطسص
 2003واŸتعلق بالنقد والقرضص اŸعدل واŸتمم
Ãادة  45مكرر ﬁررة كما يلي « :اŸادة  45مكرر:
ب -غضص ال -ن -ظ -ر ع -ن ك -ل ح -ك-م ﬂال-ف ،ي-ق-وم ب-نك
ا÷زائر ابتداء من دخول هذا ا◊كم حيز التنفيذ،
بشض -ك -ل اسض -ت-ث-ن-ائ-ي ،وŸدة خ-مسص سض-ن-وات ،بشض-راء
م- -ب -اشض -رة ع -ن اÿزي -ن -ة السض -ن -دات اŸال -ي -ة ال -ت -ي
تصضدرها هذه األخÒة من أاجل اŸسضاهمة على
وجه اÿصضوصص ‘ - :تغطية احتياجات “ويل
اÿزينة “ -ويل الدين العمومي الداخلي “ -ويل
الصضندوق الوطني لÓسضتثمار
ت -ن -ف -ذ ه -ذه اآلل -ي -ة Ÿراف -ق -ة ت -ن -ف -ي-ذ ب-رن-ام-ج
اإلصضÓحات الهيكلية القتصضادية واŸيزانية والتي
ينبغي أان تفضضي ‘ نهاية الفÎة اŸذكورة أاعÓه
كأاقصضى تقدير إا - : ¤توازنات خزينة الدولة -
توازن ميزان اŸدفوعات.
–دد آالية متابعة تنفيذ هذا ا◊كم من طرف
اÿزينة وبنك ا÷زائر عن طريق التنظيم».

وزير التصشال جمال كعوان:

تنصسيب سسلطة الصسحافة اŸكتوبة قبل نهاية السسنة
اإلشسهار اŸؤوسسسساتي وسسيلة دعم وليسس ضسغط على اإلعÓم اÿاصس
لعÓمي الوطني»،
لذاعية «ضشيف التحرير»« ،نتجه إا ¤ضشبط اŸششهد ا إ
قال وزير التصشال جمال كعوان ،لدى نزوله على ا◊صشة ا إ
مذكرا بانطÓق اŸسشار «باسشتحداث سشلطة ضشبط السشمعي البصشري» .مضشيفا ‘ السشياق« ،سشنعكف على تنصشيب سشلطة ضشبط الصشحافة اŸكتوبة
‘ اŸسشتقبل القريب ،وسشنقوم بذلك بكل حزم» .و ⁄يفوت اŸناسشبة ليذّكر بأان رئيسس ا÷مهورية ششخصشيا ،إالتزم باسشتحداث السشلطت‘ Ú
ليفاء بذلك ،لسشيما وأانه ضشمن ﬂطط عمل ا◊كومة.
العام  2012وسشيتم ا إ

فريال بوششوية
‘ معرضص رده على سضؤوال يخصص –ديد أاجل
تنصضيب سضلطة ضضبط الصضحافة اŸكتوبة ،لسضيما
بعد إاطÓق اŸشضاورات التي أاشضرف عليها مؤوخرا
مع مهنيي القطاع ،حرصص على التذك ‘ Òمقام
أاول ب- -أان ال- -ت- -نصض- -يب «ال- -ت- -زام صض- -ارم وث- -ابت م- -ن
ا◊ك- -وم- -ة» ،واآلج- -ال ـ ب- -حسض -ب -ه ـ ت -ت -ح -دد حسضب
اŸسضار ،مرجحا أان تكون ‘ اŸوعد اŸعلن عنه
من قبل الوزير األول أاحمد أاويحيي ،الذي أاكد
تنصضيب السضلطة بعينها قبل انقضضاء السضنة ا÷ارية.
وبعدما نّبه إا ¤أان اŸسضار مرتبط بالصضحافيÚ
والنطÓق من البطاقة الوطنية للصضحا‘ ،جدد
اŸسض -ؤوول األول ع -ل -ى ق -ط-اع التصض-ال ال-ت-أاك-ي-د أان
الوزارة مصضغية إا ¤كل النشضغالت ،وتسضهر بكل
مسضؤوولية على تسضهيل تنصضيب السضلطة ،مع الشضركاء
م -ن ‡ث -ل -ي الصض -ح -اف -ي Úأاو الصض -ح -اف -ي ‘ Úح-د
ذاتهم ،مشضÒا إا ¤أان األبواب مفتوحة للجميع دون
اسضتثناء إل‚اح هذه اÿطوة.
وح- -ول م- -ا إاذا ك- -ان ل- -لسض- -ل- -ط- -ت Úك -ل ا◊ق -وق
Ÿم- -ارسض- -ة ال- -دور اŸن- -وط ب- -ه -م -ا ‘ ال -ق -ط -اعÚ
اŸكتوب والسضمعي ،اعت Èوزير التصضال بأان األمر
األك -ي -د أان ل -دي -ه -م -ا ك -ل السض -ل -ط -ة والصض Ó-ح -ي-ات
الضضرورية ‘ إاطار القوانŸ ،Úمارسضة دورهما،
وبخصضوصص تقييم وضضع الصضحافة اليوم اعت Èأان
الصض -ح -اف -ة ا÷زائ-ري-ة ت-ت-م-ي-ز ع-ن غÒه-ا ‘ ع-دة
مسضائل بينها أانها صضحافة كثيفة من حيث العدد،
وكذلك “ثيلية ،وبحرية كبÒة ما يؤوشضر على حيوية
اÛتمع ،كما أانها تضضم أاقÓم نسضاء ورجال ‘
اإلعÓم متميزة جدا ،وألننا ‘ القرن  21ل بد أان
ت -خ -ط -و خ -ط -وة ع -م Ó-ق -ة “اشض-ي-ا م-ع ال-ت-ح-ولت
والتحديات ،و‘ مقدمتها –دي الرقمنة.

وع- -رج ‘ السض- -ي -اق ع -ل -ى األزم -ة الق -تصض -ادي -ة
وآاثارها على قطاع اإلعÓم ،لفتا إا ¤أان الكمية ل
تعني بالضضرورة الÌاء ،كما أان الصضحافة الورقية
تراجعت بكÌة ‘ ،وقت يتم العتماد فيه بشضكل
كب Òعلى الشضبكة العنكبوتية ،التي فسضحت اÛال
واسضعا أامام اإلعÓم اإللكÎو Êوشضبكات التواصضل
الج -ت-م-اع-ي ،ع-ل-ى حسض-اب اإلعÓ-م ال-كÓ-سض-ي-ك-ي،
لسضيما وأان اŸعلومة تبث ‘ حينها.
وكشضف جمال كعوان عن تراجع عدد الصضحف
اليومية بعد حل  26جريدة وحوا‹  34أاسضبوعية،
‘ الفÎة اŸمتدة ب 2014 Úوإا ¤غاية اليوم ،لكن
اŸشض-ه-د اإلعÓ-م-ي ي-ب-ق-ى ك-ث-ي-ف-ا إاذ ي-حصض-ي ال-يوم
قرابة  140يومية ،ورفضص الطرح الذي يعت Èأان
اإلشض-ه-ار وسض-ي-ل-ة ضض-غ-ط ع-ل-ى ال-وسض-ائل اإلعÓمية،
ÓعÓم من
لسضيما وأانه لطاŸا كان وسضيلة دعم ل إ
قبل الدولة ،لسضيما اŸوجه للقطاع اÿاصص ،مفيدا
«ل بد من العÎاف بأان اإلشضهار اŸؤوسضسضاتي أاهم
وسضيلة دعم لكل وسضائل اإلعÓم ،لسضيما منها ‘
القطاع اÿاصص ،مقدما لها دعما مسضتمرا يضضاف
إاليه إاشضهار اŸعلن Úاÿواصص».
وفتح قوسضا ليذكر أان «الصضحافة ليسضت فقط
أاموال ،وإا‰ا مهنة مهمتها األسضاسضية اإلعÓم ،يقدم
إا ¤اŸواطن ،والصضحافة ا÷زائرية سضتنجح كثÒا

إاذا ما قامت بدورها ،وأاشضار ‘ هذا الصضدد إا ¤أان
الصضحافة  ⁄تعط للدخول اŸدرسضي حقه ،رغم
تداول اŸعلومة رغم أان ا÷زائر أاحصضت  9مÓيÚ
ت -ل -م -ي -ذ رق -م ضض -خ -م ،يضض -اف إا ¤ال -ع -دد ال -ه -ائ -ل
للمؤوطرين ،ما يجعل القطاع يضضم ربع ا÷زائري.Ú
صضيغ الدعم للصضحافة اŸكتوبة ل تقتصضر فقط
على اإلشضهار ،وإا‰ا “سص أايضضا الورق اŸدعم من
طرف الدولة ،وكذلك سضعر الطبع الذي  ⁄يراجع
منذ  1997/ 1996ديون ا÷رائد لدى اŸطابع،
وحسضب الوزير الوصضي يتم طبع  900أالف نسضخة
ي -وم -ي -ا ،وال -دي -ون مشض -ك -ل ح -ق-ي-ق-ي لـ «السض-مÈال»
و»لناب» ،زادت حدتها بفعل األزمة.
سض-ل-ط-ة ضض-ب-ط السض-م-ع-ي ال-بصض-ري سض-ت-ق-وم ب-ك-ل
مهامها ،بعد النتهاء من ضضبط اإلطار التشضريعي،
وسضتشضرع ‘ القيام Ãهامها وتطبيق صضÓحياتها،
مع العلم أانها تتمتع بكل السضتقÓلية ،وبخصضوصص
التداخل ب Úالوزارة والسضلطة أاكد جمال كعوان بأانه
ل ›ال لذلك ،وأان الوزارة لن تتدخل بأاي شضكل من
األشضكال ‘ صضÓحياتها.
وبخصضوصص اÛمعات اŸرتقبة واŸعلن عنها
‘ وقت سض- - -اب- - -ق ،ذك - -ر ب - -أان - -ه - -ا م - -قÎح Ûلسص
مسض-اه-م-ات ال-دول-ة ‘ الشض-ق الق-تصض-ادي ،وي-ت-ع-لق
Óشضهار واŸطابع تضضاف
األمر بثÓث ›معات ل إ
إا› ¤مع الصضحافة اŸكتوبة ،وبخصضوصص الرقابة
–دث انطÓقا من Œربته الطويلة كصضحا‘ ‘
القطاع العمومي ،وكذا ‘ القطاع اÿاصص التي ⁄
يسضجل فيها يوما أاي تدخل ‘ عمله اإلعÓمي.
و‘ رده ع- -ل- -ى سض- -ؤوال ح- -ول مسض- -اب- -ق- -ة رئ -يسص
ا÷مهورية ،التي يتم اإلعÓن عن نتائجها ‘ اليوم
ال-وط-ن-ي ل-لصض-ح-ا‘ اŸتزامن و 22أاك-ت-وب-ر م-ن كل
سضنة ،ثمن اŸشضاركة القياسضية التي ناهزت ،200
Óذاعة وكل الوسضائل
مثنيا على اŸشضاركة النوعية ل إ
اإلعÓمية اŸشضاركة عموما.

بدوي من اŸنيعة:

الدولة لن تÎاجع عن اŸكاسسب الجتماعية

أاكد وزير الداخلية وا÷ماعات اÙلية
وال -ت -ه -ي-ئ-ة ال-ع-م-ران-ي-ة ن-ور ال-دي-ن ب-دوي،
أامسس ،من اŸنيعة ،أان الدولة لن تÎاجع
ع -ن اŸك-اسشب الج-ت-م-اع-ي-ة ،مÈزا أان خÒ
دل -ي -ل ع-ل-ى ذلك «ال-رسش-ائ-ل ال-ق-وي-ة» ال-ت-ي
ح-م-ل-ه-ا مشش-روع ق-ان-ون اŸال-ي-ة لسش-نة 2018
وبرنامج ﬂطط عمل ا◊كومة.
صضرح بدوي ،خÓل زيارة عمل وتفقد قادته
إا ¤هذه الولية اŸنتدبة ،أان الدولة «لن تÎاجع
عن اŸكاسضب الجتماعية اÙققة للمواطن‘ Ú
قطاعات ﬂتلفة ،منها الصضحة والÎبية واŸياه
لط -ار أان
الصض- -ا◊ة ل- -لشض -رب» ،م -ؤوك -دا ‘ ه -ذا ا إ
«الرسضائل القوية التي جاء بها قانون اŸالية لسضنة
 2018وكذا ﬂطط عمل ا◊كومة ،دليل على أان
ال -دول -ة ل -ن ت -ت-خ-ل-ى ع-ن اŸك-اسضب الج-ت-م-اع-ي-ة
اŸوجهة للمواطن».
لجراءات
وذكر الوزير باŸناسضبة بعدد من ا إ
التي اتخذتها ا◊كومة منها رفع التجميد عن كل
مشض -اري -ع الÈام -ج ال -ت -ن -م -وي -ة ،لسض-ي-م-ا ب-ولي-ات
ا÷نوب وكذا ضضخ  150مليار دينار ‘ صضندوق
تنمية ا÷نوب‡ ،ا يسضمح كما قال Ãواصضلة
ا◊ركية التنموية التي تعرفها مناطق ا÷نوب،
مشضÒا ‘ ن- -فسص السض -ي -اق إا ¤أان ق -ط -اع الÎب -ي -ة
بولية غرداية اسضتفاد من رفع التجميد عن 15
مشضروعا يتعلق ببناء اŸدارسص والثانويات.
وبعد أان ذكر أان رئيسص ا÷مهورية «يحرصص ‘
ك -ل م -ن-اسض-ب-ة ع-ل-ى إاع-ط-اء ت-ع-ل-ي-م-ات ت-ه-دف إا¤
مواصضلة –سض Úظروف معيشضة اŸواطن ‘ كل
اŸيادين» ،أاكد بدوي أان ا◊كومة سضتواصضل تنفيذ

التقييم الشسهري Ÿشساريع السسكن سسبيل لتدارك التأاخÒ
ششدد وزير السشكن والعمران واŸدينة
عبد الوحيد طمار ،أامسس ،على ضشرورة
تسشليم اŸششاريع السشكنية ‘ وقتها دون
لخÓ-ل ب-اıط-ط-ات ال-ت-ق-ن-ية اŸؤوششرة
ا إ
من طرف اŸصشالح اŸعنية.

ع Úالدفلى :و.ي .أاعرايبي
أاعطى طمار تعليمات صضارمة خÓل زيارة عمل
وتفقد إا ¤ولية ع Úالدفلى ،لسضتكمال مشضاريع
سضكنات عدل التي عرفت تأاخرا كبÒا .كما أامر
مسضؤوو‹ القطاع Ãراقبة ومتابعة أاشضغال اإل‚از
ال -ت-ي ان-ط-قت ب-ع-د صض-ع-وب-ات م-ي-دان-ي-ة وإاج-راءات
إادارية ،اعتÈها الوزير من اŸاضضي› ،ددا عزمه
على تدارك التأاخ Òمن خÓل اإلجراءات التي
باشضرتها وزارته من خÓل تسضوية وضضعية اŸقاولÚ
وم -ك -اتب ال -دراسض -ات اŸشض-رف-ة ع-ل-ى ت-ن-ف-ي-ذ ه-ذه
الÈامج اÿاصضة بسضكنات عدل.
وم- -ن ج- -انب آاخ- -ر شض- -دد ذات اŸسض- -ؤوول ع -ل -ى
احÎام اŸعاي Òالتقنية ‘ Œسضيد اıططات

زيتو Êيسستقبل السسفÒة الناميبية با÷زائر

افتتاح الشسطر الثا Êبويرة ـ بجاية أامام حركة اŸرور

لششغال العمومية
فتح وزير النقل وا أ
عبد الغا ÊزعÓن ،أامسس ،بولية بجاية
الشش -ط -ر ال-ث-ا Êع-ل-ى مسش-اف-ة 10ك-ل-م من
الطريق ال ّسشيار ششرق ـ غرب الرابط بÚ
ولي-ت-ي ب-ج-اي-ة وال-ب-وي-رة ،وه-و الشش-طر
الذي Áتد من منطقة أاخناق بصشدوق،
إا ¤غاية منطقة تاحراششت ببلدية أاقبو
ل‚از إا 52 ¤باŸئة.
ما يرفع نسشبة ا إ
لسضراع ‘ إا‚از
الوزير أاكد على ضضرورة ا إ
لهميته خاصضة للتنمية،
هذا الطريق نظرا أ
وطالب بفتح الشضطر الثالث ،الذي من اŸنتظر
لول سض -ن -ة ،2018
اسض- -تÓ- -م- -ه م- -ع ال- -ثÓ- -ث -ي ا أ

اÿاصضة Ãكاتب الدراسضات التي صضادقت عليها
ا÷ه -ات اŸع -ن -ي -ة وم -ن -حت ل -ل-م-ق-اولت م-ن أاج-ل
تنفيذها وŒسضيدها ميدانيا حسضب ذات الوزير،
الذي أابدى غضضبه من بعضص اŸقاول Úومكاتب
الدراسضات التي تخل Ãا جاء ‘ هذه اıططات،
وه-و ي-ل-ق-ى غضضب اŸسض-ت-ف-ي-دي-ن ال-ذي-ن ل-ه-م دراية
بطبيعة هذه اŸشضاريع.
وم- -ن ج -انب آاخ -ر أاع -ط -ى ال -وزي -ر ت -وج -ي -ه -ات
للمسضؤوول Úعن القطاع Ãتابعة اŸقاولت ومكاتب
الدراسضة ميدانيا ضضمن تقارير ترسضل إا ¤الوزارة
م-ن أاج-ل ال-ت-ق-ي-ي-م وال-وق-وف ع-ل-ى ال-وضض-ع-ية اآلنية
للمشضاريع.

اسشتعرضشا عÓقات الصشداقة والتضشامن ب Úالبلدين

ضسرورة التعجيل بإانهاء الطريق السسيار

وبحسضب اŸعلومات التي ” تقدÁها فإان هذا
اŸشضروع الذي Áتد على مسضافة  100كلم،
ل‚از نظرا لعدة أاسضباب
عرف تأاخرا ‘ ا إ
لراضض-ي ،وال-رب-ط
وم -ن -ه -ا ،م -ع-ارضض-ة مÓ-ك ا أ
بشضبكات الغاز والكهرباء والصضرف الصضحي،
وب -فضض -ل اÛه-ودات اŸب-ذول-ة ودع-م ال-دول-ة
لشضغال ،و” إا‚از ﬁولت
فقد تواصضلت ا أ
تربط الطريق السضريع شضرق -غرب بالبويرة.
لهداف اŸرجوة من هذا اŸشضروع
ومن ا أ
ال -قضض -اء ع -ل -ى الزدح -ام ،وت -خ -ف-ي-ف ا◊رك-ة
اŸرورية على هذا اÙور الذي يقع على
الطريق الوطني رقم  ،26إا ¤جانب إاعطاء
دف- -ع ل -ل -ت -ن -م -ي -ة Ãسض -اه -م -ة ك -ل اŸوؤسضسض -ات
الق -تصض -ادي -ة الصض -ن -اع -ي -ة اŸت -واج -دة ب-وادي
الصضومام.
لو ¤للوزير بلدية
هذا ،وكانت اÙطة ا أ

ب-رن-ام-ج ال-رئ-يسص ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة إا ¤غاية  2019وأان
اŸكاسضب اÙققة «ل Áكن الÎاجع عنها».
ولدى توقفه Ãحطة تطه ÒاŸياه بحاسضي
القارة ،شضدد الوزير على ضضرورة تعميم اسضتعمال
الطاقات اŸتجددة ‘ اŸشضاريع التنموية ا÷اري
إا‚ازها ‘ اŸؤوسضسضات الÎبوية ،مÈزا أاهمية
لن-ارة ال-ع-م-وم-ي-ة ب-ه-دف
اسض -ت -ع-م-ال-ه-ا ‘ ›ال ا إ
«التقليل من تكاليف اسضتغÓل الكهرباء».
وخÓ-ل ت-ف-ق-ده ل-ل-م-زرع-ة ال-ن-م-وذج-ي-ة ح-ج-اج
ﬁمود ،جدد بدوي «عزم الدولة على اسضÎجاع
لراضض -ي ال -ف Ó-ح -ي -ة ال -ت -ي  ⁄تسض-ت-غ-ل م-ن ق-ب-ل
ا أ
اŸسض-ت-ف-ي-دي-ن م-ن-ه-ا وإاع-ادة م-ن-حها للمسضتثمرين
ا◊قيقي ‘ Úالقطاع الفÓحي».
و‘ رده على سضؤوال حول وضضعية اليد العاملة
لفريقية باŸنطقة ،قال الوزير إانه يتم حاليا
ا إ
لليات القانونية لتأاط Òهذا
التحضض Òلعدد من ا آ
النوع من العمالة.

طمار من ع Úالدفلى:

وزير النقل والأششغال العمومية من بجاية

لن-ف-اق
خ -راط-ة ح-يث ت-ف-ق-د أاشض-غ-ال ت-وسض-ي-ع ا أ
الثÓثة ،وهو اŸشضروع الذي خصضصص له مبلغ
ما‹ قدر بـ  900مليار سضنيتم ،ومن اŸنتظر
لشضغال مع نهاية سضنة  ،2019وقد
أان تنتهي به ا أ
أاكد زعÓن ضضرورة احÎام اŸواعيد اÿاصضة
ل‚از.
با إ
لنفاق سضنة
لشضارة أانه ”ّ افتتاح هذه ا أ
مع ا إ
 ،1988ويبلغ طوله  9كلم ،وهي التي تلعب دورا
أاسضاسضيا ‘ النقل الÈي ،إاذ “ر عÈه أازيد من
 35أال -ف م -رك-ب-ة ي-وم-ي-ا م-ن ب-ج-اي-ة إا ¤ولي-ة
لشض-غ-ال إا¤
سض -ط-ي-ف ذه-اب-ا وإاي-اب-ا ،وت-ه-دف ا أ
تعزيز النمو القتصضادي باŸنطقة ،كونه يربط
وليات شضرق الوطن Ãيناء بجاية اŸهم ،وتبلغ
القيمة اŸالية  6مليار دينار ،حيث يتم إا‚از
شضطرين من هذا اŸشضروع ،يتضضمن الشضطر
لول أاع -م -ال ا◊ف -ر وب -ن -اء ال -رصض -ي -ف ع -ل-ى
ا أ
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مسض-اف-ة  7600م Îخ -ط -ي ‘ ،ح Úي -تضض -م-ن
الشضطر الثا Êمن اŸشضروع إا‚از  6هياكل
وجسضور فنية ،و 49منصضة بطول خط إاجما‹
 2830م ،Îو 4جسضور عرضضية.
هذا وتواصضلت زيارة الوزير إا ¤اÙطة
البحرية ،التي تقدر سضعتها بـ  100أالف مسضافر
وسضيتم فتحها كليا مطلع شضهر جوان القادم،
‚Óاز سضنة
وهو اŸشضروع الذي ” تسضجيله ل إ
 ،2008إال أانه عرف تأاخرا ‘ انطÓقه ،وعليه
ل‚از،
طالب الوزير بضضرورة احÎام آاجال ا إ
وهي نفسص التعليمات التي أاعطيت بالنسضبة
لربعة ،الذي شضرع ‘
Ÿشضروع ﬁول الطرق ا أ
إا‚از أاشض -غ -ال -ه م -ن -ذ أاع -وام ،وع -رف ت-ب-اط-ؤوا
لشضغال.
معتÈا ‘ ا أ

بجاية :بن النوي توهامي

اسض- -ت -ع -رضص وزي -ر اÛاه -دي -ن ,ال -ط -يب
زيتو ,Êامسص الثن ,Úمع سضفÒة جمهورية
ناميبيا با÷زائر ,باندوليني-كاينو شضينجينج,
ع Ó-ق -ات الصض -داق -ة وال -تضض -ام -ن ال -ت -ي ت -رب -ط
البلدين ,حسضب ما افاد به بيان للوزارة .وخÓل
اللقاء ,أاكد السضيد زيتو Êعلى «اإلرادة التي
–دو ا÷زائر ‘ ظل قيادة رئيسص ا÷مهورية,
السضيد عبد العزيز بوتفليقة ‘ ,ا◊فاظ على
هذه العÓقات واŸضضي بها قدما وتعزيزها ‘
ﬂتلف اÛالت Ãا يخدم مصضالح البلدين».
ب-دوره-ا ,ث-م-نت السض-فÒة ال-ن-ام-ي-ب-ي-ة «ال-ت-ج-رب-ة
ا÷زائ - -ري - -ة ال - -ف - -ع - -ال - -ة ‘ ›ال ال - -ت - -ك - -ف - -ل
ب- -اÛاه- -دي- -ن وذوي ا◊ق -وق وت -رق -ي -ة الÎاث
التاريخي والثقا‘» ,معربة عن «رغبة بÓدها
‘ ت -ف-ع-ي-ل عÓ-ق-ات ال-ت-ع-اون ح-ت-ى ي-تسض-ن-ى ل-ه-ا
السضتفادة من Œربة ا÷زائر ‘ هذا اÛال
وذلك من خÓل تنفيذ مذكرة التفاهم اŸوقعة
ب Úوزارة اÛاهدين ووزارة شضوؤون قدامى
اÙارب Úالناميبية».

...ويسستقبل سسف Òلبنان با÷زائر
كما كان لزيتو Êلقاء آاخر مع سضف Òلبنان
ب -ا÷زائ -ر ,غسض -ان اŸع -ل -م ,ت -ط -رق خÓ-ل-ه
الطرفان إا« ¤الروابط األخوية التي Œمع
الشضعب Úالشضقيق .»Úوأاكد وزير اÛاهدين
خ Ó-ل ه -ذا ال -ل -ق -اء «ح -رصص ا÷زائ-ر– ,ت
القيادة الرشضيدة لرئيسص ا÷مهورية ,على
تطوير العÓقات وتوسضيع آافاق التعاون الثنائي
‘ ك- - -اف - -ة اÛالت Ãا ي - -خ - -دم مصض - -ال - -ح
البلدين» .من جانبه ,أاعرب السضف ÒاللبناÊ
عن «“نياته باŸزيد من التطور ‘ العÓقات
ا÷زائ -ري -ة -ال -ل-ب-ن-ان-ي-ة Ãا ي-ح-ق-ق اŸصض-ال-ح
اŸشضÎكة للشضعب Úالشضقيق.Ú

»æWh

إلثÓثاء  10أإكتوبر  2017م
إلموإفق لـ  19محرم  1439هـ

بن مرادي رفقة نظÒه العما Êيدشسنان معرضض اŸنتجات العمانية

فضساء إلقامة شسرإكة مثمرة ورفع إŸبادلت إلتجارية ب Úإلبلدين
إلسسنيدي :إ÷زإئر سسوق مهم لتزويدنا باŸوإد إÿام ولقاء ب Úرجال إألعمال
 ٧0شسركة و  1٥0رجل أإعمال ألول مرة لشسر إكة مثمرة

أاشس -رف وزي -ر ال -ت -ج -ارة ﬁم-د ب-ن م-رادي
أامسض ،رف- -ق- -ة وزي- -ر ال- -ت- -ج- -ارة والصس -ن -اع -ة
لسس- -ل- -ط- -ن -ة ع -م -ان ،ع -ل -ى اف -ت -ت -اح م -ع -رضض
اŸن -ت -ج -ات ال -ع -م -ان -ي -ة ب -الصس -اف -كسض ،وشس-ه-د
اŸع -رضض مشس -ارك-ة  70شس -رك -ة وح-وا‹ 150
لول مرة ،للبحث عن شسراكة
رجل أاعمال أ
م- -ث- -م- -رة م- -ع ا÷زائ -ر ،وت -ع -م -ي -ق ال -ت -ع -اون
القتصسادي والسستثماري ،وكذا التموقع ‘
السس- -وق ال- -وط- -ن- -ي- -ة م- -ن خÓ- -ل رف -ع ح -ج -م
ال -ت -ب -ادلت ال -ت -ج-اري-ة ب Úال-ب-ل-دي-ن ،وك-ذا
لفريقية
الولوج إا ¤أاسسواق اŸنطقة خاصسة ا إ
باعتبار ا÷زائر بوابة نحو إافريقيا وأاوروبا.

قصسر اŸعارضض :سسهام بوعموشسة
تصسويرﬁ :مد أايت قاسسي
أإعرب بن مرإدي لدى معاينته أإجنحة معرضس
إŸنتجات إلعمانية  -يسستمر إ ¤غاية  12أإكتوبر
إ÷اري  -عن إعجابه باإلنتاج إلصسناعي لسسلطنة
عمان ،وأإعلن عن نية إقامة شسرإكة جادة ومثمرة
م -ع إل -دول إلشس -ق -ي -ق -ة لسس -ي-م-ا ع-م-ان ق-ائ »:Ó-أإن-ا
مندهشس Ãا شساهدته فيما يخصس إإلنتاج إلصسناعي
إلعما ،Êأإظن أإن إŸعرضس سستكون فيه فرصس كثÒة
ل -ل -ت -ب -ادل ب Úإل -ب -ل-دي-ن م-ن خÓ-ل رج-ال إألع-م-ال
إŸهتم Úبالسستثمار ،لدينا نية إلتبادلت مع إلدول
إلشسقيقة خاصسة عمان وإليوم كانت لنا نظرة جيدة
عن إإلنتاج إلعما.»Ê
من جهته ،أإبرز وزير إلتجارة وإلصسناعة لسسلطنة
عمان علي بن مسسعود بن علي إلسسنيدي أإهمية
إلسس -وق إ÷زإئ -ري -ة ‘ إسس-ت-ق-ط-اب رج-ال إألع-م-ال
إلعماني ،Úقائ Óإن إ÷زإئر باعتبارها سسوقا –تل
م-وق-ع-ا إسس-تÒإت-ي-ج-ي-ا وق-ري-ب-ة من أإسسوإق إŸنطقة

فهي أإيضسا مصسدر للموإد إÿام إŸسستخدمة ‘
إŸوإد إلغذإئية ،كما أإن عمان تتوفر على إŸوإد
إلبÎوكيميائية وموإد إلبناء ،موضسحا أإنه إطلع على
ب -عضس إلشس -رك -ات إل -زرإع -ي -ة إŸوج -ودة ‘ إلسس -وق
إ÷زإئ -ري -ة وإل -ت -ي Áك -ن ل -لصس -ن -اع-ي Úإل-ع-م-ان-يÚ
إلسستفادة منها ،وبالتا‹ تكون لهم فرصسة إلوصسول
إ ¤إألسسوإق ‘ إ÷زإئر.

تبادل إÈÿإت ‘ إلصسناعات إلبÎوكيميائية
وإلتحويلية ،إŸعادن وإلرخام
‘ هذإ إلصسدد ،أإكد وزير إلتجارة وإلصسناعة
لسسلطنة عمان أإن هناك  70مؤوسسسسة مشساركة ‘
إŸع- - -رضس وح - -وإ‹  150رج -ل أإع -م -ال ع-م-ان-يÚ
يتطلعون لسستخدإم إ÷زإئر كمكان إلعادة إلتوزيع
‘ إŸنطقة خاصسة وأإن إلتبادلت ب Úإلبلدين ل
تسستغرق أإك Ìمن  21يوما ع Èميناء صسÓلة ،لكنه

تأاسسف من ضسعف حجم إŸبادلت إلتجارية بÚ
إل -ب -ل -دي -ن إلشس -ق -ي -ق Úبسس -بب أإن إل-ك-ث Òم-ن رج-ال
إألعمال إلعماني Úيركزون على إألسسوإق إآلسسيوية
وإÛاورة ،وحسس -ب -ه ف -إان -ه ألول م -رة يصس -ل رج -ال
إألعمال وإلصسناعيون إلعمانيون إ ¤أإسسوإق هذه
إŸنطقة من خÓل بوإبة إ÷زإئر ،معلنا ‘ معرضس
تصسريحه عن لقاء جمع رجال إألعمال إ÷زإئريÚ
ب-ن-ظ-رإئ-ه-م إل-ع-م-ان-يŸ Úن-اقشس-ة ف-رصس إلسس-تثمار
وإلتبادل إلتجاري وإلشسرإكة إŸثمرة.
م - -وإزإة م - -ع ذلك أإج- -م- -ع ‡ث- -ل- -و إŸؤوسسسس- -ات
إŸشساركة ‘ معرضس إŸنتجات إلعمانية ،أإن هذإ
إألخ Òيشس- -ك -ل ف -رصس -ة ل -رج -ال إألع -م -ال وأإرب -اب
إŸؤوسسسس -ات ل -ل -ت -ع -ارف ،وب -حث سس-ب-ل إلسس-ت-ث-م-ار،
بشسكل متكامل ب Úإلبلدين ،كون إ÷زإئر تعد سسوقا
وإعدة لسسلطنة عمان ،وباŸقابل Áكن للجزإئر
إلسستفادة من خÈة عمان ‘ ›ال إلصسناعات
إل-بÎوك-ي-م-ي-ائ-ي-ة وإل-ت-ح-وي-ل-ية ،إŸوإد إلبÓسستيكية،
إŸعادن وإلرخام وإلكوإبل.

تربية إألبقار وإلعتاد إلفÓحي إلعصسري ‘ إلوإجهة
فرصس ثمينة إلقامة مشساريع شسرإكة Ãعاي Òدولية

سسعيد بن عياد
يسس -ج -ل إ÷ن -اح إل-ف-رنسس-ي حضس-ورإ م-ع-تÈإ م-ن
خÓ- - -ل ح- - -وإ‹  30م -ؤوسسسس -ة ت -ع -رضس Œه-ي-زإت
وت -ك -ن -ول -وج -ي -ات ‘ ق -ط -اع-ات ت-رب-ي-ة إ◊ي-وإن-ات

لجراءات القانونية
أاكد أان اŸقصس Úمن الÎشسح  ⁄يحÎموا ا إ

دربال من إلبويرة :إلتحكم ‘ إلهيئة إلناخبة يعزز
مصسدإقية إلنتخابات

دع-ا رئ-يسض ال-ه-ي-ئ-ة ال-ع-ل-ي-ا اŸسس-ت-ق-ل-ة
Ÿراقبة النتخابات عبد الوهاب دربال،
أامسض ،ك -ل ال -ف -اع -ل Úسس-واء السس-ي-اسس-يÚ
لعÓ- - -م- - -ي Úإا ¤تضس - -اف - -ر
لداري Úوا إ
ا إ
ل‚اح العملية النتخابية.
ا÷هود إ

البويرة :ع نايت رمضسان

 30شسركة فرنسسية تشسارك ‘ صسالون الفÓحة با÷زائر

لبقار
تشسارك الفروع الفرنسسية لÎبية ا أ
وال -ع -ت -اد ال -ف Ó-ح -ي ‘ ،ال -ط -ب -ع -ة ا÷دي-دة
لصس -ال -ون ال -ف Ó-ح -ة اŸن-ظ-م ‘ إاط-ار م-ع-رضض
«سسيبسسا -سسيما» ،الذي يفتتح ،اليوم ،ويدوم
أارب -ع -ة أاي -امÃ ،شس-ارك-ة  530ع-ارضض ،م-نهم
 193م- -ن ا÷زائ- -ر و 310م- -ن اÿارج .إان- -ه
م- -وع- -د يضس- -ع ع- -ا ⁄ال -ف Ó-ح -ة والصس -ن -اع -ة
ال - -زراع- -ي- -ة أام- -ام اŸت- -ع- -ام- -ل Úوال- -فÓ- -حÚ
واŸهتم Úبالسستثمار ‘ شستى فروعه.

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

إŸنتجة للحوم إ◊مرإء وإلبيضساء ،مثل إŸسسالخ
ووح-دإت إل-ت-ق-ط-ي-ع ،إل-ن-ظ-اف-ة وت-غ-ذية إ◊يوإنات،
عتاد فÓحي موجه للخضسر من إلغرسس إ ¤قطف
إÙاصسيل وإلتوظيب.
كما تشسارك جمعيات مهنية ‘ تربية إألبقار
وإن -ت -اج إل -ل -ح -وم ت -ب -دي إه-ت-م-ام-ا خ-اصس-ا ب-السس-وق
إ÷زإئرية إلتي تسستفيد من ﬂطط دعم إلتنمية
إلفÓحية يغطي إلفÎة  2020 / 2015ويرتكز على
ترقية سسياسسة مثلى للمكننة إلزرإعية وإسستعمال
مدخÓت فÓحية وتكثيف إلري إلفÓحي وعصسرنة
ت -رب-ي-ة إ◊ي-وإن-ات إŸن-ت-ج-ة لّ-ل-ح-وم وإنشس-اء م-زإرع
م- -ن- -د›ة ﬂتصس- -ة ‘ ت- -رب- -ي- -ة إألب -ق -ار وم -رإك -ز
إلتسسم.Ú
وألول مرة تشسارك منطقة «أإوفÒن -رون -أإلب»
إŸتميزة Ãسستثمرإت ل تسستعمل إألسسمدة ،لتقدم
صسورة عن وإقع إلفÓحة وقدرإتها .علما أإنها تتوفر

على أإك Ìمن  60أإلف مزرعة و 9حظائر طبيعية
جهوية ،وÁكن إلسستفادة من Œارب متعامليها
لك-تسس-اب إŸع-ارف إل-ت-ق-ن-ي-ة وإŸن-اه-ج إل-ف-عالة ‘
نشساطات تربية إألبقار وتسسمينها بأاقل كلفة وتنمية
إŸزإرع إŸن -د›ة إل -ت-ي تسس-ت-ج-يب لÓ-ح-ت-ي-اج-ات
إلكبÒة ‘ إŸوإد إلزرإعية وإ◊يوإنية.
وي -رت -قب أإن ي -ك -ون إ÷ن-اح إل-ف-رنسس-ي ،إŸن-ظ-م
بإاشسرإف وكالة «بيزنسس فرإنسس» ÿدمة إلقتصساد
إلفرنسسي ،وإŸتوإجد ‘ إ÷ناح إŸركزي ،بحسسب
بيان صسادر عنها ،تسسلمت «إلشسعب» نسسخة منه،
مقصسدإ للمهني ÚوإŸتعامل ‘ Úقطاع إلفÓحة
ب-ك-اف-ة ف-روع-ه-ا ب-ح-ث-ا ع-ن شس-رإك-ات إن-ت-اج-ية ،من
خÓل إطÓق إسستثمارإت ‘ إ÷زإئر ،إلتي ترإهن
على مناخ إسستثماري جذإب وسسوق مربحة تفتح
ل -ل -م -ؤوسسسس-ات إل-ت-ي تسس-ت-ث-م-ر ‘ مشس-اري-ع إن-ت-اج-ي-ة
تنسسجم مع إÿيارإت إلكÈى لÓقتصساد.

وأإك -د درب -ال ‘ ن -دوة صس -ح -ف-ي-ة نشس-ط-ه-ا Ãق-ر
إل-ه-ي-ئ-ة إÙل-ي-ة ب-ال-ب-وي-رة ،أإن إل-ت-ح-ك-م ‘ إل-ه-ي-ئ-ة
إل -ن -اخ -ب -ة يسس -ه -ل ت-ن-ظ-ي-م إلن-ت-خ-اب-ات وي-ع-زز م-ن
مصس -دإق -ي -ت -ه-ا ،مشس Òإ ¤أإن إ◊ال-ة إŸدن-ي-ة إل-ت-ي
ورثت من عهد إلسستعمار أإعطيت إألسسماء فيها
حسسب إŸظاهر ‡ا دفع بالدولة إ÷زإئرية إ¤
إلسس -م -اح ل -ل -م -وإط -ن إ÷زإئ -ري ب -ت -غ -ي Òإلسس-م أإو
تصس -ح -ي -ح -ه ،ك-م-ا ” إدخ-ال إل-رق-م-ن-ة ‘ إل-ق-وإئ-م
إلنتخابية ‡ا يسسهل من إسسقاط إŸتوف Úتلقائيا
أإو إلذين غÒوإ أإقاماتهم.
‘ ن -فسس إلسس -ي -اق أإع -رب ع -ن صس-ع-وب-ة إŸه-م-ة
وحث على موإصسلة إ÷هود إلتي تبذلها إإلدإرة،
مشسÒإ إ ¤أإن إ◊ل إل -وح -ي -د ل -ل -ت -ح-ك-م ‘ إل-ه-ي-ئ-ة
إل-ن-اخ-ب-ة ه-و إل-رق-م إل-وط-ن-ي وإل-ذي ي-ع-ط-ي إل-رقم
إلوطني إإللكÎو ،Êكما دعا كل إألحزإب إلسسياسسية
إ ¤ع- -دم إŸزإي- -دة ‘ ه- -ذإ إŸوضس- -وع ح- -يث أإن -ه
يثمنها كل من فاز ‘ إلنتخابات ويتحجج بها كل
من خسسر.
‘ سسياق آإخر أإكد أإن إلذين ” إقصساؤوهم من
قوإئم إلÎشسح كث Òمنهم  ⁄يحÎموإ إإلجرإءإت
إلقانونية ،حيث أإن هناك أإحزإب أإودعت قوإئم
إلÎشسح ‘ إللحظة إألخÒة ‡ا أإدى باإلدإرة طبقا

إنطÓق حملة إلتلقيح إÛانية ضسد إألنفلونزإ إŸوسسمية
أاع - -ل - -نت وزارة الصس - -ح - -ة والسس - -ك - -ان
وإاصسÓ- -ح اŸسس- -تشس- -ف -ي -ات ،ع -ن ان -ط Ó-ق
ح-م-ل-ة ال-ت-ل-ق-ي-ح ضس-د أان-فلونزا اŸوسسمية
اب- -ت- -داء م -ن  15أاك -ت-وب-ر ،ح-يث سس-ي-ت-م
ت-وزي-ع  2.5م-ل-ي-ون ج-رع-ة م-ع إامكانية
اسستÒاد كميات إاضسافية ‘ حال اقتضست
الضسرورة.

صسونيا طبة
‘ ه -ذإ إلشس -أان ج -ن -دت وزإرة إلصس -ح -ة ج -م -ي-ع
مصسا◊ها للتصسدي لفÒوسس إألنفلونزإ إŸوسسمية
وتوف Òإ◊ماية ÷ميع إألشسخاصس لسسيما إلذين
يعانون من أإمرإضس مزمنة وذوي إŸناعة إلضسعيفة
منهم كبار إلسسن وإ◊وإمل نظرإ ÿطورة إلفÒوسس
إلذي Áكن أإن يتسسبب ‘ وفاتهم ،وهو ما جعل
إل- - -وزإرة ت - -خصسصس ع - -ددإ م - -ع - -تÈإ م - -ن إألسس - -رة
باŸؤوسسسسات إلسستشسفائية للتكفل بالفئات إلهشسة.
من جهته ،أإكد مدير إلوقاية وترقية إلصسحة
ب -وزإرة إلصس -ح -ة وإلسس-ك-ان وإصسÓ-ح إŸسس-تشس-ف-ي-ات
جمال فورإر أإن إŸوإطن Úسسيسستفيدون من إللقاح
إŸضس-اد ل-فÒوسس إألن-ف-ل-ون-زإ بصس-ف-ة ›ان-ي-ة ع-ل-ى
مسس -ت -وى إŸصس -ال -ح إلصس-ح-ي-ة إل-ع-م-وم-ي-ة وسس-ي-ك-ون
متوفر أإيضسا لدى إلصسيدليات ،حيث سستوضسع هذه
إلكمية من إ÷رعات ‘ متناول إلفئات إلتي هي ‘

قصسر اŸعارضض :حياة  /ك
أإبرزت زروإطي خÓل ندوة صسحفية نشسطتها
على هامشس إŸعرضس ،إلهتمام إلكب Òإلذي توليه
إلدولة للبيئة ،بوضسع كل إألطر إلقانونية للحفاظ
عليها ،وأإنها تعمل على أإن تو‘ بكل إلتزإماتها
إلدولية ‘ هذإ إÛال ،وقد جاء تصسريحها هذإ
‘ سسياق ردها على سسؤوإل حول إسستغÓل إلغاز
إلصسخري ،وإرتفاع بعضس إألصسوإت إلتي –ذر من
خطورته على إلبيئة وسسكان إŸناطق إلتي يتوإجد
فيها ،وقالت إن إلغاز إلصسخري كالبÎول وإلغاز،

Ÿاذإ كل هذإ إلÎكيز على إألخ Òمن قبل إإلعÓم
؟.

تنظيم يوم إعÓمي للصسحافي ÚإŸهتمÚ
بالبيئة يوم  21أإكتوبر
ودعت زروإط- -ي ‘ ه- -ذإ إلصس -دد إلصس -ح -اف -يÚ
لÓهتمام باŸوإضسيع ذإت إلهتمام إلكب Òوليسس
تلك إŸوجهة لÓسستهÓك ،كما أإعلنت عن تنظيم
يوم إعÓمي عشسية إليوم إلوطني للصسحافة إلذي
يحتفل به يوم  22أإكتوبر إ÷اري ،وقالت إن هذإ
إل -ل -ق -اء إل -ذي سس -تشس -رف ع-ل-ي-ه شس-خصس-ي-ا ،سس-ي-ك-ون
م -ف-ت-وح-ا ل-لصس-ح-ف-ي ÚإŸه-ت-م Úب-اÛال إل-ب-ي-ئ-ي،
خاصسة وأإنه سسيتم إإلعÓن عن إلفائزين بجائزة
رئ- -يسس إ÷م -ه -وري -ة ،إل -ت -ي خصسصست ه -ذه إلسس -ن -ة
Ÿوضسوع إلبيئة ورفاهية إÛتمع.

مشساريع جزإئرية ٪ 100
ه -ذه إل-رف-اه-ي-ة إل-ت-ي Áك-ن –ق-ي-ق-ه-ا م-ن
خÓ- -ل مشس- -اري- -ع ت- -دوي- -ر إل -ن -ف -اي -ات وإع -ادة
إسستعمالها ،وهو إلهدف من هذإ إŸعرضس ‘
طبعته إلثانية ،وإلذي دعت زروإطي من خÓله
إلشسباب للتوجه إ ¤مشساريع تدوير إلنفايات،

إلتي أإصسبحت ذإت قيمة إقتصسادية ،وÁكن أإن
تسساهم ‘ إلقتصساد إلوطني ‘ ،إطار تنويع
هذإ إألخ ،Òخاصسة وأإنها لحظت ‘ هذإ
إل -فضس -اء إلق -تصس-ادي مشس-اري-ع ج-زإئ-ري-ة 100
باŸائة.
ذكرت إلوزيرة ‘ حديثها عن إŸشساريع
إل-ب-ي-ئ-ي-ة ذإت إل-ق-ي-م-ة إلق-تصس-ادي-ة ،من خÓل
إسسÎج- -اع إل- -زي- -وت إŸسس- -ت -ع -م -ل -ة ،إŸط -اط
وإل- -زج- -اج وغÒه ‘ ،خ- -ل -ق إلÌوة وم -ن -اصسب
إلشسغل ،وأإشسارت إ ¤بعضس إألرقام إلتي تؤوكد
أإهمية إسسÎجاع إلنفايات ،إلتي  ⁄تعد مرإكز
إلردم إلتقني تتحملها ،مفيدة ‘ هذإ إإلطار
أإن طاقة إسستيعاب هذه إŸرإكز ل يتجاوز 5
باŸائة ،كما أإن عائدإت تدوير إلنفايات تقدر
بـ  38مليار دج ،ناهيك عن مناصسب إلشسغل

حاجة إ ¤هذإ إللقاح.
وأإشسار مدير إلوقاية إ ¤أإن إ◊ملة إلتحسسيسسية
هذه إلسسنة سستكون قوية وفعالة بغرضس توعية أإكÈ
عدد من إŸوإطن Úع Èإلقطر إلوطني بأاهمية
إلقيام بالتلقيح ضسد إلنفلونزإ إŸوسسمية ،وذلك من
خÓ- - -ل بث ومضس- - -ات إشس - -ه - -اري - -ة ‘ إل - -ق - -ن - -وإت
وإل -ت -ل -ف -زي -ون -ي-ة وإإلذإع-ي-ة وم-لصس-ق-ات سس-ت-وزع ‘
إألم -اك -ن إل -ع -م -وم-ي-ة وإŸؤوسسسس-ات إلصس-ح-ي-ة وك-ذإ
وسسائل إلنقل .
ودأإبت وزإرة إلصسحة على إطÓق حملة إلتلقيح
ضسد إألنفلونزإ كل سسنة مع إقÎإب موسسم إلÈد
ت -ف -ادي -ا ألي مضس -اع -ف -ات ع -ل-ى صس-ح-ة إŸوإط-نÚ
Óصسابة باŸرضس،
خاصسة إلفئات إألك Ìعرضسة ل إ
كون إألنفلونزإ ناجمة عن عدوى حادة للفÒوسس
Óشسخاصس
قد تكون عابرة وغ ÒخطÒة بالنسسبة ل أ
إل -ذي-ن Áل-ك-ون م-ن-اع-ة ج-ي-دة إل أإن-ه-ا ق-د ت-ت-ط-ور
وتؤودي إ ¤حدوث مضساعفات تصسل إ ¤حد تسسجيل
وفيات عندما يتعلق إألمر باŸصساب Úباألمرإضس
إŸزمنة وإŸسسن.Ú
وتلقى حملة إلتحسسيسس بالتلقيح ضسد إألنفلونزإ
إŸوسسمية إهتماما كبÒإ من قبل إŸوإطن Úإلذين
إق-ت-ن-ع-وإ ب-ن-ت-ائ-ج وف-ع-ال-ي-ة إل-ل-ق-اح ضس-د إألن-ف-ل-ون-زإ
وأإصسبحوإ يسسارعون إ ¤إلصسيدليات وإŸؤوسسسسات
إلسستشسفائية لÓسستفادة منه Ãجرد إعÓن وزإرة
إلصسحة عن إنطÓق إ◊ملة إلتي “سس جميع أإرجاء
إلوطن.

الطبعة السسادسسة Ÿسسابقة
«إا‚از ا÷زائر»

إلهتمام بتأاث Òإلغاز إلصسخري على إلبيئة مبالغ فيه

تثم Úإلنفايات يصسل إ 38 ¤مليار دج

للقانون إ ¤رفضس بعضس ملفات إÎŸشسح Úوعند
÷وءهم إ ¤إÙكمة إإلدإرية فإان إلهيئة إلعليا
لÓنتخابات ليسس لها صسÓحيات إلتدخل ذلك أإن
إل -قضس -اء مسس -ت -ق -ل وإÙك -م -ة ت-فصس-ل وف-ق إألدل-ة
إŸقدمة وإن إعÎف ببعضس إألخطاء إلتي إرتكبت
‘ ح- -ق ب- -عضس إÎŸشس- -ح ÚخÓ- -ل إلن- -ت -خ -اب -ات
إلتشسريعية.
و–سسبا للحملة إلنتخابية إلتي تنطلق يوم 29
إŸقبل دعا إÎŸشسح Úإ ¤إحÎإم إلقانون خÓل
هذه إلفÎة إلÎويجية لÈإ›هم إلنتخابية وعدم
إل‚رإر ورإء إلسسب وإلشس- -ت- -م وإل- -ذي ي- -ع- -ت Èم- -ن
خروقات إلقانون إلعام وإلذي يعاقب عليه إلقانون.
وعن سسؤوإل لـ «إلشسعب» حول شسرإء إألصسوإت أإكد
دربال أإنه ‘ حالة إثبات ذلك فإان إلقانون سسيطبق
بحذإفÒه وجزإؤوه إ◊بسس إلنافذ .وبالنسسبة لتسسيÒ
إلهيئة إلعليا فند إإلشساعات إلتي تتحدث عن طلب
إمكانيات مادية من إلدإخلية ،مؤوكدإ أإنها مسستقلة
ماليا وقانونيا وهي –ت سسلطة رئيسس إ÷مهورية.
ك- -م- -ا أإشس- -ار إ ¤أإن م- -ن صسÓ- -ح- -ي- -ات- -ه -ا م -رإق -ب -ة
إلنتخابات وليسس حرإسستها.

وزارة الصسحة توفر  2.5مليون جرعة

زرواطي ‘ افتتاح صسالون اسسÎجاع النفايات

أاك- -دت وزي- -رة ال- -ب- -ي- -ئ- -ة وال -ط -اق -ات
اŸتجددة فاطمة الزهراء زرواطي ،أان
مشس- -روع اسس- -ت- -غÓ- -ل ال- -غ- -از الصس- -خ -ري،
م - -دروسض م- -ن ق- -ب- -ل خÈاء وﬂتصس،Ú
وأان Œسس- -ي- -ده ل- -يسض ب- -اÿط -ورة ال -ت -ي
يصسورها البعضض ،لفتة إا ¤أان كل من
ال -بÎول وال -غ -از ل -دي -ه -م -ا م -ل-وث-ات ل-ه-ا
انعكاسسات على البيئة ول أاحد يتحدث
عن ذلك ،وذلك خÓل إاشسرافها ،أامسض،
على افتتاح اŸعرضض الدو‹ لسسÎجاع
النفايات وتثمينها «ريفاد  « 2017بقصسر
اŸعارضض «صسافكسض».

إلعدد
17460

05

إلتي Áكن إسستحدإثها وإلتي تصسل إ7000 ¤
منصسب شسغل.
إع- - -تÈت زروإط- - -ي أإن إŸع - -رضس ﬁط - -ة
ﬁوري - -ة ،وفضس - -اء ه - -ام ل- -رصس- -د إŸشس- -اري- -ع
إلسستثمارية ،وتبادل إÈÿإت وإلسستفادة من
Œارب إلدول إلتي حققت قفزة نوعية ‘
›ال إل -ب -ي -ئ -ة ،ع -ل -ى غ -رإر ك -وري -ا إ÷ن-وب-ي-ة
«ضسيف شسرف إلطبعة» ،إلتي تعمل ‘ إطار
إت -ف -اق -ي -ة مÈم -ة م -ع وزإرة إل -ب -ي-ئ-ة Ÿرإف-ق-ة
إŸؤوسسسسات ‘ ›ال تثم Úإلنفايات ،وكذإ
مسس-اي-رة إل-ت-ك-ن-ولوجيات إŸتطورة إŸسستعملة
‘ هذإ إÛال.
وإ÷دير بالذكر أإن إلتظاهرة إلتي نظمتها
إلغرفة إ÷زإئرية للصسناعة وإلتجارة «كاسسي»
ب -ال -ت -ع -اون م -ع إل -وك -ال-ة إل-وط-ن-ي-ة ل-ل-ن-ف-اي-ات،
وإŸع-ه-د إل-وط-ن-ي ل-ت-ط-وي-ر إل-ب-ح-وث إل-علمية،
يشس -ارك ف -ي-ه-ا  48م-ؤوسسسس-ة وط-ن-ي-ة وأإج-نبية،
ب -اإلضس -اف -ة إ ¤وك -ال-ة دع-م تشس-غ-ي-ل إلشس-ب-اب،
ومعهد إلتكوينات إلبيئية.
ي -ت -خ -ل -ل إŸع-رضس إل-ذي Áت-د إ 12 ¤من
إلشس-ه-ر إ÷اري ت-ن-ظ-ي-م أإي-ام درإسس-ي-ة ،ت-ت-ن-اول
م -وإضس -ي -ع ﬂت -ل-ف-ة ،م-ن-ه-ا ت-دوي-ر إل-ن-ف-اي-ات،
ب -اإلضس -اف -ة إ ¤إب -رإز دور إ÷ام -ع -ة وأإه -م-ي-ة
إلسس -ت -ث -م -ار ‘ ه -ذإ إÛال ،ك-م-ا سس-ت-ع-رضس
إلتجربة إألŸانية ‘ كيفية إسستعمال إلتقنيات
إŸتطورة ‘ إŸعا÷ة وإلتثم.Ú

تتويج مؤوسسسسة «إكسسا» من معهد
إلهندسسة إلكهربائية ببومردإسس
توجت مؤوسسسسة «إكسسا» غ Òإلتجارية با÷ائزة
إألوŸ ¤سس- -اب- -ق- -ة «إ‚از إ÷زإئ- -ر» ل- -ل- -م- -ق -اولÚ
إلشسباب ‘ طبعتها إلسسادسسة .وهذإ خÓل حفل
أإق- -ي- -م أإمسس ب -اŸرك -ز إل -دو‹ ل -ل -م -ؤو“رإت ع -ب -د
إللطيف رحال بالعاصسمة.
وجاء تتويج مؤوسسسسة «إكسسا» إلتي تضسم طلبة
م- -ع -ه -د إل -ه -ن -دسس -ة إل -ك -ه -رب -ائ -ي -ة وإإلل -كÎون -يك
ببومردإسس بعد منافسسة قوية من  10مؤوسسسسات
“ثل  21مؤوسسسسة تعليمية وطنية (ثانويات ،مدإرسس
كÈى وجامعات) ‘ تخصسصسات (إإلعÓم إآل‹،
إل-ت-ج-ارة ،إل-ه-ن-دسس-ة إŸع-م-ارية ،متعددة إلتقنيات،
إلتكنولوجيا ،إلعلوم.)..
وعادت إ÷ائزة إلثانية Ÿؤوسسسسة «كل Úتوشس»
من جامعة وهرإن أإما إ÷ائزة إلثانية إŸتمثلة ‘
أإفضسل إنتاج فكانت من نصسيب مؤوسسسسة «إينووإيز»
من جامعة وهرإن أإيضسا .فيما –صسلت مؤوسسسسة
«سس -رت -غ -و» ع -ل -ى ج -ائ -زة أإحسس -ن شس-رك-ة ل-تÓ-م-ي-ذ
إل -ث -ان -وي -ة إل -ت -ي إسس -ت -ح-دثت ه-ذإ إل-ع-ام ت-دع-ي-م-ا
للشسركات وإŸؤوسسسسات إلتي يقوم بإانشسائها تÓميذ
ثانويات إلوطن.
وسس -ت -م -ث -ل م -ؤوسسسس -ت -ا «إكسس -ا» و»سس -رت -غ -و» إ÷زإئ -ر ‘
إŸسسابقة إ÷هوية لـ»إ‚از إلعرب» إلتي سستقام بالعاصسمة
إŸصسرية إلقاهرة يومي  20و 21نوفم Èإلقادم.

ﬁمد مغÓوي

»æWh

الثÓثاء  10أاكتوبر  2017م
الموافق لـ  19محرم  1439هـ

مرموري يؤوكد على تنمية السصياحة ا÷هوية من الوادي

تشصجيع السصتثمار السصياحي لتنويع مصصادر القتصصاد الوطني
أاب -رز وزي -ر السص -ي -اح-ة والصص-ن-اع-ة
ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة حسص -ن م -رم -وري ،أامسس،
ب - -ولي- -ة ال- -وادي ،أاه- -م- -ي- -ة تشص- -ج- -ي- -ع
لسص-ت-ث-م-ار السص-ي-اح-ي ل-ت-ن-ويع مصصادر
ا إ
لقتصصاد الوطني.
ا إ
وأاوضس -ح ال -وزي-ر ل-دى إاشس-راف-ه ع-ل-ى ل-ق-اء
جهوي حول «دور اإ’سستثمار السسياحي ‘
دعم اإ’قتصساد الوطني أانه «بات من اأ’همية
Ãكان تشسجيع اإ’سستثمار السسياحي لتجسسيد
توجهات الدولة بخصسوصس فتح آافاق جديدة
ل -ت -ن -وي-ع اإ’ق-تصس-اد ال-وط-ن-ي بشس-ق-ي-ه اŸن-ت-ج
واÿدمات للرفع من قيمة الدخل الوطني
اÿام».
وأاكد ذات اŸسسؤوول أان الدولة تعمل من
أاج-ل ت-وف Òح-اج-ي-ات اŸسس-ت-ث-م-ري-ن وتذليل
الصسعوبات التي من شسأانها أان تعÎضس النهوضس
بقطاع السسياحة سسيما ما تعلق منه بتوفÒ
ال -ع -ق -ار السس-ي-اح-ي وتسس-ري-ع وتÒة اإ’ج-راءات
اŸتعلقة Ãنح رخصس البناء وهذا باإ’ضسافة

إا ¤ما تضسمنه الدولة من –فيزات وامتيازات
وأايضس -ا تسس -ه-يÓ-ت ب-خصس-وصس اإ’سس-ت-ف-ادة م-ن
القروضس البنكية.
«ينبغي مراجعة ﬂطط التوجيه اÿاصس
ب-ال-ت-ه-ي-ئ-ة السس-ي-اح-ية حتى يتماشسى ويسستجيب

Ÿت -ط -ل -ب -ات اŸرح -ل-ة ال-راه-ن-ة Ãا يضس-م-ن
مسس -اه -م -ة ق -ط -اع السس -ي -اح -ة ‘ ال -ت -ن -م -ي -ة
اإ’قتصسادية للبÓد» ،كما ذكر الوزير مشسددا
باŸناسسبة على ضسرورة مسساهمة ا÷ميع ‘
ترقية وجهة ا÷زائر ‘ اأ’سسواق العاŸية.
ويشس- -ك- -ل ه- -ذا ال -ل -ق -اء ا÷ه -وي ف -رصس -ة
ل- -ل- -تشس- -اور وت- -ب- -ادل اأ’ف- -ك- -ار وب -حث واق -ع
اإ’سس -ت -ث -م -ار السس -ي -اح -ي و–دي -د ال -ع -وائ -ق
وال -ع -ق -ب -ات ال-ت-ي ت-عÎضس ت-ن-م-ي-ة السس-ي-اح-ة
واقÎاح ا◊لول اŸناسسبة حسسبما أاشسار اليه
وزير القطاع.
ويشس- - -ارك ‘ ه - -ذا اŸوع - -د إا ¤ج - -انب
مسس-ؤوول Úم-رك-زي‡ Úث-ل-و ق-ط-اع السس-ي-اح-ة
والصسناعة التقليدية ومتعاملون على مسستوى
 14و’ية با÷نوب ،حيث قسسمت اأ’شسغال
ع - -ل - -ى ث Ó- -ث ورشس- -ات ت- -ب- -حث ‘ ره- -ان- -ات
و–دي -ات اإ’سس -ت -ث -م -ار السس -ي -اح -ي ب -ا÷ن-وب
وإاشس-ك-ال-ي-ة ال-ع-ق-ار السس-ي-اح-ي وتنمية السسياحة
ا◊موية با÷نوب.

بسصبب ازدواجية الÎشصح

إاقصصاء العديد من اÎŸشصح Úللمحليات بجيجل
ي- -ع- -يشس أاغ -لب م -تصص -دري
ال-ق-وائ-م النتخابية بجيجل،
ح- - -ال- - -ة م - -ن الÎقب ‘ ظ - -ل
ع -م -ل-ي-ة ال-ت-دق-ي-ق ‘ اŸل-ف-ات
الÎشص - - -ح اŸودع - - -ة وال- - -ت- - -ي
أاسص -ف -رت ع -ن إاسص -ق-اط أاسص-م-اء
العديد من اÎŸشصح ،Úوهذا
لعÓ-ن
أاي -ام -ا ق -ل -ي -ل -ة ق -ب-ل ا إ
الرسصمي عن القوائم النهائية
ال- - -ت- - -ي سص- - -ت- - -دخ- - -ل سص - -ب - -اق
انتخابات  23نوفم.È

جيجل :خالد العيفة
وحسسب مصس -ادر م -ن م -دي -ري-ة
التنظيم والشسؤوون العامة بالو’ية،
ف-إان ع-م-ل-ي-ة ال-زب-ر مسست ال-عديد
من القوائم ا◊زبية التي بلغت
 187اŸتعلقة با’نتخابات البلدية
اŸودعة قبل  24من شسهر سسبتمÈ
اŸاضسي ،ونفسس اأ’مر للقوائم الـ
 15اÿاصس -ة ب-اÛلسس الشس-ع-ب-ي
ال -و’ئ -ي ،وق -د أادت إا ¤إاسس -ق -اط
أاسسماء أاك Ìمن  60مÎشسحا عÈ
 03ب- -ل- -دي- -ات ،وه- -ي ج -ي -ج -ل
وال-ط-اه ÒواŸي-ل-ي-ة ،ف-ي-م-ا ت-بقى
ال-ق-ائ-م-ة م-رشس-ح-ة ل-تضس-م أاسس-م-اء
أاخ-رى خÓ-ل السس-اع-ات اŸق-ب-لة،
‘ ظل عدم “كن عشسرات من
اÎŸشسح ‘ Úعدد من اأ’حزاب
ومنها الثقيلة من تقد Ëالوثائق
ال-ت-ي ت-ن-قصس م-ل-ف-ات-ه-م اŸودعة،
تتعلق خصسوصسا بوثيقة السسوابق
ال - -ع - -دل - -ي - -ة ،وفشس - -ل ع - -دد م - -ن
اÎŸشس - - - -ح Úال- - - -ذي- - - -ن رفضست
م -ل -ف-ات-ه-م ‘ ت-غ-ي Òال-وضس-ع رغ-م
÷وء ك -ثÒي -ن م -ن -ه -م إا ¤ال-ق-ي-ام
بإاجراءات الطعن لدى اÙكمة
اإ’داري- -ة وف- -ق م- -ا ت- -نصس ع -ل -ي -ه
القوان ÚاŸعمول بها.
واأ’م- -ر الÓ- -فت حسسب ن- -فسس
اŸصس - - -ادر أان ال - - -ع - - -دي - - -د م - - -ن
اÎŸشسح Úأاودعوا أاك Ìمن ملف
وترشسحوا ‘ أاك Ìمن قائمة ،وهو
م- -ا تسس- -بب ‘ إاقصس- -اء  03قوائم
نهائيا من السسباق‡ ،ا يتسسبب ‘

تراجع عدد القوائم اŸقبولة ‘
ا’ن-ت-خ-اب-ات ال-ب-ل-دية التي سسيعلن
ع- -ن -ه -ا رسس -م -ي -ا ي -وم  13أاكتوبر
ا÷اري ب - -ع - -دم- -ا وصس- -ل ال- -ع- -دد
اإ’ج -م -ا‹ ل-ل-ق-وائ-م اŸودع-ة إا¤
غ- -اي -ة ل -ي -ل -ة ال -راب -ع وال -عشس -ري -ن
سسبتم Èإا 202 ¤قائمة 187 ،منها
تخصس ا’نتخابات البلدية.
وكشس -فت م -دي -ري -ة ال -ت -ن -ظ -ي-م
والشس- -ؤوون ال -ع -ام -ة ÷ي -ج -ل ،إاث -ر
انتهاء آاجال إايداع قوائم الÎشسح
لÓنتخابات اÙلية اŸقررة ‘
 23من نوفم ÈاŸقبل ،إاحصساء
 202ق-ائ-م-ة ان-ت-خ-اب-ية منها 187
قائمة تخصس ا’نتخابات البلدية
و 15قائمة فقط تخصس انتخابات
اÛلسس ال - - -و’ئ - - -ي أاي Ãع- - -دل
يقارب  06قوائم لكل بلدية من
ب -ل -دي-ات و’ي-ة ج-ي-ج-ل ال-ث-م-ان-ي-ة
والعشسرين.
وب - -ل- -غ ع- -دد اأ’ح- -زاب ال- -ت- -ي
قدمت قوائم عنها بو’ية جيجل،
حسسب ما ذكرت مديرية التنظيم،
ما ’يقل عن  20حزبا سسياسسيا
إاضس -اف -ة إا ¤ق -ائ -م-ة ح-رة واح-دة
وه- -و م- -ا ي -ع -تÃ Èث -اب -ة ت -راج -ع
واضس - -ح ‘ ع - -دد ال - -تشس- -ك- -يÓ- -ت
السسياسسية التي سسجلت حضسورها

‘ م- - -وع - -د  23ن-وف-م Èق-ي-اسسا
ب-تشس-ري-ع-ي-ات م-اي اŸاضسي حيث
بلغ عدد اأ’حزاب اŸشساركة ‘
ت- -لك ا’ن- -ت -خ -اب -ات  23تشسكيلة
سس -ي -اسس-ي-ة ن-اه-يك ع-ن  08قوائم
حرة.
ل -ل -ت-ذك ” ،Òت-نصس-يب ال-ل-ج-ن-ة
ال- -و’ئ- -ي- -ة Ÿت- -اب- -ع- -ة ع- -م -ل -ي -ات
ال - -ت - -حضس’ Òن - -ت - -خ- -اب أاعضس- -اء
اÛالسس الشس- -ع- -ب- -ي- -ة ال -ب -ل -دي -ة،
واÛلسس الشس- - -ع - -ب - -ي ال - -و’ئ - -ي
اŸقررة يوم  23نوفم ÈاŸقبل،
وأاشس-رف ع-ل-ى ال-ع-م-ل-ي-ة ع-زالدين
بوطارة اأ’م Úالعام لو’ية ،خÓل
اج-ت-م-اع حضس-ره رؤوسس-اء ال-دوائ-ر،
ومديرو ›لسس الو’ية اŸعني.Ú
وق- - -د ” ت - -ع - -ي Úأاعضس - -اء 12
م-ق-ي-اسس-ا ،سس-ي-ت-ك-ف-ل-ون بالتحضسÒ
ا÷ي-د لÓ-ن-ت-خ-اب-ات اŸقبلة التي
سس -ت -ك -ون م-زدوج-ة ال-ت-حضسÒات،
وي-ت-ع-ل-ق اأ’م-ر Ãق-اي-يسس –ضسÒ
ال-ع-م-ل-ي-ة ا’نتخابية ،اŸواصسÓت
السس -ل -ك -ي -ة وال Ó-سس-ل-ك-ي-ة ،ال-ن-ق-ل،
الطرق ،التموين باŸياه ،اإ’طعام
ومراقبة النظافة ،تهيئة اŸراكز
واŸك -اتب ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة ،ال-ط-اق-ة،
وق - - -دمت خ Ó- - -ل ا’ج - - -ت- - -م- - -اع
ال -ت -حضسÒي ك -اف -ة ال -ت -وج -ي-ه-ات

الضس- -روري- -ة لضس- -م- -ان ال- -ت -حضسÒ
ا÷يد ،وا’سستفادة من التجارب
ا’ن -ت -خ -اب -ي -ة السس -اب -ق-ة ل-ت-غ-ط-ي-ة
النقائصس التي وجدت ،واŸمكن
حدوثها خÓل اŸوعد اŸقبل.
وأاشسار مدير التنظيم والشسؤوون
العامة خÓل عرضس التحضسÒات
ا÷اري -ة ال -ق -ي -ام ب -ه-ا ،إا ¤إاع-ادة
ه- - -ي- - -ك - -ل - -ة اŸراك - -ز واŸك - -اتب
ا’ن- -ت- -خ- -اب -ي -ة ،أاي -ن ” خ -ل -ق 13
مركزا ،و  63مكتبا جديدا منها
مكاتب خاصسة بالنسساء ،وذلك بعد
اسستشسارة رؤوسساء الدوائر من أاجل
ت- -ف- -ادي ا’ك- -ت- -ظ- -اظ ،وت- -ق -ريب
اŸراك- - -ز ا’ن- - -ت- - -خ- - -اب - -ي - -ة م - -ن
اŸواط- -ن ،Úك- -م -ا أاك -د اŸسس -ؤوول
ع- -ل- -ى تسس- -ج- -ي- -ل ت -ق -دم ك -ب‘ Ò
مراحل عمليات التحضس Òللعملية
ا’ن -ت -خ -اب -ي -ة ،ح -يث ” سس-حب و
توزيع بطاقة الناخب ،جرد العتاد
ا’ن - -ت - -خ - -اب - -ي ،إاع - -داد ق - -وائ - -م
اŸؤوط -ري-ن ،وت-ع-ي Úأام-اك-ن ع-ق-د
ال -ت -ج -م -ع -ات اÿاصس -ة ب -ا◊م -ل-ة
ا’نتخابية التي بلغ عددها 103
م- -ك- -ان ،ب- -اإ’ضس- -اف- -ة إا ¤أام -اك -ن
إالصساق قوائم اÎŸشسح.Ú

تسصمح للمسصتثمرين با◊صصول على امتيازات كبÒة

اتفاقية ب Úصصندوق التعاون الفÓحي ومنتدى رجال األعمال بسصطيف
صص - -رح م - -دي - -ر الصص - -ن - -دوق ا÷ه - -وي
ل -ل -ت -ع -اون ال -ف Ó-ح -ي بسص -ط -ي -ف ج -م-ال
ق-ب-اي-ل-ي ‘ ،ل-ق-اء صص-ح-ف-ي ،أان الصصندوق
ق -ام م -ؤوخ -را ،ب -إاب -رام ات -ف -اق -ي -ة ع -م-ل و
لعمال
تعاون مع مكتب منتدى رجال ا أ
بسص -ط -ي -ف ،وق -ع-ه-ا ك-ل م-ن اŸدي-ر ال-ع-ام
ل-لصص-ن-دوق ال-وط-ن-ي ل-ل-ت-ع-اون ال-فÓ-حي
الشص -ري-ف ب-ن ح-ب-ي-لسس ،و رئ-يسس م-ك-تب
لعمال بسصطيف.
منتدى رجال ا أ
“نح هذه ا’تفاقية حسسب مدير الصسندوق
ا÷هوي امتيازات كبÒة وتخفيضسات أاك‘ È
ع- -ق -ود ال -ت -أام Úالصس -ن -اع -ي ıت -ل -ف رج -ال
اأ’عمال واŸسستثمرين اŸنخرط ÚباŸنتدى،

م -وضس -ح-ا أان ه-ذه ا’ت-ف-اق-ي-ة ت-ن-درج ‘ إاط-ار
انفتاح الصسندوق على اÛال الصسناعي ،طبقا
لتوصسيات وتعليمات اŸدير العام ،وهذا بعد
‚اح الصس -ن -دوق واح -ت Ó-ل-ه ال-ري-ادة ‘ ›ال
ال- -ت- -أام Úال -ف Ó-ح -ي ،مضس -ي -ف -ا أان الصس -ن -دوق
ا÷ه- -وي بسس- -ط- -ي- -ف ي -ع -ت Èم -ن اŸؤوسسسس -ات
ال-ن-اج-ح-ة وال-ت-ي ت-ت-وف-ر ع-ل-ى اÈÿة ب-اع-تبار
الصسندوق متواجد ‘ اŸيدان الفÓحي منذ
مدة طويلة ،وإاطاراته يسستفيدون دوريا من
التكوين“ ،اشسيا مع التطور ا◊اصسل.
وأاكد ذات اŸسسؤوول ‘ ،نفسس السسياق ،أان
هذه ا’تفاقية والتي جاءت بصسيغة «رابح ـ
رابح» سستعطي دفعا قويا للميدان الصسناعي

بسسطيف ،طالبا من ﬂتلف رجال اأ’عمال
واŸسستثمرين التقرب من مصسالح الصسندوق
ل -ل-ت-ع-رف ع-ل-ى ا’م-ت-ي-ازات اŸم-ن-وح-ة ل-ه-م و
كيفية ا’سستفادة منها.
كما كشسف قبايلي عن إامضساء اŸدير العام
ل-لصس-ن-دوق ات-ف-اق-ي-ة م-ع رئ-يسس غ-رف-ة التجارة
بسسطيف ،تسسمح للتجار الناشسط ‘ ÚاÛال
ال -ت-ج-اري ب-ا’سس-ت-ف-ادة م-ن ام-ت-ي-ازات خ-اصس-ة
ب-ع-ق-ود ال-ت-أام Úع-ل-ى اŸن-ت-ج-ات واŸرك-ب-ات،
ط -ال -ب-ا م-ن-ه-م ال-ت-ق-دم إا ¤الصس-ن-دوق و غ-رف-ة
التجارة للحصسول على كافة اŸعلومات.

سسطيف :نور الدين بوطغان

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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وزارة الÎبية –دد إاجراءات تنظيم انتخاب
مندوبي األقسصام

أاصص- - - -درت وزارة الÎب- - - -ي - - -ة
ال- - -وط- - -ن- - -ي - -ة م - -ؤوخ - -را ،ق - -رارا
وم- -نشص- -ورا ي- -ح -ددان ك -ي -ف -ي -ات
ان- -ت -خ -اب م -ن -دوب -ي الأقسص -ام ‘
م -ؤوسصسص -ات الÎب -ي -ة وال -ت -ع-ل-ي-م
وإاج-راءات ت-ن-ظ-ي-م-ه-ا وسصÒه-ا،
ي- -رم- -ي- -ان إا– ¤ق- -ي- -ق أاه -داف
ب -ي -داغ -وج -ي -ة وأاخ-رى ت-ت-ع-ل-ق
ب - -إارسص - -اء ال - -ث - -ق - -اف - -ة اŸدن- -ي- -ة
واŸشصاركة ،حسصب ما علم لدى
الوزارة.
ويندرج هذا اŸنشسور اŸوجه إا¤
ك -اف -ة م -دي -ري الÎب -ي -ة واŸف -تشسÚ
ومديري اŸؤوسسسسات التعليمية‘ ،
إاط -ار ال -ت -أاك -ي -د ع -ل -ى «اه -ت -م -ام ا÷م -اع-ة
الÎب -وي -ة بÎسس -ي -خ ث -ق -اف-ة اŸواط-ن-ة ل-دى
ال - -ت Ó- -م - -ي - -ذ داخ- -ل ال- -فضس- -اء اŸدرسس- -ي،
وت -دري -ب -ه-م ع-ل-ى –م-ل اŸسس-ؤوول-ي-ة وإاب-راز
قدراتهم الشسخصسية وتنمية روح التضسامن
وثقافة ا◊وار بينهم وب Úاأ’سساتذة».
ويشس Òال- - -ق- - -رار إا ¤أان وزارة الÎب- - -ي- - -ة
الوطنية تنتهز مناسسبة تنظيم ا’نتخابات
اÙل-ي-ة اŸق-ب-ل-ة ،م-ن أاج-ل ‘‘غ-رسس ث-ق-اف-ة
دÁق-راط-ي-ة تشس-ارك-ي-ة» ‘ أان-فسس ال-تÓ-ميذ
«Œع -ل -ه -م ي-ك-تسس-ب-ون م-ب-ادئ ا◊وار ال-ب-ن-اء
وتبادل اآ’راء واحÎام الرأاي اآ’خر وكذا
احÎام مبدأا اأ’غلبية ونبذ التمييز والعنف
ب -ج -م -ي -ع أاشس -ك -ال-ه» ،ب-ح-يث ي-ب-ق-ى ال-فضس-اء
اŸدرسس -ي «اإ’ط -ار اأ’م -ث -ل» لÎسس -ي-خ ه-ذه
القيم ‘ نفوسس الناشسئة.
ويصسبو هذا اإ’جراء إا– ¤قيق هدف
ب -ي -داغ -وج -ي م -ت -م -ث -ل ‘ «ت -ل -ق Úأاسس -ل-وب
النقاشس وترسسيخ ثقافة ا◊وار واإ’نصسات
إا ¤اآ’خ -ر وال -ت -ع -ب Òع -ن ال -ن -فسس» وه-دف
مرتبط بالثقافة اŸدنية من خÓل «تعليم
احÎام القواعد والضسوابط وا’لتزام بها»
وه -دف آاخ -ر ذو صس -ل -ة ب-ث-ق-اف-ة اŸشس-ارك-ة،
ي -ت -م -ح -ور ح -ول «ت -ل -ق‡ Úث -ل-ي ال-تÓ-م-ي-ذ
اŸنتخب“ Úثيل زمÓئهم ونقل انشسغا’تهم
واهتماماتهم».
ول-ه-ذا ال-غ-رضس ،دعت ال-وصس-اي-ة م-دي-ري
الÎب -ي -ة وم-دي-ري اŸؤوسسسس-ات الÎب-وي-ة إا¤
تنظيم انتخابات مندوبي اأ’قسسام ‘ الفÎة
م - - -ا ب 15 Úو 19م - -ن الشس- -ه- -ر ا÷اري -
اسستثنائيا بالنسسبة لهذه السسنة الدراسسية -

وال- -ت- -ي “ر Ãراح- -ل مصس- -غ- -رة مشس- -اب- -ه- -ة
لÓنتخابات ا◊قيقية من إايداع الÎشسحات
وضسبط القائمة ا’نتخابية التي تتيح حق
الÎشسح لكل تلميذ ،وكذا اإ’شسهار والقيام
بحملة انتخابية وا’قÎاع والفرز وإاعÓن
النتائج وتقد Ëالطعون.

انطÓق التسصجيÓت لمتحانات البكالوريا
أاع -ل -نت وزي-رة الÎب-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ن-وري-ة ب-ن
غÈيت ،أامسس ،على صسفحتها ‘ الفايسسبوك
أان تسس - -ج- -يÓ- -ت اÎŸشس- -ح’ Úم- -ت- -ح- -ان- -ات
البكالوريا (اŸتمدرسس Úواأ’حرار) ‘ ،إاطار
السسنة الدراسسية  2018 - 2017قد بدأات يوم
ا’ثن.Ú
و“ت- - -د فÎة تسس- - -ج- - -يÓ- - -ت اÎŸشس - -حÚ
ل -ل-ب-ك-ال-وري-ا إا ¤غ-اي-ة  9ن -وف -م Èع Èم-وق-ع
ا’نÎنيت
http://bac.onec.dz
وب-خصس-وصس ام-ت-ح-ان-ات ال-ت-ع-ليم اŸتوسسط
وا’بتدائي ،فإان التسسجيÓت مقررة من 15
أاك -ت -وب -ر إا 15 ¤ن -وف-م 2017 Èع ÈاŸوق- -ع
بالنسسبة
http://bem.onec.dz
للمتوسسط
و http://cinq.onec.dzبالنسسبة
لÓبتدائي.
وي - -ج - -در ال - -ت- -ذك Òأان ع- -دد اÎŸشس- -حÚ
لÓمتحانات الوطنية الثÓثة لدورة  2017قدر
بـ 760.652مÎشس-ح ب-ال-نسس-ب-ة ’م-ت-ح-ان نهاية
الطور ا’بتدائي و 566.221مÎشسح بالنسسبة
لشسهادة التعليم اŸتوسسط و 761.701بالنسسبة
لشسهادة البكالوريا.

خÈاء ‘ يوم دراسصي حول «مشصروع اŸؤوسصسصة»

اسصتعمال تقنية التحليل الرباعي لتشصخيصص واقع ا÷امعات
أاجمع اŸشصاركون ‘ اليوم الدراسصي
اŸن- -ظ- -م ب- -ج- -ام -ع -ة ﬁم -د ب -وضص -ي -اف
ب- -اŸسص- -ي- -ل -ة ،ح -ول «ان -ط Ó-ق مشص -روع
اŸؤوسصسص -ة» ال -ه -ادف إا– ¤دي-د ن-ق-اط
ال- - -ق- - -وة والضص - -ع - -ف وك - -ذا ال - -ف - -رصس
وال-ت-ه-دي-دات ال-ت-ي ت-واج-ه-ها من أاجل
تشص -خ -يصس ح -ال م -ؤوسصسص -ات ال -ت -ع -ل -ي-م
ال -ع -ا‹ ع -ل -ى اسص -ت -ع -م -ال ال -ت -ق -ن -ي -ات
ا◊دي - -ث - -ة قصص - -د –دي- -د مسصÒة أاي
لضص -اف -ة إا¤
م- -ؤوسصسص- -ة ج- -ام- -ع- -ي- -ة ب -ا إ
ب - -ر›ة ع - -دة ورشص - -ات ل - -تشص - -خ- -يصس
و–ليل أاهم اÙاور.

اŸسسيلة :عامر ناجح
وم -ن ال-ت-ق-ن-ي-ات ا◊دي-ث-ة ال-ت-ي تسس-ت-ع-م-ل ‘
تشسخيصس واقع اŸؤوسسسسة تقنية التحليل الرباعي
( )s w o tالتي أاكد بشسأانها الÈوفيسسور حرز
ال-ل-ه ع-ب-د ال-ك-ر Ëأان-ه-ا تسس-ت-ع-م-ل ك-أاداة ل-ت-ح-ل-يل
اسسÎات- -ي- -ج- -ي ‘ ›ا’ت ع- -دي -دة وم -ت -ن -وع -ة
ك -ال -تسس-وي-ق وإادارة اأ’ع-م-ال وال-ت-ن-م-ي-ة ال-بشس-ري-ة
وعدة ›ا’ت أاخرى ،وأاسسهب اŸتحدث بالشسرح
اŸفصسل للتعريف بالتقنية انطÓقا من حروفها
الÓتينية ( )s w o tالتي أاخذت منها التسسمية
والتي يعني حسسبه كل حرف منها على التوا‹
القوة والضسعف والفرصسة التي Áكن أان تأاتي من
خ -ارج اŸشس -روع ،ك -م -ا ي-ع-ن-ي ال-رم-ز اأ’خ Òم-ن
ا◊روف الÓتينية التهديدات أاو اıاطر التي
تعت Èحسسب اŸتحدث خارج اŸشسروع وتتسسبب
‘ اضسطرابات.
وع -ن ‰وذج ال-ت-ح-ل-ي-ل ال-رب-اع-ي ك-ك-ل اع-تÈه
ح -رز ال -ل -ه إاح -دى ‰اذج ال -ت -خ -ط -ي-ط ال-واسس-ع-ة
ال -ت -ط -ب -ي -ق وي -ك Ìاسس -ت-ع-م-ال-ه بصس-ورة ك-بÒة ‘
ال -ت -خ -ط -ي -ط ال -تشس -غ-ي-ل-ي ب-ا’ع-ت-م-اد ع-ل-ى أارب-ع

خطوات أاسساسسية لتطبيق التحليل الرباعي من
أاجل ا’هتمام بتحليل عناصسر اŸنظمة كخطوة
أاو ¤وبصسورة فعالة وتعت Èحسسبه تلك اŸميزات
ال-ت-ي ت-ت-م-ي-ز ب-ه-ا اŸن-ظ-م-ة ف-ع Óً-وه-ي موجودة
ح- -ال- -يً- -ا م- -ث- -ل ال- -ق -ي -ادة اŸب -دع -ة ورأاسس اŸال
اŸت -واف -ر .و‘ اÿط -وة ال -ث -ان -ي -ة ف -ه -ي ت -ع -ن -ي
اŸسساوئ اŸوجودة فعليًا ‘ اŸنظمة ‘ الوقت
ا◊ا‹ مثل عدم وجود خطة إاسسÎاتيجية ،أاو
ضس -ع -ف اŸوق-ف ال-ق-ان-و Êل-ل-م-ن-ظ-م-ة .و‘ حÚ
تعتمد اÿطوة الثالثة على –ديد اإ’يجابيات
غ ÒاŸوج -ودة ح -ال -ي ً-ا ‘ اŸن-ظ-م-ة ل-ك-ن Áك-ن
ا◊صسول عليها واسستغÓلها خÓل فÎة اÿطة
اŸقÎح- - -ة .وأام- - -ا اÿط- - -وة ال- - -راب - -ع - -ة حسسب
الÈوف-يسس-ور ح-رز ال-ل-ه ف-ه-ي –ل-ي-ل ال-ت-ه-ديدات
واıاط -ر اÙت -م -ل -ة واأ’شس -ي -اء السس -ل-ب-ي-ة غÒ
اŸوج -ودة ول -ك -ن-ه-ا ت-ه-دد اŸن-ظ-م-ة خÓ-ل فÎة
اÿطة.
و‘ خ -ت -ام ح -دي -ث -ه ضس -رب اŸت-ح-دث أام-ث-ل-ة
ع-دي-دة ي-ت-م خÓ-ل-ه-ا ت-ط-ب-ي-ق ال-ت-ح-ل-ي-ل الرباعي
وكيفة ا’سستفادة من النموذج وفق طريقة الدمج
أاو التحويل.
ومن جانبه الدكتور ناجح ﬂلوف أاكد أان
مشسروع اŸؤوسسسسة هو دراسسة تقييميه للمؤوسسسسات
ا÷امعية للوقوف على نقاط الضسعف والقوة من
خÓل –ليل معطياتها الداخلية من حيث واقع
ال-ب-حث وال-ت-ط-وي-ر وا◊وك-م-ة وا◊ي-اة ا÷ام-عية
وكذا عÓقتها باÙيط اÿارجي.
وما Œدر اإ’شسارة إاليه أان اليوم الدراسسي
ان -ت -ه -ى ب›Èة ع -دة ورشس -ات ع -م -ل “ث -لت ‘
ورشس-ة ا◊وك-م-ة ورشس-ة ال-ت-ك-وي-ن وورشس-ة ال-ب-حث
وكذا ورشسة ا◊ياة ا÷امعية حيث تقوم كل ورشسة
ب - -تشس - -خ- -يصس و–ل- -ي- -ل اÙاور اÿاصس- -ة ب- -ه- -ا
وإاسسقاطها على تقنية التحليل الرباعي.

»æWh

الثÓثاء  10أاكتوبر  2017م
الموافق لـ  19محرم  1439هـ

طالبوإ بإانقاذهم من خطر إلأمرإضص

الرمي العشصوائي للنفايات يث Òقلق سصكان قرية زرعون بسصعيدة
ﬂاوف من الصصيد العشصوائي لطائر ا◊جل والغزال

ع Èسشكان قرية زرعون إلبعيدة عن
مقر عاصشمة إلولية سشعيدة بـ 42كلم
ع-ن م-ع-ان-ات-ه-م وإسش-ت-ي-ائ-ه-م إلشش-دي-دي-ن
بسش- -بب إسش- -ت- -ف -ح -ال ظ -اه -ري -ت -ي روإئ -ح
فضشÓ- -ت إŸاشش- -ي- -ة إل- -ك- -ري- -ه- -ة وت -رإك -م
إل -ق -م -ام -ة ن-ت-ي-ج-ة إلن-تشش-ار إل-عشش-وإئ-ي
لسش - -ط - -ب Ó- -ت إŸاشش - -ي - -ة ب - -ال- -ق- -رب م- -ن
إ
سشكناتهم ،وهي إلظاهرة إلتي تسشاهم ‘
تششويه إŸنظر إ÷ما‹ للمنطقة.

سسعيدة :ج  .علي
ك- -م- -ا ط- -ال- -ب- -وا ‘ ن- -فسس ال -وقت ب -ت -دخ -ل
السص-ل-ط-ات اÙل-ي-ة ’ن-تشص-ال-ه-م م-ن ال-وضصعية
اŸزري -ة ال -ت-ي ان-ع-كسصت سص-ل-ب-ا ع-ل-ى ح-ي-ات-ه-م
وصص-ح-ة أاب-ن-ائ-ه-م ال-ذي-ن أاصص-يب ال-ع-دي-د منهم
ب -أام -راضس ت-ن-فسص-ي-ة وج-ل-دي-ة ،وت-أاسص-ف سص-ك-ان
ق -ري -ة زرع-ون ل-ه-ذه ال-ظ-اه-رة اŸشص-ي-ن-ة ال-ت-ي
تسصاهم ‘ انتشصار اأ’مراضس اŸعدية بسصبب
الرمي العشصوائي للقمامة ،التي أاصصبحت ‘
ك- -ث Òم -ن اأ’ح -ي -ان تشص -ك -ل م -رت -ع -ا م -فضص Ó-
للخنازير والذئاب التي تقتات حتى من جيف
اŸواشصي ،اأ’مر الذي دفع باŸواطن ÚللتعبÒ
ع -ن ق -ل -ق -ه -م إازاء ه-ذه ال-ظ-واه-ر خÓ-ل ه-ذا
ال -فصص -ل وسص -ه -ول -ة ت -ن -ق-ل اأ’م-راضس اŸع-دي-ة
خصص -وصص -ا ت -لك اŸت -ن -ق -ل -ة ع-ن ط-ري-ق اŸي-اه
وا◊شصرات.
وبعد اŸراسصÓت العديدة ÷ميع ا÷هات
اŸعنية بغرضس إايجاد حل Ÿشصكلهم يطالب
سص- -ك- -ان ق- -ري -ة زرع -ون السص -ل -ط -ات اŸع -ن -ي -ة
بالوقوف عند اŸشصاكل اŸتفرقة التي يعانون
منها و‘ مقدمتها اهÎاء الطرق الداخلية
Óن -ارة
وان -ع -دام اŸصص -اب -ي -ح ال -ك -ه -رب -ائ -ي -ة ل  -إ
ال- -ع- -م- -وم- -ي -ة ،ب -اإ’ضص -اف -ة إا ¤غ -ي -اب ›م -ع
للنفايات وعدم نقلها حتى من طرف أاعوان
ال -ن -ظ -اف -ة ،اأ’م -ر ال -ذي سص -اه -م ‘ ا’ن-تشص-ار
Óوسص-اخ وال-ق-م-ام-ة وات-خ-اذه-ا م-ن
ال -ف -ظ-ي-ع ل -أ
ط- -رف ال -ك Ó-ب وا÷رذان وح -ت -ى ا◊شص -رات
السصامة ملجأا مناسصبا لها.

الصصيد العشصوائي يهدد ثروة الغزال وا◊جل بالعشس
يتواصصل مسصلسصل الصصيد العشصوائي ليقضصي
على العديد من ا◊يوانات الÈية والطيور من
بينها طيور ا◊جل التي تسصتعمل فيها وسصائل
الصص -ي -د ال -ت -ق -ل-ي-دي-ة ب-الشص-ب-ك-ة .ه-ذه ال-ط-ي-ور
ت -ت -ع -رضس إا ¤ح -م Ó-ت إاب -ادة ،ح -يث تشص -ت-ه-ر
اŸن-ط-ق-ة ب-ت-ن-وع ال-فصص-ائ-ل ال-غابية وأاحراشصها
وأاشصجارها العالية من البلوط فضص Óعن بعضس
الينابيع اŸائية وهي البيئة التي عمر فيها
ح -ي -وان ال -غ-زال وي-ع-يشس ‘ ق-ط-ع-ان م-ن-تشص-رة
ب-اŸن-ط-ق-ة اŸسص-م-اة ال-عشس اÙاذي-ة ل-ب-ل-دية

توقيف رعية ما‹ Áتهن النصصب وتزوير العملة ‘ سصعيدة

“كن عناصصر الفرقة ا÷نائية باŸصصلحة الو’ئية للشصرطة القضصائية بسصعيدة ،أاول أامسس،
من اإ’طاحة برعية أاجنبي من جنسصية مالية يبلغ من العمر  32سصنة ،تورط حسصب بيان خلية
اإ’عÓم أ’من الو’ية ‘ ،قضصية النصصب عن طريق –ويل أاوراق نقدية باسصتعمال مسصاحيق
وصصندوق فو’ذي به وصصلة كهربائية وأازرار تشصغيل ،موهما ضصحاياه أانها آالة لتقليد اأ’وراق
النقدية من عملة وطنية إا ¤عملة أاجنبية.
العملية أاسصفرت عن حجز جميع معدات التزوير Ãا فيها الرزم النقدية اıصصصصة لذلك،
حيث حسصب البيان ،أانه بعد إاخضصاع اŸشصتبه فيه ‘ القضصية ،من خÓل فحصس هويته على
مسصتوى نظام التعريف اآ’‹ على البصصمات تب Úأانه معروف بانتحاله عدة هويات على
مسصتوى و’يات بسصكرة ،ا÷لفة وا÷زائر العاصصمة بنفسس التهمة .

تنظمها مديرية توزيع إلكهرباء وإلغاز بتمÔإسشت

حملة –سصيسصية للوقاية من خطر الغاز

شش -رعت م -دي -ري -ة إل -ك -ه -رب-اء وإل-غ-از
ل- -ل- -وسش- -ط ب- -ت- -مÔإسشت ،م- -ط -ل -ع إلشش -ه -ر
إ÷اري ‘ ،حملة –سشيسشية وتوعوية
لخ -ط -ار إل -ن-اج-م-ة ع-ن
ل -ل -وق -اي -ة م -ن إ أ
إلسش -ت -غ Ó-ل إلسش-ي-ئ ل-ل-ك-ه-رب-اء وإل-غ-از،
“ت- -د إ ¤شش -ه -ر م -ارسص  ،2018وه - -ذإ ‘
إطار إ◊مÓت إلتحسشيسشية وإلتوعوية
إل -ت-ي ع-ك-فت ع-ل-ى ت-ن-ظ-ي-م-ه-ا إŸدي-ري-ة
لفائدة موإطني إلولية كل سشنةÃ ،ن
ف -ي-ه-م ‡ث-ل-و إÛت-م-ع إŸد Êوإل-كشش-اف-ة
لسشÓمية.
إ إ
‘ ه -ذا الصص -دد أاك -دت اŸك-ل-ف-ة ب-اإ’عÓ-م
ع -ل -ى مسص -ت -وى اŸدي -ري -ة رب -اع-ي ح-ف-ي-ظ-ة لـ
«الشص- -عب» أان ه- -ذه ا◊م -ل -ة ت -ن -درج ‘ إاط -ار
–سص- -يسس اŸواط -ن ‘ Úال -و’ي -ة ب -اأ’خ -ط -ار
الناجمة عن اسصتغÓل الكهرباء و الغاز ،حيث
” تسصط Òبرنامج ثري و متنوع من أاجل
غرسس ثقافة التوعية من اıاطر التي قد

يسصببها اإ’سصتعمال السصيء للغاز داخل اŸنازل
‘ فصص - -ل الشص - -ت- -اء ،خ- -اصص- -ة وأان اŸواط- -نÚ
بعاصصمة اأ’هقار حديثو عهد باسصتغÓل غاز
اŸدينة Ãنازلهم ،ما أاوجب ضصرورة تنظيم
مثل هذه ا◊مÓت التي سصتشصمل موؤسصسصات
تربوية ÷ميع اأ’طوار ،وهذا بالتنسصيق مع كل
من قطاع الÎبية والتكوين والتعليم اŸهنيÚ
بالو’ية ،وكخطوة جديدة لهذه السصنة سصتشصمل
ا◊ملة مراكز ﬁو اأ’مية ،كما سصتنظم أابواب
مفتوحة و زيارات ميدانية لتقد Ëالنصصائح
÷ميع شصرائح اÛتمع.
ت -ه -دف ا◊م -ل -ة ال -ت -حسص -يسص-ي-ة ،حسصب م-ا
أافادت به اŸكلفة باإ’عÓم إا ¤غرسس ثقافة
ال-وق-اي-ة واأ’م-ن ب-ت-وزي-ع م-ط-وي-ات وملصصقات
حاملة ıتلف النصصائح الوقائية للمخاطر
ال -ن -اج-م-ة ع-ن ا’سص-ت-ع-م-ال السص-ي-ئ ل-ل-ك-ه-رب-اء
والغاز.

“Ôاسستﬁ :مد الصسالح بن حود

رغم إ◊مÓت إلتحسشيسشية وقوة إلردع

وفاة  111شصخصس وجرح  1024آاخرين ‘ حوادث مرور بوهران

لقليم
ششهدت ششبكة إلطرق إلتابعة إ
لمن إلوطني بوهرإن ‘ 33
إختصشاصص إ أ
شش -ه-رإ ف-ق-ط  920ح- -ادث م- -رور ،ك -انت
سشببا ‘ مقتل  111ششخصشا ،من بينهم 18
قاصشرإ ،فيما ناهز عدد إ÷رحى 1042
ششخصص ،من بينهم  236قاصشر.
وحسصب ا◊صص- -ي- -ل- -ة ال- -ت -فصص -ي -ل -ي -ة ل -ن -فسس
اŸصصالح ‘ ،سصنة  2015بلغ عدد ا◊وادث
 ،369أاسصفرت عن  44قتي Óو 440جريح ،فيما
هبط اŸؤوشصر إا 280 ¤حادث و 308جريح و37
قتي ÓخÓل  ،2016فيما تسصبب  271حادث ‘
وفاة  19شصخصصا وإاصصابة  294آاخرين بجروح
خÓل  9أاشصهر اŸنقضصية من السصنة ا÷ارية.
يحدث ذلك رغم ا◊مÓت التحسصيسصية
وقّ- -وة ال- -ردع ،إاذا م -ا أاخ -ذن -ا ب -ع Úا’ع -ت -ب -ار
إاحصص- -ائ- -ي- -ات ﬂت- -ل- -ف اıال -ف -ات وا÷ن -ح
اŸروية اŸسصجلة خÓل نفسس اŸدة والتي
تشص Òإا ¤سصحب  10825رخصصة سصياقة خÓل
 2015و 11543رخصصة ‘ سصنة  ،2016إاضصافة

دوي ثابت.
وصصرح كث Òمن اŸواطن Úالرعاة بحكم
Óبقار
اسصتغÓلهم للجبال اŸذكورة كمراعي ل أ
واأ’غنام أان رجال حماية الغابات يسصهرون
و›ندون بكل الوسصائل ◊ماية الغزال والÌوة
ال -ت -ي ت -زخ-ر ب-ه-ا ج-ب-ال ال-عشس ،وي-ب-ق-ى صص-ي-د
ا◊جل ‘ أاو ¤اأ’ولويات حيث تسصتعمل فيه
كل الطرق التي أا◊قت ضصررا واقتصصرت على
صصيد هذه الطيور ويطالب الرعاة والقاطنون
بهذه ا÷هة ا÷هات اıتصصة لتحديد هوية
ال -ف -اع -ل Úال -ذي -ن ي -ق -ودون ع -م-ل-ي-ات اإ’ب-ادة
◊م- -اي- -ة ه- -ذه الÌوة ال- -ت- -ي ام- -ت- -دت ب- -ه- -ذه
الضصواحي.

إا 9495 ¤رخصصة إا ¤غاية شصهر سصبتم Èمن
السصنة ا÷ارية.
ك - - -م- - -ا ÷أات ذات اŸصص- - -ال- - -ح إا ¤وضص- - -ع
مسصاسصيك لـ  13498مركبة خÓل سصنة ،2015
وهذا ‘ إاطار ﬁاربة التوقف العشصوائي،
لينخفضس العدد إا 12664 ¤خÓل السصنة التي
تليها و ‘ 1207مّدة  9أاشصهر من سصنة .2017
وأ’ن ارت - -داء اÿوذة إاج - -ب - -اري ل - -لسص- -ائ- -ق
والراكب على عجلت ،Úوالقانون صصارم جدا
‘ هذا اÿصصوصس ،أاوقفت ذات اŸصصالح ‘
اأ’عوام الثÓثة اأ’خÒة وعلى التوا‹ 1226
دراج- - -ة و 1460و 1214م -رك -ب -ة م -ن ن -فسس
الصصنف.
ومن ب Úاإ’جراءات اأ’خرى Ùاربة النقل
غ ÒاŸرخصس ب - -ه ،أاحصصت مصص - -ال - -ح وف - -رق
اأ’من العمومي ،خÓل سصنة  2015وضصع 392
م- -رك -ب -ة ‘ ا◊ظÒة و 410م -رك -ب-ة ‘ 2016
و 346مركبة ‘  9أاشصهر فقط من سصنة .2017

وهران :براهمية مسسعودة

سسعيدة  :ج.ع

حجز  70مليون سشنتيم مزورة

تفكيك شصبكة ﬂتصصة
‘ تزوير العملة الوطنية بباتنة
“ك -نت ال-ف-رق-ة اإ’ق-ل-ي-م-ي-ة ل-ل-درك ال-وط-ن-ي
Ãروانة من تفكيك شصبكة ﬂتصصة ‘ تزوير
ال -ع-م-ل-ة م-ع ت-وق-ي-ف  03أاف-راد م-ن ع-ن-اصص-ره-ا
وحجز مبلغ ما‹ مزور يقدر بـ  70مليون سصنتيم،
وك -ذا اأ’دوات اŸسص-ت-ع-م-ل-ة ال-ت-زوي-ر وال-ط-ب-اع-ة
وسصيارة نوع رونو كومبيسس.
وترجع حيثيات القضصية النوعية إا ¤حصصول
قائد الكتيبة اإ’قليمية للدرك الوطني Ãروانة
ع -ل-ى م-ع-ل-وم-ات م-ؤوك-دة م-ف-اده-ا ح-ي-ازة سص-ائ-ق
سص -ي -ارة ن -وع رون-و ك-وم-ب-يسس ب-يضص-اء ال-ل-ون ع-ل-ى
أاوراق نقدية مزورة ،حيث ” على الفور وضصع
تشصكيل أامني ﬁكم من طرف وحدات كتيبة
م -روان -ة عﬁ Èور ال -ط -ري -ق ال -وط-ن-ي رق-م 86
الرابط ب Úمدينتي مروانة ووادي اŸاء مع غلق
اÙاور الثانوية ‘ ،ح ” Úاسصتدراج سصائق
السصيارة اŸشصتبه فيها إا ¤داخل الطوق اأ’مني
باŸكان اŸسصمى مشصتة الغÒان بلدية مروانة،
وبعد أان تفاجأا السصائق ومرافقه بتواجد أافراد
الدرك الوطني قاما بتمزيق رزمة من اأ’وراق
النقدية اŸزورة ورميها بجانب الطريق ،ليتم
توقيف السصيارة والقبضس على سصائقها ومرافقة
البالغ Úمن العمر على التوا‹  30و 31سصنة،
وهما مسصبوقان قضصائيا ،بعد أان أابديا مقاومة
عنيفة.
وبعد تفتيشس السصيارة واŸوقوف ” Úالعثور
على مبلغ ما‹ قدره  70مليون سصنتيم و 04
قارورات ح Èطباعة وقلم لباد ذو لون فضصي
’مع ،وغÒها من اÙجوزات التي تسصتعمل ‘
ت -زوي -ر ال -ن-ق-ود ،ل-ي-ت-م اق-ت-ي-اد اŸوق-وف Úرف-ق-ة
اÙجوزات إا ¤مقر الفرقة اإ’قليمية للدرك
الوطني Ãروانة.
واسص -ت -غ  ’Ó-ل-تصص-ري-ح-ات اŸوق-وف“ ،Úك-ن
اÙققون من التعرف على هوية اŸشصتبه فيه
الرئيسصي ‘ عملية التزوير ،أاين ” اتخاذ كافة
اإ’جراءات القانونية والتنقل إا ¤مسصكنه الكائن
ببلدية وادي اŸاء ،ليتم تفتيشس اŸنزل وتوقيف
اŸشصتبه فيه البالغ من العمر  28سصنة ،واقتياده
إا ¤مقر الفرقة ’سصتكمال التحقيق ،أاين اعÎف
هذا اأ’خ Òبقيامه بعملية التزوير.

باتنةŸ :وشسي حمزة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لعÓمية حول مهام إلششرطة
ليام إ إ
خنششلة –تضشن إ أ

فرصصة لتعريف ا÷مهور بنجاحات ا÷هاز جهويا ودوليا
‘ إط - - - -ار إلسش - - - -ي- - - -اسش- - - -ة إ÷وإري- - - -ة
Óمن
وإلتصش-ال-ي-ة ل-ل-م-دي-ري-ة إل-ع-ام-ة ل أ
إل -وط -ن-ي إل-رإم-ي-ة إ ¤إل-ت-ع-ري-ف Ãه-ام
ومصش-ال-ح إلشش-رط-ة ،وق-ع إلخ-تيار هذه
إلسش -ن-ة ع-ل-ى ولي-ة خ-نشش-ل-ة لح-تضش-ان
لعÓمية
ليام إ إ
إلطبعة  73لتظاهرة إ أ
لمن إلوطن من 09
حول مهام مصشالح إ أ
إ 12 ¤أإكتوبر إ÷اري.
أاشصرف ‘ هذا اإ’طار ،مراقب الشصرطة
م-دي-ر الشص-رط-ة ال-ع-ام-ة وال-ت-ن-ظ-ي-م باŸديرية
Óم-ن ال-وط-ن-ي ،صص-ب-اح أامسس‡ ،ثÓ-
ال-ع-ام-ة ل -أ
للمدير العام لهذا ا÷هاز اللواء عبد الغاÊ
هامل ،على ا’فتتاح الرسصمي لهذه التظاهرة
بدار الثقافة علي سصوايحي Ãدينة خنشصلة،
ح -يث ” إاق -ام -ة م -ع -رضس Ÿصص -ال -ح الشص-رط-ة
ب- -ع- -رضس ﬂت- -ل- -ف اإ’حصص- -ائ -ي -ات وإا‚ازات
الشص- - -رط- - -ة ا÷زائ- - -ري - -ة ،وك - -ذا نصصب ع - -دة
Œهيزات متطورة لتعريف ا÷مهور بها وشصرح
كيفية عمل ا÷هاز على مدار أاربعة أايام.

‘ ك -ل -م -ة ا’ف -ت -ت -اح ،أاك -د م-دي-ر الشص-رط-ة
ال -ع -ام -ة وال -ت -ن -ظ -ي -م ،أان ج -ه -از الشص -رط-ة ‘
ا÷زائ-ر ي-و‹ أاه-م-ي-ة ب-ال-غ-ة ل-ل-ع-م-ل ا÷واري
اŸسص -ت -م -ر رف -ق -ة اŸواط -ن –سص -يسص -ا Ãه-ام
ا÷هاز وإابرازا للدور اŸنوط به ‘ حماية
اأ’شصخاصس واŸمتلكات ،ملحا ‘ ذات السصياق
على ضصرورة تعريف ا÷مهور وإاطÓعه خÓل
ه-ذه ال-ت-ظ-اه-رة ب-اŸسص-ت-وى اŸت-م-ي-ز وال-ع-ا‹
للتطور الذي بلغه جهاز الشصرطة ا÷زائري
ع- -ل- -ى اŸسص- -ت- -وي Úا÷ه -وي وال -دو‹ ضص -م -ن
ﬂت -ل -ف مصص -ا◊ه -ا خ -اصص -ة م -ن -ه-ا الشص-رط-ة
العلمية واŸعدات التكنولوجية.
كما اشصرف ذات اŸسصؤوول باŸناسصبة ،على
ت -دشص Úم -ق -ر ج -دي -د أ’م -ن دائ-رة ب-وح-م-ام-ه
مزودا Ãرقد للعزاب سصيشصكل لبنة جديدة
للمنشصآات الشصرطية بالو’ية دعما لتواجدها
بالقرب من مواطني بلديات هذه الدائرة.

خنشسلة :سسكندر ◊جازي

عدم إلكششف عن فاعل إ Òÿومتلقيه أإكسشبها ثقة إ÷ميع

صصفحة ناسس النافورة ملجأا للمعوزين واليتامى
بعيدا عن التخندق السصياسصي

إك-تسش-بت ،صش-ف-ح-ة ن-اسص إل-ن-اف-ورة على
لزرق شش- -ه- -رة وإسش- -ع -ة ت -ع -دت
إل- -فضش- -اء إ أ
ح- -دود إل- -ولي- -ة وإل -وط -ن ‘ ف -ع -ل إÒÿ
وح -م Ó-ت إل -تÈع وإله -ت -م -ام وإل -ت -ك-ف-ل
ب-ال-ف-ئ-ات إل-هشش-ة وإل-ي-تامى وإŸعوزين عÈ
كل بلديات إلولية ،على مدإر إلسشنة و‘
لعياد إلدينية وإلوطنية
كل إŸناسشبات وإ أ
وب- -اتت م- -قصش- -دإ رسش- -م -ي -ا ل -ك -ل إÙسش -نÚ
إلذين يسشتجيبون ıتلف إلندإءإت إلتي
ت -ط-ل-ق-ه-ا إلصش-ف-ح-ة ع Èم-نشش-ورإت-ه-ا إل-ت-ي
ت-ع-رف إسش-ت-ج-اب-ة م-ن دإخ-ل إل-ولي-ة ومن
خارجها وحتى من خارج إلوطن.
وأاكد ،القائمون عل هذه الصصفحة لـ»الشصعب»
رافضص Úالظهور اإ’عÓمي ،أان الهدف اأ’سصاسصي
ل-ه-ذه الصص-ف-ح-ة ه-و اأ’ع-م-ال اÒÿي-ة ب-ال-درج-ة
اأ’و ¤على مدار السصنة و‘ كل اأ’وقات ،وكذا
التعريف بالزخم السصياحي للو’ية عﬂ Èتلف
مناطقها السصياحية.
وت -ع -م -ل الصص -ف -ح -ة بصص -ف -ة مسص -ت -م -رة ع -ل -ى
مسص -اع -دة اŸرضص -ى وج -لب اأ’دوي-ة ال-ن-ادرة م-ن
خ-ارج ال-وط-ن ،وتسص-ع-ى دوم-ا ل-ل-ت-ك-ف-ل ب-ا◊ا’ت
اŸرضص-ي-ة اŸسص-ت-عصص-ي-ة ل-ل-ف-ئ-ات اŸع-وزة ب-ربط
اتصص - -ا’ت م - -ع اÙسص- -ن Úونشص- -ر ن- -داءات عÈ
ح -ائ -ط -ه-ا Ÿسص-اع-دت-ه-م ،ح-يث ت-ك-ف-لت ‘ ه-ذا

اإ’طار بعديد ا◊ا’ت اŸرضصية أ’طفال ونسصاء
ومسصن Úمعوزين.
كما رسصخت هذه الصصفحة الفايسصبوكية‘ ،
›ال ح- -م- -ا’ت ال- -تÈع وف- -ع- -ل ا Òÿأاع- -راف -ا
وم -ب -ادرات خÒي -ة سص -ن-وي-ة ‘ اأ’ع-ي-اد ال-دي-ن-ي-ة
واŸن-اسص-ب-ات ا’ج-ت-م-اع-ي-ة ،ل-ل-ت-ك-افل والتضصامن
ا’ج -ت -م -اع -ي ك -انت آاخ-ره-ا ت-وف 60 Òأاضصحية
Ÿع -وزي -ن ‘ ع -ي-د اأ’ضص-ح-ى ع Èع-دة ب-ل-دي-ات
وكذا جلب أالبسصة العيد وتوفﬁ Òافظ وأادوات
مدرسصية للمئات من اليتامى واÙتاج.Ú
وأاضصحت بذلك هذه الصصفحة مقصصدا رسصميا
ل -ل -م -حسص -ن Úوف -اع -ل -ي ا ،Òÿك-واسص-ط-ة م-ه-م-ة
لتجسصيد اŸبادرات اÒÿية وتوزيع الصصدقات
م -ع -ت -م -دة ب -ذلك ع -ل-ى السص-ري-ة ال-ت-ام-ة ‘ ع-دم
ال-كشص-ف ع-ن ف-اع-ل-ي ا Òÿوم-ت-ل-ق-ي-ي-ه وه-و سصر
‚احها واكتسصابها ثقة ا÷ميع.
وقد حاولت عدة أاطراف سصياسصية تزامنا مع
فÎة ا’نتخابات اÙلية ،زج القائم Úعليها
بالعمل السصياسصي واتخاذها منÈا ◊زب ما أاو
قائمة ما ’سصتغÓل شصهرتها سصياسصيا ،إا’ أان هذا
اŸطلب قوبل بالرفضس التام من طرف مسصÒيها
ال -ذي -ن ت -ع-ه-دوا أا’ ي-خ-رج نشص-اط-ه-ا ع-ن ال-ع-م-ل
اÒÿي والتعريف السصياحي بالو’ية.

سسكندر ◊جازي

حجز أإك Ìمن  16مليون سشنتيم مزورة

اإلطاحة بشصبكة تزوير العملة الوطنية بجيجل
لم- -ن ب- -ج- -ي- -ج- -ل
أإط - -احت مصش- -ال- -ح إ أ
بششبكة تزوير إلعملة إلصشعبة ،على إثر
م- -ع- -ل -وم -ات وردت ل -ع -ن -اصش -ر إلشش -رط -ة
لم-ن إ◊ضش-ري إÿامسص
إل -قضش -ائ -ي -ة ب -ا أ
ب -أام -ن إل -ولي -ة ،ب -خصش -وصص ق -ي -ام أإح -د
لششخاصص بÎويج أإورإق نقدية مقلدة
إ أ
ل-ل-ع-م-ل-ة إل-وط-ن-ي-ة على مسشتوى مدينة
جيجل.
وأاسصفرت –ريات عناصصر ذات الفرقة عن
ت -وق -ي -ف اŸع-ن-ي ال-ب-ال-غ م-ن ال-ع-م-ر  28سصنة
متلبسصا وهو بصصدد طرح ورقة نقدية مقلدة
م- -ن ف -ئ -ة  2000دج ل -ل -ت -داول ،ح -يث ضص-ب-ط
بحوزته ورقت Úنقديت Úمن فئة  2000دج
تب Úأانها مقلدة ،وبالتحقيق معه تب Úتورط
شصخصس آاخر يبلغ من العمر  32سصنة ،هذا
اأ’خ ” Òتوقيفه بأاحد أاحياء مدينة جيجل
وبحوزته خمسصة أاوراق نقدية مقلدة من فئة

 2000دج ،وبتفتيشس منزله ” العثور على 75
ورقة نقدية مقلدة من فئة  2000دج Ãجموع
 150000.00دج ليصصل ›موع اŸبلغ اŸقلد
اÙجوز إا 16 ¤مليون سصنتيم و  6آا’ف دج.
واسصتمرارا للتحقيق ‘ القضصية ” الكشصف
عن تورط ثÓثة أاشصخاصس آاخرين من بينهم
امرأاة ،تÎاوح أاعمارهم ب 23 Úو 31سصنة،
حيث بعد اسصتكمال كل اإ’جراءات القانونية
ضص- -ده- -م ق -دم -وا أام -ام ا÷ه -ات ال -قضص -ائ -ي -ة
اıتصصة أ’جل قضصية تكوين جمعية أاشصرار
ل -غ -رضس إاع -داد ÷ن -اي -ة اإ’سص -ه -ام ب -قصص-د ‘
إاصص -دار وت -وزي -ع ال -ن -ق -ود اŸزورة ذات سص -ع-ر
قانو Êداخل الÎاب الوطني ،أاين صصدر ‘
ح -ق اث -ن Úم -ن -ه -م أام -ر إاي-داع ا◊بسس ووضص-ع
شص -خصص -ان –ت ال -رق -اب-ة ال-قضص-ائ-ي-ة ‘ حÚ
يبقى البحث جاريا عن اŸتورط اŸتبقي.

جيجل :خالد العيفة

–ت إششرإف إلقائد إ÷هوي للدرك إلوطني

تنصصيب قائد اÛموعة اإلقليمية ا÷ديد لبومرداسس
أإششرف ،أإمسص ،إلعميد إلقائد إ÷هوي
للدرك إلوطني بالبليدة ،غا‹ بلقصش،Ò
ع - -ل - -ى م - -رإسش - -م ت- -نصش- -يب إŸق- -دم ﬁم- -د
ب- -وعÓ- -ق ق- -ائ- -دإ ج- -دي- -دإ ل -ل -م -ج -م -وع -ة
لق -ل -ي -م -ي -ة ل-ولي-ة ب-وم-ردإسص ،ب-حضش-ور
إ إ
وإ‹ إل- - -ولي- - -ة وإلسش- - -ل- - -ط- - -ات إŸدن- - -ي - -ة
لمنية.
وإ أ
وع -د ب -اŸن -اسص-ب-ة ال-ق-ائ-د ا÷ه-وي ل-ل-درك
الوطني «بتقد Ëالدعم الكامل لقائد اÛموعة
اإ’قليمية ا÷ديد ‘ أاداء مهامه ،مؤوكدا بقوله
«سصأاكون له على الدوام سصندا خÓل ‡ارسصة
م -ه -ام -ه م -ن أاج -ل –ق -ي -ق اأ’ه -داف اŸرج -وة

ÿدم -ة ال -وط -ن واŸواط -ن ،وك -ذا ال -ع-م-ل ع-ل-ى
ضص -رورة ا’سص -ت-خ-دام اأ’م-ث-ل ل-ل-م-وارد ال-بشص-ري-ة
واŸادية من أاجل مواصصلة مهام القضصاء على
ا÷رÁة اŸن -ظ -م -ة ب -ال -ت -نسص -ي -ق م-ع السص-ل-ط-ات
اأ’منية.
ب -دوره ع -ل -ق ال -ق-ائ-د ا÷دي-د اŸنصصب ع-ل-ى
رأاسس اÛموعة اإ’قليمية لبومرداسس بالقول»أانا
عازم كل العزم للعمل حتى أاكون عند حسصن ظن
القيادة العليا وإاعطاء دفع جديد لهذه اŸهمة
‘ ظل دولة القانون وأايضصا العمل على –سصÚ
العÓقات مع السصلطات العمومية.

بومرداسس :ز /ك

‹hO

ألثÓثاء  10أكتوبر  2017م
ألموأفق لـ  12محرم  1438هـ

لÎسسيخ قيم أ◊رية وألدÁقرأطية

الرئيسس الصضحراوي يدعو الشضعوب ا’فريقية إا ¤التكلم بصضوت واحد

أكد ألرئيسس ألصسحرأوي إأبرأهيم غا‹،
أن أل- - -قضس - -ي - -ة ألصس - -ح - -رأوي - -ة «–ظ - -ى
ب -اه -ت -م -ام إأف -ري -ق -ي ك -ب ،»Òدأع -ي -ا ك -ل
’ف-ري-ق-ي-ة إأ« ¤أل-ت-ك-ل-م بصسوت
شس-ع-وب أ إ
’ف-ري-قية
وأح-د ح-ت-ى ت-ت-م-ك-ن أل-ق-ارة أ إ
م -ن ل -عب أل -دور أŸن -وط ب -ه -ا ‘ ت -رسس -ي-خ
أل -ت-ق-ال-ي-د أل-دÁق-رأط-ي-ة وأل-دف-اع ع-ن
أ◊قوق أŸشسروعة للشسعوب».

في ندوة صسحفية مشستركة مع رئيسس برلمان عموم
إأف- -ري- -ق- -ي- -ا روج- -ي أن- -ك- -ودو دأن- -غ ،ع- -ق- -ده -ا ف -ي
ج -وه -انسس -ب -ورغ ،عشس -ي -ة أشس -غ -ال أل -دورة أل -ع -ادي -ة
أل-خ-امسس-ة ل-ب-رل-م-ان ع-م-وم إأف-ري-ق-يا ألتي أنطلقت،
أمسس ،ويشسارك فيها كضسيف شسرف ،أعرب ألرئيسس
ألصسحرأوي عن «أ’عتزأز وألفخر بالتوأجد في بلد
أل-زع-ي-م أإ’ف-ري-ق-ي ن-ي-لسس-ون م-ان-ديÓ-؛ ألرمز ألذي
يمثل ألحرية وحق ألشسعوب في تقرير ألمصسير».
وأشس -ار إأب -رأه -ي -م غ -ال -ي إأل -ى أن أ’سس-ت-ج-اب-ة ل-ه-ذه
ألدعوة «أتت لكون ألقضسية تتعلق بكافة ألشسعب
ألصسحرأوي و»ليسس بشسخصسه فقط».
من جهته ،أكد رئيسس برلمان عموم إأفريقيا روجي
أنكودو دأنغ ،أن «دور ألبرلمان أإ’فريقي هو جمع
أبناء وبنات ألقارة أإ’فريقية للتكلم بصسوت وأحد
مثلما أكده ألرئيسس ألصسحرأوي إأبرأهيم غالي وهذأ
أل -ت -أاك -ي -د رسس -ال -ة سس Ó-م وأم-ل ل-لشس-ب-اب أإ’ف-ري-ق-ي
فاتحادهم هو فائدة لقارتنا».
وأشساد دأنغ بالرد «أإ’يجابي» لرئيسس ألجمهورية
ألعربية ألصسحرأوية ألديمقرأطية لحضسوره أشسغال
ألدورة ،قائ« Óأقدر أن أنشسغا’ت ومهام ألرئيسس

غ -ال -ي أل -ذي أب -ى إأ’ أن ي -ل -ب-ي ل-ن-ا دع-وة أل-حضس-ور
وألمشساركة كضسيف شسرف لهذه ألدورة».
ومن ألمقرر أن تبحث ألدورة تقييم عمل أجهزة
وهيئات أ’تحاد أإ’فريقي ذأت ألعÓقة بميادين
ح -ال -ة ألسس -ل -م وأأ’م -ن ف -ي أل -ق-ارة وقضس-اي-ا أل-م-رأة
وألشس -ب -اب ،إأل -ى ج -انب أسس -ت -ع -رأضس ع-م-ل أل-ل-ج-ان
ألدأئمة لبرلمان عموم إأفريقيا ،وتقديم عروضس
حول ألتسسوية ألسسياسسية لصسنع وبناء ألسسÓم وفرصس
منع ألنزأعات وتسسويتها في إأفريقيا ،وألعÓقات
بين أ’تحاد أإ’فريقي وأ’تحاد أأ’وروبي.

قمع مظاهرة سضلمية
ق -م-عت ق-وأت أ’ح-تÓ-ل أل-م-غ-رب-ي-ي وق-ف-ة سس-ل-م-ي-ة
ل-ل-م-ع-ط-ل-ي-ن ألصس-ح-رأوي-ي-ن بشسارع ألسسمارة بالعيون
ألمحتلة مما أدى إألى إأصسابة عدد من ألمتظاهرين،
ب -حسسب م -ا أف -ادت ب -ه وك -ال -ة أأ’ن-ب-اء ألصس-ح-رأوي-ة
(وأصس) أمسس.
وذك -رت أل -وك -ال -ة ،أن «ق -وأت أ’ح -ت Ó-ل أل -م-غ-رب-ي
بمختلف تشسكيÓتها أقدمت على ألتدخل بشسكل
عنيف ضسد مجموعة من ألمعطلين ألصسحرأويين
ألذين تظاهروأ بشسارع ألسسمارة بالعيون ألمحتلة،
ت -ن -دي -دأ ب -ح-م-ل-ة أل-ق-م-ع أل-م-م-ن-ه-ج-ة أل-ت-ي يشسّ-ن-ه-ا
أ’ح -ت Ó-ل ضس -د ألصس -ح-رأوي-ي-ن وك-ذأ ب-ا’سس-ت-ن-زأف
أل- -م- -ه- -ول وأل- -خ -ط -ي -ر ل -خ -ي -رأت وث -روأت ألشس -عب
ألصسحرأوي من طرف أ’حتÓل ألمغربي».
وأضساف ألمصسدر ،أن «قوأت أ’حتÓل وكعادتها،
أقدمت على محاصسرة مكان ألوقفة مانعة ألكثير

من ألمعطلين وألمتضسامنين معهم من ألوصسول إأليها
قبل أن تتدخل ضسد ألمتظاهرين وهو ما أدى إألى
سسقوط ألعديد من ألضسحايا حالة بعضسهم حرجة».
ويصسعد أ’حتÓل ألمغربي من وتيرة قمعه لكافة
أأ’شس-ك-ال أ’ح-ت-ج-اج-ي-ة ل-لصس-ح-رأوي-ي-ن ب-ال-م-ن-اط-ق
أل -م -ح -ت -ل -ة ،ف-ي م-ح-اول-ة إ’سس-ك-ات-ه-م وم-ن-ع-ه-م م-ن
ألمطالبة بحقوقهم وفي مقدمتها ألحق في تقرير
ألمصسير.

كينيا تدعم القضضية
صسرح سسفير كينيا لدى أأ’مم ألمتحدة كوكي مولي
غرينيو ،أن كينيا تعتبر تصسفية أ’سستعمار ألتام في
إأفريقيا ومناطق أخرى من ألعالم «أولوية بالنسسبة
Óم -م أل -م -ت -ح -دة» ،م -ذك -رأ ب -أان م-وق-ف أ’ت-ح-اد
ل -أ
أ’فريقي حيال ألقضسية ألصسحرأوية صسريح ويدعم
حق ألشسعب ألصسحرأوي ألمحتل من قبل ألمغرب
منذ أكثر  40سسنة في تقرير ألمصسير.
Óمم
وأوضسح غرينيو ،أمام لجنة تصسفية أ’سستعمار ل أ
ألمتحدة ،أن «ألصسحرأء ألغربية ’زألت مسستعمرة،
أ’نها إأقليم غني بالثروأت ألطبيعية» ،متأاسسفا لكون
«كل ألجهود ألرأمية لتسسوية هذأ ألنزأع لم تفضس
للنتائج ألمرجوة».
في هذأ ألصسدد ،عّبرت كينيا عن دعمها «لمبادرة
Óمم ألمتحدة من أجل ألصسحرأء
أأ’مين ألعام ل أ
ألغربية وتعيين ممثله ألشسخصسي ألجديدي هورسست
كوهلر».

’عمال
’من يتصسدر جدول أ أ
ألسسلم وأ أ

انطÓق الدورة العادية اÿامسضة لŸÈان عموم إافريقيا بجوهانسضبورغ

أن- -ط- -ل- -قت أشس- -غ -ال أل -دورة أل -ع -ادي -ة
أÿامسسة لŸÈان عموم إأفريقيا ،أمسس،
Ãدينة جوهانسسبورغ بجنوب إأفريقيا،
حيث من أŸقرر أن تبحث تقييم عمل
’فريقي ذأت
أجهزة وهيئات أ’–اد أ إ
’من ‘
ألعÓقة Ãيادين حالة ألسسلم وأ أ
ألقارة وقضسايا أŸرأة وألشسباب.

يشس -ارك وف -د م-ن أل-م-ج-لسس ألشس-ع-ب-ي أل-وط-ن-ي ف-ي
أشسغال ألدورة ألحالية ،ألتي سستدوم ألى غاية 20
أك -ت -وب -ر أل -ج -اري ،ت -حت شس-ع-ار« :تسس-خ-ي-ر أل-ع-ائ-د
أل-دي-م-غ-رأف-ي م-ن خÓ-ل أ’سس-ت-ث-م-ار ف-ي ألشس-ب-اب»
وأل-ت-ي م-ن أل-م-ق-رر أن ت-ب-حث ت-ق-ي-ي-م ع-م-ل أج-ه-زة
وهيئات أ’تحاد أإ’فريقي ذأت ألعÓقة بميادين
ح -ال -ة ألسس -ل -م وأأ’م -ن ف -ي أل -ق-ارة وقضس-اي-ا أل-م-رأة
وألشس -ب -اب ،إأل -ى ج -انب أسس -ت -ع -رأضس ع-م-ل أل-ل-ج-ان
ألدأئمة لبرلمان عموم إأفريقيا ،وتقديم عروضس
حول ألتسسوية ألسسياسسية لصسنع وبناء ألسسÓم وفرصس
منع ألنزأعات وتسسويتها في إأفريقيا ،وألعÓقات
بين أ’تحاد أإ’فريقي وأ’تحاد أأ’وروبي.
ويشس-ارك ف-ي أشس-غ-ال أل-م-ؤوتمر
أيضس- -ا رئ- -يسس أل- -ج -م -ه -وري -ة

عالـ ـ ـم

ب ـ ـ ـر ال

ع

ألعربية ألصسحرأوية ألديمقرأطية أبرأهيم غالي،
باعتباره ضسيف شسرف ألدورة ،بحسسب ما ذكرته
وكالة أأ’نباء ألصسحرأوية (وأصس) ،ألى جانب رئيسس
ألبرلمان ألتشسادي نيابة عن ألرئيسس إأدريسس ديبي،
وأعضس -اء ألسس -لك أل-دب-ل-وم-اسس-ي أل-م-ع-ت-م-د ب-ج-ن-وب
إأفريقيا.
وشسدد رئيسس ألبرلمان أإ’فريقي روجي نكودو دأنغ
في كلمة أ’فتتاح ،على «أهمية ألدور ألذي لعبه
ألبرلمان أإ’فريقي في ألتضسامن مع ألدول أأ’عضساء
في أ’تحاد ألتي تطالها ألعقوبات ألدولية» ،مذكرأ

ﬁاكمة  143عسسكري

أنقرة مثل  143عسسكري تركي سسابقا ،أمسس ،أمام محكمة
سسيلفيري على خلفية أتهامات بالتورط في موأجهات وقعت فوق جسسر
ألبوسسفور في مدينة إأسسطنبول في  15جويلية  2016خÓل محاولة أ’نقÓب
على أوردغان ،ما أدى لسسقوط عشسرأت ألقتلى.
ويÓحق هؤو’ء ألعسسكريون خصسوصسا ،بتهم ألقتل ومحاولة أإ’طاحة
بالبرلمان وألحكومة ،كما ورد في محضسر أ’تهام ألذي يقع في ألف
صسفحة.

شسركات أÙمول –ت سسيطرة بغدأد

بغدأد قررت ألحكومة ألعرأقية ،أمسس ،أتخاذ خطوأت من أجل
ألسسيطرة على شسركة أ’تصسا’ت للهوأتف ألنقالة وألتي تتخذ من كردسستان
ألعرأق مقرأ لها.
وأكد بيان ،على صسفحة ألمكتب أإ’عÓمي لرئيسس ألوزرأء حيدر ألعبادي ،أن
Óمن ألوطني أصسدر قرأرأ بأان تكون شسبكات أ’تصسا’ت
ألمجلسس ألوزأري ل أ
للهوأتف ألنقالة تحت ألسسلطة أ’تحادية ونقلها إألى بغدأد`.

بحالتي ألسسودأن وألتشساد كبلدين «ج ّسسدأ ألنموذج
ف - -ي م - -ح - -ارب - -ة أإ’ره - -اب وأل- -ج- -ري- -م- -ة» ،ورحب
بالمجهودأت ألقارية لتسسخير ألعائد ألديمغرأفي
من خÓل أ’سستثمار في ألشسباب.
وق -د شس -ه -دت م -رأسس -م أ’ف -ت -ت -اح ت -دخÓ-ت ب-عضس
أل -مشس -ارك -ي -ن ،ع-ل-ى غ-رأر إأب-رأه-ي-م آأسس-ان م-اي-اك-ي
ألرئيسس ألتنفيذي بوكالة «ألنيباد» (مبادرة ألشسرأكة
أل-ج-دي-دة ل-ل-ت-ن-م-ي-ة ف-ي إأف-ري-ق-يا) وألملك بهونجان
ألثالث ورئيسس ألبرلمان ألغامبي ،كما أدى ألنوأب
ألجدد ألقسسم.

أسستمرأر أ◊ملة ألعسسكرية ضسد ألروهينغا

كوكسس بازأر توأصسل نزوح ألروهينغا من إأقليم أرأكان في بورما
(ميانمار) وسسط تقارير وشسهادأت عن أسستمرأر ألجيشس في حملته
ألعسسكرية ضسد هذه أأ’قلية ألمسسلمة ،وألتي بدأت أوأخر أوت ألماضسي.
وألتقطت صسور لعشسرأت أأ’شسخاصس عند ميناء تكناف ألبنغالي بعد
وصسولهم ،فجر أمسس ،هاربين من قرية مونغدو ألوأقعة على ضسفة نهر ناف
ألمقابلة لـ ميانمار ،وليسس بين هؤو’ء ألنازحين رجل وأحد فكلهم أطفال
صسغار ونسساء.

جرأئم ألكرأهية ضسد أŸسساجد تتضساعف
لندن أوردت صسحيفة «تايمز ألبريطانية « أن مسستوى جرأئم ألكرأهية
ألموجهة ضسد ألمسساجد ببريطانيا زأد على ألضسعف خÓل عام ،وفقا
إ’حصسائيات تشسير إألى أنتهاكات وسسوء معاملة وهجمات وحرأئق.
وأوضسحت ألصسحيفة ،أن ألشسرطة بالمملكة ألمتحدة سسجلت  110جرأئم في
ألفترة بين مارسس وجويلية ألماضسيين ،مقارنة بـ 47للفترة نفسسها من ألعام
ألماضسي.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أازمة دبلوماسضية تركية  -أامريكية وتنبؤوات بتصضعيد أاكÈ

تشس-ه-د أل-عÓ-ق-ات ب-ي-ن وأشس-ن-ط-ن وأن-ق-رة فصسÓ
جديدأ من ألتوتر ،بعد ألتعليق ألمتبادل للتأاشسيرأت
وذلك في أعقاب أعتقال ألسسلطات ألتركية أ’حد
م-وأط-ن-ي-ه-ا أل-م-وظ-ف-ين لدى ألمصسالح ألدبلوماسسية
أأ’مريكية في أنقرة ،يشستبه في عÓقته بجماعة
فتح ألله غولن ،ألمتهمة بتدبير محاولة أ’نقÓب
على ألرئيسس ألتركي رجب طيب أردوغان ،ألسسنة
ألماضسية.
بعد أن قررت ألسسفارة أ’ميركية في أنقرة تعليق
منح تأاشسيرأت لغير ألمهاجرين في كل ألمرأفق
ألدبلوماسسية وألقنصسلية أأ’مريكية في تركيا ،ردت
ت -رك -ي-ا ب-إاج-رأء م-م-اث-ل ح-يث أع-ل-نت ب-ت-ع-ل-ي-ق «ك-ل
خ-دم-ات أل-ت-أاشس-ي-رأت ل-ل-م-وأط-ن-ي-ن أأ’م-ري-كيين في
أل -و’ي -ات أل -م -ت -ح -دة» ،ب -م -ا ف-ي ذلك أل-ت-أاشس-ي-رأت
أإ’لكترونية وألتأاشسيرأت على ألحدود .وأوضسحت
ألسسفارة أأ’مريكية ،أن «أأ’حدأث أأ’خيرة دفعت
أل -ح -ك -وم -ة أل -ت -رك -ي -ة إ’ع -ادة ت -ق-ي-ي-م م-دى أل-ت-زأم
أل-ح-ك-وم-ة أأ’م-ري-ك-ي-ة ب-أام-ن م-نشسآات وأفرأد ألبعثة
ألتركية ،ولتقليل أعدأد زوأر سسفارتنا وقنصسلياتنا
لحين أ’نتهاء من فترة ألتقييم هذه ،قمنا بتعليق
كافة خدمات ألتأاشسيرأت لغير ألمهاجرين في كافة
أل -م -نشس -آات أل -دب -ل -وم -اسس-ي-ة أل-ت-رك-ي-ة ف-ي أل-و’ي-ات
ألمتحدة وأصسبح هذأ ألقرأر نافذأً على ألفور».
علما أن إأصسدأر ألتأاشسيرأت لغير ألمهاجرين يتعلق
بجميع ألمسسافرين إألى ألو’يات ألمتحدة للسسياحة
وألعÓج ألطبي وإأقامة أأ’عمال وألعمل أو ألدرأسسة
لفترأت محددة ،فيما تخصسصس تأاشسيرأت ألهجرة

للذين يريدون ألعيشس في ألو’يات ألمتحدة بشسكل
دأئم .ويأاتي قرأر ألمصسالح لدبلوماسسية أأ’مريكية
في أنقرة ،عقب أعتقال ألسسلطات ألتركية لموظف
تركي يعمل في ألقنصسلية أأ’مريكية في أسسطنبول،
Óط-اح-ة ب-ال-ح-ك-ومة
ب-ت-ه-م-ة «أل-ت-جسسسس وألسس-ع-ي ل -إ
أل -ت -رك-ي-ة» .وع-ل-ى إأث-ر ذلك ،أع-ربت وأشس-ن-ط-ن ع-ن
ق-ل-ق-ه-ا ألشس-دي-د ح-ي-ال ه-ذأ أ’ع-ت-ق-ال ،م-ع-ت-برة أن
أ’ت -ه -ام-ات أل-م-وج-ه-ة ل-ل-م-وظ-ف «’ أسس-اسس ل-ه-ا»،
م -ع -ت -ب -رة أن ه -ذه أ’ت -ه -ام -ات «ت -ق ّ-وضس أل -ع Ó-ق-ة
ألمسستمرة منذ وقت طويل» بين ألحليفين في حلف
حول تفاصسيل أعتقال
شسمال أ’طلسسي.
أل-م-وظ-ف ف-ي أل-ق-نصس-ل-ي-ة أأ’م-ري-ك-ي-ة ب-اسس-ط-ن-بول،
أوضسحت وزأرة ألخارجية ألتركية أن أسسم ألمشستبه
ب -ه ل -يسس م -درج -ا ب -ال -ق -ائ-م-ة أل-رسس-م-ي-ة ل-م-وظ-ف-ي
ألقنصسلية أأ’مريكية ألعامة في أسسطنبول و’ يحمل
حصسانة دبلوماسسية ،مشسيرة إألى أن ألموظف يرتبط
ب-عÓ-ق-ات م-ع ق-ادة شس-رط-ة ك-ب-ار سس-اب-ق-ي-ن وم-م-ث-ل
أإ’دعاء ألهارب زكريا أوز ألذي يعتقد أنه أحد
أعضساء حركة غولن.
من جهته قال ألمتحدث باسسم ألرئاسسة ألتركية
إأبرأهيم كالين ،في مقابلة تلفزيونية ،إأن ألسسلطات
رصسدت «أتصسا’ت هاتفية مكثفة» لهذأ ألموظف
مع مشستبه بهم رئيسسيين في محاولة أ’نقÓب ألتي
جرت في ألبÓد بتاريخ  15جويلية  ،2016مضسيفا
أن «ه -ن -اك ع -م -ل -ي -ة قضس -ائ -ي-ة ج-اري-ة .سس-وف ي-ت-م
أسستجوأبه» وأن «ألعملية تتم في إأطار أأ’دلة».

’و’ ¤ند’عه
مع أقÎأب ألذكرى أ أ

«حراك الريف» يضضغ النظام اŸغربي ‘ مأازق كبÒ

أيام وتحل ألذكرى أأ’ولى لمقتل محسسن فكري
بائع ألسسمك ،ألذي لقي مصسرعه في  28أكتوبر من
أل -ع -ام أل -م-اضس-ي ،ب-ع-د أن ح-اول أسس-ت-ردأد أسس-م-اك
صسادرتها ألسسلطات بحجة عدم قانونية صسيدها ،ما
أسسفر عن سسحقه مع أسسماكه في شساحنة للنفايات.
م -ق -ت -ل ب -ائ-ع ألسس-مك ك-ان ألشس-رأرة أأ’ول-ى ’ن-د’ع
حرأك ألريف ،ألذي بلغ ذروته بعد ألقبضس على
أل-ق-ائ-د أل-م-ي-دأن-ي ل-ل-ح-رأك ن-اصس-ر ألزفزأفي ،و40
فردأً من نشسطاء ألحرأك.
ويعاني ألمعتقلون من تدهور في ألحالة ألصسحية
بسس -بب إأضس-رأب-ه-م ع-ن أل-ط-ع-ام م-ن-ذ  23ي-وم-ا ،في
سسجن «عكاشسة» في مدينة ألدأر ألبيضساء.
وقال ألمحامي محمد أغناج من هيئة ألدفاع عن
ألمعتقلين ،إأن نحو « 35شسخصسا من ألمعتقلين على
خلفية ألحرأك حالتهم متدهورة جدأ».
وأضس- -اف «ن- -ح -ن ك -ه -ي -ئ -ة دف -اع لسس -ن -ا م -ع أو ضس -د
أإ’ضسرأب .هذأ خيار ألمعتقلين ،لكن نحن بالتأاكيد
مع ألسسÓمة ألجسسدية لهؤو’ء».
وقالت عائÓت ألمعتقلين في شسهادأت خÓل ندوة
صس -ح-اف-ي-ة ف-ي م-ق-ر أل-ج-م-ع-ي-ة أل-م-غ-رب-ي-ة ل-ح-ق-وق
أإ’نسسان ،وهي منظمة مسستقلة غير حكومية ،إأن
ذويهم في حالة صسحية سسيئة جسسديا ونفسسيا.
وق-الت ح-ي-اة ب-ول-ح-ج-ل ،أخت أل-م-ع-ت-ق-ل ب-درأل-دين
بولحجل« ،تحسسنت حالة أخي نسسبيا بعد إأيقاف
أإ’ضسرأب عن شسرب ألماء وألسسكر… كانت حالته
خطيرة جدأ… أغمي عليه عند زيارتنا له ونقصس
وزنه  10كيلوغرأمات في ظرف  22يوما… وإأدأرة
ألسس- -ج- -ن ’ ت- -ح- -رك سس- -اك -ن -ا».ك -م -ا ق -ال ي -وسس -ف
أإ’يسسناري إأن شسقيقه في «حالة صسحية سسيئة للغاية
و’ ي -ق -وى ع -ل -ى أل -ك Ó-م» .وذك -رت أيضس -ا أم ن-ب-ي-ل
أمحجيق نفسس ألشسيء عن أبنها .وكانت مندوبية
ألسس -ج -ون ق -د أصس-درت ب-ي-ان-ي-ن ،ألشس-ه-ر أل-م-اضس-ي،
يفيدأن بأان أإ’ضسرأب عن ألطعام مجرد أفترأءأت
وأن أل -م -ع -ت -ق -ل -ي -ن «ي -ت -ن-اول-ون ط-ع-ام-ه-م ب-ط-ري-ق-ة
منتظمة».

اŸعتقلون ‘ القفصس

في نفسس ألسسياق ،عبر ألمرصسد ألمغربي للسسجون

ع - -ن «ق - -ل - -ق - -ه ألشس- -دي- -د» إأزأء أل- -وضس- -ع ألصس- -ح- -ي
ل-ل-م-ح-ت-ج-زي-ن م-ن «أل-ح-رأك» ف-ي شس-م-ال ألمغرب،
أل-ذي-ن دخ-ل-وأ ف-ي إأضس-رأب ع-ن أل-ط-ع-ام م-ط-ال-ب-ي-ن
بإاطÓق سسرأحهم.
وقال ألمرصسد في بيان ،إأنه يتابع بـ»قلق» وضسع
ألمحتجزين من «ألحرأك» ،خصسوصسا من نقل منهم
من ألحسسيمة إألى سسجون في ألدأر ألبيضساء وفاسس
وتاوريرت .ولم يقدم ألمرصسد أي رقم للمحتجزين
ألمعنيين ،ودعا إأدأرة ألسسجون إألى «عدم ألضسغط
ع-ل-ى أل-مضس-رب-ي-ن أو ت-ه-دي-ده-م» وضس-م-ان «م-ت-اب-عة
يومية» لهم و»أحترأم كرأمة أقربائهم» .على جانب
آأخر ،أعد ألمركز ألمغربي للدأرسسات وأأ’بحاث
وألمعاصسرة تقريرأ حول أزمة حرأك ألريف ،أعتبر
فيه أن حرأك ألريف ما هو إأّ’ أول رد شسعبي على
عطب ألديمقرأطية.
وبّرر ألتقرير إأطÓقه مفهوم «ألحرأك» على ما
تشسهده منطقة ألريف منذ أكتوبر ألماضسي ،بكون
«أسس-ت-م-رأر أ’ح-ت-ج-اج-ات ل-ع-ام ك-ام-ل ،أّه-ل-ه-ا ل-كي
ت -أاخ -ذ ط-اب-ع أل-ح-رأك» .وأشس -ار إأل -ى مسس -ؤوول-ي-ة
جر أأ’وضساع،
ألسسياسسات ألمتبعة بالمنطقة في تف ّ
مسس -ت-د’ ع-ل-ى ذلك ب-م-ا ق-ال إأن-ه «ت-ب-خ-يسس أل-ع-م-ل
ألسس- -ي- -اسس- -ي ،وأل- -ت- -ح- -ك- -م ف- -ي أأ’ح- -زأب وأل- -ري- -ع
أ’قتصسادي» .وسسجّل ألتقرير أن حرأك ألريف
سسّلط ألضسوء على ألتعامل أأ’مني مع أ’حتجاجات
ألشسعبية.

دعم اŸعتقلÚ

وأن-ط-ل-قت ،أأ’ح-د ،أل-مسس-ي-رة أل-وط-ن-ي-ة م-ن سس-اح-ة
ألنصسر بالدأر ألبيضساء دعما لـ «حرأك ألريف».
وقالت فدرألية أليسسار ألديمقرأطي ألمكونة من 3
أحزأب يسسارية (ألحزب أ’شسترأكي ألموحد ،حزب
ألطليعة ،ألمؤوتمر ألوطني أ’تحادي) إأن معتقلي
حرأك ألريف يؤوكدون «إأيمانهم بعدألة قضسيتهم
وببرأءتهم ومن ثم أسستعدأدهم لكل ألتضسحيات أمام
عودة أسساليب ألزجر وألعقاب وأ’نتقام من طرف
أج-ه-زة أل-دول-ة وح-ك-وم-ت-ه-ا ،أأ’سس-ال-يب أل-ت-ي ت-ذكر
ألمغاربة بالتجاوزأت وأ’نتهاكات ألجسسيمة لحقوق
أإ’نسسان خÓل سسنوأت ألجمر وألرصساصس».

تنفيذأ ’تفاق أŸصسا◊ة

«فتح» و«حماسس » تبحثان ‘ القاهرة اŸلفات العالقة

زأر وف -دأن ق -ي -ادي-ان م-ن ح-رك-ت-ي أل-ت-ح-ري-ر أل-وط-ن-ي
أل-ف-لسس-ط-ي-ن-ي (ف-ت-ح) وأل-م-ق-اومة أإ’سسÓمية (حماسس)
أمسس ،ألقاهرة ،عشسية عقد مباحثات بينهما ،لبحث
ملفات ألخدمات (ألغاز وألكهرباء) وألمعابر وأأ’من،
إألى جانب ملف روأتب ألموظفين .قال أمين سسر
ألمجلسس ألثوري لحركة «فتح» ماجد ألفتياني ،إأن
«ج -م -ي-ع أل-م-ل-ف-ات أل-ت-ي تضس-م-ن-ه-ا أت-ف-اق أل-مصس-ال-ح-ة
ألفلسسطينية ألذي تم توقيعه في ألقاهرة منتصسف عام
 ،2011سستكون مطروحة للبحث مع وفد حماسس».
وذكر ألفتياني أن ألمباحثات «سستركز في ألبدأية على
أ’ت-ف-اق ع-ل-ى آأل-ي-ات سس-ري-ع-ة ل-ب-دء ت-ن-ف-يذ ألتفاهمات
ألخاصسة بإانهاء أ’نقسسام على أأ’رضس بغرضس تهيئة
أأ’ج -وأء ل -ت -ح-ق-ي-ق أل-مصس-ال-ح-ة ،وت-أاك-ي-د ج-دي-ة ك-اف-ة
أأ’طرأف للمضسي في ذلك» .وشسدد ألفتياني ،على
أنه «’ يوجد سسقف زمني محدد لحوأرأت ألقاهرة،
لكنها على أأ’غلب سستسستمر عدة أيام»’ ،فتا إألى أن
«أ’نقسسام ألدأخلي مسستمر منذ  10أعوأم ،وبالتالي
هو بحاجة للوقت لضسمان ألنجاح في إأنهائه» .وعقدت
قيادة «حماسس» في غزة ،مسساء ألسسبت ،لقاًء تشساوريا
مع فصسائل فلسسطينية للبحث في آأليات دفع تحقيق
ألمصسالحة قدما ،عشسية مباحثات ألقاهرة مع حركة
«ف -ت -ح» .خÓ-ل أل-ل-ق-اء ،أك-دت ح-م-اسس «ج-دي-ت-ه-ا ف-ي
مسس -اع -ي -ه -ا إ’ن -ج -از ج -م -ي-ع م-ل-ف-ات أل-مصس-ال-ح-ة ف-ي

أل -ق -اه -رة» ،أك -دت أل -ق -ول «ل -ن ت -ع -ود إأل -ى أ’ن -قسس-ام
أل- -دأخ -ل -ي ب -أاي ح -ال م -ن أأ’ح -وأل» .وك -ان أل -رئ -يسس
أل-ف-لسس-ط-ي-ن-ي م-ح-م-ود ع-ب-اسس ق-د أك-د ،يوم ألخميسس
أل -م -اضس -ي ،أن أل -مصس -ال -ح -ة «أول -وي -ة تسس -ع-ى أل-ق-ي-ادة
أل-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة ل-ت-ح-ق-يقها بكل ألسسبل ألممكنة لحماية
أل -مشس -روع أل -وط -ن -ي أل -ف -لسس -ط -ي -ن -ي ،وت -ح-ق-ي-ق أم-ال
وتطلعات ألشسعب ألفلسسطيني بالحرية وأ’سستقÓل».
وسستكون هذه أول جولة مباحثات بين حركتي «فتح»
و»حماسس» منذ عقدهما لقاءأت مماثلة في ألعاصسمة
أل -ق -ط -ري -ة أل -دوح-ة ف-ي ج-وأن ع-ام  ،2016م- - -ن دون
تحقيق أخترأق جدي لتحقيق ألمصسالحة بينهما.
وتأاتي حوأرأت ألقاهرة بعد أسسبوع من وصسول وفد
ح-ك-وم-ة أل-وف-اق أل-وط-ن-ي أل-ف-لسس-ط-ي-نية برئاسسة رأمي
ألحمد ألله إألى قطاع غزة ،وعقدها أجتماعا وزأريا
فيه وأسستÓم مقرأت وزأرأته .وأعلن ألحمد ألله من
غزة ،أن لدى حكومته «خططا جاهزة للتنفيذ لبسسط
و’يتها في ألقطاع وأسستÓم كامل مهامها ،في أنتظار
ما سسيتم ألتفاهم عليه بين وفدي حركتي حماسس
وفتح في ألقاهرة» .ويأاتي ألتطور ألحاصسل في ملف
ألمصسالحة ألفلسسطينية ،إأثر إأعÓن «حماسس» في 17
سسبتمبر ألماضسي ،من ألقاهرة ،حل لجنتها أإ’دأرية
في قطاع غزة ودعوتها ألحكومة لتسسلم مهامها في
ألقطاع وألموأفقة على إأجرأء أنتخابات عامة.
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عمار خوجة طالب Ãركز الّتكوين اŸهني ببومرداسس لـ ''الششعب'':

ك ـ ـل الظّ ـ ـروف متـوّفرة باŸراك ـز
لتحصشصيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل علمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي جيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد
^ أاطمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح لتأاسشيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسس وكالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة سشفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر
عمار خوجة عبد الرحيم ،يبلغ من العمر  21سشنة ،يقطن Ãدينة بومرداسس ،طالب Ãركز التكوين اŸهني تخصّشصس
وكالة السشفر ،ينششط ‘ جمعيت Úثقافية وخÒية .يوؤّكد ‘ هذا ا◊وار مع ''الششعب'' اأن مراكز التكوين اŸهني حل جد
‡تاز ،وفرصشة Ÿواجهة صشعوبات ا◊ياة وا◊صشول على دبلوم يسشمح للششباب دخول عا ⁄الششغل بكل ثقة ،موضّشحا اأنّ
كل الظروف وا’إمكانيات متوّفرة باŸراكز من اأجل –صشيل علمي جيد.

حاورهﬁ :مد مغÓوي
❊ الششعب :ما هو السشبب الذي جعلك تلتحق Ãركز
الّتكوين اŸهني؟
❊❊ عمار خوجة عبد الرحيم :لسشبب بسشيط وهو أإنّ إلتكوين
إŸهني حل جد ‡تاز ،وفرصشة ثانية لكي أإوإجه به صشعوبات
إ◊ياة ،وتفادي إلبطالة .فكث Òمن ششبابنا  ⁄تسشمح لهم إلفرصشة
إ’كمال درإسشتهم ،وإلتكوين إŸهني فتح أإذرعه لهم للحصشول على
دبلوم وإلدخول فيما بعد عا ⁄إلششغل بكل ثقة ،خاصشة أإن هناك
ششركات عديدة توفر مناصشب إلششغل للمتخّرج Úإأ’كّفاء دون
وسشاطة أإو ﬁسشوبية ،وهذإ ششيء إيجابي يششجّع إلششباب ويعطيهم
–فيزإ أإك Èمن أإجل –قيق أإهدإفهم إŸهنية إŸسشتقبلية .وأإنا
إآ’ن بدأإت إلدرإسشة Ãركز إلتكوين ببومردإسس تخ ّصشصس وكالة
إلسشفر ،وإ◊مد لله ‚ ⁄د أإي عرإقيل ومششاكل بل تتوّفر جميع
إإ’مكانيات للحصشول على تأاط Òجيد.
صشصس وكالة السشفر؟
❊ Ÿاذا اخÎت تخ ّ

إإ’دإري -ة إŸوج -ودة ،ف -ل ّ-م -ا يسش -أال -ن -ي أإق -ارب-ي أإو أإصش-دق-ائ-ي ع-ن
طموحاتك أإجيبهم بأاّن هد‘ هو أإن أإجد عم Óوأإكّون عائلة ،لكن
هذإ من حقي لو كانت إلظّروف أإحسشن تششجّع على ذلك .فلو
توّفرت تلك إلظّروف أ’جبتك بأانّ هد‘ هو إنششاء جمعية ثقافية
إج-ت-م-اع-ي-ة شش-ب-اب-ي-ة ل-ك-ي ع-ل-ى إأ’ق-ل أإسش-اع-د شش-ب-اب-نا و›تمعنا
لتفادي إآ’فات إ’جتماعية وإ’نحرإف.
Óسشف
و“نيت أإيضشا لو كنت أإعمل ‘ إ◊ماية إŸدنية ،لكن ل أ
صشحتي  ⁄تسشمح ‹ بذلك ،فقد قمت بعملية جرإحية على
مسشتوى إلكلية .وإآ’ن كل ما أإطمح إليه هو إنششاء وكالة سشفر.
❊ كيف ترى واقع الّتكوين اŸهني با÷زائر؟
❊❊ وإقع إلتكوين إŸهني ‘ إ÷زإئر يختلف من منطقة أ’خرى،
فأارى مث ‘ Óبعضس إŸناطق بتيزي وزو مسشقط رأإسشي ’ توجد
إل -ك -ث Òم -ن إ’خ -تصش -اصش -ات .ل -ذلك ي-جب ت-دع-ي-م ه-ذه إŸرإك-ز
بتخصشصشات جديدة.
❊ وما هي نظرتك للششباب ا÷زائري؟
❊❊ إلششباب إ÷زإئري إليوم أإرإه كالبذرة إلتي  ⁄تسشق ،مقّيد
غلقت عليه إأ’بوإب و ⁄تعط له فرصشة إبرإز قدرإته وإمكانياته
إ◊قيقية ليقدم إإ’ضشافة إلÓزمة من أإجل تطوير إلبÓد ،فذهب
إ ¤حلول أإخرى لعل وعسشى يحّقق بها أإحÓمه وطموحاته .ومع
إأ’سشف هناك من أإختار إلهجرة.

❊❊ إخÎت وك -ال -ة إلسش -ف -ر أ’ّن -ن-ي أإه-وى إلسش-ف-ر ،وإل-ت-ع-رف ع-ل-ى
عادإت وتقاليد كل و’يات إ÷زإئر وحتى إلبلدإن إأ’خرى .فهي
توسّشع أإفكارنا وثقافتنا.
❊ ي -ع -ن -ي أاّن أاه -دافك وط -م -وح -اتك اŸسش -ت -ق -ب -ل -ي -ة
Œسشيد مششروع ‘ هذا اŸيدان؟

❊ وم -ا ه -ي رسش -ال-تك ال-ت-ي Áك-ن أان ت-وّج-ه-ه-ا ل-ه-ذه
الشّشريحة وللمسشؤوولÚ؟

❊❊ فع Óفهد‘ هو تأاسشيسس وكالة للسشفر ،وهذإ يتطلّب إلكث Òمن
إل -ت -ف -ك Òوإلّصش  È-وم-وإج-ه-ة إل-ع-رإق-ي-ل وإŸشش-اك-ل وإل-ت-ع-ق-ي-دإت

❊❊ أإدعوهم أإّ’ يفقدوإ إأ’مل وعلينا إلعمل جميًعا من أإجل هذإ
إلوطن إلذي هو أإمانة تركها لنا إأ’جدإد وإلششهدإء ،وأإن يّتحدوإ

الّطبعـ ـ ـ ـ ـ ـة الأو÷ ¤وائـ ـ ـ ـ ـ ـز ““أا÷Òيـ ـ ـ ـ ـ ـا يوتيوبـ ـ ـ ـ ـ ـرز
أاواردز““ يـ ـ ـ ـ ـ ـوم  21أاكتوبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر
’و÷ ¤وائز
تنظّم يوم  21أاكتوبر ا÷اري ،باŸركز الدو‹ للمؤو“رات بالعاصشمة ،الطبعة ا أ
‚وم اليوتيوب ا÷زائري'' Úأا÷Òيا يوتيوبرز أاواردز''– ،ت ششعار ''معا ضشد العنصشرية'' ،حيث
سشيعرف ا◊فل مششاركة أافضشل الششباب ا÷زائري Úالذين Áلكون قنوات ناجحة على موقع
ال-ي-وت-ي-وب ‘ ع-دة ف-ئ-ات ه-ي :ال-ف-ك-اه-ة ،السش-لسشÓ-ت ،ا÷م-ال ،اŸوسش-ي-ق-ى ،الرياضشة إا ¤جانب
جائزة ''يوتوبرز العام''.
وسشيتم خÓل ا◊فل تتويج فائز واحد عن كل فئة يحصشل على مكافآات هامة ،فيما سشيكون
’نÎنت من خÓل موقع فتح خصشيصشا للتظاهرة .وتتواصشل عملية التصشويت
التصشويت ع Èا أ
إا ¤غاية  20أاكتوبر ا÷اري ،وتضشم كل فئة  4مششارك Úوهم:
فئة الفكاهة :ريدكسس ،ميسس ششا ،فؤواد بن ،مراد عودية.
فئة ا÷مال :بوتيز ايناسس ،مادموزيل أاسس ،يومي آاب ،أامÒة رياع.
فئة اŸوسشيقى :كر Ëآايت ﬂتار ،واسشت بÒدز ،توت فاين وسشام أام بي ،ميسس ششا.
فئة الرياضشة :جيم أا÷Òي ،سشيد أاحمد بن قرطبي ،بÓل غنيز ،جليل مرازقة.
فئة السشلسشÓت :حنا ليزا÷Òيا’ ،فاماي ،دارنا ششو ،كا‘ حومة.
فئة يوتيوبور العام :ششمسس ودي زاد جوك ،Òزنقة كرازي ،يوسشف زرواطة.

م ــ م

Áكنكم مششاهدة فيديوهات '' الششعب'' على موقع ا÷ريدة أاو على الرابط التا‹:
www.youtube.com/journalechaab

من أإجل إلتطور وŒاوز كل إلعرإقيل وإŸششاكل
إلتي –يط بهم.
أإم-ا رسش-ال-ت-ي ل-ل-مسش-ؤوول Úف-ه-ي أإن ي-دّع-م-وإ إلشش-باب
ل-ت-ق-د Ëإب-دإع-ات-ه-م وأإف-ك-اره-م وي-عطوه كل إلفرصس
إلتي تسشمح له تفج Òطاقاته ،ومن هو غ Òقادر على
–مل إŸسشؤوولية عليه ترك منصشبه.
❊ وهل من إاضشافة؟

عز الدين هجرسشي رئيسس نادي
''إاليكÎوبوتيكسس'':

❊❊ إ÷زإئر بفضشل ششعبها إلذي وقف كرجل وإحد
Œاوزت ك- -ل إÙن وإل -ي -وم ه -ي ت -ع -يشس إ’سش -ت -ق -رإر
وإأ’من ،فبعزÁة إأ’جدإد وإآ’باء وإأ’مهات وإلششباب
” تششييد
وإلششابات –ّققت إلعديد من إŸكاسشب ،و ّ
إŸبا ÊوإŸدإرسس وإŸسشتششفيات ،فأاصشبح لكل موإطن
جزإئري حق إلسشكن ،ووفرت إ◊كومة لششعبها مناصشب
إلششغل ،ولششبابها كل إŸسشاعدإت وإإ’مكانيات إلÓزمة ي -ع -ت Èن -ادي ''إال -ي -كÎوب -وت -ي -كسس'' م-ن أافضش-ل ال-ن-وادي ال-ع-ل-م-ي-ة
إ’‚از مشش -اري -ع -ه-م ل-ي-خ-دم-وإ بÓ-ده-م ’ بÓ-د إل-غ .ÒاŸوجودة على مسشتوى و’ية اŸدية ،يششرف عليه ششباب وطلبة
’يصش-ال خÈت-ه-م
ت -ق -لصشت نسش -ب -ة إل -ب -ط -ال -ة وإل -ه -ج -رة غ Òإلشش -رع-ي-ة ،ج -ام -ع -ي -ون م-ت-خّصش-صش-ون ‘ اÛال ،ي-ط-م-ح-ون إ
مدإرسشنا إلتي هي مسشتقبلنا ومسشتقبل إ÷زإئر كÈنا ومعارفهم ‘ ا÷انب النظري للششباب الهاوي الراغب ‘ التعلم،
فيها وتربينا ‘ أإحضشانها ،وأإطفالنا إليوم يدرسشون ويقدم النادي دوراته ›انا –ت ششعار ''تعلم  -أابدع  -علّم''.
ب -ع -ي -دإ ع -ن مسش -لسش -ل إإ’ضش -رإب -ات إل-ت-ي ك-انت ت-ه-دد
مشش- -وإره- -م إل- -درإسش- -ي ك- -ل ع- -ام ،وح- -ت- -ى إل -ط Ó-ب
إ÷امعيون كانوإ يعانون من منح ضشعيفة ،لكن كل
ه- -ذإ إن- -ت- -ه- -ى ب- -فضش -ل ح -ك -وم -ت -ن -ا إل -ت -ي أإصش -ل -حت
مسش- -تشش- -ف -ي -ات -ن -ا ،ف -ال -دوإء م -ت -وف -ر وح -ت -ى أإبسش -ط كششف رئيسس نادي ““إليكÎوبوتيكسس““ عز إلدين هجرسشي لـ ““إلششعب““ ،أإّن
إإ’مكانيات إلتي  ⁄يتم توفÒها سشابقا أإصشبحت إلنادي يهتم Ãجال إ’لكÎونيك وإلروبوتيك ،تابع ÷معية ““أإقوإسس““ Ÿوإهب
إآ’ن ‘ م- -ت -ن -اول إ÷م -ي -ع ،وه -ذإ ب -فضش -ل إل -وزرإء إلششباب باŸدية ،تأاسّشسس ‘ أإوإخر ششهر جويلية  2017من طرف طلبة وششباب
يهدفون من خÓله إ ¤توف Òأ’عضشائه إلدعم وإŸتابعة ،ونششر إŸعرفة ‘
وإŸسشؤوول Úورئيسس إ÷مهورية خاصشة.
إلوسشط إلششبا Êوإلناششئة حول ميدإن إإ’لكÎونيك وإلروبوتيك وكل ما يتعلق
بهما ،كال›Èة وإŸيكانيك كجانب معنوي ،باإ’ضشافة إ ¤إŸكونات وإلعتاد
إإ’لكÎو ÊإلÓزم كجانب مادي ،من أإجل تطوير مهارإتهم .إ ¤جانب توف Òجو
مناسشب للمهتم Úبهذإ إÛال بتقد Ëإلدعم ‘ إ÷انب إلتطبيقي ،وإبعاد
إلششباب عن إآ’فات إ’جتماعية بتوف Òجو يقضشي فيه وقته فيما ينفع،
ومنح إلفرصس أإيضشا للمتطوع Úإلششباب إŸتمكن ‘ Úلكي يحصشلوإ على
Œربة ‘ إلتعليم ونششر إŸعرفة.
وذكر هجرسشي ،أإّن إلنادي يضشم حوإ‹  15عضشوإ منهم أإسشتاذ جامعي
ودك -ت -ور ‘ إإ’عÓ-م إآ’‹ وم-درب-ون م-ت-ط-وع-ون وطÓ-ب ج-ام-ع-ي-ون،
باإ’ضشافة إ ¤أإبناء إلنادي إلذين يكمن دورهم ‘ تنظيم إلتظاهرإت
وإلنششاطات ،مضشيفا أإّن إلنادي ◊د إلسشاعة يتوإجد فقط على
مسشتوى و’ية إŸدية ،ولكن ‘ إŸسشتقبل ““سشنحاول إنششاء فروع له
بو’يات أإخرى إذإ –صشلنا على إلدعم إŸادي إلكا‘““.
وقال هجرسشي إنّ إلنادي له إسشÎإتيجية عمل ‡يزة وحديثة ‘
تعليم إ’لكÎونيات لطÓبه –ت ششعار ““تعلم ،أإخÎع ،عّلم““ ،حيث
يتخرج إلطالب من تدريبه متقنا ومتمكنا ‘ جميع إ÷وإنب إلتي
يدرسشها بششكل ششامل نظريا وتطبيقيا‡ ،ا Áكنه من إثرإء إلنادي
باخÎإعات وأإفكار جديدة بناء vعلى ما تعلمه ،لتأاتي بعد ذلك
إŸرح -ل-ة إأ’ه-م وه-ي أإن ي-ق-وم ه-ذإ إل-ط-الب ب-ال-ت-ع-ل-ي-م م-ت-ط-وع-ا
Ûموعة جديدة ‘ إلنادي Ÿا ” تدريسشه ليضشمن سشÒورة إلفائدة
وإلتعلم.
وأإششار رئيسس إلنادي أإن إلقائم Úعليه هم ششباب وطلبة جامعيون
يدرسشون ‘ هذه إÛا’ت ،أإرإدوإ أإن يششاركوإ خÈتهم وما تعلموه من
جانب نظري مع إلششباب إلهاوي وإلرإغب ‘ إلتعلم ،معتÈإ أإن إلنادي
هو من أإفضشل إلنوإدي إلعلمية إŸوجودة ‘ و’ية إŸدية Ÿا يقدمه من
دروسس على مدإر إأ’سشبوع ‘ إأ’ردوينو ( ،)ArduinoإلرإسشبÒي باي
( ،)Raspberry Piلغة إل›Èة كوتلن ( ،)Kotlinتدريب تطوير إلوإب
( )webdevelopment trainingودورإت أإخ - -رى م - -ت- -ع- -ددة ودورإت
سش -ت -ن -ط -ل-ق ‘ إŸسش-ت-ق-ب-ل حسشب ح-اج-ة وط-لب إل-ط-ل-ب-ة وم-ن-ه-ا إإ’ل-كÎون-يك
إŸتقدمة ( ،)Advanced Eletronicsإلذكاء إلصشناعي
( ،)ArtificialintellegenceماتÓب ( ،)Matlabمضشيفا أإن إلنادي لقي توإفدإ
كبÒإ حيث قام بتدريب أإك Ìمن  100طالب ‘ إأ’سشابيع إأ’و ¤من تأاسشيسشه ،مؤوكدإ
أإن إلنادي يقدم ◊د إلسشاعة دورإته ›انا مئة باŸئة ،للسشماح بتخرج عدد
أإك Èم-ن إل-ط-ل-ب-ة ‘ إ’ل-كÎون-ي-ات م-ت-م-ك-ن Úوج-ي-دي-ن،
ل -يصش -ب -ح -وإ ف -ي -م -ا ب -ع -د م -درسش-ا م-ت-ط-وع-ا
Ûموعة جديدة فالنادي ـ حسشبه
ـ يسشعى لÎسشيخ قيم نبيلة من
خ Ó- -ل إن - -ت - -اج مشش- -اري- -ع
هادفة للمجتمع Áكن
تصش-ن-يعها وإ’سشتفادة
م -ن -ه -ا ‘ ﬂت-ل-ف
إŸيادين.

هدفنا تكوين وتأاط Òششباب ‘
›ا‹ اإللكÎونيك والروبوتيك
م ــ مغـــــــــــــÓوي

صشفحـــة ششباب بÓدي علـــى الفايــــسس بـــوك :
www.facebook.com/chababbeladi

ﬁليـ ـ ـ ـ ـات
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نظافة اÙيط ..

انششغال دائم للمواطن

ما يرمي من النفايات Œاوز
إامكانـ ــات مؤؤسسسســات ا÷م ـع
تؤزيع أاعداد هائلة من ا◊اويات على األحياء
كلمة العدد

حتى ل يكؤن
وسسطنا منّفرا
جمال أاوكيلي

’ ‚د حرجا ‘ إعادة فتح ملف إلنفايات ‘ مدننا
إلكÈى وضضوإحيها جرإء إلرمي إلعشضوإئي إلذي بلغ
م -دإه وب -درج -ة ’ ت-ط-اق وغ Òم-ق-ب-ول-ة ب-ت-ات-ا وه-ذإ
لنسضان
عندما تتحّول فضضاءإتنا إ ¤أإماكن منّفرة ل إ
عندما يشضاهد ما يحيط به من مناظر مقّززة تطّل
عليه يوميا ‘ شضكل أإكوإم من إأ’كياسس إÎŸإكمة..
ويزدإد إأ’مر سضوإًء عندما يتخلّف أإعوإن إلنظافة ‘
رفعها ‘ إلوقت إŸطلوب لذلك ..و’ تبقى لعدة أإيام

ق -ب -ال -ة إÛم -ع -ات إلسض -ك -ن -ي -ة أ’سض -ب -اب ’ ت-عّ-د و’
–صضى ..تارة إدإرية وتارة أإخرى تعود للمكانات
إŸادية وإلبشضرية.
ويلحظ خلل إآ’ونة إأ’خÒة ،أإن ما يرمى هنا
وه - -ن - -اك Œاوز إŸع - -ق - -ول وأإح - -دث إرب- -اك- -ا ل- -دى
إŸؤوسضسض -ات إŸك-ل-ف-ة ب-إازإل-ة ه-ذه إل-ب-ق-اي-ا إŸن-زل-ي-ة
ن-ظ-رإ ل-ل-ك-م-ي-ات إل-ه-ائ-ل-ة إل-ت-ي أإصض-ب-حت إŸف-رغات
إŸقّننة غ Òقادرة على إسضتقبالها.
وما سض ّ
طرته إ÷هات إŸعنية من برإمج يومية للجمع
أإصضبح غ Òقابل للتطبيق ،نظرإ ◊جم ما يلقى عÈ
إأ’حياء إلقدÁة وإ÷ديدة وحتى باŸناطق إلبعيدة
عن إŸدينة ..إلشضاحنات مطلوب منها أإن “ّر عÈ
كل تلك إلنقاط إŸعنية إن كان ليل أإو نهارإ.
وبالرغم من ﬁاو’ت بعضس إلبلديات قصضد تنظيم
ن -فسض -ه -ا ب -اŒاه ت -وف Òإ◊اوي -ات إل -ب -لسض-ت-ي-ك-ي-ة أإو
إلهيدروليكية (إŸدفونة أإرضضا) وإختيار أإماكن لها
بعيدة عن إلعمارإت ..غ Òأإن إ÷هات إŸسضؤوولة تقّر
ب -أان ه -ذه إل -ن -ف -اي -ات ت -ف -وق إم -ك -ان -ات إŸؤوسضسض-ات
إŸكّلفة با÷مع.

ه -ذإ م -ا دف -ع ب -و’ي -ة إ÷زإئ -ر إ ¤إل -ت -ن -ب -ي-ه إ ¤أإن
إ’مكانيات إŸادية وإلبشضرية عاجزة عن موإجهة
هذإ إلكّم من إلفضضلت إŸلقاة ‘ كل زوإيا إأ’حياء
أإو أإمام إÙلت أإو إŸؤوسضسضات وغÒها.
لذلك ،فإان إŸؤوسضسضات إلـ  ٥إŸكلفة بإادإرة هذإ
إل - -ق - -ط- -اع «إكسضÎإن- -ات»« ،ن- -ات ك- -وم»« ،إي- -رب- -ال»،
«ج -يسض -ي -ت -ال» ،و»أإسض -روت» ⁄ ،تصض -ل إ ¤م -ب -ت -غ-اه-ا
إŸطلوب موعزة ذلك إ ¤مسضؤوولية إŸوإطن وتفشضي
ظاهرة إللمبا’ة كعدم إحÎإم إأ’وقات ‘ إخرإجها
وإلنقاط إّ ıصضصضة لها ،وإلفرز إ’نتقائي ،وتخريب
إ◊اويات ،هذإ كله أإدى إ ¤تأاثر مركز إلردم إلتقني.
وبالتوإزي مع ذلك ⁄ ،تتوقف و’ية إ÷زإئر عند
جار ،وأإصضحاب إŸؤوسضسضات
هذإ إ◊ّد بل أإجÈت إلت ّ
على إ’لتزإم بتوقيت إخرإج إلنفايات وهو إلسضاعة
إلسضادسضة مسضاءً ،وإ’ سضيتعّرضس هؤو’ء إ ¤عقوبات
صضارمة.
وهذإ إلعمل إلتحسضيسضي ليسس ظرفيا بل ‡تد
‘ إل -زم-ن ل-دع-وة إŸوإط-ن وإل-تّ-ج-ار وإأصض-ح-اب
إŸوؤسضسضات إ ¤موإكبة هذإ إŸسضعى إ◊ضضاري

‘ –ق- -ي- -ق إل- -ت -ج -اوب ب Úإ’إدإرة وإل -ف -رد ‘
إÛتمع.
ه-ذه إل-ع-ي-ن-ة ،إŸذك-ورة سض-ال-ف-ا Áك-ن مسض-ح-ه-ا على
باقي إلو’يات إأ’خرى إلتي تعا Êحقا ،من تنامي
ظاهرة إ’نتشضار إلفوضضوي للمفرغات بشضكل ﬂيف
وصض- -ل إ ¤ح- -دود إÙي- -ط إلسض- -ك- -ن -ي ،وإأ’رإضض -ي
إلفلحية وإŸؤوسضسضات إلÎبوية ..ناهيك عن إلتي
أإمام إلعمارإت ’ –رك سضاكنا ..وباأ’سضوإق كذلك ’
يعقل إأن يتمّ بيع إÿضضر وإلفوإكه ،إŸوإد إلغذإئية
وإسض -ع -ة إ’سض -ت -ه -لك ،إأ’سض -م-اك ،إل-ل-ح-وم إ◊م-رإء
لسضف
وإلبيضضاء إأمام إŸزإبل أإو برك إŸياه إآ’سضنة ل أ
هذإ ما نسضجله يوميا ع Èأإسضوإقنا.
ل -ذلك ،ف -إان ه-ذإ إŸل-ف ع-ب-ارة ع-ن ح-ل-ق-ات ت-كّ-م-ل
بعضضها إلبعضس ،فا◊ديث عن غزو إلنفايات يؤودي
حتما إ ¤تناول تبعات هذإ إلوضضع من مسضؤوولية
إŸوإطن ،تشضبع إŸفرغات وإآ’ثار إÎŸتبة عن ذلك
‘ ﬁيطه يضضاف إ ¤قيام إلبعضس من إلناسس بإالقاء
لح-جار
ب-ق-اي-ا م-ن إأ’شض-غ-ال إŸن-زل-ي-ة م-ن أإك-ي-اسس ل -أ
وأإخشضاب قبالة منازل إلسضكان.
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اŸسسؤؤولية اŸشسÎكة

ا◊سس اŸد Êمازال غائبا..

بومرداسس..ز /كمال

–ّول موضسوع البيئة ونظافة اÙيط بو’ية بومرداسس من أاك Èالتحديات التي
تواجه السسلطات اÙلية والقائم Úعلى القطاع بالنظر إا ¤صسعوبة تسسيÒ
ل نقصس مراكز الرسسكلة
ومعا÷ة أاطنان النفايات اŸنزلية والصسلبة يوميا ‘ ظ ّ
واŸفرغات العمومية اŸراقبة ما عدا مركز الردم التقني لقورصسو الذي يعمل
فوق طاقته و ⁄يعد يسستوعب الكميات اŸتزايدة من النفايات ،كما تظلّ حمÓت
التوعية والتحسسيسس بحاجة إا ¤مرافقة قانونية لردع اıالف..Ú
يشستكي اŸواطن البومرداسسي يوميا من انتشسار النفايات اŸنزلية وﬂلفات
’حياء والشسوارع وعجز مؤوسسسسات النظافة ‘ بسسط
’نشسطة التجارية ‘ ا أ
ا أ
نفوذها والتدخل ‘ الوقت اŸناسسب بناء على الÈامج اŸسسطرة لرفع القمامة من
’مكانيات ،حيث
ا◊اويات البÓسستيكية وأاماكن الرمي اŸؤوقتة بسسبب قلة ا إ
تفتقد أاغلب البلديات للوسسائل الضسرورية ،خاصسة النائية منها Ãا فيها شساحنات
جمع و–ويل القمامة نحو اŸفرغات العمومية ومركز الردم.
كما امتدت أازمة النفايات وغياب النظافة إا ¤شسوارع وأاحياء عاصسمة الو’ية
التي تتكّدسس بها يوميا أاكواما من القمامة اŸنزلية والصسحية اŸسستخرجة من
اŸؤوسسسسات ا’سستشسفائية ،ما دفع بالكث Òمن الهيئات وفعاليات اÛتمع اŸد Êإا¤
التدخل وطرق أابواب وا‹ الو’ية ونفسس اŸظهر ينتشسر ‘ ﬂتلف مدن وأاحياء
البلديات ،ما خلق تذمرا كبÒا لدى اŸواطن بسسبب التأاخر ‘ تدخل وأاعوان
’يام مثلما علّق البعضس على هذه القضسية ،ولو أان اŸسسأالة
النظافة أاحيانا يدوم أ
 ⁄تعد مسسؤوولية طرف بعينه بل هي مشسÎكة ب Úا÷ميع Ãا فيها اŸواطن اŸتهم
’خر بالتهاون وعدم التعاون لتسسهيل مهمة أاعوان النظافة وا’سستمرار ‘
هو ا آ
ء ،ثم
عملية الرمي العشسوائي وعدم احÎام أاوقات إاخراج القمامة اÙددة مسسا ً
تÎك ◊الها لعدة أايام رغم الروائح الكريهة اŸنبعثة خاصسة ‘ فصسل الصسيف.
’شسكالية حماية البيئة وتوفﬁ Òيط سسكني
وŸواجهة هذه الوضسعية اŸتأازمة إ
’دنى شسروط ا◊ياة الكرÁة للمواطن ،بادرت مؤوخرا
وصسحي نظيف يسستجيب أ
مؤوسسسسة «مدينة نات» بالتنسسيق مع عدد من الهيئات وفعاليات اÛتمع اŸد Êاإ¤
’رصسفة ع Èالدوائر الكÈى
’حياء وا أ
تنظيم حمÓت تطوعية لتنظيف ا أ
لبومرداسس من أاجل رفع اıلفات وتنظيف اÛاري اŸائية التي كثÒا ما سسببت ‘
’حياء ،ورغم أاهمية اŸبادرة إا’ أانها
كوارث وفيضسانات غمرت الطرقات وا أ
وبحسسب اŸتتبعŸ Úلف البيئة وحماية اÙيط السسكني تبقى غ Òكافية لغياب
ﬂطط عمل شسامل ومسستدام وإاجراءات ردعية من قبل السسلطات العمومية ضسّد
اıالف.Ú
باŸقابل وبهدف رفع نسسبة الوعي البيئي لدى اŸواطن وﬁاولة إادراكه بخطورة
الوضسعية وانعكاسسها السسلبي على الصسحة العمومية ،بادرت أايضسا السسلطات
’عمال التحفيزية لتشسجيع الناشسط ‘ Úالعمل البيئي
الو’ئية إا ¤بعضس ا أ
وحماية اÙيط ،خاصسة لدى ا÷معيات اıتصسة وفعاليات اÛتمع اŸد Êمثلما
عاشسته قبل فÎة بلدية عمال بالتنسسيق مع جمعية «ثافاث» التي تنشسط ‘
اŸيدان ،حيث حظيت بزيارة خاصسة لوا‹ الو’ية للوقوف على طبيعة
’نظف حي أاو
’عÓن عن تخصسيصس جائزة تشسجيعية أ
النشساطات اŸقدمة مع ا إ
’ك Èمن قرى
قرية مثلما قامت به و’ية تيزي وزو على الرغم من أان النسسبة ا أ
بلديات بومرداسس ’ تزال تفتقد إا ¤حاويات لرمي القمامة لتبقى الطبيعة
’شسغال
اŸفتوحة مرتعا لكل أاشسكال النفايات اŸنزلية والصسلبة وحتى ﬂلفات ا أ
م التخلصس منها على أارصسفة الطرقات وحواف الوديان ‘ تعّد صسارخ على
التي يت ّ
’نسسان وا◊ياة ا’يكولوجية ،وبالتا‹ تبقى اŸهمة بحاجة ا› ¤هودات
بيئة ا إ
’مام..
ا÷ميع من أاجل اŸسساهمة ‘ –ريك اŸلف خطوة إا ¤ا أ

يبقى مشسكل كيفية تسسي Òالنفايات اŸنزلية من أاهم ا’نشسغا’ت اŸطروحة ،نتيجة عدة عوامل سساهمت ‘
تفاقمها من أاهمها التعم ÒاŸتزايد والكثافة السسكنية اŸرتفعة والسسلوكات الÓحضسارية لبعضس اŸواطنÚ
التي أاصسبحت السسبب الرئيسسي ‘ إافرازها بكميات هائلة متسسببة ‘ انتشسار ا◊شسرات الضسارة وانبعاث الروائح
” اتخاذها من طرف
الكريهة مشسوهة بذلك اŸنظر ا÷ما‹ للمدن ،يحدث هذا رغم كل ا إ
’جراءات التي ّ
مصسالح الو’ية التي تعمل على ﬁاربة كل النقاط السسوداء التي تشسّوه اŸنظر ا÷ما‹ لعاصسمة البÓد.
اسستطÓع /آاسسيا مني
‰ؤذجا بلدتيي الكالتيؤسس ودا‹ براهيم
وإان كإنت الظإهرة ’ تزال تشسكل انشسغإل بعضس اŸنتخبÚ
ظإهرة جنّدت أ’جلهإ اŸصسإلح الؤ’ئية ﬂتلف اإ’مكإنيإت اÙل ،Úإا’ أان بعضس البلديإت على غرار بلدية الكإليتؤسس
للقضسإء النهإئي عليهإ ،خإصسة ‘ ظّل اأ’خطإر النإجمة عن مثل ودا‹ إابراهيم “ّكنت من إايجإد ا◊ل الفعلي لهذه اأ’زمة بعد
هذه النفإيإت صسحيإ وبيئيإ ،إا’ أان ﬂتلف هذه ا÷هؤد ’ تزال تخصسيصسهإ حإويإت عصسرية جمإلية عإزلة للروائح بسسعة 5
 ⁄تعط النتيجة اŸطلؤبة بإلنظر إا ¤بعضس الظؤاهر اŸسسجلة ،آا’ف ل Îيتم دفنهإ –ت اأ’رضس ،آاليإت عصسرية جإءت لتدارك
خإصسة على مسستؤى اأ’حيإء ا÷ديدة على غرار مإ نشسهده بحي العجز اŸسسجل وﬁإربة ظإهرة ا’نتشسإر العشسؤائي للنفإيإت
بسسة بلدية الشسراقة غرب العإصسمة ،هذا ا◊ي ا÷ديد الذي التي تشسّؤه اÙيط وتضسع حّد لهذه السسلؤكإت وŒعل منهإ
تنعدم فيه حإويإت لرمي النفإيإت مإ يضسطر اŸؤاطن Úإا‰ ¤ؤذجإ رائدا ‘ مؤاجهة مشسإكل النفإيإت وحمإية اÙيط،
وضس -ع أاك -ي -إسس ال -ق-م-إم-ة ع-ل-ى اأ’رضس ،اأ’م-ر ال-ذي ب-إت يشسّ-ؤه حيث يتّم دفنهإ –ت اأ’رضس ‘ ح Úيبقى جزء منهإ على
اŸنظر ا÷مإ‹ لهذا ا◊ي اŸشسيد وفق رؤوية عصسرية.
السسطح .وقد ”ّ أ’جلهإ تخصسيصس شسإحنة هيدروليكية ﬂت ّصسة
وليسس بعيدا عن هذا ا◊ي وبإلضسبط على مسستؤى حي عدل –ؤي على رافعة أاوتؤمإتيكية تقؤم برفع هذه ا◊إويإت من
ببلدية أاو’د فإيت ،حيث يعإ Êسسكإنهإ من ا’نتشسإر الرهيب خلل سسحب الكيسس اŸؤجؤد بداخلهإ وتسسإهم هذه الشسإحنة
للنفإيإت بإلنظر إا ¤غيإب ا◊إويإت ،حيث يعجز السسكإن على ‘ تسسهيل مهمة عمإل التنظيف.
إايجإد اŸكإن اŸنإسسب ا ¤رميهإ ،مإ يضسطرهم ا ¤وضسعهإ
ومن هذا اŸنطلق أابدى عدد من سسكإن العإصسمة ‘ حديث
ع -ل -ى اأ’رضس وه -ي ال -ظ -إه -رة ال -ت-ي ُت-صسّ-ع-ب م-ن م-ه-إم أاع-ؤان مع «الشسعب» عن أامإلهم ‘ تعميم التجربة وبر›ة حإويإت
النظإفة ،حيث يجدونهإ متنإثرة ‘ كل مكإن بعد أان أاصسبحت عصسرية بنفسس اŸؤاصسفإت Ãختلف بلديإت العإصسمة التي
مرتعإ للكلب والقطط اŸتشسّردة.
ت -ع-إ Êم-ن ا’ن-تشس-إر ال-ره-يب ل-ل-ن-ف-إي-إت وال-ع-م-ل ج-إه-دا ع-ل-ى
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حديثة أام قدÁة ،منهإ حيث ت
ت -ن-ظ-ي-ف اÙي-ط ت-راع-ى ف-ي-ه شس-روط وف-رز ال-ن-ف-إي-إت ،وك-ذا
اÿإصس-ة ب-إل-ن-ف-إي-إت،ف-إŸت-جّ-ؤل ع Èشس-ؤارع ال-ع-إصسمة يلحظ اŸكإنسس التي Œؤب اأ’حيإء والشسؤارع ورسسكلتهإ للتؤجه نحؤ
النقصس الكب Òترمي النفإيإت حيث يحتإر اŸتجؤل أاو السسإئح –قيق البعد البيئي وا÷مإ‹ اللئق Ãحيط البلدية.
من إايجإد مكإن يرمي فيه حتى وإان تعلّق اأ’مر بقإرورة مإء أاو
وحتى نتمّكن من –سس Úمسستؤى تنظيف اÙيط وترقية
عصس Òأاو علبة مثلجإت يضسطره إا ¤وضسعهإ على اأ’رضس.
اŸهإرات اŸهنية يتطّلب اأ’مر وفق تصسريحإت عدد من
م
ه
ب
ل
ط
وه -ن -إ سس-ج-ل-ن-إ ‘ تصس-ري-ح ل-ع-دد م-ن اŸؤاط-ن Úم-
اŸؤطن Úرسسكلة أاعؤان النظإفة والرفع من قدراتهم اŸهنية
اÿإصس ب -إع -إدة ال -ن -ظ -ر ‘ ه -ذه اŸعضس -ل -ة ال -ت -ي رغ -م ك-ل بتلقينهم تقنيإت عصسرية ‘ ›إل جمع وعصسرنة اأ’جهزة
ت- -ؤج- -ي- -ه- -إت اŸسس- -ؤؤول Úوع- -ل- -ى رأاسس- -ه -إ وزارة ال -داخ -ل -ي -ة اŸسستعملة ‘ نظإفة اÙيط وجمع وفرز النفإيإت وجعل عؤن
وا÷مإعإت اÙلية والتهيئة العمرانية التي أابرقت مؤؤخرا النظإفة يسسإهم بجدية ‘ عملية جمع وفرز النفإيإت من خلل
ب-ت-ع-ل-ي-م-ة ıت-ل-ف السس-ل-ط-إت ال-ؤ’ئ-ي-ة ع Èال-ق-ط-ر الؤطني تخصسيصس له كل اأ’جهزة العصسرية بذلك.
لتنظيم حملت تنظيف واسسعة من أاجل القضسإء على هذه وتبقى هذه اŸطإلب الكفيلة بتؤفﬁ Òيط بيئ نظيف غÒ
اŸعضسلة ،وهنإ دعإ ﬁدثينإ بضسرورة إاعإدة النظر ‘ الطرق كإفية يقؤل ﬁدثينإ ‘ ظّل السسلؤكإت اللحضسإرية لبعضس
الكفيلة بإسستئصسإلهإ نهإئيإ.
اŸؤاط -ن Úم -ذك -ري -ن ‘ ه -ذا السس-ي-إق ب-إأ’ضس-رار ال-ت-ي أا◊قت
كمإ دعإ ﬁدثينإ بضسرورة تخصسيصس حإويإت على مسستؤى بإ◊إويإت التقليدية القدÁة اŸتمركزة Ãختلف أاحيإء بلديإت
ﬂتلف اأ’روقة والشسؤارع الكÈى من أاجل تنظيم عملية العإصسمة ،حيث تعرضست للحرق والتكسس ،Òكمإ أان السسكإن
ال -رم -ي م -ع ﬁإول -ة ت -ع-م-ي-م ث-ق-إف-ة ت-ن-ظ-ي-ف اÙي-ط ل-دى م-ط-إل-ب-ؤن ب-إحÎام م-ؤاق-يت إاخ-راج ال-ن-ف-إي-إت ب-ع-د ج-م-عهإ ‘
اŸؤاطن ا÷زائري من خلل بر›ة حمإ’ت –سسيسسية أاكيإسس مغلؤقة ووضسعهإ داخل هذه ا◊إويإت وهذا حتى نتمكن
وقؤافل من شسأإنهإ أان تؤعي اŸؤاطن من هذا اÿطر الذي جميعإ من اŸشسإركة ‘ القضسإء على هذه الظإهرة السسلبية التي
يهّدد بيئتنإ ويعطي صسؤرة سسلبية على جمإل مدننإ.
كإن لهإ التأإث Òالسسلبي على اÙيط البيئي لعإصسمة البلد.

أامام العجز بتيبازة

مدير اŸؤوسسسسة العمومية لتسسي Òمراكز الردم التقني لع Úالدفلى:

نسسعى ’نخراط ا÷ميع ‘ عملية حماية الؤسسط اŸعيشسي
ت-تّ-ج-ه إادارة اŸؤوسسسس-ة ال-ع-م-وم-ي-ة ل-تسس-ي Òم-راك-ز ال-ردم ال-ت-ق-ن-ي ب-ع Úالدفلى نحو
–ويل جمع النفايات وفرزها إا ¤مشسروع اسستثماري ،وذلك من خÓل عمليات
ال -ت -ع -اق -د م -ع م -ؤوسسسس -ات ع -م -وم -ي-ة واŸت-ع-ام-ل Úم-ع وك-ال-ة دع-م وتشس-غ-ي-ل الشس-ب-اب
’زيد من  27٠طنا من النفايات يوميا‘ ،
بالو’ية ،خاصسة بعدما فاق اسستقبالها أ
’ول ع -ن إادارة ال -تسس -ي Òب-ت-ط-ب-ي-ق وسس-ائ-ل ال-ردع م-ن ط-رف
وقت ي -أام -ل اŸسس -ؤوول ا أ
البلديات على الرمي العشسوائي ،وهو ما سسيوّفر مداخيل جبائية ÿزينتها ،حسسب
’ول ﬁمد أابو عبد الله.
لقاء سسريع أاجريناه مع مسسؤوولها ا أ
ع Úالدفلى /و.ي .أاعرايبي
رقمإ كبÒا ينبغي التجنّد له من طرف البلدية
ب -ه -دف ع -دم ت -ك-راره ي-ق-ؤل م-دي-ر اŸؤؤسسسس-ة
بحسسب مدير اŸؤؤسسسسة الذي اكتسسب Œربة ال -ذي –ّدث ع -ن ف -إع -ل -ي -ة اÛت-م-ع اŸدÊ
‘ تسسي Òهذه اŸراكز ،فإن معضسلة التفإقم وج-م-ع-ي-إت ال-ب-ي-ئ-ة ال-نإشسطة ميدانيإ بإلقطإع
م - -رت - -ب - -ط - -ة ‘ ع - -دة و’ي - -إت Ãدى –رك وال -ت -ي ل -ه -إ ›إ’ت ال -ت-ح-رك ب-ه-ذا ال-فضس-إء
اÛإلسس البلدية Ÿعإ÷ة الرمي العشسؤائي الؤاسسع عن طريق اللقإء واإ’حتكإك اŸبإشسر
ال -ذي يشس ّ-ك -ل خ -ط -را ع -ل -ى صس -ح-ة اŸؤاط-ن الذي من شسأإنه غرسس ثقإفة اÙإفظة على
ونظإفة اÙيط البيئي الذي يسسعى مسسؤؤو‹ البيئة ونظإفة اÙيط ،حسسبه.
ا÷معإت اÙلية لتؤفÒه Ãنإطقهم ،والذي وعن تعإمل اŸركز الذي أانشسئ سسنة ،2013
أارجعه ذات اŸتحدث إا ¤مسسأإلة انعدام الردع م -ع اŸف -رغ -ت Úال -ع -م -ؤم -ي -ت Úب-ك-ل م-ن عÚ
من طرف اŸصسإلح اŸعنية والبلديإت ،التي ال -دف -ل-ى ال-ت-ي تضس-م  9ب-ل-دي-إت ه-ي ال-عبإدية
ت -ك -ؤن ب -ه -ذا ق -د ضس ّ-ي -عت م-داخ-ي-ل إاضس-إف-ي-ة والعإمرة وع Úبؤيحي واıإطرية وعريب
Ÿي-زان-ي-ت-ه-إ ا÷ب-إئ-ي-ة ،وب-تطبيق هذا اإ’جراء والروينة وبؤراشسد وع Úالدفلى وجليدة والتي
يكؤن اŸنتخبؤن قد أاسسهمؤا بصسفة أاو أاخرى ت -دف -ع بـ  180ط-ن-إ م-ن ال-ن-ف-إي-إت ي-ؤم-يإ نحؤ
‘ نظإفة اŸدينة واÙيط وبإلتإ‹ قّللؤا من اŸركز اŸؤجؤد بحي سسؤايك لتكؤن بلدية
أاخطإر الظإهرة التي دقت نإقؤسس اÿطر ،ع Úالدفلى اأ’و ¤من حيث حجم نفإيإتهإ
‡إ ج- -ع- -ل وزارت -ي ال -داخ -ل -ي -ة وا÷م -إع -إت التي فإقت  90طنإ .أامإ بخصسؤصس مفرغة
اÙلية من جهة وزارة البيئة وتهيئة اإ’قليم ع Úالسسلطإن التي اسستقبلت خلل أايإم حملة
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ت -ت-خ-ذان إاج-راءات ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ن-ظيف  400ط -ن م-ن ال-ن-ف-إي-إت اŸن-زل-ي-ة
اسس -ت -ع-ج-إل-ي-ة ك-ل ال-ؤ’ة ،ك-م-إ ا◊إل ب-ؤ’ي-ت-ن-إ والهإمدة والتي تضسّم  4بلديإت هي خميسس
لشسراف عليهإ ومتإبعتهإ أ’ن حجم  1600مليإنة وسسيدي ÿضسر وبئر ولد خليفة وعÚ
ل إ
طن من النفإيإت التي اسستقبلتهإ اŸفرغإت السسلطإن ،فإن جحم رميهإ فإق  80طنإ يؤميإ،
‘ ظرف يؤم Úمن بلدية ع Úالدفلى يعّد ن -إه-يك ع-ن م-ف-رغ-ة ب-ل-ب-إل وخ-م-يسس م-ل-ي-إن-ة

وجليدة التي تسستقبل النفإيإت الهإمدة ـ يشسÒ
ﬁدثنإ ـ الذي تسسإءل عن دور مكإتب النظإفة
ومؤقفهإ من ظإهرة الرمي العشسؤائي الذي ـ
برأايه ـ له طرق بسسيطة ونإجعة ‘ ﬁإربته
إاذا مإ تؤفرت اإ’رادة ـ يشس Òذات اŸتحدث ـ
ال- -ذي اع -ت Èه -ذا اإ’ج -راء ال -ع -م -ل -ي ضس -م -ن
أاسس-إل-يب ال-ت-حسس-يسس وال-ت-ث-ق-ي-ف ال-ب-ي-ئي الذي
ينطلق مع عدة مؤؤسسسسإت تعليمية وتكؤنية
بحسسب رأايه ،نإهيك عن اÿطإب التؤعؤي
اŸسسجدي الذي اعتمده إامإم مسسجد سسلمإن
ال -ف -إرسس -ي ب -ح -ي ال -ردار رق -م واح -د ب-ب-ل-دي-ة
الشس -ل -ف ،ح -يث ع -ك -ف ع -يسس -ى عسس -ل-ي ع-ل-ى
ت- -ك- -ريسس دروسس خ- -إصس- -ة ب- -إلÎب -ي -ة ال -ب -ي -ئ -ة
واÙإفظة على نظإفة اإ’قليم مدعمإ ذلك
Ãج -م -ؤع-ة م-ن م-ؤاق-ف الصس-ح-إب-ة وال-ع-ل-م-إء
واآ’ي -إت ال -ق -رآان -ي-ة واأ’ح-إديث ال-ن-ب-ؤي-ة‡ ،إ
أاع - -ط - -ى ث - -م - -إره حسسب وق- -ؤف- -ن- -إ اŸي- -داÊ
وتصس -ري -ح -إت السس-ك-إن واŸصس-ل-ؤن ع-ل-ى وج-ه
اÿصس -ؤصس .وه -ي ط-ري-ق-ة ل-ق-يت اسس-ت-حسس-إن
ا÷ميع ليكؤن هذا اŸسسعى النمؤذجي خإرطة
ط -ري -ق Ÿع -إ÷ة ال -ؤضس -ع-ي-ة ال-ت-ي ’ “ت إا¤
دي-ن-ن-إ ا◊ن-ي-ف بصس-ل-ة و’ت-ت-م-إشس-ى م-ع قّ-ي-منإ
وسس -ل -ؤك -ن-إ الÎب-ؤي السس-ل-ي-م ال-ذي ورت-ن-إه م-ن
ت -راث -ن -إ وشس -خصس -ي -ت -ن -إ ،ي-ق-ؤل مÎددون ع-ل-ى
اŸؤؤسسسسة اŸسسجدية بإلشسلف.

الفرز وا’سستثمار خارطة الطريق

أامإ بخصسؤصس اأ’خطإر النإجمة عن اÿلط
ب Úال- -ن- -ف- -إي- -إت ،أاوضس- -ح مسس- -ؤؤول اŸؤؤسسسس -ة
ال-ع-م-ؤم-ي-ة ل-تسس-ي Òم-رك-ز ال-ردم ال-ت-قتي بحي
سس -ؤايك ب -ع Úال -دف -ل -ى ،أان-ه شس-رع ب-إل-ت-نسس-ي-ق
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وال -ت-ع-إق-د م-ع ال-ق-ط-إع الÎب-ؤي واŸؤؤسسسس-إت
اإ’سس -تشس -ف -إئ -ي -ة وم -راك -ز ال -ت -ك -ؤي -ن اŸه -ن -ي
واŸؤؤسسسس -إت الشس -ب-إن-ي-ة ال-ت-ي ل-ه-إ ع-لق-ة م-ع
”
وكإلة دعم وتشسغيل الشسبإب بإلؤ’ية ،حيث ّ
ت -ؤزي -ع  132ح-إوي-ة خ-إصس-ة
ب-إل-ف-رز ل-ل-م-ؤاد ال-ب-لسس-تيكية
وا Èÿوال - -ك - -رط - -ؤن ،ك- -م- -إ
ي -ن-ت-ظ-ر ن-ق-ل ه-ذا ال-ف-رز إا¤
ب - -ي- -ؤت اأ’سس- -ر ع- -ن ط- -ري- -ق
ال-ت-لم-ي-ذ ،ه-ي ع-م-ل-ي-ة مؤؤثر
مبإشسرة ‘ اأ’وليإء والشسبإب
أاثنإء نقل هذه النفإيإت يؤؤكد
ﬁدثنإ.
أام-إ ع-ل-ى مسس-ت-ؤى اŸؤؤسسسس-ة
فقد ”ّ التعإقد مع مسستثمر
ل- -ل- -ق- -ي- -إم ب- -إل- -ف- -رز وط- -ح -ن
النفإيإت البلسستيكية وبيعهإ
Ÿؤؤسسسس -ة ب -إلسس-ط-ي-ف ،ح-يث
Œن -ي م -ؤؤسسسس -ت -ن -إ م-داخ-ي-ل
إاضس-إف-ي-ة تضس-م-ن ال-تسس-ي Òال-ن-إج-ع واسس-ت-غ-لل
اŸسسÎج -ع -إت أاسس -م -دة م-ؤاد –ؤي-ل-ي-ة ي-ق-ؤل
ﬁمد بؤعبد الله ،وطريقة لقيت اسستحسسإن
السسلطإت الؤ’ئية وهذا حفإظإ على دÁؤمية
اŸؤؤسسسس- -ة و“ؤي -ل اإ’ق -تصس -إد .ه -ذا وق -د
شس-ج-ع-ن-إ ال-ؤا‹ خ-إصس-ة ع-ل-ى م-ن-ه-ج-ي-ة العمل
واقتنإء معدات ومؤاد للقضسإء على الروائح
ال- -ت- -ي ت- -ظ- -ه- -ر م -ن ح Úإا ¤آاخ -ر يشس Òذات
اŸسس - -ؤؤول ال - -ذي أاث- -بت ك- -ف- -إءة ‘ ال- -تسس- -يÒ
وم-ع-إ÷ة ال-ن-ف-إي-إت وال-قضس-إء ع-لى خطؤرتهإ
ت -دري -ج -ي -إ إاذا م -إ ل -ق -ي Œإوب -إ م-ع الشس-رك-إء
واŸتعإقدين معه مؤؤسسسسته.

اسستحداث مؤؤسسسسة و’ئية والبداية بـ  3بلديات
’نارة العمومية شسهر أافريل
أاقدمت السسلطات الو’ئية بتيبازة على إانشساء مؤوسسسسة و’ئية تتكّفل بكل ما له صسلة بتسسي Òالنفايات واŸسساحات اÿضسراء وا إ
” الشسروع ‘ مرحلة أاو ¤بالتكفل الشسامل بعاصسمة الو’ية منذ إانشسائها مباشسرة قبل أان تشسمل العملية بلديتي فوكة والدواودة شسهر سسبتمÈ
الفارط بحيث ّ
اŸنصسرم.

اŸفرغــــات
اسستقــطبت
 ١٦٠٠طــن
خــÓل يومÚ
فقـــــــــــط

تيبازة :عÓء ملزي
بإلرغم من كؤن اŸهإم الرئيسسية للمؤؤسسسسة تتضسّمن ثلثة
ف -روع م -ت -ك -إم -ل -ة ت-ع-ن-ى ب-إل-ن-ف-إي-إت ال-عضس-ؤي-ة وال-ه-إم-دة
واŸسسإحإت اÿضسراء وا’نإرة العمؤمية ،ا’ أانّ القإئمÚ
عليهإ أاعطؤا عنإية خإصسة Ÿلف النفإيإت الذي أاضسحى
يشسغل بإل العإم واÿإصس بحيث  ⁄تفلح حملت التنظيف
” تنظيمهإ ع Èعّدة بلديإت من القضسإء
اŸتكّررة التي ّ
على ظإهرة ا’نتشسإر العشسؤائي للنفإيإت ،ومن ثّم فقد
أاقدمت اŸؤؤسسسسة اŸنشسأإة حديثإ على اسستغلل ›مل
ال-ع-ت-إد ال-ذي –ؤز ع-ل-ي-ه ال-ب-ل-دي-إت اŸع-ن-ي-ة واŸسس-تعمل
خصسيصسإ لتصسريف القمإمة مع اصسلح مإ Áكن اصسلحه
واقتنإء معدات ومركبإت جديدة تسسمح بتكفل أامثل بذا
اŸلف بإلبلديإت اŸعنية ،كمإ شسرعت اŸؤؤسسسسة أايضسإ ‘
إاجراء عمليإت تؤظيف متتإلية لغرضس –ضس Òترسسإنة
بشسرية قإدرة على التكيف مع اŸعطيإت ا÷ديدة بحيث
يبلغ عدد العمإل بهإ حإليإ حدود  315عإمل مقإبل 100
ع -إم -ل ‘ ب -إدئ اأ’م -ر ع -ل -ى أان ي -زداد ال -ع -دد ارت -ف -إع -إ
مسس -ت-ق-ب-ل ع-قب ال-ت-ن-ق-ل ا ¤ب-ل-دي-إت ح-ج-ؤط وشس-رشس-إل
وب-ؤسس-م-إع-ي-ل ا›ÈŸة ضس-م-ن أاج-ن-دة اŸؤؤسسسس-ة ’ح-ق-إ،
حسسب م -إ أاف -إدت -ن -إ ب -ه اŸك -ل-ف-ة ب-إ’ع-لم ع-ل-ى مسس-ت-ؤى
اŸؤؤسسسسة جيجلي نؤر الهدى.
وب -إل -ن -ظ -ر ا ¤ك -ؤن م -ل -ف ال -ن -ف-إي-إت ي-ع-ت Èاأ’ك Ìث-ق-ل
وارت -ب -إط -إ ب -إل -ن -م -ط اŸع-يشس-ي ل-ل-م-ؤاط-ن ،ف-ق-د شس-رعت
اŸؤؤسسسس -ة م -ن-ذ ال-ؤه-ل-ة اأ’و ‘ ¤ال-قضس-إء ع-ل-ى ال-ن-ق-إط
“ت معإينتهإ بعإصسمة الؤ’ية إاضسإفة ا¤
السسؤداء التي ّ

اŸسسإهمة الفّعإلة ‘ تنظيف الشسؤاطئ على مدار مؤسسم
ا’صس -ط -ي -إف م -ع ت -ن -ظ-ي-م ح-م-لت –سس-يسس وت-ؤع-ي-ة ‘
اوسسإط اŸصسطإف Úحؤل هذا اŸلف ،بحيث بلغ متؤسسط
النفإيإت اŸنقؤلة يؤميإ من بلدية تيبإزة لؤحدهإ  60طنإ
يؤميإ طيلة شسهرأاوت الذي شسهد قدوم عدد هإئل من
اŸصسطإف ،Úفيمإ قّدر اŸعّدل اليؤمي بـ 51طنإ شسهر
جؤيلية و 45طنإ خلل اأ’شسهر اأ’خرى ‘ ح Úانخفضس
هذا الرقم إا ¤حدود  42طنإ يؤميإ خلل شسهر سسبتمÈ
عقب التمكن من القضسإء على النقإط السسؤداء ‘ ،حÚ
تتّم حإليإ عملية معإينة النقإط السسؤداء الكإئنة بكل من
فؤكة والدواودة لغرضس القضسإء عليهإ قريبإ على غرار مإ
حصسل ببلدية تيبإزة .ومإ يلفت ا’نتبإه هنإ كؤن وسسط
اŸدينة بفؤكة يعّج بنقإط سسؤداء ليسس من السسهل وضسع
حّد لهإ على غرار مؤقع تسسؤيق السسمك وﬁيط اŸركز
الثقإ‘ ومدرسسة ا◊مدانية وغÒهإ.
وم -إه -ؤ ق -إئ -م ب-ب-ل-دي-ة ف-ؤك-ة ’ ي-خ-ت-ف ك-ثÒا ع-ن اŸدن
اأ’خرى التي ’ تزال تعإ Êبدورهإ من هإجسس انتشسإر
النفإيإت بشسكل عشسؤائي بإلنظر ا ¤اسستفحإل ظإهرة
تبإدل التهم مإ ب Úالسسلطإت اÙلية من جهة واŸؤاطن
م -ن ج -ه -ة اخ -رى م-ن ح-يث ت-خ-ل-ي ا÷ه-إت اŸع-ن-ي-ة ع-ن
تصسريف النفإيإت بطريقة منتظمة وتخلي اŸؤاطن عن
ثقإفة التخلي عن قمإمته ‘ اوقإت ّﬁددة ،اأ’مر الذي
زاد من حّدة التنإفر ب Úالطرف ‘ Úظلّ غيإب نشسإط
جمعؤي هإدف يعنى بتسسي Òهذا اŸلف ا◊سسإسس.

اŸؤاطن ’ يأابه با◊مÓت التطؤعية

أاّكدت اŸكلفة بإ’علم Ãؤؤسسسسة نظإفة و’ية تيبإزة،

ع -ل -ى أاّن ج ّ-ل ا◊م -لت اŸن -ظ -م-ة م-ن ط-رف اŸؤؤسسسس-ة
Ãعية شسركإئهإ من اÛتمع اŸد ⁄ Êتشسهد Œإوبإ
مريحإ من طرف سسكإن اأ’حيإء اŸعنية على غرار حي
 140مسسكن بتيبإزة و ولؤ’ عملية اŸتإبعة اŸتؤاصسلة من
طرف اŸؤؤسسسسة وجمعية حمإية اŸسستهلك Ÿإ – ّسسن
ﬁيط هذا ا◊ي ،وهؤ حإل عّدة أاحيإء أاخرى شسهدت
حملة تنظيف واسسعة وفقإ Ÿقتضسيإت العمل التطؤعي،
إا’ أانّ اأ’عضس- -إء ال- -ف- -إع- -ل Úي- -ن- -حصس- -رون ع- -ن -د أاعضس -إء
ا÷معيإت اŸهتمة بإلبيئة وعمل مؤؤسسسسة النظإفة دون أان
يأإبه اŸؤاطن بهذا اأ’مر ،مإ يÎجم انعدام ثقإفة ا◊فإظ
على الييئة لدى اŸؤاطن بشسكل يؤحي بأإّن عملية تنظيف
اÙيط ’ Œدي نفعإ ‘ حإل مإ بقيت الذهنيإت على
ح-إل-ه-إ و ⁄ت-ت-غّ-ي-ر ط-ري-ق-ة ت-ع-إم-ل اŸؤاط-ن م-ع ال-ق-مإمة
واÙيط.
و‘ سسيإق ذي صسلة فقد ن ّ
ظمت اŸؤؤسسسسة حملة –سسيسس
واسسعة ببعضس البلديإت تعنى بطريقة التخلي عن جلؤد
اأ’ضسإحي التي اسسÎجعتهإ اŸؤؤسسسسة خلل يؤمي العيد
و ⁄تÎك على مسستؤى اŸفرغإت الفرعية لفÎات طؤيلة
ع -ل -ى غ-رار م-إ ي-حصس-ل ب-ب-ل-دي-إت أاخ-رى خ-لل السس-ن-ؤات
الفإرطة ،وهي ا÷لؤد التي تخلّف روائح كريهة وتتسسبّب
عإدة ‘ جلب ا◊شسرات والزواحف والكلب والقطط
اŸتشسرّدة ،مع ا’شسإرة ا ¤تسسجيل عملية جمع نفإيإت
ا÷زاري-ن وب-إع-ة ال-ل-ح-ؤم ال-ب-يضس-إء و ل-ت-ي ي-ت-م تصس-ري-ف-ه-إ
Ãعدل ثلث دورات ‘ اأ’سسبؤع ،بإعتبإرهإ ’ تندرج
ضسمن النفإيإت العضسؤية اأ’خرى أ’سسبإب تقنية .ومن
اŸرتقب أان يتمّ Œسسيد نفسس العملية مسستقبل Ãختلف
البلديإت التي سستتكفل بهإ ذات اŸؤؤسسسسة.
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أاولوية السشلطات اÙلية بباتنة

مسضأالة ذهنيات...

ا◊فاظ على صضحة السضكان

لحياء
إاخراج  ١٠٩٩طن إا ¤فضشاءات ا أ

يعت Èملف النظافة من ب Úأاك ÌاŸلفات
لخÒة،
التي أاولتها الدولة اهتماما كبÒا ‘ السشنوات ا أ
ح -يث ج -ع-ل م-ن-ه-ا وا‹ ب-ات-ن-ة ا÷دي-د ع-ب-د اÿال-ق صش-ي-ودة أاو¤
أاول -وي -ات-ه م-ن-ذ ت-نصش-ي-ب-ه ع-ل-ى رأاسس ع-اصش-م-ة الوراسس ،ح-يث ت-ت-واصش-ل
” رفع ما يزيد عن  ١٠٩٩طن من
حملة تنظيف ﬁيط مدينة باتنة .فقد ّ
ﬂت-ل-ف أان-واع ال-ن-ف-اي-ات ،ك-انت م-رم-ي-ة Ãخ-ت-ل-ف أاح-ياء مدينة باتنة وﬁيطها
خاصشة اÙيطة بها وكذا تلك اŸوجودة بالقطب العمرا Êالسشكني حملة بأاجزائه
لسشواق ،وﬂتلف النقاط السشوداء.
الثÓثة وا أ
باتنةŸ :وششي حمزة
” تسشخ Òكل اإلمكانيات اŸادية والبششرية
ّ
ل - -ل - -ع - -م - -ل - -ي - -ة م - -ن ﬂت- -ل- -ف اŸدي- -ري- -ات
واŸؤوسشسشات ،ومششاركة بلديتي باتنة ووادي
الشش -ع -ب -ةÃ ،شش -ارك-ة م-ائ-ة ع-ام-ل وأازي-د م-ن
خمسش Úآالية ،لرفع وششحن النفايات.
كما ششملت حملة رفع القمامة عدة نقاط
سش -وداء أاخ -رى ت -ت -م -ث -ل أاسش -اسش -ا ‘ واد ح-ي
ال-ري-اضش ،وب-عضش ال-ط-رق-ات م-ن-ه-ا ال-ط-ري-ق
ال - -ولئ - -ي اŸؤودي إا ¤م - -رك - -ز م - -ك- -اف- -ح- -ة
السشرطان ،وكّللت عملية إازالة ورفع النفايات
وﬂت-ل-ف اıل-ف-ات م-ن-ذ ان-طÓ-ق-ه-ا ب-رف-ع
 1099طن من النفايات.
وقد ششارك ‘ ا◊ملة التي لقت اسشتحسشانا
واسش-ع-ا ل-دى السش-اك-ن-ة ع-دة ه-ي-ئ-ات ع-مومية
ومديريات تنفيذية على بلديتي باتنة ووادي
الششعبة ،اŸؤوسشسشة العمومية الولئية لتسشيÒ
الردم التقني ،مديرية البيئة ،مديرية البناء
وال -ت -ع -م ،Òم -دي -ري -ة األشش -غ -ال ال-ع-م-وم-ي-ة،
مديرية التجهيزات العمومية ،ديوان الÎقية
والتسشي Òالعقاري أاوبيجي ،مديرية السشكن،
مديرية اŸوارد اŸائيةﬁ ،افظة الغابات
ال -دي -وان ال -وط -ن -ي ل -ل -ت -ط -ه ،Òوم -ؤوسشسش-ات
عمومية هي كوسشيدار ،اŸؤوسشسشة العمومية
للهندسشة الريفية األوراسش.
بدورها بلدية باتنة لوحدها أاكد مسشؤوولها
األول عبد الكر Ëماروك حرصش مصشا◊ه
على مواصشلة برنا›ه الذي أاطلقه من 5
سشنوات للحفاظ على النظافة وحماية البيئة
واÙيط ،حيث يعقد دوريا م Òاجتماعات
مع اصشحاب ششركات رفع القمامة للتأاكيد
ع -ل-ى ضش-رورة اŸت-اب-ع-ة الصش-ارم-ة ل-ع-م-ل ك-ل
الشش -رك -ات اÿاصش-ة ب-رف-ع ال-ق-م-ام-ة و‘ ك-ل
أاح -ي-اء اŸدي-ن-ة وك-ذا السش-ت-م-اع لنشش-غ-الت
أاصش -ح -اب شش -رك -ات رف-ع ال-ق-م-ام-ة اŸن-زل-ي-ة
اÿواصش ،ح - -يث ّ” –دي - -د ت - -وق- -يت رف- -ع
القمامة بداية من السشاعة الثامنة مسشاء من
ك -ل ي -وم ل-ت-ج-نب ال-رف-ع وال-وضش-ع ال-عشش-وائ-ي
للقمامة سشواء من طرف اŸواطن Úأاو من
طرف أاصشحاب ششركات رفع القمامة.
وتتوفر مدينة باتنة لوحدها على  35ششاحنة
رف -ع ق -م -ام -ة م-ن-زل-ي-ة ت-اب-ع-ة ل-ل-خ-واصش و35
ششاحنة أاخرى ملك لبلدية باتنةŒ ،مع يوميا

ال-عشش-رات م-ن األط-ن-ان اÿاصش-ة ب-ال-ق-مامة.
ورغم هاته اÛهودات الكبÒة التي ما فتئ
اÛلسش ال- -ب- -ل -دي ا◊ا‹ ي -ق -وم ب -ه -ا م -ن -ذ
انتخابه ،إال أان واقع النظافة باŸدينة ما
يزال يحتاج Ûهودات أاك Ìيضشيف رئيسش
البلدية خÓل اجتماعه باŸعني.Ú
وق -د أاشش -ار م -اروك إا ¤ق -ي -ام -ه ب -خ -رج -ات
م -ي-دان-ي-ة ل-ي-ل-ي-ة ل-ل-وق-وف ع-ل-ى م-دى ال-ت-زام
أاصش -ح -اب الشش -اح -ن -ات ب -األح -ي -اء السش -ك-ن-ي-ة
اıصشصشة لهم لنقل القمامة ،مششÒا إا¤
رصشد مصشا◊ه ألغلفة مالية ضشخمة تتجاوز
الـ 150مليار سشنتيم لتغي Òالوجه ا÷ما‹
وا◊ضشاري Ÿدينة باتنة ،خاصشة وأاننا على
مقربة من فصشل الصشيف الذي ترتفع فيه
درجات ا◊رارة وتك Ìفيه األوسشاخ ،وطالب
ماروك اŸعني Úبضشرورة الوفاء بإالتزماتهم
اŸتمثلة ‘ جعل بلدية باتنة تتمع بالنظافة
ك-ون ال-ب-ل-دي-ة وف-رت ك-ل اإلم-ك-ان-ي-ات لذلك،
متوعدا إاياهم بدف Îششروط جديد صشارم ما
 ⁄يكونوا ‘ اŸسشتوى اŸطلوب.

 70شضاحنة لنقل القمامة اŸنزلية

ب -دوره السش -ي -د خ -زار ل -زه -ر م -دي-ر اŸال-ي-ة
ببلدية باتنة أاششار إا ¤توف Òالبلدية لكل
اإلمكانيات ÷عل مدينة باتنة ‰وذجية ‘
النظافة وهي ا◊قيقة التي عاششها السشكان
- -Ÿدة  5سش -ن -وات ك-ام-ل-ة م-ن ع-م-ر ال-ع-ه-دة
ا◊الية ،حيث تقوم الششاحنات الـ 70التي
تتوفر عليها البلدية  35منها تابعة للخواصش
ب -ن -ق -ل ال -ق-م-ام-ة اŸن-زل-ي-ة إا ¤م-رك-ز ال-ردم
Ãن-ط-ق-ة ل-ب-ي-ار ب-ل-مÈي-دي ب-ب-ات-ن-ة ،ل-ردم-ه-ا
مقابل 1.4دج للكيلوغرام الواحد ،إاضشافة إا¤
توف ÒغÓف ما‹ كب Òيفوق الـ 600مليون
سشنتيم إلبادة ﬂتلف ا◊ششرات من خÓل
اŸب -ي -دات ال -ت-ي ّت-م اق-ت-ن-اؤوه-ا واسش-ت-غÓ-ل-ه-ا
خ Ó-ل فصش -ل الصش -ي -ف اŸنصش-رم ،ح-يث ي-ت-م
وضشع هاته اŸبيدات ‘ خزانات ﬁ 4ركات
خ-اصش-ة Ãك-اف-ح-ة ا◊شش-رات ت-ت-وف-ر ع-ل-ي-ه-ا
بلدية باتنة ،أاين سشتنطلق العملية قريبا كحل
وق- -ائ -ي ق -ب -ل ان -تشش -ار وظ -ه -ور م -ث -ل ه -ات -ه
ا◊شش -رات الضش -ارة ع -ل -ى غ -رار ال -ن -ام -وسش،
خ -اصش -ة ب -ب -عضش اŸن-اط-ق اŸع-روف-ة ﬁل-ي-ا
كأاوكار كثيفة للحششرات واŸيكروبات ،على
غرار بعضش األودية التي تششّق مدينة باتنة.

ﬂلّفات اÿضضر
والفواكه تغزو
أاحي ـ ـ ـاء بج ـ ـاية

لسشبوعية ببجاية فوضشى ‘
لسشواق ا أ
تششهد ا أ
ظل انتششار ﬂلفات اÿضشر والفواكه ،والتي
لحياء إا ¤مفرغات عششوائية ،وهو
حّولت ا أ
اŸشش--ك--ل ال--ذي أاث--ار اسش--ت--ي--اء السش--ك-ان ال-ذي-ن
ت--خّ--وف--وا م--ن ح--دوث ك--ارث--ة وب--ائ--ي-ة ت-هّ-دد
حياتهم الصشحية.

وضضع حّد لروائح مفرغة ا’بيار

و‘ ن -فسش السش -ي -اق “ت ع -م -ل -ي -ة ت -ن -ظ-ي-ف
اÙور ال - -رئ - -يسش- -ي ال- -ذي ي- -رب- -ط م- -ط- -ار
مصشطفى بن بولعيد وباتنة على مسشافة 40
كلم وذلك Ãششاركة  200عامل من ﬂتلف
ال -ه -ي -ئ -ات واŸدي -ري -ات Áك -ن حصش-ره-ا ‘
م -دي -ري-ة األشش-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة ،م-رك-ز ال-ردم
ال-ت-ق-ن-ي ،م-دي-ري-ة اŸوارد اŸائ-ي-ة ،ال-دي-وان
الوطني للتطه ،ÒاŸؤوسشسشة ا÷هوية للتهيئة
الريفية ،ديوان الÎقية والتسشي Òالعقاري،
وأاسشفرت هذه العملية على رفع حو‹ 100
”
طن من النفايات Ãختلف أانواعها كما ّ
تقليم األششجار على مسشافة  05كلم وŒيÒ
 40منها على مسشتوى الطريق الوطني رقم
 75إا ¤جانب تنظيف ›اري مياه األمطار
على طول  1000م.
Œدر اإلششارة إا ¤أان هذه األششغال كانت
Ãثابة العمل “هيدي للعملية الكÈى التي
أاشش-رفت ع-ل-ي-ه-ا اŸؤوسشسش-ة ا÷ه-وي-ة ل-ل-ت-هيئة
الريفية اŸتمثلة ‘ غرسش على مسشتوى هذا
اÙور من باتنة إا ¤غاية فسشديسش.
ورغم هاته اÛهودات ا÷بّارة التي تبذلها
ﬂت -ل -ف اŸصش -ال -ح إا ¤أان مشش-ك-ل-ة ال-روائ-ح
ال-ك-ري-ه-ة اŸن-ب-ع-ث-ة م-ن اŸف-رغ-ة ال-ع-م-ومية
اŸت -واج -دة Ãن-ط-ق-ة األب-ي-ار Ãدي-ن-ة ب-ات-ن-ة
بجانب الطريق Úالوطني 03 Úو 77تصشنع
ا◊دث ،حيث طالب سشكان وقاطنوا القطب
العمرا Êا÷ديد حملة بأاجزائه الثÓثة وكذا
مسش-ت-ع-م-ل-و ه-ذي-ن ال-ط-ري-ق Úم-ن السش-لطات
اŸعنية التدخل العاجل لوضشع حل لرائحة
ال-ن-ف-اي-ات اŸن-زل-ي-ة اŸن-ب-ع-ث-ة م-ن-ه-ا ت-زام-ن-ا
وح -م -ل -ة وا‹ ب -ات -ن -ة ع -ب -د اÿال -ق صش -ي-ودة
اÿاصش-ة ب-ال-ن-ظ-اف-ة خ-اصش-ة Ãح-ي-ط م-دينة
باتنة،حيث ناششدوه ضشرورة تخصشيصش يوم
إلزالتها أاو على األقل تنظيم عملية توزيع
ه -ات -ه ال -ن -ف -اي-ات وع-دم ح-رق-ه-ا خ-اصش-ة ‘
الفÎة اŸسشائية ،حيث يقوم عمال النظافة
اÿواصش والذين تعاقدت معهم بلدية باتنة
برمي ﬂلفات النفايات بطريقة Œعل من
ان-ت-ق-ال رائ-ح-ت-ه-ا أام-را سش-ه Ó-خصش-وصش-ا م-ع
هبوب الرياح.
وأاششار اŸواطنون إا ¤أان اŸفرغة العمومية
ت -ت -واج -د ب -ال -ق -رب م -ن ج-انب م-رك-ز ال-ردم

وكعّينة يششهد السشوق اليومي الواقع بحي «أاودا‹» Ãدينة
بجاية انتششارا كبÒا للروائح الكريهة التي تنبعث من
القمامات والفضشÓت التي ترمى يوميا ‘ ،منظر مسشيء
يششكله هذا الديكور اŸقزز ،والسشبب أان النظافة غائبة
ب -ه-ذه اŸن-ط-ق-ة ،ح-يث ت-ؤوّث-ر سش-ل-ب-ا ع-ل-ى صش-ح-ة السش-ك-ان
اŸتواجدين بالقرب من هذا السشوق.
و‘ هذا الصشدد ،يقول السشيد «عمارة» قاطن با◊ي:
«تواجد ّﬂلفات اÿضشر والفواكه تعت Èظاهرة غريبة
تفششت ‘ السشنوات األخÒة بششكل ملفت لÓنتباه ،حيث
تهدد صشحة وسشÓمة اŸواطن ،Úباإلضشافة إا ¤انتششار
ا÷رذان وال- -ف- -ئ- -ران ال- -ت- -ي ت- -زاح -م اŸارة ‘ الشش -وارع،
وت-ت-ق-اسش-م ال-ع-يشش م-ع ال-ق-اط-ن Úخ-اصش-ة ال-ق-دÁة م-ن-ها،
ن -ت -ي -ج-ة ت-وف-ر ال-ظ-روف اÓŸئ-م-ة ل-ل-ت-ك-اث-ر ،وه-ذا رغ-م
مواجهتها ومكافحتها بششتى الطرق والوسشائل من قبل
مصشالح النظافة ،غ Òأان اŸششكل ل يزال قائما و‘
حاجة إا ¤تدخل عاجل».
و‘ نفسش السشياق تقول السشيد «‚ية»« :عرفت األسشواق
األسشبوعية بجاية حالة من الفوضشى وسشوء التنظيم ،حيث
تتحول إا ¤مفارغ عششوائية تسشاهم ‘ تششويه اŸنظر

التقني اŸتخ ّصشصش ‘ جمع النفايات وإاعادة
تدويرها ،حيث تسشببت لهم الروائح الكريهة
‘ إاصش -اب -ة ع -دد م -ن -ه -م ب -أام -راضش ج -ل -دي-ة
وحسش -اسش -ي -ة م-ف-رط-ة خ-اصش-ة ل-دى األط-ف-ال
الصشغار وكبار السشن ،حسشب ما أافادوا به.
بدورها مصشالح مديرية البيئة نفت مزاعم
اŸواطن Úمؤوكدة أان اŸفرغة أا‚زت وفق
م-ع-اي Òح-دي-ث-ة ت-ت-م-اشش-ى وط-ب-ي-عة اŸنطقة
ونوعية النفايات وحجمها ،والروائح بعيدة
عن السشكان ول تصشلهم مششÒة إا ¤حرصشها
على عمل هاته اŸفرغة العمومية وغÒها
Ãا يتماششى وششروط السشÓمة البيئية.

تسضجيل عجز كب ‘ ÒاŸفارغ

تواجه عاصشمة األوراسش باتنة عجزا كبÒا
‘ عدد اŸفارغ العمومية بأاغلب بلديات
الولية ،األمر الذي حّول من عديد أاحيائها
ل -فضش -اءات ل -رم -ي ال -ق-م-ام-ة واألوسش-اخ رغ-م
›هودات بعضش البلديات لوضشع حّد لنتششار
القمامة واألوسشاخ ‘ كل مكان كبلدية باتنة.
وأاششارت مصشادر من مديرية البيئة لولية
باتنة على أان هذا العجز مرّده توفرها على
 03مراكز فقط للردم التقني منتششرة عÈ
بلديات باتنة ،ع Úالتوتة وبريكة وتفتقر
للمواصشفات ا◊ديثة بسشبب قدم Œهيزاتها
كما توجد  06مفرغات عمومية مراقبة ،عÈ
ب -ل -دي -ات اŸع -ذر ب -ا÷ه -ة الشش-م-ال-ي-ة ورأاسش
ال-ع-ي-ون ب-ا÷ه-ة الشش-م-ال-ي-ة ال-غ-رب-ية وتيمقاد
با÷هة الششرقية وكذا مروانة با÷هة الغربية
ونقاوسش با÷هة الغربية ا÷نوبية ،وأاريسش
با÷هة ا÷نوبية ل تسشتطيع وحدها مواجهة
ال -ع-دد ال-ك-ب Òم-ن األوسش-اخ وال-ق-م-ام-ة ال-ت-ي
Œمعها البلديات يوميا ،كما أان ﬂلفاتها
أاضش- - -حت ﬁط اسش - -ت - -ي - -اء وشش - -ك - -اوي م - -ن
اŸواط- -ن Úبسش- -بب وصش- -ول -ه -ا إا ¤األوسش -اط
ا◊ضش- -ري- -ة ،خ- -اصش -ة م -ا ت -ع ّ-ل -ق ب -دخ -ان -ه -ا
وروائحها الكريهة بعد ا◊رق ،هاته اŸفارغ
تسشتقبل يوميا نفايات  25بلدية أاخرى‘ ،
ح Úت -رم -ي ال -ب -ل -دي -ات األخ -رى اŸت -ب -ق-ي-ة
واŸق- - -در ع - -دده - -ا بـ 36ب-ل-دي-ة ن-ف-اي-اتها
بالفضشاءات العششوائية وبطريقة فوضشوية ‘
ال - -ودي- -ان وال- -غ- -اب- -ات وح- -ت- -ى اŸسش- -اح- -ات
اÿضشراء والطرقات وكذا مداخل وﬂرج
البلديات.

العام للمدينة ،ول ششك أان اŸتجول ‘ هذه األسشواق
سش -ي Ó-ح-ظ ه-ذه ال-ف-وضش-ى ،وه-و م-ا ي-ت-ط-لب اŸزي-د م-ن
الرقابة من قبل أاعوان مراقبة النوعية وا÷ودة ،فاللحوم
Ãخ -ت -ل -ف أان -واع-ه-ا ت-ع-رضش ‘ ال-ه-واء ال-ط-ل-ق ‘ غ-ي-اب

صش ّ-ن -فت ال ّسش -ل -ط -ات اÙل -ي -ة ب-ولي-ة اŸدي-ة
النّظافة كإاحدى أاولوياتها ‘ ›ال القضشاء
ع -ل -ى ال -ن-ق-اط السش-وداء بـ  64ب-ل-دية ،وبادرت
الدوائر الكبÒة منذ أاسشابيع بتنظيم حمÓت
واسشعة النطاق مسشت األحياء ا◊ضشرية والششبه
حضشرية Ÿواكبة أابعاد اÿطة التي اقÎحتها
ال -ولي -ة ،وق -د ل -ق -يت ه-ذه ال-ه-ب-ة اسش-ت-حسش-ان-ا
وŒاوب- -ا ك- -بÒا ل -دى اŸواط -ن ÚواŸت -ت -ب -عÚ
للششأان البيئي من جمعيات ومتطوع ،Úغ Òأان
ذلك اصش -ط -دم ب -ب -عضش ال -تصش -رف -ات ك -ال-رم-ي
العششوائي للقمامة خارج األطر والفضشاءات
اÙددة سشلفا من طرف البلديات أاو حرق
ال-ن-ف-اي-ات وال-ق-م-ام-ة بـأام-اكن التفريغ وŒميع
الفضشÓت ،مثلما هو ا◊ال منذ سشنوات عند
ﬂرج ب -ل -دي -ة وام -ري ن -ح -و ب-ل-دي-ة ح-ن-اشش-ة ،
وب-اŸف-رغ-ة ال-ع-م-وم-ي-ة بطريق خميسش مليانة
Ÿا ل -ذلك م -ن أاخ -ط -ار صش -ح -ي -ة ع -ل -ى ح -ي -اة
اإلنسشان وا◊يوان وا÷انب ا÷ما‹ للمحيط
جراء تصشاعد دخان قاتل أامام مرأاى ا÷ميع.
يعت Èعبد اŸالك سشÓمة اŸنسشق الولئي
–Óاد العام للتجار وا◊رفي Úا÷زائريÚ
ل إ
بهذه الولية ،بأان هناك جهود للقضشاء على
النقاط السشوداء اŸنتهكة للمحيط بعاصشمة
ال -ولي -ة ،غ Òأان مشش -ك -ل -ة ال -ت-ح-ك-م ‘ تسش-يÒ
القمامة حسشبه تبقى مرتبطة أاسشاسشا بتنظيف
العقول وتغي ÒاألفكارÃ ،ا يسشتوجب حتمية
الشش- -روع ‘ ت- -وق- -ي- -ع غ- -رام- -ات م- -ال -ي -ة ضش -د
اıال -ف Úل -ل -ت -ع -ل -ي -م -ات وال-ت-داب Òاÿاصش-ة
بتحديد أاوقات الرمي التي تقررها السشلطات
اÙل -ي -ة ب -اŸدي -ن -ة ،داع -ي -ا ‘ ه -ذا الصش -دد
اŸسش -ؤوول Úوب-خ-اصش-ة اŸن-ت-خ-ب Úإا ¤ضش-رورة
مضشاعفة وضشع ا◊اويات مع وجوب متابعتها،
واألخذ بع Úاإلعتبار فكرة تخصشيصش حاويات
لكل صشنف من القمامة والفضشÓت ،كالتفرقة
ÓسشÎجاع
ب Úما هو قمامة صشلبة غ Òقابلة ل إ
والكرتون والورق الذي Áكن إاعادة اسشتعماله،
ّﬁم  Ó- - - - -ج - - - - -زءا م - - - - -ن مسش - - - - -ؤوول - - - - -ي- - - - -ة
الفوضشى والتسشيب ‘ الرمي العششوائي إا ¤كل
األطراف بسشبب غياب عامل اإلنضشباط عند
عموم الناسش ،حاثّا على ضشرورة ترششيد عملية
اإلسشتهÓك.
يرى الطاهر حميدي رئيسش بلدية سشيدي
ن -ع -م-ان ب-أاّن ال-ن-ظ-اف-ة ه-ي ع-ب-ارة ع-ن سش-ل-وك
حضشاري ،معتÈا بأان هذه السشياسشة اŸنتهجة
يجب أان يعاد النظر فيها بكل اŸقاييسش ألنها
إا ¤جانب ضشرورة فرضش سشلطان القانون حتى
ت- -ن- -ج -ح م -ث -ل ه -ذه اŸب -ادرات ،ف -ي -م -ا ذهب
الدكتور عادل بلقاسشم من جامعة يحيى فارسش
بنظرة اŸتفائل قائ ‘« :Óحقيقة األمر وبعد
ه -ذه ا◊م Ó-ت ي -ب -دو أان مسش -ع -ى السش -ل -ط-ات
اÙلية عمل على تششكيل وعي لدى اŸواطن
ن -ح -و ﬁي -ط -ه ‡ا ي -ت -ط -لب مضش-اع-ف-ة ه-ذه
ا◊مÓت بطريقة مدروسشة ،مع تدعيم ÷ان
األحياء ببناء مفرغات عمومية مثلما حدث
ببعضش األحياء التي تطوع ششبابها ‘ تزيÚ
اÙيط ،قابلته عمليات تششه ÒكبÒة عÈ
الفايسشبوك ،حيث أابانت مثل هذه األعمال
مدى قابلية أابناء الششعب للتنافسش الششريف
ÿدمة بÓدهم» ،مطالبا من هذه السشلطات
اÙل -ي -ة إاع -ادة ت -ن-ظ-ي-م م-ث-ل ه-ذه ا◊مÓ-ت
التطوعية بإاششراك فعاليات اÛتمع اŸدÊ
بطريقة مدروسشة ل تعتمد على رفع القمامة
فقط».
اŸدية :ع ــ علياÊ

مقاييسش النظافة والصشحة اŸعمول بها».
أام -ا «صش -ال -ح» ف -ي -ق -ول ب -دوره« :وسش -بب ه -ذه ال -ن -ق-ائصش
اŸسش -ج -ل -ة ع -ل -ى مسش -ت-وى أاسش-واق-ن-ا ع-دم وضش-ع ﬂط-ط
تنظيمي ﬁكم ،يتو ¤حل اŸششاكل اŸطروحة من خÓل
ف-رضش إاط-ار ق-ان-و Êي-ل-ت-زم ب-ه ال-ت-ج-ار أاث-ن-اء ‡ارسش-ت-ه-م
للنششاط التجاري األسشبوعي ،لتفادي أاي انعكاسشات سشلبية
على اÙيط والصشحة العامة ،وتفادي كذلك تأازم الوضشع
بششكل قد يؤودي إا ¤اختÓل النظام ،خاصشة مع انتششار
ال-ظ-اه-رة ك-ال-ف-ط-ري-ات خÓ-ل السش-ن-وات األخÒة ،وع-ل-ي-ه
يطلب ل بّد من تطبيق القانون على جميع اıالف،Ú
وعلى ا÷هات اŸعنية أان تتخذ إاجراءات تقضشي على
هذه اŸششكلة نهائيا.
وتكليف عمال النظافة القيام Ãهامها على أاكمل وجه،
والتعجيل ‘ رفع ﬂلفات األسشواق والتي غيّرت الوجه
ا◊ق -ي -ق -ي ل -ل -م-ن-ط-ق-ة ،سش-ي-م-ا وأان ان-تشش-اره-ا ا‚ر ع-ن-ه
اإلصشابة بأامراضش ﬂتلفة وأاوبئة خطÒة ‘ ،ظل غياب
ال -ث -ق -اف -ة ال -ب -ي-ئ-ي-ة وه-و م-ا ي-ن-ع-كسش سش-ل-ب-ا ع-ل-ى ن-ظ-اف-ة
اŸدينة».
بجاية :بن النوي توهامي

ﬁلي ـ ـ ـ ـ ـ ـات
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‚اح Œربة الفرز اإ’نتقائي للنّفايات بـ  3أاحياء

مبادرات ﬁتششمة ’ ترتقي
اإ ¤التطلعات بجيجل

15

تراهن مديرية البيئة لو’ية سشيدي بلعباسس
ق-ررت مصص-ال-ح م-دي-ري-ة ال-ب-ي-ئ-ة  ‘ ،إاط-ار ع-م-ل-ي-ة ح-ف-ظ ال-نظافة العمومية وجمع
على ﬂطّطها اإ’يكولوجي الذي ” وضشعه
ال-ن-ف-اي-ات ،ب-اŸشص-ارك-ة ‘ ا◊م-ل-ة ال-ت-ط-وع-ي-ة ل-ت-ن-ظ-ي-ف وت-ه-ي-ئ-ة اŸدخ-ل الشص-رق-ي
،
وفق معاي Òمدروسشة Ÿعا÷ة اŸلف البيئي
للمدينة جيجل على مسصتوى الطريق الوطني رقم»  ،»43وأاشصرفت عليها مصصالح
حيث يعتمد على ثÓثة جوانب هامة ،بداية
لشص-غال العمومية،
دائ-رة وب-ل-دي-ة ج-ي-ج-ل ‘ب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع ك-ل م-ن م-دي-ري-ة ال-ري ،ا أ
ب-ال-تسش-ي Òاأ’م-ث-ل ل-ل-ن-ف-ايات اŸنزلية وترسشيخ
النشصاط الجتماعي والوكالة الوطنية للتطه ،Òمصصالح الغابات وأاعوان ا÷زائر
،
م-ب-دأا ال-ف-رز اإ’ن-ت-ق-ائ-ي ان-طÓ-ق-ا من اأ’سشرة
ل‚احها.
البيضصاء واÿواصص ” ،تخصصيصص  05شصاحنات إ
نظافة اŸدينة والقضشاء على النقاط السشوداء
حيث ” تنظيف اŸسشالك واÛاري اŸائية التخلصس منها نهائيا ،كما “ت عملية طÓء
اŸن -تشش -رة ع Èاأ’ح -ي -اء ،وك -ذا إاي -ج-اد ح-ل-ول
وتقليم اأ’ششجار ،وحسشب القائم Úعلى العملية اŸصش -ال -ح ال -داخ -ل -ي-ة ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع مÎبصش-ي
نهائية Ÿششكل اŸفارغ العششوائية.
ف-ان ه-ذه ا◊م-ل-ة ال-ت-ط-وع-ي-ة ل-ت-ن-ظ-يف وتهيئة التكوين اŸهني ،فيما انطلقت عملية إاصشÓح
تشش Òآاخر اإ’حصشائيات اŸسشتقاة من مديرية
اŸدخل الششرقي للمدينة جيجل سشتسشتمر طيلة اÙرقة الثانية والتي سشتدخل حيز التششغيل
البيئة ،إا ¤جمع حوا‹  500طن من النفايات
ق-ري-ب-ا ل-ل-قضش-اء ن-ه-ائ-ي-ا ع-ل-ى مشش-ك-ل ال-ن-ف-ايات
اأ’يام اŸقبلة.
اŸنزلية يوميا ،منها أازيد من  200طن تلفظها
وت -ع -م -ل السش -ل -ط-ات ال-و’ئ-ي-ة إا ¤انشش-اء ه-ي-ئ-ة الصش-ح-ي-ة اÿطÒة ،وا◊م-ل-ة ال-ت-ط-وع-ي-ة ه-ذه،
مدينة سشيدي بلعباسس لوحدها ،وهي الكمية
جديدة لرفع النفايات اŸنزلية ،ع Èإانششاء فرع بحسشب القائم Úعليها ،تكملة للتداب Òالتي
التي توجه أاجزاء كبÒة منها إا ¤مراكز الردم
تابع Ÿؤوسشسشة الردم التقني للنفايات Ãدينة اتخذت إ’عادة ا’عتبار لعدة مصشالح وتنظيم
ال -ت -ق -ن -ي ل -ل-ن-ف-اي-ات ال-ثÓ-ث ب-ك-ل م-ن سش-ي-دي
Óشش -راف ع -ل -ى تسش -ي Òال -ن -ف -اي -ات مصش -ل -ح -ة ا’سش -ت -ع -ج -ا’ت ،و–سش Úال-وج-ب-ات
ج- -ي -ج -ل ،ل  -إ
ب -ل -ع -ب -اسس ،تÓ-غ وب-ن عشش-ي-ب-ة الشش-ي-ل-ي-ة ،وه-ي
اŸنزلية ،ولتحقيق هذا اŸسشعى ،فعملية نقل الغذائية للمرضشى وتنظيم العمليات ا÷راحية
اŸراك -ز ال -ت-ي ’ت-زال ت-ع-ا Êع-دي-د اŸشش-اك-ل
العتاد و العامل Úمتواصشلة ‘ إاطار النظافة ا›ÈŸة .كما باششر حينها عمال اŸؤوسشسشة
بسشبب صشعوبات عمليات الفرز ،اأ’مر الذي
ببلدية جيجل ،لتصشبح –ت إاششراف مؤوسشسشة العمومية للصشحة ا÷وارية بجيملةÃ ،ششاركة
دفع بالقائم Úعلى القطاع إا ¤إاطÓق عديد
الردم التقني ،الذي Áكن –قيقه من الناحية ﬂتلف ا’سشÓك ،وكذا عناصشر من اÛتمع
التجارب اÿاصشة بالفرز اإ’نتقائي للنفايات
بعدد من اأ’حياء ،حيث ‚حت العملية ‘ خÓل إاطÓق مششروع ‘ هذا اÛال باŸركز العششوائية بهدف القضشاء عليها Ÿا تششكله من القانونية  ،بتو‹ مؤوسشسشة الردم التقني مهمة اŸد ،Êحملة تنظيف واسشعة لهياكل اŸؤوسشسشة
ثÓ- -ث- -ة أاح- -ي- -اء ب- -ك- -ل م- -ن ح -ي  314مسشكن الردم التقني وعلى يد عمال اŸركز –ت خطر على البيئة والصشحة العمومية على حد رفع القمامة اŸنزلية ،و‘ انتظار ا’نتهاء من Ãسش- -اع- -دة مصش- -ال -ح ال -ب -ل -دي -ة ال -ت -ي زودت -ه -م
بالروششي ،حي Úآاخرين بسشيدي ا÷ي ‘ ‹Óإاششراف وفد بلجيكي ﬂتصس ‘ ›ال تسشي Òسشواء ،ومن ذلك اŸفرغة العششوائية بقرية اإ’جراءات اإ’دارية ،سشيتم توسشيعها ‘ القريب بصشهاريج اŸياه ،وقد كانت البداية من العيادة
النفايات.
تنزارة ،مفرغة بلدية سشفيزف ششرق الو’ية ال -ع -اج -ل عﬂ Èت -ل -ف م -راك -ز ال -ردم ال-ت-ق-ن-ي اŸتعددة اÿدمات بتاكسشنة حيث ” تنظيف
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انتششار ا◊ششرات والروائح الكريهة ،يؤوثر سشلبا اÿدمات بالششقفة اين انتهت عملية التنظيف
ت -ك -ون أاو ¤خ -ط -وات ه -ذه ال-ت-ج-رب-ة ب-ت-ث-م Úالنفايات اŸنزلية.
ع -ل -ى اŸرضش -ى وع-م-ال اŸسش-تشش-ف-ى ،ح-يث ” والتهيئة .وراهنت السشلطات اÙلية بجيجل
النفايات العضشوية ،و–ويلها إا ¤سشماد من ك- -م -ا Œري ح -ال -ي -ا دراسش -ة مشش -ك -ل اŸف -ارغ
سصيدي بلعباسص :غ ــ شصعدو
على اسشتقطاب اŸصشطاف Úبتوف Òاإ’مكانيات
ومباششرة حمÓت نظافة الششواطئ حتى تكون
على أاحسشن حلة لتحتضشن جموع اŸصشطافÚ
م- -ن ك- -ل ج- -ه- -ات ال- -وط- -ن ،وب- -اأ’خصس ا÷ه- -ة
الششرقية منه ،وذلك لتدارك النقاط السشوداء
ب -اŸواسش -م الصش -ي -ف -ي -ة اŸاضش -ي -ة ،ح-يث ق-امت
مصش -ال -ح ال -نشش -اط ا’ج -ت-م-اع-ي ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع
ا÷هات اŸعنية ،بحملة تنظيف واسشعة لششاطئ
أافتيسس ببلدية العوانة غرب الو’ية  ،بإازالة ما
يفوق  1.5طن من النفايات البÓسشتيكية ،والتي
تعد و’ية تيارت من الو’يات الشّشاسشعة وذات التضشاريسس
ت- -دخ- -ل ‘ إاط- -ار إاع- -ادة ا’ع -ت -ب -ار ل -ع -دد م -ن
‡ا أاّدى إا ¤صشعوبة التحكم ‘ بعضس
الشش- -واط- -ئ ع- -ل- -ى مسش- -ت- -وى ال- -و’ي -ة ،وأاوضش -ح
اŸتششّعبة والوعرةّ ،
العقبات فيما يخصس رمي النفايات ،و’ سشيما دائرتي فرندة
القائم Úعلى العملية « أان العملية من ششأانها
وقصشر الششÓلة غ Òأاّنه ومنذ سشنت Úتقريبا قّرر وا‹ الو’ية
ال -قضش -اء ع -ل -ى اأ’وسش -اخ ال -ت -ي ت -ع -رف-ه-ا ب-عضس
السش -ي -د ب -ن ت-وات-ي ع-ب-د السشÓ-م تسش-ط Òب-رن-ام-ج اسش-ت-ع-ج-ا‹
الشش- -واط- -ئ ،ح- -يث مسشت ال -ع -م -ل -ي -ة مسش -اح -ة
للوقوف على اŸششاكل التي تواجه تنظيف اÙيط ،حيث
إاجمالية تقدر بـ  49أالف م ÎمربعÃ ،ششاركة
أاعطى أاوامر لرؤوسشاء البلديات للتكفل التام بنظافة اÙيط
ح- - -وا‹  120ف- -ردا م -ن ال -ورشش -ات ال -ت -اب -ع -ة
تششّوه اŸنظر بعاصشمة الو’ية تيارت ،والتي أاصشبحت تسشر اسشتحسشن اŸواطنون الذين التقينا ببعضشهم العملية ،طالبÚ
واÙاف -ظ -ة ع-ل-ى ال-ب-ي-ئ-ة ،وأام-ر ب-تسش-خ Òج-م-ي-ع ام-ك-ان-ي-ات
Ÿؤوسشسش -ات ا÷زائ -ر ال -ب -يضش -اء ،و ك-ذا مصش-ال-ح
ال-ن-اظ-ري-ن .وق-د اع-تÈت ال-ع-م-ل-ي-ة اأ’ك‚ Ìاح-ا ك-ون ج-م-ي-ع تكرارها دوريا حتى ’ تبقى القمامات ﬁصشورة على أاعوان
ا÷ماعات اÙلية لتطه Òالنقاط السشوداء التي كانت تششوه
البلدية بتخصشيصس الوسشائل اŸادية اŸمكنة».
أاطياف اÛتمع ششارك فيها وحتى السشلطات اÙلية رغم أان النظافة ،وقد اسشتعادت مدينة تيارت جمالها وسشط اŸدينة
اŸنظر العام ،وقام بزيارات فجائية للبلديات للوقوف على
ك -م-ا خصشصشت السش-ل-ط-ات ال-و’ئ-ي-ة خÓ-ل ه-ذا
ال -ي -وم تصش -ادف م -ع ع -ط -ل -ة ا’سش -ب -وع ،ح -يث ” رف -ع ج-م-ي-ع وا’ح -ي -اء اÛاورة ،وت -ب -ق-ى ب-عضس ال-ن-ق-اط السش-وداء ب-ب-عضس
م -دى ت-ط-ب-ي-ق ال-ت-ع-ل-ي-م-ات ،وع-ل-ى إاث-ره-ا ت-وب-ي-خ ال-ع-دي-د م-ن
اŸوسشم الصشيفي 97 ،مششروعا ‘ إاطار ا÷زائر
القمامات.
البلديات التي ’ تتوفر على آاليات كبÒة أاو البلديات التي تبعد
اŸسشؤوول Úجراء تقصشÒهم ‘ نظافة اÙيط ،والذين قال
ال-ب-يضش-اء ل-ل-ب-ل-دي-ات السش-احلية ،تضشمن مششاركة
وسشاهمت دار البيئة بقسشط كبÒة ‘ توعية اŸواطن Úمن عن مراكز الردم والنفايات.
عنه ‘ العديد من اŸرات بأانه الوجه ا◊قيقي أ’ي منتخب
 776عامل نظافة ع Èششواطئ  8بلديات ،على
خÓل تكوين مسس جميع ششرائح اÛتمع ،وتوعيتهم حول
دائ-م-ا حسشب السش-ي-د كصش-ار اح-م-د ،ف-إاّن ع-م-ل-ي-ات ال-ن-ظ-افة
أاو مسشؤوول.
غرار  27ورششة Ãدينة جيجل ،و 14مششروعا
ﬂاطر تلوث البيئة سشواء من حيث الضشرر با’نسشان كإاصشابته التطوعية الدورية أاتت أاكلها من خÓل اŸظهر الذي أاصشبح
جهنا إا ¤دار البيئة بتيارت
للحديث عن النظافة واÙيط ،تو
بالعوانة ،حيث ” تقسشيم عدد اŸششاريع حسشب
ّ
باأ’مراضس أاو من خÓل تششويه اÙيط ،وحتى بنايتها التي يسشود اŸدن والبلديات ،وبفضشل توجيهات وا‹ الو’ية فإان
والتي يديرها السشيد كصشار احمد ،وهو عنصشر ناششط ‘
عدد الششواطئ اŸوجودة بكل بلدية ،واŸسشاحة
زرن -اه -ا ت -ع -د –ف -ة ‘ ا÷م -ال اŸع -م -اري وح -ت -ى اŸدخ-ل ا÷ميع ملتزم بتنفيذ برنامج النظافة والبيئة ،وطالب ﬁدثنا
›ال البيئة ،والذي يف ّضشل العمل اŸيدا Êعلى اŸكتبي.
الواجب تغطيتها لضشمان توف Òششروط نظافة
الرئيسس يسشر الناظر قبل الولوج إاليه .أاما بداخل اŸقر فإان اŸواطن ÚاŸسشاهمة ‘ نظافة أاحيائهم من خÓل تسشهيل
السشيد كصشار احمد مدير دار البيئة بتيارت ،اعÎف بوجود
جيدة ع Èالنقاط اŸسشتهدفة.
م -ع -ارضس الصش -ور ıت -ل -ف ال -نشش -اط -ات ي -ع-رف زائ-ره Ãدى عملية مرور اŸكلف Úبرفع النفايات ،واحÎام أاوقات رميها
قرابة  50نقطة سشوداء ببلديات و’ية تيارت الـ  42كانت تششوه
ورغم من اŸبادرات التي قامت بها اإ’دارة
اهتمام اŸششرف Úعليه ،وبأاّنه داخل إا ¤بسشتان متنقل وليسس ووضشعها داخل ا◊اويات اŸسشخرة لذلك.
اÙيط سشابقا ،ومن بينها أاحياء كارمان 500 ،مسشكن وبوعزة
وا÷معيات اŸهتمة بالششأان البيئي ،ا’ ان ذلك
ا ¤دار ل-ل-ب-ي-ئ-ة ،وال-دل-ي-ل اسش-ت-ق-ال اŸك-ل-ف ب-ال-ب-وابة بÎحاب وحسشب مدير البيئة السشيد كصشار دائما ،فإاّن عمليات النظافة
ب -ال -ق -رب م -ن م -ت -وسش -ط -ة ايت ع -م -ران وغÒه-ا م-ن اأ’ح-ي-اء
يبقى بعيد اŸنال فالعديد من البلديات يششتكي
‡تميز قبل الكششف عن هويتنا.
التطوعية لن تتوقف ،وسشتسشتأانف ‘ ا’يام اŸقبلة وعلى
ال-ق-دÁة ،وب-فضش-ل تضش-اف-ر ا÷ه-ود وال-ت-وع-ي-ة اسش-ت-ط-ع-ن-ا ك-ما
قاطنيها من كÌة اأ’وسشاخ والقمامة والفضشÓت
أاطلعنا السشيد كصشار احمد مدير دار البيئة على نششاطات اŸواط-ن Úوأاب-ن-ائ-ه-م ا’سش-ت-ع-داد ل-ت-ك-رار ال-ع-م-ليات و’ سشيما
قال رفقة جميع الششركاء أان نعيد لتيارت هيبتها البيئية،
‘ مناطق كثÒة ،وخاصشة منها اأ’حياء الششعبية
تÓميذ اŸؤوسشسشات الÎبوية ع Èبلديات ودوائر الو’ية ،وعلى داخل اأ’حياء .وعن دار البيئة التي تسشتقطب جميع ا÷معيات
وأاصشبحت نظيفة اŸنظر رغم أانه ’ تزال هناك بعضس النقاط
واأ’ك Ìكثافة سشكانية ،على غرار مدينة اŸيلية
صشور لتÓميذ وهم يقومون بتنظيف مؤوسشسشاتهم وأاحيائهم ،الفاعلية ‘ ›ال نظافة اÙيط واÙافظة على البيئة،
التي –تاج إا ¤إاعادة تنظيف ،وكانت العملية الكÈى التي
على سشبيل اŸثل حيث تسشجل ظاهرة انتششار
وعلى اŸؤوسشسشات التي نالت جوائز و–فيزات نظ Òتفانيها وهي مؤوسشسشة تكوينية و–سشيسشية وتوعوية للمحافظة على
نّ
ظمت –ت إاششراف اŸفتشس الو’ئي للو’ية بأامر من وزارة
ال -ق-اذورات ‘ ا’ح-ي-اء اŸع-زول-ة ب-اÿصش-وصس،
‘ اÙافظة على نظافة اÙيط ،وحتى تدوين نششريات نظافة اÙيط ،وتعمل Œاريا مع اŸؤوسشسشات ا’قتصشادية،
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إاضش -اف -ة ا ¤ان-تشش-ار ال-روائ-ح ال-ك-ري-ه-ة وت-ك-اث-ر
ّ
و›Óت ت -ه-ت-م ب-ال-ب-ي-ئ-ة ،ح-يث ن-الت ع-دة م-دارسس ب-ب-ل-دي-ات وتسشتقطب اÛتمع اŸد Êمن أاجل صشالح النظافة والبيئة،
‡ا أادى باŸواطن Úإا¤
،
ف
ي
ظ
ن
ي
ح
ن
ش
س
ح
أ
’
ة
ي
ز
ي
ف
–
ز
ئ
ا
و
ج
حششرة الناموسس بششكل رهيب ‘ بعضس ا’حياء.
ّ
عديدة جوائز ،وقد قامت دار البيئة مؤوخرا بتجهيز مؤوسشسشات وتواجدها داخل الوسشط اŸدرسشي دوريا من خÓل ‡ثليها
اŸسشاهمة ‘ التطوع لنظافة اأ’حياء ،وأاصشبحت سشنة حميدة
وق -د ط -الب اŸواط -ن -ون السش -ل -ط -ات اÙل -ي -ة
تربوية بوسشائل وحواسشيب ونششريات لتحفيز تÓمذتها على الذين يششرفون على تلق ÚاŸواد اÿضشراء و تكوين رؤوسشاء
ت -ت-كّ-رر ك-ل ن-ه-اي-ة أاسش-ب-وع ،ويشش-ارك ف-ي-ه-ا اأ’ط-ف-ال وتÓ-م-ي-ذ
بضشرورة اتخاذ اإ’جراءات الÓزمة للقضشاء على
القيام Ãبادرات من أاجل اÙافظة على نظافة اÙيط.
النوادي اÿضشراء .وقد أاّدت هذه اأ’عمال حسشب السشيد كصشار
اŸدارسس ،ونشش Òأاّن وا‹ الو’ية أامر بتخصشيصس ششاحنات
هذه الظاهرة التي تعود أاسشبابها ،حسشب بعضس
وج ّ-ن -دت الّسش-ل-ط-ات اÙل-ي-ة ل-ب-ل-دي-ة ت-ي-ارت ج-م-ي-ع آال-ي-ات-ه-ا إا ¤تكوين متخ ّصشصش ‘ ÚاÛال البيئي حتى با’بتدائيات.
رفع القمامات لكل بلدية.
اÓŸحظ Úمن السشكان إا ¤عدة نقاط ،أاولها
ووسشائلها للحملة التطوعية من أاجل رفع جميع القمامات وه -ك -ذا –ّولت دار ال -ب -ي -ئ -ة إا ¤ق -طب يسش -ت -ه -وي ال -ف-اع-لÚ
وأاصشبحت بلدية تيارت قبلة للمتطّوع Úللنظافة ،وقد سشاهم
الرمي العششوائي للقمامة والفضشÓت اŸنزلية،
والنفايات اŸتواجدة Ãدينة تيارت م ّسشت جل اأ’حياء ،وقد وال-فضش-ول-ي Úح-ت-ى ب-ال-نسش-ب-ة ل-ل-ف-ن-ان Úال-تشش-ك-ل-ي ÚواŸهتمÚ
‘ ذلك تسش -خ Òاآ’ل -ي -ات م -ن شش -اح-ن-ات وراف-ع-ات وج-رارات
إاضش -اف -ة إا ¤ضش-ع-ف إام-ك-ان-ات ال-ب-ل-دي-ة اŸادي-ة
شش -ارك ‘ ال -ع -م -ل-ي-ة ج-م-ي-ع أاط-ي-اف اÛت-م-ع .وق-د شش-ه-دت ب -الصش -ورة ال -ف -وت-وغ-راف-ي-ة ،وأاصش-ب-حت ك-ذلك م-رج-ع-ا ل-ط-ل-ب-ة
خرت
وأادوات تقليدية كما جرت منذ ششهرين تقريبا ،حيث سش ّ
وال -بشش -ري -ة ال -ذي ي-ق-اب-ل-ه زي-ادة ك-بÒة ‘ ع-دد
‡ا يف ّسشر اكتسشاب ثقافة بيئية لدى ا÷ام -ع -ات م-ن أاج-ل ال-ب-حث و–ضش Òال-رسش-ا’ت ا÷ام-ع-ي-ة،
السش-ل-ط-ات اÙل-ي-ة اŸت-م-ث-ل-ة ‘ ال-ب-ل-دي-ة وم-دي-ري-ة ا’ششغال العملية إاقبا’ ششعبيا كبÒا ّ
السش -ك -ان واأ’ح -ي -اء ال -ف -وضش-وي-ة ،ف-ال-ع-دي-د م-ن
اŸواطن ،Úوقد ظهر ذلك جليا من خÓل إاقبال اŸواطن Úل -ك -ون ال -ب -حث ال-ع-م-ل-ي أاصش-ب-ح ’ يسش-ت-غ-ن-ي ع-ن ال-ب-ي-ئ-ة ،وق-د
العمومية والبيئة والغابات والسشياحة وغÒها من اŸديريات
ا’حياء بوسشط اŸدينة تعا Êمن انتششار هذه
مرفوق Úبأابنائهم وذويهم ،وحتى بعضس الضشيوف الذي كانوا اسشتفسشرنا بعضس طلبة ا÷امعة كالطالبة «سشمية» التي قالت
جميع امكانياتها ،حيث ” رفع أاطنان من النفايات ’ سشيما
الظاهرة.
متواجدين Ãدينة تيارت ،ومسشت عملية النظافة النقاط التي بأان دار البيئة باتت مزارا علميا تقريبا كل أاسشبوع من أاجل
الثقيلة وخاصشة بقايا البناءات وتراكمات القمامات اŸنزلية.
جيجل :خالد .ع
كانت ﬁل مÓحظات من طرف وا‹ الو’ية السشيد بن تواتي أاخذ كل ما هو جديد حول البيئة.
” القضشاء على تسشع نقاط سشوداء من أاصشل عششرة كانت
وقد ّ
عبد السشÓم خÓل زيارته اŸيدانية ‘ اآ’ونة ا’خÒة ،وقد
تيارت :ع ــ عمارة

مدير دار البيئة بتيارت:

أازلنا قرابة  ٥٠نقطة سشوداء
من البلديات ٤٢

ثقافة

الثÓثأء  10أاكتوبر  2017م
الموافق لـ  19محرم 1٤39هـ

ح Úيتضسامن الفن مع اŸرضسى واÙتاج Úبوهران

ع ـ ـ ـ ـ ـرضض مسسرحـ ـ ـ ـ ـ ـي ه ـ ـ ـ ـ ـ ـذا اÿمي ـ ـ ـ ـ ـسض
Ÿسسانـ ـ ـ ـ ـدة اŸمثـ ـ ـ ـل بـ ـÓل ب ـ ـ ـن زويك ـ ـ ـ ـة
العروضض الفنية ،اŸسسرحية واŸوسسيقية ‘ خدمة ا’إنسسانية ليسست تقليد الغرب فقط ،فمن شسيم اأبناء
ا÷زائر وفنانيها اأيضسا موؤازرة من هم يعانون اŸرضض وا◊اجة وتلبية النداء ‘ كل وقت ،وهو حال ا’أسسرة
الفنية والثقافية بوهران التي انضسمت بقوة اإ ¤الهبة التضسامنية التي اأطلقها منذ مدة سسكان الباهية وهران
Ÿسساعدة اŸمثل الكوميدي وتقني الصسوتيات بÓل بن زويكة من اأجل جمع مبلغ العملية ا÷راحية التي
سستخلصسه من السسرطان اÿبيث الذي ينخر فّكه ووجهه منذ سسنة .2015

وهران :حبيبة غريب
بÓل بوزويكة شسأب جزائري ،من
مدينة وهران يبلغ  2٤سسنة ،هو
ال -ي -وم ح -ديث ال -ك -ب Òوالصس -غ،Ò
اŸرأاة والرجل ،الشسيخ والشسأب،
كونه ﬁور أاك Èعملية تضسأمنية
إانسسأنية عرفتهأ الولية منذ مدة،
ويصس -ن -ع -ه -أ سس -ك -أن ن -أسس ال-درب
وف -ن -أن-و وه-ران ،ح-م-ل-ة شس-ع-أره-أ
«كلّنأ بÓل ولنتضسأمن مع بÓل».
ب Ó-ل اŸم-ث-ل اŸسس-رح-ي وت-ق-ن-ي
اإلضس - - -أءة ب- - -أŸسس- - -رح ا÷ه- - -وي
ل -وه -ران ال -ذي ي -ن-خ-ر السس-رط-أن
جسسمه ،هو اليوم ‘ حأجة مأسسة
إا ¤مبلغ مأ‹ يقدر بـ  1 .5مليأر
سس-ن-ت-ي-م إلج-راء ع-م-ل-ي-ة ج-راح-ية
بÎكيأ.
«ب Ó-ل ن -ب -ك-ي ع-ل-يك وال-ق-لب زاد
ال -دق-ة..ك-ت-بت كÓ-م-ي وه-م-ي ‘
الورقة..نأسس الدرب صسنعوا فرقة
ي- - -ج- - -م- - -ع- - -وا اŸأل ‘ ال- - -دي - -أر
وال -زن -ق -ة..ك -ل-ن-أ بÓ-ل..سس-ك-ن ‘
ال - -ب - -أل..ال - -ق - -در ق- -أل..ن- -دي- -رو
ال -ف-أل‚..م-ع-و اŸأل..ال-ل-ه ي-غÒ
ا◊أل وي -ف -رح ب Ó-ل..بÓ-ل ف-ن-أن
وع- -ل- -ي -ه ال -ك Ó-م..رب -ي يشس -أف -ي -ه
وي- -ع- -أف- -ي -ه..ي -روح األ..⁄ي -رج -ع
السس Ó- - - -م..ح - - - -م - - - -دوا مصس- - - -ور
األرحأم.»...
ه- -ي ال- -ع- -ي- -ط- -ة أاو الصس- -رخ- -ة

ال -تضس -أم-ن-ي-ة ال-ت-ي ك-تب ك-ل-م-أت-ه-أ
الفنأن اŸسسرحي ﬁمد ميهوبي،
وال - - -ت- - -ي دّوت خشس- - -ب- - -ة مسس- - -رح
«ا÷يب» التأبع للجمعية الثقأفية
«األم- - -ي- - -أل» ب- - -وه- - -ران ،خÓ- - -ل
ال- -ت- -دري- -ب- -أت ال- -ت- -ي ي- -ق -وم ب -ه -أ
اÎŸبصس- - - -ون ‘ ال- - - -ت - - -ك - - -وي - - -ن
اŸسسرحي الذي ينشسطه ميهوبي،
إا ¤ج- -أنب ‡ث- -ل Úومسس- -رح -يÚ
Îﬁف ،Úاسس- -ت- -ع- -دادا ل -ل -ع -رضس
الذي سسيقدم إا ¤جمهور اŸسسرح
ا÷ه -وي ب -وه -ران ي -وم اÿم -يسس
ب -داي -ة م -ن السس -أح-ة الـ 17 : 00
زوال.

ويشسأرك ‘ العرضس اŸسسرحي،
ال - -ذي سس- -ي- -ج- -م- -ع ك- -ل اŸذاهب
اŸسس -رح -ي -ة حسسب م -أ صس -رح ب-ه
ميهوبي لـ
«الشسعب»« ،أاك Ìمن ‡ 30ثل بÚ
Îﬁف وهأوٍ لّبوا النداء وهبوا
هبة واحدة للتضسأمن مع أاخونأ
بÓل».
وقبل هذا وذاك ،أاطلق الكثÒ
من اŸمثل Úوالفنأن Úإا ¤جأنب
شس -ب -أب وه -ران ن -داءات -ه -م ع -ل -ى
م -واق -ع ال -ت -واصس -ل الج -ت-م-أع-ي،
ط -أل -ب Úذوي ال -ق -ل-وب ال-رح-ي-م-ة
حضسور العرضس اŸسسرحي بقوة،

والذي سسÎجع كل عأئداته إا¤
ال- -ف -ن -أن ب Ó-ل ،ه -ذا ف -ي -م -أ تّÈع
ال -ك -ث Òم-ن-ه-م ب-أألم-وال ،شس-أن-ه-م
شسأن سسكأن وهران.
إاّنهأ إاذا وقفة تضسأمنية إانسسأنية
صس- -ن -ع -ه -أ سس -ك -أن ا◊ي ال -ع -ت -ي -ق
«الدرب» أاحبأب وجÒان اŸمثل
بÓل ،توسّسعت إا ¤سسكأن البأهية
واح-تضس-ن-ه-أ فّ-ن-أن-وه-أ ومثّقفوهأ،
ه -ب -ة ق-د تشسّ-ك-ل مسس-ت-ق-ب Ó-م-ثÓ-
يقتدى به من أاجل الوقوف إا¤
ج -أنب ك -ل ال -ف -ن -أن ÚواŸث ّ-ق-فÚ
واإلع Ó- -م ّ- -ي Ú- -ا÷زائ- -رّي‘ Ú- -
ﬁنهم.

’لكÎونية والهبة التضسامنية «كلنا بÓل»
بعد إاطÓق ا◊ملة ا إ

الداخلية تأامر سسلطات وهران Ãرافقة الفنان بن زويكة ‘ العÓج باÿارج
قام ا’أم Úالعام لو’ية وهران برفقة رئيسض الديوان
ومدير الصسحة والسسكان ورئيسض دائرة قديل اول امسض
السسبت اŸنصسرم بزيارة الفنان الكوميدي «بن زويكة
بÓل» اŸصساب بالسسرطان على مسستوى مقر اإقامته ببلدية
قديل ،وذلك من اأجل التواصسل معه ومرافقته ‘ رحلة
العÓج اŸضسنية.

وهران :براهمية مسسعودة

«بÓل بن زويكة» هذا الشسأب الطموح الذي تألق ‘ عدة أادوار على خشسبة
اŸسسرح وتعأمل مع أاŸع ‚وم الفن ا÷زائري أاصسيب بورم خبيث على
مسستوى الفك السسفلي منذ عأم  ،2015لتزداد معأنأته حّدة ،وهو يبحث عن
العÓج من مسستشسفى آلخر ،وانتهى به األمر ‘ تركيأ ،أاين أاكدوا له
اıتصس Úأانه بإأمكأنهم اسستئصسأل الورم وإاعأدة بنأء الفك ،مقأبل مليأر
ونصسف سسنتيم.
ومنذ ذلك اليوم صسأر «بÓل» الشسغل الشسأغل ألبنأء البأهية وهران ،حيث
تتواصسل ا◊مÓت التضسأمنية اŸأدية واŸعنوية ،قصسد جمع اŸأل وإاعأدة
األمل ‘ نفسسه ليحيأ حيأة طبيعية من جديد ‘ أاجمل صسور التضسأمن
وال-ت-آأزر وروح ال-ت-آأخ-ي وال-ت-ك-أف-ل اإلج-ت-م-أع-ي ،رسس-م-ه-أ أاب-ن-أء حيه بألدرب
العتيق ،وهم يجوبون الشسوارع واألحيأء حأمل Úصسنأديق وح ّصسألت ÷مع
اŸأل من اŸأرة.
وقد كأن للحمÓت اإلعÓمية واللكÎونية التي نشسروا من خÓلهأ صسوره
قبل وبعد اŸرضس وسسنة  ⁄يتعدى بعد الـ،23التأث Òاألك– ‘ Èريك
السسلطأت اÙلية واŸركزية ،بعد صسمت رهيب حطم كل أامأله ‘ ا◊يأة.
حيث جأء ‘ إارسسألية وردت عن خلية اإلعÓم والتصسأل لولية وهران
«وتبعأ Ÿأ قد ” نشسره على الصسفحة الرسسمية للولية ع Èموقع التواصسل

الجتمأعي فأيسسبوك ،حول وضسعية الفنأن بن زويكة بÓل ،قأم األم Úالعأم
لولية وهران برفقة رئيسس الديوان ومدير الصسحة والسسكأن ورئيسس دائرة
قديل مسسأء السسبت  07أاكتوبر بزيأرة الفنأن بÓل بإأقأمته ببلدية قديل،
وذلك قصسد التواصسل معه ومرافقته ‘ عÓج وضسعيته.

مدينـ ـ ـ ـ ـ ـة يسس ـ ـ ـ ـ ـ ـر –تف ـ ـ ـ ـ ـ ـي بالف ـ ـ ـ ـ ـ ـن الراب ـ ـ ـ ـ ـ ـع
–تفي مدينة يسسر شسرق بومرداسس
بألفن الرابع أاو اŸسسرح من خÓل
إاط Ó-ق م -ق -ه -ي أادب -ي وف-ن-ي ي-ه-ت-م
وي-ع-أل-ج قضس-أي-أ اŸسس-رح اŸت-ن-وع-ة
بعنوان « كلمة فوق الركح « جلب
إاليه ‘ عدده األول الذي انطلق
ليلة أامسس السسبت جمهور ‡يز من
عشسأق هذا الفن الراقي ،حسسبمأ
ل- - -وح - -ظ .وب - -أدر ب - -إأط Ó- -ق ه - -ذه
التظأهرة التي سستكون دورية ( كل
 15يوم) على مسستوى دار الشسبأب «
علي بن فطوم» Ÿدينة يسسر جمعية
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’لكÎو ‘ Êصسلب النقاشض
تشسريح للراهن الثقا‘ والنشسر ا إ

فعاليـ ـ ـات اŸلتق ـ ـ ـى الدو‹ للشسعـ ـ ـ ـ ـر
Ãشساركـ ـة أاكـ ـ Ìمـ ـن مائـ ـة شساعـ ـر

ت- -ت -واصس -ل ب -ولي -ة ال -ب -ل -ي -دة
ف -ع -أل -ي -أت ال-ط-ب-ع-ة ال-ث-أن-ي-ة
للملتقى الدو‹ للشسعر وهذا
Ãشس - -أرك- -ة اأك Ìم- -ن م- -أئ- -ة
شس- -أع- -ر ج- -زائ- -ري وع- -رب -ي
‡ث -ل Úل -ل -ع -دي-د م-ن ال-دول
ال - -ع- -رب- -ي- -ة وذلك ‘ ح- -ف- -ل
اشس- -رفت ع -ل -ي -ه السس -ل -ط -أت
اÙل - -ي - -ة .وت - -ع - -رف ه - -ذه
الطبعة اŸنظمة –ت شسعأر
«الشس -ع -ر ب Úح -ن Úال-رح-ي-ق
و و ا ق  - -ع ا ◊ ر ي  - -ق » م ش س  - -أ ر ك - -ة
اأسس - -م - -أء لم - -ع- -ة ‘ فضس- -أء
الشس -ع -ر والأدب ع -ل -ى غ -رار
راب- -ح خ -دوسس -ي وسس -ل -ي -م -أن
ج -وادي وال -ك -أت -ب -ة سس -ل -ي-م-ة
م -ل -ي -زي اإ ¤ج -أنب شس -ع -راء
ع -رب ‡ث -ل Úل -ل -ع -دي -د م-ن
ال- -دول ك- -مصس- -ر وف- -لسس -طÚ
وال- -ع -راق وت -ونسس واŸغ -رب
واليمن .وعلى هأمشس هذا
ا◊دث الثقأ‘ الذي بأدرت
اإ ¤تنظيمه موؤسسسسة ترقية
الفنون والنشسأطأت الثقأفية
والريأضسية ثمن العديد من
الشسعراء والكتأب والروائيÚ

تنظيم مثل هذه التظأهرات
ال- -ت- -ي ت- -ت- -ي- -ح ل -ه -م ف -رصس -ة
الإل- -ت- -ق- -أء ب- -زمÓ- -ء ال- -درب
مشسÒا اإ ¤اأن مدينة البليدة
اأضس -حت م -وط -ن ك -ل شس -أع-ر
ي - - -رغب ‘ ال- - -كشس- - -ف ع- - -ن
م -وه -ب-ت-ه .و‘ ه-ذا السس-ي-أق
اأك -د الشس-أع-ر وال-ك-أتب راب-ح
خدوسسي على اأهمية الشسعر
وال-ك-ل-م-ة ال-ط-ي-ب-ة ‘ تهذيب
النفوسس خأصسة ‘ ظل واقع
تك Ìفيه اŸشسأكل هذا اإ¤
ج - -أنب اإت - -أح - -ة ال - -ف- -رصس- -ة
لشسعراء شسبأب لÓإلتقأء ‡ن
سس- -ب- -ق- -وق -ه -م خÈة ‘ ه -ذا
اÛأل .و ⁄يختلف موقف
ال -ك -أتب وال-روائ-ي سس-ل-ي-م-أن
جوادي عن زميله من حيث
اأهمية هذا اŸلتقى الشسعري
الذي سسمح من لقأء شسعراء
عرب وجزائررين اإل اأنه اأكد
ع -ل -ى اأه -م -ي -ة دÁوم-ت-ه م-ن
خÓل ا◊رصس على تنظيم
طبعأت اأخرى مسستقب .Óمن
ج -ه -ت -ه اأك -د م -دي -ر ال -ه -ي-ئ-ة
اŸن -ظ -م -ة م -راد رق -ي -ق اأن-ه

ي-ج-ري ت-ن-ظ-ي-م ه-ذه الطبعة
بعد تلك الأو ¤التي نظمت
شسهر مأرسس اŸنصسرم وذلك
ب -ع -د ال -ن -ج -أح ال -ك-ب Òال-ذي
حققته هذه الأخÒة مشسÒا
اإ ¤تنظيم طبعة ثألثة شسهر
م -أرسس اŸق -ب -ل ب -ن -أءا ع-ل-ى
ط-ل-ب-أت ال-ق-أئ-م Úع-ل-ى هذا
اÛأل وكذا ﬁبي الشسعر.
وسس -ي -ت -م ع -ل -ى ه -أمشس ه-ذا
اŸل- -ت- -ق- -ى ال -دو‹ ت -ن -ظ -ي -م
ﬁأضسرات وندوات تتطرق
لواقع الشسعر بأ÷زائر على
غ - -رار «شس - -ع- -ر الشس- -ب- -أب ‘
ا÷زائ- -ر» و»واق- -ع ال- -رواي- -ة
ا÷زائ- - - - - - -ري- - - - - - -ة ‘ الأدب
العأŸي» و»النشسر الإلكÎوÊ
‘ ا÷زائر» .يذكر اأن ﬁبي
الشسعر سسيكونون ابتداء من
اليوم واإ ¤غأية يوم الأربعأء
اŸق- -ب- -ل ع- -ل- -ى م- -وع -د م -ع
تنظيم اأمسسيأت شسعرية كل
ي- -وم اإب- -ت- -داءا م- -ن السس -أع -ة
الثألثة زوال بقأعة األكسسندر
«وا‹» وسسط مدينة البليدة.

«العبقري والكسسول» بدار الثقافة باŸدية

تنبيه األولياء ÿطر الوسسائل التكنولوجية
اسستمتع اأطفال عاصسمة التيطري باŸدية ،بعرضض مسسرحي لّلاأطفال
جميل بعنوان «العبقري والكسسول» بدار الثقافة حسسن ا◊سسني ،قدمه
اأطفال تعاونية اأفكار وفنون بالعلمة ،و’ية سسطيف ،للكاتب واıرج
عبد الوهاب “هاشست.

اŸدية :ع.علياÊ

ت -أب -ع ه -ؤولء ‘ ه -ذه اÙط-ة
الصسبأحية جملة األفكأر التي
ج - -أء ب - -ه - -أ ب - -ه - -ذا ال - -ع - -رضس
اŸسس -رح-ي وال-ت-ي أاك-دت ع-ل-ى
وجوب لفت اإلنتبأه بأن صسفة
ال -ع -ب -ق-ري-ة ي-جب أان ت-راف-ق-ه-أ
ا÷دي -ة ‘ ال -ت -ع-ل-م م-ن خÓ-ل
ال - - -ع - - -ودة إا ¤اŸق - - -روئ - - -ي- - -ة
واıي -أل ل-دى ال-ط-ف-ل.ح-أول
اıرج وكذا اŸمثل Úجمأل
ب -دود ب -دور ال -ع-ب-ق-ري وهشس-أم
ب - -وشس - -أق- -ور ‘ دور ال- -كسس- -ول
وفأطمة العأيب ‘ دور مديرة
م- - -درسس - -ة ،م - -ن خ Ó- -ل ه - -ذا
العرضس الثأ Êبعد ذلك اŸقدم
ع-ل-ى خشس-ب-ة اŸسس-رح ا÷ه-وي
ب - -ت - -ي- -زي وزو اب- -راز أاه- -م- -ي- -ة
ال -ت -وف -ي -ق ب Úع -م-ل-ي-ة ال-ت-ع-ل-م
والفرجة ،والتحذير أايضسأ من
خ-ط-ر ال-وسس-أئ-ل ال-ت-ك-ن-ول-وج-ية
اıتلفة التي بأتت تنخر ‘
عقول الÈاءة وجعلت أافكأرهم
حبيسسة وسسأئل تشسÎى بأموال
أاول-ي-أئ-ه-م ،وال-ت-ي أاضس-حت وراء
ال -ع Ó-ق -ة ال -ه -ج -وم -ي -ة م-أ بÚ

ع-أم-ل ال-ن-ظ-أف-ة اŸك-لف بغلق
ب- - -أب اŸدرسس- - -ة واألط- - -ف- - -أل
اŸتأخرين عن توقيت الدخول
ال-ي-وم-ي ل-ل-م-درسسة ،حيث Œد
م -دي -رة اŸؤوسسسس -ة ال-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة
ن -فسس -ه -أ دوم -أ أام -أم ح -ل -ح -ل -ة
مشسأكل خأرجية رÃأ تتحمل
األسسرة أاك Èقدر منهأ.
ك -م -أ ن -ب -ه ث Ó-ث -ي ه-ذا ال-ع-م-ل
اŸسس -رح-ي-ة إا ¤ح-ت-م-ي-ة ع-ودة
األوليأء إا ¤وظيفتهم الÎبوية
ن -ح -و أاب -ن -أءه -م ‘ ال -ب-يت م-ن
خÓل مسسأعدتهم ‘ القضسأء
ع- -ل- -ى وقت ال- -ف- -راغ وت- -رت -يب
أاوق- -أت ع- -م- -ل- -ه- -م Ãأ ي -خ -رج
ع-ق-ول-ه-م م-ن اÿم-ول والكسسل
اŸفرط.Ú
مسسرحية لعبة النسساء
تثلج نفوسض الكبار
ت -أب -ع ج -م -ه -ور دار ال -ث -ق-أف-ة
حسس - -ن ا◊سس - -ن - -ي ب- -أŸدي- -ة
عشس- - -ي - -ة أاول أامسس ل - -ع - -رضس
مسسرحي للكبأر بعنوان « لعبة
النسسأء « من طرف التعأونية
الفنية لبور سسعيد بألعأصسمة
ول -ل -م -خ -رج ﬁم -د ل-ع-وادي.
دارت أاح- -داث ه- -ذا ال- -ع -م -ل

اŸسسرحي الذي أاثلج نفوسس
م -ت-ت-ب-ع-ي-ه ح-ول أاط-وار شس-أب-ة
ج- -أم- -ع- -ي- -ة م- -ت- -خ -رج -ة م -ن
ا÷أم -ع-ة ،ت-ت-ف-رغ ‘ ع-م-ل-ه-أ
ك- -ع- -ون ضس- -ب -ط -ي -ة قضس -أي -ئ -ة
◊م- -أي- -ة األح- -داث ل- -كشس -ف
خبأيأ جرÁة مفÎضس أانه قد
تورط فيهأ هذا اıرج.
ت-ق-أسس-م ال-دوري-ن األسس-أسسيÚ
‘ ه -ذا ال -ع -رضس اŸسس-رح-ي
كل من اıرج وهذه الشسأبة
ال - -راغ - -ب - -ة ‘ –ق - -ي - -ق م- -أ
اكتسسبته من معأرف تقنية ‘
ا÷أم-ع-ة ع– Èق-ي-ق ل-ت-بيأن
لغز جرÁة أارتكبت ‘ حق
قأصسر ،حيث عمل كل منهمأ
ألج -ل وضس -ع ع -م-ل مسس-رح-ي
ع -ل -ى أارضس ال -واق -ع ل -ف -أئ -دة
جمهور افÎاضسي.
أاب -أن ه-ذا ال-ع-م-ل اŸسس-رح-ي
م- -دى دف- -أع ك- -ل ط- -رف ع -ن
م- -ه -أم -ه ع -ل -ى ال -رك -ح ع -ل -ى
حسسأب اآلخر من أاجل غأية
سس- -أم- -ي -ة ،ل -ت -ن -ت -ه -ي أاط -واره
ب- -كشس -ف ه -ذه ال -ف -ن -أن -ة عÈ
مهمتهأ الشسأقة خيوط مأ قأم
به اıرج من فعل ›رم.

رحيل اŸمثل الفرنسسي Jean Rochefort

من خÓل مقهى أادبي يهتم ويعالج قضسايا اŸسسرح
«سسÒت -أ ل -ل -مسس-رح» ال-ت-ي ت-ري-د م-ن
خÓ-ل ه-ذه ال-ف-ع-أل-ي-ة ت-ن-ويع وإابراز
نشس-أط-أت-ه-أ اŸم-ي-زة واŸت-ن-وعة ‘
اÛأل اŸسسرحي Ãأ فيه اŸوجه
لعأ ⁄الطفل من خÓل العديد من
اإلنتأجأت التي حأزت بهأ جوائز
على اŸسستوى الوطني.
وشس - -ه - -دت أاول نسس- -خ- -ة م- -ن ه- -ذه
الفعألية التي عرفت حضسور عدد
من الوجوه اŸسسرحية والفنية من
داخل وخأرج الولية وبأحث‘ Ú
اÛأل ع- -رضس م -ت -ب -وع Ãن -أقشس -ة

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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و–ل -ي -ل ل-تسس-ج-ي-ل ع-م-ل مسس-رح-ي
يصسنف بأنه أاول عمل مونودرامي
‘ تأريخ اŸسسرح ا÷زائري بعنوان
«ح -م -ق سس -ل-ي-م» أاخ-ذت م-ن رصس-ي-د
اŸسسرح ا÷زائري للمبدع الراحل
«عبد القأدر علولة» .وقبل العرضس
اŸذكور اسستهل الدكتور والبأحث
األكأدÁي عبد الكر Ëغريبي من
ج-أم-ع-ة مسس-ت-غ-أ Âال-ك-ل-م-ة ب-تقدË
هذا العمل اŸسسرحي قصسد وضسع
ا÷م - -ه- -ور اŸت- -ل- -ق- -ي ‘ الصس- -ورة
وم-ت-أب-ع-ة ال-ع-رضس بشس-ك-ل ج-ي-د إا¤

ج -أنب –ضسÒه(اŸشس -أه -د) ل -ف -ت-ح
نقأشس أاكأدÁي رفيع عقب النتهأء
م- -ن ال- -ع- -رضس .وخ- -أضس ال- -دك -ت -ور
غريبي من خÓله كلمته التقدÁية
لهذا العرضس اŸسسرحي اŸبدع ‘
القيم الفنية اŸتنوعة لهذا العمل
الفني الراقي لÒافع بعدهأ حول
مدى أاصسألة وŒذر الثقأفة الوطنية
ل -دى اŸب -دع ال -راح-ل ع-ب-د ال-ق-أدر
ع -ل -ول -ة ال -ت -ي جسس -ده -أ م-ن خÓ-ل
›م-ل أاع-م-أل-ه ال-ف-نية واŸسسرحية
‘ مسسأره.

مسس ـ ـ ـÒة فنّية حافل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة  150فيلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم
والعديـ ـ ـ ـد مـ ـ ـن ا÷ ـ ـوائز الك ـ ـ ـÈى
ا ل ش س ع ب  /انطف أ ‘ ليلة
الأح- - - -د اإ ¤الث - - -ن‚ ،Úم
اŸمّ- -ث - -ل ال- -ف- -رنسس- -ي Jean
 Rochefortعن عمر ينأهز
 87سس -ن -ة ب -أŸسس -تشس-ف-ى
ب-ب-أريسس ال-ف-رنسس-ية ،حسسب
م -أ ت -داول -ت -ه اأمسس وسس-أئ-ل
الإعÓم الفرنسسية.
بداأ الّراحل مسسÒته الفنية
‘ اÿمسسينأت ،ويعت Èمن
اأشس - -ه- -ر وج- -وه السس- -ي- -ن- -م- -أ
الفرنسسية واأكÌهم شسعبية،
لعدة عشسريأت ،حيث حمل
‘ رصسيده اأك Ìمن  150عم Óفنيأ بÚ
الأفÓم السسينمأئية والشسأشسة الصسغÒة.
بداأ بريق ‚مه سسنة  1961بعد اأن اأجÈ
اŸم- -ث -ل ج -ون ب -ل -م -ون -دوا اŸن -ت -ح -ي‘ Ú
السسينمأ على منح صسديقه جون روشسفور

-CAR

دورا ‘ فيلم
ı TOUCHEرجه
جون بروكأ.
ال - - -راح - - -ل بصس- - -وت- - -ه
الشس- - -ج- - -ي وشس- - -أرب - -ه
ال- - -ك - -ث - -ي - -ف ،ك ّ- -ل - -لت
مسسÒته الفنية بفوزه
ب-ثÓ-ث-ة ج-وائز سسيزار
لأدوار ال- -ب- -ط- -ول- -ة ‘
ال - -ف - -ل - -م« Úل - -ت - -ب- -داأ
ا◊ف- -ل -ة» سس -ن -ة 1976
و»السس-رط-أن –الطبل»
سس- -ن -ة  1978وسسيزار

شسر‘ سسنة .1999
من اأفÓمه الشّسهÒة ،فيلم كأرتوشسن وفيلم
الشسقر الكب ،Òمغأمرات صسيني بألصس،Ú
رج- - -وع الأشس- - -ق- - -ر ال- - -ك- - -ب ،Òالسس- - -لسس - -ل - -ة
التليفزيونية «ا‚يليك».

á°VÉjQ

آلثÓثاء  10أآكتوبر  2017م
آلموآفق ﬁ 19رم  1439هـ

بهدف بر›ته Ãلعب  5جويلية ‘ وقت لحق

الّرابطة تقّرر تؤوجل الّداربي العاصصمي ب ÚاŸولودية وا’–اد
أبطة أÎÙفة لكرة ألقدم
أجّلت أمسس ألر
ربي ألعاصصمي ب Úمولودية
مبارأة ألدأ
د ألعاصصمة ◊سصاب أ÷ولة
أ÷زأئر وأ–ا
لو ¤لكرة
ة من ألرأبطة أÎÙفة أ أ
ألسصادسص
ن مقررأ ليوم ألسصبت أŸقبل
ألقدم ،وألذي كا
ّ
حمادي ببولوغ Úإأ ¤تاريخ
Ãلعب عمر
لنصصار
 Èأسصعد إأدأرة ألفريق Úوأ أ
لحق .خ
لصصعدأء ،ويأاملون ‘ إأعادة
ألذين تنّفسصوأ أ
لوŸبي قريبا حتى يتسصّنى
فتح أŸلعب أ أ
بارأة ألتي ينتظرها عشصاق
للجميع حضصور أŸ
ديرة ‘ بÓدنا .باŸقابل هذأ
ألكرة أŸسصت
ق موجة غضصب شصديدة بÚ
ألتأاجيل قد يخل
وصصا ألتي “لك عددأ كبÒأ
لندية ،خصص
أ أ
‘ تربصس أŸنتخب أÙلي ‘
من ألÓعبÚ
دمتهم فريق وفاق سصطيف.
مق
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بعد ألغيابات أŸتكّررة عن ألّتدريبات

عقوبات صصارمة تهّدد بعضض ’عبي مولودية وهران
ق ّ-ررت إأدأرة م -ول-ودي-ة وه-رأن
تسص-ل-ي-ط ع-ق-وب-ات م-ال-ي-ة ع-لى
لعبيها ألذين أعتادوأ على
أل- - - -ت- - - -غ - - -يب ك - - -ثÒأ ع - - -ن
أ◊صصصس أل- -ت- -دري- -ب- -ي- -ة،
سصيما ‘ بدأية كل أسصبوع
لوضصع حد لهذه ألظاهرة
أل -ت -ي ت-فشصت ‘ تشص-ك-ي-ل-ة
أل- -ف -ري -ق ،حسصب م -ا ع -ل -م
لثن Úمن ألنادي ألناشصط
أ إ
‘ ب -ط -ول -ة أل -رأب -ط-ة ألأو¤
أÎÙفة لكرة ألقدم.
وأآضس- -اف ذآت آل- -مصس -در ،أآن آألم -ور
ت -ف -اق -مت ف -ي ه -ذآ آل-ج-انب ه-ذآ آألسس-ب-وع،
آألمر آلذي أآغضسب رئيسس آلنادي أآحمد بلحاج،
آلملقب بـ ‘‘بابا‘‘ وجعله يقرر آللجوء إآلى أآسسلوب
آلعقوبات كي يعيد آلنضسباط بين لعبيه.
وغالبا ما تميزت يوميات آلفريق آلوهرآني في
آلسس -ن-وآت آألخ-ي-رة ب-مشس-اك-ل آنضس-ب-اط-ي-ة أآث-رت
بشسكل وآضسح على نتائجه ،وهو ما يفسسر إآخفاق

‘‘آلحمرآوة‘‘ في آلتتويج بأاي لقب
للبطولة آلمحلية منذ .1993
ويسس -ع -ى رئ -يسس آل-م-ول-ودي-ة
ل - -ل - -خ - -روج ظ - -اف- -رآ م- -ن
م- -وسس- -م -ه آل -ث -الث ع -ل -ى
آل - -ت - -وآل - -ي ع - -ل - -ى رأآسس
آلنادي ،ما جعله يصسمم
على إآجبار لعبيه على
آح- - - - -ت - - - -رآم م - - - -ب - - - -ادئ
آلحترآف ،مهددآ كل من
ي -خ -ت-رق آل-ق-ان-ون آل-دآخ-ل-ي
بعقوبات صسارمة.
بعد خمسس جولت من آلبطولة
آلوطنية ،تحتل آلمولودية آلصسف آلرآبع
ب-ث-م-ان-ي ن-ق-اط م-ن ف-وزي-ن وت-ع-ادل-ي-ن وه-زي-مة
وآح -دة ،وه -ي ت -حضس -ر آآلن ل -م -وآج -ه-ة آت-ح-اد
آل-ح-رآشس آل-ج-م-ع-ة آل-م-ق-ب-ل ب-ال-ع-اصس-مة ،برسسم
آلجولة آلسسادسسة ،قبل أآن تسستضسيف مولودية
آلجزآئر يوم  17أآكتوبر آلجاري بملعب آلشسهيد
أآحمد زبانة بوهرآن.

ريـــــــــال مدريـــــــــد

رQوhنfاÉل dـ` ـ` ـ` ـ` ـ` ـ` ـ`دóوh
ﬁمد فوزي بقاصص

آل ّ-ط-اق-م آل-ف-ن-ي ل-ف-ري-ق م-ول-ودي-ة آل-ج-زآئ-ر ب-ق-ي-ادة
آل-م-درب آل-ف-رنسس-ي ب-ارن-ارد ك-ازون-ي ،سس-ي-كون أآكبر
مسستفيد من تأاخير آلدآربي آلعاصسمي بين آلعميد
وإآتحاد آلعاصسمة إآلى موعد آخر ،هو آلذي آشستكى
ط-ي-ل-ة آألسس-ب-وع م-ن ت-ذب-ذب آل-ت-حضس-ي-رآت ل-لمبارآة
وسسط غياب سسبعة من لعبيه  6منهم أآسساسسيين
آل -م -ت -وآج -دي-ن رف-ق-ة آل-م-ن-ت-خب آل-م-ح-ل-ي ب-ت-ربصس
آلخضسر بمركز تحضسير آلمنتخبات آلوطنية بسسيدي
م-وسس-ى ،ت-أاخ-ي-ر سس-ي-ج-ع-ل-ه ي-وآصسل آلتحضسيرآت مع
تعدآده إآلى غاية يوم آلخميسس آلمقبل موعد عودة
آلدوليين ،ما سسيسسمح له بالتحضسير جيدآ للمبارآة
آلمقبلة للفريق أآمام مولودية وهرآن بملعب آلشسهيد
أآحمد زبانة أآمام منافسس يتوآجد في أآحسسن أآحوآله
مع بدآية آلموسسم آلكروي ليطمح للعودة بنتيجة
آيجابية تقلل آلضسغط عليه وعلى لعبيه.
آلمبارآة آلتي من دون شسك سستكون آلفرصسة آألخيرة
لÓعب آلدولي آلفرنسسي آلسسابق للبقاء على رأآسس
آلعارضسة آلفنية لمولودية آلجزآئر ،وآلتي يأامل من
خÓلها للعودة إآلى أآجوآء آلنتصسارآت بتحقيق فوز
Óنصسار بعدما باتوآ
يعيد آلثقة لÓعبين وآألمل ل أ
م -ت -خ -وف -ي -ن أآك -ث -ر م -ن أآي وقت مضس -ى م-ن ت-ك-رآر

سسيناريو موسسم ( ،)2015 - 2014آلذي لعب فيه
أآصسحاب آلبذلة آلحمرآء وآلخضسرآء من أآجل آلبقاء
في آلمحترف آألول ولم يتمكنوآ من ضسمان ذلك إآل
في آلجولة ما قبل آألخيرة بعد موسسم كارثي بدأآه
آل -ع -م -ي -د ت -حت ق -ي-ادة آل-م-درب آل-م-ح-نك ب-وعÓ-م
شسارف.
من جانبه ،آلمدرب آلبلجيكي بول بوت محظوظ
هو آآلخر بعد تأاجيل عشسية مبارآة آلدآربي ضسد
آلغريم مولودية آلجزآئر ،وقبلها بـ  24سساعة دآربي
إآتحاد آلحرآشس آلذي كان مقررآ آليوم بملعب عمر
حمادي ببولوغين بسسبب مشساركة أآربعة من لعبيه
في تربصس آلمحليين بسسيدي موسسى.
تأاخيرآت سستسسمح لـ «بوت» من تحضسير كتيبته على
أآكمل وجه لمبارآة فريقه آلمقبلة ضسد إآتحاد بسسكرة
آلثÓثاء آلمقبل على ملعب عمر حمادي ببولوغين
بعد آسسترجاع كل آلدوليين.
تأاجيل آلدآربي إآلى إآشسعار آخر سسيأاتي بالفائدة
Óت-ح-اد آل-ذي سس-ي-ج-د آل-كثير من
ل-ل-ط-اق-م آل-ف-ن-ي ل -إ
آل -ح -ل -ول ب -اسس -ت -رج -اع ع -نصس -ري-ن م-ه-م-ي-ن آخ-ري-ن
متوآجدين بعيادة آلفريق ،يتقدمهم آلحارسس آألول
ف -ي آل-ف-ري-ق م-ح-م-د أآم-ي-ن زم-ام-وشس آل-ذي ي-ك-ث-ف
آلعÓج ليكون جاهزآ بدآية من آلمقابلة آلمقبلة
ل-ل-ف-ري-ق ،رف-ق-ة ه-دآف سس-وسس-ط-ارة أآوسس-ام-ة درفلو

تنسس

آل -ذي أآصس -يب ف -ي آخ-ر حصس-ة ت-دري-ب-ي-ة ل-ل-م-ن-ت-خب
آل-وط-ن-ي آألول بسس-ي-دي م-وسس-ى وآل-ت-ي ح-رم-ت-ه م-ن
آلسس -ف -ر م -ع زم Ó-ئ -ه إآل -ى ي -اون -دي وضس -ي -ع ف-رصس-ة
آلمشساركة أآمام آلمنتخب آلكاميروني في مبارآة
آل-ج-ول-ة آل-خ-امسس-ة م-ن آل-تصس-ف-ي-ات آل-م-ؤوهلة لكأاسس
آلعالم  2018بروسسيا.
من جانب آخر ،هذآ آلقرآر سسيجعل آأندية كثيرة
من آلرآبطة آلمحترفة آلأولى تمتعضس لتاأجيل
لقاء على حسساب آخرين ،بعدما طالب رئيسس
فريق وفاق سسطيف حسسان حمار خÓل آلأسسبوع
آلجاري آإعادة آلنظر في آلبرمجة وتاأجيل آلجولة
آلسس- -ادسس -ة ك -ام -ل -ة ف -ي ح -ال -ة ت -اأج -ي -ل آل -دآرب -ي
آلعاصسمي بين مولودية آلجزآئر وآإتحاد آلعاصسمة،
لأن ك -ل آل -ف -رق ت -حضس -ر م -ن -ق-وصس-ة م-ن خ-دم-ات
عناصسر مهمة للفريق تحسسبا لموآجهات نهاية
آلأسسبوع ،في مقدمتها وفاق سسطيف آلمنقوصس
من خدمات  5عناصسر كاملة متوآجدة حاليا في
سسيدي موسسى مع آلمنتخب آلمحلي ،وسستعود آإلى
سسطيف  24سساعة قبل موآجهة آلمدية آلمقررة
يوم آلجمعة بملعب  8ماي بسسطيف ،وبالتالي لن
يسستفيد آلمدرب خير آلدين ماضسوي من خدمات
 5م -ن آأسس -اسس -ي -ي-ه آل-ذي-ن ضس-ي-ع-وآ آل-ت-حضس-ي-رآت
آلخاصسة بهذآ آللقاء.

تقّدم ملحوظ لكل من يوسصف ريحان وليندة بن قدور

حّقق آلجزآئريان يوسسف ريحان وليندة بن قدور
Óوآسسط
تقدما ملحوظا في آلتصسنيف آلعالمي ل أ
آلذي نشسرته أآمسس آلثنين آلتحادية آلدولية للتنسس
عبر موقعها آلرسسمي ،حيث يحتÓن آلمرآتب 298
و 357على آلتوآلي.
وي -ع -ود آل -فضس-ل ف-ي آرت-ق-اء ري-ح-ان وب-ن ق-دور ف-ي

آل-ت-رت-يب آل-ع-ال-م-ي إآل-ى ت-ت-وي-ج-ه-م-ا ب-ل-ق-بي آلفردي
وآلزوجي في دورة آلتنسس لمسسلك آلتحادية آلدولية
Óوآسسط «صسايفي بتيشس» آلتي آختتمت فعاليتها
ل أ
آلسسبت بميدآن سسيدي فرج.
وبحوزة ريحان  160نقطة بينما في رصسيد بن
قدور  142 .5نقطة.

Óندية 2017
كأاسس ألعا ⁄ل أ

ويبقى بوسسع ك ÓآلÓعبان تسسجيل تقدما آخرآ
ف-ي آ ل-ت ص س-ن-ي-ف آ ل-دو ل-ي آ ل-ق-اد م بشس-ر ط ت-ح-ق-ي ق
مشس -وآرآ ط -ي-ب-ا ف-ي مسس-لك آلت-ح-اد ي-ة آ ل-دو ل-ي-ة
ل Ó-أوآسس -ط آ ل -ت -ي سس -ت -ن -ط-ل-ق م-ج-ري-ات ج-دو ل-ه
آ ل -ن -ه -ائ -ي آب -ت-دآء م-ن آ ل-ي-و م ب-ن-اد ي سس-الم-ن-در
بمسستغانم.

الريال يواجه بطل آاسصيا..و‡ّثل إافريقيا يقابل باتشصوكا اŸكسصيكي

Óن-دية 2017
أوق-عت ق-رع-ة ك-أاسس أل-ع-ا ⁄ل -أ
لثن Úبأابو ظبي
ألتي أقيمت صصباح أمسس أ إ
ألمارأتية فريق ريال مدريد ألفائز بكاسس
رأب -ط -ة أب -ط -ال أوروب -ا ‘ ط -ري-ق ب-ط-ل آأسص-ي-ا
أŸق-رر –دي-ده ألشص-ه-ر أŸق-ب-ل ،ف-ي-م-ا ي-وأج-ه
بطل إأفريقيا ألذي سصيعرف ‘ نوفم ÈأŸقبل
نادي باتشصوكا أŸكسصيكي.
ويلعب بطل آسسيا في آلدور آلثاني ضسد آلفائز من
مبارآة آلجزيرة آإلمارآتي ممثل آلبلد آلمضسيف،
وأآوكÓند سسيتي آلنيوزلندي بطل أآوقيانوسسيا على
أآن ي-وآج-ه آل-م-ت-أاه-ل م-ن-ه-م-ا آل-ف-ري-ق آإلسس-ب-اني في

نصسف آلنهائي .على آلجانب آآلخري يلتقي بطل
إآفريقيا باتشسوكا آلمكسسيكي ممثل آلكونكاكاف في
آل -دور آل-ث-ان-ي وآل-م-ت-أاه-ل م-ن-ه-م-ا ي-ل-عب ضس-د ب-ط-ل
أآمريكا آلجنوبية .ووضسع آلهÓل آلسسعودي قدما في
نهائي رآبطة أآبطال آسسيا إآذ حسسم موآجهة ذهاب
نصس-ف آل-ن-ه-ائ-ي ع-ل-ى أآرضس-ه ب-رب-اع-ي-ة ن-ظ-يفة أآمام
بيرسسبوليسس آإليرآني.
أآم -ا ف-ي رآب-ط-ة أآب-ط-ال إآف-ري-ق-ي-ا ف-ي-ن-افسس آأله-ل-ي
آلمصسري نظيره آلنجم آلسساحلي آلتونسسي ()2 -1
على بطاقة آلتأاهل آألولى للنهائي ،فيما يتنافسس
آلودآد آلبيضساوي آلمغربي وآتحاد آلجزآئر ()0-0

يوب هاينكسس

على آلبطاقة آألخرى .وتقام مبارآتي آلياب بين
 20و 22أآكتوبر.
وتقام بطولة مونديال آألندية في آلفترة من  6إآلى
 16ديسسمبر باإلمارآت آلعربية آلمتحدة بمشساركة 7
فرق من مختلف قارآت آلعالم.
وتحددت هوية  4فرق مشساركة هي آلجزيرة بطل
آإلم -ارآت -ي وأآوك Ó-ن -د سس -ي -ت -ي آل-ن-ي-وزي-ل-ن-دي ب-ط-ل
أآوقيانوسسيا وباتشسوكا آلمكسسيكي ممثل آلكونكاكاف
وريال مدريد بطل أآوروبا.
وتنتظر آلبطولة تحديد  3فرق أآخرى ،ويتعلق آألمر
بأابطال قارآت أآمريكا آلجنوبية وإآفريقيا وآسسيا.

نعت ـ ـزم القيـ ـ ـام بعملـية تغي ـ ـ Òمتوازن ـة ‘ الباي ـ ـرن
أآعرب يوب هاينكسس آلعائد لتدريب بايرن ميونيخ
ع -ن ث -ق -ت -ه ف-ي ق-درت-ه ع-ل-ى ت-غ-ي-ي-ر ح-ظ-وظ ب-ط-ل
أآلمانيا ،موضسحا أآنه سسيقوم بعملية تغيير «متوآزنة»
م- -ن أآج- -ل آع- -ادة ق- -اط- -رة آل -ف -ري -ق آل -ى سس -ك -ت -ه -ا
آلصسحيحة.
وأآوضس-ح ه-اي-ن-كسس خÓ-ل ت-ق-دي-م-ه رسس-م-ي-ا ل-وسسائل
آإلع Ó-م وآل-ج-م-اه-ي-ر أآمسس« :آل-ف-ري-ق ف-ي م-رح-ل-ة
تغيير ،وهناك إآصسابات مثل مانويل نوير أآفضسل
حارسس في آلعالم وفرآنك ريبيري» ،مؤوكدآ على
ثقته في إآعادة آلفريق لطريق آلنتصسارآت.
وأآشسار أآن عودته للتدريب تأاتي من منطلق عÓقة
آلصسدآقة آلقوية آلتي تربطه برئيسس بايرن أآولي
هونيسس ،وآنه يرغب في آلبتعاد مجددآ في نهاية
آلموسسم ،موضسحا أآنها «ليسست عودة للتدريب»،

ولكنه تحدث مع آلرئيسس آلتنفيذي كارل هاينز
رومنيغي
وآل- -رئ- -يسس أآول- -ي ه- -ون- -يسس و»ط -ل -ب -وآ م -ن -ي ت -ول -ي
آلمسسؤوولية لفترة محددة».
يشسار إآلى أآن هاينكسس سسبق له تدريب بايرن من
 1987آلى  ،1991وأآيضسا لفترة قصسيرة في 2009
وفاز في  2013مع آلفريق آلبافاري بثÓثية تاريخية
بطولة  -كأاسس  -رآبطة
آألبطال .وقاد آلمدرب آأللماني أآيضسا ريال مدريد
للفوز بلقب رآبطة آألبطال آألوروبية ،كما أآشسرف
ع -ل-ى ت-دريب ب-ن-ف-ي-ك-ا وآت-ل-ي-ت-يك ب-ي-ل-ب-او وع-دد م-ن
آألندية آأللمانية ،ولم يعمل منذ رحيله عن بايرن
في .2013
وسسيتولى هاينكسس ( 72عاما) تدريب بايرن للمرة

آلرآبعة في مسسيرته ،وسسيبدأآ مهمته وآلفريق في
آلمركز آلثاني في آلبطولة آللمانية متأاخرآ بخمسس
نقاط عن بروسسيا دورتموند آلمتصسدر بعدما أآهدر
تقدمه بهدفين في آخر مبارآتين في آلبوندسسليغا،
كما خسسر  0 - 3أآمام باريسس سسان جيرمان في
مسسابقة رآبطة آألبطال.

يقÎح  ٤أاسصماء Óÿفة
ا◊ارسض نافاسض

ذكرت تقارير صسحفية أآمسس أآنّ آلبرتغالي كريسستيانو رونالدو هدآف
ريال مدريد آلتاريخي ،قد آقترح على فلورنتينو بيريز رئيسس آلنادي،
آلتعاقد مع وآحد من أآربعة حرآسس مرمى لخÓفة آلكوسستاريكي
كيلور نافاسس .وذكرت صسحيفة «ديلي سستار» آلبريطانية ،أآن رونالدو
يرى ضسرورة إآيجاد بديل لنافاسس خÓل آلفترة آلمقبلة ،لسسيما بعد
ترآجع مسستوى هذآ آلخير ،وقد طالب إآدآرة آلريال آلتوقيع مع
آإلسسباني ديفيد دي خيا من مانشسسستر يونايتدو أآو آلبلجيكي تيبو
كورتوآ حارسس تشسيلسسي ،أآو آلسسلوفيني يان أآوبÓك لعب أآتلتيكو
مدريد ،أآو آأللماني مارك أآندريه تير شستيغن من برشسلونة.
وينتهي عقد شستيجن مع برشسلونة عام  ،2022ولديه شسرط جزآئي
في عقده يصسل إآلى  180مليون يورو ،كما أآن آلÓعب ل يبدو أآن لديه
آلرغبة في مغادرة آلقلعة آلكتالونية.
يذكر أآن ريال مدريد حاول في وقت سسابق آلتعاقد مع دي خيا في
 ،2015ولكن آلفاكسس آلخاصس بالصسفقة وصسل متأاخًرآ بعد غلق موسسم
آلنتقالت ،وهو ما تسسبب في أآزمة بين آلناديين.
وآنضسم نافاسس إآلى ريال مدريد في صسيف  2014بعد تقديمه
مسستوى جيد في كأاسس آلعالم في آلبرآزيل ،وحصسل على فرصسة
لحماية عرين آلنادي آلملكي بعد رحيل إآيكر كاسسياسس وفشسل آلتعاقد
مع دي خيا ،ليحصسد مع آلفريق  7بطولت.
وكان نافاسس قد صسرح من قبل بأانه جاهز للقتال ألجل آلبقاء حارسسا
للملكي بقوله« :لسست قلًقا بشسأان مسستقبلي في ريال مدريد،
وآمكانية ضسم حرآسس آخرين ،آهتم فقط بالقيام بدوري».

– ّسصبا Ÿونديال 2022

تJشûص°اÉفaـ` ـ` ـ` ـ` ـ` ـ` ـ` ـ` ـ` ـ`ي»

يرغ ـب ‘ تدريـب اŸنتخب القطـري
أآعرب آلنجم آلدولي آلسسباني آلسسابق تشسافي هرنانديز عن
رغبته في تدريب منتخب قطر عندما تسستضسيف هذه آلدولة
ن -ه -ائ -ي-ات ك-أاسس آل-ع-ال-م ل-ك-رة آل-ق-دم ف-ي  ،2022م -ع-ب-رآ ع-ن
«ف -خ -ره» ب-ال-ل-عب ف-ي آل-دوح-ة ع-ل-ى رغ-م آلن-ت-ق-ادآت آل-ت-ي
وجهت آليه على خلفية هذآ آألمر.
ويدآفع تشسافي ( 37عاما) آلنجم آلسسابق لنادي برشسلونة
آلسسباني عن أآلوآن نادي آلسسد آلقطري ،ورجح آن يعتزل
في نهاية آلموسسم آلحالي.
وفي تصسريحات لوكالة «فرآنسس برسس» ،أآكد آلÓعب
آلذي أآحرز كأاسس آلعالم  2010مع منتخب بÓده أآن
هدفه آلمقبل سسيكون آلتدريب .وردآ على سسؤوآل
عما آذآ كان ذلك يعني آلشسرآف على منتخب
ق -ط -ر ف-ي  ،2022أآج -اب« :ل -م ل؟ أآع -ت -ق -د ب-أان-ه
سسيكون من آلجيد أآن أآتولى تدريب آلمنتخب
آلوطني هنا».
وأآضس-اف« :سس-ن-رى...أآح-ت-اج آل-ى آل-خ-ب-رة آلى
جهاز فني آحتاج آلى كل شسيء لكن على آلقل
أآنا على درآية بالÓعب آلقطري وأآعرف
آلجوآء هنا» ،متابعا:
«أآن -ا ه -ن -ا ألسس -اع -ده -م ع-ل-ى آن يصس-ب-ح-وآ
أآفضسل وينافسسوآ بشسكل جيد
في كأاسس آلعالم ،آعتقد آن هدفي هو آن
أآصسبح آلمدرب».
وتناوب على تدريب منتخب قطر خÓل
آل -تصس -ف -ي-ات ثÓ-ث-ة م-درب-ي-ن آخ-ره-م
م - -وآط - -ن تشس - -اف - -ي ،ف- -ي- -ل- -ي- -كسس
سسانشسيز.
وكان تشسافي آلذي آنتقل
آلى قطر عام ،2015
وي-ن-ت-ه-ي ع-قده مع
آلسسد في جوآن

.2018
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الثÓثاء  10أاكتوبر  ٢017م
الموافق لـ  1٩محرم 14٣٩هـ

يحل غدا Ãدينة تيزي وزو للقاء الرئيسس صصادمي

الفرنسضـ ـي ج ـ ـ ـون اي ـ ـف شضـ ـ ـاي يقـ ـ ـ ـÎب
م ـ ـ ـ ـ ـ ـن العـ ـ ـودة لتدريـ ـ ـب «الكن ـ ـاري»

»°ù«ªM QÉªY

يتواجد اŸدرب
الفرنسصي جون ايف شصاي
‘ أافضصل رواق لتدريب
شصبيبة القبائل بعد أان
حظي بثقة أاعضصاء
›لسس الدارة الذي
كّلفوا الرئيسس صصادمي
بالتفاوضس معه ،حيث
ينتظر حلوله Ãدينة
تيزي وزو خÓل
السصاعات القادمة.
 ⁄يعارضص التقني الفرنسصي فكرة
ال-ع-ودة لÓ-شص-راف ع-ل-ى ال-عارضصة
ال-ف-ن-ي-ة «ل-ل-ك-ن-اري» ب-ع-د ا’تصصال
اأ’ول ال- -ذي ح- -دث ب- -ي- -ن- -ه و بÚ
ال -رئ -يسص صص -ادم -ي ال-ذي اسص-ت-غ-ل
ال -ع Ó-ق -ة ال-وط-ي-دة ال-ت-ي Œم-ع-ه
ب- -اŸدرب ال- -ف- -رنسص- -ي م- -ن أاج -ل
إاقناعه بالعودة إا ¤الفريق.
وحظي شصاي بثقة أاعضصاء ›لسص
اإ’دارة ل- -ع- -دة أاسص- -ب- -اب أاه- -م- -ه- -ا
معرفته ا÷يدة للمدينة وﬁيط
الفريق ،حيث لن يجد أاي صصعوبة
‘ ا’ن- -دم- -اج وق- -ي -ادة اŸشص -روع
ا÷ديد للمالك Úا÷دد ،والذي
ي- -ن- -درج ‘ إاط- -ار إاع- -ادة ه- -ي- -ب -ة
ال -ف -ري-ق ع-ل-ى اŸسص-ت-وى اÙل-ي
وا’فريقي.
و ⁄يفّوت صصادمي فرصصة حديثه
م- -ع شص -اي ل -ع -رضص ع -ل -ي -ه ف -ك -رة
ت -واج -د م -درب ﬁل-ي ي-ك-ون م-ن
أابناء الفريق من أاجلب مسصاعدته
‘ عمله،
وه- -و اأ’م- -ر ال- -ذي  ⁄ي- -ع- -ارضص -ه
ال -ت -ق -ن -ي ال -ف -رنسص -ي ال -ذي ط-لب
تأاجيل فكرة ا◊ديث حول هذه
ال -ن -ق -ط -ة ون -ق -اط أاخ -رى ت-خصص
اأ’ه- -داف اŸسص- -ط- -رة وط -ب -ي -ع -ة
ال -ت-ع-داد اŸوج-ود إا ¤اج-ت-م-اع-ه
اŸرتقب مع رئيسص الفريق خÓل
السصاعات القادمة.
ويعد الفرنسصي جون ايف شصاي
م- - -ن اŸدرب Úال- - -ذي- - -ن ت - -رك - -وا
بصصمتهم ‘ فريق شصبيبة القبائل

البطولة مع منحهما حرية –ديد
التشصكيلة.
وبرمج الثنائي حمÓوي وخروبي
ع -دة حصصصص ت -دري -ب-ي-ة م-ن أاج-ل
ال- -رف- -ع م- -ن ا÷اه -زي -ة ال -ف -ن -ي -ة
وال-ب-دن-ي-ة ل-ل-ف-ري-ق قبل اŸواجهة
اŸهمة امام ا–اد بلعباسص ،حيث
يطمحان لقيادة الفريق لتحقيق
الفوز.
م- -ن ج- -ه- -ة أاخ -رى ال -ت ّ-ف أانصص -ار
ال- -ف- -ري- -ق أامسص ح- -ول ال- -ث- -ن -ائ -ي
ح -م Ó-وي وخ-روب-ي ،وأاك-دوا ل-ه-م
دعمهم الكب Òقبل مواجهة ا–اد
بلعباسص ،حيث طالبوهم بانتهاج
الصص - -رام - -ة ‘ ال - -ت - -ع - -ام - -ل م - -ع
الÓعب.Ú
مشصاركة سصعدو مسصتبعدة
لÓصصابة
ي -ع -ا ÊاŸداف-ع اÙوري سص-ع-دو
م -ن ا’صص -اب -ة ،وه -و اأ’م -ر ال-ذي
سصيمنعه من اŸشصاركة أامام ا–اد
ب -ل-ع-ب-اسص ‘ ا÷ول-ة اŸق-ب-ل-ة م-ن
البطولة رغم اÛهودات الكبÒة
التي بذلها طبيب الفريق.
وك -ان اŸداف -ع السص -اب -ق أ’وŸب -ي
اŸدي -ة ق -د كّ-ث-ف م-ن ال-ع-م-ل م-ع
اÙضص- -ر ال- -ب -د ،Êل -ك -ن ط -ب -يب
الفريق طالبه بالتقليل من العمل
البد Êلتفادي تضصاعف ا’صصابة،
خاصصة أانه  ⁄يشصفى نهائيا وهو
ما يجعل غيابه عن مباراة ا–اد
بلعباسص منتظرة.
ب -ع -د أان ق -اده-م ل-ل-ت-ت-وي-ج ب-ك-أاسص
«ال- -ك- -اف» ‘  ،٢00٢ون -ي -ل ل -قب
ال- -ب- -ط- -ول- -ة سص- -ن- -ة  ٢00٦وهي
ا’‚ازات التي بقيت راسصخة ‘
أاذهان أانصصار الفريق.
وي-ت-واج-د ال-ف-رنسص-ي شص-اي ح-ال-ي-ا
ب- -دون ف -ري -ق ،ح -يث ك -ان ف -ري -ق
اي- -ف- -ي- -ان ال- -ف -رنسص -ي آاخ -ر ن -ادي
يشصرف عليه سصنة .٢014

–ويÓت

حمÓوي وخروبي يقودان
الفريق أامام «اŸكرة»
يواصصل الثنائي حمÓوي وخروبي
عملها على رأاسص العارضصة الفنية
للفريق ،حيث أاكد لهما الرئيسص
صصادمي أانهما من سصيقود الفريق
خÓل مواجهة ا–اد بلعباسص ‘

Óناث (أاقل من  17سصنة)
تصصفيات مونديال كرة القدم ل إ

اŸنتخب الوطني يح ّضضر Ÿواجهة نظÒه اŸا‹

لقل من
يواصصل اŸنتخب الوطني النسصوي أ
 17سصنة ﬁطته العدادية التي شصرع فيها
يوم اÿميسس باŸركز الفني الوطني بسصيدي
موسصى (ا÷زائر) – ّسصبا Ÿواجهة اŸنتخب
اŸا‹ اŸقررة ليوم  14أاكتوبر ا÷اري بباماكو
◊سصاب مقابلة ذهاب الدور التمهيدي من
كأاسس العا ⁄لهذه الفئة ،حسصب ما أاعلنت
عنه ال–ادية ا÷زائرية (فاف) ع Èموقعها
لنÎنات.
الرسصمي على شصبكة ا أ
تعكف الÓعبات على إاجراء حصصصص تدريبية بومية
بقيادة اŸدربة نعيمة لعوادي ،علما أاّن الفريق كان
قد أاجرى أامسصية ا’حد مقابلة وّدية تقييمية ضصّد
فريق اقبو للوقوف على مدى اسصتعداد الÓعبات
Ÿواجهة ما‹ .وعاد الفوز ‘ هذا اللقاء لصصالح
فتيات اŸدربة لعوادي بنتيجة  ،0 - 4حسصب ما
أاوضصحته ا’–ادية ا÷زائرية كرة القدم.

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

وŒدر ا’شصارة أاّن هذا الÎبصص سصيتواصصل لغاية 11
أاكتوبر ا÷اري ،وهو تاريخ تنقل اŸنتخب الوطني
النسصوي (أ’قل من  17سصنة) إا ¤باماكو.
@ قائمة الّÓعبات اŸدعّوات للÎبصس
اك-رام ب-ح-ري ونسص-ري-ن ح-م-ري وك-ام-ي-ل-ب-ي-ا ع-زاب-ن
واÁان عزيب ولينا ولد زم ‹Òوابتسصام ميتوشصي
وخ-ل-ود ع-رم-ا( Êج-م-ع-ي-ة ب-ل-دي-ة ا÷زائر الوسصطى)
وه -اج -ر ت -اج -ري (ن -ادي سص-ع-ي-دة) وب-ث-ي-ن-ة سص-واŸي-ة
(مولودية اÿروب) وأاما Êبوطاغان (منال زرماÊ
واÁان داماسص واحÓم عبد النبي (شصبيبة سصكيكدة)
وخديجة بن سصا( ⁄جمعية بسصكرة واماﬁ Êرز
ورميسصة كروشص وزينب بوكراسص جلول وربيعة باقي
(ج -م -ع -ي-ة اÿروب) وسص-ه-ي-ل-ة بصص-اب-ر (ن-ادي وه-ران
وسصط) وزهرة اغاد (جمعية ا’من الوطني).

باريسس سضان
جÒمان يخّطط
لضضم كوتينيو
يفّكر باريسس سصان
جرمان الفرنسصي ‘
ضصم فيليب كوتينيو
لعب ليفربول
الإ‚ليزي خÓل فÎة
النتقالت الصصيفية
القادمة ،حسصبما
نشصرته اأمسس الثنÚ
صصحيفة ‘‘سصبورت‘‘
السصبانية.
وقالت الصصحيفة:
‘‘باريسس سصان جÒمان
اأجرى بالفعل اتصصالت
مع الÓعب قبل اأن
يتقدم له بعرضصه ‘
الصصيف اŸقبل والذى
سصيصصل على الأرجح
اإ 150 ¤مليون اأورو‘‘.
ن النجم
يذكر اأ ّ
الÈازيلي نيمار اأوصصى
عند انتقاله لنادي
باريسس سصان جÒمان
بالتعاقد مع مواطنه
كوتينيو لتعزيز
صصفوف الفريق
للمنافسصة على اللقب
الأوروبي.
ولن تكون مهمة
النادي الفرنسصي سصهلة
‘ الظفر بخدمات
الدو‹ الÈازيلي،
الذي ل يزال يدخل
ضصمن اهتمامات نادي
برشصلونة ،الذي كاد اأن
يتعاقد معه خÓل
فÎة النتقالت
الصصيفية اŸاضصية لول
رفضس اإدارة ليفربول
العرضس الذي فاق 100
مليون اأورو.

ال ع د د
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–ضضÒات جدية للقـ ـاء غ ـ ـا‹ معسضكر
Ãعنويـ ـ ـ ـات مرتفعـ ـ ـ ـة
شصرع مدرب مولودية
بجاية ‘ شصحن بطاريات
لعبيه معنويا وبدنيا،
قبل اŸواجهة الهامة ضصد
فريق غا‹ معسصكر
اŸقررة هذا ا÷معة
Ãلعب الوحدة اŸغاربية
كي يكونوا ‘ اŸوعد
Ÿواصصلة سصلسصلة النتائج
ليجابية التي
ا إ
حققوها.

ن -ظ -را أ’ه -م -ي -ة ه-ذه اŸب-اراة
ال -ت -ي ت -دخ -ل ◊سص -اب ا÷ول-ة
السص- - -ادسص- - -ة م- - -ن ال - -راب - -ط - -ة
اÎÙفة الثانية ـ موبليسص ـ
ع- - -م- - -د اŸدرب مصص - -ط - -ف - -ى
بسص - - -ك - - -ري ع- - -ل- - -ى ضص- - -م- - -ان
–ضصÒات ‘ اŸسص- -ت- -وى ،م -ن
خÓ- -ل الÎك -ي -ز ع -ل -ى ا÷انب
ال - -ن - -فسص - -ي ك - -م- -ا ط- -الب م- -ن
الÓعب Úبضصرورة أاخذ اأ’مور
ب -ج -دي -ة وع-دم ال-وق-وع ‘ ف-خ
السص - -ه - -ول- -ة ،وه- -ذا م- -ن أاج- -ل
–ق- -ي- -ق ال- -ف -وز ال -ذي ي -ب -ق -ى
ال- - -ه- - -دف ال - -ذي يسص - -ع - -ى إا¤
–ق- -ي- -ق- -ه ل- -ل- -ح- -ف- -اظ ع- -ل- -ى
ال -ري -ادة ،وم -واصص -ل -ة اŸشص -وار
على نفسص اŸنوال.
و‘ هذا الصصدد أاكد اŸدرب
ال- -ب -ج -اوي لـ «الشص -عب»« :ل -ق -د
باشصرنا التحضصÒات ‘ ظروف
ج-ي-دة –سص-ب-ا ل-ل-م-وع-د القادم
أام - -ام غ - -ا‹ م- -عسص- -ك- -ر ،وكّ- -ل
الÓعب Úواعون Ãا ينتظرهم
وه - -م ع - -ازم - -ون ع - -ل - -ى رف - -ع
ال -ت -ح -دي وم -واصص -ل -ة سص-لسص-ل-ة
النتائج اإ’يجابية ،حيث قمنا

Ãعا÷ة بعضص النقائصص التي
وقفنا عليها لضصمان ا÷اهزية،
رغ- -م أان- -ن -ا ن -درك ج -ي -دا ب -أان
اŸهمة سصوف لن تكون سصهلة،
ب-ال-ن-ظ-ر إا ¤وضص-ع-ي-ة اŸنافسص
الذي سصيسصعى للخروج من ذيل
الÎتيب.
وقد طالبنا من الÓعب Úأاخذ
اأ’مور بجدية وعدم التهاون،
ل- -ت -ح -ق -ي -ق ال -ف -وز وم -واصص -ل -ة
اŸشصوار ‘ أاحسصن الظروف،
وسص -ي -ك -ون ب -إام-ك-ا Êا’ع-ت-م-اد
على جّل التعداد الذي حضصر
بكيفية عادية ،مع إاجراء بعضص
ال -ت -غ -يÒات م -ن أاج -ل م-ن-ح دم
ج- -دي- -د ل -ل -تشص -ك -ي -ل -ة وشص -ح -ن
ال- -ب- -ط- -ري- -ات ،ح -يث سص -ي -ع -ود

اŸهاجمان فا— نوبلي وعبد
الفتاح بلقاسصمي».
و‘ سصياق آاخر ،من اŸنتظر
أان Áثل ’عب وسصط اŸيدان
نسص -ي -م ب -وشص -ام -ة أام -ام ›لسص
التأاديب هذا اأ’سصبوع ،بسصبب
ال- -تصص -رف ال -ذي ق -ام ب -ه Œاه
اŸدرب مصص- -ط- -ف- -ى بسص -ك -ري
خÓ-ل ا◊صص-ة ال-ت-دري-ب-ي-ة ليوم
اأ’رب -ع -اء اŸاضص-ي ،ح-يث م-ن-ع
م- -ن اŸشص- -ارك -ة ‘ ت -دري -ب -ات
ال -ف -ري -ق إا ¤غ -اي-ة ال-فصص-ل ‘
قضصيته.
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بعد تأاّهل مصصر إا ¤مونديال روسصيا

رفع راتب اŸدّرب كوبر
إا 90 ¤أالف دو’ر
قّرر ›لسص إادارة ا’–ادية اŸصصرية لكرة
ال -ق -دم زي-ادة راتب اأ’رج-ن-ت-ي-ن-ي ه-ي-ك-ت-ور ك-وب-ر
اŸدير الفني للمنتخب اŸصصري إا ٩0 ¤أالف
دو’ر ،بعد التأاهل لكأاسص العا ⁄بروسصيا .٢018
واسصتقرت ا’–ادية على زيادة راتب كوبر بـ % ٢5
باإ’ضصافة ◊صصوله على  500أالف دو’ر ،كما
ينصص عليه العقد اÈŸم بينه وب Úا’–ادية.
وحسصم اŸنتخب اŸصصري لكرة القدم تأاهله
Ÿونديال روسصيا بعد الفوز على الكونغو يوم
اأ’حد بهدف Úمقابل هدف وحيد.
يذكر أاّن اŸدرب ا’رجنتيني قد قاد اŸنتخب
٢017 ·Ó
اŸصص -ري ل -ن -ه -ائ -ي ك-أاسص إاف-ري-ق-ي-ا ل -أ
بالغابون ،وانهزم أاآامام الكامÒون بنتيجة .1 - ٢

تصصفيات مونديال 201٨

أاŸانيا –ّقق رقما قياسضيا
‘ عدد ا’نتصضارات

نادال:

« ⁄أاكن أاحلم بالفوز بلقب
دورة ال ّصض Úمرة أاخرى»

لسصبا Êرافاييل نادال ،عقب تتويجه يوم
أاّكد ا إ
لحد ببطولة الصص ÚاŸفتوحة للمرة الثانية ‘
ا أ
لŸاÊ
حّ-ق-ق اŸن-تخب ا أ
مسصÒته ،أاّنه  ⁄يكن ليحلم بالفوز بهذا اللقب مرة
حامل لقب كأاسس العا⁄
أاخرى عقب مرور  12عاًما.
رق -م -ا ق -ي -اسص -ي-ا أاورب-ي-ا ‘
لن-ب-اء السص-ب-ان-ي-ة عن نادال ،عقب
ون-ق-لت وك-ال-ة ا أ
ال - -تصص - -ف - -ي- -ات اŸؤوه- -ل- -ة
لسصÎا‹ نيك كÒيوسس ( )2 - 6و()1 - 6
فوزه على ا أ
ل-ل-م-ون-دي-ال ع-قب ف-وزه
بنهائي البطولة« :ح Úتوجت باللقب عام ⁄ ،2005
Ãب - -اري - -ات - -ه ال- -عشص- -ر ‘
لحلم بالفوز هنا مرة أاخرى بعد مرور  12عامًا».
أاكن أ
ال -تصص -ف -ي -اتﬁ ،ق -ق -ا ‘
لول ع- -اًŸي- -ا ،ف- -وزه ع -ل -ى
واع- -ت Èن- -ادال ،اŸصص- -ن- -ف ا أ
ذات السصياق أافضصل فارق
كÒي - -وسس ،اŸصص - -ن- -ف الـ « ،19ان- -تصص- -ارا ك- -بÒا»-وق -ال
أاه- - - - -داف ‘ ت- - - - -اري- - - - -خ
لسصÎا‹« :ل -ق -د ه -زم -ت -ن -ي ‘ سص -ي -نسص-ي-ن-ات-ي
ل Ó-عب ا أ
لوروبية.
التصصفيات ا أ
لسصبوع الرائع الذي
(الوليات اŸتحدة)..أاهنئك على ا أ
وضص-م-ن م-ن-ت-خب أاŸانيا
ق -دم -ت -ه ه -ن -ا ،وي -جب أان أاق -ول أان أام -امك مسص -ت -ق -بÓً-
ا◊ف- -اظ ع- -ل- -ى سص- -ج -ل -ه
كبÒا».
اÿا‹ م- -ن ال -ت -ع -ادلت
من جانبه ،أاثنى كÒيوسس على نادال ،وقال إانّ «ما
وال -ه -زائ-م ‘ ال-تصص-ف-ي-ات
حّققته كان أامًرا مدهشًصا..بفوزك ببطولة أامريكا
بالفوز على أاذربيجان ‘
لول عاŸيًا
اŸفتوحة ,ثم العودة لتصصبح اŸصصنف ا أ
لخ Òمسص - -اء
ل- - -ق - -ائ - -ه ا أ
من جديد».
لفضصل ‘ تاريخ
لحدﬁ ،ققا فارق أاهداف ( ،)39 +هو ا أ
ا أ
وي -ع -د ل -قب الصص ،Úه-و السص-ادسس ل-ن-ادال ه-ذا
لوروبية.
التصصفيات ا أ
اŸوسصم بعد رولن غاروسس وأامريكا ومونت
وأان-هت «اŸاك-ن-ات» الŸان-ي-ة اŸب-اري-ات ال-عشص-ر ب-تسص-جيل 43
ك- -ارل- -و وب- -رشص- -ل -ون -ة وم -دري -د والـ ‘ 75
ه-دف-ا ب-ي-ن-م-ا ت-ل-قت شص-ب-اك-ه أارب-ع-ة أاه-داف ف-ق-ط ل-ي-ح-قق فارق
لمريكي
مسصÒته على بعد لقب Úعن ا أ
أاهداف (ّ ﬁ ،)39 +
طما الرقم القياسصي السصابق اŸسصجل باسصم
ج- - -ون م- - -اكÔوي راب- - -ع أاك Ìلعب
اŸنتخب الروما ‘ Êتصصفيات كأاسس العا 199٨ ⁄ويبلغ
للقاب بالتاريخ بواقع
جا با أ
ي
و
ت
ت
ً
( )33هدفا.
 77لقًبا.
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عل
‘م جزحائّبرـيك يا بـÓدي

فالك فال أÒÿ
ألحمل

كل ما يمكنك فعله يا حََمْل ،أاو
تحلم بأان تفعله ،ابدأا فيه فورا.
ف -الشص -ج -اع -ة ت-ح-وي ف-ي داخ-ل-ه-ا
العبقرية والقوة والسصحر.

ألثور
ال- -ع -ظ -م -ة ي -ا ث -ور ل ت -ع -ن -ي ع -دم
السصقوط..العظمة الحقيقية هي في اإلصصرار
على الوقوف بعد كل سصقوط.

ألجوزأء
علم جزائري آاه يا محــــÓك

اف -ع -ل الصص -واب دائ -م -ا ي -ا ج -وزاء،
ف -ه -ذا سص ُ-ي -غضصب ب-عضص-ه-م ،وسص-ي-ث-ي-ر إاع-ج-اب
بقيتهم.

مششهور من بكري فأاحمــيه يا إاله
أابيضض وأاخضشر نجمة وهـــÓل

حكم و

’نسشان
لونها أاحمر مثـــــل دم ا إ
علم جزائري آاه يا محــــÓك

أأمثال

مششهور من بكري فأاحمــيه يا إاله
كان علينا محروم وقت ا’سشتعمار
لكن موجود اليوم في كل مدينة ودوار
علم جزائري آاه يا محــــÓك
مششهور من بكري فأاحمــيه يا إاله

^ أاّن- -ه إاذا ح- -ل- -مت أاّن- -ك تسش -ق -ط واه -ت -ز
جسشمك..اعلم أانّ العقل اخÎع هذا ا◊لم
’ّن وظ -ائ -ف ا÷سش -م ك-انت ع-ل-ى
’ي -ق -اظك أ
إ
وششك أان “وت؟

^ ق-د ي-ف-ت-
ن ال -غ -راب Áلك ال -ق -درة ع -ل-ى اسش-ت-ي-ع-اب
^ أا ّ
إا ¤ال -ف ق-ر ا÷مال
ضش-
وت -ذّك -ر وج -وه ال -بشش -ر ،ك-م-ا أاّن-ه م-ن اŸم-ك-ن أان
ف Óتف ي-ل-ة ،أام-ا ال-
فضش-ي-ل-ة ي -ح -ق -د ال -غ -راب ع -ل -ى إانسش -ان م -ع Úإاذا ع -ام-ل-ه
تقر إا ¤ا
÷مال أابداً .بطريقة سشيئة؟
^ الصش
ّ دق هو تا
ج
ا
÷
م
ا
ل
‘
كل ما نقو
ل ونفعل.
يرحل ا’بتÓء ‘ ◊ظة ما..ويبقى
تصشْرفك مقابل هذا ا’بتÓء مكتوباً ‘
صشحيفتك! فأاحسشن مواجهة ا’بتÓء،
بالصش Èوحسشن الظن بالكر Ëالرحيم.

أّمي أنتِ جنّة ألّدنيا وصصÓتي مفتاح جّنة أآلخرة

سشلم ’ يصشعد و’ ينزل
عليه أاحد ،فما هو؟

حل العدد السشابق
ÿالد ششقيقÚ
وسشت ششقيقات.

º`````°ùàHG
سش -ئ -ل أاح-د ال-فÓ-سش-ف-ة:
ك- -ي- -ف ت- -خ- -ت- -ار ام- -رأاتك؟
ف - - -أاج - - -اب ’ :أاري - - -ده- - -ا
ج-م-ي-ل-ة..ف-ي-ط-م-ع ف-ي-ه-ا
غيري،
و’ قبيحة..فتششمئز منها
نفسشي،
و’ طويلة..فأارفع لها هامتي،
و’ قصشيرة..فأاطأاطئ لها رأاسشي،
ي منافذ الّنسشيم،
و’ سشمينة..فتسشد عل ّ
و’ هزيلة..فأاحسشبها خيالي،
و’ بيضشاء..مثل الشّشمع،
و’ سشوداء..مثل الشّشبح،
و’ جاهلة..ف Óتفهمني،
و’ متعّلمة..فتجادلني،
و’ غنية..فتقول هذا مالي،
و’ ف-ق-ي-رة..ف-يشش-ق-ى م-ن بعدها
ولدي،
ن الفيلسشوف مات
يقال بأا ّ
أاعزب.

يروى أاّنه كان هناك رج Óثرّيا يعيشض في نعمة ،وكان
أاغنى أاهل قريته وكانت عائلته مكّونة من أاّم عجوز
ط-ري-ح-ة ال-ف-راشض ت-ك-اد ت-ك-ون م-نسص-ي-ة ت-م-ام-اوأاب وأاخّوة
وأابناء وزوجة ،وكان هو بالنسصبة لهم السصيد المتف ّضصل
والمنعم الذي ل يخالفون له أامر ول يردون له طلب،
ولكن هذا الرجل ل يصصلي ول يذكر ربه ،ول يهتم ألمر
اآلخرة.وذات يوم بينما كان يجلسض على الشّصاطئ على
كرسصي عرشصه يرقب سصفنه وتجارته وعماله ،جاء إاليه
رجل من أاهل ال ّصصÓح فسصلّم عليه وجلسض يحاوره بال ّصصÓة
وال ّ-رج -وع إال -ى رّب -ه ،ف -أاج -اب-ه ب-أاّن-ه ل-يسض ف-ي ح-اج-ة إال-ى
ال ّصص Ó-ة ألّن -ه ي-م-ت-لك ك-ل شص-يء..ال-م-ال وال-ج-اه وال-ع-ائ-ل-ة
المحبة ،ول ينقصصه شصيء أابدا حتى يفكر في الصصÓة
وأاعمال الدين ،فقال له :إاّن عبادة الله ليسصت من أاجل
الدنيا فقط ،وإانما يجب أان يفّكر في آاخرته أايضصا ،وأانّ
كل هؤولء الناسض لن ينفعه تقديرهم له وأاهله ل يحّبونه
بل يتمّتعون بماله فقط ،ولكن بعد موته لن ينفعوه بشصيء
أابدا ،ولن يفّكروا في تخفيف األذى عنه حتى لو قليÓ
وأاّنه بعد موته سصوف يجد نفسصه وحيدا ،ولن يبقى معه إال
عبادته لربه ،فلم يصصدق الرجل الغني كÓم الناصصح،
فقال الناصصح :هل تريد أان ترى صصدق كÓمي لك ،قال
الثري :نعم ،فجاء الرجل بتابوت ومعه حّمالين ليحملوه
إالى أاهله ويخبرهم أاّنه مات ،ويرى ماذا يصصنعون ،فوافق
الثري ونام في التابوت ،وحمل إالى إالى أاهله والرجل
الناصصح يرافقه حتى وصصلوا إالى قصصره وأادخلوه على
إاخوته وكانوا
جالسصين في سصاحة القصصر ،ووضصع التابوت واأخبرهم أاّن
أاخوهم وولي نعمتهم مات ،فتصصايحوا وبكوا بشصدة.
ولما أارادوا أان يفتحوا التابوت ليروه النظرة الأخيرة ،قال
لهم الرجل ال ّصصالح :ل تفتحوه ومنعهم ،قالوا :لماذا؟!
قال لهم :إاّنكم كما تعلمون أاخاكم لم يكن يصصلي ،ولما
مات جاء ثعبان كبير وجلسض معه في التابوت ليعّذبه حين
يدخلوه في القبر ،ولكن هناك أامل في إانقاذه وهو أان

يأاتي أاحد من أاهله ويلمسض أاقدام الميت حتى يعطيه من
عمره ،فيعود للحياة فيتوب ويصصلي ،فيرضصى الله عنه
وذّكرهم بفضصله عليهم حين كان حيا ،فرفضض اإلخوة
وقالوا كانت له حياة طويلة ،ورفضض الصصÓة فيها ،فلماذا
نعطيه اآلن من حياتنا اذهبوا به إالى القبر.
والرجل الثري يسصتمع بصصمت ويتأاّلم مّما يسصمع من نكران
المعروف ،وبينما هم كذلك إاذ جاء أابوه وأاخبروه أان ابنه
مات ،فبكى وانتحب وطلب أان يراه،
ولكن الناصصح رفضض كما فعل مع إاخوته وأاخبره بما
أاخبرهم به ،والثري يسصمع فقال في نفسصه :هذا أابي الذي
رّباني ويحبّني وهو سصينقذني ،ولكن جواب األب مثل
ج- -واب اإلخ- -وة ،ورفضض أان ي- -ل -مسض أاق -دام اب -ن -ه ،وق -ال:
اذهبوا به إالى القبر.فقال الرجل :نادوا أابنائه فلعلّهم
ينقذوا أاباهم ،فقال الثري في نفسصه :نعم إاّنهم أابنائي
وكم بذلت لهم العطايا ،وكم أاغرقتهم في الحب وصصنعت
المسصتحيل من أاجلهم ،فهم الذين سصينقذوني ولكن األبناء
كانو مثل جّدهم وأاعمامهم ،رفضصوا إانقاذ ابوهم ،وقالوا
إاّننا مازلنا صصغارا في مقتبل العمر ،ونريد التمتع بالحياة
وبالمال الذي تركه أابونا لنا اذهبوا به إالى القبر ،فقال
الرجل نادوا زوجته فلعل في قلبها حبّا يسصتطيع إانقاذ
زوجها من الهÓك،ولكن الزوجة كان جوابها مثل جواب
البقية اذهبوا به إالى القبر.فقال الرجل :مسصكين هذا
الرجل عاشض طول حياته يسصعى من أاجل عائلته ،ولكن لم
ينفعه كل ما صصنع من أاجلهم وحبّهم له ،لم يسصتطع إانقاذه
من النار..هيا نذهب به إالى القبر فلم يبقى من عائلته
أاحد ينقذه.
كل هذا والرجل الثري يسصمع ويبكي بحرقة ،فقال أاصصغر
إاخوته بقيت أامه
قال الرجل الناصصح اذهب ونادي أامك لتأاتي ،فقالوا :إاّنها
ك-ب-ي-رة وط-ري-ح-ة ال-ف-راشض ،ق-ال ال-رج-ل اح-م-ل-وه-ا ل-عّ-لها
تنقذه.
والرجل الثري يسصمع ويبكي ويقول في نفسصه إاذا لم

Ÿاذا نخـــاف مـــن منظــــر الــدم؟

لدى كل منا خصصوصصية في مسصّببات الخوف أاو التوتر،
فهذا قد يخشصى المرتفعات بينما يقلق ذاك من األماكن
الضصيقة ،لكن الهلع من مشصاهدة الدماء ربما يكون من
أاكثر األمور شصيوعا بين البشصر .وبشصكل عام ل يحب
اإلنسصان مشصاهدة الدم ،لكن لدى البعضض قد يتطور األمر
ألكثر من ذلك ،لدرجة قد تصصل إالى فقدان الوعي جراء
المشصهد..ومن الطبيعي أان يزيد معدل ضصربات القلب
ع -ن -د ال -ت -ع -رضض ل -م -وق -ف م-خ-ي-ف ،إال أان ال-ب-عضض ع-ن-د
مشص -اه -دة ال -دم يصص -اب ب-ان-خ-ف-اضض م-ف-اج-ئ ف-ي م-ع-دل
ضصربات القلب وضصغط الدم ،مما يؤودي إالى اإلغماء،

وفقا لصصحيفة «غارديان» البريطانية .ويؤوكد أاطباء أان
اإلغماء ،الذي يحدث للبعضض عند مشصاهدة الدم ،حالة
ن-فسص-ي-ة ول-يسصت عضص-وي-ة ،ل-ك-ن-ه-ا ت-ؤوث-ر ع-ل-ى ع-م-ل القلب
وضصغط الدم ..ويعاني بعضض األشصخاصض من حالة نفسصية
تسصمى بـ «إارهاب الدم» أاو «إارهاب الجرح» ،وهي حالة
هلع من مشصاهد الدم ،أايا كانت كميته .فعند رؤوية الدم
أاو الجروح النازفة ،قد تنتاب الشصخصض حالة من الخوف
الشصديد تنتقل من التأاثير النفسصي إالى العضصوي ،حيث
يضص- -ط- -رب ع- -م- -ل «ال- -عصصب ال -ح -ائ -ر» ،وه -و أاح -د أاه -م
األعصصاب المؤوثرة على عمل القلب .ويؤودي ذلك إالى

ألسصرطان

ك -ن ع -زي-زا ً وب-ن-فسصك اف-ت-خ-ر ي-ا
سصرطان…فأانت تكبر حينما تريد
أان تكبر.

أألسصد

يا أاسصد طالما أان القادم في غيب
ال -ل -ه ،ف -رج -اء وفضص  Ó-ول-يسض أام-را
تصص -وره ج -م -ي  ،Óً-وق -ل دوم -ا ي -ارب إال -يك ك-ل
السصبل ومنك كل الحلول ولك كل الحمد على
ما كان وما سصيكون.

ألعذرأء
لنا الله يا عذراء ،في كل حديث نعجز عن
حكايته ،فالُهدوء نعيم ،وال ّصصمت حياة ،وما
بين الثنين تفاصصيلٌ ل ُيدركها أاحد.

ألميزأن

ل- -و ت -أاّم -لت ف -ي ح -الك ي -ا م -ي -زان
لوجدت أان الله أاعطاك أاشصياًء دون أان تطلبها؛
فثق أان الله لم يمنع عنك حاجة رغبتها إا ولك
فالمنع خيًرا.

ألعقرب

ي-ن-ق-ذن-ي ك-ل ه-ؤولء ف-ه-ل سص-ت-ن-ق-ذن-ي إام-ي ال-ت-ي أاه-ملتها
وتركتها ،ولم أاحسصن إاليها كل هذا الوقت منذ أان رقدت
في فراشصها وأانا نسصيت أان لي أاّما ،فآاتوا بأاّمه وأاخبروها
بأان ابنها مات ،فبكت بشصدة وانتحبت وطلبت أان تراه.
فمنعها الرجل الناصصح وأاخبرها بما أاخبرهم به وطلب
منها إانقاذه ،فوافقت
فتعجّبوا منها وقالوا لها :توافقين على إاعطائه ما تبّقى
من حياتك ،قالت :نعم ،قالوا :ولكن ما نالك من ماله
شصيء ول من إاحسصانه شصيء فلماذا تنقذيه؟
قالت :إاّنه ابني وأانا التي حمتله في بطني وتغّذى من
دمي ،منعني النوم واألكل والشصرب براحة أاخرجته بشصق
ن -فسص-ي ورّب-ي-ت-ه ب-ث-م-ن راح-ت-ي ،ول-ن أات-رك-ه ل-ل-ن-ار وع-ذاب
اآلخرة ،فبكى الرجل الثري وقام إالى قدمي أامه يمسصحها
ويقبلها ويعتذر لها ويطلب الصصفح ،وقال :أامّي أانت جّنة
ال -دن -ي -ا وصص Ó-ت -ي م -ف -ت -اح ج ّ-ن -ة اآلخ -رة ،ف -ك -ي -ف ك-نت
أاضصيّعهما!
ال-ل-ه ي-ح-ف-ظ أاّم-ي وأاّم-ه-ات-ك-م..وي-رح-م ال-م-ت-وفيات منهن
وينظر إاليهن نظرة رضصا ألّنه وعد من ينظر إاليه نظرة
رضصا لن يعّذبه أابدا.

ِحين َتش َ ْصتاق لِشَصخصض ُتِحَبه يا عقرب َتأاِتيك
لحظة الصصمت بعدها إاما أان تكون في كامل
سصعادتك أاو تدمع عينك.

ألقوسس
أاحيانا يا قوسض يكون الصصمت درسصا مفيدا
لتعليم اآلخرين أادب الحوار!

ألجدي
ل تقترب من األمور إان لم تأات هي
إاليك يا جدي ،الفضصول سصلوك ينفر الناسض
منك مهما كانت نواياك حسصنة!

ألدلو

البتسصامة معدية فـعندما تبتسصم
ت -ل-ق-ائ-ي-ا ي-ا دل-و سص-ت-ج-د ال-ط-رف
اآلخر يبتسصم ،ي عدوى رقيقه رائعه جميلة
أاتمنى أان يصصاب بها العالم ،فيا رب يصصاب
الجميع بعدوى البتسصام.

ألحوت
اختÓل تدريجي في ضصربات القلب ،مما يقلل من كمية
األكسص-ج-ي-ن ال-ت-ي تصص-ل إال-ى ال-دم-اغ ،وب-ال-ت-ال-ي ي-ن-خ-فضض
ضصغط الدم ويحدث اإلغماء وفقدان الوعي.

أاليسض رائعا يا حوت أان َتجد َمن
ك ُدَع -ـاء..أاج -م -ل َم -ن أاْن
ُي- -ه -دي َ
َت-ج-د أال-فً-ا غ-يـرُهُ..ي-ه-دون َك أاشصيـاء
لها تاريخ إانتهـاء.

الثÓثاء  ١0أاكتوبر  ٢0١7م
الموافق لـ ١٩محرم  ١٤٣٩هـ

ملتقى دو‹ حول الذاكرة
السصيموغرافية

بوعزغي يفتتح معرضص «سصيبسصا»
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info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
العدد

يششرف وزير الثقافة عزالدين
م- -ي -ه -وب -ي ،ع -ل -ى اف -ت -ت -اح أاشش -غ -ال
اŸل -ت -ق -ى ال -دو‹ ح -ول «ال -ذاك -رة
السش-ي-م-وغ-راف-ي-ة ،ك-ي-ف-ي-ة ح-م-اية
السش-ي-ن-م-ات-وغ-را‘» ،ال-ذي ت-ن-ظ-مه
وزارة ال- -ث- -ق- -اف- -ة ،ب -ال -ت -ع -اون م -ع
لوروب- -ي ي -وم -ي  14و15
ال–اد ا أ
أاكتوبر ا÷اري.
ت- -ن- -ظ -م ن -دوة صش -ح -ف -ي -ة ح -ول
ال- -ت- -ظ- -اه- -رة ،ال- -ي- -وم ،ب- -اŸك- -ت -ب -ة
ال - -وط - -ن - -ي- -ة ا◊ام- -ة ب- -داي- -ة م- -ن
السشاعة  10:00صشباحا.

١7٤60
يشش- - - -رف وزي- - - -ر ال - - -ف Ó- - -ح - - -ة
وال- -ت- -ن -م -ي -ة ال -ري -ف -ي -ة والصش -ي -د
ال -ب-ح-ري ب-وع-زغ-ي ،ال-ي-وم ،ع-ل-ى
الف -ت -ت -اح ال -رسش-م-ي ل-ل-ط-ب-ع-ة 17
ل- - -ل- - -م - -ع - -رضس ال - -دو‹ لÎب - -ي - -ة
اŸواشش- - -ي ،ال- - -ع- - -ت- - -اد ال - -ف Ó- -ح - -ي
والصش- -ن -اع -ات ال -غ -ذائ -ي -ة ب -قصش -ر
اŸع-ارضس الصش-ن-وب-ر ال-بحري ،على
السشاعة  09:00صشباحا.

مناقشصة قانون النقد
والقرضص Ãجلسص األمة
لم-ة أاشش-غاله،
يسش-ت-أان-ف ›لسس ا أ
اليوم ‘ ،جلسشة علنية بداية من
السش-اع-ة  09:30ت-خصشصس Ÿن-اقششة
وع -رضس ق -ان -ون ال -ن-ق-د وال-ق-رضس،
بحضشور وزير اŸالية عبد الرحمان
راوية.

ولد علي يشصرف على انطÓق اŸوسصم
الرياضصي 2018 / 2017

لقاء لتسصجيل شصهادات اÛاهدين

تكر ËاÛاهد الفقيد
عبد الرحمان بن سصا⁄

ت-ن-ظ-م ،ال-ي-وم ،ج-م-عية مششعل
الشش -ه -ي-د رف-ق-ة ج-ري-دة اÛاه-د
لخÒة ،م- -ن- -ت- -دى
Ãق - -ر ه - -ذه ا أ
لبراز دور اÛاهد الفقيد عبد
إ
ال-رح-م-ان ب-ن سش-ا ⁄ل-ت-ك-ر Ëهذا
ال- - -رج- - -ل ال - -ذي وهب ح - -ي - -ات - -ه
ÿدم- - -ة ال - -ث - -ورة ا÷زائ - -ري - -ة،
ب- - - - - -داي- - - - - -ة م- - - - - -ن السش - - - - -اع - - - - -ة
10:00صشباحا.

يشش- - - - -رف وزي- - - - -ر الشش- - - - -ب- - - - -اب
والرياضشة الهادي ولد علي ،على
انطÓق اŸوسشم الرياضشي ا÷ديد
 2018 / 2017م -ن ال-ث-ان-وي-ة
الرياضشة بدرارية ،يوم الثÓثاء،
بداية من السشاعة  11:30صشباحا.

ي-ن-ظ-م اŸت-ح-ف ال-وط-ن-ي ل-ل-م-ج-اه-د ،ب-ال-ت-نسش-ي-ق مع مديريات اÛاهدين واŸتاحف
ا÷هوية ،اللقاء ا÷ماعي اŸوسشع رقم  ،200الذي خصشصس Ÿوضشوع «اÿوف من
ت -ق -ل -د اŸسش -ؤوول -ي -ة وت -ق -دي -ره -ا والل -ت-زام ب-أادائ-ه-ا ب-إاخÓ-صس م-ن ب Úال-ع-وام-ل
لسش -اسش -ي -ة ‘ ‚اح ال -ث -ورة ال -ت -ح-ري-ري-ة» ،وذلك ي-وم اÿم-يسس  12أاكتوبر
ا أ
ا÷اري على السشاعة  14:00بعد الزوال.

لقاء حول قصصصص أالف ليلة وليلة
ت- -ن -ظ -م م -ك -ت -ب -ة
شش - - -ايب ال- - -دزاي- - -ر،
ال-ت-اب-ع-ة ل-ل-مؤوسشسشة
ال- -وط -ن -ي -ة ل -ل -نشش -ر
لشش - -ه - -ار ،ل - -ق - -اء
وا إ
ح- -ول ت- -اري -خ نشش -ر
قصشصس أال- -ف ل- -ي -ل -ة
ول- - -ي - -ل - -ة ،ال - -ي - -وم،
ب -داي-ة م-ن السش-اع-ة
مسشاء
15:00
Ãك- - -ت- - -ب- - -ة شش- - -ايب
دزاي - -ر اŸت - -واج - -دة
 ،01شش -ارع ب -اسش -ت -ور
بالعاصشمة.
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ك -م -ا ح -رصس ع -ل -ى ا
ا◊م- -اي- -ة اŸدن- -ي◊ - -ضش -ور ال -دائ -م ل -ع-ن-اصش-ر
ة وا أ
لم- -ن ال- -وط- -ن -ي ،وه -ذا
لسش Ó -م- -ة اŸشش- -اركÚ
هفوات ‘ سش Òالب وا◊ي- -ل- -ول -ة دون وق -وع
طول
ة التي سشتختتم يوم 25
أاكتوبر ا÷اري.

لعلى يوما دراسشيا Ãناسشبة الذكرى 27
لسشÓمي ا أ
ينظم اÛلسس ا إ
ل -وف -اة ال -ع Ó-م -ة الشش -ي -خ ع -م -ر أاب-وح-فصس ال-زم-وري ،يشش-ارك ف-ي-ه
لسش -ت -اذ ع -ب -د ال -رح -م -ن أاب -وح -فصس وع -دد م-ن تÓ-م-ي-ذه ،ي-وم
ا أ
لرب-ع-اء  11أاك -ت -وب -ر ا÷اري ،ب -داي -ة م -ن السش-اع-ة 09:00
ا أ
صشباحا Ãقر اÛلسس.

مهرجان وطني لتذوق منتجات تربية اŸائيات
ت -ن -ظ -م ،ال -ي -وم،
اŸدي - -ري - -ة ال - -ع - -ام- -ة
للصشيد البحري وتربية
اŸائ -ي -ات ،ب -ال -ت -ع -اون م-ع
ال- - -غ- - -رف- - -ة ا÷زائ- - -ري - -ة
ل-لصش-ي-د ال-ب-ح-ري وت-رب-ي-ة
اŸائيات اŸهرجان الوطني
ل-ت-ذوق م-ن-ت-ج-ات ت-ربية
اŸائ - -ي - -ات ب - -داي - -ة م - -ن
السش - - - - - -اع- - - - - -ة 13:00
Ãي- - -ن- - -اء الصش - -ي - -د
البحري
بالعاصشمة.

الفجر٠5.22...............:
مواقيت الظهر12.٣5...............:
العصشر15.٤٩...............:
الصشÓة المغرب18.18..............:
العششـاء1٩.٤8.................:

á«îjQÉàdG IôµØªdG
^  1٠أاك-توبر  : 1٩5٤قّ-ي-مت ÷ن-ة السش-ت-ة التاريخيÚ
حصش -ي -ل -ة ع -م -ل -ه -ا لشش -ه -ور (ج -وي -ل-ي-ة ،أاوت ،سش-ب-ت-م)È
وأاحصشت ق -وات -ه -ا م -ن ال -رج -ال وال -ع -ت -اد اسش -ت-ع-دادا
’ند’ع الثورة.
^  1٠أاكتوبر  : 1٩5٩نششرت الصشحف الفرنسشية قرار
ا◊ك -وم -ة ال -ف -رنسش -ي -ة ب -رف-ع ع-دد ع-ن-اصش-ر اŸي-ل-يشش-ي-ات
ال- -عسش -ك -ري -ة ‘ ا÷زائ -ر إا 125 ¤أال -ف شش-خصش Ÿواج-ه-ة
انتصشارات الثورة ا÷زائرية.

الطقــسش اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد

عنابة
عنابة

الثÓثاء ﬁ 1٩رم  1٤٣٩هـ اŸوافق لـ  1٠أاكتوبر  2٠17م

17460 Oó©dG

الفريـق ڤايـد صشالـح يدششـن مدرسشـة أاششبـال األمـة بتمÔاسشـت
’جيال اıلصشة الصشاعدة
^ ترسشيخ معا Êثورة نوفم Èوقيمها ‘ ذاكرة ا أ
””الششعب”” -قام الفريق أاحمد ڤايد صشالح نائب وزير الدفاع الوطني ،رئيسش أاركان ا÷يشش الوطني الششعبي ‘ ،ثا Êيوم من زيارته إا ¤الناحية
’مة بتمÔاسشت ،بعد اللقاء التوجيهي الذي جمعه
العسشكرية السشادسشة مرفوقا باللواء مفتاح صشواب قائد الناحية ،بتدشش Úمدرسشة أاششبال ا أ
بإاطارات وأافراد الناحية ،وتفقد بعضش الوحدات اŸرابطة على ا◊دود ا÷نوبية لبÓدنا

التغلب على كافة التحديات والصشعوبات
ومواصشلة الدرب بكل أامل وتفاؤول
«إاننا نعي جيدا ‘ ا÷يشض الوطني الشسعبي،
سسليل جيشض التحرير الوطني ونسسعى جاهدين،
ب- -ح- -ول ال- -ل- -ه ت- -ع- -ا ¤وق- -وت- -ه ‘ ،ظ -ل ق -ي -ادة
وت-وج-ي-ه-ات ف-خ-ام-ة السس-ي-د رئيسض ا÷مهورية،
القائد األعلى للقوات اŸسسلحة ،وزير الدفاع
الوطني ،إا ¤ترسسيخ معا Êثورة نوفم Èوقيمها
النبيلة ‘ ذاكرة األجيال اıلصسة الصساعدة،
و“كينها من أان تتفهم رسسالة نوفم Èوأان تعي
أاب-ع-اده-ا وق-داسس-ت-ه-ا ،ب-اع-ت-ب-اره-ا م-ل-ح-م-ة م-ن
أاع-ظ-م اÓŸح-م وأارف-ع-ه-ا شس-أان-ا وأازك-اه-ا ذك-را
وأاق -رب-ه-ا إا ¤أاف-ئ-دة ا÷زائ-ري ،Úف-ه-ي م-دع-اة
للتمجيد يحق ÷يشسنا اليوم وكل يوم ،الفتخار
بامتداد جذوره إا ¤صسانع هذه اŸلحمة ،جيشض
التحرير الوطني ،وسستبقى جذوة هذا الفتخار
سساطعة ومتأالقة ،سسطوع الدور الريادي اŸوكل
÷يشسنا الوطني الشسعبي ‘ إاطار ما خول إاليه
من مهام.

قامت بها مفارز ا÷يشش
والدرك ع Èعدة و’يات

توقيف Œ 6ار ﬂدرات،
حجز مركبات وإاحباط
هجرة غ Òششرعية
«الششعب»  ‘ -إاط - -ار ﬁارب - -ة ال - -ت - -ه - -ريب
وا÷رÁة اŸن -ظ -م -ة ،أاوق -فت م-ف-رزة ل-ل-ج-يشض
ال -وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي ي-وم  08أاك-ت-وبر  2017بعÚ
“وشسنت سستة (Œ )06ار ﬂدرات وحجزت
( )45كيلوغراما من الكيف اŸعالج ‘ ،حÚ
ضسبطت مفرزة أاخرى ( )17كيلوغراما من نفسض
اŸادة بالوادي وبتمÔاسست وع Úقزام ضسبطت
م -ف -ارز ل -ل -ج -يشض ال-وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي سس-ب-ع ()07
مركبات رباعية الدفع و( )11.62طنا من اŸواد
الغذائية ومواد صسيدلنية ومعدات تنقيب عن
الذهب ،فيما ضسبط عناصسر الدرك الوطني
( )1530قرصسا مهلوسسا ببشسار.
م- -ن ج- -ه- -ة أاخ- -رى ،أاح- -ب -طت وح -دات ◊رسض
السسواحل بع“ Úوشسنت ومسستغاﬁ Âاولت
هجرة غ Òشسرعية لـ( )21شسخصسا كانوا على
م Ïقوارب مطاطية ‘ ،ح ” Úتوقيف ()57
مهاجرا غ Òشسرعي من جنسسيات ﬂتلفة بكل
من ع Úڤزام وع“ Úوشسنت وبشسار وأادرار
وورڤلة.

 20°ا÷زائر

 23°وهران

الثمن  1٠دج

‘ ثـــــا Êيــــوم مـــــن زيارتــــــه إا ¤الناحيـــــة العسشكريــــة السشادسشة

ت -ع-تÈم-درسس-ة أاشس-ب-ال األم-ة ب-ت-مÔاسست ع-اشس-ر
مدرسسة ُتنجز خÓل السسنوات القليلة اŸاضسية،
وهي ﬂصسصسة للتعليم اŸتوسسط سسعتها ()800
م -ق -ع -د ب -ي -داغ -وج -ي ،ح -يث شس -رعت ‘ ت -ك -وي-ن
األشسبال انطÓقا من اŸوسسم الدراسسي ا◊ا‹
 ،2018 / 2017وهي اŸدرسسة التي تضسمن تعليما
رف -ي -ع اŸسس -ت -وى ،وت -ت -وف-ر ع-ل-ى ج-م-ي-ع اŸراف-ق
وال -وسس -ائ -ل اŸادي -ة وال -بشس -ري -ة وال -ب -ي -داغ-وج-ي-ة
ا◊دي-ث-ة ،ع-ل-ى غ-رار ﬂاب-ر ل-ل-ع-ل-وم ال-ت-ط-ب-ي-ق-ية
والتكنولوجية وقاعات تعليم Ãسساعدة ا◊اسسوب
ÓنÎنت
وﬂاب - -ر ل - -ل - -غ - -ات ا◊ي - -ة وق - -اع - -ات ل - -أ
ومدرجات ومكتبات ومرافق للرياضسة والÎفيه.
الفريق وبعد تدشسينه اŸدرسسة ،اسستمع ‘ البداية
إا ¤ع -رضض ق -دم -ه ق -ائ -ده -ا ،ل -ي-ط-وف Ãخ-ت-ل-ف
اŸراف- -ق اإلداري- -ة وال- -ب- -ي- -داغ- -وج -ي -ة وﬂت -ل -ف
اıاب -ر ،ال-ت-ق-ى ب-ع-ده-ا م-ع األشس-ب-ال أاي-ن ت-ب-ادل
معهم ا◊ديث مطول .كما أالقى كلمة توجيهية
ت -اب -ع-ه-ا ج-م-ي-ع األشس-ب-ال ع-ل-ى مسس-ت-وى اŸدارسض
ال -عشس -ر اŸوزع -ة ع-ل-ى الÎاب ال-وط-ن-ي ،ذّك-ر م-ن
خÓلها با◊رصض الشسديد واألهمية الكÈى اللذين
ت-ول-ي-ه-م-ا ال-ق-ي-ادة ال-ع-ل-ي-ا للجيشض الوطني الشسعبي
ل -ت -وف Òف -رصض م -ت -ك -اف -ئ -ة ل -ك -اف -ة أاب-ن-اء الشس-عب
ا÷زائ-ري وت-ع-زي-ز اŸن-ظ-وم-ة ال-ت-ك-وينية للجيشض
ال -وط -ن -ي الشس -ع -ب -ي ب -ه -ذا الصس -رح ا÷دي -د ال-ذي
سسُيعطي قواتنا اŸسسلحة جي Óنخبويا متشسبعا
ب-ال-ق-ي-م ال-وط-ن-ي-ة وم-ع-ت-زا ب-أا›اد وم-آاثر أاسسÓفه
اŸيام.Ú

 23°ا÷زائر

 23°وهران

26°

27°

france prix 1

’خÒ
””ا÷يشش”” ‘ عددها ا أ

اŸه ـ ـام الدسشتوري ـ ـة  ⁄ولـ ـن تثن ـي
جيششنا عن أاداء رسشالته اإلنسشانية
ع- -ادت اف- -ت- -ت -اح -ي -ة
›ل - - -ة ””ا÷يشض”” ‘
عددها لهذا الشسهر،
إا ¤اŸه -ام ال -ن-ب-ي-ل-ة
ال - -ت- -ي ي- -ق- -وم ب- -ه- -ا
ا÷يشض ال- - -وط - -ن - -ي
الشس -ع-ب-ي إا ¤ج-انب
م-ه-امه الدسستورية.
‘ ه - - -ذا الصس- - -دد،
ذك - - - -رت اÛل - - - -ة
ب - - - - - - -أاح- - - - - - -د أاكÈ
م - -ن - -ج - -زات ه - -ذه
اŸؤوسسسسة
واŸت- - -م- - -ث - -ل - -ة ‘
ت-ن-ظ-ي-ف األراضس-ي
ا÷زائ- - -ري - -ة م - -ن
Óفراد.
األلغام اŸضسادة ل أ
Óفراد دائما،
على صسعيد آاخر ،و‘ إاطار تدم Òاأللغام اŸضسادة ل أ
أاكدت ›لة ””ا÷يشض”” على التزامات ا÷زائر الدولية ‘ إاطار
Óفراد ،حيث
مسسار القضساء على ﬂزونها من األلغام اŸضسادة ل أ
جاء أانه ‘ هذا الصسدد أاشسرف الفريق أاحمد ڤايد صسالح نائب وزير
الدفاع الوطني رئيسض أاركان ا÷يشض الوطني الشسعبي على عملية
اإلتÓف العلني لهذه اآللت القاتلة يوم  18سسبتم ÈاŸاضسي و ⁄يكن
اختيار هذا التاريخ من باب الصسدفة ولكن Ÿا يحمله من رمزية
بتزامنه والذكرى العشسرين لتوقيع ا÷زائر على اتفاقية ””أاوتاوا””.

التكوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ...أاكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ Èالرهانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات
اإلسشهام ا÷اد واÛدي ‘ بناء مسشتقبل الوطن
ف -م -ن ه-ذا اŸن-ط-ل-ق –دي-دا ،ف-إان-ه يصس-ب-ح م-ن
ال- -ط- -ب- -ي- -ع -ي ،ب -ل م -ن ا◊ت -م -ي ،أان ت -ع -ود ذاك -رة
ا÷زائ -ري ،Úلسس -ي -م -ا ف -ئ -ة الشس -ب -اب م -ن-ه-م ،إا¤
ماضسي بÓدهم اÿالد ويسستمدوا منه زادا معنويا
أاعرف أانه دافقا ول يضساهىÃ ،ا يعينهم ،يقينا،
على مواجهة ،بل التغلب على كافة التحديات
والصس-ع-وب-ات وم-واصس-ل-ة درب-ه-م ب-ك-ل أام-ل وت-ف-اؤول
وطموح ،نحو اإلسسهام ا÷اد واÛدي ‘ بناء
مسستقبل وطنهم.

عاششر مدرسشة ُتنجز
بسشعـة  800مقع ـ ـد
بيداغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوجي
فتاريخ ا÷زائر الذي نعتز به اليوم أاÁا اعتزاز،
 ⁄يأات كما يعلم ا÷ميع إال بفضسل هؤولء الرجال
الصسناديد واŸيام Úالذين ضسحوا بحاضسرهم من
أاجل مسستقبل ا÷زائر ،وهم يرون حينها أان هذا
اŸسستقبل ،ينبغي له أان يكون مشسرقا وواعدا،
ويتع Úعليكم أانتم اليوم أان تعتقدوا جازم ،Úبأان
مسستقبل ا÷زائر ينبغي له أان يكون متوافقا “ام
التوافق مع تاريخها الوطني القدوة بل اŸعجزة.
اعلموا ،أان بÓدكم ا÷زائر بفضسل ثورتها اÿالدة
وتاريخها الوطني ا◊افل باأل›اد والبطولت،
قد اسستطاعت أان تضسع بصسمتها وبوضسوح على
صسفحات التاريخ اإلنسسا ÊاŸعاصسر ،وأان تدون
ب -ح -روف م -ن ذهب ،ق -درة اإلنسس -ان ع -ل -ى ت-غ-يÒ
›رى األحداث التاريخية ،وعلى إاعادة توجيهها
وصس-ي-اغ-ت-ه-ا وف-ق-ا ل-ت-ط-لعاته الشسرعية وطموحاته
اŸشسروعة ،وسسيبقى التاريخ اإلنسسا Êيحفظ ‘
ذاك- -رت- -ه ،دون شسك ،وب- -اع -ت -زاز شس -دي -د ع -ظ -م -ة
ا÷زائ -ر وشس -ع -ب -ه-ا وث-ورت-ه-ا الشس-ع-ب-ي-ة اŸظ-ف-رة،

ويخلد بطولت من صسنعوها ،ويثني على الدور
ال -ري -ادي ال -ذي سس-اه-مت م-ن خÓ-ل-ه ه-ذه ال-ث-ورة
اÛيدة ‘ ،نشسر وتعميم مُثل ا◊رية والسسلم
عÈالعا.””⁄

التاريخ اإلنسشا Êيحفظ ‘ ذاكرته عظمة
ا÷زائر وثورتها الششعبية
السسيد الفريق ذكر بالنتائج الباهرة التي –ققها
مدارسض أاشسبال األمة كل سسنة ‘ شسهادة البكالوريا
وشسهادة التعليم اŸتوسسط ،ما يؤوكد ‚اعة هذا
الدرب الدراسسي والتكويني ‘ تخريج إاطارات
شس-اب-ة ك-ام-ل-ة ال-ت-أاه-ي-ل ،م-ث-ل-م-ا ي-حرصض على ذلك
فخامة السسيد رئيسض ا÷مهورية:
«إان طموح ا÷يشض الوطني الشسعبي سسليل جيشض
التحرير الوطني ‘ ،تدعيم ركائز قوته اعتمادا
على عقول وسسواعد أابنائه ،هو طموح ل حدود
له ،ومن وحي هذا الطموح فإاننا بقدر ما نثمن
النتائج ا÷يدة اŸتحصسل عليها من طرف أاشسبال
األمة خÓل السسنوات األخÒة ،فإاننا ندعوكم أانتم
ال -ي -وم ب -أان Œع -ل -وا م -ن ه -ذه ال -ن -ت -ائ -ج ال -ب-اه-رة
اÙققة من طرف نظرائكم األشسبال ،قدوة لكم
–فزكم على أان Œعلوا من هذه اŸدرسسة أايضسا،
مثال طيبا يحتذى به ،حتى تكون كافة مدارسض
أاشس -ب -ال األم-ة ال-ي-وم ،ع-ل-ى غ-رار م-دارسض أاشس-ب-ال
الثورة باألمسض ،مشستلة حقيقية لتخريج قدرات
شسابة مسستوفاة الوعي واإلدراك ،وكاملة التأاهيل
ومعتزة بتاريخها الوطني ،كما يحرصض على ذلك
اÛاهد فخامة السسيد رئيسض ا÷مهورية ،الذي
يسسعى دوما إا ¤إايجاد اÙيط اŸناسسب الذي
يتشسبع من خÓله الشسباب ا÷زائري بقيم ومبادئ
تاريخه الوطني.
ف -ت -جسس -ي-دا ل-ه-ذه ال-ت-وج-ي-ه-ات ،ن-ب-ذل ‘ ا÷يشض
الوطني الشسعبي قصسارى جهودنا حتى ‚عل من
رصسيدنا التاريخي مصسدرا أاسساسسيا من مصسادر
توعية األفراد و–سسيسسهم بثقل اŸسسؤوولية التي
يتحملونها ،ومن ذات التوجيهات ” ترسسيم مادة
ال -ت -اري -خ ك -م -ادة رئ -يسس -ي-ة ودائ-م-ة ضس-م-ن ب-رام-ج
منظومتنا التعليمية والتكوينية.

وم - -ن أاج - -ل ب - -ل- -وغ ه- -ذه اŸرام- -ي ال- -ط- -م- -وح- -ة
واŸشس- -روع- -ة ،ف -إان -ن -ي أان -ت -ه -ز م -رة أاخ -رى ه -ذه
اŸناسسبة الكرÁة ألدعوكم وأادعوا ا÷ميع من
خÓلكم إا ¤بذل الكث Òمن ا÷هد الدؤووب والكثÒ
من العمل اŸتفاÃ ،Êا يسستجيب لتحقيق النتائج
اŸرغ-وب-ة وت-رسس-ي-خ ال-ن-ه-ج ال-ت-ع-ل-ي-م-ي وال-ت-كويني
والنضس-ب-اط-ي وال-ن-فسس-ي واŸع-ن-وي ،ال-ذي نريده،
وأاعيد ذلك مرة أاخرى ،قلت ،نريده بأان يكون
مثال طيبا يقتدى به مسستقب.””Ó

جعل مدرسشة أاششبال األمة مثال طيبا يحتذى به
الفريق حث إاطارات وأاسساتذة اŸدرسسة على بذل
كل ما ‘ وسسعهم لبلوغ النتائج اŸرغوبة ،وكسسب
رهان التعليم الناجع والتكوين النافع:
«ت -ل -ك -م ه -ي اŸسس-اع-ي ال-ط-م-وح-ة ال-ت-ي سس-ت-ك-ون
Ÿدرسس -ت -ك -م ه -ذه ،نصس -ي -ب -ه -ا ال-واف-ر واألك-ي-د ‘
–قيق غاياتها اŸسستقبلية ،وهو ما يسستحق مني
بهذه اŸناسسبة الكرÁة بأان أاتوجه بالشسكر ا÷زيل
ل-ق-ي-ادة ال-ن-اح-ي-ة ال-عسس-ك-ري-ة السس-ادسس-ة وأايضسا إا¤
ك -اف -ة إاط-ارات ه-ذه اŸدرسس-ة وأاسس-ات-ذت-ه-ا ،ح-اث-ا
إاي -اه -م ع -ل -ى ب -ذل م-ا ‘ وسس-ع-ه-م م-ن أاج-ل ب-ل-وغ
النتائج اŸرغوبة ،وأاعلم أانكم قادرون على ذلك،
فهؤولء األشسبال هم أابناؤوكم ،ومسسؤووليتكم حيالهم
مسسؤوولية كاملة ودائمة ،ومن أاجل ذلك فإانني أاشسد
على أايدي ا÷ميع طالبا منهم بأان يواصسلوا على
هذا الدرب العملي السسليم من أاجل كسسب رهان
ال -ت -ع -ل -ي-م ال-ن-اج-ع وال-ت-ك-وي-ن ال-ن-اف-ع اŸشس-ف-وعÚ
ب -األخ Ó-ق السس -وي -ة والنضس -ب -اط الصس-ارم ،بشس-ك-ل
يصسبح مفخرة للجيشض الوطني الشسعبي ،وأاسسوة
حسسنة لكافة الشسباب ا÷زائري””.
ب -ع -ده -ا اسس -ت-م-ع ال-ف-ري-ق إا ¤ت-دخÓ-ت أاشس-ب-ال
وأاسس -ات -ذة ه -ذه اŸدرسس -ة ،وال -ذي -ن عÈوا ع -ن
شسكرهم وامتنانهم للعناية التي توليها القيادة
العليا للجيشض الوطني الشسعبي Ÿنظومة التعليم
وللنشضء الصساعد.
و‘ اÿتام تناول السسيد الفريق وجبة الغداء مع
أاشس- -ب- -ال األم- -ة ق- -ب -ل أان ي -أاخ -ذ م -ع -ه -م صس -ورة
تذكارية.

بسشبـــــــــب إاضشــــــــراب اŸوظفــــــــ Úفــــــــي فرنسشــــــــا

اÿط ـوط ا÷وي ـة ا÷زائري ـة تغ ـ Òبرنام ـج رحÓته ـا اŸق ـررة الي ـوم

سستضسمن شسركة اÿطوط ا÷وية ا÷زائرية ،اليوم الثÓثاء ،ثÓث رحÓت
تربط ا÷زائر ووهران Ãطار رواسسي شسارل ديغول والتي سستسستوعب
أاربع رحÓت كانت م›Èة أاسساسسا لهذا اليوم حسسب ما علم لدى هذه
الشسركة التي أاعلنت عن انخفاضض ‘ حركة النقل ا÷وي ب Úا÷زائر
وفرنسسا بنسسبة  20باŸائة بسسبب إاضسراب اŸوظف ‘ Úفرنسسا .وبذلك
سسيتم اسستيعاب الرحلت Úاللت Úتربطان مطار ا÷زائر العاصسمة Ãطار
شسارل ديغول ذهابا وإايابا ( AH15/1214و  )AH03/1002وكذا الرحلة
اŸقررة أاسساسسا انطÓقا من وهران Œاه مطار أاور‹ () 61/1060AH
على التوا‹ برحلتي  AH13/1012و  AH01/1000اللت ÚسسÎبطان

ا÷زائر Ãطار رواسسي شسارل ديغول (ذهابا وإايابا) ورحلة ()AH 85/1084

التي سسÎبط وهران Ãطار شسارل ديغول .وأاوضسحت الشسركة لوأاج أانه
تسسنى –قيق هذه التوأامة بفضسل ÷وء الشسركة إا ¤اسستعمال طائرة
آاربوسض  330عوضض بوينغ  .737وأاضساف ذات اŸصسدر أانه فيما يخصض
الرحلة التي تربط وهران بليون ( )AH 81/1080سسيتم إاما تأاجيلها إا¤
يوم األربعاء  11أاكتوبر وإاما اسستيعابها بالرحلة التي تربط ا÷زائر بليون.
وŒدر اإلشسارة إا ¤أان نداء اإلضسراب الذي أاطلقته نقابات اŸوظف‘ Ú
فرنسسا اليوم الثÓثاء سسيÎجم بتباطؤو ‘ اÿدمات العمومية أاو بتوقفها
كلية مع حدوث اضسطرابات ‘ حركة النقل ا÷وي نحو هذا البلد.

الفتتاحية ركزت كذلك على عامل ﬁوري ّÁكن ا÷يشض الوطني
من السستمرار ‘ أاداء ﬂتلف مهامه باحÎافية و“يز ،من خÓل
ا◊صسول وبشسكل مسستمر على مورد بشسري مؤوهل وملتزم من خÓل
إانشساء مدارسض أاشسبال األمة بقرار من رئيسض ا÷مهورية السسيد عبد
العزيز بوتفليقة التي أاصسبحت بحق خزانا حقيقيا لهذا الكنز
البشسري ‘ .هذا الصسدد ،ذكرت ””ا÷يشض”” باÿطط والÈامج التي
وضس-ع-ت-ه-ا ال-ق-ي-ادة ال-ع-ل-ي-ا ل-ل-ج-يشض م-ن أاج-ل ت-ك-وي-ن ن-وع-ي ل-ل-كادر
البشسري.
›لة ””ا÷يشض”” تطرقت ‘ عددها إا ¤اجتماع ›لسض الوزراء
األخ Òوعادت إا ¤أاهم القرارات اŸنبثقة عن هذا الجتماع الذي
ترأاسسه رئيسض ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ،سسيما ما تعلق
باŸضسي قدما ‘ تنويع القتصساد الوطني Ÿواجهة تقلبات أاسسواق
النفط.

ا÷زائر تفي بالتزاماتها الدولية ‘ ›ال تدم Òاأللغام
Óفراد ،تطبيقا لبنود
Óلغام اŸضسادة ل أ
التخلصض من آاخر ﬂزون ل أ
اتفاقية أاوتاوا ،عادت ””ا÷يشض”” إا ¤عملية التفج Òالعلني لهذا
اıزون بإاشسراف الفريق أاحمد ڤايد صسالح ‘ ،صسورة يظهر فيها
وهو يضسغط على زر التفج Òبحضسور ‡ثلي السسلك الدبلوماسسي
اŸعتمد با÷زائر و‡ثلي ﬂتلف الهيئات الدولية وكذا وسسائل
اإلعÓم وهي الصسورة التي برزت ‘ صسدر الصسفحة األو ¤من
غÓف هذا العدد ،إا ¤جانبها عنوان بالبنط العريضض ””مهمة
إانسسانية نبيلة””.
عن هذا اŸوضسوع ذّكرت اÛلة بالندوة الصسحفية التي عقدها
مدير اإليصسال واإلعÓم والتوجيه اللواء بوعÓم مادي على هامشض
عملية تفج Òاıزون اŸتبقي من األلغام.
اÛلة تطرقت بإاسسهاب للنشساطات اŸكثفة للفريق أاحمد ڤايد
صس -ال -ح وال -زي -ارات ال-ت-ي ق-ادت-ه إاﬂ ¤ت-ل-ف ال-ن-واح-ي ال-عسس-ك-ري-ة
Óشسراف على ﬂتلف التمارين والتدريبات.
ل إ

البعدان العربي واإلفريقي ضشمن أاولويات ا÷زائر
القارة اإلفريقية كانت هي كذلك حاضسرة بقوة ‘ عدد أاكتوبر من
›ل- -ة ””ا÷يشض”” ،ال -ت -ي أاف -ردت م -ل -ف -ا ك -ام ÿ Ó-ارط -ة ال -ط -ري -ق
اإلفريقية ضسمن أاجندة  2063التي تعلق عليها الشسعوب اإلفريقية
آام -ال ك -بÒة ل -ل -ن-ه-وضض ب-ال-ق-ارة السس-م-راء وع-ادت اÛل-ة ‘ ه-ذا
الصسدد ،إا ¤الدور الذي Áكن أان تلعبه ا÷زائر ‘ إا‚از هذه
األجندة.
البعد العربي  ⁄يغب كذلك عن العدد ،حيث أافردت له اÛلة ملفا
كام Óتطرقت فيه إا ¤مشساركة ا÷يشض ا÷زائري ‘ ا◊روب
العربية  -اإلسسرائيلية و‘ ﬂتلف ا÷بهات القتالية مع العدو
وجاء ‘ هذا اŸلف الكث Òمن التفاصسيل عن مشساركة جيشسنا ‘
كل ا◊روب ضسد الكيان الصسهيو.Ê
ال -ت -اري -خ ك -ان ح -اضس -را ك -ذلك ‘ ال -ع-دد ،ح-يث خصسصست اÛل-ة
صسفحت Úكاملت Úلذكرى أاليمة ومفصسلية ‘ مسسار نضسال الشسعب
ا÷زائري وهي ذكرى ›ازر  17أاكتوبر .1961
الÓفت ‘ هذا العدد ،الصسفحة األخÒة من الغÓف اÿارجي
للمجلة التي جاءت –ت شسعار يحمل رمزيات ودللت عميقة
مكتوب بأالوان الراية الوطنية وهو (جيشض  -أامة تواصسل وانفتاح)
مشسفوع بصسور عن الحتكاك ب Úا÷يشض واŸواطنﬂ ‘ Úتلف
الفعاليات والتظاهرات والصسورة تغني عن كل تعليق.

أأم Úبلعمري

