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حسشبÓوي ‘ زيارة
عمل إا ¤الوادي

يقوم وزير الصشحة والسشكان وإاصشÓح
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اŸسش-تشش-ف-ي-ات ﬂت-ار حسش-بÓ-وي ،ال-يوم،
ب -زي -ارة ع -م -ل وت -ف -ق -د إا ¤و’ي-ة وادي
سشوف.

ول ـ ـد علـ ـ ـي يسشل ـ ـ ـم
ششهادات التكوين

17474

زيت ـ ـو Êضشي ـ ـف منتـ ـدى األم ـ ـن
إاحياء للذكرى ’ 63ند’ع الثورة التحريرية ،ينششط وزير اÛاهدين الطيب زيتو،Ê
ندوة تاريخية باŸناسشبة ،اليوم اÿمــيسس  26أاكتوبر  2017على السشاعة الواحدة والنصشف
Óمن الوطني باŸدرسشة العليا للششرطة ““علي تونسشي““
زوا’ (Ã )13:30قر منتدى الذاكرة ل أ
شش-اط-ون-اف .وه-ذا ب-حضش-ور شش-خصش-ي-ات وط-ن-ي-ة‡ ،ث-ل-ي اÛت-م-ع اŸد ،Êأاسش-ات-ذة ج-ام-عيÚ
’عÓمية.
’سشرة ا إ
وا أ

...ويششرف على يوم دراسشي

يشش -رف وزي-ر اÛاه-دي-ن ال-ط-يب زي-ت-و ،Êال-ي-وم ،ع-ل-ى ي-وم دراسش-ي ح-ول اŸصش-ط-ل-ح-ات
واŸفاهيم التاريخية وذلك Ãناسشبة إاحياء الذكرى ’ 63ند’ع الثورة التحريرية ،وهذا
Ãق -ر اŸرك-ز ال-وط-ن-ي ل-ل-دراسش-ات وال-ب-حث ‘ ا◊رك-ة ال-وط-ن-ي-ة وث-ورة أاول ن-وف-م1954 È
’بيار بالعاصشمة على السشاعة  09:00صشباحا.
با أ

اختتام ورششة تكوينية
بقطاع الصشيد البحري
يششرف وزير الششباب والرياضشة الهادي
ول -د ع -ل -ي ،ال -ي -وم ،ع-ل-ى تسش-ل-ي-م شش-ه-ادات
’طارات دور الششباب والرياضشة ،بعد أان
إ
اسشتفادوا من دورة تكوينية وذلك باŸعهد
ال -وط -ن -ي ال -ع -ا‹ ل -ل -ت -ك -وي -ن ب-ت-قصش-راي-ن
بالعاصشمة على السشاعة  09:30صشباحا.

نسشيب يعاين قطاع
اŸوارد اŸائية بالبويرة

ميهوبي يتفقد قطاع
الثقافة بالعاصشمة

ت-خ-ت-ت-م ،ال-ي-وم ،ال-ورشش-ة ال-ت-ك-وي-ن-ية
’حصش-ائ-ي ل-لصشيد
’و ¤ح-ول ال-ن-ظ-ام ا إ
ا أ
ال -ب -ح -ري وت -رب -ي -ة اŸائ -ي -ات ع-ن ط-ري-ق
ال-ع-ي-ن-ات ،ال-ت-ي ن-ظ-متها مديرية الصشيد
البحري وذلك ‘ إاطار برنامج ““ديفيكو-
’وروب -ي،
 ،““02ب- -ال- -ت- -ع -اون م -ع ا’–اد ا أ
ع- - -ل - -ى السش - -اع - -ة  10صش -ب -اح-ا ب-ف-ن-دق
ا◊مامات بع Úالبنيان ،بالعاصشمة.

رهان اŸؤوسشسشة اإلعÓمية
والوضشع القتصشادي

تنظم جامعة عبد ا◊ميد بن باديسس
ب-و’ي-ة مسش-ت-غ-ا ،Âال-ي-وم ،ن-دوة وط-نية
’عÓ- -م -ي -ة
ب- -ع- -ن- -وان ““ره- -ان اŸؤوسشسش- -ة ا إ
والوضشع ا’قتصشادي ا◊ا‹ ‘ ا÷زائر““،
Ãقر كلية العلوم ا’جتماعية.

ا÷زائر –تضشن اجتماعا
للمهندسش Úالزراعي Úالعرب

تكر ËاÛاهدة
ليلى الطيب

’و ¤إاسشم الرئيسس الراحل الششاذ‹ بن جديد على متحف ا÷يشس،
تطلق الناحية العسشكرية ا أ
يوم  29أاكتوبر ا÷اري ‘ ،إاطار تسشمية اŸبا ÊواŸواقع التابعة لوزارة الدفاع الوطني.

الذكرى اŸئوية لوعد بلفور
–يي سشفارة دولة فلسشط Úبا÷زائر ،الذكرى اŸئوية لوعد بلفور اŸششئوم –ت ششعار
““والذي أاعطى من ’ Áلك وعد Ÿن ’ يسشتحق““ بحضشور قيادات حزبية وعدد من أافراد
ا÷الية الفلسشطينية وهذا يوم السشبت  28أاكتوبر 2017على السشاعة  14:00بعد الزوال
Ãقر السشفارة بدا‹ إابراهيم ،بالعاصشمة.

ندوة صشحفية حول صشالون التمور
ت-ن-ظ-م ال-غ-رف-ة ا÷زائ-ري-ة ل-ل-ت-ج-ارة والصش-ن-اع-ة ،ب-ال-ت-نسش-يق مع غرفة و’ية بسشكرة،
ال -ي -وم ،ن -دوة صش -ح -ف -ي -ة ح-ول –ضشÒات الصش-ال-ون ال-دو‹ ل-ل-ت-م-ور وذلك Ãق-ر ال-غ-رف-ة
بالعاصشمة على السشاعة  09:30صشباحا ،حيث من اŸقرر تنظيم الصشالون من  02إا05 ¤
ديسشم Èالقادم.

دربال ضشيف القناة األو¤

الطبعة الرابعة ◊ملة السشكك النظيفة
ت -ن -ظ -م اŸؤوسشسش -ة ال -وط -ن -ي -ة ل-ل-ن-ق-ل ب-السش-كك ا◊دي-دي-ة ،ال-ط-ب-ع-ة ال-راب-ع-ة ل-ل-ح-م-ل-ة
التطوعية لتنظيف السشكك ا◊ديدية وهذا على مسشتوى ﬁطات حسش Úداي وا◊راشس
وخروبة ،يوم ا÷معة بداية من السشاعة  08:00صشباحا.

يعقد ا’–اد الوطني للمهندسشÚ
ال-زراع-ي ،Úف-ع-اليات الدورة
Ÿ 84ك -ت-ب-ه ال-ت-ن-ف-ي-ذي
ال-ذي سش-ي-نعقد بفندق
’وراسش- -ي ي- -وم- -ي 2
ا أ
نوفمÈ
و3
’م -ع -اء اŸع -دي ،ب-اŸرك-ز
ت -ن -ظ -م مصش -ل -ح -ة طب ا أ
ال- - - - -داخ - - - -ل– ،ت
’م-ان ◊م-اي-ة اŸسش-تهلك ،منتدى حول
ت-ن-ظ-م ج-م-ع-ي-ة ا أ
ششعار:
ا’سش-تشش-ف-ائ-ي مصش-ط-ف-ى ب-اشش-ا ،ال-ي-وم ،ي-وم-ا تكوينيا وضشعية النقل العمومي للمسشافرين داخل وخارج اŸدن.
ح- -ول ““ال- -ت- -ه- -اب ال -ق -ول -ون ا◊اد““ وه -ذا Ãدرج
““ا’سشتثمارات
’شش -غ-ال
يشش -ارك ‘ ه -ذا اŸن -ت -دى مسش -ؤوول -ون م -ن وزارة ا أ
مصش-ل-ح-ة ا’سش-ت-ع-ج-ا’ت الطبية ا÷راحية
ال - -فÓ- -ح- -ي- -ة شش- -رط
العمومية والنقل ،الششركات الكÈى لنقل اŸسشافرين ،خÈاء،
ب- - -اŸرك- - -ز ع - -ل - -ى السش - -اع - -ة 08:30
’من
أاسشاسشي لتحقيق ا أ
و‡ث-ل-و ج-م-ع-ي-ات م-ه-نية ،يوم  28أاك-ت-وبر  2017ع-ل-ى السشاعة
صشباحا.
الغذائي““.
Ã 10:00قر ا÷معية ،طريق بوششاوي  -أاو’د فايت  -ا÷زائر.

منتدى حول وضشعية النقل العمومي
للمسشافرين

ينزل رئيسس الهيئة الوطنية اŸسشتقلة
Ÿراق-ب-ة ا’ن-ت-خ-اب-ات ،ال-ي-وم ،ضش-ي-ف-ا ع-لى
’و ¤ل -ل -ح -ديث ع-ن
’ذاع -ي -ة ا أ
ال -ق -ن -اة ا إ
ا’سش- - -ت- - -ع- - -دادات ’ن- - -طÓ- - -ق ا◊م- - -ل- - -ة
ا’نتخابية وهذا منتصشف النهار بالنادي
الثقا‘ عيسشى مسشعودي بالعاصشمة.

’لكÎونية التي ششرع فيها اÛلسس الششعبي الوطني ،دعي متعامل الهاتف النقال
كجزء من اŸششاورات حول مششروع قانون الÈيد وا’تصشا’ت ا إ
جازي من قبل ÷نة النقل وا’تصشا’ت ‘ اÛلسس من أاجل مناقششة أاحكام القانون اŸسشتقبلي.
’عضشاء
وكونها ششركة جزائرية ‡لوكة بنسشبة  51من اŸائة من قبل الصشندوق الوطني لÓسشتثمار ،فإان جازي –رصس على تقد Ëششكرها أ
’ششراكها ‘ اŸناقششة بششأان القانون ا÷ديد الذي من ششأانه أان يسشمح للجزائر بالتكيف مع التطورات التكنولوجية ‘ عا ⁄سشريع التغ.Ò
اللجنة إ
’ششراكها جازي ‘ مناقششة
وباŸناسشبة صشرح فيتششنزو نيششي ،الرئيسس التنفيذي للمتعامل““ :أاششكر ÷نة النقل وا’تصشا’ت باÛلسس الششعبي الوطني إ
مششروع القانون الذي يعت Èضشروريا لقطاع ا’تصشا’ت““ ،وأاضشاف قائ““ :Óلكون ششركتنا رائدة ‘ ›ال الهاتف النقال ويحذوها الطموح لتصشبح اŸتعامل الرقمي
اŸرجعي ‘ ا÷زائر ،فإان جازي تؤوكد ›ددا التزامها Ãواصشلة مسشاهمتها ‘ بناء ا’قتصشاد الرقمي ‘ ا÷زائر““.

يومية وطنية إاخبارية تصشدر عن اŸؤوسشسشة العمومية
ا’قتصشادية(ششركة ذات أاسشهم)
رأاسس مالها ا’جتماعي 200 .000.000 .00 :دج
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الÈيد ا إ
’لكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
’لكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê
التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسس(021) 60.67.93 :

’دارة والمالية
ا إ

ت- -ق- -وم وزي- -رة ال- -ب- -ي- -ئ- -ة وال- -ط- -اق- -ات
اŸت- -ج- -ددة ف- -اط -م -ة ال -زه -راء زرواط -ي،
ي -وم-ي  28و 29أاك -ت-وب-ر ا÷اري ب-زي-ارة
’غ -واط،
ع -م -ل إا ¤و’ي -ت -ي غ -رداي -ة وا أ
ت- -ع- -اي- -ن خÓ- -ل- -ه- -ا ج -م -ل -ة م -ن اŸشش -اري -ع
والهياكل التابعة للقطاع.

””جازي”” تششارك ‘ مششاورات حول مششروع قانون الÈيد

احتفاء بذكرى اند’ع ثورة نوفمÈ
اÛيدة ،يكرم اÛلسس الوطني ◊قوق
’نسش- -ان ،اÛاه- -دة واŸن- -اضش- -ل- -ة ل- -ي -ل -ى
ا إ
’مة ،وذلك يوم
الطيب ،عضشو ›لسس ا أ
السشبت  28أاكتوبر ا÷اري على السشاعة
 10صشباحا Ãقر اÛلسس بالعاصشمة.

التحرير

زرواطي ‘ زيارة عمل
إا ¤غرداية واألغواط

إاطÓق إاسشم الرئيسس الراحل الششاذ‹ بن جديد على متحف ا÷يشس

يوم تكويني طبي

ي - -ق - -وم وزي - -ر اŸوارد اŸائ - -ي - -ة حسشÚ
نسشيب ،يوم  28أاكتوبر ا÷اري ،بزيارة
ع -م -ل وت -ف -ق-د Ÿشش-اري-ع ال-ق-ط-اع ب-و’ي-ة
البويرة.

يقوم وزير الثقافة عزالدين ميهوبي
رف -ق-ة وا‹ ال-ع-اصش-م-ة ع-ب-د ال-ق-در زوخ،
ب- -زي- -ارة ع- -م- -ل وت- -ف- -ق -د ل -ب -عضس اŸواق -ع
ال-ث-ق-اف-ي-ة ع-ل-ى مسش-ت-وى و’ي-ة ا÷زائر،
ي -وم السش -بت  28أاك-ت-وب-ر ا÷اري ،اب-تداء
من السشاعة  09:00صشباحا.

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

الرئيسشة اŸديرة العامة
مسشؤوولة النششر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

إلع ـÓناتكـم اتصشل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسش ـ ـم التجـ ـ ـاري :السشرع 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 - -رسشــــل أاوتسش - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصشحابها نششرت أاو  ⁄تنششر
و’ ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

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

وسشسشات التالية:الوسشط :مطبعة  S.I.Aالغرب :ششركة الطباعة  S.I.Oالششرق :ششركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بششارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

»æWh

ألخميسس  26أكتوبر  2٠17م
ألموأفق لـ  ٠6صشفر  1439هـ

‘ رسسالة إا ¤أاسسرة اŸرحوم اÛاهد كمال عبد الرحيم

رئيسس إ÷مهورية يششيد بكفاح وتفا Êإلفقيد ‘ أإدإء وإجبه
بعث رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز
لسسرة اŸرحوم
بوتفليقة ،برقية تعزية أ
اÛاهد كمال عبد الرحيم ،الذي وافته
لول الثÓثاء ،حيث أاشساد
اŸنية ،أامسس ا أ
م--ن خÓ--ل--ه--ا ب--ك--ف--اح ال--ف--ق--ي--د ونضس--ال-ه
وتفانيه ‘ تأادية واجبه ‘ ﬂتلف اŸهام
التي تولها.
كتب رئيسس أ÷مهورية ‘ برقيته« :تلقيت ببالغ
أألسشى وأألسشف نبأا أنتقال أŸغفور له ،بإاذنه تعا،¤
أÛاهد كمال عبد ألرحيم إأ ¤رحمة ربه وعفوه،
بعد حياة حافلة بالنضشال وألكفاح ‘ سشبيل –رير
وط- -ن -ه ورق -ي ›ت -م -ع -ه ،ح -ق -ق ف -ي -ه -ا ك -ثÒأ م -ن
أŸنجزأت وأدى ألعديد من أŸهمات ‘ ﬂتلف
أŸناصشب ألتي تولها بكفاءة وأقتدأر».
وأضشاف رئيسس ألدولة« :وظل على تلك ألسشÒة
أل -ن -اصش -ع -ة Áد ضش -ب -اط أ÷يشس أل-وط-ن-ي ألشش-ع-ب-ي
بخÈته ألوأسشعة ومعرفته ألعميقة ألتي أكتسشبها ‘

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

ميادين ألنضشال ،وكان متفانيا ‘ عمله حريصشا كل
أ◊رصس على أدأء وأجبه ‘ ترقية هذه أŸؤوسشسشة

أل-دسش-ت-وري-ة أل-ع-ت-ي-دة ،إأ ¤أن وأف-ت-ه أŸن-ي-ة وأسش-ل-م
روحه إأ ¤بارئها ،تاركا ورأءه قلوبا يعصشرها أألسشى
ونفوسشا يلوعها ألفرأق».
وتابع رئيسس ألدولة قائ« :Óوأمام هذأ أÿطب
أ÷لل ألذي أ ّ⁄بكم ،ل أملك إأل أن أششاطركم
أحزأنكم وأقف إأ ¤جانبكم ‘ هذه أÙنة أألليمة،
دأعيا ألله ألذي وسشعت رحمته كل ششيء أن ينزل
ألفقيد منزل مباركا يرضشاه ،وأن يبني له بيتا ‘
أ÷نة بجوأر عباده ألصشادق Úألقانت ،Úوأن يسشبغ
عليه من ألرحمة وألرضشا ما تقّر به عينه وتطيب
ن- -فسش- -ه ،ك- -م- -ا أدع- -وه ج- -ل وع Ó- -أن ي -ن -زل ألصشÈ
وألسش -ك -ي -ن -ة ‘ ق -ل-وب-ك-م أن-ت-م وج-م-ي-ع أف-رأد أه-ل-ه
وأقاربه ،وأن يوفيكم أجر ألصشابرين بغ Òحسشاب،
إأنه سشميع ›يب ألدعاء»« .وبشّشر أل ّصشابرين ألذين
إأذأ أصشابتهم مصشيبة قالوأ إأّنا لله وإأّنا إأليه رأجعون
أولئك عليهم صشلوأت من ربّهم ورحمة وأولئك هم
أŸهتدون».
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لول يفتتح عرسس ا÷زائر الثقا‘ «سسي: 2017 »Ó
الوزير ا أ

تصشدير إلكتاب إ÷زإئري من أإجل إلÎويج لصشورة إ÷زإئر

@إإج ـ ـ ـ ـرإءإت لدعـ ـ ـ ـ ـم إلناششري ـ ـ ـن مطلـ ـ ـ ـع إلسشن ـ ـ ـ ـ ـ ـة إ÷ديـ ـ ـ ـ ـدة
@«ميزإنية إلثقافة» تضشاعفت  12مرة منذ وصشول إلرئيسس بوتفليقة إ ¤إ◊كم

وري إلÌى أإمسس ÃقÈة ع Úإلنعجة

شُسيعت عصسر أامسس 25 ،أاكتوبر  ،2017جنازة اŸغفور
له اÛاهد العميد اŸتقاعد كمال عبد الرحيم ÃقÈة
ع Úالنعجة با÷زائر العاصسمة.
ألفقيد أنتقل إأ ¤رحمة ألله تعا ،¤أمسس أألول ،باŸسشتششفى
أŸركزي للجيشس ألدكتور ﬁمد ألصشغ Òنقاشس ،إأثر مرضس
عضشال.
أŸرح -وم أÛاه -د م -ن م-وأل-ي-د  193٥ب-قسش-نطينة ،ألتحق
بصشفوف جيشس ألتحرير ألوطني عام  19٥7وتدّرج ‘ سشلم
ألÎقيات ‘ صشفوف أ÷يشس ألوطني ألششعبي بعد ألسشتقÓل،
أين ششغل عدة مناصشب عليا ‘ وزأرة ألدفاع ألوطني ،كقائد
للناحية ألعسشكرية ألثانية من  1979إأ ،1984 ¤ثم قائدأ للقوأت
ألبحرية من  1987إأ .1988 ¤رحم ألله ألفقيد وأسشكنه فسشيح
جنانه.

لرهاب
لول للمنتدى العاŸي Ÿكافحة ا إ
لقليمي ا أ
الجتماع ا إ

مسشاهل يؤوكد على ضشرورة إلتوصشل إإ ¤تعريف مششÎك لإÓرهاب
مكافحة إإ’رهاب وإ÷رÁة إلعابرة لأÓوطان تسشتدعي ترقية برإمج إلتعاون

أاكد وزير الشسؤوون اÿارجية
ع - -ب- -د ال- -ق- -ادر مسس- -اه- -ل ،أامسس،
ب- -ا÷زائ -ر ال -ع -اصس -م -ة ،ضس -رورة
التوصسل إا« ¤تعريف مشسÎك»
Óره -اب -ي ،داع -ي -ا إا ¤ت -ع -زي -ز
ل -إ
لق-ل-ي-م-ي-ة
لدوات ال -وط-ن-ي-ة وا إ
ا أ
وال -دول -ي -ة اÿاصس -ة Ãك -اف -ح-ة
لره - -اب وا÷رÁة ال - -ع - -اب - -رة
ا إ
Óوطان.
ل أ
صشرح مسشاهل لدى أفتتاح أششغال
ألج-ت-م-اع أإلق-ل-ي-م-ي أألول ل-ل-م-نتدى
أل- -ع -اŸي Ÿك -اف -ح -ة أإلره -اب ح -ول
أŸبادرة أŸعنية بالوقوف على ألصشلة
ب Úأ÷رÁة أŸن - -ظ - -م - -ة أل - -ع- -اب- -رة
ل -ل -ح -دود وأإلره -اب ،أل -ذي ت -ن-ظ-م-ه
أ÷زأئر مناصشفة مع هولندأ ،قائ:Ó
«ه -ن -اك أيضش -ا ضش -رورة ل-ل-ت-وصش-ل إأ¤
Óرهاب ،مثلما هو
تعريف مششÎك ل إ
أ◊ال ب -ال -نسش-ب-ة ل-ل-ج-رÁة أŸن-ظ-م-ة
Óوطان».
ألعابرة ل أ
‘ ذأت ألسشياق ،دعا إأ« ¤تعزيز
أألدوأت ألوطنية وأإلقليمية وألدولية
أÿاصشة Ãكافحة أإلرهاب وآأفاته»،
مؤوكدأ على «وجود ترسشانات قانونية
متينة Ÿعا÷ة كل من هات Úأآلفت،Ú
لكن ينبغي ألعمل على –ديد ألعÓقة
بينهما».
ك -م -ا رك -ز مسش -اه -ل ع-ل-ى ضش-رورة
«تنظيم تبادل للمعلومات وأŸعطيات
وت-ع-زي-ز أل-ت-ع-اون أل-قانو Êوأإلقليمي
وأل- -دو‹ وك- -ذأ ت- -ع -زي -ز أŸؤوسشسش -ات
ألدولية Ÿكافحة أ÷رÁة أŸنظمة
Óوط-ان ،ع-ل-ى غ-رأر ÷ن-ة
أل -ع -اب-رة ل -أ
م -ن -ع أ÷رÁة وأل-ع-دأل-ة أ÷ن-ائ-ي-ة أو
ألت-ف-اق-ي-ة أل-ع-ربية Ÿكافحة ألŒار
غ Òألشش - - -رع- - -ي ب- - -اıدرأت ،م- - -ع
أل -ت -ف -ك ‘ Òإأنشش-اء أط-وأق أم-ن-ي-ة ‘
ن- -ط- -اق م- -ن- -اط- -ق إأن- -ت -اج أıدرأت
وأŸهلوسشات.»...
ل- - -دى ت - -ط - -رق - -ه إأ ¤أل - -ع Ó- -ق - -ة
«أŸعقدة» ب Úأآلفت Úوأنعكاسشاتها
ع -ل -ى أألم -ن وألسش -ت-ق-رأر أإلق-ل-ي-م-ي
وأل - - -دو‹ ،أشش - - -ار مسش- - -اه- - -ل إأ ¤أن
«أŸوضش- -وع ل- -يسس ب- -ا÷دي -د» ،ك -ون -ه
«ﬁل أنششغال ألدول وأأل· أŸتحدة
وأŸن-ظ-م-ات أإلق-ل-ي-م-ي-ة ،ع-ل-ى غ-رأر
أل–اد أإلفريقي منذ عدة سشنوأت».
‘ ذأت ألسشياق ،ذكر أن «ألÓئحة
Û 1373لسس أألمن كانت قد حددت
‘  2٠٠1ألصش - -ل - -ة ب Úأإلره - -اب
وأ÷رÁة أŸن - - -ظ- - -م- - -ة أل- - -ع- - -اب- - -رة
Óوطان».
ل أ
وأكد مسشاهل ،أن «أŸنطقة ألتي
تنتمي لها أ÷زأئر تعرف أإلرهاب
Óوطان
وأ÷رÁة أŸنظمة ألعابرة ل أ
‘ آأٍن وأحد» ،مششÒأ إأ ¤أن ششريط

ألسش - -اح - -ل وألصش- -ح- -رأء ع- -ل- -ى وج- -ه
أÿصشوصس «هو أليوم منطقة تعاÊ
من تهديد تطور هات Úأآلفت ،Úمن
خÓل تكثف قنوأت تعاونهما ومتانة
ترأبط مصشا◊هما وألتعدد ألتدريجي
لوسشائلهما من أجل تسشي Òوحماية
نششاطاتهم أإلجرأمية على ألتوأ‹».
وأشش - -ار إأ ¤أن أإلره - -اب «م- -ازأل
نشش- -ط- -ا ووسش -ع ›الت نشش -اط -ه إأ¤
ع -دد م -ت -زأي -د م -ن ب -ل -دأن إأف -ري-ق-ي-ا
أل -غ -رب -ي-ة» .وق-ال ،إأن «–ال-ف ب-عضس
ه-ذه أÛم-وع-ات أإلره-اب-ي-ة ل-ه ن-ي-ة
تنفيذ عمليات أعتمادأ على ألتحكم
‘ ألوسشائل أŸالية».
وأك- - - -د مسش - - -اه - - -ل ،أن «أ÷رÁة
Óوط-ان ‘ ذأت
أŸن -ظ -م-ة أل-ع-اب-رة ل -أ
أŸنطقة تغطي ›موعة وأسشعة من
ألتهريب ،تضشم أحتجاز رهائن مقابل
دف -ع أل -ف -دي -ات وت -ه -ريب أل -ك-وك-ايÚ
وأل- -هÒوي ÚوأŸه- -ل -وسش -ات وخ -اصش -ة
أ◊ششيشس وتهريب أألسشلحة Ãختلف
أن - -وأع - -ه - -ا وألŒار ب - -األشش - -خ- -اصس
وأسش -ت -غ Ó-ل أل -ه -ج -رة غ Òألشش-رع-ي-ة
وتبييضس أألموأل وأسشتخرأج ألذهب
بصشفة غ Òقانونية وتهريب ألسشجائر
وألتهريب Ãختلف أششكاله وتهريب
أŸمتلكات ألثقافية وسشرقة أŸوأششي
وغÒها».
وأع - - -ت ‘ Èه - - -ذأ ألسش- - -ي- - -اق ،أن
«ألنششاطات غ Òألقانونية تدّر مبالغ
م -ال -ي -ة م-ع-تÈة ‘ م-ن-ط-ق-ة ف-قÒة ل
“لك فيها ألدول ألقدرأت وأŸوأرد
ألÓزمة Ÿكافحتها وحماية سشكانها
م -ن أألخ -ط -ار أل -ت -ي تشش -ك -ل -ه -ا ه -ذه
أألخÒة ع -ل -ى أم -ن -ه -ا وأسش -ت -ق-رأره-ا
وآأم- -ال- -ه- -ا أŸشش -روع -ة ‘ أل -ت -ن -م -ي -ة
وألرفاه».
وأعت Èمسشاهل ،أن هناك حاجة
م -ل -ح -ة ل -ل -ت -ع -رف أك Ìوف -ه-م ت-ط-ور
ألعÓقة وألتحولت ألتي تولد وتتطور
ب Úه- -ذي- -ن أل- -ت -ه -دي -دي -ن ‘ ك -ام -ل
أŸنطقة» ،مضشيفا أن هذه أ◊اجة
«أسشتعجالية لدرجة أن هات ÚأآلفتÚ
لهما مغزى عام وتتغذيان من فروع
دولية».

ومن ألطرق ألوأجب أسشتغÓلها،
«ه-ن-اك ع-ل-ى سش-ب-ي-ل أŸث-ال ،أل-عÓقة
ب Úألن- -ح- -رأف أل- -ع -ادي وﬁارب -ت -ه
وأإلره- - -اب وأل - -ع Ó- -ق - -ة ب“ Úوي - -ل
أإلرهاب وأ÷رÁة أŸنظمة ألعابرة
Óوطان وخصشوصشية موأرد وأ‰اط
ل أ
ألتمويل ومفهوم ألغنيمة ‘ ألعÓقة
ب Úن - - -وع- - -ي أإلج- - -رأم وأخ- - -تÓ- - -ط
ألشش-ب-ك-ات ألج-ت-م-اع-ية للمجموعتÚ
من أجل ألدعاية وخاصشة ألتجنيد».
ويضش- -م ه -ذأ أل -ل -ق -اء أإلق -ل -ي -م -ي،
موظف Úسشام ÚوخÈأء ‘ ›الت
م-ك-اف-ح-ة أ÷رÁة أŸن-ظ-م-ة ألعابرة
Óوط- -ان وأل- -وق- -اي- -ة م -ن أإلره -اب
ل - -أ
وم - -ك- -اف- -ح- -ت- -ه وأألم- -ن ع Èأ◊دود
ومكافحة “ويل أإلرهاب ،وألبلدأن
أألعضش- - -اء ‘ أŸن- - -ت- - -دى أل - -ع - -اŸي
Ÿك- -اف- -ح -ة أإلره -اب وب -ل -دأن غ -رب
إأف- -ري- -ق- -ي- -ا وأŸن- -ظ- -م- -ات أل -دول -ي -ة
وأإلق -ل -ي -م -ي -ة ،م -ن -ه -ا م-ن-ظ-م-ة أأل·
أŸتحدة وأل–اد ألفريقي.
وي- - -ه- - -دف إأ« ¤إأع - -دأد م - -ذك - -رة
ل-ل-م-م-ارسش-ات أ÷ي-دة أل-ت-ي سش-تعرضس
ل-ل-م-وأف-ق-ة خÓ-ل ألج-ت-م-اع أل-وزأري
ألقادم للمنتدى أŸرتقب تنظيمه ‘
سشبتم Èألقادم .»2٠18

هولندإ تثمن جهود
إ÷زإئر ‘ إلقضشاء على
إ’إرهاب
أششاد أŸبعوث أÿاصس لهولندأ ‘
›ال م - -ك - -اف - -ح - -ة أإلره - -اب - -ي أول
دوره- -وت ،بـ «أل- -دور أل- -ذي ت- -ل- -ع- -ب -ه
أ÷زأئ- - - -ر ‘ ›ال م - - -ك - - -اف - - -ح - - -ة
أإلرهاب» ،مثمنا جهودها أŸتوأصشلة
Ùاربة هذه أآلفة ﬁليا ،إأقليميا
ودوليا.
وقال دورهوت ‘ ،كلمته خÓل
أن-طÓ-ق أشش-غ-ال ألج-ت-م-اع أإلق-ليمي
أألول ل -ل -م -ن -ت-دى أل-ع-اŸي Ÿك-اف-ح-ة
أإلرهاب حول ألعÓقة ب Úأ÷رÁة
Óوطان وأإلرهاب
أŸنظمة ألعابرة ل أ
ب- - -ا÷زأئ - -ر ،أمسس ،وأل - -ذي تÎأسش - -ه
أ÷زأئ -ر م -ن -اصش -ف -ة م -ع ه-ول-ن-دأ ،إأن
ألج -ت-م-اع «ي-ه-دف إأ ¤زي-ادة أل-وع-ي
وت - -رق- -ي- -ة أŸم- -ارسش- -ات ح- -ول ه- -ذأ
أŸوضشوع ألهام (ألعÓقة ب Úأ÷رÁة
Óوطان وأإلرهاب)
أŸنظمة ألعابرة ل أ
م - - -ن خÓ- - -ل ت- - -ب- - -ادل أل- - -ت- - -ج- - -ارب
وأÈÿأت».
وأششاد أŸبعوث ألهولندي «بدور
أ÷زأئر ‘ ﬁاربة أإلرهاب» ،مثمنا

‘ ألوقت ذأته «جهودها للقضشاء على
ه- -ذه أآلف- -ة م- -ن خÓ- -ل أل- -ت- -نسش- -ي- -ق
أإلقليمي وألدو‹».
وأوضشح أن هذأ ألجتماع أŸنبثق
ع-ن أŸب-ادرة أل-ت-ي أط-ل-ق-ه-ا أŸن-تدى
أل- -دو‹ Ÿك -اف -ح -ة أإلره -اب ،شش -ه -ر
سشبتم ÈأŸاضشي« ،سشيدرسس ألعÓقة
أل- -ق- -ائ- -م- -ة ب Úأ÷رÁة أŸن- -ظ- -م- -ة
وأإلرهاب وكيف تعا Êمنطقة غرب
إأفريقيا منهما ،بهدف ألوصشول إأ¤
سشبل ألقضشاء على هذه أآلفة» ،مششÒأ
إأ ¤أن ألÓئحة أأل‡ية لسشنة ،2٠14
–ث ألدول على مكافحة أ÷رأئم
Ãا ف -ي -ه -ا ألŒار ب -األسش -ل -ح -ة أل-ت-ي
تسش -ت -غ -ل -ه -ا أل -ت -ن -ظ-ي-م-ات أإلره-اب-ي-ة
لتوسشيع نششاطها ‘ ألعا.⁄
و‘ ألسشياق ذأته قال دورهوت ،إأن
«أل -ط -اب-ع أل-ع-اب-ر ل-ل-ح-دود ،ل ي-ت-ع-ل-ق
ب -أاورب -ا ف -ق -ط ول-ك-ن ب-ك-اف-ة م-ن-اط-ق
ألعا .⁄ولهذأ لبد من رفع ألتنسشيق
وتبادل أÈÿأت وألتجارب ‘ هذأ
أÛال ،م- - - -ع إأشش- - - -رأك ج - - -م - - -ي - - -ع
ألط - - - - - -رأف» ،مششÒأ إأ ¤أن آأف- - - - - -ة
أإلره- -اب «ت- -ه- -دد ب- -ل -دأن إأف -ري -ق -ي -ا
ومنطقة ألسشاحل» ‘ ،وقت أحرزت
فيه بعضس ألدول تقدما ملحوظا ‘
›ال م-ك-اف-ح-ت-ه ،م-ث-ل بوركينافاسشو
أل - -ت- -ي سشّ- -ن- -ت تشش- -ري- -ع- -ات خ- -اصش- -ة
Ãكافحة أإلرهاب.
وأضش- -اف ق- -ائ :Ó- -إأن «أل- -ق -رن 21
شش -ه -د ه -ج -م -ات إأره -اب -ي -ة ف -ظ -ي-ع-ة
وت- -ه- -دي- -دأت م -ت -ع -ددة مسشت أألم -ن
وألسش- -ل- -م وŒاوزت أ◊دود ،ودف- -عت
ألدول إأ ¤أŸقاومة وأتخاذ أŸوأقف
أŸن- -اسش- -ب- -ة .و‘ أŸق -اب -ل ،أح -رزن -ا
ت -ق-دم-ا ‘ ›ال م-ك-اف-ح-ة أإلره-اب
وقطعنا أششوأطا كبÒة لتعزيز دولة
أل-ق-ان-ون وح-ق-ق-نا إأ‚ازأت وŒاوزنا
–ديات كÈى».
وششدد أŸبعوث أÿاصس لهولندأ
‘ ›ال م -ك -اف -ح -ة أإلره -اب ،ع-ل-ى
«ضشرورة فهم ديناميكية ألعÓقة بÚ
Óوطان
أ÷رÁة أŸن-ظ-م-ة أل-ع-اب-رة ل أ
وأإلره- -اب» ،وأل- -ت- -زأم أ÷م- -ي- -ع Ãن
ف -ي -ه -م ألشش -ع -وب وأل -دول وأل -ه-ي-ئ-ات
أÙل-ي-ة وأل-دول-ي-ة Ãح-ارب-ة ألتجارة
غ ÒأŸششروعة ،خصشوصشا أŸتعلقة
ب -اŸوأرد أل -ن -ف-ط-ي-ةŸ ،ا تشش-ك-ل-ه م-ن
خ -ط-ورة ع-ل-ى ألسش-ت-ق-رأر أإلق-ل-ي-م-ي
وألدو‹.
ك -م -ا أك -د ع -ل -ى «أه -م -ي -ة ت -ع-زي-ز
أل -تشش -ري -ع -ات وأل -ق -درأت وأل -وسش-ائ-ل
Ùارب - - -ة ه - - -ذه أآلف - - -ة» وت- - -ب- - -ادل
أŸعلومات خÓل هذأ ألجتماع بÚ
أÈÿأء أŸشش- - - - - -ارك ÚوأŸؤوه - - - - -لÚ
Ÿناقششة هذه أŸوأضشيع.

ان-ط-ل-قت ،أامسس ،فعاليات
الصس -ال -ون ال -دو‹ ل -ل -ك -ت-اب
«سسي ‘ »Óالطبعة  22بقصسر
اŸع-ارضس الصس-ن-وب-ر ال-ب-ح-ري
«صس- - -اف- - -كسس» ،ح - -يث دشس - -ن
لول أاحمد
اŸعرضس الوزير ا أ
أاي -ح -ي -ى ب -اع -ت -ب -اره ﬁط -ة
ه - -ام - -ة ل - -لÎوي - -ج لصس - -ورة
ا÷زائ -ر م -ن خ Ó-ل اŸن -ت -اج
ال- -ف- -ك -ري ب -ع -ي -دا ع -ن اŸادة
الق -تصس -ادي-ة حسسب م-ا أاك-د
ع-ل-ي-ه ل-دى ت-وقفه Ãختلف
لجنحة.
ا أ
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أل- -ب- -دأي- -ة ك -انت م -ن أ÷ن -اح
أŸرك -زي م-رف-وق-ا ب-وف-د وزأري
ه- - - -ام و‡ث - - -ل Úع - - -ن ألسش - - -لك
أل-دب-ل-وم-اسشي أŸعتمد با÷زأئر
وألهيئات أ◊قوقية وأŸنظمات
ألسش -ي -اسش -ي -ة ،ح-يث ت-وق-ف ع-ن-د
ج- -ن- -اح أÙاف- -ظ- -ة ألسش- -ام- -ي- -ة
Óمازيغية ألتي أحتفلت Ãئوية
ل أ
أل -ك -اتب م -ول-ود ف-رع-ون ،وشش-دد
أل -وزي -ر أألول ب -اŸن -اسش -ب-ة ع-ل-ى
ضش - - - -رورة Œاوز أ◊ديث ع - - - -ن
ت -رسش -ي -م أألم -ازي-غ-ي-ة إأ ¤أل-دف-ع
بالكتاب أŸدرسشي ‘ هذه أللغة
ألوطنية وتعميم تدريسشها حتى
ت- -ك- -ون م- -كسش- -ب- -ا ح- -ق -ي -ق -ي -ا ‘
أŸيدأن.
وب -ج -ن -اح أل -وك -ال -ة أل -وط-ن-ي-ة
Óشش-ه-ار وأل-نشش-ر ،أك-د أوي-ح-يى
ل -إ
ع -ل -ى ضش -رورة مسش -اه -م -ت -ه -ا ‘
ت - -زوي - -د أŸك - -ت- -ب- -ات أ÷وأري- -ة
أŸن - -تشش - -رة ع Èأل - -ب - -ل - -دي - -ات،
ل -تشش -ج -ي -ع أŸق -روئ -ي -ة وت-ق-دË
ألكتب أ÷زأئرية للقارئ ألوطني
ل Ó-ط Ó-ع ع-ل-ى أل-ن-ت-اج أل-ف-ك-ري
أÙل -ي وتشش-ج-ي-ع-ه ،وب-ال-دي-وأن
أل-وط-ن-ي ل-لمطبوعات أ÷امعية،
حث على أŸسشاهمة ‘ إأخرأج
أل -ن -ت -اج أل -ف-ك-ري أ÷زأئ-ري إأ¤
أل-ع-ل-ن وألسش-ت-ف-ادة م-ن-ه وإأطÓع
أل- -ق -ارئ ع -ل -ي -ه وألن -خ -رأط ‘
أŸن - -ظ- -ور ألق- -تصش- -ادي ،وأم- -ر
ب -ت -ب -ن -ي أط -روح -ات أل -دك -ت-ورأه
أŸمتازة من خÓل نششرها.
وب-ال-دأر أŸصش-ري-ة أل-ل-ب-ن-ان-ي-ة
أسش- -ت- -م- -ع أل -وزي -ر أألول ل -ب -عضس
ألقÎأحات ألتي تتعلق أŸوأفقة
ع- - -ل- - -ى ع- - -ق- - -د شش - -رأك - -ات بÚ

ألناششرين و“كينهم من مسشاحة
أك ،Èأم- -ا ب- -دأر أ◊ك- -م- -ة ف- -ت -م
أل-ت-ط-رق ل-ل-ع-رأق-يل ألتي يتلقاها
صشانعو ألكتب خاصشة فيما تعلق
ب- -ح- -ق- -وق أل- -ن- -ق -ل أو ألضش -رأئب
أ÷مركية أÎŸتبة عن ذلك رغم
أنها ملغاة ‘ ألعا ،⁄إأ ¤جانب
ف- -رضس ضش- -ري -ب -ة م -ع -تÈة ع -ل -ى
أل -ك -ت -اب أل -وط -ن-ي م-ق-درة بـ 12
باŸائة و  9باŸائة على ألكتب
أألج-ن-ب-ي-ة م-ط-ال-ب Úب-ت-خ-فيضشها
ل -تسش -ه -ي -ل ع -م -ل -ي-ة أل-ذه-اب إأ¤
ألتصشدير وتششجيع هذأ ألتوجه.
ون- -فسس أألم- -ر ب- -دأر أل -ه -دى
ح -يث ط -الب أل -ق -ائ-م-ون ع-ل-ي-ه-ا
ب -السش -ت -ف -ادة م-ن دع-م صش-ن-دوق
ألصش -ادرأت ل -ل -ك -ت -اب ،أم -ا ب -دأر
ألقصشبة للنششر فتم طرح إأششكالية
أل -ع -رأق -ي -ل أإلدأري-ة أل-ت-ي –ول
دون تطوير عملية ألتصشدير ‘
هذأ أÛال.
‘ ه -ذأ أإلط-ارق-ال أوي-ح-ي-ى
إأن -ه ي -ت -ع Úأ◊رصس ع -ل -ى ع -دم
ج -ع -ل أل -ك -ت-اب م-ادة أق-تصش-ادي-ة
وأسش-ت-غÓ-ل-ه-ا ‘ ألÎوي-ج لصش-ورة
أ÷زأئر باعتبار ذلك يندرج ‘
سش- -ي- -اسش- -ة رئ- -يسس أ÷م -ه -وري -ة،
مششÒأ إأ ¤أن ميزأنية ألثقافة
تضش-اع-فت  12م-رة م-ن-ذ وصش-ول
رئيسس أ÷مهورية أ ¤إأ◊كم ،ما
يؤوكد دعم أ◊كومة للقطاع ومن
ث - - -م لب - - -د م - - -ن أسش - - -ت - - -غÓ- - -ل
ألشش -ب -اب ،أل -ث-ق-اف-ة وأل-ت-اري-خ ‘
خدمة صشورة بÓدنا.

إلتأاكيد على أإهمية إلششركات
مع إ’طرإف إ’جنبية
وب -ج -ن -اح «آأشش-ات» أل-ف-رنسش-ي
ششدد ألوزير أألول على أهمية
ألششرأكة ب Úأ÷انب Úلسشيما ‘
ت -ب -ادل أل -ك -تب ح -ت -ى ي-ك-ون ل-ه-ا
ج - -انب إأي - -ج - -اب - -ي م - -ن خ Ó- -ل
أل -ت -ع -ري -ف ب -ال-ك-ت-اب أ÷زأئ-ري
باÿارج ول يكون مناسشباتيا عÈ
أŸع- -ارضس وإأ‰ا ب- -السش- -م- -اح ل -ه
ب - -ال - -ت - -وأج - -د ع ÈأŸك - -ت- -ب- -ات
أألجنبية.
ول-دى ت-وق-ف-ه ب-ج-ن-اح سش-ف-ارة
إأسشبانيا أششاد بنوعية ألعÓقات
ألتاريخية وألثقافية ب Úألبلدين
إأ ¤جانب ألعÓقات ألقتصشادية
وألسش-ي-اسش-ي-ة ،م-ث-م-ن-ا إأح-ياء هذه
أل -روأب -ط أل -ث -ن -ائ -ي -ة ل-ل-ح-ك-وم-ة

أإلسشبانية أ◊الية.
أم -ا بسش -ف-ارة ف-لسش-ط Úف-ع-اد
أŸسش- - - - -ؤوول أألول ب- - - - -ا÷ه - - - -از
أ◊ك- - -وم - -ي ل - -ي - -ؤوك - -د أل - -دع - -م
ألÓ- - - -مشش - - -روط وأل ﬁ Ó- - -دود
ل- - -ل- - -ج- - -زأئ- - -ر Œاه أل - -قضش - -ي - -ة
أل-ف-لسش-ط-ي-ن-ية ألعادلة وأŸقدسشة
دولة وششعبا.
م - -ن ج- -ه- -ة أخ- -رى ،ت- -وق- -ف
أوي -ح-ي-ى ع-ن-د ج-ن-اح أل-ط-ف-ول-ة،
ح -يث ك-ان ‘ أسش-ت-ق-ب-ال-ه ب-رأع-م
أنشش-دوأ ل-ل-ج-زأئ-ر وت-ع-ل-قهم بها،
وطاف Ãختلف أألجنحة وأطلع
ع - -ل - -ى ﬂت - -ل- -ف أŸن- -ت- -وج- -ات
ألتعليمية أŸوجهة لهذه ألفئة.
و“ث-ل ه-ذه أل-ت-ظ-اه-رة أل-ت-ي
سش -ت-دوم ف-ع-ال-ي-ت-ه-ا إأ ¤غ-اي-ة ٠٥
ن-وف-م ÈأŸق-ب-ل م-وع-دأ ث-ق-اف-يا
هاما ينتظر سشنويا من جمهور
وأسش -ع ،خ -اصش -ة وأن -ه سش -ي -ع-رضس
 232ألف عنوأن من بينها 77
ألف عنوأن جزأئري ويسشتضشيف
 8٥ضشيفا من بينهم  ٥٥كاتبا من
أ÷زأئر ،حيث عاد ‘ طبعته 22
إأ ¤أجنحة قصشر أŸعارضس Ÿا
يحمله من رمزية كبÒة لبدأية
موسشم أدبي جديد ‘ ›الت
أدب-ي-ة وم-ع-رف-ي-ة م-تنوعة تÎجم
نهج أŸعرضس ومÈرأت وجوده.

تعزيز إŸقروئية من خÓل
تقد Ëعناوين ﬂتلفة
وت- -ه- -دف ه- -ذه أل- -ت- -ظ -اه -رة
أل -ث -ق -اف -ي-ة إأ ¤تشش-ج-ي-ع ألÎوي-ج
للكتاب كوسشيط أسشاسشي ‘ نقل
أŸع -رف -ة وه -و م-ا ي-ت-م-اشش-ى م-ع
ششعار هذه ألطبعة «ألكتاب كنز
ل ي-ف-ن-ى» ،ن-اه-يك ع-ن أل-ف-رصش-ة
ÓطÓ-ع ع-ل-ى
أل -ت -ي ي -ت -ي -ح -ه -ا ل  -إ
أإلن -ت -اج -ات أل-ف-ك-ري-ة أ÷دي-دة،
أألدب -ي -ة وأل -ع -ل -م -ي-ة وأل-ف-ن-ي-ة ‘
أ÷زأئ -ر وج -م -ي-ع أن-ح-اء أل-ع-ا⁄
وأل -ت -ع -ري-ف ب-ه-ا ،ب-اإلضش-اف-ة إأ¤
أŸسشاهمة ‘ تعزيز أŸقروئية
من خÓل تقد Ëعناوين ﬂتلفة
‘ ﬂت- -ل- -ف أÛالت ت- -رضش -ي
رغبة ألقارئ فضش Óعن توفÒ
فضشاء خصشب لتطوير ششرأكات
م - -ه - -ن - -ي - -ة ‘ ›الت أل - -نشش - -ر
وأل-ت-وزي-ع ل-ل-ك-ت-اب وطنيا ودوليا،
وتعزيز أ◊وأر وألتبادل ألثقا‘
وألفكري.

لتسسهيل خروج الكتاب ا÷زائري نحو اÿارج ،ميهوبي:

إجرإءإت لدعم إلناششرين مطلع إلسشنة إ÷ديدة
أعلن وزير ألثقافة عزألدين
ميهوبي ،أمسس ،عن ألششروع ‘
أتخاذ إأجرأءأت جديدة لتسشهيل
خ- -روج أل- -ك -ت -اب أ÷زأئ -ري أإ¤
أÿارج ب - - -دأي - - -ة م- - -ن ألسش- - -ن- - -ة
أŸقبلة ليسس فقط ع Èمششاركة
دور أل -نشش-ر ب-اŸع-ارضس أل-دول-ي-ة
ل - -ل - -ك - -تب ،ب - -ل ب- -ال- -ت- -وأج- -د ‘
ألسشوق أألجنبية وألعربية.
أوضش- -ح م- -ي- -ه- -وب- -ي ع- -ل -ى
هامشس أفتتاح صشالون ألكتاب
أل- - -دو‹ «سش- - -ي »Ó- - -أن ه - -ذه
أإلج- - -رأءأت تصشب ‘ إأط- - -ار

ألتعريف بالكتاب أ÷زأئري
و–سش Úأ÷هود أŸبذولة ‘
دع-م-ه وم-رأج-ع-ة ك-يفية دعم
أل- -ن -اشش -ري -ن ل -ن -ق -ل أل -ك -ت -اب

أ÷زأئري نحو أÿارج.
وبخصشوصس منع دخول 67
كتابا إأ ¤أŸعرضس قال إأنه
رق- - - - - - - -م ق- - - - - - - -ل- - - - - - - -ي- - - - - - - -ل
ب- -ال- -ن- -ظ -ر ل -ع -دد أل -ع -ن -اوي -ن
أŸشش- -ارك- -ة ،وه -و أم -ر ل -يسس
أع-ت-ب-اط-ي-ا وإأ‰ا ج-اء ن-ت-ي-جة
ل -ع -دم ت -ط -اب -ق -ه -ا م-ع ت-وج-ه
أŸعرضس ألن فيها من ينششر
أل-ف-ت-ن-ة أل-ط-ائ-ف-ية وبالتا‹ ل
حاجة لتوأجد هذأ ألنوع من
ألكتب ‘ ألتظاهرة.
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اŸدير العام لششركة سشوناطراك ولد قدور من أادرار:

تعليمات لسشتكمال مششروع ›مع توات غاز والسشتفادة من األخطاء لتسشي Òأافضشل
إانتاج  12,8مليون م Îمكعب يوميا من الغاز Ãجمع توات

شش - -دد ال - -رئ - -يسس اŸدي - -ر ال- -ع- -ام لشش- -رك- -ة
سش -ون -اط -راك ع -ب -د اŸوم -ن ول-د ق-دور ،ع-ل-ى
ضشرورة اسشتكمال مششروع ›مع توات غاز
الذي عرف تأاخرا ،كي ل يؤوثر على طاقة
لنتاج ،كاششفا عن اسشتلم مششروعي رقان
ا إ
وإانغر قبل نهاية السشنة ا÷ارية ومششروعي
لول من
توات غاو و تيميمون ‘ السشداسشي ا أ
لن-ت-اج-ية Ÿششروع
 .2018ع-ل-م-ا أان ال-ط-اق-ة ا إ
›مع توات للغاز تقدر بـ 12,8مليون مÎ
م- -ك- -عب ي- -وم- -ي -ا Ÿدة عشش -ر سش -ن -وات ونصش -ف
لن -ت -اج -ي-ة ت-ق-در بـ 1.1مليار
وت -ك -ل -ف -ت -ه ا إ
دولر.

مبعوثة آلشسعب إآ ¤أآدرآر :سسهام بوعموشسة
أعرب ألرئيسض أŸدير ألعام لشضركة سضوناطرأك
عبد أŸومن ولد قدور ،على هامشض زيارته لولية
أدرأر عن أرتياحه للمجهودأت ألتي يبذلها ألعمال
‘ إأ‚از أألشضغال ألتي عرفت تأاخرأ Ãجمع توأت
غاز Ãنطقة وأدي ألزين ،قائ «:Óجئنا ‘ شضهر
جوأن أŸاضضي Ÿعاينة مدى تقدم أŸشضروع ،نحن
مسض -رورون ل -نسض -ب -ة أألشض -غ-ال ومشض-ارك-ة م-ؤوسضسض-ات
وطنية ‘ هذأ ألنوع من أŸشضاريع ألتنموية».

‘ هذأ ألصضدد ،ألح ولد قدور على ضضرورة
ألقيام بتحسضينات ‘ تسضي ÒأŸشضاريع وحسضبه فإان
«أن جي» هو شضريك جيد ،لكن لدينا فريق ألهندسضة
وم -ؤوسضسض -ة «ج -ي ت -ي ب -ي» ت -ع -ا Êب-عضض أŸشض-اك-ل،
مضض -ي -ف -ا أن أŸه -م ه -و أسض-ت-ك-م-ال أŸشض-روع أل-ذي
عرف بعضض ألتأاخر ‘ ،آأجاله ،كما يجب ألسضتفادة
م-ن أألخ-ط-اء ل-تسض-ي Òأفضض-ل Ÿشض-اري-ع-ن-ا مسض-تقبÓ
Óج-ي-ال أل-ق-ادم-ة ك-ي ل ن-ق-ع ‘ ن-فسض
وت -ل-ق-ي-ن-ه-ا ل -أ
أألخطاء.
م- -وأزأة م- -ع ذلك ،ن- -وه أل -رئ -يسض أŸدي -ر أل -ع -ام
لسض -ون -اط -رأك ب -اÛه -ودأت أل -ت -ي ي -ب-ذل-ه-ا ع-م-ال
ألشضركة ‘ ظروف جد صضعبة ،أم ‘ Óأسضتكمال

أŸشضروع ‘ أقرب وقت كوننا بحاجة إأ ¤منتوج
ألغاز ،قائ Óإأنه منذ تأاسضيسض مؤوسضسضة سضوناطرأك
سضنة  1963حققت –سضنا كبÒأ ‘ ›ال إأ‚از مثل
هذه أŸشضاريع ألتي ليسض من ألسضهل ألقيام بها ‘
ظروف معزولة ومناخية صضعبة ،بحيث أن جلب
ألعتاد من ألعاصضمة إأ ¤أدرأر له تأاث Òعلى مدة
أإل‚از بسضبب بعد أŸسضافة.
باŸقابل ،كشضف ولد قدور عن وجود ألعديد من
أŸشضاريع ألتي سضيتم أسضتÓمها قبل نهاية ألسضنة
أ÷اري-ة م-ن-ه-ا مشض-روع-ا رق-ان وإأن-غ-ر ،ومشض-روع-ان
آأخرأن هما توأت وتيميمون ‘ ألسضدأسضي أألول من
 ،2018ق -ائ  Ó-إأن ألشض -رك -ة “لك ق -درأت إأن -ت -اج-ي-ة
معتÈة ،ينبغي تطويرها وجعلها عملية ،كما أن
طاقة أإلنتاج ما تزأل بحوأ‹  50مليون م Îمكعب
للتصضدير وألسضتهÓك ألوطني ،مضضيفا أن أŸشضكل
هو رفع قدرأتنا أإلنتاجية بحكم أن ألسضتهÓك
ألوطني يرتفع باŸوأزأة معه ،وحسضبه فإانه بدأية
م- -ن  2019و 2020سض-ن-ك-ون ق-ادري-ن ع-ل-ى أإلن-ت-اج
وألتصضدير.
Óشض -ارة ف -إان أŸشض -اري -ع أل-ت-ي ” أسض-تÓ-م-ه-ا
ول  -إ
Ãنطقة وأدي ألزين ،هي  21بئرأ إلنتاج ألغاز و11
ب -ئ -رأ إلن-ت-اج م-اء أل-ط-ري-ق وإأ‚از مصض-ن-ع Ÿع-ا÷ة
ألغاز وشضبكة جمع وتصضدير.

 14دولة حاضشرة ‘ الدورة Ÿ 84كتب ا–اد اŸهندسش Úالزراعي Úالعرب

خÈاء يدعون إا– ¤ديد أاولوية األمن الغذائي أاو التصشدير

أاع -ل -نت  14دول-ة ع-رب-ي-ة
مشش - -ارك - -ت - -ه - -ا ‘ ال - -دورة 84
لج- - - -ت- - - -م- - - -اع- - - -ات اŸك - - -تب
ال-ت-ن-ف-يذي ل–اد اŸهندسشÚ
ال-زراع-ي Úال-ذي سش-تحتضشنه
ا÷زائر ب 02 Úو  04نوفم،È
ح - -يث سش - -ي - -ن- -اقشس ا◊ضش- -ور
إاشش - -ك - -ال - -ي - -ة «السش - -ت - -ث- -م- -ار
ال- -زراع- -ي ودوره ‘ –ق- -ي -ق
لمن الغذائي».
ا أ

حكيم بوغرآرة
تسض -ع -ى أ÷زأئ-ر حسضب م-ا أع-ل-ن-ه
رئيسض أ–اد أŸهندسض ÚألزرأعيÚ
أ÷زأئ - -ري Úي - -ح - -ي - -ي زأن ‘ ن - -دوة
صض -ح -ف -ي -ة ع -ق -ده -ا ،أمسض ‘ ،م-ق-ر
صضحيفة «أÛاهد» ،إأ ¤إأقناع ألدول
أل- -ع- -رب- -ي- -ة بضض -رورة ألسض -ت -ث -م -ار ‘
أ÷زأئ- - -ر م- - -ن خÓ- - -ل أسض- - -ت - -غ Ó- -ل
إأمكانياتها ألطبيعية كتوفر أألرأضضي
وت -ن -وع أŸن -اخ وق -رب-ه-ا م-ن أألسض-وأق
ألدولية ،وألندماج ‘ مسضاعي أ–اد
أŸه- -ن- -دسض Úأل- -زرأع -ي Úأل -ع -رب ‘
›ال –ق -ي -ق أل -ت -ك-ام-ل أل-ع-رب-ي ‘
أÛال أل- -فÓ- -ح- -ي و–ق -ي -ق أألم -ن
ألغذأئي.
وقال منشضط ألندوة ألصضحفية إأن
هذأ أ◊دث جاء ‘ وقت حسضاسض
ومهم لبÓدنا ألتي “ر بظروف مالية

وأق -تصض -ادي -ة صض -ع -ب -ة ت -ف-رضض ت-ن-وي-ع
مصض- -ادر ألÌوة وأل- -ب- -حث ع- -ن ق- -ي- -م
مضض -اف -ة ل Ó-ق -تصض -اد أل -ري -ع -ي أل-ذي
يحكمه ألبÎول ،وعليه ضضرورة توفÒ
Óعمال وضضبط ألقوأنÚ
مناخ جيد ل أ
وألتشضريعات كلها آأليات مهمة إلقناع
ألعرب بالسضتثمار ‘ أ÷زأئر.
وأشض - - -ار ي - - -ح- - -ي- - -ى زأن أن أ–اد
أŸه -ن-دسض Úأل-زرأع-ي Úع Èت-وأج-ده
‘ ﬂتلف ألدول ألعربية يعت Èقوة
م- -ؤوث- -رة ع- -ل- -ى صض- -ن- -اع -ة أل -ق -رأر ‘
ألسضÎأت -ي -ج -ي -ات أل -فÓ-ح-ي-ة وع-ل-ي-ه
ف - -ف - -ت - -ح أÛال لÓ- -خ- -تصض- -اصض- -يÚ
وأإلط -ارأت وإأشض -رأك -ه -م ‘ صض -ن -اع-ة
أل - -ق - -رأرأت أم - -ر م - -ه - -م ل - -ل - -غ - -اي - -ة
فالقتصضاديات أ◊ديثة تفرضض هذأ
أل -ن -وع م -ن أل -ت -ك -ام -ل ب Úألسض-ي-اسض-ي
وألتقني.
وكشض- -ف ب- -اŸق- -اب -ل ع -ن أه -م -ي -ة
أل -وصض -ول إأ ¤ن -ت -ائ -ج م -ل-م-وسض-ة ب-ع-د
أŸلتقى من خÓل جلب ألسضتثمارأت
وع -دم ألك -ت -ف -اء ب -ال -ل -ق -اء م -ن أج -ل
أللتقاء ألن ألتحولت ÈŒنا على
عقد شضرأكة مع أألجانب من أجل
رف- -ع نسضب أل- -ن- -م- -و و–ق- -ي- -ق م -ب -دأ
«رأبح/رأبح».
وع Èزأن ع -ن ت -ف-اؤول-ه Ãسض-ت-ق-ب-ل
ألفÓحة شضريطة منحها أإلمكانيات
ألÓ-زم-ة ف-ال-ك-ث Òم-ن أل-دول أل-ع-ربية
لها ‰اذج ناجحة على غرأر شضركة

ضشرورة التوجه نحو التخصشصش

دع - - - - -ا أألم Úأل - - - - -ع - - - - -ام ل–اد
أŸه -ن -دسض Úأل -زرأع -ي Úأ÷زأئ-ريÚ
أب -رأه -ي -م ل -ك -ف -ل إأ ¤ضض -رورة ت-وج-ه
أل- -فÓ- -ح- -ة أل -زرأع -ة أ÷زأئ -ري -ة إأ¤
ألتخصضصض من خÓل توجيه مناطق
م-ع-ي-ن-ة ل-زرأع-ات م-ع-ي-ن-ة م-ع ضضرورة
أل- -فصض- -ل ب Úأول -وي -ة –ق -ي -ق أألم -ن
ألغذأئي ألن ألتصضدير يتطلب أللتزأم
م- - -ع أ÷ه- - -ات أل- - -ت - -ي نصض - -در ل - -ه - -ا
فالتصضدير ليسض أمرأ سضه ÓفتوفÒ

أŸنتجات با÷ودة وأŸعاي ÒألÓزمة
ي- -جب أن ي -ك -ون دوري -ا ،م -ع أه -م -ي -ة
ألتحكم ‘ أسضاليب أإلنتاج مثلما هو
حاصضل مع زيت ألزيتون ألذي عجزنا
ع- -ن ت- -ط- -وي- -ر أإلن -ت -اج وأسض -ت -غ Ó-ل -ه
باŸقارنة مع إأسضبانيا أو بعضض دول
أŸتوسضط.
وطالب ‘ سضياق متصضل ألتحضضÒ
للتصضدير قبل  10سضنوأت من خÓل
Œه -ي -ز أل -ه-ي-اك-ل أل-ق-اع-دي-ة وضض-ب-ط
قوأعد أإلنتاج حتى نكون ‘ مسضتوى
أللتزأمات.
وأعت ÈأŸتحدث مرأفقة ألزرأعة
بالصضناعات وأÿدمات ألتي تتماشضى
م-ع-ه-ا ع-ل-ى غ-رأر أل-ت-ع-ل-يب وألتغليف
وغ- - - -رف أل - - -تÈي - - -د وغÒه - - -ا م - - -ن
أل -نشض-اط-ات أل-ت-ي تسض-اه-م ‘ ت-ط-وي-ر
أإلنتاج ألفÓحي.
ك -م-ا أن أسض-ت-غÓ-ل أألرأضض-ي أل-ت-ي
م -ن -حت وأ◊ف -اظ ع -ل -ي -ه -ا م -ن أكÈ
م -ؤوشض -رأت أل -ن -ج -اح ،وي-ع-ت Èأن-دم-اج
ألقطاع أÿاصض ومشضاركته ‘ “ويل
ألسضتثمارأت أمرأ مهما للغاية ،كما
أن ﬁاربة ألسضوق أŸوأزي من أكÈ
مقومات إأقناع أ÷ميع بالسضتثمار.
وي- - - -ع- - - -ت Èأ◊دث حسضب ن - - -فسض
أÿب Òفرصضة لÓسضتفادة من ﬂتلف
Œارب أل-دول أل-ع-رب-ي-ة أل-ن-اج-ح-ة ‘
أÛال ألزرأعي على غرأر أŸغرب
وتونسض.

لول حول إادماج التكنولوجيات ‘ القطاع الصشحي
الصشالون الدو‹ ا أ

ﬁطة لتقييم اسشتعمال التكنولوجيات ا◊ديثة ‘ قطاع الصشحة با÷زائر

لول ‘
يفتتح ،اليوم ،الصشالون الدو‹ ا أ
شش- -م- -ال إاف- -ري- -ق- -ي- -ا ح- -ول ت- -ط- -ب -ي -ق وإادم -اج
لعلم والتصشال
التكنولوجيات ا÷ديدة ل إ
‘ القطاع الصشحي ،هذا ا◊دث الهام الذي
ي -ن -ظ -م -ه م -رك -ز ال -ت -ج-ارة ال-ع-اŸي -ا÷زائ-ر
ب- - - - - - -ال- - - - - - -ت- - - - - - -ع- - - - - - -اون م- - - - - - -ع وك- - - - - - -ال- - - - - - -ة
التصش -ال «أا.سش -ي.أام.سش -ي»  ،ب-اŸرك-ز ال-دو‹
للمحاضشرات ا÷زائر ،يششارك فيه عدد هام
م - - - - - -ن اÈÿاء وم - - - - - -دي- - - - - -ري اŸؤوسشسش- - - - - -ات
السش -تشش -ف -ائ -ي -ة وم -ؤوسشسش-ات وط-ن-ي-ة ع-اŸي-ة
متخصشصشة ‘ اÛال.
يحضضر هذأ ألصضالون أألول من نوعه ‘ أ÷زأئر
 حسضب بيان تلقت «ألشضعب» نسضخة منه -عدد منأıتصض› ‘ Úال «ألصضحة ألرقمية» وكل ما له
ÓعÓم
عÓ-ق-ة ب-ت-وظ-ي-ف أل-ت-ك-ن-ولوجيات أ◊ديثة ل إ
وألتصضال ‘ ألقطاع ألصضحي ،و‘ هذأ ألصضدد
“ت ب-ر›ة ن-ق-ل م-ب-اشض-ر ل-ف-حصض وم-ع-اي-ن-ة ط-بية
بوأسضطة تطبيق إألكÎو« Êآأنزأر» ع Èقاعدة بيانات
عملية متخصضصضة Ÿؤوسضسضة «أوتيم « و تتبع بنقاشض
من طرف أıتصض.Ú
ك-م-ا سض-ي-ع-رضض خÓ-ل ألصض-ال-ون ن-ت-ائ-ج ألتحقيق
أل-وط-ن-ي ح-ول ت-وظ-ي-ف أ÷زأئ-ري Úل-ل-تكنولوجيات
Óع Ó-م وألتصض -ال ‘ ألصض -ح -ة ،وي -ت-ب-ع
أ◊دي -ث -ة ل  -إ
بتحليل مفصضل وقرأءة علمية من طرف أıتصض،Ú
ب -غ -رضض تشض -خ -يصض أل -ن -ق -ائصض ل -ت -دأرك-ه-ا وأقÎأح
خارطة طريق ‘ هذأ أÛال.
وم -ا Áي -ز ه -ذأ ألصض -ال -ون ،مشض -ارك -ة ع -دد م -ن
م -ق -دم -ي أ◊ل -ول أل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة ‘ ألصض-ح-ة ،م-ث-ل
«ف-ل-ي-بسض» وك-ذأ أل-وك-ال-ة أل-وط-ن-ي-ة لÎق-ي-ة وت-ط-وي-ر
أ◊ظائر ألتكنولوجيا ،ألتي تشضارك بعدد هام من

أŸؤوسضسضات ألصضغÒة أıتصضة.
وينتظر أن يسضتقطب هذأ ألصضالون أزيد من
 2000زأئر نظرأ ألهميته بالنسضبة للمختصض‘ Ú
ألقطاع ألصضحي وكذلك أŸؤوسضسضات أŸتخصضصضة.
وسض -تسض -م -ح ه -ذه أل -ت-ظ-اه-رة ب-ب-ن-اء تصض-ور ح-ول
مسض-تشض-ف-ي-ات أŸسض-ت-ق-ب-ل ،ب-ال-نسض-ب-ة ل-ل-م-ختصض‘ Ú
ÓعÓم
›ال ألصض-ح-ة وأل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات أ÷دي-دة ل إ
وألتصض -ال ،ل -ل -ب -حث ،أل -ن -ق -اشض– ،ل -ي -ل أل -ف -رصض،
أل-ره-ان-ات وآأف-اق ت-ط-وي-ر ق-ط-اع ألصض-ح-ة با÷زأئر
ع Èإأدم-اج أل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات أل-رق-م-ية ‘ أŸمارسضة
أليومية Ÿمارسضي ألصضحة.
وسضيتيح ألصضالون للمحÎف› ‘ Úال ألصضحة
فتح نقاشض علمي وعملي ألول مرة حول « ألصضحة
ألل-كÎون-ي-ة» أو «مسض-تشض-ف-ى أŸسض-ت-ق-ب-ل»م-ن خÓل
شضرح وأف ومفصضل للمفهوم وتبادل أÈÿأت حول
آأخ -ر أل -ت-ق-ن-ي-ات أŸسض-ت-ع-م-ل-ة ‘ ه-ذأ أÛال‡ ،ا
يسضمح للمختصض ‘ Úألصضحة Ãختلف تخصضصضاتهم
با◊صضول على أŸعلومات ألكافية عن طرق إأدماج
ÓعÓ-م وألتصض-ال ‘
أل -ت -ك -ن -ول -وج -ي-ات أ◊دي-ث-ة ل -إ
عملهم أليومي وألتعرف عن قرب على ألظروف
وأل- -ع- -وأم- -ل أل- -ت- -ي تسض -اع -د ع -ل -ى ‚اح أŸق -ارب -ة
أ÷ديدة.
و‘ هذأ ألسضياق ،يخصضصض أليوم أألول لعرضض
وأقع أسضتعمال وتوظيف «ألصضحة أإللكÎونية» ‘
ﬂت- -ل- -ف أŸؤوسضسض- -ات ألسض- -تشض- -ف- -ائ- -ي- -ة أÿاصض- -ة
وألعمومية منها ،وقطاع ألصضحة عامة با÷زأئر.
حيث سضيحاضضر عدد من أÈÿأء وأıتصض‘ Ú
ÓعÓم
›ال ألصض-ح-ة وأل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات أ◊دي-ث-ة ل -إ
وألتصضال ‘ هذأ أÛال‡ ،ا سضيمكن ‘ نهاية
أل- -ي- -وم أل- -درأسض- -ي م- -ن تشض- -خ- -يصض أل -وأق -ع أ◊ا‹

راوية يششارك ‘ الندوة ا÷زائرية  -الÈيطانية
ح ّ-ل وزي -ر اŸال -ي-ة ع-ب-د
ال- - -رح- - -م- - -ن راوي- - -ة ،أامسس،
بلندن ،للمششاركة ‘ الندوة
ا÷زائ -ري -ة  -الÈي -ط -ان -ي -ة
حول اÿدمات اŸالية التي
سش-ت-ن-ع-قد ،اليوم ،بالعاصشمة
الÈيطانية ،بحسشب ما أافاد
به بيان لوزارة اŸالية.
وأوضض- -ح أŸصض- -در ،أن رأوي -ة
يجري هذه ألزيارة بدعوة من
أللورد عمدة لندن.
يقود وزير أŸالية خÓل هذه
ألندوة وفدأ مكونا من مديري
أل - -ب - -ن - -وك وشض- -رك- -ات أل- -ت- -أامÚ

أل-ع-م-وم-ي-ة وأÿاصض-ة ،ب-اإلضضافة
‡ث - - - -ل - - - -ي كÈى ألشض- - - -رك- - - -ات
(سض- -ون- -اط- -رأك سض- -ون- -ل- -غ- -از)...
وأل- -ه -ي -ئ -ات أŸال -ي -ة (ك -وسض -وب،
بورصضة أ÷زأئر ،)...كما سضتضضم

أل - -ب - -ع - -ث - -ة مسض - -ؤوول Úشض - -ب - -اب- -ا
للمؤوسضسضات ألناشضئة.
وأضضاف أŸصضدر ،أنه خÓل
ه- - - -ذه أل- - - -ن- - - -دوة أıصضصض- - - -ة
ل-ل-خ-دم-ات أŸال-ي-ة ،سض-يقدم كÓ
أل- -ط -رف Úع -روضض -ا ح -ول أف -اق
أل- - -ت- - -ع- - -اون ‘ أÛال ÚأŸا‹
وألبنكي.
ك -م -ا سض-ي-ت-م ت-ن-ظ-ي-م ح-ل-ق-ات
ح-ول م-وأضض-ي-ع م-ت-ع-ل-ق-ة ب-تمويل
ألق- - -تصض- - -اد وك - -ذأ أل - -وسض - -ائ - -ل
أŸبتكرة أŸعدة لهذأ ألغرضض،
ب-اإلضض-اف-ة إأ“ ¤وي-ل أب-ت-ك-ارأت
أŸؤوسضسضات ألناشضئة.

حجار ‘ زيارة عمل إا ¤مقر ال–اد األوربي

ي- -ق- -وم وزي- -ر ال- -ت- -ع- -ل -ي -م
ال- -ع- -ا‹ وال- -ب- -حث ال -ع -ل -م -ي
ال- -ط- -اه- -ر ح- -ج- -ار ،ب- -زي- -ارة
ع- - -م- - -ل ،ي- - -وم - -ي اÿم - -يسس
ل–اد
وا÷م -ع -ة ،إا ¤م-ق-ر ا إ
الوروب -ي بÈوكسش -ل ،ح-يث
سش-ي-ت-م ال-ت-وق-ي-ع ع-ل-ى ات-ف-اق
تعاون ب Úا÷زائر وال–اد
لورب- - -ي ‘ ›ال ال- - -ب- - -حث
ا أ

والبتكار ،بحسشب ما أاورده،
أامسس ،بيان للوزارة.
وأوضض- -ح أŸصض- -در ذأت -ه ،أن -ه
سضيتم خÓل هذه ألزيارة ،ألتوقيع
ع -ل -ى أت -ف -اق أل -ت -ع -اون أل -ع-ل-م-ي
وأل- -ت- -ك- -ن- -ول- -وج- -ي ب Úأ÷زأئ- -ر
وأل–اد أألوروب - - - - - - -ي ‘ ›ال
أل -ب -حث وألب -ت -ك -ار ‘ م -ن-ط-ق-ة
ألبحر أألبيضض أŸتوسضط.

للية أافريبول ،اللواء هامل يؤوكد:
اختتم أاششغال اللقاء التششاوري آ

اإلسشراع ‘ Œسشيد نظم اتصشال لتبادل اŸعلومات

ا÷زائر تسشعى ÷لب اسشتثمارات عربية للنهوضش بالفÓحة
«أŸرأعي» ألسضعودية ألتي سضبق لها
وأن أث- -ب- -تت ج- -دأرت- -ه- -ا وعÈت ع -ن
رغبتها ‘ ألسضتثمار با÷زأئر لكن
أŸشض- - -روع  ⁄ي- - -ك - -ت - -م - -ل ،ك - -م - -ا أن
أإلمارأتي ÚعÈوأ ‘ وقت سضابق عن
رغبتهم ‘ ألسضتثمار ‘ «دنيا بارك»
وهي مؤوشضرأت إأيجابية جدأ للوصضول
إأ ¤مشض- - -اري- - -ع مشضÎك- - -ةÁ ،ك - -ن أن
تدعمها أللجان أŸشضÎكة ألعليا بÚ
ﬂت -ل-ف أل-دول أل-ع-رب-ي-ة أل-ت-ي ت-ع-تÈ
إأط -ارأ سض -ي-اسض-ي-ا م-ه-م-ا ÷لب أل-دع-م
Ÿبادرأت ألتقني Úوﬂتلف ألهيئات.
ويذكر أن ألسضودأن سضيكون ضضيف
شض -رف ه -ذه أل -ط-ب-ع-ة أل-ت-ي ت-و‹ ل-ه-ا
وزأرة أل -ف Ó-ح -ة وأل -ت -ن -م-ي-ة أل-ري-ف-ي-ة
أهمية كÈى خاصضة من خÓل حضضور
أل-ب-ن-وك أ÷زأئ-ري-ة ووك-الت أل-تأامÚ
وألعديد من أŸؤوسضسضات ألناشضطة ‘
قطاع ألفÓحة.

ألعدد
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وألنقائصض وبحث أآلفاق.
ويكون أŸوضضوع أألول متبوعا بنقاشض وعرضض
شض-ام-ل ح-ول أث-ر ت-وظ-ي-ف أل-ت-ك-ن-ولوجيات أ÷ديدة
Óع Ó- -م وألتصض- -ال ‘ ›ال –سض Úم- -ردودي- -ة
ل --إ
ون-وع-ي-ة أل-ول-وج إأ ¤أل-عÓ-ج وألسض-ت-ف-ادة م-ن-ه .ك-م-ا
يشضارك ‘ هذأ أŸلتقى ألهام خÈأء ‘ ألقانون
وأŸل -ك -ي -ة أل -ف -ك -ري -ة ،ح -يث سض-ي-ع-رضض-ون خÈت-ه-م
أŸيدأنية وأإلطار ألقانو Êألذي يجب تطبيقه ‘
ح -ال -ة ت -ع -م -ي -م «ألصض-ح-ة أإلل-كÎون-ي-ة» ‘ أل-تسض-يÒ
وألعÓج وألتشضخيصض وحفظ أŸعطيات وأŸلفات
ألشضخصضية للمرضضى .كما بر›ت عدة ﬁاضضرأت
ودوأئ- -ر مسض- -ت -دي -رة ح -ول أŸوضض -وع م -ن ﬂت -ل -ف
جوأنبه ،أبعاده وتدأعياته ويهدف هذأ ألصضالون
أألول من نوعه با÷زأئر ،إأ ¤وضضع فضضاء يلتقي
فيه جميع أıتصض ‘ Úألصضحةﬂ ،ابر صضيدلنية
أŸؤوسضسض -ات ألسض -تشض -ف -ائ-ي-ة أل-ع-م-وم-ي-ة وأÿاصض-ة،
م-وزع-و وم-وردو أ◊ل-ول أ÷دي-دة ل-ل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات
أإلعÓ- -م وألتصض- -ال ،وم- -ط- -ورو أ◊ل- -ول أل- -ط -ب -ي -ة
أŸوج -ه -ة ل -ل -م-حÎف› ‘ Úال ألصض-ح-ة ،أل-ت-أامÚ
ألصضحي.
‘ أألخ ،Òه- -ذأ ألصض- -ال- -ون سض- -يسض- -م -ح ÷م -ي -ع
أŸهني› ‘ Úال ألصضحة باللتقاء ،عرضض وتبادل
ÓعÓم
أÈÿأت وتوظيف ألتكنولوجيات أ◊ديثة ل إ
وألتصضال ‘ ألقطاع ألصضحي ،لكون هذأ أألخÒ
يكتسضي أهمية بالغة ‘ أي ›تمع .كما يسضعى
ألصض -ال -ون إلب -رأز أه-م-ي-ة ت-وظ-ي-ف أل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات
ÓعÓم وألتصضالŸ ،ا له من آأثار إأيجابية
أ÷ديدة ل إ
‘ –سض Úنوعية أÿدمات ألصضحية.

حكيم/ب

أاك -د ال -ل -واء ع -ب -د ال-غ-ن-ي
لم-ن
ه -ام -ل اŸدي -ر ال -ع -ام ل  -أ
ال- - -وط- - -ن - -ي ،رئ - -يسس آال - -ي - -ة
لفريبول ‘ ،ختام أاششغال
ا أ
للية
الج-ت-م-اع ال-تششاوري آ
لف- - - - - - -ري- - - - - - -ب - - - - - -ول ،أامسس
ا أ
ب- -ال -ع -اصش -م -ة ،السش -ع -ي وراء
ال - -رف - -ع م - -ن درج - -ة ت - -أاهب
اŸن -ظ -م-ة ب-زي-ادة ف-ع-ال-ي-ت-ه-ا
وج- - -اه- - -زي- - -ت - -ه - -ا Ÿواك - -ب - -ة
ال - -ت - -ح - -ولت ال - -داخ - -ل - -ي - -ة
واÿارج-ي-ة وال-ت-ع-امل معها
ب -ك -ل احÎاف -ي -ة ،مشش-ددا ‘
م-داخ-ل-ت-ه ع-ل-ى أان م-ك-افحة
ا÷رÁة وع - - -ل - - -ى رأاسش - - -ه- - -ا
لره -اب ،ي -ت -ط -لب تضش -اف-ر
ا إ
ج- - - - - -ه - - - - -ود ك - - - - -ل ال - - - - -دول
لف - -ري - -ق - -ي - -ة ،م- -ن خ- -لل
ا أ
ت -نسش -ي -ق ع -م -ل -ي -ات -ي ﬁك-م
ب - -ت- -ع- -زي- -ز أاسشسس ال- -ت- -ع- -اون
الششرطي على صشعيد القارة
السشمراء.

آسسيا مني
أع- -ت Èأل- -ل- -وأء ه- -ام- -ل ه- -ذه
أل -ورشض -ة أل -تشض -اوري -ة أألو ¤م-ن
نوعها منذ أإلعÓن ألرسضمي عن
أن -ط Ó-ق م -ن -ظ -م -ة أألف -ري-ب-ول،
فضضاء أمنيا بامتياز جاء لتعزيز
أل -ق-درأت ‘ م-ك-اف-ح-ة أ÷رÁة
أŸن -ظ -م -ة أل -ع -اب -رة ل -ل -وط -ن -ي -ة
وأ÷رÁة أإللكÎونية وأإلرهاب
أل -وط -ن -ي ” ،خ Ó-ل -ه -ا ت -ق -اسض-م
أÈÿأت وأŸم -ارسض -ات أŸث -ل -ى
م-ع م-ن-ظ-م-ات ألشض-رط-ة أل-دول-ية
أإلقليمية ،وألتي تشضكل ،يضضيف
أللوأء هامل« ،ل ﬁالة مسضعى
ه -ام -ا ن -ح -و ت -ط -وي -ر م -ن -ظ -م -ة
أف - -ري- -ب- -ول ‘ ›ال أ◊ك- -ام- -ة
أإلسضÎأت -ي -ج -ي -ة وأل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة

وأل-ع-م-ل-ي-ات-ي-ة م-ن أج-ل م-ن-ظ-م-ة
قوية وفعالة».
وأضض - -اف رئ- -يسض م- -ن- -ظ- -م- -ة
أألفريبول ،أن نوعية ألتدخÓت
وسضدأد ألنقاشض ،عكسض ألهتمام
ألذي ميز تدخÓت أŸشضاركÚ
‘ ه- -ذه أل -ورشض -ة ،أل -رأم -ي -ة إأ¤
ت - -ع - -زي - -ز أل- -ت- -ع- -اون ألشض- -رط- -ي
أإلق- -ل- -ي- -م -ي وأل -دو‹ Ûاب -ه -ة
أإلجرأم بكل أشضكالهÃ ،ا فيها
Óوطان ،مÈزأ
أ÷رÁة ألعابرة ل أ
أهميتها ‘ تبادل أÈÿأت مع
أŸنظمات أإلقليمية أŸشضابهة،
م- -ؤوك- -دأ ‘ ه- -ذأ أإلط- -ار ع- -ل -ى
ضضرورة تعزيز ألتعاون وألتنسضيق
ب Úأجهزة ألشضرطة وأŸنظمات
أŸشضابهة من أجل ألسضتفادة من
أÈÿأت ،على غرأر’’ أوروبول’’
Ÿوأجهة ﬂتلف ألتهديدأت.
وأسض -ت -ط -ر أل -ل -وأء ،أن ه-ذه
ألورشضة ألتشضاورية ،ألتي سضمحت
ب -ت -ع-م-ي-ق أل-تشض-اور ح-ول أل-ط-رق
وألوسضائل ألتي من شضأانها تعزيز
ت- - -ق- - -ارب وج- - -ه- - -ات أل- - -ن - -ظ - -ر
وألسضÎأتيجيات وبناء ألقدرأت
‘ ›الت أل -ت -ك-وي-ن وأك-تسض-اب
أÿدم-ات ألسض-ل-ي-م-ة ف-ي-م-ا يتعلق
ب-ال-ت-ح-ق-ي-ق-ات وأÈÿأت وتبادل
أŸع- -ل- -وم- -ات وأل- -ت- -ج -ارب ،ق -د
سض- -ل- -طت خÓ- -ل أل -ي -وم Úأألول
وأل- -ث- -ا Êم- -ن- -ه- -ا ،ألضض- -وء ع -ل -ى
ﬂت - -ل - -ف أ÷وأنب أل- -ك- -ف- -ي- -ل- -ة

Ãحاربة ألتهديدأت ألرأهنة.
م-ن ج-ه-ت-ه أŸدي-ر أل-ت-نفيذي
Óفريبول شضريف طارق أحمد
ل أ
ع -ب -د أل -ل -ه ،ول -دى أسض -ت -ع-رأضض-ه
ألبيان أÿتامي ألشضغال ألورشضة
أل - - -تشض - - -اوري - - -ة ،أك - - -د ح - - -رصض
أŸشضارك Úعلى أهمية ألشضرأكة
م- -ع ب- -اق- -ي أل- -ه- -ي -ئ -ات أألخ -رى
وأإلسض - -رأع ‘ Œسض - -ي - -د ن - -ظ - -م
أتصضال ،من خÓل فتح مكاتب
أتصض- - - -ال –وي ع- - - -ل- - - -ى ب - - -نك
للمعلومات.
ك -م -ا ت -ط -رق شض-ري-ف ط-ارق،
لدى أسضتعرأضضه خطة أفريبول
 ،2019-2017إأ ¤ب- - - - - - - - - - - - - -عضض
ألصض- -ع -وب -ات أل -ت -ي ” ط -رح -ه -ا
خÓ- -ل ألج- -ت- -م -اع ،ك -اخ -ت Ó-ف
أل-ق-وأن Úون-قصض أل-ت-م-ويل ،فيما
” م -ن ج -ه -ة أخ -رى ط -رح أط-ر
قانونية قصضد موأجهة أإلجرأم،
مسضتدل Úببعضض ألتجارب ألتي
حققت نتائج إأيجابية وسضمحت
ب -ت -وضض -ي -ح أل-رؤوى ح-ول ﬂت-ل-ف
ألتهديدأت.
وأوضضح طارق شضريف ،أنه ”
خ Ó-ل أل -ل -ق -اء أل -تشض -اوري ف -ت -ح
أب - -وأب أل- -ن- -ق- -اشض ح- -ول ب- -عضض
أآلف -ات أل -ت -ي ت -ع -يشض -ه -ا أل -ق-ارة
ألسض -م-رأء أله-م-ي-ت-ه-ا أل-ب-ال-غ-ة ‘
أل -وقت أل-رأه-ن وم-ا تشض-ك-ل-ه م-ن
ت -ه-دي-دأت ع-ل-ى أزده-ار شض-ع-وب
أل - -ق - -ارة ،ك - -ا÷رÁة أل - -ع- -اب- -رة
Óوط- - -ان“ ،وي- - -ل أإلج- - -رأم،
ل - - -أ
ت - - -ب- - -ي- - -يضض أألم- - -وأل ،أ÷رÁة
ألسض -يÈي -ان -ي -ة ،أıدرأت وك-ذأ
مكافحة أإلرهاب ،حيث ” على
إأث- -ره- -ا إأث- -رأء سض- -ب- -ل أل- -ت- -ع -اون
Ÿكافحتها بالÎكيز على ألعمل
أŸشضÎك م- - - -ع أت- - - -خ- - - -اذ ك - - -ل
أإلج-رأءأت أŸل-م-وسض-ة وأل-ف-ع-الة
بشضأانها.

‘ إاطار إاحياء الذكرى  63لثورة  1نوفمÈ

«لÎكيشش اريÓين» تطلق خدمات إاضشافية ألول مرة
أاع-ل-ن اŸدي-ر ال-ع-ام ل-ل-خطوط ا÷وية
الÎك - -ي - -ة ب - -رشش Úاشش - -لر ع- -ن إاط- -لق
عرضس جديد ‘ إاطار إاحياء الذكرى 63
م-ن ان-دلع ال-ث-ورة ال-ت-ح-ريرية ،مششÒا
لوف - -ي - -اء لÎك- -يشس
إا ¤أان ال - -زب - -ائ - -ن ا أ
اريلين» سشيسشتفيدون من  1954نقطة
إاضشافية “نح لهم الفرصشة ‘ ا◊صشول
على تذكرة ›انية من ا÷زائر باŒاه
اسشطنبول.

صسونيا طبة
وخÓ- -ل ل -ق -اء ج -م -ع -ه ،أمسض ،ب -ب -عضض وسض -ائ -ل
أإلعÓم بالعاصضمة ،أوضضح أŸدير ألعام لÎكيشض
إأيرلين أن ألعرضض سضينطلق ،أبتدأء من  1نوفمÈ
إأ ¤غاية  30نوفم ،Èحيث سضيتمكن أŸسضافرون
أŸت -ج -ه -ون م -ن أ÷زأئ -ر ن -ح -و ت-رك-ي-ا ب-ال-ت-ح-دي-د
أسضطنبول ‘ هذأ ألشضهر من ألسضتفادة من خدمات
إأضضافية ‡يزة من خÓل أ◊صضول على  1954نقطة
عوضض  1300نقطة ،باإلضضافة إأ ¤ألظفر بتذكرة

›انية ‘ حال بلغ عدد ألنقاط أŸتحصضل عليها
 20ألف .
وألول م- -رة يضض- -ي- -ف أشض Ó-ر «ت -رك -يشض أرلي -ن»
تضض -م -ن أإلق-ام-ة ›ان-ي-ا ل-ل-مسض-اف-ري-ن أ÷زأئ-ريÚ
ألذين يتوقفون ‘ أسضطنبول ليوم وأحد أو يومÚ
قبل ألوصضول إأ ¤ألوجهة ألنهائية نحو بلدأن آأسضيا
وألشضرق أألوسضط  ،وذلك ‘ إأطار عرضض «سضتوب
أوف- -ر» ،م- -وضض -ح -ا أن أإلق -ام -ة سض -ت -ك -ون ‘ أرق -ى
ألفنادق أŸتوأجدة ‘ قلب أسضطنبول وألقريبة من
أبرز أŸعا ⁄ألسضياحية .
وأضضاف أŸدير ألعام للخطوط أ÷وية ألÎكية
‘ أ÷زأئر أن بإامكان ألزبائن ألسضتفادة من هذأ
ألعرضض ألذي سضيدوم طوأل ألسضنة سضوأء ‘ رحلة
ألذهاب أوأإلياب ،حيث سضيحصضل زبائن ألدرجة
ألقتصضادية على ليلة وأحدة ›انية ‘ فندق 4
‚وم أما ركاب ألدرجة أألو ¤أÿاصضة برجال
أألعمال فسضتمنح لهم ليلتان ‘ فندق ‚ 5وم.
و‘ سضياق آأخر كشضف عن إأمكانية فتح رحÓت
جوية يومية من أ÷زأئر ألعاصضمة مباشضرة نحو
أنطاليا خÓل شضهري جويلية وأوت .2018
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Óحزاب التي تتحصسل على  19قائمة
فيما حددت وحدة زمنية ل أ

 44سضاعة للحملة ا’نتخابية ع Èوسضائل اإ’عÓم الثقيلة
شسهد ،أامسس ،قصسر الثقافة مفدي زكرياء،
عملية تؤزيع حصسصس التعب ÒاŸباشسر لفائدة
’ح-زاب السس-ي-اسس-ي-ة وال-ت-ح-ال-ف-ات وال-قؤائم
ا أ
’عÓم (اŸؤؤسسسسة الؤطنية
ا◊رة ‘ وسسائل ا إ
’ذاع-ة ا÷زائ-رية من خÓل
ل-ل-ت-ل-ف-زي-ؤن وا إ
’و ¤والثانية ) ‘ إاطار ا◊ملة
القنات Úا أ
ا’ن- -ت- -خ- -اب- -ي- -ة اÿاصس- -ة ب- -اخ -ت -ي -ار أاعضس -اء
اÛالسس الشس-ع-ب-ي-ة ال-ب-ل-دي-ة وال-ؤ’ئية التي
’ح -د  29أاك -ت -ؤب-ر ا÷اري
ت- -ن- -ط- -ل -ق ي -ؤم ا أ
وتنتهي يؤم  19نؤفم Èالداخل.

قصصر إلثقافة :حياة  /ك
تصصوير  :فوإز بوطارن
ع -رفت ع -م -ل -ي -ة ال -ق -رع -ة حضس -ور ‡ث -ل Úع-ن
اأ’حزاب السسياسسية اŸشساركة ‘ اŸوعد ا’نتخابي
ال -ق -ادم ب -اإ’ضس -اف-ة إا‡ ¤ث-ل Úع-ن ال-ه-ي-ئ-ة ال-ع-ل-ي-ا
اŸسس-ت-ق-ل-ة Ÿراق-ب-ة ا’ن-ت-خ-اب-ات وﬂت-ل-ف وسس-ائل
اإ’عÓم ،وقد جرت ‘ جو هادئ ،مع العلم أان
القرعة شسملت  51حزبا ،وقد خصسصس لها  44سساعة
طيلة عمر ا◊ملة Ãعدل سساعت ) 2 ( Úيوميا.
وسستبث تدخÓت ‡ثلي اأ’حزاب واأ’حرار على
ال -ت -ل -ف -زي-ون ا÷زائ-ري وال-ق-ن-ات Úاأ’و ¤وال-ث-ان-ي-ة
Óذاع-ة ال-وط-ن-ي-ة م-ع إال-زام-ي-ة اسس-ت-ع-م-ال ال-ل-غ-تÚ
ل -إ
ال -ع -رب -ي -ة واأ’م -ازي -غ -ي -ة ف -ق -ط ،وسس -ي -ت-م تسس-ج-ي-ل
التدخÓت  48سساعة قبل انطÓق موعد ا◊ملة
ا’ن -ت -خ -اب -ي -ة ،ب -حضس-ور عضس-و ع-ن ال-ه-ي-ئ-ة ضس-م-ان-ا
’حÎام الÈنامج.
بخصسوصس ا◊جم السساعي اıصسصس للحملة
‘ كل قناة فهو  528وحدة (  5دقائق لكل وحدة)
أاي أاربع ( )4فÎات ‘ ثÓث Úدقيقة ويبلغ عدد
ال -ق -وائ -م ال Ó-زم -ة ل -ل -حصس-ول ع-ل-ى وح-دة ال-ت-ع-بÒ
اŸب- -اشس -ر  19ق- -ائ- -م- -ة ،م- -ع ال -ع -ل -م أان اأ’ح -زاب
والتحالفات التي لها أاقل من  19قائمة تسستفيد من
وحدة زمنية جزافيا وعددها  21حزبا و–الفا،
وع-دد ق-وائ-م-ها  127ق-ائ-م-ة وأارب-عة (– )4ال-ف-ات
حزبية و›موعة اأ’حرار وبلغ العدد الكلي للقوائم
اŸع-ت-مدة  10196ق-ائ-م-ة م-ن ب-ي-ن-ه-ا  9575قائمة
للمجالسس الشسعبية البلدية و 621قائمة للمجالسس
الشسعبية الو’ئية.

موسضى يعقوب :القرعة “ت على مبدأا
اإ’نصضاف وليسس اŸسضاواة
فيما يتعلق بعملية توزيع الوحدات الزمنية على
اأ’ح -زاب اŸت-ن-افسس-ة ع-ل-ى اŸق-اع-د ‘ ال-ب-ل-دي-ات
واÛالسس الو’ئية ،أاكد موسسى يعقوب نائب رئيسس
ال-ه-ي-ئ-ة ال-ع-ل-ي-ا اŸسس-ت-ق-ل-ة Ÿراق-ب-ة ا’ن-ت-خابات ‘
تصسريح للصسحافة على الهامشس ،أان دور اللجنة
يتمثل ‘ إاعداد الÈنامج عن طريق القرعة ثم
اŸراقبة عند التسسجيل ،أان يحÎم هذا الÈنامج
وأان –Îم ضسوابط ا◊ملة ا’نتخابية وعند البث
ت -ق -وم ال -ه -ي -ئ-ة ال-ع-ل-ي-ا ب-ح-م-ل ال-ن-اسس ع-ل-ى احÎام
الÈنامج اŸعد.
Óحزاب واÎŸشسحÚ
وأابرز ‘ هذا اإ’طار أان ل أ
ا◊ق ‘ إاخطار الهيئة ،وكذلك ‘ حالة ما إاذا
ع- -اي- -ن- -وا أاو ’ح- -ظ- -وا ﬂال -ف -ة ال -ق -ان -ون ‘ ه -ذه
ا’سستحقاقات ،حتى الناخب له ا◊ق ‘ أان يخطر
الهيئة العليا إاذا ’حظ أاي ﬂالفة ،موضسحا أان
الهيئة العليا لها «حق الرقابة وسسلطة الرقابة معا»،
بينما اأ’حزاب واÎŸشسحون والناخب فلهم حق
الرقابة فقط.
Óح -رار ‘
وذك- -ر أان ه- -ن- -اك ق -ائ -م -ة واح -دة ل  -أ
الÈن -ام -ج اŸع -د ل -ل -ت -ع -ب ÒاŸب -اشس -ر ،م -ؤوك -دا أان -ه
بواسسطة القرعة ” اإ’عتماد على مبدأا اإ’نصساف
ول- -يسس اŸسس- -اواة  ،م- -وضس- -ح- -ا أان «اإ’نصس- -اف ك -ان

قادة أاحزاب سسياسسية لـ «الشسعب»:

دمج قانو Êالبلدية والو’ية ‘ قانون ا÷ماعات اإ’قليمية
كشسف رئيسس اÛموعة الŸÈانية ÷بهة
التحرير الوطني «اأ’فÓن» سسعيد ÿضساري
لـ«الشس- -عب» ،ع- -ن دم- -ج ق- -ان- -و Êال -ب -ل -دي -ة
وال - -و’ي - -ة ‘ ق - -ان - -ون واح - -د ،وه- -و ق- -ان- -ون
ا÷م-اع-ات اإ’ق-ل-ي-م-ي-ة ،م-ت-وق-ع-ا ع-رضس-ه على
الŸÈان مباشسرة بعد قانون اŸالية ،على أان
يكرسس –رير الصسÓحيات معا÷ا بذلك أاهم
إاشسكال ” طرحه خÓل العدة ا’نتخابية من
قبل اŸنتخب ÚاÙلي.Ú

اأج--م-ع رؤوسس-اء ال-تشس-ك-يÓ-ت السس-ي-اسس-ي-ة
’عضس---اء ال---ق---ي---ادي---ون ،أان إاع---ادة
وك---ذا ا أ
الصسÓ---ح---ي---ات اإ ¤اÛالسس الشس---ع---ب---ي--ة
اŸن---ت--خ--ب--ة اÙل--ي--ة ،م--ن شس--أان--ه إاع--ادة
ا’ع--ت--ب-ار لل-م-ن-ت-خ-ب ÚاÙلي ،Úوإاعادة
ال--ث--ق--ة إا ¤اŸواط--نÃ Úا ي-ع-ال-ج مشس-ك-ل
العزوف ،و‘ تصسريح خصسوا به «الشسعب»
شسددوا على ضسرورة –ريرها باعتبارها
هامة ‘ تكريسس التنمية اÙلية.

رصصدتها :فريال بوشصوية

اع- -ت- -م- -ادا ع -ل -ى أاه -م -ي -ة اأ’ح -زاب وع -دد ق -وائ -م
الÎشسيحات التي تقدمها وهذا هو اأ’سساسس ‘
القرعة ،وكذا ‘ إاعداد الÈنامج ،هذا اأ’خ Òيتم
تنفيذه –ت رقابة الهيئة ،سسواء عند التسسجيل أاو
عند البث ،وتقوم Ãراقبة مدى احÎام ضسوابط
ا◊ملة ا’نتخابية.
وفيما يتعلق بتغطية القنوات اÿاصسة للحملة،
أاوضسح يعقوب أانها ليسست قنوات وطنية ،هي قنوات
خ -اضس -ع -ة ل -ل -ق-ان-ون اأ’ج-ن-ب-ي ،وب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-ح-م-ل-ة
ا’نتخابية التي تتم ع« Èالفايسسبوك» قال أانه ’
يوجد قانون ينظم الفضساء اأ’زرق ◊د اآ’ن ،لكن
ال-ه-ي-ئ-ة ت-ل-زم اأ’ح-زاب ع-دم ال-ق-ي-ام ب-ا◊م-ل-ة ق-ب-ل
اأ’وان و’ بعده.

عمار عباسس :اإ’ذاعة الوطنية قررت
ا’حتفاظ بالقنات Úاأ’و ¤والثانية فقط
الدكتور عمار عباسس عضسو
ال -ه -ي -ئ -ة ال -ع -ل -ي -ا اŸسس -ت -ق -ل -ة
Ÿراقبة ا’نتخابات قال فيما
يخصس القناة الثالثة و«كانال
ا÷Òي » ‘ ،ا’ن - -ت - -خ- -اب- -ات
ال-تشس-ري-ع-ي-ة اŸاضس-ي-ة ،عندما
شس -رعت ال -ه -ي -ئ -ة ‘ ال-ع-م-ل-ي-ة
ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة ،ق-ان-ون ا’ن-ت-خ-اب-ات ينصس صسراحة أان
ا◊ملة ا’نتخابية Œري باللغة الوطنية الرسسمية
وهما اللغتان العربية واأ’مازيغية ،وبالتا‹ طلبنا
من اأ’حزاب أان تتدخل خÓل ا◊ملة ‘ القناة
ال-ن-اط-ق-ة ب-ال-ف-رنسس-ي-ة ب-ال-ل-غ-ة ال-ع-رب-ي-ة أ’ن ا◊م-لة
موجهة للجزائري ،Úوالقانون Áنع اسستعمال اللغة
اأ’جنبية ،ويعاقب من يسستعملها ‘ ا◊ملة هذه
اŸرة ،ويرجع السسبب حسسبه «رÃا لقلة التدخÓت
اŸسسجلة ‘ اŸرة اŸاضسية (التشسريعيات ) ،ولذلك
قررت اإ’ذاعة الوطنية ا’حتفاظ فقط بالقناتÚ
اأ’و ¤والقناة الثانية« ،و هذا أامر طبيعي» حسسب
رأايه.
وب -ال -نسس -ب-ة ل-ت-وزي-ع ال-وح-دات ال-زم-ن-ي-ة ل-ت-دخ-ل
اأ’ح -زاب ع Èال -ق -ن -وات ال -ت -ل -ف -زي -ون -ي -ة ال-وط-ن-ي-ة
واإ’ذاعية ،قال إانها عملية آالية منصسفة تتم بطريقة
حسسابية وهامشس اÿطأا فيها «صسفر  ،»0مؤوكدا أان
اأ’مر كله عادل ورياضسي «وليسس تقديرا سسياسسيا»
موضسحا أان ا◊زب الذي له  1500قائمة ’ Áكن أان
يأاخذ حصسصسا كالذي له قائمة واحدة ،وبالتا‹ فإان
اأ’مر نسسبي ،ويتم بنفسس الطريقة التي توزع بها
اŸقاعد ( أاي حسسب اأ’صسوات).
كما أان القوائم ‘ ا’نتخابات اÙلية هي أاكÌ
عددا من القوائم ‘ التشسريعيات ،مذكرا أان ‘
هذه اأ’خÒة كان ا◊زب حتى يتحصسل على وحدة
واحدة ( )1والتي “ثل  5دقائق ،يجب أان تكون له
قائمة على اأ’قل ،أاما هذه اŸرة ،ونظرا لكون
ا’ن -ت -خ-اب-ات ﬁل-ي-ة ف-ي-ه-ا أاك Ìم-ن  10000قائمة
فاŸعدل هو  19قائمة ،لكي يحصسل ا◊زب على 5
دق -ائ -ق ق -ي ال -ق-ن-وات ال-ثÓ-ث م-ت-م-ث-ل-ة ‘ اإ’ذاع-ة
ال-وط-ن-ي-ة «ال-ق-ن-ات Úاأ’و ¤وال-ث-ان-ي-ة «و ال-ت-ل-ف-زي-ون
ا÷زائري ،مشسÒا إا ¤أان  21حزبا ليسس لديهم 19

قائمة ،وهذه اأ’حزاب «منحناها وحدة جزافيا «،
أام -ا ب -ق -ي -ة اأ’ح-زاب ف-ت-م-ن-ح ل-ه-ا ال-وح-دات حسسب
قوائمها ’فتا إا ¤أان بعضس اأ’حزاب Œاوز عدد
الوحدات التي حصسلت عليها  70وحدة ،وأاخرى
–صسلت على وحدة واحدة.

«الشضعب»ترصضد أاراء ‡ثلي اأ’حزاب
ع - -ل - -ى ه - -امشس ال- -ق- -رع- -ة
رصسدت «الشسعب» آاراء ‡ثلي
ب -عضس اأ’ح -زاب السس -ي -اسس -ي -ة،
ح -يث ق-ال الصس-ادق ب-وق-ط-اي-ة
عضسو قيادي ‘ حزب جبهة
التحرير الوطني ‘ تصسريح
لـ «الشس -عب» ،ف -ي -م-ا ي-ت-ع-ل-ق
بالقرعة أاو اıاطبة اŸباشسرة للمواطن Úأاثناء
ا◊ملة ا’نتخابية ،إان ا◊زب العتيد –صسل على
 79وحدة و»نحن على أا” ا’سستعداد لتغطية هذه
الوحدات الزمنية ،وقد حضسرنا اŸناضسل Úالذين
سسيلقون خطابات ا◊ملة ،ولدينا كفاءات Áكن أان
توصسل الرسسائل اŸتضسمنة ‘ برنامج ا◊زب ‘
شسقه السسياسسي وا’قتصسادي وا’جتماعي والثقا‘
إا ¤اŸواطن.»Ú
ق -ال ب -وق -ط -اي -ة إان ح -زب -ه ي -و‹ أاه -م -ي -ة كÈى
ل Ó-ن -ت -خ -اب -ات اÙل-ي-ة اŸزم-ع-ة ي-وم  23نوفمÈ
القادمة ،نظرا Ÿا “ثله البلدية من أاهمية قصسوى،
خاصسة ‘ ظل اŸتغÒات واŸسستجدات التي طرأات
على اÛتمع« ،و نعت Èأان البلدية تطورت حيث
أاصس -ب -ح ل -ه -ا دور سس -ي-اسس-ي ودور اق-تصس-ادي وث-ق-ا‘
واجتماعي ودور تنموي ‘ إاطار التنمية اŸسستدامة «.
وأاضس - -اف أان ا◊زب ال - -ذي ي- -ت- -واج- -د ‘ 1400
بلدية ،ركز على أان يكون رؤوسساء القوائم يتمتعون
Ãسسار مهني ولدينا  70باŸائة من اŸتواجدين ‘
القوائم حامل Úشسهادات عليا من نسساء ورجال،
وبالتا‹ لديهم مسسؤوولية كبÒة أ’ن البلدية مرتبطة
ارتباطا مباشسرا مع اŸواطن ،مÈزا أان اÿطاب
أاثناء ا◊ملة سسيكون خاليا من التجريح والتهجم
على اأ’شسخاصس واأ’حزاب.
ومن جهته– ،دث رمضسان تعزيبت ‡ثل عن
حزب العمال ‘ تصسريح له أان حزب العمال –صسل
على  27وحدة (  5دقائق للوحدة ) بالتلفزيون
ا÷زائ- -ري ،م- -ف- -ي- -دا أان شس -ع -ار ا◊زب ل -ل -ح -م -ل -ة
ا’ن -ت -خ -اب-ي-ة «صس-م-ود وتصس-دي» ل-ك-ل م-ا م-ن شس-أان-ه
اŸسس-اسس Ãك-تسس-ب-ات الشس-عب وال-ع-م-ال ،وال-تصسدي
ل -ك -ل م -ن ت -خ -ول ل -ه ن -فسس -ه إاه -دار اŸال ال-ع-ام أاو
اسس -ت -ع -م -ال اأ’سس -ال-يب غ ÒاŸشس-روع-ة أاو ال-فسس-اد،
وأاضساف أانه سسيتم الÎكيز على العمل ا÷واري من
أاجل التأاث Òا’يجابي على مثل هذه اأ’حداث ‘
الوطن.
و ب-ال-نسس-ب-ة ل-ع-م-ل-ي-ة ال-ق-رع-ة ،ق-ال إان-ه-ا ع-م-ل-ي-ة
«كÓسسيكية» ،وصسرح قائ« Óكنا نتمنى أان يظهروا
اأ’حزاب التي قدمت أاك Èعدد من القوائم ‘
انتخابات اÛالسس الو’ئية نحن متواجدون ‘ 38
›لسس -ا شس -ع -ب-ي-ا و’ئ-ي-ا» ،م-ف-ي-دا أان ح-زب ال-ع-م-ال
سس-ي-ق-وم ب-ح-مÓ-ت ع-ل-ى مسس-توى  1200ب-ل-دية عÈ
الوطن.

’نتخابات اÙلية بؤرقلة
يؤم دراسسي تكؤيني حؤل ا إ

ضضرورة دراسضة وتفحصس النصضوصس القانونية إ’‚اح موعد  23نوفمÈ
أاك- -د ن- -ائب رئ- -يسس ال- -ه- -ي- -ئ -ة ال -ع -ل -ي -ا
’ن-ت-خ-اب-ات إاب-راهيم
اŸسس-ت-ق-ل-ة Ÿراق-ب-ة ا إ
ب -ؤدوخ-ة ،أامسس ،خÓ-ل ف-ع-ال-ي-ات ال-ي-ؤم
’ن-ت-خ-اب-ات
ال -دراسس-ي ال-ت-ك-ؤي-ن-ي ح-ؤل ا إ
اÙل-ي-ة ب-ؤرق-ل-ة ،أان ال-ه-ي-ئ-ة ت-ق-ف ع-لى
مسس -اف -ة واح -دة ب Úشس -رك -اء ال -ع -م -ل -ي -ة
’دارة
’نتخابية ،مؤضسحا أان مراقبة ا إ
ا إ
ب- -اع- -ت- -ب- -اره -ا اŸشس -رف ع -ل -ى ال -ع -م -ل -ي -ة
’ن-ت-خ-اب-ي-ة وك-ذا ال-ط-بقة السسياسسية ‘
ا إ
ع -رضس ب -را›ه -ا وخ -ط -اب -ه -ا السس -ي -اسس -ي
اŸسستعمل من صسميم عمل الهيئة.
ودعا بودوخة كافة اأ’طراف اŸعنية بالعملية
اإ’نتخابية إا ¤ضسرورة دراسسة وتفحصس النصسوصس
ال-ق-ان-ون-ي-ة اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ا’ن-ت-خ-اب-ات ل-ل-مسس-اهمة ‘
إا‚اح سس Òا’ن -ت -خ -اب -ات اÙل -ي -ة أاث -ن -اء ا◊م -ل -ة
اإ’نتخابية وخÓل عملية اإ’قÎاع.
اŸنسسق الو’ئي Ÿداومة و’ية ورقلة بوحنية
قوي أاوضسح أان هذا اليوم الدراسسي التكويني الذي
ج -اء انسس -ج-ام-ا واŸسس-ع-ى ال-ع-ام ال-ذي ت-رم-ي إال-ي-ه
ال-ه-ي-ئ-ة ال-ع-ل-ي-ا اŸسس-ت-ق-ل-ة Ÿراقبة اإ’نتخابات يعد
اأ’ول من نوعه على مسستوى اŸداومات الو’ئية ‘
ا÷زائر وقد ” اختيار توقيته بعناية ودقة كونه
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يأاتي أاياما قليلة قبل انطÓق ا◊ملة اإ’نتخابية،
مضسيفا أان التكوين يعد أاحد أاهم مهام الهيئة العليا
اŸسس -ت -ق -ل -ة Ÿراق -ب -ة اإ’ن -ت-خ-اب-ات وف-ق-ا ل-ل-ق-ان-ون
العضسوي  16/11اŸؤورخ ‘  25أاوت .2016
ويسس -ت -ه -دف ال -ي -وم ال -ت-ك-وي-ن-ي ب-ال-درج-ة اأ’و¤
‡ث -ل -ي ال -تشس -ك -ي Ó-ت السس -ي-اسس-ي-ة وال-ق-وائ-م ا◊رة
اŸشس- -ارك- -ة ‘ اإ’ن- -ت- -خ- -اب- -ات اÙل -ي -ة وإاط -ارات
ا÷م-اع-ات اÙل-ي-ة وم-دي-ري-ة ال-ت-ن-ظ-ي-م والشس-ؤوون
ال-ع-ام-ة وك-ذا اŸه-ت-م Úب-ال-ع-م-ل-ي-ة اإ’ن-ت-خ-اب-ي-ة من
أاعضس -اء اÛت -م -ع اŸد Êب -اإ’ضس-اف-ة إا ¤الضس-ب-اط
ال -ع -م -وم -ي Úورؤوسس -اء اŸراك -ز وم -ؤوط -ري م -ك-اتب
التصسويت ،كما يهدف إا ¤التعريف بأاهمية مراقبة
اإ’نتخابات وعÓقتها بÎسسيخ اŸشساركة السسياسسية

وب -ط -رق اإ’خ -ط -ار م -ن ال-ن-اح-ي-ة ال-ق-ان-ون-ي-ة
واإ’ج -رائ -ي -ة ،ال -ت-ع-ري-ف بشس-ك-ل-ي-ات صس-ي-اغ-ة
الطعون اŸتعلقة باإ’نتخابات وأايضسا مواكبة
ال -ع -م -ل -ي -ة اإ’ن -ت -خ -اب -ي -ة خصس -وصس -ا ا◊م -ل -ة
اإ’نتخابية.
ب -رن -ام -ج ال -ي -وم ال -ت -ك -وي -ن -ي شس -م -ل ع-دة
مداخÓت تناولت اإ’طار الدسستوري للرقابة
ع-ل-ى ال-ع-م-ل-ي-ة اإ’ن-ت-خ-اب-ي-ة من خÓل دسستور
 2016وال -ق -ان-ون ال-عضس-وي اŸت-ع-ل-ق ب-ن-ظ-ام
اإ’نتخابات  16/10والقانون العضسوي للهيئة
العليا اŸسستقلة Ÿراقبة اإ’نتخابات Ÿ 16/11نسسق
اŸداومة ،و“حورت مداخلة عضسو اŸداومة عبد
ا◊ميد بورزق حول نظام اإ’خطارات ‘ العملية
اإ’نتخابية كما ركز ﬁمد اأ’م Úحميدي على
القراءة القانونية للحملة اإ’نتخابية باإ’سستناد إا¤
نصسوصس اأ’حكام اŸتعلقة باŸنازعات اإ’نتخابية
ونصسوصس اأ’حكام ا÷زائية ،فيما كانت مداخلة كل
من مقرر اŸداومة حسسان بوغابة وعضسو اŸداومة
خالد مو’تي مرتكزة حول أاخÓقيات اŸمارسسة
اإ’ن -ت -خ -اب -ي -ة خ Ó-ل ا◊م-ل-ة اإ’ن-ت-خ-اب-ي-ة وع-م-ل-ي-ة
اإ’قÎاع اإ’نتخابي.

ورقلة :إÁان كا‘

’صسÓح الؤطني في ‹Óغؤيني:
رئيسس حركة ا إ

ضضرورة إارجاع ملفات السضكن والتشضغيل وا’سضتثمار إا ¤البلديات
’صسÓح الؤطني
قال رئيسس حركة ا إ
ف - -ي  ‹Ó- -غ - -ؤي - -ن - -ي ،إان ال - -عÓ- -ق- -ة بÚ
’دارة اÙل-ي-ة ،وال-عÓ-ق-ة
اŸن -ت-خ-ب Úوا إ
بينهما وب ÚاŸؤاطن تتؤقف بشسكل كبÒ
ع -ل -ى مسس-أال-ة الصسÓ-ح-ي-ات واŸه-ام ال-ت-ي
تعتﬁ Èصسؤرة جدا عمؤما ‘ البلدية
وب - -درج - -ة أاك ‘ Èق - -ان- -ؤ Êال- -ب- -ل- -دي- -ة
وال-ؤ’ي-ة السس-اري ال-ع-م-ل ب-ه-م-ا ،مشس-ددا
على ضسرورة وضسع اŸلفات ا◊يؤية على
غرار السسكن والتشسغيل وا’سستثمار بÚ
أاي- -دي اÛالسس الشس- -ع- -ب- -ي- -ة ال- -ب -ل -دي -ة،
’ه -م م -ن ذلك م -ن-ح-ه-ا سس-ل-ط-ة ات-خ-اذ
وا أ
’ق-ل-ي-م
ال -ق -رار ‘ اع -ت -م -اد اŸشس-اري-ع ‘ ا إ
اÙلي.
واعت Èرئيسس حركة ا’إصسÓح الوطني ‘
تصس - -ري - -ح خصس ب- -ه «الشس- -عب» ،أان- -ه م- -ن غÒ
اŸع- -ق -ول أان ت -ب -ق -ى ك -ل م -داو’ت اÛالسس
الشس -ع -ب -ي -ة ال-ب-ل-دي-ة ره-ي-ن-ة ل-وصس-اي-ة ال-دائ-رة،
وضسعية جعلت اŸنتخب Úيجدون أانفسسهم ‘
م- -واج- -ه -ة مسس -ؤوول Úإاداري Úب -ي -ن -ه -م رؤوسس -اء
الدوائر ،وأ’نهم معينون وعادة ما يكونون من
خ - -ارج اإ’ق - -ل - -ي - -م ،وب - -ال - -ت - -ا‹ غ Òم - -ل- -مÚ
بخصسوصسيات وشسؤوون وكذا أاولويات اŸنطقة.
وأافاد ‘ السسياق ،أان إارجاع الصسÓحيات ‘
هذه اŸلفات إا ¤البلديات ضسرورة ،ويكفي أان
تكون اŸداولة ـ أاضساف يقول ـ رسسمية ،ويتم
إاخطار ا÷هات الرسسمية ’سسيما ‘ اŸشساريع
ذات الطابع ا’سستعجا‹ ،وهو كفيل بالقضساء
على البÒوقراطية ،متسسائŸ Óاذا يتم اللجوء
إا ¤ال -دائ -رة ع -ن -دم -ا ي -ت -ع-ل-ق اأ’م-ر Ãشس-روع

بسسيط ،ويتم تعطيل التحرك بطريقة سسريعة
Ãا يسستجيب ’نشسغا’ت اŸواطن Úاليومية
واŸلحة.
وسسجل قناعة ا◊كومة بضسرورة مراجعة
قانو Êالبلدية والو’ية ،مقÎحا جمعهما ‘
ق -ان -ون واح -د ي -ط -ل -ق ع -ل -ي -ه تسس -م -ي-ة ق-ان-ون
ا÷ماعات اÙلية ،شسرط أان يتم مراجعة
ا’خ-ت’Ó-ت وإارج-اع الصسÓ-ح-ي-ات ل-ل-منتخبÚ
اÙل -ي ،Úوه -و أام -ر ك -ف -ي -ل ب -ت -ك-ريسس م-ب-دأا
«الشسعب مصسدر السسلطة» ،على أان يتم التنسسيق
م -ع ال -ه -ي -ئ -ات اأ’خ -رى ال -ت -ي ت -ت -و ¤م -ه -م -ة
اŸراق -ب -ة ،وب -ه -ذا الشس-ك-ل يسسÎج-ع اŸواط-ن
ال -ث -ق -ة وي -ع -ال -ج مشس -ك -ل ال -ع -زوف ،ب -ت-ح-م-ل-ه
اŸسسؤوولية للمواطن ‘ اختيار اŸنتخب.Ú
وب -رأاي -ه ف -إان ت -ع -دي -ل ال -نصس -وصس ‘ الشس-ق
اŸتعلق باإ’صسÓحات ا÷بائية مطروح بحدة،
ل-ت-ف-ع-ي-ل ال-ت-ن-م-ي-ة اÙل-ي-ة م-ن خÓ-ل ضس-م-ان
–صس-ي-ل-ه-ا ،م-قÎح-ا ت-وزي-ع-ه-ا ع-ل-ى ال-بلديات
حسسب نسسبة التحصسيل التي كلما كانت أاكÈ
تزيد حصسة البلدية منها.

نعمان لعؤر قيادي بـ «حمسس»:

ا◊رمان من الصضÓحيات سضبب عزوف الكفاءات عن الÎشضح
شس -دد ن -ع -م -ان ل -ع -ؤر ق -ي -ادي ب -ح-رك-ة
›ت -م -ع السس-ل-م وب-رŸا Êسس-اب-ق ب-اÛلسس
الشسعبي الؤطني ،على ضسرورة تكريسس
اŸراج -ع -ة ا÷دي -دة ل -ق -ان-ؤ Êال-ب-ل-دي-ة
وال -ؤ’ي-ة ،وال-ت-ي ت-أات-ي ب-ع-د ت-لك ال-ت-ي
“ت ‘ ال - - - - - - - -ع - - - - - - - -ام  ،2011ل -ت -ع -م -ي -ق
’صسÓ-ح-ات السس-ي-اسس-ية ،وا◊ديث عن
ا إ
اŸسس -أال -ة ب -رأاي-ه ي-ق-ؤد إا« ¤ا◊ديث ع-ن
ف-لسس-ف-ة ال-ق-ان-ؤن ،ه-ل ن-ع-ط-ي للمنتخب
أاه -م -ي -ة ودورا ت -ق-ن-ي-ا ،أام ‚ع-ل-ه صس-ان-ع
السسياسسات.
وب-ال-نسس-ب-ة ل-ن-ائب رئ-يسس «ح-مسس» السس-ابق،
اŸراجعة ’بد أان تكرسس التغي ،Òوالتغي’ Ò
ي - -ت - -م إا’ م - -ن خÓ- -ل –ري- -ر الصسÓ- -ح- -ي- -ات
اÙصسورة ‘ يد اإ’دارة ‡ثلة ‘ الوا‹،
مشسÒا إا ¤أان اÛلسس الشسعبي الو’ئي له
ا◊ق ‘ ال -تصس -ويت ع -ل -ى اŸي -زان -ي -ة ف -ق-ط،

وتقتصسر بذلك مهام اÛالسس اŸنتخبة على
اŸقÎح -ات ،ف -ي -م-ا ي-ح-ت-ك-ر ال-و’ة ال-ق-رارات
Ãوجب القوان Úالسسارية.
وذهب نعمان لعور ‘ نفسس ا’Œاه الذي
ذهب إاليه غويني وبن عبد السسÓم’ ،فتا إا¤
أان كل ما هو مرتبط بالعقار وتوزيع السسكنات
م -ن صس Ó-ح -ي -ات رؤوسس-اء ال-دوائ-ر ،واÛالسس
الشس -ع -ب -ي -ة ال -ب -ل-دي-ة دوره-ا م-ره-ون Ãواف-ق-ة
الوا‹ ،أاو ‡ثله أاي رئيسس الدائرة على اأي
م -داول -ة ،أام -ر ي -فسس -ر ع -زوف ال -ك-ف-اءات ع-ن
الÎشسح لÓنتخابات اÙلية ،أ’نهم يرفضسون
عدم “كينهم من اتخاذ القرارات.
وخ -لصس إا ¤ال -ق -ول ،ب -أان «اŸع -رك -ة ال -ي-وم
معركة صسÓحيات إاذا أاردنا أان تكون اÛالسس
اŸن-ت-خ-ب-ة داع-م-ة ل-ل-ت-ن-م-ي-ة اÙل-ية ،على أان
“نح صسÓحية القرار للمجالسس اŸنتخبة ،و’
نبقى ‘ حلقة مفرغة».

رئيسس جبهة ا÷زائر ا÷ديدة بن عبد السسÓم:

ضضرورة انتقال اÛالسس من مرحلة ا’قÎاح إا ¤اتخاذ القرار
اع - - -ت Èرئ - - -يسس ج- - -ب- - -ه- - -ة ا÷زائ- - -ر
ا÷دي -دة ج -م -ال ب -ن ع -ب -د السس Ó-م ،أان
إارج- - - -اع الصسÓ- - - -ح- - - -ي- - - -ات إا ¤اÛالسس
الشس- -ع- -ب- -ي- -ة اŸن -ت -خ -ب -ة ،ي -ك -رسس إاع -ادة
ا’عتبار إا ¤اŸنتخب ÚاÙلي ،Úوذهب
إا ¤أابعد من ذلك مؤؤكدا أان عدم “تعها
ب -الصس Ó-ح -ي -ات ال-ك-ف-ي-ل-ة ب-تسس-ه-ي-ل أاداء
م- -ه- -ام- -ه -ا ،ل -ع -دم إادراج -ه -ا ‘ ال -ق -ؤانÚ
السس- -اري -ة اŸف -ع -ؤل ،ج -ع -ل م -ن اÛالسس
«ميتة».
والتنمية اÙلية وفق ما أاكد رئيسس جبهة
ا÷زائر ا÷ديدة ،مرتبطة بتسسي ÒاÛالسس
اÙلية ،ومن هذا اŸنطلق ’ بد من التفكÒ
ا÷دي ‘ مسس- -أال- -ة م- -ن -ح -ه -م الصس Ó-ح -ي -ات،
لÓضسطÓع بالدور اŸنوط بهم ،منبها إا ¤أان
دور اÛالسس ل- - -يسس ا’قÎاح ف- - -ق - -ط ،وإا‰ا
اŸشساركة واŸبادرة واتخاذ القرارات ،التي
توجد حاليا –ت سسلطة الوا‹ و’ بد أان يتم
–ري -ره -ا Ãوجب ت -ع -دي -ل ق -ان -و Êال -ب-ل-دي-ة

والو’ية.
وب-ال-نسس-ب-ة ل-ه ف-غ Òم-ن-ط-ق-ي أان اŸشس-ارك-ة
الوحيدة لرؤوسساء اÛالسس الشسعبية الو’ئية،
تقتصسر على اŸيزانية اÙلية فقط ،فيما
تبقى كل القرارات اأ’خرى مهما كانت رهينة
موافقة الو’ة.
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Ãشساركة  120مؤؤسسسسة جزائرية وأاجنبية

ا÷زائر –تضسن معرضسا دوليا للمشسروبات ومنتجات ا◊ليب«سسيبال»
أاك Ìمن  30مليون دو’ر قيمة صسادرات العصسائر واŸشسروبات الغازية

أاع- -ل- -ن رئ- -يسس ا÷م -ع -ي -ة ال -ؤط -ن -ي -ة
Ÿن- -ت- -ج- -ي اŸشس- -روب -ات وال -عصس -ائ -ر ع -ل -ي
ح-م-ا ،Êع-ن ت-ن-ظ-ي-م م-ؤؤسسسسة «أاسس.بي»
لول
لÓ- - - -تصس- - - -ال اŸع- - - -رضس ال- - - -دو‹ ا أ
للمشسروبات ومنتجات ا◊ليب«سسيبال»،
م -ن  27إا 29 ¤ن-ؤف-م Èال-داخ-ل ،ع-لى
مسس- -ت- -ؤى اŸرك- -ز ال- -دو‹ ل -ل -م -ؤؤ“رات،
Ãشساركة  120مؤؤسسسسة وطنية وأاجنبية
م-ن الÈت-غ-ال ،إاسس-ب-ان-ي-ا وت-ؤنسس ،ب-ح-يث
ي -ج -م -ع ه -ذا ال-فضس-اء ال-ت-ج-اري اŸه-ن-يÚ
واŸؤؤسسسس -ات ال-ن-اشس-ط-ة ‘ ›ال صس-ن-اع-ة
اŸشس -روب -ات وم -ن -ت -ج -ات ا◊ل -يب ،وك -ذا
اıتصس› ‘ Úال التعبئة والتغليف ‘
ا÷زائ- -ر ،ب- -ح- -ث- -ا ع -ن اسس -ت -ل -ه -ام أاف -ك -ار
ج - -دي - -دة وت - -ب - -ادل اÈÿات ،وإاق- -ام- -ة
شسراكات جديدة.

سضهام بوعموشضة
‘ هذأ ألصضدد ،أوضضح رئيسس أ÷معية ألوطنية
Ÿنتجي أŸشضروبأت وألعصضأئر ‘ ،ندوة صضحفية
بفندق نيو دأي بحسض Úدأي أن هذأ ألصضألون فرصضة
هأمة أمأم ألعأرضض Úيجمع ﬂتلف ألفأعل‘ Ú
ه -ذأ أÛأل Ÿن -أقشض -ة وت -ب-أدل أÈÿأت وت-ط-وي-ر
ألسضيأسضأت وطرق ألعمل ،زيأدة على ألتفأق حول
أرضضية دون حدود وذلك إلقأمة شضرأكأت جديدة
وألسضتثمأر ‘ أسضوأق أوسضع.
أضض- -أف أن ه- -دف- -ه- -م –سض- -يسس ألسض- -ل- -ط -أت
وأŸسضتهلك Úبوجود إأنتأج وطني يلبي أحتيأجأت
ألسض-وق أ÷زأئ-ري-ة وأألج-ن-ب-ي-ة ،وم-ن-أقشض-ة أŸشضأكل
ألتي تعÎضس أŸنتج ‘ ÚأŸيدأن لسضيمأ ألسضوق
أŸوأزي وم -وزع -ي أل -ت -ج -زئ-ة ل-ت-وع-ي-ت-ه-م بضض-رورة
ت-ن-ظ-ي-م أن-فسض-ه-م وإأنشض-أء ج-م-ع-ي-ة لطرح مشضأكلهم،
وع - -ل - -ى أإلدأرة أإلصض- -غ- -أء لنشض- -غ- -ألت- -ه- -م .وك- -ذأ
ألسض -ت -ج -أب -ة Ÿع -أي Òأ÷ودة أل-ت-ي ت-ع-ت Èأل-ن-ق-ط-ة
أألسضأسضية ،ومشضكل ألتغليف أŸسضتخدم للعصضأئر،
قأئ »:Óدورنأ إأعÓم أŸنتج› ‘ Úأل ألتحكم ‘
أ÷ودة».
أب- -رز ح- -م- -أ ،Êح- -ج- -م أإلن- -ت- -أج ألسض- -ن- -وي م -ن
أŸشضروبأت ألغأزية وألعصضأئر ألذي بلغ  4.5مليأر
ل ،Îوتصضدير مأ ب 30 Úإأ 38 ¤مليون دولر من
أإلنتأج ،مشضÒأ إأ ¤أن عدد أŸنتج Úهو أŸشضكل

أŸطروح بحيث يوجد  1700منتج مسضجل بأŸركز
ألوطني للسضجل ألتجأري ،لكن -حسضبه -ح Úنعمل
Ãق -أي -يسس أŸن -ظ -م-ة أل-ع-أŸي-ة ل-ل-ت-ج-أرة ‚د 600
م-ن-ت-ج ،ق-أئ »:Ó-حسضب ت-ق-ي-ي-م-ن-أ أŸي-دأ Êك-جمعية
يوجد مأ ب 400 Úو 500منتج مشضروبأت».

القطاع يوفر  20أالف منصسب شسغل مباشسر
و 60أالف غ Òمباشسر
أك -د رئ -يسس أ÷م -ع -ي -ة أن ألن -ت -أج أل-وط-ن-ي م-ن
ألعصضأئر وأŸشضروبأت ألغأزية يغطي  98بأŸأئة من
أحتيأجأت ألسضوق ألوطنية و 2بأŸأئة تسضتورد ،كمأ
توفر هذه ألشضعبة  20ألف منصضب شضغل مبأشضر و60
أل- -ف م- -نصضب غ Òم- -ب- -أشض -ر ،ب -ح -يث ت -وج -د أرب -ع
م -ؤوسضسض -أت وضض-عت ألم-ك-أن-ي-أت ألÓ-زم-ة ل-ت-ط-وي-ر
نشضأطهأ ‘ هذأ أÛأل وألقيأم بألتصضدير .مطألبأ
بوضضع ÷نة دأئمة للتصضدير Ÿعرفة من هي أ÷هة
ألوزأرية أŸكلفة بذلك.
كأشضفأ عن إأعدأد ألكتأب أألبيضس حول أŸشضأكل
أل-ت-ي ت-ع-رف-ه-أ ه-ذه ألشض-ع-ب-ة Ãأ ف-ي-ه-أ أŸشض-روب-أت
أل-ك-ح-ول-ي-ة ،وت-ق-د ËألقÎأح-أت أل-ن-أج-ع-ة ،ب-حيث
سضيتم تقدÁه للوزأرة أألو ¤لدرأسضته ،مشضÒأ إأ¤
أن أ÷معية ل تتسضأمح فيمأ يتعلق Ãوضضوع جودة
م- -ن- -ت- -وج أŸشض- -روب- -أت ول- -دي- -ه -أ مسض -ؤوول -ي -ة أŒأه
أŸسض -ت -ه-لك وألسض-ل-ط-أت أل-ع-م-وم-ي-ة ،ب-ح-يث ت-ع-م-ل
ب-أل-ت-نسض-ي-ق م-ع ج-م-ع-ي-ة ح-م-أي-ة أŸسضتهلك وتخطر
وزأرة ألصض- -ح -ة ‘ ح -أل -ة حصض -ول مشض -ك -ل ي -ت -ع -ل -ق
ب -ألصض -ح -ة ،ق -أئ  »:Ó-أŸسض -ت -ه -لك ه -و م-ن ي-ت-ح-م-ل

مسض -ؤوول -ي -ة شض-رأء أŸن-ت-وج أل-ذي ي-ب-أع ع-ل-ى ق-أرع-ة
ألطريق ول يخضضع لشضروط أ◊فظ» ،وحسضبه فإأنه
ينبغي ألصضغأء للمختصض ‘ ÚأÛأل ألطبي.
و‘ رده عن سضؤوأل حول أرتفأع نسضبة ألسضكر
أŸسضتخدمة إلنتأج أŸشضروبأت وألعصضأئر ،أوضضح
حمأ Êأن هذأ أŸشضكل ” طرحه منذ عأم،Ú
بحيث أقÎحت أ÷معية ألتحسضيسس بألتقليل من
نسضبة ألسضكر ‘ أŸوأد أŸسضتهلكة تدريجيأ ،وحسضبه
ف -إأن -ه ي -ن -ب -غ -ي إأشض -رأك ك-ل أŸؤوسضسض-أت وأل-وزأرأت
أŸعنية ‘ هذأ أŸسضعى ع Èبرنأمج عمل وتطبيق
ألقرأرأت أŸتخذة ،مشضÒأ إأ ¤أن بعضس ألشضركأت
أل -وط -ن -ي-ة ق-أمت ب-ت-خ-ف-يضس نسض-ب-ة ألسض-ك-ر ‘ ه-ذه
ألشضعبة دون علم أحد و ⁄يتأثر رأسضمألهأ.
علمأ أن «سضيبأل» سضيسضمح بإأنشضأء فضضأء متميز،
يتيح للشضركأت أ÷زأئرية وأألجنبية تبأدل خÈأتهأ
وت -ط -وي -ر ع Ó-ق -أت-ه-أ أل-ت-ج-أري-ة ،وذلك أب-ت-دأء م-ن
أŸك-ون-أت أألول-ي-ة أ ¤أŸن-ت-ج-أت أل-ن-ه-أئ-ي-ة م-رورأ
ب-أŸع-دأت ،ح-يث سض-ي-ت-م ت-ق-د Ëج-م-ي-ع أŸن-ت-جأت
ألغذأئية أŸتعلقة بأŸشضروبأت ومنتجأت أأللبأن.
ب -أل -نسض -ب-ة ل-ه-ذه أل-ط-ب-ع-ة أألو ¤ق-أل ح-م-أ Êإأن
ألصض -أل -ون أل -دو‹ ل -دي -ه إأم -ك -أن -ي -أت ق -وي -ة ل -رب-ط
أتصض- -ألت م- -ع أألط -رأف أŸؤوه -ل -ة وأŸشض -أرك -ة ‘
ﬂتلف ألÈأمج وأŸوأضضيع وورشضأت ألعمل ،من
أج -ل ف -ت -ح ن -ق -أشض -أت م-ث-م-رة ي-ت-م خÓ-ل-ه-أ ت-ق-دË
أإلج -أب -أت ع -ل -ى أıأوف ألصض-ن-أع-ي-ة ،وه-ذأ عÈ
ﬁأضضرأت وتنظيم لقأءأت وجهأ لوجه طيلة ثÓثة
أي -أم ب -غ-ي-ة –دي-د أه-م أل-ره-أن-أت أل-ت-ي ي-وأج-ه-ه-أ
ألقطأع وأÿروج بتوصضيأت وحلول كأفية لتطوير
ألقطأع وتنميته.

بلغت ديؤنها لدى الزبائن  73مليار سسنتيم

شسركة توزيع الكهرباء والغاز بجيجل تهدد بقطع خدماتها
أمهلت شضركة توزيع ألكهربأء وألغأز بجيجل،
ألعديد من أŸؤوسضسضأت ألعمومية وبلديأت بألولية،
قبل مبأشضرة عملية قطع ألكهربأء عنهأ ،بسضبب
ع -دم أل -وف -أء ب -أل -ت-زأم-أت-ه-أ ب-تسض-وي-ة أŸسض-ت-ح-ق-أت
وأل -دي -ون أÎŸأك -م -ة ن -ظ Òت -ق -د Ëه -ذه أÿدم -ة
وأسض -ت-هÓ-ك أل-ك-ه-رب-أء وأل-غ-أز ،وذلك م-ن-ذ سض-ن-وأت
خلت ،حيث أوضضحت مديرية ألكهربأء وألغأز ‘
بيأن لهأ –وز «ألشضعب» على نسضخة منه ،أن ألديون
أÎŸأكمة وصضلت إأ ¤أك Ìمن  14مليأر سضنتيم،
على عأتق بلديأت ألولية ،وتعود هذه ألديون إأ¤
سضنوأت عديدة ،دون أن تبأدر هذه أألخÒة إأ¤
دفعهأ رغم ألتسضهيÓت ألتي وفرتهأ ألشضركة‡ ،أ
جعل هذه أألخÒة تعرف أختÓلت مألية وتصضل
إأ ¤حد أإلفÓسس ،خصضوصضأ وأن شضركة سضونلغأز
قأمت بألسضتثمأر بغÓف مأ‹ كب ÒخÓل ألسضنوأت

أÿمسس أألخÒة ،لتجسضيد ألعديد من أŸشضأريع
أ◊ي -وي -ة ،وأل -ع -م -ل ع -ل-ى ت-وف Òأإلن-أرة ب-أŸن-أط-ق
أل -ن -أئ -ي -ة وأŸع -زول -ة ،إأضض -أف -ة إأŒ ¤دي -د وإأع -أدة
ألع -ت-ب-أر ل-لشض-ب-ك-ة أل-ك-ه-رب-أئ-ي-ة أل-ت-ي ت-ع-رضضت إأ¤
ألتخريب خÓل ألعشضرية ألسضودأء.
وكشضفت مديرية ألكهربأء وألغأز ‘ بيأن لهأ أن

وضضع أŸؤوسضسضة ل يبشضر بأ ‘ ،Òÿظل ترأكم ديون
ه -ذه أألخÒة‡ ،أ ي -ج -ع -ل -ه -أ تضض-ط-ر إأ– ¤صض-ي-ل
مسضتحقأتهأ بألطريقة ألÓزمة وأŸرور أ ¤مرحلة
ق-ط-ع أل-ت-م-وي-ن ب-ه-ده أŸأدة ع-ن أل-زب-أئ-ن أل-ع-أديÚ
وأŸؤوسضسض -أت أل -رسض -م -ي-ة وذلك م-ن أج-ل أسضÎج-أع
أألم -وأل أل -ع -أل -ق -ة وأل -ت -ي سض -ت -وج -ه ن-ح-و مشض-أري-ع
أسضتثمأرية ‘ ألقطأع.
Óشضأرة ،أنذرت شضركة توزيع ألكهربأء وألغأز
ل إ
أل -عشض -رأت م -ن أل -زب -أئ -ن أل -ع -أدي Úأل -ذي -ن لزأل -وأ
ي-ت-م-أط-ل-ون ‘ تسض-دي-د م-أ ع-ل-ي-ه-م م-ن دي-ون ن-ظÒ
ألتموين بهده أŸأدة أ◊يوية ،وقدرت بـ  30مليأر
سضنتيم وهو مأ Áثل حسضب بيأن سضونلغأز  40بأŸأئة
من إأجمأ‹ ديون أŸؤوسضسضة وأŸقدرة بـ  73مليأر
سضنتيم.

دعا اŸسستخدم ÚاŸتأاخرين إا ¤التسسجيل إالكÎونيا

جيجل :خالد العيفة

بريد ا÷زائر يعمم اسستخدام البطاقة الذهبية ع Èكل و’يات الوطن
أاعلنت مؤؤسسسسة بريد ا÷زائر عن تعميم
ل‹ ل -ل -ن -ق -ؤد
اسس- -ت -خ -دام ب -ط -اق -ة السس -حب ا آ
«ال -ب -ط-اق-ة ال-ذه-ب-ي-ة» ،ع Èك-اف-ة اŸؤزع-ات
لل -ي -ة ب -ؤلي -ات ال -ؤط -ن م -ع ن -ه-اي-ة السس-ن-ة
ا آ
ا÷اري -ة ،وت -دع -ؤ اŸسس -ت -خ -دم Úا◊اصس-لÚ
على البطاقة القدÁة إا ¤تسسجيل أانفسسهم
لل - -كÎو Êل Ó- -سس - -ت- -ف- -ادة م- -ن
ع ÈاŸؤق - -ع ا إ
اÿدمة ا÷ديدة ‘ وقت قصس.Ò

جÓل بوطي
أوضضح بريد أ÷زأئر أن أŸشضروع يأتي ‘ إأطأر
ت -ط -وي -ر أÿدم -أت أإلل -كÎون-ي-ة ،وأل-ت-ي ت-ن-درج ‘
سض -ي -أق إأسضÎأت -ي -ج -ي -ة عصض-رن-ة أÿدم-أت وت-ق-ريب
أÿدمة ألعمومية من أŸوأطن ،حيث أن مصضألح
ب -ري-د أ÷زأئ-ر سضُ-ت-ن-ه-ي ع-م-ل-ي-ة ت-ع-م-ي-م أسض-ت-ع-م-أل
ألبطأقة ألذهبية ‘ أŸوزعأت أآللية وذلك ع Èكل
وليأت ألوطن إأ ¤غأية أسضتكمأل ألعملية مع نهأية
ألعأم.
وأشض -أرت م -ؤوسضسض -ة ب -ري-د أ÷زأئ-ر ‘ ب-ي-أن ل-ه-أ
تلقت «ألشضغب» نسضخة منه ،أمسس ،إأ ¤أن عدد
أŸوزعأت أŸؤوهلة حأليأ لقرأءة ألبطأقة ألذهبية
ي - -ق- -در بـ  173م -وزع ،وأك -دت أن ع -م -ل-ي-ة ت-ع-م-ي-م

أŸوزعأت سضتسضتمر بطريقة تدريجية ،وذلك حتى
ل ُيقصضى حأملو ألبطأقأت ألقدÁة من نوع CCP
أل-ذي-ن ُ ⁄ي-سض-ج-ل-وأ ب-ع-د ط-ل-ب-أت-ه-م ل-ل-حصض-ول ع-ل-ى
أل-ب-ط-أق-ة أل-ذه-ب-ي-ة م-ن خ-دم-أت أŸوزع-أت أآللية،
علمأ أن عدد ألزبأئن ألذين ” أسضتقبأل طلبأتهم
من طرف أŸؤوسضسضة ع ÈأألنÎنت بلغ  2مليون
زبون فيمأ ُيقدر عدد مسضتخدمي ألبطأقة ألقدÁة
بـ  5مÓي Úمسضتخدم.
وتدعو أŸؤوسضسضة حسضب ذأت أŸصضدر زبأئنهأ
أŸت-أخ-ري-ن ‘ تسض-ج-ي-ل ط-ل-ب-أت أل-ب-طأقة أ÷ديدة
Óسضرأع إأ ¤طلبهأ ،وهذأ عن طريق ألتسضجيل عÈ
ل إ
م - - -وق- - -ع- - -ه- - -أ أإلل- - -كÎو،www.poste.dz. Ê
ولضض -م -أن ألسض Òأألم -ث -ل ل -ع -م -ل -ي -ة إأيصض-أل وت-وزي-ع
أل -ب -ط -أق -أت أل -ن-ق-دي-ة «أل-ذه-ب-ي-ة» ،أوضض-حت ب-ري-د
أ÷زأئر أنه ” وضضع ﬂطط خأصس إلعأدة بعث
أŸنظومة ألنقدية أ÷ديدة للمؤوسضسضة.
و‘ ه- -ذأ ألصض- -دد ق- -ررت أŸؤوسضسض- -ة لأول م -رة
أبتدأء من ألشضهر أ÷أري تزويد زبأئنهأ أ◊أملÚ
للبطأقأت ألقدÁة قيد أÿدمة وأللذين  ⁄يقدموأ
ط-ل-ب-أت-ه-م ع ÈأألنÎنت ،بصض-ف-ة ت-ل-ق-أئ-ي-ة بألبطأقة
ألذهبية ألتي سضيتم توزيعهأ وإأيصضألهأ ع ÈأŸكأتب
ألÈيدية ‘ ألعنأوين أŸدونة ‘ دف Îألشضيكأت أو
تلك أŸوجودة ‘ ملفأت فتح حسضأبأتهم ألÈيدية

أ÷أرية.
وŸتأبعة طلبأت ألبطأقأت ألذهبية أŸطلوبة
عن طريق أألنÎنت يضضيف ألبيأن أن أŸؤوسضسضة
وضضعت –ت تصضرف زبأئنهأ ألكرأم خدمة تتبع
ﬂتلف مرأحل تشضخيصس ،تصضنيع وتوزيع ألبطأقة
أل - - - - -ذه - - - - -ب - - - - -ي - - - - -ة ع ÈأŸوق - - - - -ع أإلل - - - - -كÎوÊ
 https://baridinet.poste.dz/أو م - - -ن
خÓل ألتصضأل Ãركز خدمأت ع Èألرقم.30-15 :
ك -م -أ سض -خ -رت م -ؤوسضسض -ة ب -ري-د أ÷زأئ-ر ج-م-ي-ع
ألوسضأئل أŸأدية وألبشضرية من أجل ألسض Òأ◊سضن
ل-ع-م-ل-ي-ة إأيصض-أل وت-وزي-ع أل-ب-ط-أق-أت ألذهبية تشضمل
ك -أم -ل ألÎأب أل -وط -ن -ي ،ح -يث ت -ت-م ه-ذه أل-ع-م-ل-ي-ة
بطريقة مسضتمرة ،كمأ أنهأ سضجلت ‚أحأ ملحوظأ،
إأذ حققت و‘ وقت وجيز ،توزيع حوأ‹  60بأŸأئة
من ألبطأقأت ألذهبية ألتي ” إأيصضألهأ للمكأتب
ألÈي- -دي- -ة ع Èك- -أم- -ل ألÎأب أل -وط -ن -ي وب -أل -ت -أ‹
تسضليمهأ ألصضحأبهأ.
وتدعو أŸؤوسضسضة ‘ هذأ ألسضيأق زبأئنهأ ألكرأم
إأ ¤أل- -ت- -ق -رب م -ن م -ك -أتب ألÈي -د قصض -د أسض -ت Ó-م
أل -ب -ط -أق -ة أل -ذه -ب -ي -ة Ÿأ ت -وف-ره ه-ذه أألخÒة م-ن
خ -دم -أت ع Èشض -ب-أب-يك ألÈي-د ،أŸوزع-أت أآلل-ي-ة،
فضض -أء أألنÎنت ،ت -ط -ب -ي -ق -أت أل -ه -وأت -ف أل -ن -ق -أل -ة
وŒهيزأت ألدفع أإللكÎو ‘ ÊأŸسضتقبل ألقريب.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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خÈاء إاقتصساديؤن يجمعؤن من بسسيدي بلعباسس

ا’نتقال إا ¤الذكاء ا’قتصسادي حتمية ÿلق
مؤوسسسسات منتجة واقتصساد ناجع
أاج -م -ع اŸشس -ارك -ؤن ‘ ف -ع -ال -ي -ات اŸل -ت -ق -ى
ال- - - -دو‹ ح- - - -ؤل ال- - - -ذك- - - -اء الق- - - -تصس - - -ادي
لع- -م -ال ك -أاسس -اسس ◊ؤك -م -ة
وأاخÓ- -ق- -ي- -ات ا أ
ال -عÓ-ق-ات ب ÚاŸن-ظ-م-ات وال-ذي اح-تضس-ن-ت-ه
كلية العلؤم القتصسادية والتجارية وعلؤم
التسسي Òبجامعة سسيدي بلعباسس أان التؤفيق
لعمال
ب Úالذكاء القتصسادي وأاخÓقيات ا أ
ضس-روري لضس-م-ان ح-ؤك-م-ة ج-ي-دة ل-ل-عÓ-قات
لع -م -ال ا◊ال -ي -ة
ب ÚاŸن -ظ -م -ات ‘ ب -ي -ئ -ة ا أ
بهدف خلق إاقتصساد حقيقي ومتؤزان.
شضَرح جل أŸتدخل Úمن ﬂتصض ،Úأسضأتذة
جأمعي ÚوخÈأء إأقتصضأدي ،Úألوأقع أإلقتصضأدي
ألرأهن وألذي أصضبحت بيئة أعمأله أ◊ألية معقدة
بعد أن شضهدت أألوضضأع زيأدة حدة أŸنأفسضة ،مأ
أضض- -ط- -ر ب- -ع- -دي- -د أŸؤوسضسض- -أت لع -ت -م -أد أل -ذك -أء
ألقتصضأدي ‘ أسضÎأتيجيأتهأ ألشضأملة ،ألذي كأن
‘ بأدئ أألمر خأصضأ بأŸؤوسضسضأت ألكبÒة ،ليصضبح
أليوم مرتبطأ وبشضكل وثيق بكل أŸؤوسضسضأت على
إأختÓف أحجأمهأ.
وأكد أŸتدخلون أن ألسضنوأت ألعشضرين أŸأضضية
ق -د شض -ه -دت أشض -ك -أل ج -دي -دة م -ن أل -ع Ó-ق-أت بÚ
أŸؤوسضسض -أت ،م -ن ت -ط -ور أل -ت -ع -ه -ي -د ،ت-ط-ور ع-ق-ود
ألتوريد ،ألتوزيع ،عقود أŸنأولة ،ألشضرأكة وألتعأون،
هذأ ألتطور  ⁄يكن كأسضأسس إلعأدة تنظيم عمليأت
أإلنتأج فقط ولكن أيضضأ كمنطق للتكأمل أإلنتأجي
وه- -ي أل- -ع Ó-ق -أت أ÷دي -دة أل -ت -ي زأدت م -ن ح -دة
ألسضبأق نحو ألبتكأر وأ÷ودة ،وأصضبحت إأدأرة هذه
ألعÓقأت تقوم على أسضتخدأم أŸعلومأت وإأنتأج
أŸع-رف-ة ،م-أ ف-رضس أŸع-رف-ة ك-م-ورد أسضÎأت-ي-ج-ي
بأمتيأز ،وجعل أألصضول غ ÒأŸلموسضة –تل قلب
ألنشضأط أإلنتأجي للمؤوسضسضأت على حسضأب أألصضول
أŸأدية؛ كمأ جعلهأ أسضأسضأ للتنسضيق ألقتصضأدي
وألتكأمل على أمتدأد سضلسضلة ألقيمة.
ه -ذأ وق -دم أıتصض -ون م -ق-أرب-أت ‘ ‡أرسض-ة

ألذكأء أإلقتصضأدي ومن ذلك أŸقأربة أألمريكية،
أل -ت -ي ت -رك -ز ع -ل -ى أل -ي-ق-ظ-ة أإلسضÎأت-ي-ج-ي-ة وإأدأرة
أŸعرفة وأŸقأربة أآلسضيوية ألتي تركز على ألذكأء
أ÷م -أع -ي ،ل -ي -ؤوك -دوأ ب -ع -ده -أ أن ‡أرسض-ة أل-ذك-أء
ألق- -تصض- -أدي م -رت -ب -ط -ة أشض -د أإلرت -ب -أط Ãف -ه -وم
أألخÓق ،فممأرسضة ألذكأء ألقتصضأدي ينبغي أل
تضضر Ãصضألح أŸتعأمل Úألقتصضأدي Úأآلخرين ،مأ
يفرضس ألÎأبط ب Úألذكأء ألقتصضأدي وأألخÓق،
ف-أخÓ-ق-ي-أت أألع-م-أل تضض-ب-ط مسض-أل-ة أل-عÓ-قة مع
أآلخ -ر .ح -يث ل تصض -ب -ح أŸسض -ؤوول-ي-ة ألج-ت-م-أع-ي-ة
ل-ل-م-ن-ظ-م-أت م-ط-ل-ب-أ أخÓ-ق-ي-أ ف-ق-ط وإأ‰أ مسض-أل-ة
ح-ي-وي-ة ل-ب-ق-أء وت-ط-ور أŸن-ظ-م-ة ،و‘ ضض-وء عÓ-قة
أل- -ت- -ك -أم -ل ب Úأل -ذك -أء ألق -تصض -أدي وأخ Ó-ق -ي -أت
أألعمأل ‘ بيئة أألعمأل أ◊ألية ،ولضضمأن ‚أح
أŸبأدلت وألعÓقأت ألقتصضأدية ب ÚأŸنظمأت،
يجب أن تسضتكمل أ◊وكمة تأسضيسضهأ عن طريق
أع- -ت- -م- -أد أل- -ب- -ع- -د ع Ó-ئ -ق -ي ق -أئ -م ع -ل -ى أسض -أسس
أسضÎأت-ي-ج-ي-أخÓ-ق-ي .ه-ذه أل-ن-ظ-رة ت-عتÃ Èثأبة
ﬁأول -ة ل -ت -أسض -يسس ح -وك -م -ة ج -دي -دة ت -أخ -ذ ب-عÚ
ألعتبأر نظم أŸعلومأت ،وألذكأء ألقتصضأدي من
منظور أسضÎأتيجي مرهون بأ÷مع ب Úأ◊وكمة
وب Úألذكأء ألتنظيمي أألخÓقي.
وإأن -ط Ó-ق -أ م -ن ه-ذأ أŸن-ظ-ور رب-ط أل-ب-أح-ث-ون
درأسض -ة م -ف -ه -وم أ◊وك -م -ة ،ب -أل -ذك -أء ألق -تصض-أدي
وأخ Ó-ق -ي -أت أألع -م -أل ،ل -ت -ط -وي -ر أل -ع Ó-ق-أت بÚ
أŸنظمأت ،لكن هذأ ل يتأتى إأل من خÓل تطوير
رؤوى ج -دي -دة ح -ول م -ف-ه-وم-ي أل-ذك-أء ألق-تصض-أدي
وأخÓ-ق-ي-أت أألع-م-أل وأل-ب-حث ‘ دوره-أ ك-وسض-ي-لة
◊وكمة ألعÓقأت ب ÚأŸنظمأت ،ولتطوير نظم
أŸعلومأت إأ ¤نظم إأدأرة أŸعرفة ب ÚأŸنظمأت،
Ãأ يسضمح بتعزيز ألتعأون وألتنسضيق ب ÚأŸنظمأت
وترسضيخ ثقأفة أإلنفتأح وألتقأسضم بينهأ.

سضيدي بلعباسس :غ شضعدو

للتفاعل مع اÙيط القتصسادي والجتماعي

اŸدرسسة العليا للتجارة توقع اتفاقية شسراكة
مع«نوميديسض» ‘ إادارة التوزيع

وق-عت اŸدرسس-ة ال-ع-ل-ي-ا ل-ل-ت-ج-ارة ات-فاقية
شسراكة مع شسركة « نؤميديسس» اÿاصسة ‘
Œارة التجزئة ،تسسمح باسستحداث تخصسصس
جديد ‘ اŸاسس Îللمؤسسم الدراسسي ا÷امعي
 2017و « ،2018إادارة التؤزيع « ،يضساف إا¤
لكادÁية التي تتؤفر
›مل التخصسصسات ا أ
ع- -ل- -ي- -ه- -ا اŸدرسس- -ة ،ب- -غ- -رضس خ- -ل- -ق ت -راب -ط
لكادÁي والحتياج
وارتباط ب ÚاÙيط ا أ
ال -ن -ؤع -ي الق -تصس -ادي ،سس -ؤاء م -ع اŸؤؤسسسس -ات
العامة أاو التابعة للقطاع اÿاصس.
ألت -ف -أق -ي -ة أل -ن -وع -ي -ة وأل -ت -ي سض -تسض -م -ح ب-ف-ت-ح
تخصضصس» إأدأرة ألتوزيع « نوعي ،جأءت ‘ إأطأر
أŸسضأعي ألدأعية إأ ¤تقريب أ÷أمعة من أÙيط
أل -ط -ب -ي -ع -ي ،وأم-ت-ث-أل ل-ت-وصض-ي-أت أل-ن-دوة أل-وط-ن-ي-ة
ل- -ل- -ج- -أم- -ع -أت وأŸوسض -ع -ة ل -ل -ق -ط -أع ألق -تصض -أدي
وألج -ت-م-أع-ي ،أŸن-ظ-م-ة ب-قصض-ر أأل· ‘ ج-أن-ف-ي
 ،2016لتحقيق أهدأف مزدوجة علمية ونوعية،
تضضمن فيهأ دفعة من ألطلبة متخصضصض ÚومؤوهلÚ
ÿوضس غمأر ألتجربة أŸهنية ،يتم ذلك حسضب
ألت -ف -أق أŸب -دئ -ي ‘ ألح -ت -ي -أج ل -ه -ذه أل-ك-ف-أءأت
أŸسضتقبلية.
ويتوخى ألقأئمون على تسضي ÒأŸدرسضة ألعليأ
للتجأرة إأضضأفة ‘ قيمة نوعية دعم ألتظأهرأت
أل -ع -ل -م -ي-ة م-ن ج-ه-ة ،وأيضض-أ ل-ت-وف Òت-ك-وي-ن ن-وع-ي
ت-ط-ب-ي-ق-ي ،م-ع إأم-ك-أن-ي-ة إأج-رأء ت-ربصض-أت م-يدأنية،
وهندسضة برأمج أكأدÁية وعلمية ،بحيث تضضمن
أسض -ت -ج -أب -ة Ÿت-ط-ل-ب-أت ألسض-وق ،وت-ق-ي-م ‘ ألسض-ي-أق
ألÈأم- - -ج بشض- - -ك - -ل دوري ،ح - -ت - -ى ت - -نسض - -ج - -م م - -ع
أŸسض-ت-ج-دأت وأل-ت-غÒأت وأل-ت-ط-ورأت أل-ت-ي –دث
دوري - -أ ،ب- -أإلضض- -أف- -ة إأ– ¤ق- -ي- -ق ه- -دف ت- -ق- -دË
أŸسض- -أع -دة ع -ل -ى إأي -ج -أد ف -رصس ع -م -ل ل -ل -ط -ل -ب -ة
أŸتخرج Úوأ◊أمل Úلشضهأدة أŸأسض ÎأŸكونÚ
‘ مثل هذأ ألتخصضصس.

و يأمل مسضÒو أŸدرسضة ألتفأعل مع أÙيط
ألج-ت-م-أع-ي وألق-تصض-أدي أك ،Ìب-إأب-رأم أت-ف-أق-ي-أت
مسضتقبلية أخرى ،ألغأية ألكÈى منهأ على ألدوأم،
ه -ي خ -ل -ق ذلك ألÎأب -ط وأل -ت -ف -أع-ل ب ÚأÙي-ط
أألكأدÁي وألقتصضأدي وألجتمأعي ،تضضأف إأ¤
تأريخ وألقأب أŸدرسضة ألنوعية.
وجدير ‘ ألسضيأق أإلشضأدة بأÛهودأت ألتي ”
بذلهأ من قبل مسضÒي وطأقم أإلطأرأت أألكأدÁية
ب -أŸدرسض -ة أل -ع-ل-ي-أ ل-ل-ت-ج-أرة ،ح-يث ” أسض-ت-ح-دأث
مشضروع « ›تمعي» إأن صضح ألتعب ‘ ،Òقألب مأدة
( مقيأسس ) ،يخضضع فيه ألطألب إأ ¤تدريب للتقرب
من أÙيط ألجتمأعي ،ألغرضس منه حسضب مأ
أشضأر إأليه ألÈوفيسضور بن عيسس ألعنأبي  -صضأحب
ألفكرة – ،-ضض Òألطلبة على تسضي Òمشضأريعهم
ب -ألح -ت -ك -أك م -ب -أشض-رة م-ع ف-ئ-أت أÛت-م-ع ،ع-ل-ى
أخ-تÓ-ف ف-ئ-أت-ه-أ ،وج-ع-ل-ه ي-كسضب م-ه-أرأت ب-ت-نمية
وتطوير ألقدرأت ألذأتية ،وﬁأولة جعل ألطألب
ي- -خضض -ع إأ ¤أل -ع -م -ل ‘ ›م -وع -أت أي ع -دد م -ن
ألطلبة ،يتقولبون ‘ وعأء فكري منوع ،كل يد‹
بفكرته ،للخروج بعصضأرة يتم أألخذ بهأ وألعمل بهأ،
وأن أŸشضروع هو Áسس ألنشضأطأت ألجتمأعية من
قبل ألطلبة ولكن خأرج أسضوأر أŸدرسضة ،مث Óبقيأم
زيأرأت دورية إأ ¤أŸسضتشضفيأت ،وتنظيم عمليأت
تÈع ب -أل -دم ب -أ◊رم أ÷أم -ع -ي ،و‡أرسض-ة أنشض-ط-ة
تخصس أÙيط أليكولوجي ،بأإلضضأفة إأ ¤قيأم
ألطلبة بتقد Ëدروسس دعم لبقية ألطلبة ‘ موأد
ﬁددة ،وت -ق -د Ëمسض -أع -دأت ق -د ت -ك -ون ن -فسض -ي -ة
ودأعمة للجأنب أŸأدي ،بغرضس ألتغي Òألذهني
وألنفسضي لشضخصس مأ ،وأن كل هذه أألنشضطة تكون
لصض- -ي -د وق -نصس أل -ك -ف -أءأت ود›ه -م وج -ع -ل ه -ذه
أل -ك -ف -أءأت أألك -أدÁي -ة –تك أك Ìم-ع ›ت-م-ع-ه-أ،
ترتيبأ لقتحأمهأ عأ ⁄ألشضغل وأŸهن مسضتقب.Ó

البليدة :لينة ياسضمÚ

إاعادة تشسج ÒاŸسساحات التالفة بالبؤيرة

تعليمات لإلسسراع ‘ تعويضض اŸتضسررين من ا◊رائق
وقف ،أمسس ،مصضطفى ليمأ Êوأ‹ ولية ألبويرة ،على مشضروع تهيئة غأبة ألريشس أÙأذية Ÿدينة
ألبويرة وألتي تÎبع علي  146هكتأر.
وحسضب ليمأ ” Êتصضنيفهأ غأبة تسضلية بأقÎأح من وزأرة ألفÓحة وسضينشضر قرأر إأنشضأئهأ ‘ أ÷ريدة
ألرسضمية ‘ أأليأم ألقليلة ألقأدمة .كمأ أن دف Îألشضروط ‘ صضدد أإلعدأد و‘ نفسس أŸوضضوع دعأ
أŸسضتثمرين إأ ¤سضحب ألدف Îوألسضتثمأر ‘ ›أل ألتسضلية وألذي يدخل ‘ ألسضيأحة ألذي تدعمه
أ◊كومة معلنأ عن تقد Ëكل ألتسضهيÓت أإلدأرية لهم.
وÃنأسضبة عيد ألشضجرة أعطى وأ‹ ألبويرة إأشضأرة أنطÓق برنأمج تشضج ÒأŸسضأحأت ألتي ألتهمتهأ
حرأئق ألغأبأت خÓل فصضل ألصضيف أŸنصضرم .وبألنسضبة للمتضضررين من تلك أ◊رأئق أعطى تعليمأت
Óسضرأع ‘ تعويضس ألفÓح ÚوأŸرب Úلتمكينهم من إأعأدة بعث نشضأطأتهم علمأ أن غألبية
صضأرمة ل إ
أŸتضضررين هم فÓحون صضغأر ومربو ألنحل.
وبألنسضبة للموأطن Úألذين ألتهمت ألنأر مسضأكنهم أتخذت كل أإلجرأءأت إلعأنتهم حيث خصضصس مبلغ
 700.000دج لكل متضضرر .من جهة أخرى ،تفقد مصضطفى ليمأ Êمقر أ◊ظÒة ألوطنية حيث قدمت له كل
ألشضروحأت حول أÙميأت سضوأء نبأت أو طيور أو زوأحف أو وحوشس.

البويرة :ع نايت رمضضان

الخميسص  26أاكتوبر  2017م
الموافق لـ  06صسفر  1439هـ
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«الششعب» ‘ قلب الصشالون الدو‹ للطاقات اŸتجّددة
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جهود مششÎكة إل‚اح برنامج تنمية الطاقات اŸتجّددة با÷زائر

اخ -ت -ت -مت ف -ع -ال -ي -ات ال -ط-ب-ع-ة ال-ث-ام-ن-ة
ل - - - -لصش - - - -ال - - - -ون ال- - - -دو‹ ل- - - -ل- - - -ط- - - -اق- - - -ات
اŸت-ج-ددة وال-ط-اق-ات ال-ن-ظ-ي-ف-ة وال-ت-ن-مية
اŸسش-ت-دام-ة ع-ل-ى مسش-ت-وى م-رك-ز اŸؤو“رات
ﬁمد بن احمد بوهران ،بعد ثÓثة أايام
كاملة من اÙاضشرات والندوات واللقاءات
وعروضض خاصشة ،ششاركت فيها أازيد من 80
م- -ؤوسشسش -ة وط -ن -ي -ة ن -اشش -ط -ة ‘ ه -ذا اÛال
وحضشور دو‹ ‡ثل ‘  4بلدان أاجنبية.

IOƒ©°ùe á«ªgGôH :¿Gôgh
‘ ج -ول -ة اسس -ت -ط Ó-ع -ي -ة ق -ادت-ه-ا إاﬂ ¤ت-ل-ف أاج-ن-ح-ة
الصس -ال -ون ال -ذي ح -ظ -ي ب -اه-ت-م-ام ال-ع-ام واÿاصص ،وق-فت
«الشسعب» على أاهم الÈامج النموذجية واŸشساريع العمومية
واÿاصس -ة إل‚اح الÈن -ام -ج ال -وط -ن -ي ل -ت -ن -م-ي-ة ال-ط-اق-ات
اŸتجددة الذي ” اعتماده خÓل ›لسص الوزراء اŸنعقد
‘ ماي  2015حيث أامر رئيسص ا÷مهورية آانذاك بجعله
أاول-وي-ة وط-ن-ي-ة و–ي-ي-ن-ه ل-ي-ت-م-اشس-ى م-ع السسياسسة الطاقوية
ا÷ديدة للبلد ،بعد أان “ت اŸصسادقة عليه سسنة .2011

بوÿراصص :مسشاع إلنتاج  22أالف
ميغواط من الطاقة اŸتجددة
‘ مشس -ارك -ت -ه -ا ال -راب -ع -ة بصس -ال -ون وه -ران ل -ل -ط -اق -ات
اŸتجددة والطاقات النظيفة والتنمية اŸسستدامة ،تؤوّكد
من جديد شسركة الكهرباء والطاقات اŸتجددة ،الرائدة ‘
هذا اÛال با÷زائر مسساعيها ا÷اّدة لبناء قاعدة صسلبة
Ãرافقة ومشساركة كل الفاعل ‘ ÚالÈنامج الوطني لتنمية
الطاقات اŸتجددة الذي يحظى برعاية كبÒة من فخامة
رئيسص ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة.
هذا ما أاّكده الرئيسص اŸدير العام لشسركة الكهرباء
والطاقات اŸتجددة لـ«الشسعب» ،موضّسحا أان الهدف الذي
” تسسطÒه السسنة اŸاضسية إلنتاج  22أالف ميغاواط ‘
آافاق  ،2030يسسهم ‘ –قيق مزج طاقوي ‘ ا◊صسيلة
الوطنية الطاقوية إلنتاج الكهرباء التي تعتمد ‘ أاغلبها
على الغاز الطبيعي ،معÈا ‘ الوقت نفسسه عن طموحاتهم
ل-ت-ح-ق-ي-ق رق-م م-زج ي-ت-م-اشس-ى م-ع اŸع-دلت ال-ع-ام-ية التي
بلغتها الدول اŸتطورة ‘ هذا اŸيدان.
ب -حسسب ب -وÿراصص شس -اه -ر ف -إاّن -ه «إاذا ” ت -ن -ف -ي-ذ ه-ذا
الÈنامج بالكامل سسيسسمح Ãزج طاقوي بنسسبة  27باŸائة
عن طريق –ويل الطاقة الشسمسسية إا ¤كهربائية ويعتمد
هذا التحويل على آالية التحويل الكهروضسوئية» ،مبّينا أان
برنامج الطاقات اŸتجددة جاء ليكون «مكم »Óللطاقة
الكÓسسيكية التي يعرف الطلب عليها ارتفاعا متزايدا من
سسنة ألخرى.
أاشسار ‘ هذا اإلطار إا ¤اŸشساريع الكبÒة Ûمع
سسونلغاز ‘ هذا اŸيدان ،وعلى رأاسسها حوا‹ ﬁ 12طة
‘ طور ال‚از ومولدات شسبكة نقل واسستثمارات هامة ‘
›ال ال- - -ت- - -وزي - -ع ق - -امت ب - -ه - -ا الشس - -رك - -ة ‘ السس - -ن - -وات
اŸاضس - - - - - -ي - - - - - -ة وب - - - - - -ال - - - - - -ت - - - - - -وازي م- - - - - -ع ﬂط- - - - - -ط
ت-ط-وي-ر السس-ت-ث-م-ارات ‘ ال-ط-اق-ات اŸت-ج-ددة ،اسس-ت-جابًة
ل-ل-ط-لب اŸت-زاي-د ع-ل-ى ال-ك-ه-رب-اء واŸسس-اه-م-ة ال-فاعلة ‘
اÛهودات اŸبذولة من أاجل إايجاد حلول للمخاطر التي
تهدد البيئة ‘ العا.⁄
تشسرف حاليا شسركة الكهرباء والطاقات اŸتجددة على
تسسيﬁ 24 Òطة بسسعة  350ميغاواط ،مكنتها من احتÓل
الرتبة الثانية إافريقيا بعد جنوب إافريقيا ،فيما تتواجد
خاصسة ‘ الهضساب العليا بحوا‹ ﬁ 13طة وعلى مسستوى
ا÷نوب ا÷زائري بتيميمون وع Úصسالح وكÈتان وببلدية
تسس -اب -يت وزاوي -ة ك -ن -ت -ة ‘ ولي -ة أادرار وب -عضص اŸن -اط-ق
بتمÔاسست ،إاضسافة إاﬁ 3 ¤طات أاخرى على مسستوى
الشسبكات اŸعزولة بجانيت وتندوف و“Ôاسست بسسعة 350
ميغاواط ،وكذا ﬁطة ع Èالرياح ‘ منطقة أادرار بقّوة
 10.2ميغاواط دخلت اÿدمة ‘ .2014

ماجعلهم يقومون بدراسسات سساتيليتية ” ،على إاثرها إانتاج
حوا‹ ﬁ 14طة أارضسية Œريبية ع Èالوليات اŸعروفة
بالرياح.
أاوضسح بأاّن النتائج سستظهر بعد سسنت ،Úلكن هذا ⁄
Áنعهم من تبني مشسروع Œريبي Ãنطقة كÈيتان على بعد
 80كلم من أادرار ،حيث ” إا‚از  12هوائية بسسعة 10.2
ميغاواط و 850كيلوواط لكل واحدة ،وهي تشستغل منذ
 2014ب-دون أاي-ة مشس-اك-ل ،ف-ي-م-ا ي-ك-م-ن ال-ه-دف ال-رئ-يسسي،
بحسسبه ‘ «التأاقلم مع التكنولوجيا».

تنفيذ أاك Ìمن  40دراسشة وربط 12
Œمعا للبدو الرّحل بالتيار اŸتوتر
“ّك -ن م-رك-ز ال-ب-حث وت-ط-وي-ر ال-ك-ه-رب-اء وال-غ-از ال-ت-اب-ع
Ûمع سسونلغاز من إانشساء Èﬂ 12ا وتنفيذ أاك Ìمن 40
دراسس -ة ‘ ›ال ال -ك -ه -رب -اء وال -غ-از وع-دي-د ال-ت-ج-ارب ‘
اŸيدان ،حسسبما علم أامسص لدى صسا◊ي وسسيلة ،اŸديرة
العامة لهذا اŸركز.
سساهمت التجارب اŸيدانية التي قام بها مركز البحث
وتطوير الكهرباء والغاز على مسستوى Œمعات البدو الرحل
ب- - - - - -أاقصس- - - - - -ى ا÷ن- - - - - -وب ا÷زائ- - - - - -ري ‘ ع- - - - - -ام 1990
‘ اسستقرارهم وتوطينهم و–سس Úنسسبة مواضسبتهم ،بعدما
” إايصسالهم بالكهرباء عن طريق الطاقة الشسمسسية.
ّ
يتعلق هذا اŸشسروع الذي ” تنفيذه لوزارة الطاقة
بإا‚از  18قرية كانت معزولة “اما عن الشسبكة الكهربائية
بوليات إاليزيÔ“ ،اسست ،تندوق وجانيت بأاقصسى ا÷نوب
ا÷زائري ول وجود لها ‘ اÿريطة ،بحسسب ما أاوضسحته
صسا◊ي ،معتÈة « أانها التجربة األو ¤من نوعها على
اŸسستوى العاŸي إلنتاج الكهرباء بالتيار اŸتوّتر ،وذلك
حتى يكون للمواطن نفسص ا◊ظ مع إاخوانه ‘ الشسمال ول
يكون ›Èا على اسستخدام أاجهزة أاو منتوجات كهربائية
خاصسة».
بحسسب توضسيحات اŸكلفة باإلعÓم ،السسيدة فرحات
فريدة ،فتكمن اŸهمة الرئيسسة لهذه اŸؤوسسسسة ‘ إاجراء
التحاليل والتجارب ‘ جميع اŸيدان اŸتعلقة بالكهرباء
والغاز وتطوير الدراسسات اÿاصسة بالطاقات اŸتجّددة من
حيث اإلنتاج وحماية البيئة ،ويحتوي حاليا على  80باحثا
و 115عام ÓوÈﬂ 12ا ‘ ميادين الطاقات اŸتجددة
والتجارب اŸيكانيكية وعلم القياسص أاو اÎŸولوجيا.
أانشس-ئ م-رك-ز ال-ب-حث وت-ط-وي-ر ال-ك-ه-رب-اء وال-غ-از ،وه-و
فرع تابع Ûمع سسونلغاز كمركز ‘ سسنة  2005بأاولد
فايت با÷زائر العاصسمة ،وكان سسابقا عبارة عن مديرية
البحث والتطوير لسسونلغاز قبل –ويل الشسركة الوطنية
لتوزيع الكهرباء والغاز إا› ¤مع صسناعي ‘ جانفي .2004

اخÎاع ﬁفظة تعمل باألششعة الششمسشية
لششحن األجهزة اإللكÎونية

ﬁ 14طة Œريبية ‰وذجية لسشتغÓل
طاقة الرياح
‘ سسؤوال لـ «الشسعب» عن طاقة الرياح التي تعت Èمن
أان- -واع ال- -ط- -اق- -ة ال- -ك- -ه- -روم- -ي- -ك -ان -ي -ك -ي -ة اŸسس -ت -خ -رج -ة
م- -ن ال- -ط- -اق- -ة ا◊رك- -ي- -ة ل- -ل- -ري -اح ب -واسس -ط -ة اسس -ت -خ -دام
عنفات الرياح «توربينات» إلنتاج الطاقة الكهربائية ،قال:
فضسلنا أان نسس ‘ Òمرحلة Œريبية ،نظرا ÿصسوصسيتها
باŸقارنة مع السستثمارات ع Èالصسفائح الشسمسسية «فتو
فولتاييك» ،مشسÒا ‘ الوقت ذاته إا ¤عديد التفاقيات
التي ” إابرامها مع ا÷امعات ومراكز البحث والتطوير
والفاعل ‘ Úهذا اŸيدان.
كما أاوضسح بأان هذا النوع من الطاقات يتطلب دراسسات
معّمقة تشسمل اŸناخ واإلمكانيات اŸتاحة لطاقة الرياح
التي تبدو ،بحسسبه ﬁدودة مقارنة بالطاقة الشسمسسية،

ب - -حسسب ت - -وضس - -ي- -ح- -ات صس- -احب الخÎاع ،ف- -إاّن ه- -ذه
اÙف -ظ -ة ” ،ت -زوي -ده -ا ب -الصس -ف -ائ -ح الشس -مسس -ي -ة «ف-وت-و
فولتاييك» وجهاز الكÎو Êمزّود ببطارية شسحن تخّزن
ال -ط -اق -ة الشس -مسس -ي -ة ل -تسس -ت -ع -م -ل ‘ شس -ح -ن ك -ل الأج-ه-زة
الل -كÎون -ي -ة ال -ت -ي تسس Òب -ج-ه-از أاي أاسص ب-ي  usbبتيار
مسستمر  5فولت خارج اŸنزل ودون ا◊اجة لوجود مصسدر
للكهرباء على غرار الهواتف النقالة واأللواح.

«أاوراسص سشولر» تواصشل ربط اŸدارسص
واŸسشاجد بالطاقة الششمسشية
ك -م -ا ب -دأات الشس -رك-ة اıت-ل-ط-ة ا÷زائ-ري-ة ال-ف-رنسس-ي-ة
«أاوراسص سسولر» تفعيل التفاقية التي ” إابرامها مع
ال–اد األوروب - -ي وال - -ب- -ل- -دي- -ات ‘ إاط- -ار مشس- -روع رب- -ط
اŸدارسص واŸسساجد بالطاقة الشسمسسية ،بحسسب ما أاكده
اŸدير العام للشسركة حسس Úنواصسر.
اŸشسروع الذي أاسسند Ÿؤوسسسسة «أاوراسص سسولر» مدعم
من اإل–اد األوربي بـ  70باŸائة والبلديات بـ  30باŸائة،
وسسيتم الÎكيز ‘ اŸرحلة األو ¤على سسيدي بلعباسص
وباتنة وبومرداسص كوليات ‰وذجية قبل تعميم التجربة
على كامل الÎاب الوطني.
بحسسب التوضسيحات اŸقّدمة لـ «الشسعب» فقد ” ربط
مدرسسة األم Òعبد القادر بولية باتنة بهذا النوع من
ال -ط -اق -ات اŸت -ج ّ-ددة وŒري ال -ع -م-ل-ي-ة ع-ل-ى ق-دم وسس-اق
ل -ت-ج-ه-ي-ز ج-م-ي-ع اŸدارسص واŸسس-اج-د ا›ÈŸة ب-األل-واح
الشسمسسية ،مع العلم أان اŸدرسسة الواحدة تكلف  100مليون
سسنتيم .كما Œدر اإلشسارة إا ¤أان اŸطار الدو‹ أاحمد بن
ب -ل -ة ب -وه -ران م -زود ب -أال-واح ال-ط-اق-ة الشس-مسس-ي-ة « ال-ت-اب-ع-ة
ألوراسص سس- -ولر» ب -ق -درة  1م-ي-غ-اواط ،ف-ي-م-ا ب-لغت تكلفة
أاشسغال تركيب هذا النظام  8مÓي Òدج.

إانتاج  3آالف صشفيحة ششمسشية ‘ ظرف  6أاششهر
أانتجت الشسركة اıتلطة ا÷زائرية الفرنسسية «اأوراسص
سسولر» لتصسنيع األلواح الشسمسسية الكهروضسوئية أاك Ìمن 3
آالف صسفيحة شسمسسية ‘ مّدة ل تتعدى الـ  6أاشسهر ،بحسسب
ما أاكده ،نفسص اŸصسدر .كما أاكد اŸدير أان هذا اŸصسنع
الذي ” تدشسينه ‘  24أافريل اŸنصسرم بع Úياقوت،
سسينتج صسفائح شسمسسية من ا÷يل األخ Òبقدرة سسنوية
 30.000ميغاواط من األلواح الشسمسسية باسستخدام أاحدث
التكنولوجيات وسسيكون بذلك األول من نوعه ‘ إافريقيا،
مشسÒا إا ¤أانّ منتجات شسركته خاضسعة Ÿعاي Òتقييسص
«توف» وهي هيئة أاŸانية تعمل ‘ ›ال اŸصسادقة على
اŸنتجات اŸتعلقة باŸنشسآات الطاقوية من أاجل حماية
البيئة وصسحة اإلنسسان.
كما Œدر اإلشسارة إا ¤أان شسركة «أاوراسص سسولر» ‡لوكة
من مؤوسسسسة خاصسة جزائرية و›مع «فانسسن اندوسسÎي»
طبقا لقاعدة  49/51حول السستثمار األجنبي حيث تقدر
القيمة اإلجمالية لهذا السستثمار بحوا‹  10مÓي Úأاورو.

نفطال..جهود متواصشلة إلنتاج مليون طن
من سشÒغاز سشنويا

من ب Úالباحث Úالشسبان عباسسة عبد الرحيم ،مهندسص
‘ فرع الطاقات اŸتجددةّ“ ،كن خÓل  2017-2016من
إا‚از حقيبة ظهر تعمل باألشسعة الشسمسسية ” ،عرضسها
بالصسالون الدو‹ للطاقات اŸتجددة والطاقات النظيفة
والتنمية اŸسستدامة ‘ طبعته الثامنة بوهران.

“ك -نت الشس -رك-ة ال-ع-م-وم-ي-ة ا÷زائ-ري-ة ن-ف-ط-ال ،خÓ-ل
السسنة ا÷ارية  2017من إانشساء ﬁ 100طة «سسÒغاز»،
لÒتفع بذلك عدد اÙطات التي تسسّوق هذا النوع من
الوقود إاﬁ 600 ¤طة ع Èالقطر الوطني ،وسسط توقعات
لبلوغ ﬁ 1000طة ‘ آافاق .2022
أارجع مصسطفى نوري ،مدير نشساطات سسÒغاز لدى
شس -رك -ة ن -ف -ط -ال ذلك إا› ¤ه -ودات الشس -رك -ة اŸت-واصس-ل-ة
واŸك ّ-ث -ف ع -ل -ى اŸسس -ت -وى ال-ل-وج-يسس-ت-ي-ك-ي ،أام-ام ال-ط-لب
اŸت -زاي -د ع -ل-ى وق-ود(سسÒغ-از) ،م-بّ-ي-ن-ا أان ن-ف-ط-ال ق-امت
بتطوير هذا الوقود منذ الثمانينيات ،ولكن اللجوء اإليه ⁄
يكن كبÒا بسسبب تقارب سسعر البنزين واŸازوت مع سسعر

السسÒغاز الذي يشسهد أاعلى طلب عليه منذ سسنة ،2016
بسسبب الزيادة اŸطبقة على األنواع األخرى ،ناهيك عن
خ-اصس-ي-ات-ه ال-ك-ي-م-ي-ائ-ي-ة اآلم-ن-ة والنظيفة ‘ .هذا الصسدد،
تسسعى نفطال أايضسا ضسمن أاهدافها اŸسسطرة إا ¤بلوغ
م- -ل- -ي -ون ط -ن م -ن وق -ود «سس Òغ -از» ‘ أاف -ق ال -فÎة 2025
و ،2030فيما يÎاوح اإلنتاج حاليا ما ب 330 Úأالف و340
أالف طن سسنويا.
هذا ما يؤودي ،بحسسب مصسدر «الشسعب» إاﬁ ¤ور آاخر
ضس -م-ن إاسسÎات-ي-ج-ي-ة ن-ف-ط-ال ال-رام-ي-ة إا– ¤وي-ل  30أالف
سسيارة من البنزين إا ¤السس Òغاز ‘ سسنة  ،2020فيما
تطمح إا ¤بلوغ  18أالف سسيارة ّﬁولة ‘ نهاية ،2017
بعدما كانت تÎاوح ما ب 2000 Úإا 5000 ¤سسيارة ‘ أاحسسن
سسنواتها.
خلصص إا ¤أان خطة نفطال ‘ هذا اÛال تعتمد على
ﬁوري -ن ،األول ي -ك -م -ن ‘ اإلك-ث-ار م-ن ﬁط-ات ال-ب-ن-زي-ن
والثا ‘ Êتطوير إامكانيات التحويل ،حتى تصسل إا ¤الهدف
اŸنشسود اŸتمثل ‘ إانتاج مليون طن من سس Òغاز اŸسسوق
سسنويا وبلوغ مليون سسيارة تسس Òبه سسنويا.
يتوقف –قيق هذا الهدف ،بقدر كب ،Òعلى تطوير
اإلم-ك-ان-ي-ات ال-ل-وج-يسس-ت-ي-ك-ي-ة ،يضس-ي-ف ّﬁدث-ن-ا م-ؤوك-دا أان
الشسركة بعدما كانت “تلك نحو  27مركز –ويل تسسعى
حاليا لبلوغ  45مركز –ويل ‘ نهاية  ،2017بهدف مواكبة
اÛهود الوطني واŸسساهمة الفاعلة للمتعامل Úاÿواصص،
فيما –صسي ا÷زائر حاليا حوا‹  100مركز –ويل.

مؤوسشسشة التنقيب «اينافور» تطمح لرفع
حصشتها ‘ السشوق

أاعلن بن يسسعد رشسيد ،مدير األمن وا÷ودة والصسحة
باŸؤوسسسسة الوطنية للتنقيب «اينافور»  enaforعن عزم
مؤوسسسسته لرفع حصسصسها ‘ السسوق اÙلي ،فيما تنّفذ
حاليا ما معدله  120عملّية سسنويا ب Úالتنقيب السستكشسا‘
والتنقيب التطويري وصسيانة اآلبار.
بخصسوصص وسسائل اإلنتاج ،أاوضسح بن يسسعد لـ «الشسعب»
ع- -ل- -ى ه- -امشص ف- -ع- -ال- -ي- -ات الصس -ال -ون ال -دو‹ ل -ل -ط -اق -ات
اŸت-ج-ددة وال-ط-اق-ات ال-ن-ظ-ي-ف-ة وال-ت-ن-م-ي-ة اŸسس-تدامة ‘
طبعته الثامنة بوهران أان العدد اإلجما‹ ◊ظÒة أاجهزة
التنقيب Ÿؤوسسسسة «اينافور» يناهز حاليا  52حفارة ،من
بينها  49حفارة ‘ طور السستغÓل ،وهو ما “ثل 31
باŸائة من السسوق الوطنية.

أاك Èحفارة على اŸسشتوى الوطني بطاقة
 3.000حصشان
تدّعمت الشسركة بأاك Èحفارة على اŸسستوى الوطني
بطاقة  3.000حصسان ،بدأا تشسغيلها ‘ مارسص  2017وتعد
من أاقوى اŸعدات األرضسية للتنقيب عن البÎول والغاز ‘
عمق  10.000م Îوا◊فر ‘ درجة حرارة عالية و‘
الضسغط الكب ،Òكما أاشس Òإاليه.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،أاك -د ن -فسص اŸسس -ؤوول ب -أان ب-رن-ام-ج
السس -ت -خ Ó-ف ال -وظ -ي -ف-ي وت-ك-وي-ن ال-ع-م-ال ي-ع-د «أاك Ìم-ن
ضسروري» Ÿرافقة التطور التكنولوجي ،مشسÒا ‘ هذا
اإلط-ار إا ¤اŸدرسس-ة ال-ت-ط-ب-ي-ق-ي-ة ل-ل-ت-ن-ق-يب ال-ت-ي أانشس-أاتها
اŸؤوسسسس -ة ب -ط -اق -ة ق-دره-ا  4ق -اع -ات بسس-ع-ة  20مقعدا
بيداغوجيا بكل قاعة .تتوفر هذه اŸدرسسة على حفارة
بكافة معداتها بهدف تكوين العمال ‘ الظروف الواقعية
للممارسسة وعلى عدة مسستويات من اÈÿة ،فيما تكون
سسنويا حوا‹  300مهندسص ‘ التنقيب والصسيانة البÎولية
واŸيكانيك والكهرباء وﬂتلف التكوينات التي تعد فرعا
Ûمع سسوناطراك.
‘ سسؤوال لـ «الشسعب» حول اŸواد الكيميائية واŸياه
اŸسستعملة ‘ ا◊فر ومصسÒها ،قال ّﬁدثنا أانها تخزن
وتؤوخذ ‘ صسهاريج لتعالج ‘ مؤوسسسسات معينة ،مشسÒا إا¤
أاّن اŸؤوسسسسة قامت باسستحداث منصسب مكلف بالبيئة التي
ت -ع -ت Èم -ن أاول -وي -ات سس -ي-اسس-ة اŸؤوسسسس-ة «إاي-ن-اف-ور» وال-ت-ي
أانشسئت ‘  ،1966وفق ثÓثة ﬁاور كÈى ،حّددها نفسص
اŸصس -در ‘ ا÷ودة والصس -ح -ة واÙاف -ظ -ة ع -ل-ى ال-ب-ي-ئ-ة،
وي -قصس -د ب -ه -ا األم-ن وسسÓ-م-ة اŸوظ-ف Úوح-م-اي-ة وت-أامÚ
اŸنشسآات واÙافظة وعدم اŸسساسص بالبيئة واÙيط.

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

من مراسسلينا
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ا◊ي ا’جتماعي بالرياح الكÈى

ألعمارأت مهّددة با’نهيار بسصبب
ألتصصدعات وتسصربات أŸياه

يشستكي سسكان العمارات الواقعة على مسستوى» ا◊ي ا’جتماعي» بالرياح الكÈى غرب العاصسمة من
الوضسعية اŸزرية بسسبب تسسرب اŸياه عﬂ Èتلف جدرانها اŸتشسققة وأاقبيتها ‘ كل يوم ‡طر ما يؤودي
إا ¤تسسّبب انبعاث روائح كريهة وانتشسار حشسرات ضسارة حولت حياتهم إا ¤جحيم ’ يطاق.

العاصسمة :آاسسيا مني

ي -ح -دث ه-ذأ ع-ل-ى مسص-ت-وى م-خ-ت-ل-ف
ب -ن -اي -ات أل -ح-ي أ’ج-ت-م-اع-ي أل-ذي ب-اتت
تشص -ه -د ج-درأن-ه تصص-دع-ات ج-رأء تسص-رب
مياه أ’أمطار من سصقف ألعمارة ،فضصÓ
عن بروز تشصققات على بÓط أ’أرضصية
متسصببا في رطوبة خانقة بدأخلها ترتبت
عنها مشصاكل صصحية خطيرة لقاطنيها،
خ -اصص -ة ف -ئ -ة أ’أط -ف -ال م -ن -ه -م ح-يث تّ-م
تسصجيل عدة أإصصابات بمرضض ألحسصاسصية
وألربو.
«ألشصعب» ،كان لها وقفة عند حالة هذه
ألبنايات رفقة عدد من سصكان ألعمارة
ممن كانوأ ياأملون في أن يصصل صصوتهم
أإلى ألسصلطات ألمحلية للنظر في هذه
ألشص -ق -ق وم -ح -اول -ة ت -رم -ي -م -ه-ا م-ن أج-ل
أإنقاذها من حالة تدهور أكبر قد توؤدي
أل -ى ج -ع -ل -ه -ا ف -ي أل -خ -ان -ة أل-ح-م-رأء....
ألسص Ó-ل -م وج-دن-اه-ا ف-ي ح-ال-ة ي-رث-ى ل-ه-ا
أل -ج -درأن ف -ي ح -ال-ة م-ت-ده-ورة وأسص-ق-ف
ألمنازل في وضصعية كارثية حيث لم تعرف
هذه أ’أخيرة ترميمات منذ عدة سصنوأت،
وهو ما تسصبّب ومع مرور ألوقت في ردود
فعل غاضصبة في أوسصاط ألسصكان ألذين لم
يجدوأ أآذأنا صصاغية لمشصاكلهم معربين

عن أسصتيائهم من ألوضصعية ألكارثية ألتي
أآلت أإليها بنياتهم.
وبالمقابل تطّرق محدثونا أإلى مشصكل
أ’أقبية ألتي باتت تهّدد ألعمارأت بسصبب
أل- -م- -ي- -اء ف -ي ك -ل م -رة ت -تسص -اق -ط ف -ي -ه -ا
أ’أمطار ،خاصصة وأن ألمنطقة معروفة
باأنها فيضصية باعتبارها تقع في منطقة
سص-ف-ل-ى ت-ت-وسص-ط ك-ل م-ن ب-ل-دي-ة ألشص-رأق-ة
و أو’د فايت وألتي قد تتسصبب في أهترأء
أسصاسض ألبناية ،وهو ما يهّدد بسصقوطها
في أجال قريبة،دون أن ينسصوأ ألحديث
ع-ن أل-مضص-اع-ف-ات ألصص-ح-ي-ة أل-ناجمة من
ه -ذه أ’أق-ب-ي-ة أل-ت-ي ت-ك-ث-ر ف-ي-ه-ا م-خ-ت-ل-ف
ألحشصرأت ألضصارة وتنبعث منها ألروأئح
ألكريهة ،ناهيك عن ترأكم ألنفايات في
كل مكان متسصببة في أنتشصار ألقوأرضض
وألحشصرأت ألتي تغزوأ سصكناتهم مسصببة
هي أ’أخرى في أمرأضض ’ تقل خطورة
عن سصابقتها.
وفي هذأ ألمقام عّبر عدد من سصكان
ألحي عن تذمرهم من ألوضصعية ألمزرية
أل-ت-ي ي-ع-يشص-ون-ه-ا دأخ-ل سص-ك-ن-ات-هم ألهّشصة
أل- -ت- -ي ت- -ف- -ت- -ق -د ’أدن -ى شص -روط أل -ح -ي -اة
وألصص-ح-ة ،ف-ه-م ي-ن-ت-ظ-رون سص-قوط سصقف
ب -ن -ي -ات -ه-م ع-ل-ى روؤوسص-ه-م أو روؤوسض أح-د
أط -ف-ال-ه-م ف-ي أي ل-ح-ظ-ة ،خ-اصص-ة خÓ-ل

أأخبار ألعاصصمة
 أع-ل-نت ب-ل-دي-ة ع-ي-ن أل-ب-ن-ي-ان ع-ن م-ن-اقصص-ة ’ق-ت-ن-اء ح-اف-ل-تينتخصصصصان لخدمة ألنقل ألمدرسصي وحّدد أجل خمسصة عشصر يوما
’إيدأع ألعروضض .خبر يسصعد ألتÓميذ من سصكان أ’أحياء ألمعزولة
وأ’حوأشض با’أخصض.
 أنطلقت أولى عمليات توسصعة ألطريق ألرأبط بين شصرأقةوعين ألبنيان على طول حوألي عشصرة كلم ،غير أن ألوتيرة تعرف
حالة أشصبه للتوقف .فيما ’ يتوقف ألجدل حول ألجسصر ألذي
أنجز دون أن يكتمل بوأد بني مسصوسض ،بينما أنز’قات ألتربة
أل -م -ت -ك -ررة ب -ال -م -ن -ع-رج-ات تشص-ك-ل خ-ط-رأ ي-وم-ي-ا ع-ل-ى ألسصÓ-م-ة
ألمرورية.
 ’ يزأل عدد من ألطرق مثل شصارع أول نوفمبر تعاني منمشصكلة تمدد أغصصان ألنخيل ومختلف أ’أشصجار أإلى درجة تعيق
حركة سصير ألمركبات وتحجب ألروؤية أمام ألسصائقين .لماذأ ’
تتحرك ألجهات ألمحلية ألمسصوؤولة وأولها ألمكلفة بتنظيم ألطرق
لتنظيف ألمحيط ،علما أن ألعملية ’ تطلب سصوى سصوأعد مخلصصة
ومنشصار بسصيط.
 تشصهد غابة باينام هجمة لشصاحنات من ألحجم ألكبير ترميف -ي -ه -ا ن -ف -اي-ات ت-رأب-ي-ة وب-ق-اي-ا أشص-غ-ال ،وأدت ك-ث-اف-ة ح-رك-ة ت-لك
ألشصاحنات أإلى أإلحاق ضصرر بالمسصالك ألتربة ألهشصة بدرجة ’ تقل
عن أ’أضصرأر ألتي تترتب عن أإلقاء نفايات في مكان يعتبر أآخر
ألمكاسصب ألبيئية غرب ألعاصصمة .ويبدو أن ألوألي زوخ أصصغى
لندأءأت ألسصكان وأنصصار ألبيئة فتنقل أإلى ألموقع وعاين ألوضصعية
ويكون قد أمر بوضصع حد لهذأ.

ا÷زائر :سسعيد بن عياد

فصص - -ل ألشص - -ت - -اء ،ف - -ال - -ج- -درأن م- -هّ- -ددة
بالسصقوط وألتشصققات ،ناهيك عن تسصرب
م- -ي- -اه أ’أم- -ط- -ار ك -ل -م -ا تسص -اق -طت ه -ذه
أ’أخيرة.
وف -ي ظّ-ل ج-م-ل-ة ه-ذه أل-مشص-اك-ل ط-الب
محدثونا ألسصلطات ألمحلية وعلى ر أسصها
مصصالح ديوأن ألترقية وألتسصيير ألعقاري
ل-ل-ت-ك-ف-ل ب-ال-وضص-ع-ي-ة وأل-ق-يام بالترميمات
وأ’إصصÓ- -ح- -ات ألضص- -روري- -ة ف- -ي سص- -ط -ح
أل-ع-م-ارة وألسص-ه-ر ع-ل-ى م-ح-اف-ظة محيط
ون-ظ-اف-ت-ه وأل-ع-م-ل ع-ل-ى تصص-ل-ي-ح وصصيانة
أل-م-نشص-اآت وأل-م-رأف-ق أل-ت-اب-عة للحي وكذأ
أل-م-ح-اف-ظ-ة ع-ل-ى أل-مسص-اح-ات أل-خضص-رأء
وأل-مسص-اح-ات أل-ت-رف-ي-ه-ي-ة لÓ-أط-ف-ال وفقا
ل-م-ع-اي-ي-ر ألسصÓ-م-ة وأ’أم-ن أل-م-ع-مول بها
بهذأ ألخصصوصض.
م -ن ج -ه -ة أخ -رى ط -رح سص -ك-ان مشص-ك-ل
غ-ي-اب ح-اوي-ات خ-اصص-ة ب-رم-ي أل-نفايات،
ح -يث يضص -ط -ر ألسص-ك-ان أل-ى وضص-ع-ه-ا ف-ي
أ’أرضض م- -ا ب- -ات يسص- -يء أل- -ى أل- -م- -ن -ظ -ر
أل-ج-م-ال-ي ل-ل-ح-ي وي-تسص-بب ف-ي أن-تشصارها
وت-ب-ع-ث-ره-ا ف-ي ك-ل م-ك-ان ،ب-اع-ت-ب-ار أن-ه-ا
تصصبح مرتاع للحيوأنات ألضصالة ألتي تقوم
بتقطيع أ’أكياسض باأنيابها محولة ألحي
ألى مفرغة عامة.

ألعدد

17474

09

رافقت  1500طالب لقروضض أاونسساج من ا÷امعيÚ

دأر أŸقاو’تية ببلعباسس تنجح ‘ مرأفقة
 200طالب من حاملي أŸشصاريع

اسس - -تضس - -افت دار اŸق - -او’ت- -ي- -ة
÷ام-ع-ة ج-ي ‹Ó-ل-ي-ابسض بو’ية
سس -ي -دي ب -ل -ع -ب-اسض ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع
ال -وك -ال-ة اÙل-ي-ة ل-دع-م تشس-غ-ي-ل
الشس- -ب- -اب ا÷ام- -ع- -ة اÿري- -ف- -ي -ة
لسس - -ن - -ة  ،2017ب- -ك- -ل -ي -ة ال -ع -ل -وم
’ج - -ت - -م- -اع- -ي- -ة
’نسس - -ان - -ي - -ة وا إ
ا إ
ب -ال -ق -طب ا÷ام -ع -ي– ،ت شس -ع-ار
تعلم قبل أان “ارسض،
وه -ي أل -ت-ظ-اه-رة أل-ت-ي ت-اأت-ي ت-ن-ف-ي-ذأ
’تفاقية ألشصرأكة ألمبرمة بين ألوكالة
أل -وط -ن -ي-ة ل-دع-م تشص-غ-ي-ل ألشص-ب-اب ف-رع
سصيدي بلعباسض وجامعة جيÓلي ليابسض
ل -و’ي -ة سص -ي -دي ب -ل -ع -ب -اسض ب -ت -اري -خ 27
أفريل2017أل-ت-ظ-اه-رة أل-ت-ي ت-متد حتى
 26م- -ن ألشص- -ه- -ر أل- -ج- -اري م -وج -ه -ة
با’أسصاسض للطلبة ألجامعيين ألمسصجلين
ف-ي ألسص-ن-وأت أل-ن-ه-ائ-ي-ة ل-ل-ت-خرج ،حيث
تهدف دأر ألمقاو’تية من خÓلها أإلى
ترسصيخ ألفكر ألمقاو’تي في ألوسصط
أل- -ج- -ام- -ع- -ي ،ك- -م- -ا ت- -نسص- -ق ج -ه -وده -ا
م -ع أل -وك -ال -ة أل -وط -ن -ي -ة ل-دع-م تشص-غ-ي-ل
ألشصباب بسصيدي بلعباسض وألتي تهدف
بدورها أإلى تحسصيسض ،تكوين وتحفيز
أل -ط -ل -ب -ة وم -رأف-ق-ت-ه-م م-ن أج-ل أإنشص-اء
موؤسصسصات مصصغرة بعد تخرجهم وولوج
ع- -ال- -م ألشص- -غ- -ل م- -ن ب- -اب أل- -م- -ق- -اول- -ة
وأل -مسص -اه-م-ة ف-ي خ-ل-ق م-ن-اصصب ع-م-ل
ذأتية ،هذأ وتركز دأر ألمقاو’تية في
نشصاطها على جملة من ألبرأمج تهدف

ب- -ا’أسص- -اسض أإل- -ى نشص- -ر وزرع أل- -ث -ق -اف -ة
أل -م -ق -او’ت -ي -ة م -ن خ Ó-ل ت-ن-ظ-ي-م أي-ام
درأسص-ي-ة ،وأإعÓ-م-ية،حمÓت تحسصيسصية
وتوعوية لفائدة ألطلبة ،أإقامة دورأت
ت -ك -وي -ن -ي -ة ح -ول ك -ي -ف -ي-ة أإي-ج-اد ف-ك-رة
وتطويرها ’إنشصاء موؤسصسصة مصصغرة عن
طريق أ’إسصتفادة من قروضض جهاز دعم
تشص -غ -ي -ل ألشص-ب-اب ،صص-ال-ون-ات أل-ط-الب،
أل-ج-ام-ع-ة ألصص-ي-ف-ي-ة وأل-ت-ي ي-تّ-م خÓلها
دع -وة ك -ب -رى أل -م -وؤسصسص-ات ف-ي أل-و’ي-ة
لÓإسصتفادة من تجاربها وخبرأتها في
أل -م -ي -دأن ،ت-ن-ظ-ي-م م-وؤت-م-رأت م-ح-ل-ي-ة،
جهوية ووطنية .وقد نجحت ألدأر في
ت -ك-وي-ن  3أآ’ف ط- -الب ف- -ي أل -م -ج -ال
ألمقاو’تي وكيفية أإيجاد فكرة وأإنشصاء
م -وؤسصسص -ة مصص -غ -رة ع -ن ط -ري -ق ج -ه -از
ألدعم أونسصاج منذ سصنة  ،2013تاريخ
أإنشصاء ألدأر ،كما قامت بتاأطير أكثر من
ألف طالب جامعي في نهاية ألمسصار
أل -درأسص -ي وسص-ج-لت مشص-ارك-ة أزي-د م-ن
 400طالب في ألجامعة ألصصيفية.وهذأ
وت -م -ك -نت دأر أل -م -ق -او’ت -ي-ة أيضص-ا م-ن
م-رأف-ق-ة  1500ط-الب ج-ام-ع-ي بشص-ك-ل
م -ب -دئ -ي م -ن أج-ل أإنشص-اء م-وؤسصسص-ة ع-ن
طريق جهاز دعم تشصغيل ألشصباب ،كما
أحصصت تسصجيل  850طالب جامعي في
ألوكالة ألوطنية لدعم تشصغيل ألشصباب
ف -رع سص -ي -دي ب -ل-ع-ب-اسض ،وم-رأف-ق-ة 200
طالب جامعي ،ممن أنشصاأوأ موؤسصسصاتهم
عن طريق جهاز دعم تشصغيل ألشصباب.

سسيدي بلعباسض :غ .شسعدو

وا‹ سسطيف ‘ اŸيدان

أ’طÓع على أŸشصاريع ‘ ع ÚأŸكان
ك -ث -ف وا‹ و’ي -ة سس -ط -ي -ف ،ن-اصس-ر
م-عسس-ك-ري زي-ارات-ه اŸي-دان-ي-ة ل-ل-ع-ديد
من بلديات الو’ية ،للوقوف على واقع
ال -ت -ن -م -ي -ة اÙل -ي -ة واŸشس -اري-ع ا÷اري
ا‚ازها ‘ كل القطاعات.

وكان أإقليم بلدية ألعلمة ألوأقعة شصرق عاصصمة
ألو’ية ،على موعد مع زيارة مطولة وألتي تعتبر
ثاني أكبر بلدية على مسصتوى ألو’ية بعد بلدية
سص -ط -ي -ف ،ب -ت -ع -دأد سص -ك -ان-ي ي-ن-اه-ز  200ألف
نسصمة.وشصملت ألزيارة ألتفقدية ألتي كان فيها
مرفوقا بعدد من ألمدرأء ألتنفيذيين ،ألعديد
م-ن أل-ن-ق-اط ف-ي ق-ط-اع-ات أ’أشص-غ-ال أل-ع-م-ومية
وأل- -ط -اق -ة وأل -ري -اضص -ة وأل -ت -حسص -ي -ن أل -حضص -ري
وألشص -وؤون أل-دي-ن-ي-ة وأل-ت-رب-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة وألسص-ك-ن
وغيرها ،حيث ،وعلى سصبيل ألمثال ،تّم أإعطاء
أإشصارة أنطÓق ألتزود بالغاز ألطبيعي بمنطقة
ألسص -م -ارة ،وم -ع -اي -ن -ة أن -ج-از ن-ف-ق-ي-ن أرضص-ي-ي-ن،
وأنطÓق أشصغال بعضض ألطرق ،وألتزود با’إنارة
ألعمومية بالطاقة ألشصمسصية ،وألمسصبح ألبلدي
وملعب مسصعود زوقار أ’ولمبي ،وتهيئة سصاحة

ألمسصرح ألجهوي بالعلمة ،ومعاينة أنجاز 150
مسصكن تسصاهمي.وصصّرح ناصصر معسصكري عقب
ألزيارة ،أن بلدية ألعلمة أسصتفادت من برنامج
تنمية قدر بـ  217مليار سصنتيم ،و أن هذه ألبلدية
ت -ع-ت-ب-ر أل-ث-ان-ي-ة ف-ي أل-و’ي-ة ،وأكّ-د ع-ل-ى أه-م-ي-ة
أل-ت-ح-اور م-ع أل-م-وأط-ن-ي-ن وأإعطائهم ألمعلومات
ألصصحيحة ،مشصيرأ أإلى أهمية ألمشصاريع ألتي
أسصتفادت منها ألعلمة وعددها ألكبير ،أ’أمر
ألذي لم يمكنه من زيارتها كاملة ،وأإنما وقف
على عينة منها فقط ،موجها ألتحية لمسصوؤوليها
على ألمجهودأت ألمبذولة.كما عّبر ألوألي عن
أرتياحه لمشصاركة ألموأطنين في ألجهد ألتنموي
أل -م-ح-ل-ي ودع-اه-م لÓ-سص-ت-م-رأر ف-ي ذلك ،ح-يث
ضص -رب م -ث -ا’ ع -ن مشص -ارك -ة م -وأط-ن-ي م-ن-ط-ق-ة
سص -م -ارة ل Ó-سص -ت -ف-ادة م-ن أل-رب-ط بشص-ب-ك-ة أل-غ-از
ألطبيعي لقرأبة ألف عائلة ماليا ،با’ضصافة ألى
مسص-اه-م-ة أل-و’ي-ة وشص-رك-ة سص-ون-ل-غ-از م-ع-تبرأ أن
و’ية سصطيف من أوأئل ألو’يات ألتي خطت
خطوأت كبيرة في مجال ألتزود بالغاز ألطبيعي،
وتسص- -ع -ى ل -ل -وصص -ول أإل -ى ت -غ -ط -ي -ة شص -ام -ل -ة 100
بالمائة.وكان وألي و’ية سصطيف ،قد عبر عن

أرتياحه ألكبير لمسصتوى ألتنمية ببلدية قنزأت
أل- -وأق- -ع- -ة ف- -ي ألشص- -م- -ال أل- -غ- -رب- -ي ل- -ع -اصص -م -ة
ألو’ية.وقال ألوألي ،على هامشض ألزيارة ألتي
ق -ادت -ه ،ن -ه -اي -ة أ’سص-ب-وع ل-ل-م-ن-ط-ق-ة ،ف-ي ج-ول-ة
تفقدية وعملية ،أن بلدية قنزأت خ ّ
طت خ ط و أ ت
كبيرة في عدة مجا’ت من ألتنمية ألمحلية،
وضصرب مثا’ عن توصصيل شصبكة ألغاز ألطبيعي
ب-ال-ب-ل-دي-ة ،وأل-ت-ي ق-اربت نسص-ب-ة أل-م-ائ-ة بالمائة،
وك- -ذأ ف- -ي م -ج -ال أل -ط -رق ،وأل -ت -زود ب -ال -م -ي -اه
ألصص- -ال -ح -ة ل -لشص -رب ،ح -يث أك -د أن أل -وضص -ع -ي -ة
سصتتحسصن أكثر مع دخول مشصروع ألتحويÓت
ألمائية ألكبرى للهضصاب حيز ألخدمة ،من خÓل
سصّد تيشصي حاف لو’ية بجاية قريبا.كما أكد
ألوألي على أنه رغم أن ألبÓد تعيشض أزمة مالية،
أ’ أن تاأثيرها لم يكن كبيرأ على مشصاريع ألتنمية
أل-م-ح-ل-ي-ة ،دأع-ي-ا أل-ج-م-ي-ع ل-تضص-افر ألجهود بما
ف-ي-ه-م أل-م-وأط-ن-ي-ن ب-ال-مسص-اه-م-ة أل-جماعية بكل
أ’إم-ك-ان-ي-ات أل-م-ال-ي-ة وأل-ب-دنية لتحقيق مشصاريع
ألتنمية ،وألحفاظ على سصيرورتها ألعادية.

سسطيف :نورالدين بوطغان
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بغدإد وأإنقرة ترفضشان تنديد صشحرإوي باتفاق إلنقل إ÷وي ب Úإ’–اد إأ’وروبي وإŸغرب

Œمي ـ ـ ـ ـد إ’سشتفت ـ ـ ـ ـ ـاء
وتطل ـ ـ ـبان إلغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاءه

ق -الت مصس -ادر م -ق -رب-ة م-ن م-ك-تب رئ-يسس ال-وزراء
ال- -ع- -راق- -ي ح- -ي -در ال -ع -ب -ادي ،إان إاع Ó-ن ح -ك -وم -ة
كردسستان العراق Œميد السستفتاء لن يكون كافيا
ول م- -ق- -ب- -ول لسس- -ت- -ئ -ن -اف ا◊وار ،ب -ي -ن -م -ا أاك -دت
ا◊ك-وم-ة الÎك-ي-ة أان Œم-ي-د السس-ت-ف-تاء ل يعني
شسيئا ويجب إالغاؤوه.
لمكان
وأاضسافت اŸصسادر العراقية أانه لن يكون با إ
ق -ب -ول م -ا أاع -ل -ن -ت -ه ح -ك -وم -ة أارب -ي -ل ،خصس-وصس-ا أان
اÙك -م -ة ال–ادي -ة والŸÈان ال-ع-راق-ي-ان ك-ان-ا ق-د
أاعلنا موقفهما ‘ وقت سسابق بإالغاء السستفتاء ،كما
أان ا◊ك -وم -ة اشسÎطت ‘ وقت سس-اب-ق إال-غ-اء ن-ت-ائ-ج
لن.
السستفتاء ،وأان هذا اŸوقف  ⁄يتغ Òحتى ا آ
م -ن ج -ه -ت -ه -ا ،اع -تÈت ق-وات ا◊شس-د الشس-ع-ب-ي أان
اŸب-ادرة ال-ت-ي ط-رح-ت-ه-ا ح-ك-وم-ة إاق-ل-ي-م ك-ردسس-تان
ال-ع-راق ب-ت-ج-م-ي-د ن-ت-ائ-ج السستفتاء حول اسستقÓل
لق -ل -ي -م «ل ق -ي-م-ة ل-ه-ا» ،م-ؤوك-دة شس-رط ا◊ك-وم-ة
ا إ
اŸركزية بـ»إالغاء» نتائج هذا التصسويت.
وقال اŸتحدث باسسم فصسائل ا◊شسد الشسعبي أاحمد
لسس- -دي إان م- -ب- -ادرة ك- -ردسس- -ت- -ان «ل ق -ي -م -ة ل -ه -ا،
ا أ
ف-ال-ت-ج-م-ي-د ي-ع-ن-ي العÎاف ب-السس-ت-ف-ت-اء ،وطلب
ا◊كومة واضسح إالغاء السستفتاء».

مبادرة أاربيل
وك-انت ح-ك-وم-ة إاق-ل-ي-م ك-ردسس-ت-ان ال-ع-راق أاع-لنت
Œم -ي -د ن -ت -ائ -ج اسس -ت -ف -ت-اء الن-فصس-ال ال-ذي أاج-راه
لقليم ،ووقف جميع العمليات القتالية ،وا◊وار
ا إ
م-ع ب-غ-داد ع-ل-ى أاسس-اسس ال-دسس-ت-ور ال-ع-راق-ي ‘ ،إاطار
لزمة ب Úا÷انب.Ú
عرضس لنزع فتيل ا أ
وذك-رت ح-ك-وم-ة ك-ردسس-ت-ان ‘ ب-ي-ان-ه-ا أان «ال-وضس-ع
واÿط -ر ال -ذي ي -ت -ع -رضس ل -ه ك -ردسس -ت-ان وال-ع-راق
يفرضس على ا÷ميع أان يكون Ãسستوى اŸسسؤوولية
لمور إا ¤حالة القتال بÚ
التاريخية وعدم دفع ا أ
القوات العراقية والبشسمركة».
وتصس -اع-دت ح-دة ال-ت-وت-ر ب Úب-غ-داد وأارب-ي-ل إاث-ر
إاجراء السستفتاء ‘  25سسبتم‡ ،Èا دفع حكومة
بغداد إا ¤إاعادة نشسر قواتها ‘ مناطق متنازع عليها
كانت قوات البشسمركة قد سسيطرت عليها.

إايران تفتح معÈا حدوديا مع
كردسستان
أاع -ل -نت مصس -ادر إاي -ران -ي -ة وك -ردي -ة أان السس -ل-ط-ات
لرب -ع -اء ،ف -ت -ح م -ن -ف -ذ
لي- -ران -ي -ة أاع -ادت ،أامسس ا أ
ا إ
ب -اشس -م -اق ا◊دودي م -ع إاق -ل -ي -م ك -ردسس -ت -ان شس-م-ا‹
ال -ع -راق ،ب -ع -د أان ك -انت أاغ -ل -ق -ت -ه ب -ع -د اسس -ت -ف -ت -اء
لقليم الشسهر اŸاضسي.
النفصسال الذي أاجراه ا إ
ون-ق-لت وسس-ائ-ل إاعÓ-م إاي-ران-ي-ة وك-ردي-ة عن بيان
لي-ران-ي-ة ‘ م-دي-ن-ة أارب-ي-ل أان م-ن-ف-ذ
ل -ل -ق -نصس-ل-ي-ة ا إ
باشسماق مريوان ا◊دودي مع ﬁافظة السسليمانية
لربعاء،
سسيسستأانف نشساطاته العادية ابتداء من ا أ
وب -ذلك سس -ي -ج -ري ال -ع -ب -ور اŸت -ب -ادل ل -ل -مسس-اف-ري-ن
وإاجراء جميع العمليات ا÷مركية.
لي - -ران - -ي - -ة م - -ن- -تصس- -ف
وأاغ - -ل - -قت السس - -ل - -ط - -ات ا إ
أاكتوبراŸعابر الÈية اŸشسÎكة مع إاقليم كردسستان
لقليم اسستفتاء لÓنفصسال عن العراق.
بعد إاجراء ا إ

بارزا Êوافق على تقدË
اسستقالته
لربعاء ،أان
كشسف مصسدر سسياسسي عراقي ،أامسس ا أ
رئيسس إاقليم كردسستان مسسعود بارزا Êوافق على
ت-ق-د Ëاسس-ت-ق-ال-ت-ه وتشس-كيل حكومة إانقاذ شسريطة
أان يÎأاسسها إابن شسقيقه نيجÒفان بارزا Êفيما بÚ
أانه طلب أايضسا أان يلغى منصسبه من داخل الŸÈان.
لعÓ-م
وأاضس -اف اŸصس -در ن -ق  Ó-ع -ن وك-ال-ة أان-ب-اء ا إ
ال -ع -راق -ي (واع) «أان ج -ه -ات م -ع -ي -ن -ة تضس-غ-ط ع-ل-ى
لقليم اŸنتهية وليته لتقد Ëاسستقالته
رئيسس ا إ
وتشس -ك -ي -ل ح -ك -وم -ة إان -ق -اذ وط -ن -ي» لف -ت-ا إا« ¤أان
ب-ارزا Êواف-ق ع-ل-ى تشس-ك-ي-ل ح-ك-وم-ة إان-ق-اذ وط-ن-ي
شس- -رط أان ي- -ك- -ون اب- -ن شس -ق -ي -ق -ه رئ -يسس ا◊ك -وم -ة
اŸؤوق- -ت- -ة» ،م- -ؤوك- -دا أان “دي- -د ع- -م- -ر الŸÈان ك -ان
لو ¤لهذا اŸقÎح.
اÿطوة ا أ

أاعربت الكتلة الŸÈانية حول الصسحراء الغربية ‘ الŸÈان
لوروبي عن «اندهاشسها» أامام «التناقضسات اŸتكررة» لسسياسسة
ا أ
لوروبي Œاه الصسحراء الغربية ،داعية اŸفوضسية
ال–اد ا أ
لقليمي لتفاق النقل ا÷وي
لوروبية إا– ¤ديد النطاق ا إ
ا أ
لوروبي واŸغرب الذي صسودق عليه.
ب Úال–اد ا أ

وكان الŸÈان األوروبي قد صسادق الثÓثاء
ع -ل -ى ات -ف -اق أاورو -م -ت -وسس -ط -ي ي -ت -ع -ل-ق
ب- - -اÿدم- - -ات ا÷وي - -ة ب ÚاÛم - -وع - -ة
األوروب -ي -ة وب -ل -دان -ه -ا األعضس-اء م-ن ج-ه-ة
واŸملكة اŸغربية من جهة أاخرى.
وق -د دخ -ل ه -ذا الت-ف-اق ح-ي-ز ال-ت-ط-ب-ي-ق
مؤوقتا ‘ شسهر ديسسم 2006 Èو‘ شسهر
ف- -ي- -ف -ري  2014اقÎحت اŸف- -وضس- -ي -ة
األوروب -ي -ة ب -عضس ال -ت -ع -ديÓ-ت ع-ل-ى ه-ذا
التفاق لتأاخذ بع Úالعتبار انضسمام ثÓث
دول ج - - - -دي - - - -دة إا ¤ال–اد األوروب - - - -ي
ومعاهدة لشسبونة اŸوقعة ‘ سسنة .201٧
يجدر التذك Òأان النواب األوروبي Úقد
صس -وت -وا ي-وم ال-ثÓ-ث-اء اسس-ت-ن-ادا ع-ل-ى ه-ذه
الصسيغة اŸعدلة.
إال أان هذه الصسيغة ا÷ديدة من التفاق ⁄
تأاخذ بع Úالعتبار قرار ﬁكمة العدل
األوروبية التي أاقرت أان الصسحراء الغربية
«إاقليم منفصسل وﬂتلف» عن اŸغرب.
ودعا أاعضساء الكتلة حول الصسحراء الغربية
ب-الŸÈان األوروب-ي اŸف-وضس-ي-ة األوروب-ي-ة
إا« ¤ت-وضس-ي-ح ال-ن-ط-اق اإلق-ل-ي-م-ي ل-ت-ط-بيق
الت- -ف- -اق األورو -م- -ت -وسس -ط -ي اŸت -ع -ل -ق
باÿدمات ا÷وية ب Úال–اد األوروبي

واŸغ -رب» ال -ذي “ت اŸصس -ادق -ة ع -ل-ي-ه
ال -ث Ó-ث -اء ‘ ج -لسس-ة ع-ل-ن-ي-ة بسسÎاسس-ب-ورغ
(فرنسسا).
التزام سسويدي بدعم
القضسية الصسحراوية
أاكدت وزيرة اÿارجية السسويدية السسيدة
مارغوت والسسÎوم موقف بÓدها الثابت
‘ دع -م ال-قضس-ي-ة الصس-ح-راوي-ة ،ن-اف-ي-ة أاي
ت- -راج- -ع ب -خصس -وصس دع -م ك -ف -اح الشس -عب
الصسحراوي.
ون- -فت ال -وزي -ر ‘ م -ق -ال نشس -ر ‘ ›ل -ة
الصس -ح -راء ال -غ -رب -ي -ة ال -ت -اب-ع-ة ل-ل-ج-م-ع-ي-ة
السسويدية للتضسامن مع الشسعب الصسحراوي
بعنوان «السسويد مازالت نشسطة ‘ عملها
من أاجل الصسحراء الغربية» ،أاي تراجع
ل Ó-ه -ت -م -ام ال-ذي ت-ول-ي-ه ح-ك-وم-ة ا◊زب
الشسÎاكي الدÁقراطي السسويدي ا◊الية
للمسسأالة الصسحراوية ،ولدعم حق الشسعب
الصسحراوي اŸشسروع ‘ تقرير اŸصسÒ
والسستقÓل.
واسستهلت الوزير مقالها بالقول إان الصسورة
التي يرسسمها ما جاء ‘ مقال اÛلة
ح -ول ت -راج -ع م-وق-ف السس-وي-د ح-ال-يً-ا م-ن

مسسأالة الصسحراء الغربية ليسست صسحيحة،
م -ؤوك -دًة أان ا◊ك -وم -ة ا◊ال -ي-ة ه-ي األكÌ
نشساطاً على اإلطÓق عندما يتعلق األمر
بالصسحراء الغربية.
وق- - -الت م- - -ارغ- - -وت والسسÎوم إان ت- - -أاثÒ
عضسوية السسويد ‘ ›لسس األمن الدو‹
ع- -كسس- -ه- -ا م -اورد ‘ نصس ق -رار اÛلسس
لشس- -ه- -ر أاف- -ري- -ل اŸاضس- -ي ،ح -يث داف -عت
السسويد عن ضسرورة تضسمينه مسسأالة الدعم
اإلنسسا ÊلÓجئ Úالصسحراوي ،Úوموضسوع
حقوق اإلنسسان و إاشسراك اŸرأاة ‘ اŸسسار
السسياسسي.
نداء لتلبية احتياجات
الÓجئÚ
أاط -ل -ق اŸنسس -ق اŸق -ي -م ل -ه -ي -ئ -ة األ·
اŸت -ح -دة ب -ا÷زائ -ر ،إاي -ريك أاوف -رفسست،
ن- -داء إا ¤اÛم- -وع- -ة ال- -دول- -ي -ة ل -ت -وفÒ
اŸوارد الÓ- - -زم - -ة م - -ن أاج - -ل ت - -ل - -ب - -ي - -ة
الح- - -ت- - -ي - -اج - -ات ا◊ي - -وي - -ة ل Ó- -ج - -ئÚ
الصسحراوي ،Úمعربا عن قلقه إازاء تراجع
اŸوارد اŸالية «بشسكل كب »Òوانعكاسساتها
على وضسعية الÓجئ.Ú
 ·ÓاŸتحدة أانطونيو
وكان األم Úالعام ل أ

غ- -وتÒيسس ق -د دع -ا اŸان -ح Úال -دول -يÚ
ل -ت -وف Òن -ح-و  ٧.9م-ل-ي-ون دولر «بشس-ك-ل
عاجل» لتمك Úبرنامج الغذاء العاŸي من
م -واصس -ل -ة ت -وف ÒاŸسس-اع-دات اإلنسس-ان-ي-ة
لÓجئ Úالصسحراوي.Ú
وقد اضسطر برنامج الغذاء العاŸي إا¤
ت-خ-ف-يضس مسس-اع-دات-ه اإلنسس-ان-ي-ة لÓجئÚ
الصس - -ح - -راوي Úبسس - -بب ضس - -ع - -ف اŸوارد
اŸادية ،كما ” وقف توزيع اŸغذيات
اÿاصسة Ãرضسى فقر الدم و سسوء التغذية
من ب Úالنسساء ا◊وامل واألطفال.
معتقلون ‘ اإضسراب اإنذاري
عن الطعام
شسرع اŸعتقÓن السسياسسيان الصسحراويان
ضسمن ›موعة أاد Ëإازيك ﬁمد ÚŸ
هدي والبشس Òخدا اŸتواجدان بالسسجن
اÙلي تيفلت  ‘ 2إاضسراب إانذاري عن
ال -ط -ع-ام Ÿدة  48سس -اع-ة ،أامسس األرب-ع-اء
وال -ي -وم اÿم-يسس وغ-دا ،اح-ت-ج-اج-ا ع-ل-ى
ال- -ظ- -روف الع -ت -ق -ال -ي -ة الصس -ع -ب -ة ال -ت -ي
ي -ت-واج-دون ف-ي-ه-ا داخ-ل السس-ج-ن اÙل-ي
تيفلت  2منذ عملية الÎحيل التعسسفية
بتاريخ  16سسبتم.201٧ È

اأزمة كاتالونيا

رإخـ ـ ـوي  :إ◊ ـ ـل إلوحي ـ ـد هو تعليـ ـ ـق إ◊كـ ـ ـم إلذإت ـ ـ ـ ـ ـي
لسسبانية ماريانو راخوي ،أامسس ،أامام ›لسس النواب إان تعليق ا◊كم الذاتي ‘ كاتالونيا هو «ا◊ل الوحيد اŸمكن»
قال رئيسس ا◊كومة ا إ
لمر يتعلق بـ»إاحÓل الشسرعية» و»مواجهة التبعات القتصسادية» لقرارات
لقليم عن إاسسبانيا .وقال إان ا أ
Ÿواجهة ﬂطط انفصسال ا إ
النفصسالي.Ú
وق -ال راخ -وي ،م -ت -ح -دث -ا ‘ م -ؤو“ر
النواب اإلسسبا« :Êأاول ،من الضسروري
اسستعادة سسيادة القانون ،لذلك فّعلنا
اŸادة  155من الدسستور (التي –د
من ا◊كم الذاتي ‘ كتالونيا) ،ومن
ث- -م إاج- -راء ان -ت -خ -اب -ات ‘ غضس -ون 6
أاشسهر ،مع كل الضسمانات التي Œنبنا
ه -ذا ال -وضس -ع اŸؤوسس-ف ،ال-ذي رأاي-ن-اه
خÓل السستفتاء».
ودعا إا« ¤اسستعادة التعايشس الطبيعي
‘ كتالونيا بعدما ” تدمÒه» وكذلك
Ÿنع تدهور الوضسع القتصسادي.
وقال رئيسس ›لسس الوزراء اإلسسبا،Ê
إان «ال -وضس -ع ب -ات صس-ع-ب-ا ل-ل-غ-اي-ة ،ألن
رئيسس ا◊كومة الكتالونية ومسساعديه
تصس- -رف -وا خ Ó-ف -ا ل -ل -ق -ان -ون ».وق -ال
راخوي« :الوضسع صسعب ،ألن انقسساما
حصس- -ل ‘ اÛت- -م- -ع ،وت- -أاثÒه ع -ل -ى
القتصساد يبعث على القلق «.

وق- -ررت ا◊ك- -وم- -ة اإلسس- -ب- -ان- -ي- -ة ‘
اج - -ت - -م - -اع ط - -ارئ ع- -ق- -دت- -ه األح- -د
اŸاضس- -ي ،ت- -ط -ب -ي -ق اŸادة  155من
الدسستور من أاجل حل أازمة كتالونيا.
ويقÎح ›لسس الوزراء إاقالة ا◊كومة

ال-ك-ت-ال-ون-ي-ة ،وإاج-راء ان-ت-خ-اب-ات مبكرة
للŸÈان اإلقليمي ‘ غضسون  6أاشسهر،
يفÎضس أان يتو ¤خÓلها ‡ثلون عن
السس -ل-ط-ات اŸرك-زي-ة ‘ م-دري-د م-ه-ام
حكومة كتالونيا.

وم -ن اŸت -وق -ع أان ي -واف -ق ع-ل-ى ه-ذه
ال- - -ت- - -داب Òاآلن ›لسس الشس - -ي - -وخ ‘
إاسس -ب-ان-ي-ا خÓ-ل اج-ت-م-اع ي-ع-ق-ده غ-دا
ا÷معة .
ودعا رئيسس حكومة اإلقليم ،كارليسس
ب -وتشس -ي -م-ون-دŸ ،ن-ح-ه ف-رصس-ة إلل-ق-اء
ك - -ل - -م - -ة أام- -ام ›لسس الشس- -ي- -وخ ي- -وم
اÿميسس أاو ا÷معة ،وعقد اجتماع
Ÿناقشسة األمور مع ‡ثلي ا◊كومة
اإلسسبانية.
ووصس -ف ب -وتشس -ي -م -ون -د ق-رار م-دري-د
إاقالة حكومته بأانه «إاهانة» لكتالونيا،
واع-ت-داء ع-ل-ى ال-دÁق-راط-ي-ة ،وات-ه-م
اŸلك اإلسس- -ب -ا ،Êف -ي -ل -يب السس -ادسس،
بدعم هذه اÿطوات العدوانية .ودعا
لعقد اجتماع للŸÈان الكتالو Êما
يوحي باتخاذ قرار بشسأان اŸزيد من
اإلج -راءات .وم -ن اŸق -رر أان ي -ع -ق -د
الجتماع اليوم اÿميسس .26

سش ـويسشرإ توإفق ع ـ ـ ـلى “ثي ـ ـل مصشال ـ ـح إلسشعودية ‘ إإيرإن ومصشالح طهرإن باŸملكة
لربعاء ،إان سسفارتي سسويسسرا ‘ الرياضس وطهران وقعتا اتفاق Úلتمثيل اŸصسالح
قالت ا◊كومة السسويسسرية ،أامسس ا أ
ليرانية ‘ اŸملكة.
السسعودية ‘ إايران واŸصسالح ا إ
وانقطعت العÓقات ب Úالسسعودية وإايران ‘
مطلع جانفي .2016

وواف -قت ا◊ك -وم -ة السس -ويسس -ري -ة ع -ل -ى ه -ذه
الÎتيبات خÓل اجتماع أامسس على أان يشسمل

التفويضس اÿدمات القنصسلية للبلدين.
وقالت ا◊كومة «لسسويسسرا تاريخ طويل ‘

“ثيل اŸصسالح األجنبية Ãا يشسمل اÿدمات
القنصسلية ا÷زئية و‘ بعضس األحيان اŸهام
الدبلوماسسية ‘ الدول التي قطعت العÓقات
فيما بينهما إاذا طلبت الدول اŸعنية ذلك».

باŸــــــوازاة مــــع إاعــــÓن تشسكيـــــل القيـــــادة اŸركزيـــــة ا÷ديــــــدة

إإعـ ـ ـادة إنتخ ـ ـاب ششي ج ـ ـ Úبينـ ـغ أإمين ـ ـا عام ـ ـا للحـ ـ ـزب إلششيوع ـ ـ ـي إلصشين ـ ـ ـي
إانتخبت اللجنة اŸركزية للحزب
لربعاء،
الشسيوعي الصسيني ،أامسس ا أ
الرئيسس شسي ج Úبينغ ،الذي وصسل إا¤
ا◊كم ‘  2012أامينا عاما لولية
جديدة ÿمسس سسنوات ،وقال شسي« :ل
أاعت Èذلك Ãثابة موافقة على عملي
فحسسب ،بل أاراه تشسجيعا سسيدفعني
على اŸضسي قدما» .كما ” انتخاب
لخرين ‘
لعضساء الدائم Úالسستة ا آ
ا أ
اŸكتب السسياسسي ،وهي هيئة السسلطة
الفعلية ‘ الصس.Ú

أاعلن ا◊زب الشسيوعي الصسيني إاذن أامسس التشسكيل
ا÷دي-د ل-ق-ي-ادت-ه اŸرك-زي-ة –ت زع-ام-ة ال-رئ-يسس
شسي ج Úبينغ لكنه خالف ما جرى عليه العرف ‘
اآلونة األخÒة إاذ  ⁄تتضسمن الختيارات السسبعة
خليفة واضسحا للرئيسس.
وإا ¤جانب شسي كان ‹ كه تشسيانغ رئيسس ›لسس
الدولة هو الوحيد الذي احتفظ Ãنصسبه وسسط
ت-غ-يÒات واسس-ع-ة ال-ن-ط-اق ل-ل-ج-ن-ة ال-دائ-مة للمكتب
السسياسسي ،أاعلى مراتب السسلطة ‘ الصس Úصساحبة
ثا Êأاك Èاقتصساد ‘ العا.⁄
وجرت ترقية كل من ‹ تشسان شسو ووانغ يانغ ووانغ

هو نينغ وتشساو له جي وهان تشسنغ لينضسموا إا¤
القيادة ا÷ديدة ﬁل خمسسة أاعضساء متقاعدين
باللجنة من بينهم مسسؤوول مكافحة الفسساد وانغ
تشسي شسان وهو حليف كب Òلشسي.
ويعت ‹ Èتشسان شسو حسسب اÙلل Úو اŸراقبÚ
السسياسسي ، Úاألقرب إا ¤شسي ب ÚاŸعين Úحديثا
‘ اللجنة الدائمة وسسيصسبح على األرجح رئيسس
الŸÈان الصسيني .وسسيعلن عمن سسيتو ¤رئاسسة
الŸÈان خ Ó-ل الج -ت -م -اع السس -ن-وي ل-ه ‘ م-ارسس
القادم .
وأاعلنت الصس Úأايضسا عن تشسكيلة جديدة للجنة

العسسكرية اŸركزية للحزب الشسيوعي .
ه- -ذا و اخ- -ت- -ت -م اŸؤو“ر الـ 19ل-ل-حزب الشسيوعي
الصسيني الذي تواصسلت جلسساته أاسسبوعا ‘ بك.Ú
مبادرة «ا◊زام والطريق»
على صسعيد آاخر ،أادرج ا◊زب الشسيوعي مبادرة
الرئيسس الصسيني شسي ج Úبينغ «ا◊زام والطريق»
Ÿشسروعات التنمية ‘ ميثاقه يوم الثÓثاء ‡ا
يعطي اŸبادرة ثق Óسسياسسيا أاك Èويكثف الضسغوط
إل‚احها.

العدد
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لو¤
Ãناسسبة الذكرى ا أ
لـ»حراك الريف»

إحتجاجات مرتقبة بسشائر إŸغرب
ودعوإت لإلفرإج عن إŸعتقلÚ
دعت عدة هيئات مدنية إا ¤وقفات احتجاجية
موحدة ‘ الزمان بسسائر جهات ومدن اŸغرب ،يوم
السس -بت ال -ق -ادم ،ل -ل -تضس -ام-ن م-ع م-ع-ت-ق-ل-ي «ح-راك
الريف» و«انتفاضسة العطشس».
ودعت «ال-ل-ج-ن-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-دع-م ح-راك ال-ريف
لو ¤مقتل
ومطالبه العادلة»Ã ،ناسسبة الذكرى ا أ
بائع السسمك ﬁسسن فكري طحنا ‘ شساحنة نفايات،
وانطÓق ا◊راك الشسعبي بالريف ،يوم  28أاكتوبر
 ،2016م-ك-ون-ات-ه-ا إا ¤ت-ن-ظ-ي-م وق-ف-ات اح-ت-ج-اجية
م- -وح- -دة ‘ ال- -زم- -ان بسس- -ائ- -ر ا÷ه- -ات واŸدن ي- -وم
السسبت.
كما دعت ÷نة دعم معتقلي انتفاضسة العطشس
ب-زاك-ورة إا ¤ت-ن-ظ-ي-م ق-اف-ل-ة وط-ن-ي-ة تضس-امنية مع
لحد القادم.
سسكان زاكورة يوم ا أ
لحتجاجات
ون-اشس-دت ال-ه-ي-ئ-ات ال-داع-م-ة ل-ه-ذه ا إ
اŸواط- -ن Úإا ¤الن- -خ- -راط ‘ ك- -ل اŸب- -ادرات ب- -ك- -ل
اŸناطق من أاجل إا‚اح اليوم الحتجاجي الوطني
لحد.
ليوم السسبت ،والقافلة التضسامنية ليوم ا أ
وتأاتي هذه الدعوة إا ¤الحتجاج ا÷ماعي من
أاجل التضسامن مع معتقلي حراك الريف ومعتقلي
زاك-ورة وع-ائÓ-ت-ه-م ،وب-اق-ي اŸعتقل Úالسسياسسي،Ú
واŸطالبة بإاطÓق سسراحهم ،وإاسسقاط اŸتابعات ‘
ح-ق-ه-م ،والسس-ت-ج-اب-ة لطالبهم ،والتنديد بسسياسسة
لم-ن-ي-ة
الع -ت -ق -الت وال -ق -م -ع ،وخ -ي -ار اŸق-ارب-ة ا أ
ل- -ل- -دول- -ة ‘ م- -واج -ه -ة ا◊رك -ات الح -ت -ج -اج -ي -ة
ومطالبها.
هذا وطالبت هيئة التضسامن مع الصسحا‘ حميد
اŸه- -داوي ،وب- -اق- -ي الصس- -ح- -اف- -ي ÚاŸت -اب -ع ،Úإادارة
السس- -ج- -ن اÙل- -ي ب -ع Úالسس -ب -ع ( ع -ك -اشس -ة ) ب -ال -دار
ال -ب -يضس -اء ،ب-ت-م-ك ÚاŸع-ت-ق-ل اŸه-داوي م-ن ح-ق-ه ‘
العÓج ،وخاصسة أاسسنانه لتفادي حدوث مضساعفات
على مسستوى الفم واللثة.

الزفزا‘ أامام اÙكمة ›ددا
الثÓثاء القادم
ت -أات -ي دع -وات الح -ت -ج-اج ه-ذه ب-ع-د أان ” رف-ع
ج- -لسس- -ة ﬁاك -م -ة ق -ائ -د «ح -راك ال -ري -ف» ن -اصس -ر
ال -زف -زا‘ ال -ث Ó-ث -اء ‘ ال -دار ال -ب -يضس -اء ب -ع-د فÎة
قصسÒة من بدئها وتأاجيلها أاسسبوعا.
وم -ث -ل ال -ث Ó-ث -اء ن -اصس-ر ال-زف-زا‘ ،ق-ائ-د «ح-راك
الريف» ،الذي انطلق قبل سسنة ‘ شسمال اŸغرب،
ل -فÎة وج -ي -زة أام -ام ﬁك -م -ة ب -ال -دار ال-ب-يضس-اء ‘
ج-لسس-ة سس-ادت-ه-ا ال-ب-ل-ب-ل-ة ق-ب-ل رف-ع-ه-ا إا ¤ال-ثÓ-ث-اء
القادم بطلب من الدفاع.
وردد ال -زف -زا‘ ال -ب -ال-غ  39ع-ام-ا ه-ت-اف-ات «ع-اشس
ال -ري -ف» م -ن خ -ل -ف زج -اج م-نصس-ة الت-ه-ام ،ح-يث
ي- -ح- -اك- -م ع- -ل- -ى «ارت -ك -اب ج -ن -اي -ات وج -ن -ح “سس
ب -السس Ó-م -ة ال -داخ-ل-ي-ة ل-ل-دول-ة» وي-واج-ه ع-ق-وب-ة
لعدام.
ا إ
م- -ن اŸق -رر ك -ذلك أان Áث -ل ح -وا‹  20ن-اشسطا ‘
التحرك أاوقفوا ب Úماي وجوان ،ونقلوا إا ¤سسجن
الدار البيضساء للمرة الرابعة أامام اÙكمة الثÓثاء
ب -ت -ه -م «ارت -ك-اب ج-ن-اي-ات وج-ن-ح “سس ب-السسÓ-م-ة
ال -داخ-ل-ي-ة ل-ل-دول-ة وأاف-ع-ال أاخ-رى تشس-ك-ل ج-رائ-م
Ãقتضسى القانون».

ل
إاقالة وزراء ..هل يح ّ
الزمة؟
و‘ خضسم هذا التصسعيد ،يبدو أان نظام اıزن ‘
وضسع صسعب يبحث عن منافذ ‚دة للتخلصس من
إارهاصسات الغضسب الشسعبي اŸتزايد ،و عن شسماعات
لطار يدخل قرار
يعّلق عليها خيباته ،و‘ هذا ا إ
اŸلك ﬁمد السسادسس بإاقالة ثÓثة وزراء ÈÃر
التأاخ ‘ Òبرنامج التنمية» ‘ مدينة ا◊سسيمة.
لول أان ال -ع -اه -ل
وك -ان ب -ي -ان رسس -م -ي أاف -اد أامسس ا أ
اŸغربي اŸلك ﬁمد السسادسس أاقال الثÓثاء ثÓثة
وزراء «بسس -بب ال -ت -أاخ ‘ Òب -رن -ام -ج ال -ت -ن -م -ي-ة» ‘
مدينة ا◊سسيمة التي شسهدت حركة احتجاجات
لخÒة.
لشسهر ا أ
‘ا أ
وأاعفى العاهل اŸغربي أايضسا وزير دولة ومسسؤوول
إاداريا كبÒا من منصسبيهما بعد تقد Ëتقرير يشسÒ
إا ¤تأاخ Òغ ÒمÈر ‘ تنفيذ اŸشساريع.
وتابع البيان أان العاهل اŸغربي قرر بعد اسستشسارة
رئ - -يسس ا◊ك- -وم- -ة إاع- -ف- -اء ﬁم- -د حصس- -اد ،وزي- -ر
الÎب -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة بصس -ف -ت -ه وزي -ر ال -داخ-ل-ي-ة ‘
ا◊كومة السسابقة.
لعفاء ﬁمد نبيل بن عبد الله ،وزير
وشسمل ا إ
لسس- -ك- -ان بصس- -ف- -ت- -ه وزي- -ر السس -ك -ن ‘
ال- -ت- -ع- -م Òوا إ
ا◊كومة السسابقة.
وكذلك ◊سس Úالوردي وزير الصسحة الذي كان
يشسغل ا◊قيبة ذاتها ‘ ا◊كومة السسابقة.
كما أاقال اŸلك العربي بن الشسيخ ،وزير الدولة
لدى وزير الÎبية الوطنية ،وعلي الفاسسي الفهري
من مهامه كمدير الكهرباء واŸاء.

وتعهد اŸيثاق اŸعدل للحزب ‘ ختام مؤو“ره
ال -ذي ي -ع -ق -د م -رت Úك -ل عشس -ر سس -ن-وات «ب-ت-ن-ف-ي-ذ
اŸبادرة.
ويقول ﬁللون إان ذلك يؤوكد أايضسا تنامي اهتمام
ا◊زب الشس -ي -وع-ي ب-السس-ي-اسس-ة اÿارج-ي-ة وي-ع-كسس
رغ -ب -ة شس -ي اŸت -زاي -دة ‘ اضس -ط Ó-ع الصس Úب-دور
قيادي عاŸي.
واÿطة التي ذكرها شسي ألول مرة ‘ كلمة أالقاها
أامام طÓب ‘ قازاخسستان عام  2013تعد وسسيلة
تضسطلع من خÓلها الصس Úبدور أاك Èعلى السساحة
الدولية بتمويل وبناء شسبكات مواصسÓت وŒارة
عاŸية ‘ أاك Ìمن  60دولة.
وعمل شسي على الÎويج للمبادرة بشسكل مكثف
ودعا زعماء العا ⁄إا ¤بك ‘ Úماي لقمة افتتاحية
ت -ع -ه -د خÓ-ل-ه-ا Ãب-ل-غ  124م-ل-ي-ار دولر ل-ت-م-وي-ل
اÿطة.
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ملحمة سصيدي لزرق بلحاج
Ãنطقة غليزأن

–تضسنه اŸكتبة الوطنية بالعاصسمة

ملتقى للتعريف Ãا قدمه
بلجيكيون للثورة أ÷زأئرية

أ÷زأئر ضصيف شصرف ألتظاهرة

صشرحت نائب وزير الثقافة والفنون ÷مهورية جنوب إافريقيا
ماخوتسشو سشوتيو ،أاول أامسص ،أان ا÷زائر سشتكون حاضشرة كضشيف
ششرف ‘ فعالية الششهر ا’فريقي التي تقام ‘ جنوب إافريقيا ‘
مارسص القادم .وثمنت السشيدة ماخوتسشو سشوتيو ‘ تصشريح لها
عقب اسشتقبالها من طرف وزير الثقافة عز الدين ميهوبي
بأاوبرا ا÷زائر» بوعÓم بسشايح» اسشتضشافة الطبعة  22للصشالون
الدو‹ ا÷زائري للكتاب جنوب افريقيا ك»أاول ضشيف ششرف
إافريقي» ‘ هذه التظاهرة الكبÒة ،معتÈة أان ذلك يندرج ضشمن
ال -ع Ó-ق -ات ا÷ي -دة ال -ت-ي Œم-ع ب Úا÷زائ-ر وج-ن-وب إاف-ري-ق-ي-ا
’سشيما ‘ اÛال الثقا‘ .وأاششارت من جهة أاخرى إا« ¤وجود

إام- -ك- -ان- -ي- -ات ك- -ثÒة ل- -ل- -ت- -ع- -اون خ -اصش -ة ‘ ›ال الصش -ن -اع -ات
السش -ي -ن-م-ات-وغ-راف-ي-ة» ،م-ع-تÈة اÙادث-ات ال-ت-ي سش-ت-ج-ري-ه-ا م-ع
الطرف ا÷زائري ‘ إاطار هذه الزيارة التي تدوم لغاية ا÷معة
اŸقبل سشتسشمح بتسشليط اأ’ضشواء على اÛا’ت التي Áكن
تعميق التعاون فيها.
من جهته ،اعت Èميهوبي أان زيارة اŸسشؤوولة ا÷نوب إافريقية
للجزائر مناسشبة لتجسشيد ا’تفاقيات التي تربط البلدين خاصشة
‘ ›ا’ت السش- -ي -ن -م -ا وت -رم -ي -م الÎاث واŸوسش -ي -ق -ى ،م -ذك -را
ب -ال -عÓ-ق-ات ال-ت-اري-خ-ي-ة ال-ت-ي Œم-ع ال-ب-ل-دي-ن م-ن-ذ أاي-ام ال-ث-ورة
التحريرية .وعن حضشور جنوب إافريقيا ‘ فعاليات الصشالون

الدو‹ للكتاب قال وزير الثقافة إان برنامج هذا البلد اإ’فريقي
سشيكون على مسشتوى جناحه باŸعرضص و‘ إاطار أانششطة «روح
الباناف» سشتكون فرصشة ’كتششاف إا‚ازات هذا البلد اŸنتج
للثقافة وا◊اضشر بقوة عاŸيا ’سشيما ‘ ›ال اأ’دب كما يؤوكده
تتويجه مرت Úبجائزة نوبل .وذكر الوزير ‘ إاطار العÓقات
اŸميزة ب Úالبلدين اسشتحداث ا÷زائر مؤوخرا ÷ائزة مÒيام
Óبداع اإ’فريقي تكرÁا لهذه الفنانة اŸناضشلة وأايضشا
ماكيبا ل إ
إا ¤ال -ت -ع -اون ب Úال -ب -ل -دي-ن ‘ ›ال السش-ي-ن-م-ا ،ح-يث سش-اه-مت
ا÷زائر كما قال ‘ “ويل فيلم «مسشدسص ماندي »Óالذي تناول
حياة ونضشال هذا الزعيم الكب.Ò

إاطÓق النسسخة التجريبية سسيكون ‘ الفا— نوفمÈ

أأدبرأيز  -أ÷وأئز أألدبية ..منصصة ألكتاب أŸوهوبÚ
بلحاج داخل بيته ومع طلبته و مرافقيه ومقربيه و
غطرسشة العقيد ’باسشي وغروره رغبة منه ‘
–ق- -ي -ق اÛد و–صش -ي -ل رت -ب -ة جÔال وه -و م -ا
حصشل عليه فيما بعد ...ششخصشية ا÷Ôال روز
الدموية وانكسشارها أامام اÛاهدين ،اŸلحمة
ك -ذلك سش -ت -ن-ق-ل-ن-ا ‘ ﬁاك-اة اŸع-ارك اıت-ل-ف-ة
م -ع -رك -ة ال -رح-وي-ة وزم-ورة م-ع-رك-ة ع-م-ي م-وسش-ى
وم-ع-رك-ة غ-ل-ي-زان ال-ت-ي اسش-ت-ع-م-لت فيها اŸدفعية
واسش -تشش -ه -د ف -ي -ه-ا  8شش -ه -داء وم -ع -رك-ة ن-واح-ي
مسشتغا.Â
صشورة الششخصشيات واŸعارك والربط الدرامي
ي -ن -ق -ل -ه-ا راوي ي-ت-وسش-ط اأ’ح-داث ت-ارة و شش-ارح-ا
للقضشية تارة أاخرى وب ÚاŸششهد واآ’خر تقوم
فرقة غنائية بأاداء أاغا Êتلخصص اŸششهد السشابق
مع رقصشات إايحائية كلمات اأ’غا Êكتبها الششاعر
الصشديق بلميلود وقام بتلح Úالكلمات اŸوسشيقار
ب -ن ع -ودة زوق -ار م -ع اŸوزع اŸوسش -ي -ق-ي ال-واع-د
زكريا ويؤوديها اŸغني الفنان قلبازة عبدالقادر مع
اÛم -وع -ة الصش -وت -ي -ة ن-ور ال-بÓ-د ال-ت-ي يÎأاسش-ه-ا
بوعÓم بكار أاما السشينوغرافيا تكفل بها اأ’سشتاذ
كر Ëسشودا Êالذي قدم مسشلسشل ابن باديسص ‘
رمضش -ان اŸاضش -ي تصش -م -ي-م اŸع-ارك وال-رقصش-ات
لزرق بن زيان  .للتذك ÒفاŸلحمة تهتم بالتفاصشيل
الدقيقة كاأ’سشلحة ا◊ربية التقليدية واŸدافع
كما تكفلت اŸؤوسشسشة التجارية وادي مينا بتصشميم
اأ’زياء العسشكرية لتلك ا◊قبة
ل -ل-ع-ل-م ف-إان سش-ي-دي ل-زرق ب-ل-ح-اج ول-د سش-ن-ة 1809
بدوار ا◊مومية قرب وادي السشÓم  45كلم ششرق
عاصشمة الو’ية غليزان ابن ا◊اج بن عودة بن
احمد وتزوج من بوششيبة فاطمة بنت ا◊اج عدة
بوزيان تو‘ بعدما أاصشيب بجراح من قذيفة مدفع
‘ جوان .1864

–ت شسعار «طريقك إا ¤منصسة التتويج» ،يطلق الكاتب واŸدون يوسسف
لدبية» ،يوم الفا— نوفم،È
بعلوج مشسروعه ا÷ديد «أادبرايز  -ا÷وائز ا أ
وه -و ع -ب -ارة ع -ن م -نصس -ة رق -م -ي -ة تشس -م-ل م-وق-ع-ا إال-كÎون-ي-ا وم-ن-ت-دى
ومدونة ،إاضسافة إا ¤صسفحات نشسطة على مواقع شسبكات التواصسل
الجتماعي ،تعنى بتقد Ëكل اŸعلومات اŸتعلقة باŸسسابقات
لدب-ي-ة ال-ت-ي Áك-ن ل-ل-ك-ت-اب ال-ع-رب اŸشس-اركة فيها ،داخل
ا أ
وخارج بلدانهمÃ ،ا فيها اŸسسابقات الدولية.
أا.إا

سشتطلق اŸنصشة ،التي جرى التحضش Òلها سشنة كاملة ،بعد تأاجيل
اضشطراري سشببه البحث الواسشع الذي تطلبه اŸششروع ،خاصشة واأن
الكث Òمن هذه اŸسشابقات تفتقد لواجهات أارششيفية Áكن العودة إاليها،
ومن هنا جاءت فكرة العمل على مششروع يسشهل ا◊صشول على أاخبار هذه
ا÷وائز بالنسشبة للكاتب العربي ،من ششروط وملفات الÎششح ،وآاجال
اŸشش- -ارك- -ة ،وط -رق إارسش -ال اأ’ع -م -ال إا ¤ا÷ه -ات اŸن -ظ -م -ة وال -راع -ي -ة
للمسشابقات.
وع -ن أاسش -ب -اب إاطÓ-ق ه-ذا اŸنصش-ة ،ي-ق-ول اŸشش-رف ع-ل-ي-ه-ا ي-وسش-ف ب-ع-ل-وج:
«ككاتب متوج بعدة جوائز أادبية وطنية وعربية ،كانت تصشلني الكث Òمن
ا’سشتفسشارات من زمÓء عن طرق اŸششاركة ‘ مسشابقات أادبية ،وخاصشة عن
مدى توافر مراجع Áكن العودة إاليها Ÿعرفة جديد ا÷وائز دون بحث مضشن أاو
Óسشف كانت اإ’جابة دوما تفيد بعدم وجود مرجع واحد
ترك اأ’مور للصشدفة .ول أ
سشهل Áكن العودة إاليه ،لهذا بدأات تطوير اŸششروع بهدف أان يكون اŸنصشة اأ’و ¤عربيا التي

من سسلسسلة صسناعة الغد بسسي2017 Ó

بشس Òمصسيطفى ‘ إاصسدار جديد

ي -ق -دم ال-دك-ت-ور بشس Òمصس-ي-ط-ف-ى ،ك-ت-اب-ا
جديدا باللغة الفرنسسية ،يحمل عنوان
« نهاية الريع »  ، Fin de la renteو هو
ك -م -ا صس -رح ك -ت -اب -ه ال -ث -ام -ن م -ن سس -لسس -ل -ة
لصس-دار ا÷دي-د ،ب-اللغة
صس-ن-اع-ة ال-غ-د ،ا إ
ال -ف -رنسس-ي-ة م-ن ال-ق-ط-ع اŸت-وسس-ط وي-ق-ع ‘
 250صس -ف-ح-ة وم-ن نشس-ر دار اÿل-دون-ي-ة،
سس- -ي- -ت- -م ع -رضس -ه خ Ó-ل اŸع -رضس ال -دو‹
للكتاب سسي.2017 Ó
حبيبة غريب
يتضشمن الكتاب يقول مصشيطفى «سشبعة فصشول
ومقدمة تغطي موضشوعات ا’قتصشاد ا÷زائري
‘ م -رح -ل -ت -ي أازم -ة اŸوازن-ة وم-رح-ل-ة م-ا ب-ع-د
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لفريقي « بجنوب إافريقيا مارسس القادم
«الشسهر ا إ

الكاتب مفÓح يؤورخ لرائد ثورة 1864
«الشس - - -عب » تسش -ت-ع-د ج-م-ع-ي-ة ع-ي-ون م-ي-ن-ا ل-ل-ف-ن
والسشمعي البصشري ‘ Œسشيد ملحمة سشيدي لزرق
ب -ل -ح -اج رائ -د م -ق-اوم-ة الشش-ع-ب-ي-ة Ã 1864نطقة
غ -ل-ي-زان .ت-دور أاح-داث اŸل-ح-م-ة ‘ ن-ه-اي-ة رب-ي-ع
 ،1864ح- -ول ث- -ورة سش- -ي -دي ل -زرق ب -ل -ح -اج ،رائ -د
م-ق-اوم-ة م-ن-ط-ق-ة غ-ل-ي-زان ال-ت-ي اق-تبسشها اأ’سشتاذ
مششاوي عبدالقادرعن كتاب أاعÓم منطقة غليزان
Óسشتاذ الباحث ﬁمد مفÓح ،و وضشع سشيناريو
ل أ
وح -واره -ا اأ’سش -ت-اذ مشش-اوي و ي-خ-رج-ه-ا اأ’سش-ت-اذ
ﬁمد سشبيح .
حيث تسشتحضشر أاهم الششخصشيات الصشانعة لتلك
الثورة ،التي هزت عرشص اإ’مÈاطور الفرنسشي
نابليون الثالث ،وهي ششخصشية القائد سشيدي لزرق
بلحاج وخليفته سشيدي عبد العزيز .إاضشافة إا¤
الدور الكب Òالذي لعبته قبيلة فليتة أاثناء الثورة .
وأاهم الششخصشيات الفرنسشية العسشكرية ،واŸدنية،
على رأاسشهم العقيد ’باسشي ،واŸاريششال بيلسشيه
وا÷Ôال روز ،و ك- -ذا أاعضش- -اء اŸك -تب ال -ع -رب -ي،
ي -ت -أاج -ج الصش -راع ب -ع -د صش -دور ق -ان -ون ح-ق “لك
Óرضص اŸق -ي -م Úع -ل -ي -ه-ا .ف-ت-ح-دث
اأ’ع -راشص ل  -أ
انقسشامات داخل اŸصشالح اŸدنية ،والعسشكرية
ح -ول ت -ط -ب -ي -ق ال -ق -ان -ون م -ن ع -دم -ه ف -ي -تسش -ل-ط
اŸعمرون بإايعاز من ا÷يشص الفرنسشي متحديÚ
القانون واإ’مÈاطور نفسشه .
ل-ت-ق-رر ق-ب-ي-ل-ة ف-ل-ي-ت-ة رف-ع السشÓ-ح ك-خ-ي-ار وح-يد،
وي -ج -ت -م -ع -ون ع -ل -ى رج -ل م -ت -دي-ن ع-ا ⁄ي-ح-ظ-ى
با’حÎام صشاحب  54سشنة فيقرر القيام بالثورة،
ب-ع-دم-ا أاخ-ذ ال-ب-ي-ع-ة م-ن أاه-ل غ-ل-ي-زان .ف-ي-ب-دؤوون
بالتحضش Òللثورة بششراء الذخÒة ،والسشÓح وملء
اŸطامر بالقمح ،واŸسشتلزمات ا◊يوية.
ل -ق -د ح -اولت سش -ل-ط-ات ا’ح-تÓ-ل ﬁاصش-رة ه-ذه
ال -ث -ورة ب -أاي وسش -ي -ل -ة ك -انت خ-وف-ا م-ن ام-ت-داده-ا
وت -واصش-ل-ه-ا م-ع ث-ورة أاو’د سش-ي-دي الشش-ي-خ ب-ق-ي-ادة
سش -ي -دي ﬁم -د ب -ن ح -م-زة اŸن-دل-ع-ة ‘ ا÷ن-وب
ال -غ -رب -ي وك -انت آاخ-ر م-واج-ه-ة ب Úسش-ي-دي ل-زرق
والقوات الفرنسشية ›تمعة بقيادة ا÷Ôال روز
‘ جوان  ‘ 1864معركة قربوصشة أاين اسشتششهد
الششيخ وخلفه خليفته سشيدي عبد العزيز الذي
واصش -ل اŸق -اوم -ة ‘ آاخ -ر مشش -ه -د م-ن اŸل-ح-م-ة
يصشور لنا التأاث Òالذي تركته الثورة ‘ الصشحف
الفرنسشية وكذا مطالبة اŸعمرين Ãحاولة الصشلح
وال -ت -ه -دئ -ة م -ع ال-ث-وار وا÷دل ال-ذي صش-اح-ب-ه ‘
الŸÈان ال - -ف - -رنسش - -ي أادى إا ¤ن- -زول ا’مÈط- -ور
الفرنسشي إا ¤منطقة غليزان سشنة  1865ومطالبته
بوضشع السشÓح مقابل العفو ،هذه اŸششاهد من
م -ل-ح-م-ة سش-تصش-ور شش-خصش-ي-ة ال-ث-ائ-ر سش-ي-دي ل-زرق
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النفط « ،كما يتطرق ‘ الفصشل اأ’ول Ÿضشمون
اأ’زم- - -ة ا’ق- - -تصش- - -ادي- - -ة ‘ ا÷زائ- - -ر وال- - -ت - -ي
اسشتششرفتها ‘ العام  2014أاي قبل أاربع سشنوات
وتداعايتها ا’جتماعية » ،ويتطرق الكتاب بداية
من الفصشل الثا Êإا «¤جملة ا◊لول التقنية
والسشياسشات الكلية للتكيف مع مرحلة ما بعد
ال -ن -ف -ط ح -يث ’زال أام -ام ا÷زائ -ر م -تسش -ع م-ن
ال- -ف- -رصص ‘ ›ال ال -غ -از اŸسش -ال وال -ط -اق -ات
ا’نتقالية».
وتناول الفصشل الثا Êبدوره ا◊لول الكامنة ‘
اإ’قليم والفصشل الثالث ا◊لول الكامنة ‘ البيئة
وال -ط -اق-ات ال-ن-ظ-ي-ف-ة ،وال-فصش-ل ال-راب-ع ا◊ل-ول
ال -ك -ام -ن -ة ‘ ال-دب-ل-وم-اسش-ي-ة ‘ ضش-وء ال-ت-غÒات

اÙتملة ‘ خارطة العÓقات الدولية ،والفصشل
اÿامسص ا◊لول الكامنة ‘ اŸوارد الثقافية
وال-بشش-ري-ة ،وال-فصش-ل السش-ادسص آاف-اق ال-ق-طاعات
ا’سشÎات -ي -ج-ي-ة ‘ ال-ب-ن-اء ال-وط-ن-ي م-ن م-ن-ظ-ور
ا’سش -تشش-راف وه-ن-دسش-ة السش-ي-اسش-ات آاف-اق ال-ع-ام
 . 2030ويحتوي الفصشل السشابع على سشلسشلة من
ا◊وارات التي أاجراها الكاتب مع مؤوسشسشات
إاعÓ-م-ي-ة وط-ن-ي-ة ودول-ي-ة وع-دده-ا  18مؤوسشسشة
تتناول رؤوية كاتب الدولة اأ’سشبق لÓسشتششراف
واإ’حصش -ائ -ي -ات ’Œاه -ات ا’ق -تصش-اد ال-وط-ن-ي
واإ’ق -ل -ي-م-ي ج-راء اŸرح-ل-ة ا÷دي-دة ال-ت-ي ه-ي
مرحلة ما بعد النفط  .وسشيقدم مصشيطفى أايضشا
ة
خÓل الطبعة  22لسشي ،Óكتابا جديدا باللغ العربية –ت عنوان ا÷زائر .2020

الكـــــاتب
واŸــــدون
يوسســــــف
بعلـــــــــوج

ت -ق -دم ك -ل اŸع -ل -وم -ات اŸوث -وق-ة
والضشرورية».
أاما عن طريقة اسشتخدامها
يضشيف بعلوج« :كامل تركيزي كان منصشبا على جعل اŸنصشة سشهلة
للمسشتخدم ،خاصشة أان تعامل غالبية الكتاب مع التقنية ﬁدود،
لهذا حرصشنا على أان تكون الواجهة بسشيطة ومرنة ،وأاضشفنا
ﬁرك ب -حث Ÿراج -ع -ة ا÷وائ -ز اŸت -وف-رة ،إاضش-اف-ة إا¤
أارشش -ي -ف ل -ك -ل ال -دورات السش -اب -ق -ة وال -ف -ائ -زي -ن ف-ي-ه-ا،
ومعلومات عن أاعمالهم اŸتوجة ..لقد كان العمل
كبÒا وسشيظل مسشتمرا إا ¤غاية اإ’طÓق الرسشمي
للمنصشة».
لن تكتفي منصشة أادبرايز بضشم عدد كب Òمن
ا÷وائز اأ’دبية العربية والدولية ،بل سشتمنح
للمسشتخدم Úفرصشة اŸششاركة ‘ نقاششات
متعلقة باŸطالعة ،اإضشافة إا ¤إامكانية تقدË
م -راج -ع -ات ل -ل -ك-تب اŸت-وج-ة ب-ج-وائ-ز .ك-م-ا
سشيسشعى القائمون على اŸنصشة إا ¤متابعة
وت -غ -ط -ي -ة ح -ف Ó-ت ت -وزي -ع ا÷وائ -ز اأ’دب -ي-ة
بالصشوت والصشورة .يذكر أان مششروع أادبرايز
يأاتي بعد عام Úمن إاطÓق اŸششروع اأ’ول
بودكاسشت آارابيا ،الذي قّدم نفسشه كواحد من أاهم
اŸششاريع اıتصشة ‘ الويب العربي.

لمازيغي إايليزي
اŸهرجان الوطني للشسعر ا أ

ألشصاعرة بوغدأد ألعجلة
لو¤
تتوج با÷ـ ـ ـ ـ ـائزة أ أ

توجت الششاعرة بوغداد العجلة من و’ية البويرة بجائزة أاحسشن نصص
ششعر أامازيغي ‘ اŸهرجان الوطني للششعر اأ’مازيغي الذي أاسشدل
السشتار على فعالياته سشهرة اإ’ثن Úبو’ية إايليزي .وتطرقت الششاعرة
اŸتوجة ‘ ﬂتلف ﬁاو’تها الششعرية التي قدمتها خÓل فعاليات
هذا ا◊دث الثقا‘ ( 24- 20أاكتوبر) إا ¤عديد ا÷وانب اŸتعلقة
بالÎاث والثقافة الوطنية ،فضش Óعن إابرازها لرموز الهوية الوطنية
التي Œمع اÛتمع ا÷زائري  .وباŸناسشبة اعتÈت هذه الششاعرة
الششابة أان مسشاهمتها ‘ فعاليات هذه التظاهرة الثقافية قد مكنتها
Óلتقاء
من –قيق هدفها حيث كانت مششاركتها « فرصشة» حقيقية ل إ
ف -ي -م -ا ب ÚاŸشش -ارك Úال -ذي -ن Áث -ل -ون ﬂت -ل -ف اŸت -غÒات ال -ل -غ -وي -ة
Óمازيغية ،معربة ‘ الوقت ذاته عن ابتهاجها بهذا التتويج الذي يعد
ل أ

تنظم سشفارة بلجيكا با÷زائر بدعم من وزارة الثقافة و وزارة ا’تصشال وووزارة
اÛاهدين ملتقى دوليا حول التعريف Ãا قدمه بلجيكي Úللثورة ا÷زائرية ،يوم اأ’حد
ال-ق-ادم ،ب-اŸك-ت-ب-ة ال-وط-ن-ي-ة (ال-ع-اصش-م-ة)Ã ،شش-ارك-ة أاط-راف ف-اع-ل-ة وشش-ه-ود م-ن ا◊قبة
ا’سشتعمارية .ويسشتجيب تنظيم هذا اللقاء –ت بعنوان «جبهة الششما‹ بلجيكيون وحرب
ا÷زائر ( )1962-1954لـ»واجب الذاكرة التي يجب ا◊فاظ عليها» حسشبما أاكده سشفÒ
بلجيكا با÷زائر بيار غيون خÓل لقاء مع وسشائل ا’عÓم.
‘ هذا الصشدد صشرح غيون قائ « Óقدم بلجيكيون على حسشاب حياتهم ‘ بعضص اأ’حيان
اŸسشاعدة للجزائري Úو÷بهة التحرير الوطني خÓل حرب التحرير .لقد كانوا أاعضشاء
‘ ششبكات وحاملي حقائب و‡ررين Ÿناضشل Úكما كانوا أاعضشاء ‘ هيئة اÙامÚ
البلجيكي÷ Úبهة التحرير الوطني للدفاع عن اŸناضشل Úا÷زائري Úوجبهة التحرير
الوطني أامام اÙاكم الفرنسشية ويرى السشيد غيون أان ‡يزات وتاريخ ودوافع هؤو’ء
البلجيكي « Úكانت متنوعة» لكن عام Óواحدا كان يجمعهم وهو «إاÁانهم بقضشية عادلة»،
معربا عن تأاسشفه لكون هذا التاريخ اŸششÎك « غ Òمعروف جيدا ‘ بلجيكا و‘
ا÷زائر أايضشا».
ويرتقب مششاركون بلجيكيون آاخرون ‘ هذا اŸلتقى اŸفتوح للجمهور من بينهم السشيدة
هانريات موروي زوجة السشيد سشÒج مورو ﬁامي ومسشؤوول هيئة اÙام ÚالبلجيكيÚ
اŸدافع Úعن جبهة التحرير الوطني والسشيدة سشوسشي روزيندوري عون ربط ب Úعمر
بوداود والسشيدة أادل Úليبمان اŸرتبطة بششبكة كورييل والسشيدة آان زوميهاوز Êزوجة لوك
زومÒهاوزن و» اليكسص» رئيسص ششبكة مرتبطة بششبكة جونسشون ومارك راييت من ششبكة
الطلبة الششيوعي Úوماتييو أا’لوف من حركات الششباب بÈوكسشل اŸتضشامنة مع جبهة
التحرير الوطني .وسشيششرف على ا’فتتاح الرسشمي لهذا اŸلتقى سشف Òبلجيكا با÷زائر
ووزير الثقافة عز الدين ميهوبي ووزير اÛاهدين طيب زيتو Êووزير ا’تصشال جمال
كعوان.
وسشيششهد هذا اللقاء مداخلة للسشيد علي هارو Êوزير سشابق وعضشو ‘ اÛلسص الوطني
للثورة ا÷زائرية والسشيد بول اÁانويل بابيني مؤورخ ﬂتصص ‘ حرب ا÷زائر ببلجيكا
وششمال فرنسشا والذي يقوم بتحضش Òششهادة دكتوراه ‘ القانون بجامعة ليل (فرنسشا)
وسشتكون هذه اŸداخلة متبوعة بعرضص وبث فيلم وثائقي بعنوان «جبهة الششمال.
Óذاعة والتلفزيون
بلجيكيون ‘ حرب ا÷زائر  »1962-1954من إاخراج هوغ لوبايج ل إ
البلجيكي الناطق بالفرنسشية ( ‘ )RTBFسشنة  . 1992ويتضشمن هذا الششريط الوثائقي
ششهادات فاعل Úبلجيكي Úمهم Úمتوف .Úكما يتضشمن برنامج هذا اŸلتقى تنظيم
موائد مسشتديرة حول « الوضشع ‘ بلجيكا و‘ ا◊ركات الطÓبية» و « ششبكات ونششطات
الدعم ÷بهة التحرير الوطني ‘ بلجيكا» و «هيئة اÙام Úالبلجيكي÷ Úبهة التحرير
الوطني» و « فيدرالية فرنسشا ÷بهة التحرير الوطني».

مدينة اأ’هقار كايري عبد الله فيما كانت اŸرتبة اÿامسشة من نصشيب
ششاعر وادي ميزاب تÒشش Úصشالح.
Óم-ازي-غية سشي
وب-اŸن-اسش-ب-ة أاك-د اأ’م Úال-ع-ام ل-ل-م-ح-اف-ظ-ة السش-ام-ي-ة ل -أ
الهاششمي عصشاد أان اŸهرجان الوطني للششعر اأ’مازيغي حقق اأ’هداف
اŸسشطرة له ووصشفه بالناجح من خÓل Œسشيد كل اÙطات التي
تضشمنها برنامج هذه التظاهرة الثقافية ،مضشيفا أان هذه اŸناسشبة
الثقافية التي احتضشنتها إايليزي ‘‘تعد مفخرة لهذه الو’ية ا÷نوبية التي
تسشاهم وبششكل مسشتمر ‘ ترقية الثقافة واللغة اأ’مازيغية‘‘ .وعرضص
ششريط وثائقي يÈز أاهم اÙطات التي عرفها هذا ا◊دث الثقا‘
الوطني وذلك من أاجل توثيق كل النششاطات التي تقوم بها اÙافظة
السشامية للغة اأ’مازيغية عﬂ Èتلف و’يات الوطن .جدير بالذكر أان
هذه التظاهرة الثقافية عرفت إاقامة عديد النششاطات من بينها ورششة
كما قالت تكرÁا لروح الكاتب واأ’ديب مولود معمري  .وخÓل حفل
لتعليم اللغة اأ’مازيغية باŸدارسص اإ’بتدائية ومنتدى تكويني لفائدة
اخ-ت-ت-ام ه-ذه ال-ف-ع-ال-ي-ات ال-ت-ي ن-ظ-مت اح-ت-ف-ا’ Ãئ-وي-ة م-يÓ-د اأ’ديب
اŸرششدين السشياحي Úلكل من و’يتي إايليزي و“Ôاسشت وندوة فكرية
والكاتب مولود معمري ” تتويج خمسشة ششعراء اأ’وائل ،حيث افتكت
حول إاسشهام الكاتب مولود معمري ‘ الثقافة اأ’مازيغية ومسشابقة ‘
الششاعرة بن عمارة سشعدية (وهران) ا÷ائزة الثانية فيما عادت اŸرتبة
الششعر اأ’مازيغي.
الثالثة للششاعر جيمي أامازيغي (باتنة) ليتوج باŸرتبة الرابعة إابن
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سسفينة اŸصسا◊ة
القيم الوطنية ركيزة اŸصسا◊ة
الفلسسطينية ( ‘ ... )3-3حسسابات الكيان الصسهيوÊ
‘ حواري مع بعضض اŸشضارك Úمعي ‘ بعضض وسضائل
ال -ت -واصض -ل ا’ج -ت -م -اع -ي ك ـ»ال -ف-يسض-ب-وك وال-واتسض-اب»،
حاولت اسضتشضراف رؤويتهم حول عنوان اŸقال ،وبدأات
بطرح سضؤوا’ ﬁددا واعتÈته «تفاعليا» ،وهو «ما هي
ال -ق -ي -م ال -وط -ن -ي -ة ال -ت -ي Áك -ن ب -ه -ا إا‚اح اŸصض-ا◊ة
الفلسضطينية « ،وح Úبدأات ا◊وار الذي شضارك فيه
أاشضخاصض من بيئات وأاعمار وثقافات ﬂتلفة ،تبادلنا
وج-ه-ات ال-ن-ظ-ر ع-ن ال-ق-ي-م ال-وط-ن-ي-ة ب-إاع-ت-ب-اره-ا ج-زء
أاسض-اسض م-ن ال-ه-وي-ة ال-وط-ن-ي-ة ال-ت-ي ع-ب-ثت ب-ه-ا سض-ن-وات
ا’نقسضام وتداعياته ،والقيم التي وجدتهم ينشضدونها
“ثلت ‘ ا◊رية والعدالة واŸسضاواة وحق اŸواطنة
والتنمية والبناء ،وهي تصضلح لعناوين كبÒة و’ Áكن
أ’ي مشضروع وطني أان يع Èدون أان تشضكله تلك القيم،
ولذا Áكنني القول أان الهوية الوطنية للمصضا◊ة تكمن
‘ هذه القيم واŸرتكزات اأ’ربعة واأ’سضاسضية .
اأ’ولويات وثقافة اأ’ولويات وكيف نبدأا ،شضكلت ﬁاور
ن-ق-اشض-ي-ة ع-م-ي-ق-ة ،وم-ل-خصض ن-ت-اج ال-ن-ق-اشض «أان ح-ياتنا
–تاج ا ¤اعادة ترتيب وفق تلك الثقافة» ،و’حظت
بالفعل أان هناك أاولويات يصضنفها كل شضخصض وفق ما
يراه ،فهناك حاجات تعت Èللبعضض أاولويات ،وهناك
م -ط-الب ت-ع-ت Èأاول-وي-ات ،وب-ال-ت-ا‹ ك-ل ه-ذه اأ’ول-وي-ات
Áكن تلمسضها عن قرب Ûتمع يعيشض أاجواء وبرنامج
اŸصضا◊ة كهدف وطني جامع ،وأاحد اŸشضارك Úكتب
يقول « اإ’عÓم الوطني قادر على إاشضراك اŸواطن ‘
الÎتيب ب Úأاولوياته الفرديه و أاولويات اÛتمع و
الدوله».
مشض -ارك ت -ف -اع -ل ووضض -ع تصض -ورات -ه وم-ل-خصض ح-واري
معه « القيم الوطنية هى “ثيل أ’هم جانب من ذاتية
اŸواطن فى اŸبادئ والتفك Òوالضضوابط والسضلوك
وا’خÓق للفرد وا÷ميع ،وطنيتنا فى اثبات مواقف
ايجابيه اŒاه اÛتمع والتأاكيد على اأ’مانة اŸشضÎكة
فى ا◊فاظ على الوطن ،وبالوحدة والعدل وا◊وار
والعمل والنظام يتحقق كل شضى نتمناه ،ما سضوى ذلك لن
يتحقق شضئ ».
وحول الوعي ا÷معي الوطني اŸطلوب ،اخÎت فقرة
من حوار تقول « يتوجب ا’Áان والوعي با’سضباب
التي أادت ا ¤ا’نقسضام وإاصضÓح ما Áكن اصضÓحه ولو
تدريجيا ،ومع اهمية اŸصضا◊ة اÛتمعية ،وترسضيخ
اÿطاب الوطني واإ’نسضا( Êالهوية الوطنية) وتعزيز
قيم التسضامح وقبول اآ’خر».
و‘ ›موعات الواتسضأاب وعند طرح نفسض السضؤوال

بقلم د.مازن صسا‘
التفاعلي كان هناك إاجابات موزونة تتحدث عن أاهمية
عقد مؤو“ر او ورشضة عمل وطنية لÓعÓم بحيث يتم
اÿروج Ãي -ث-اق إاعÓ-م-ي يسض-ت-ن-د ا ¤ال-ق-ي-م ال-وط-ن-ي-ة،
ليحكم التصضرفات ا’دبية ل إ
ÓعÓم ،بحيث ’ يسضمح
لوسضيلة ببث الكراهية والتهميشض عن طريق قنوات او
صض -ف -ح -ات ال -ت -واصض -ل ا’ج -ت-م-اع-ي غ ÒاŸسض-ؤوول-ة ،أاو
انحراف مواقع أ’هداف خاصضة بها وتهدف ’رباك
اŸواطن واصضابته با’حباط وا’نتكاسضة ،أاو تقود ا¤
خلط ا’وراق ونسضج اخبار توتÒية ’ اصضل لها ،ولكنها
ت -رت -ب -ط م -ب -اشض -رة ب -ك-ل م-ن ’ ي-ري-دون خÒا لشض-ع-ب-ن-ا
ولقضضيتنا ومصضÒنا.
و‘ ›موعات الواتسض وجدت انسضجاما حول أاهمية
ق -ي -ام اŸؤوسضسض -ات ال -دي -ن -ي -ة وا’ع Ó-م -ي -ة والÎب -وي -ة
للتعريف باŸعاي Òالوطنية ‘ ظÓل اŸصضا◊ة ،ومنها
ا◊ريات والتعب Òعن الرأاي واحÎام الرأاي والرأاي
اآ’خ -ر ون -ب-ذ خ-ط-اب ال-ك-راه-ي-ة وال-ع-ن-ف ا’ج-ت-م-اع-ي
والسضياسضي ،خدمة لتطويربرنامج عمل وطني مشضÎك،
Áكننا به نواجه ا’حتÓل ونقف سضدا منيعا أامام كل
ﬁاو’ته ’سضتمرار ا’نقسضام و“زيق النسضيج الوطني
الفلسضطيني وتشضويه القيم والهوية الفلسضطينية.

نهاية الوجه القبيح ..

ان أاه -م -ي-ة –ق-ي-ق اŸصض-ا◊ة وال-وح-دة ال-وط-ن-ي-ة ت-ك-م-ن ‘ ق-راءت-ن-ا
◊كومة نتنياهو اŸدعومة من إادارة ترامب تتوافق ،التي تراهن على
صضراعات وف Ïطائفية ومذهبية وإاثنية ‘ الداخل العربي ،واسضتمرار
ا’نقسضام الداخلي الفلسضطيني ،على إاعتبار أان الصضراعات الداخلية
وا’نقسضام يصضون أامن «إاسضرائيل» ومصضا◊ها ‘ اŸنطقة.
وبعد أان أالغت حركة حماسض ÷نتها ا’دارية ‘ قطاع غزة ،واسضتÓم
حكومة الوفاق الفلسضطيني للوزارات ،سُضجلت تراكمات إايجابية لهذه
العملية اŸسضتمرة ،وبذلك Áكن أان نتابع دخول العÓقات ب Úحركتي
فتح وحماسض مرحلة هامة نحو إانهاء ا’نقسضام و“ك Úحكومة الوفاق
من العمل ‘ كافة اŸؤوسضسضات  ،وبدء عمل اللجان اıتلفة ‘
الوزارات وبالتزامن مع اŸؤو“ر الوطني الشضامل القادم ‘ نهاية هذا
الشضهر.
إان قدوم حكومة التوافق ا ¤قطاع غزة وبتوجيهات مباشضرة من
الرئيسض ﬁمود عباسض ،واجراء اجتماعات مكثفة بحضضور مبعوث
اأ’· اŸتحدة للسضÓم ‘ الشضرق اأ’وسضط ،ووفد رفيع من اıابرات
اŸصضرية ،وقيادة حركة فتح ،وحركة حماسض ،وشضخصضيات وطنية من
ال -فصض -ائ -ل اıت -ل -ف -ة ووف -ود م -ن اŸؤوسضسض -ات اÙل -ي -ة واŸوظ-فÚ
والشضباب ،كل هذا سضجل ‚احا لÈنامج ا◊كومة بكامل أاركان وزراتها
وهيئاتها والذي اسضتمر لثÓثة أايام متتالية ،وقد أاكد ا÷ميع أانه ’
عودة للوراء ،و’ Áكن تكرار التع Ìالسضابق.
د.مازن صسا‘ /كاتب وﬁلل سسياسسي
Dr.mazen2014@hotmail.com
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م -ا ت -واج -ه -ه ال -قضض -ي-ة ال-ف-لسض-ط-ي-ن-ي-ة م-ن –دي-ات
خطÒة ،وعقبات جسضام يحتم على ا÷ميع إانهاء
هذا ا’نقسضام ،والسض Òقدًما ‘ ركب اŸصضا◊ة
الوطنية ‘ ،ظل مواصضلة ا◊كومة الصضهيونية تهويد
اأ’رضض الفلسضطينية ،وسضرقة اآ’’ف من الدو‰ات
و–وي- -ل- -ه- -ا إا ¤مسض- -ت- -وط -ن -ات ،ووسض -ط م -واصض -ل -ة
ﬂططات التهويد بحق اŸقدسضات الفلسضطينية؛
فعلى مدار عشضر سضنوات فعلت ا◊كومة الصضهيونية
اأ’فاعيل ‘ أارضضنا اŸباركة ،ونفذت اŸئات من
ﬂططات التهويد ا’سضتيطانية ،ونفذت مشضاريع
اسضتيطانية كÈى ،ويزداد سضنوvيا تعداد اŸسضتوطنÚ
‘ الضضفة اÙتلة والقدسض ،فوصضل عددهم إا¤
( 700أال- -ف) مسض- -ت- -وط -ن ،وت -ت -واصض -ل ال -ه -ج -رات
الصض -ه -ي -ون -ي -ة إا ¤أارضض ف-لسض-ط ،Úوي-ومv-ي-ا ي-ق-ت-ح-م
القدسض واŸسضجد اأ’قصضى قطعان اŸسضتوطن،Ú
–ت حراسضات مشضددة من شضرطة ا’حتÓل.
إان الكيان الصضهيو Êيرى ‘ إانهاء ا’نقسضام واتفاق
اŸصضا◊ة خطًرا على مشضاريع ا’سضتيطان وجرائم
سض -رق-ة اأ’رضض واآ’ث-ار ،ف-ال-ك-ي-ان ي-ط-الب ب-ال-درج-ة
اأ’و ¤بسض -حب سض Ó-ح اŸق -اوم -ة ،ووق -ف م -واصض-ل-ة
تطوير قدرات اŸقاومة ،ووقف حفر حركة حماسض
ل -أ
Óن -ف -اق ،وم -ن -ع ال -ع -م -ل -ي-ات ال-ف-دائ-ي-ة ‘ الضض-ف-ة
وال- -ق- -دسض ،ه- -ذه اŸط- -الب الصض -ه -ي -ون -ي -ة وغÒه -ا
يشضÎطها الكيان حتى يرضضى عن اŸصضا◊ة ،لكن
يبدو أان الكيان ’ يعرف أان سضÓح اŸقاومة خط
أاحمر عند ا÷ميع ،و’ Áكن بأاي حال من اأ’حوال
التفاوضض على هذا السضÓح الذي يحمي اأ’رضض
واإ’نسضان الفلسضطيني Úمن بطشض ا’حتÓل ،وهو
الطريق الوحيد إا– ¤رير أارضض فلسضط.Ú
أاعلن رئيسض الوزراء الصضهيو( Êنتنياهو) موقفه من
اŸصضا◊ة ،وشضروط الكيان تتمثل ‘ ا’عÎاف Ãا
يسض -م -ى دول -ة (إاسض -رائ-ي-ل) ،وح-ل ا÷ن-اح ال-عسض-ك-ري
◊رك -ة ح -م -اسض ك -ت -ائب ال -قسض -ام ،وق-ط-ع عÓ-ق-ات
حماسض مع إايران ،وطالب رئيسض حزب البيت اليهود
ووزير الÎبية والتعليم ‘ حكومة ا’حتÓل «نفتا‹
بينيت» بإاعادة –ديد العÓقة اŸالية مع سضلطة
أاوسض -ل -و وم -ن -ع ع -ائ -دات الضض -رائب ع -ن-ه-ا ،وأاع-دت
الصضحيفة العÈية اأ’ك Ìانتشضاًرا ‘ الكيان صضحيفة
(هآارتسض) تقريًرا موسضًعا –دثت فيه عن اŸصضا◊ة
ال -ف -لسض -ط-ي-ن-ي-ة ،وأاك-دت الصض-ح-ي-ف-ة أان ال-ك-ي-ان ي-رى
اŸصض-ا◊ة ال-ف-لسض-ط-ي-ن-ي-ة أامً-را ﬁفوًفا باıاطر،

بقلم  :غسسان مصسطفى الشسامي
واسض -ت -ب -ع -د ع-دد م-ن اŸسض-ؤوول Úالصض-ه-اي-ن-ة ت-وصض-ل
ال-ف-لسض-ط-ي-ن-ي Úإا ¤ات-ف-اق مصض-ا◊ة وتسض-وي-ة شضاملة
÷ميع القضضايا ،خاصضة النقاط اأ’ك Ìتعقيًدا التي
تتمثل ‘ اŸلفات اأ’منية ومسضتقبل سضÓح حماسض
‘ قطاع غزة.
وبحسضب تقرير صضحيفة (هآارتسض) يعتقد الصضهاينة
أان اأ’طراف الفلسضطينية قد ’ تتوصضل ‘ نهاية
اŸطاف إا’ إا ¤مصضا◊ة ﬁدودة ،ومن اŸتوقع أان
تفضضي إا ¤وجود رمزي للسضلطة الفلسضطينية ‘
ق -ط -اع غ -زة ،ع Ó-وة ع -ل -ى إال -غ -اء ال -ع -ق-وب-ات ال-ت-ي
فرضضتها حكومة فتح على غزة ‘ الربيع اŸاضضي.
وأابدى اŸراقبون واÙللون العسضكريون ‘ الكيان
ت -خ -وف -ه -م م -ن ات -ف-اق اŸصض-ا◊ة ،ك-ون ا’ت-ف-اق ⁄
يتناول سضÓح اŸقاومة الفلسضطينية ،وأانفاق حماسض،
ومصضانع السضÓح لدى كتائب القسضام ،يقول اÙلل
العسضكري ‘ صضحيفة (يديعوت أاحرونوت) أالكسض
ف -يشض -م -ان« :إان ﬁادث -ات ال -ق -اه -رة أاب -قت ب -أاي -دي
ح- -م- -اسض اأ’ن- -ف- -اق واıتÈات ومصض- -ان -ع السض Ó-ح
والطائرات دون طيار وكتائب عز الدين القسضام
وال -ك -وم -ان -دوسض ال -ب -ح -ري ،وع-م-لv-ي-ا ب-ق-يت ال-ذراع
العسضكرية ◊ماسض كما كانت –ت قيادة مباشضرة
وحصض- -ري- -ة ◊م -اسض» ،وسض -بب آاخ -ر ي -ج -ع -ل ات -ف -اق
اŸصض- -ا◊ة ع- -رضض- -ة ل- -ل- -فشض- -ل حسضب رأاي اÙل -ل
(فيشضمان) ،يقول« :إان (إاسضرائيل) ’ –صضل باŸقابل
على أاي إا‚از مضضمون على شضكل اعÎاف حماسض
بـ(إاسضرائيل) ،أاو تعهد بوقف أاعمال العنف».
جل اŸراقب ‘ Úالكيان الصضهيو Êيجمعون على أان
سضÓح كتائب القسضام هو اŸشضكلة الرئيسضة من وجهة
ال -ن -ظ -ر اإ’سض -رائ -ي -ل -ي -ة ،و–دث (أال -ون ب-ن دي-ف-ي-د)
اÙلل ‘ صضحيفة (معاريف) العÈية أان حركة
حماسض سضتمنح السضلطة الفلسضطينية ا◊كم اŸد،Ê
وسضتحتفظ بالسضيطرة اأ’منية ‘ غزة.
إان اŸواق -ف الصض -ه -ي -ون-ي-ة الضض-ب-اب-ي-ة الصض-ادرة ع-ن
اŸسض- -ؤوول ‘ Úال- -ك- -ي -ان ’ ت -رى اŸصض -ا◊ة –ق -ق
أاهدافها ،بل تراها خطًرا وشضvرا على الكيان ،الذي
ينتظر تطبيق ا’تفاق على اأ’رضض لوضضع العراقيل
أامام اŸصضا◊ة :الكث Òمن القضضايا ،وعلى رأاسضها
مواصضلة حصضار غزة وتشضديد اÿناق على الغزي،Ú
وسضيلعب الكيان على الكث Òمن القضضايا إ’عاقة
ت -ن -ف -ي -ذ ات -ف -اق اŸصض -ا◊ة ب Úال-ط-رف ،ÚوسضÒك-ز
ه -دف -ه ع -ل -ى ضض -رورة ال -ع -م -ل ع -ل -ى سض -حب سضÓ-ح
اŸق -اوم -ة ،ووق-ف ال-ع-م-ل-ي-ات ال-ف-دائ-ي-ة ‘ الضض-ف-ة
الغربية والقدسض.
وي- -رى ك -اتب اŸق -ال أان ال -ك -ي -ان الصض -ه -ي -و Êق -ل -ق
وم- -ت- -وجسض م- -ن ات- -ف- -اق اŸصض- -ا◊ة ب Úاأ’شض- -ق- -اء
الفلسضطيني ،Úويسضعى دوًما إا ¤بث الفرقة والنزاع
ب Úالفلسضطيني ،Úوهو يدرك “اًما أان اŸصضا◊ة
الفلسضطينية ووحدة شضعبنا تهددان وجود الكيان،
وتهددان ﬂططات التهويد وا’سضتيطان ،لذا يجب
على الكل الفلسضطيني السض Òقدًما ‘ اŸصضا◊ة
الفلسضطينية وإانهاء ا’نقسضام دون رجعة ،والتوحد
خلف الثوابت واŸبادئ الفلسضطينية ،لÓنطÓق ‘
مشضروعنا اأ’سضاسضي اŸتمثل ‘ –رير أارضضنا من
دنسض اÙت -ل ،Úوإاق -ام -ة دول -ت -ن -ا ال -ف -لسض -ط -ي -ن -ي-ة،
وعاصضمتها القدسض.
Ghasanp1@hotmail.com

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ألموأفق لـ 0٦صسفر  143٩هـ

سسعــــــــــر ألكــــــــــوب يصســــــــــل إألــــــــــى  100دولر

أافخـ ـ ـ ـر أان ـ ـ ـ ـؤاع القه ـ ـ ـؤة مصسّنعـ ـ ـ ـة م ـ ـ ـن فضس ـ ـ ـÓت القطـ ـ ـ ـط
رغم أن أصسل ألقهوة يعود إأ ¤إأندونيسسيا
وألفلب ،Úخاضست ألهند ،ألتي تعد ثالث أكÈ
دولة منتجة للقهوة› ،ال زرأعة ألقهوة ألتي
تشستهر باسسم ““كوبي لوأك““ أو قهوة ألقط ،وتعد
ألقهوة أŸصسنوعة من ألفضسÓت ،ألتي ُيطَلق
عليها أسسم ““كوبي لوأك““ ‘ إأندونيسسيا ،من
أك Ìأنوأع ألقهوة غرأبًة ‘ ألعا.⁄
خ Ó-ل أل -عشس -ر سس-ن-وأت أŸاضس-ي-ة أسس-رت ق-ه-وة ““ك-وب-ي
ل -وأك““ ق -ل -وب أŸسس-ت-ه-ل-ك Úع-ل-ى مسس-ت-وى أل-ع-ا ،⁄ب-ل
وأسستولت على ﬁافظ نقودهم أيضسًا ،حيث يÎأوح
سسعر كوب ألقهوة ‘ كل من نيويورك ولندن ب30 Ú
و 100دو’ر ‘ ،ح Úأن ألكيلوغرأم من حبوب هذه
أل -ق -ه -وة ﬁمصس ً-ا ق -د يصس-ل إأ ¤ن-ح-و  130دو’رأً ‘
إأندونيسسيا ،وأك Ìمن ذلك Ãقدأر خمسسة أمثاله ‘
مناطق أخرى.
ونظرأً Ÿا تتمّتع به هذه ألقهوة من شسعبية ‘ دول
أÿليج وأوروبا ،وجنوب شسرقي آأسسيا بات لها سسوق
ك -بÒة ،ب -ل ت -وج -د م -ق-اٍه م-ت-خصسصس-ة ‘ ت-ق-د Ëق-ه-وة
فضسÓت ألقط .ويقال إأن هذأ ألنوع من ألقهوة ذو
مذأق قوي ورأئحة نّفاذة جدأً ،بل يصسل أأ’مر ببعضسهم
إأ ¤ألقول إأنها تث Òألرغبة أ÷نسسية.
وألسسبب ورأء أرتفاع سسعر هذأ ألنوع من ألقهوة هو قلة
أŸع -روضص م -ق -اب -ل زي-ادة أل-ط-لب ع-ل-ي-ه-ا ،فضس Óً-ع-ن
مذأقها ألفريد ،وطرق إأنتاجها غ Òأ’عتياديةÁ ،كن
ل -ق-ط-ط أل-زب-اد ن-ظ-رأً لصس-غ-ر ح-ج-م-ه-ا ت-ن-اول ك-م-ي-ات
صسغÒة من حبوب أل Íأÿضسرأء يوميًا ،لذأ ’ تكون
كمية أ◊بوب ألتي يتم معا÷تها كبÒة ،حيث Áسسك
ألعامل قطعة من فضسÓت قط ‘ حجم قبضسة أليد،
وسسرعان ما يبدأ بفصسل أأ’جزأء ألبيضساء ألكبÒة عنها
بعناية كبÒة .ألقطع أŸتبقية ما هي إأ’ بذور ألقهوة
ألكاملة ألتي  ⁄يتم هضسمها ‘ أمعاء ألقطط ،وألتي
أختارت بدقة تناولها منذ فÎة تÎأوح ب 24 Úو3٦
سساعة ،وبات سسعرها حالياً يÎأوح ب 500 Úو ٦00دو’ر
للكيلو.وهناك صسلة وثيقة ب Úأصسل ألـ ““كوبي لوأك““
وتاريخ إأنتاج ألقهوة ‘ إأندونيسسيا؛ ففي بدأية ألقرن
ألثامن عشسر ،أنشسأا ألهولنديون مزأرع Œارية للقهوة ‘
مسستعمرتهم ‘ جزيرتي جاوة وسسومطرة ‘ ألهند
ألشسرقية ألهولندية ،ويشسمل ذلك ألقهوة ألعربية أآ’تية

م -ن أل -ي -م -ن .وخÓ-ل ح-ق-ب-ة ن-ظ-ام أل-زرأع-ة (- 1830
 ،)1870منع ألهولنديون أŸزأرع Úأأ’صسلي Úوألعمال
‘ أŸزأرع م -ن حصس -اد ث -م -ار أل -ق -ه-وة ’سس-ت-خ-دأم-ه-م
ألشسخصسي .مع ذلك أرأد أŸزأرعون أأ’صسليون تذوق
مشسروب ألقهوة ،وسسرعان ما عرفوأ أن أنوأعًا بعينها
م -ن ق -ط أل -زب -اد ،أو أل -ل -وأك أآ’سس-ي-وي ،ت-ت-ن-اول ث-م-ار
أشسجار ألقهوة ،لكنها ’ تهضسم بذور ألنبات ،لذأ تخرج
كاملة مع ألفضسÓت .بدأ ألسسكان أأ’صسليون ‘ جمع
فضس Ó-ت ب -ذور أل -ق -ه -وة ،وت -ن -ظ -ي -ف -ه -ا ،و–م -يصس-ه-ا،
وط-ح-ن-ه-ا ،وأسس-ت-خ-دأم-ه-ا ‘ إأع-دأد مشس-روب أل-ق-هوة.
ذأعت شسهرة هذه ألقهوة ذأت ألرأئحة ألنفاذة بفضسل
ألسس- -ك- -ان أÙل- -ي ،Úووصس- -لت إأ ¤أصس- -ح- -اب أŸزأرع
ألهولندي ،Úوسسرعان ما أصسبح هذأ ألنوع هو أŸفضسل
إأليهم ،لكن نظرأً لندرته ،وللعملية أ’سستثنائية ألÓزمة
لصسنعه ،أصسبحت هذه ألقهوة باهظة ألثمن حتى أثناء
أ◊قبة أ’سستعمارية.
ورغ -م أتصس -ال ه -ذأ أل -ن -وع م -ن أل -ق -ه -وة ب -ال -فضسÓ-ت،
Óمرأضص– ،توي بذور ألقهوة
وألكائنات أŸسسببة ل أ
على كميات ’ ُتذَكر من ألكائنات ألدقيقة أŸسسببة
Óمرأضص أŸتعلقة بالفضسÓت .كذلك ’ يتم هضسم
لأ
أل-غÓ-ف أÿارج-ي أÙي-ط ب-ال-ب-ذرة ب-ال-ك-ام-ل ،وب-ع-د

جمعه يغسسله أŸزأرعون جيدأً ،ويزيلون هذأ ألغÓف.
كذلك تقضسي عملية ألتحميصص أأ’خÒة للحبوب على
أي بكتÒيا باقية.
يقول نارندرأ هيبار ،مدير شسركة ناشسئة تسسمى ““كورغ
كونسسوليديتيد كو‘““““ :يسساعد قط ألزباد ‘ توفÒ
ألقيام بعدد من ألعمليات أليدوية ،وتكون ألنكهة أقوى
وأفضسل من ألقهوة ألعادية““ سسبب أرتفاع سسعرها على
ه -ذأ أل -ن -ح -و ه -و ﬁدودي -ة أل-ك-م-ي-ة أŸت-وف-رة م-ن-ه-ا،
وصسعوبة جمعها ‘ مزأرع فعلى مسساحة  20هكتار ،قد
Œد ما يÎأوح ب 5 Úو ٦كيلوغرأمات فقط من تلك
أ◊بوب““ .وأضساف أن موسسم قهوة ألـ ““كوبي لوأك““
قصس ،Òح -يث Áت -د م -ن أك -ت -وب -ر إأ ¤م -ارسص .وك -ذلك
أوضسح قائ““ :ًÓهناك أربعة أنوأع من قطط ألزباد ‘
ألهند ،أثنان منهما نباتيان ،وأثنان غ Òنباتي .Úيأاكل
ألنوع ألنباتي حبوب ألقهوة أÿضسرأء لكنه ’ يأاكل سسوى
ألناضسجة منها فقط ،وبالتا‹ يصسبح موسسم حصساد
ألقهوة ألعربية موسسم حصساد قهوة ألقط .إأ ¤جانب
ذلكÁ ،كن أن يؤوثر تغ Òموأسسم تسساقط أأ’مطار على
فÎة نضسج أ◊بوب ألتي تفتقدها ألقطط بسسبب تأاخر
وصسولها إأ ¤أŸزأرع““.
سس- -وف ت- -ك -ون أل -ق -ه -وة ،أل -ت -ي ت -ع -ت -زم شس -رك -ة ““ك -ورغ

بروت Úطبيعي Áنع العمى

أصسبح ألعلماء على مقربة من
ت - -ط - -وي - -ر ط- -ري- -ق- -ة Ÿن- -ع
أإ’صس -اب -ة ب-ال-ع-م-ى ،ب-ع-د
أك - -تشس - -اف - -ه - -م وج- -ود
بروت Úطبيعي يحمي
أل- -ع Úم -ن أإ’صس -اب -ة
باŸياه ألزرقاء ،ألتي
تعد من أك Ìأسسباب
ألعمى.
ويطلق مصسطلح أŸياه
ألزرقاء أو أ÷لوكوما ،على
ع -دد م -ن أأ’م -رأضص أل -ت -ي ت -ت -ل-ف
ألعصسب ألبصسري ،وهو ›موعة من أأ’لياف ألعصسبية
ألتي تربط شسبكية ألع Úبالدماغ ،وعند تلف ألعصسب
ألبصسري ،فإان أنتقال إأشسارأت ألرؤوية إأ ¤ألدماغ تتعطل،
ما يؤودي إأ ¤ألعمى.
وت -ت -ك ّ-ون أŸي -اه أل -زرق-اء م-ن ضس-غ-ط أل-ع Úأل-ذي يضس-ر
ب -ال -عصسب أل -بصس-ري ،ول-ك-ن  ⁄تّ-ت-ضس-ح ب-ع-د أآ’ل-ي-ة أل-ت-ي
يحدث بها ألتضسرر.
أما أآ’ن فقام باحثون من جامعة ماكوأري بأاسسÎأليا،
كونسسوليديتيد كو‘““ بيعها خÓل شسهر ديسسم Èمن خÓل درأسسة حديثة ،بإالقاء ألضسوء على ألكيفية
أŸقبل وما بعده ،متنوعة وتعتمد على ألقطط أل -ت -ي ي -ح-دث ب-ه-ا ،ح-يث وج-د أل-ب-اح-ث-ون أن ألÈوتÚ
ألÈية ’ ،ألقطط أŸوجودة دأخل أقفاصص‡ ،ا ““نيوروسسÒب ،““Úيلعب دورأً كبÒأً ‘ صسحة ألشسبكية،
يجعلها أفضسل للصسحة ،وذأت مذأق أفضسل أيضساً .ولكنه يصسبح خام ًÓعند أإ’صسابة باŸياه ألزرقاء ،وهو
يوضّسح هيبار قائ ً
““ :Óتتعّرف قطط ألزباد على أكتشساف رÃا يسساعد على إأيجاد طرق للوقاية من
أفضسل أ◊بوب ،وإأذأ وضسعتها ‘ أقفاصص وقدمت أŸرضص وعÓجه ،وألÈوت Úمعروف من قبل بدوره ‘
لها أ◊بوب ألتي أنتقاها ألبشسر ،فلن تكون ألنتيجة وق- -ف نشس- -اط أن -ز Ëب Ó-زم ،Úو‘ ح -م -اي -ة أÓÿي -ا
‡اثلة .كذلك من ألقسسوة وغ ÒأŸناسسب بيئيًا ألعصسبية من ألتضسرر ألنا œعنه.
حبسص ألقطط ألÈية دأخل أقفاصص““ .يأامل هيبار و‘ ألدرأسسة أ◊ديثة حاول ألباحثون –ديد كيفية
أن يحصسد نصسف طن خÓل ألعام أ◊ا‹ ،ويعني تأاثر كل من نيوروسسÒب ÚوبÓزم ،Úعند تكون أŸياه
ذلك زيادة أÙصسول عن ﬁصسول  201٦ - 2015ألزرقاء .وقاموأ بتحليل خÓيا شسبكية بشسرية بعضسها
ألذي بلغ  ٦0كيلوغرأمًا .يقول نيشسانت غورج ،Òبه أŸياه ألزرقاء ،وألبعضص أآ’خر سسليم.
مزأرع قهوة من أ÷يل ألسسادسص من تشسيكماغالور ،كما أجريت ألدرأسسة على فئرأن مصسابة بها ووجد
و’ية كارناتاكا““ :تشسهد سسوق ألقهوة ألهندي ‘ أل -ب -اح -ث -ون أن ب -روت Úن -ي -وروسسÒب Úيصس -ب-ح خ-امÓً-
أÿارج ‰وأً كبÒأً ،و’ يقتصسر ذلك على ألقهوة كاسستجابة للتأاكسسد ألنا œعن ألعوأمل ألبيئية ،مثل
ألعادية ألقوية وألعربية ،بل أيضسًا على أأ’شسكال ألتلوث ألهوأئي ،وألتأاكسسد هو خلل ‘ ألتوأزن بÚ
أıتلفة Ÿزيج ألقهوة ألفريد““ .مع عرضص قهوة إأنتاج أنوأع أأ’كسسج Úألتفاعلية (جزيئات تتلف بنية
فضسÓت ألقط ،وأ◊بوب أ÷ديدة ألتي مصسدرها أÿلية) ،وب Úمقدرة أ÷سسم على ألتخلصص من ألتأاثÒ
م -ن-ط-ق-ة وأح-دة ،وأأ’شس-ك-ال أıت-ل-ف-ة م-ن م-زي-ج ألضسار لها.
ألقهوة أÙمصسة ،بدأت ألقهوة ألهندية أختبارأً ومن أŸدهشص أن ألباحث Úأكتشسفوأ أنه أصسبح خامًÓ
◊دودها.
ب-خÓ-ي-ا ألشس-ب-ك-ي-ة Ÿرضس-ى أŸي-اه أل-زرق-اء ،وبشس-ب-ك-ية
ألفئرأن أŸريضسة ،حيث أدى أŸرضص إأ ¤منع ألÈوتÚ
من تثبيط نشساط ألبÓزم ،Úويؤودي أأ’خ Òإأ ¤تآاكل
أنسس -ج -ة أل -ع ،Úوي -زي -د م -وت أÓÿي-ا ،م-ا ي-تسس-بب ‘
تأاثÒأت سسلبية ،ترتبط باŸياه ألزرقاء.

تسسقط دون أان يلمسسها اŸـ ـ ـ ـ ـ ـ ـال Ÿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن يرغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب بالسشكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن بهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا؟!
أاح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد؟!
أعلن عمدة بلدة جميلة ‘ منطقة بوليا جنوبي إأيطاليا أسستعدأد ألسسلطات لدفع
مبلغ ما‹ مهم للناسص مقابل أ’نتقال للعيشص فيها .وقال عمدة كاندي ،Óإأنه أقÎح
““ح Óعمليا““ Ÿوأجهة مشسكل ترأجع عدد سسكان ألبلدة ،مضسيفا ““عدد ألسسكان
أنخفضص من  8آأ’ف إأ 2700 ¤نسسمة““ .وأعلن أن ألبلدة سستقدم  800يورو للعزأب
Óسسر أŸكونة من ثÓثة أفرأد،
Óزوأج وما ب 1500 Úإأ 1800 ¤يورو ل أ
و 1200يورو ل أ
وأك Ìمن  2000يورو للعائÓت أŸكونة من  4إأ 5 ¤أشسخاصص .وقال ألعمدة نيكو’
غاتا““ :أعمل كل يوم بشسغف وألتزأم إ’عادة كاندي Óإأ ¤بريقها ألتاريخي ...ألسسياح
يطلقون على هذه ألبلدة أسسم نابو‹ ألصسغÒة““.وتابع““ :هدوء ألغابات وألتÓل
أÿضسرأء يعم ألبلدة ،و’ “تلئ ألكنائسص ‘ ألبلدة سسوى ‘ مناسسبات قليلة““.أما فيما
يخصص شسروط أ’سستفادة من هذأ ألعرضص ،فهي ““إأقامة ألشسخصص أو أأ’سسرة ‘
كاندي ،Óوأسستئجارهم منز’ بها ،وأن ’ يقل أجرهم ألسسنوي عن  7500يورو““.

ألعدد
17474
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يطّلق زوجته بسسبب
تطبيق على الهاتف

رسشال ـة مـن أاح ـد ضشحاي ـا ““تيتاني ـ ـك““ ‘ ا Ÿـ ـزاد؟!
عرضست بدأر مزأدأت ““هÔي أولدريج آأند صسن““ ‘ بلدة ديفيزسص جنوبي
إأ‚لÎأ ،رسسالة كتبها أحد ضسحايا غرق ألسسفينة تيتانيك ‘ ،مزأد بسسعر 80
ألف جنيه أسسÎليني ( 105آأ’ف دو’ر) .وكتب ألرسسالة رأكب ألدرجة أأ’و¤
ألكسسندر أوسسكار هولفرسسن إأ ¤وألدته على ورقة نقشص ‘ أعÓها أسسم
تيتانيك ،ويصسف ‘ ألرسسالة أنطباعاته عن ألسسفينة
ألضسخمة ،ويشسيد بالطعام وأŸوسسيقى.
وكتب هولفرسسن ‘ أليوم ألذي سسبق أصسطدأم
ألسسفينة بجبل جليد““ :إأذأ سسارت أأ’مور
ع -ل -ى م -ا ي -رأم فسس-نصس-ل إأ ¤ن-ي-وي-ورك
صسباح يوم أأ’ربعاء““ .وهولفرسسن كان
مسسافرأً برفقة زوجته ماري أليسص
ألتي ‚ت من أ◊ادث ،ويقول
““جون جاكوب أسستور على مÏ
ألسس -ف -ي -ن -ة““ ‘ إأشس -ارة ل -رج -ل
أأ’ع -م -ال ،أل-ذي ك-ان وأح-دأً
من أغنى أغنياء ألعا‘ ⁄
ذأك ألوقت.

بدأت قبل أسسابيع تتحرك ألكرأسسي بشسكل خاصص
وت -وأب-ع-ه-ا ‘ ،م-ط-ع-م أمÒك-ي شس-ه Òب-اŸشس-اوي
أسسسسوه قبل  27سسنة ‘ مدينة فنتورأ بو’ية
كاليفورنيا ““من دون أن يلمسسها أحد““‘ ،
مشسهد يبدو وكأان ““أحدهم““ يدفعها
بأاصسبعه ،إأ’ أنه ’ يظهر لكامÒأ
أŸرأق-ب-ة أل-دأخ-ل-ي-ة باŸطعم،
فتميل بهدوء وتر“ي على
أأ’رضص .وق - - - - -ال أح - - - - -د
ألشس - - -رك - - -اء أŸؤوسسسسÚ
ل -ل -م -ط -ع-م ،وه-و دأف
ف- - -ول - -دأز ،إأن ›رد
ذلك ‘ أŸطعم هو
مرعب بحد ذأته،
وأضس- - - - -اف أن - - - -ه
وشس- - - - -رك- - - - -اه ‘
أŸدينة منذ 27
سس - - - - -ن- - - - -ة ““و⁄
ي-ح-دث خÓ-لها
أي شسيء غريب
قبل أآ’ن““ ،كما
قال.
ه -ذه أل -ظ-اه-رة
‘ حادث أثار أسستغرأب سسكان قرية زأنغياكو ‘ إأقليم هيبي شسمال
ل -يسست ج-دي-دة،
ألصس ،Úع ÌألفÓحون على هيكل عظمي ضسخم Ÿا قالوأ إأنه ““تن،““Ú
و“ت م-ع-اي-ن-تها
ورأح أحد ألقروي Úيصسور أŸشسهد ألغريب ،زأعماً أنه ع Ìعلى ما
م - - - - -رأت ع- - - - -دة
يثبت وجود ألتن .Úويذكر أن ألعديد من أŸناطق وألقرى ‘ ألصسÚ
بالسسنوأت
تؤومن فع ً
 Óبوجوده ،علمًا أنه ﬂلوق خرأ‘  ⁄يكن له وجود عÈ
أ- ÿم -سص أأ’خÒ-ة،
لسساط .Òوأظهر ألفيديو ألفÓحÚ
ألتاريخ ،وإأ‰ا فقط ‘ أ أ
إأح -دأه-ا ‘ أك-ت-وب-ر
يحيطون بالهيكل ألعظمي ألغريب ،ألذي حوى على جمجمة
 2013ح Úف- -وج -ئ
كبÒة ،وسساق ÚصسغÒت ،Úوعمود فقري طويل .وإأثر
أصس - - - - -ح- - - - -اب أح- - - - -د
أنتشسار ألفيديو على موأقع ألتوأصسل ،شسّكك ألكثÒون
أŸطاعم Ãدينة ““لوتن““
‘ صسحته ،مؤوّكدين أن ألهيكل مصسطنع و”ّ وضسعه
‘ أ‚لÎأ ،ب- - - -ك- - - -رسس- - - -ي
‘ أŸكان من قبل أحد أŸتوأطئ .Úمن جهتها،
رصسدته كامÒأ وهو يتحرك
عمدت ألسسلطات أÙلية ‘ ألبلدة ،إأ¤
بعد ثوأٍن معدودأت من مغادرة
ألتحقيق ‘ أŸوضسوع.
إأحدى ألزبائن.

هيك ـ ـل عظم ـ ـي
يؤؤّكد وجؤد التنÚ

أقدم موأطن سسعودي ‘ ﬁافظة صسبيا Ãنطقة جازأن على
تطليق زوجته ،بسسبب تطبيق يتم –ميله على ألهوأتف ألنقالة
يختصص بالبحث عن جهات أ’تصسال .وكان قد أدرج رقم زوجته ‘
برنامج ““ È‰بوك““ ،إأذ ظهرت له تسسمية أثارت شسكه ،ليسسأالها عن
ذلك حيث ردت بأانها ’ تعلم عن هذه ألتسسمية شسيئا ،قبل أن يدخل
ألزوجان ‘ جدأل أنتهى بالطÓق.
من جانبه ،أوضسح أÙامي عبد ألكر Ëألقاضسي أنه من أÿطأا أن
يحفظ أحد بجوأله رقم أي فتاة أو أمرأة باسسم مشسكلتها أو موضسوعها،
قائ““ :Óكم من فتاة أو أمرأة أنفضسحت وحصسلت لها مشسكلة بسسبب حفظ
رقمها بهذه ألطريقة““.
ولفت إأ ¤أن هناك من يحفظ ألرقم باسسم مثل :أŸبتزة فÓنة ،أو وألد أŸبتزة
فÓنة ،أو أخو فÓن قضسية خمر ،فتظهر برأمج مثل  È‰بوك وتيليجرأم
وغÒهما أأ’رقام بهذه ألتسسميات ،ناصسحا’““ :بد من أن يحفظ ألرقم بأاي رمز أو
أسسم بعيدأً عن أŸشساكل““.

بعــــــد  25عامـــــــاً القيـــــــادة ‡نوعــــة علـــــى البـــــــششر
أّكد أÿب ÒألÈيطا Êورئيسس شسركة ““إأنÒجي ماين““ ،عمر رحيم ،أن تقنيات ألقيادة ألذأتية سسوف تتطور خÓل  25عاماً أŸقبلة ،بحيث
لنسسان بالعوأطف
لدمية ،لضسرورأت ألسسÓمة .وقال رحيم ،إأن منع ألقيادة ألبشسرية سسوف يكون حتمياً ،نظرًأ إأ ¤تأاثر أ إ
سسيتم منع ألقيادة أ آ
لمان على ألطرق،
لدمية من شسأانه –سس Úنسسب أ أ
‡ا يؤوثر على صسحة ألقرأرأت ألتي يتخذها ‘ أثناء ألقيادة.ويعتقد رحيم أنّ منع ألقيادة أ آ
خصسوصسًا ‘ حالت ألطقسس ألرديء .وأضساف ،أن قرأر أ◊كومت ÚألÈيطانية وألفرنسسية منع بيع ألسسيارأت ألبÎولية أ÷ديدة بدأيًة من عام
لنسسان للسسيارأت.يذكر ،أنّ أيلون مسسك مدير شسركة ““تيسس ،““Óكان قد
 ،2040يجب أن يشسمل أيضساً ألتحول إأ ¤ألقيادة ألذأتية ومنع قيادة أ إ
للية ألتي كانت –مل عام ً
 ‘ ÓأŸاضسي لتشسغيلها .وتتضسمن
توقع عام  2015أن سسيارأت أŸسستقبل سسوف تكون ذأتية ألقيادة مثل أŸصساعد أ آ
سسيارأت ““تيسس ““Óأنظمة ““أوتوبايلوت““ للقيادة ألذأتية.

إأعدأد:

الخميسض  2٦أاكتوبر  201٧م
الموافق لـ 0٦صسفر  1439هـ

فضصاؤوك يعود إأليك
بحلة جديدة
بقلم نبيلة بوقرين

ع- -زي- -زي ال- -ط- -ف- -ل
ع- - -دن- - -ا إال - -يك خ Ó- -ل
اŸوسش -م ا÷دي-د ب-ح-ل-ة
ج - -دي - -دة م - -ن خ Ó- -ل
ه - - - -ذه الصش - - - -ف- - - -ح- - - -ة
اıصشصش - -ة لك ح - -ت- -ى
لطÓ-ع
ت -ت -م -ك -ن م-ن ا إ
ع -ل -ى ك -ل م -ا ي-ه-مك ‘
ك-ل اÛالت اŸت-ع-ل-ق-ة
ب- -ح- -ي- -اتك ال- -ي- -وم- -ي -ة
لنك ج - - -ي - - -ل ال - - -غ- - -د
أ
لم-ة ح-ت-ى ت-واصش-ل ‘ م-ه-م-ة
ومسش -ت-ق-ب-ل ه-ذه ا أ
ال -ب -ن -اء وال -تشش-ي-ي-د واÙاف-ظ-ة ع-ل-ى م-ا ق-ام ب-ه
لركان من
أاسشÓفنا.قمنا ببعضض التغيÒات ‘ ا أ
خÓ- -ل الج- -ت- -ه -اد ال -ذي ق -م -ن -ا ب -ه ب -ن -اء ع -ل -ى
ال -ت -ج -رب -ة اŸاضش -ي -ة ل -ك -ي ن -ن -ق -ل لك اŸع -ل-وم-ة
بطريقة بسشيطة وسشهلة حتى تتمكن من التعلم
وتدعيم رصشيدك اŸعر‘ وتثقف نفسشك أاكÌ
من خÓل فقراتنا اŸتنوعة التي تششمل كل من
ا÷انب اŸعر‘ ،الثقا‘ ،الÎفيهي.
?????
?????ر
ك اŸيدانية ‘ اŸسشا
كما نعمد إا ¤مرافقت
ال-دراسش-ي ل-ت-ح-ق-ي-ق ن-ت-ائ-ج إاي-ج-اب-ي-ة بحول الله
وإاسش -م -اع صش-وتك ون-ق-ل انشش-غ-التك ب-ك-ل دق-ة،
لنك مسش-ت-ق-ب-ل ال-بÓ-د
شش -ف -اف -ي-ة وم-وضش-وع-ي-ة أ
ويجب أان تكون ملما بكل ما يدور من حولك
ح -ت-ى ت-ك-ون ع-نصش-را فs-ع-ال ‘ ›ت-م-عك ب-ح-ول
الله ومن خÓل هذه الكلمات اŸتواضشعة نباششر
موسشمنا ا÷ديد مع أاحبائنا الصشغار فانتظرونا
كل يوم خميسض.

العدد1٧3٧4
info@ech-chaab.com -- www.ech-chaab.com
aldjazairialsaghi@gmail.com

كلمة ‘ حق ““فاطمة غو’م““ شصهيدة –دي ألقرأءة ألعربي

أايتها ا÷زائرية الصسغÒة..لكِ كل اإلحÎام حية وميتة ..ولكِ منا عبق اإلمتنان
لروحك التي عانقت حلم اإلرتقاء بلغة الضساد ...وعانقت أاجمل فرصسة قد
يهبها القدر لفرسسان عرب وفارسسات عربيات ليشسرفوا عائÓتهم وبلدانهم
وو طنهم العربي..
Óبد..وكم تأاسسفنا ألن رحلتك ⁄
كم تأاŸنا عندما وصسلنا خ Èرحيلك عنا ل أ
تكتمل...
و كم بكينا فرحا عندما أانصسفك القدر ‘ أان –مل عدة مكتبات باإلمارات
العربية إاسسم ““فاطمة غولم““..و كم إافتخرنا وعزز فينا روح األمل من جديد
عندما قال والدك الكر Ëووالدتك الطيبة عقب تكرِ Á
ك ‘ مهرجان القراءة
العربي بدبي –ت إاشسراف حاكم دبي الشسيخ ﬁمد بن راشسد ““ :.فاطمة أارادت
أان تفرحنا Ãشساركتها وهي حية ..فهاهي اليوم شسهيدة أاسسعدتنا بتكرÁها الذي
وقف له وصسفق له صسفوف كبÒة من ا◊ضسور ومن كل الوطن العربي““ ..
رحمك الله فاطمة ..و أانت ‘ قلوبنا حاضسرة ياأايتها الشسهيدة ا÷زائرية
الصسغÒة.

نح ـ ـ ـ ـ ـ ـن ألت ـ ـ ـ ـ ـ ـوأأم
زكري ـ ـ ـاء وﬁم ـ ـ ـد
ألطاهر مسصعودي

إاسشم اŸدرسشة :مدرسسة الشسهيد ﬁمد ع ‹Óبن اعمر
إاسش-م اŸعلمة :اسس-ت-اذة ع-ائشس-ة شس-ي-خ-اوي اسس-تاذة
السسنة اÿامسسة أاسساسسي
إاسسم شسقيقتينا فاطمة الزهراء البتول وإاكرام
بابا :عبد اŸطلب
ماما:هدى
نسسكن ‘ مدينة ا◊ويطة دائرة ع Úماضسي ولية

الغواط :وتسسمى أايضسا الواحة الصسغÒة وهي بلدية
من بلديات ولية األغواط .تتوسسط بلديات عÚ
ماضسي تبعد عن مقر الولية ب  45كم وعن مقر
الدائرة ب  22كم.
تقع بلدية ا◊ويطة على بعد  45كلم عن مقر ولية
األغواط و 22كلم عن مقر دائرة ع Úماضسي ،وهي
بلدية منذ التقسسيم اإلداري لسسنة  ،1984مسساحتها

سصمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع صصوت ـ ـ ـ ـ ـك
من خÓل صصفحتنـ ـ ـ ـ ـ ـا
بقلم أمينة جابالله

أمينة جابالله

..

أمينة جابالله
نبيلة بو ڤرين
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تقدر بـ  450كلم 2بعدد سسكان يقدر بأاك Ìمن 3000
سساكن .يحدها من ا÷هة الشسمالية تاجموت وعÚ
ماضسي ،وغربا ع Úماضسي ومن ا÷نوب والشسرق
اÿن -ق .ت -ق -ع ق -ري-ة ا◊وي-ط-ة ع-ل-ى خ-ط-ي ال-ط-ول
 2.43شس -رق -ا ،وخ -ط ال -ع -رضض  33.55شس-م-ال وع-لى
ارتفاع  918م Îفوق سسطح البحر ،وهي تقع بÚ
جبل Úمن جبال الطلسض الصسحراوي..

مرحبا بكم ‘
ه - - -ذا ال- - -فضش- - -اء
لعÓمي
ا إ
ال - -ه - -ادف ال - -ذي
ي- - -ح - -م - -ل ““إاسش - -م
ا÷زائري
الصشغ““Ò
الغرضض
ال- -رئ -يسش -ي م -ن -ه
ه - -و بث روح اŸب - -ادرة ‘ ك - -ل ط - -ف - -ل
ج- - -زائ- - -ري ..ح- - -يث Áك- - -نك أاي- - -ه - -ا
ا÷زائري الصشغ Òأان تعرف نفسشك
لق -رانك وذلك م -ن خ Ó-ل صش -ورتك
أ
الشش-خصش-ي-ة ال-ت-ي –م-ل إاسش-مك وإاسشم
م -درسش-تك وإاسش-م ولي-تك وب-الضش-ب-ط
الÎك -ي -ز ع -ل -ى أاه -م ه -واي -اتك ال-ت-ي
ن - - -ع - - -ل - - -م ب- - -أان- - -ه- - -ا سش- - -ت- - -ك- - -ون ج- - -د
لركان التي –يط
رائعة..أامابقية ا أ
زواي -ا فضش -ائك ا÷م -ي -ل ه -ي Ãث -اب -ة
م -ع -ل -وم -ات ﬂت -ارة وم -ن -ت -ق -اة ب -ك -ل
لجمل
عناية لÎافق أاجمل بصشمة أ
ج -زائ -ري صش -غ Òال -ذي يسش -ت-ح-ق ك-ل
لحÎام ..بصش - - -م - - -تك ه- - -ي
ا◊ب وا إ
هدفنا ونحن بعون الله نرعاكم..

øWh áª°üH
جابـ ـ ـ ـ ـر ب ـ ـ ـ ـن حي ـ ـ ـ ـان
جابر بن حيان بن عبد الله
األزدي عا ⁄مسسلم عربي
ف من أاي بُ ُ
طوِن األزد
اخُتِل َ
ُي - -ن َسس - -ب .ب - -رع ‘ ع- -ل- -وم
ال- - -ك- - -ي - -م - -ي - -اء وال - -ف - -لك
وال-ه-ن-دسس-ة وع-لم اŸعادن
وال- - -ف- - -لسس- - -ف- - -ة وال- - -طب
والصسيدلة ،ويعد جابر بن
ح -ي-ان أاول م-ن اسس-ت-خ-دم
ال- -ك- -ي- -م- -ي -اء ع -م -ل ً-ي -ا ‘
التاريخ.ولد على أاشسهر الروايات ‘ سسنة  101هـ٧21/
م وقيل أايضسًا  11٧هـ  ٧3٧ /م ..تو‘ ‘ عام  815م
‘ الكوفة بالعراق وهو ‘ اÿامسسة والتسسع Úمن
عمره.
..تعود شسهرة جابر بن حيان إا ¤مؤولفاته العديدة،
ومنها ““كتاب الرسسائل السسبع ،““Úترجمه إا ¤الÓتينية
جÒار الكرÁو Êسسنة 118٧م وهو أاول من اسستحضسر
ماء الذهب.أاول من أادخل طريقة فصسل الذهب عن
ال-فضس-ة ب-ا◊ّل ب-واسس-ط-ة األح-م-اضض .وه-ي ال-ط-ري-قة
السس- -ائ- -دة إا ¤ي- -وم- -ن- -ا ه- -ذا.وصس -ن -ع ورق غ Òق -اب -ل
ÓحÎاق.وغÒها من اŸنجزات التي شسهد لها العلم
ل أ
والعلماء ع Èالزمن.

أأصصل

على حسشب الروايات الششفوية اŸتداولة عند ششيوخ
لصش-ل تسش-م-ي-ة ا◊وي-ط-ة أان أاول م-ن أاط-ل-ق
ال-ب-ل-دة أ
ه -ذه ال -تسش -م -ي-ة ه-و ال-و‹ الصش-ال-ح سش-ي-دي ا◊اج
عيسشى رضشي الله عنهŸ ،ا حل بهذه البلدة قادما
ل -ه -ا م -ن ج -ه-ة ال-غ-رب واسش-ت-وط-ن ف-ي-ه-ا م-دة م-ن
لغواط ،وقد
الزمن إا ¤أان رحل إا ¤مدينة ا أ
ك -انت تسش -م -ى م -ن ق -ب -ل ب -ت -زق-نت وه-ي تسش-م-ي-ة
أام -ازي -غ -ي -ة ت -ع -ود إا ¤ق -ب -ي -ل -ة زن -ات-ة ال-ت-ي ك-انت
لغواط حتى البيضض
تسشتوطن اŸنطقة السشهبية من ا أ
( ل -ق -واط اكسش -ال) .ك -م -ا وج-دت أاث-ار ل-ب-ن-ي م-ي-زاب ك-ب-عضض
اŸصشطلحات الزراعية وكبعضض اŸعا ⁄ا÷نائزية أاين وجدت بعضض القبور تعود إا ¤عهد سشقوط الدولة
الرسشتمية..

á«ª°ùàdG
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بالرغم من ›هودات البلدية التي قامت بفتح مسشبح جواري ‘ ششهر أاوت اŸنصشرم من هذه السشنة 2017
الذي كان Ãثابة اŸتنفسض الوحيد لنا ..وبالرغم من وجود حافلة للنقل ا÷ماعي ذات اÿدمة اÙدودة
لسشÓمية ومركز ترفيهي ثقا‘ وحلمنا أان يتم بناء ثانوية حتى ل
نتمنى أان يكون لدينا فوج للكششافة ا إ
لقل
نضشطر للتنقل إا ¤اÿنق Ÿزاولة دراسشتنا ‘ اŸسشتقبل .وأان يكون عندنا صشيدلية كي يتسشنى لنا على ا أ
إاقتناء أادوية
لدوية الضشرورية التي نتحصشل عليها إال بالتنقل إا ¤منطقة ع Úماضشي
 ⁄Óناهيك عن ا أ
كمسشنات ل أ
التي نسشتغرق للوصشول إاليها أاك Ìمن سشاعة ..و أان يكون عندنا سشوق للخضشر والفواكه واÓŸبسض وأان يكون
لدينا سشيارة أاجرة نقضشي بها أاهم تنقÓتنا كالذهاب Ÿسشتششفى ع Úماضشي أاو للذهاب لششراء مسشتلزمات
البيت من الغواط أاو من بقية اŸناطق اÛاورة .ونطلب من الله أان نكون عند حسشن ظن الوالدين الكرÚÁ
وأان نكون خ Òمثال لرجال الغد ..وا◊مدلله أاننا من أابناء تراب ا÷زائر ربي يحفظها من كل سشوء وششكرا
÷ريدة الششعب

ájógh õ¨d

بقلم:أمينة

أŸملكة أأ’ردنية
ألهاشصمية

لردن من الششمال سشوريا وهضشبة ا÷ولن ،ومن الششرق العراق،
يحّد ا أ
و–ّده اŸملكة العربية السشعودية من ا÷نوب الششرقي وا÷نوب ،بينما
Óردن ح -دود ب -ح-رّي-ة قصشÒة م-ع مصش-ر
–ّده ف -لسش -ط Úم -ن ال -غ -رب .ول  -أ
والسشعودية ‘ خليج العقبة با÷نوب الغربي.
لك -ل -ة ال -ت-ق-ل-ي-دي-ة اŸشش-ه-ورة ه-ي اŸنسش-ف وم-ن ا◊ل-وي-ات ال-ه-ريسش-ة
ا أ
والكنافة والقطايف التي يك ÌإاسشتهÓكها ‘ ششهر رمضشان
و أاردن أاردن أاردن -ا دوم ب -إاسش -م-و ن-ت-غ-ن-ى ي-ح-م-ي-ه ال-وط-ن ال-غ-ا‹ بÔف-ع
لردن أاردن أاردنا
رايات وحنا ا أ
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ششاركنا با◊ل اŸناسشب وإاتصشل على الرقم
0674040596

^ كن واثقا من نفسسك وتوكل على الله أاثناء اŸذاكرة.
^ ضسع ب Úعينيك الطموح والتخطيط للمسستقبل وقل انا اسستطيع
أان اتفوق ..أانا اسستحق اإلمتياز

سشهيل :إاسسم أاصسله عربي مذكر..وهو تصسغ““ Òسَسهل““ ومعناه :الرجل اŸطواع،
السسهل اŸعاملة ،واألرضض اŸسستوية اŸمتsدة.
آاسشيا:اختلف أاهل اللغة فى معنى اسسم آاسسيا على عدة معانى:
فهم يقولون بأان معناها الرضض اŸشسمسسه
وكذلك البناء القوى ذو األسساسض اŸت.Ú
وأاصسل السسم يونانى.

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

á°VÉjQ

الخميسش  26أاكتوبر  201٧م
الموافق لـ  06صشفر 1439هـ

لو« ¤موبيليسش»
ا÷ولــــة  9للرابطــــة اÎÙفـــــة ا أ

«السصنافر» يسصعون لتعميق الفارق من بوابة أاوŸبي اŸدية

العدد

1٧4٧4
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برناوي ،رئيسش ال–ادية ا÷زائرية للمبارزة لـ«الششعب»:

اسصتعراضش تفاصصيل تنظيم كأاسش العا⁄
خÓل ندوة صصحفية ‘  30أاكتوبر

كششف رئيسش ال–ادية ا÷زائرية للمبارزة عبد الرؤووف برناوي ‘ تصشريح
حصشري ÷ريدة «الششعب» أان الندوة الصشحفية اÿاصشة Ãنافسشة كأاسش العا⁄
سشيف ا◊سشام أاكابر سشتكون يوم  30أاكتوبر ا÷اري بفندق السشوفيتال بالعاصشمة
لجابة عن
من اجل ا◊ديث عن كل التفاصشيل اŸتعلقة بهذا اŸوعد الكب Òوا إ
أاسشئلة الصشحفي Úالذين سشيحضشرون.

نبيلة بوقرين

ﬁمد فوزي بقاصص

الوفاق ‘ ثا Êخرجة له على التوا‹ ،على –قيق
ت -ل -عب ،مسش -اء ال -غ -د ،أارب -ع م -ب-اري-ات ع-ن
الفوز بعد انهزامه ‘ ا÷ولة اŸاضشية بقسشنطينة
لو¤
ا÷ول -ة ال -ت-اسش-ع-ة ع-ن ال-راب-ط-ة اÎÙف-ة ا أ
ل- -ك- -رة ال- -ق- -دم ،ح- -يث يسش- -تضش- -ي- -ف ال- -رائ- -د شش- -ب -اب وتأاجيل مواجهته ضشد إا–اد ا÷زائر ،وسشيكون ‘
سشيكون ملعب الششهيد «ﬁمد حمÓوي» قسشنطينة الضشيف العنيد أاوŸبي اŸدية ،كما سشيحتضشن مهمة صشعبة أامام منافسش  ⁄يتذوق بعد طعم
بقسشنطينة مسشرحا للمباراة التي ينتظرها ملعب أاحمد زبانة بوهران قمة ا÷ولة ب ÚاŸولودية الهزÁة منذ انطÓق اŸوسشم داخل الديار ،لكنه
عششاق ا÷زائرية التي سشتجمع ب Úنادي
باŸقابل أاهدر العديد من النقاط Ãلعبه Ÿا
شش -ب -اب قسش -ن -ط -ي -ن-ة رائ-د ت-رت-يب ال-راب-ط-ة اÙل -ي -ة ووف -اق سش-ط-ي-ف ،أام-ا ن-ادي ب-ارادو سش-ي-ك-ون ‘ ت- -ع- -ادل ضش- -د ك- -ل م- -ن نصش -ر حسش Úداي وإا–اد
اÎÙفة األو ¤لكرة القدم بضشيفه أاوŸبي
مهمة سشهلة على الورق ح Úيسشتقبل ا÷ريح إا–اد ب -ل -ع -ب -اسش وم -ول-ودي-ة ا÷زائ-ر ،وه-و م-ا سش-ي-ج-ع-ل
اŸدية ‘ مباراة ل تقبل القسشمة على اثن،Ú
ا◊راشش ،وششبيبة القبائل سشتعمل على العودة
اŸدرب التونسشي «معز بوعكاز» يبحث عن التوليفة
رفقاء اıضشرم «ياسش Úبزاز» العائدين بنقطة
إا ¤أاجواء النتصشارات أامام إا–اد بسشكرة
اŸن-اسش-ب-ة ل-ت-ح-ق-ي-ق ال-ف-وز ›ددا والرت-ق-اء ‘ سش-لم
ثمينة من ملعب  20أاوت بالعناصشر ضشد الوصشيف
لخÒة من
الذي يتخبط ‘ اŸراتب ا أ
الÎتيب.
السش -اب -ق ل -ل -م -حÎف األول شش-ب-اب ب-ل-وزداد ،ال-ذي-ن ⁄
اŸواجهة األخÒة سشتجمع فريق ششبيبة القبائل العائد
الÎتيب العام للبطولة.
يتذوقوا طعم الهزÁة من تاريخ السشابع سشبتم ÈاŸنصشرم
من العاصشمة بهزÁة قاسشية أامام مولودية ا÷ز ائر ‘
منذ تنقلهم إا ¤دفاع تاجنانت ‘ ا÷ولة الثانية ،وحققوا
ا÷ولة اŸنقضشية ضشد ا÷ريح فريق إا–اد بسشكرة
بعدها سشلسشلة من النتائج اليجابية ‘  6جولت متتالية،
م-اري-ا ن-وغ-يز» الذين ال -ذي ي -ب -حث ع -ن ال -ف -رج م -ع ب-داي-ة اŸوسش-م ،م-ب-اراة
،
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سشيقومون بكل ششيء من أاجل اسشتغÓل عاملي األرض
سشتحمل الكث Òمن الندية بسشبب قرب اŸسشتوى بÚ
وا÷مهور و–قيق الفوز السشادسش ،منذ انطÓق اŸوسشم أامام منافسش جريح يعا ÊالويÓت هذا اŸوسشم وعاد الفريق.Ú
وتأاكيد النطÓقة ا÷يدة ‘ البطولة والفصشح عن نواياهم إا ¤نقطة الصشفر بعد هزÁة سشهرة الثÓثاء ‘ الداربي
برنامج مباريات الغد
هذا اŸوسشم باللعب على التتويج باللقب الثا ‘ Êخزائن األخ Òأام -ام ن -ادي إا–اد ال -ع-اصش-م-ة ب-ث-ن-ائ-ي-ة ن-ظ-ي-ف-ة،
‘
الفريق ،أامام منافسش سشيتنقل إا ¤مدينة ا÷سشور اŸعلقة وسشيعمل اŸدرب التونسشي «الدو» لتخفيف األضشرار
ششباب قسشنطينة – أاوŸبي اŸدية
من أاجل لعب ورقة الدفاع وغلق كل اŸنافذ وﬁاولة هذا اللقاء وخطف على األقل نقطة وحيدة تسشمح له ششبيبة القبائل – ا–اد بسشكرة
اسشتغÓل اŸرتدات وحصشد نقطة ثمينة ،مثلما فعلوه أامام من مواصشلة حصشد النقاط وإانقاذ ما Áكنه إانقاذه ‘ نادي بارادو – ا–اد ا◊راشش
مولودية ا÷زائر ‘ ملعب «عمر حمادي» ببولوغ Úو‘ مرحلة الذهاب.
مولودية وهران – وفاق سشطيف
ملعب الثامن ماي بسشطيف.
مواجهة أاخرى هامة سشيحتضشنها ملعب أاحمد زبانة م -لح-ظ-ة :ك-ل اŸب-اري-ات Œري ع-ل-ى السش-اع-ة
اŸواجهة الثانية ،سشتجمع صشاحب اŸركز الثالث نادي بوهران ،ح Úيحل وفاق سشطيف ضشيفا ثقي Óعلى 16:00
ب- -ارادو بضش -ي -ف -ه إا–اد ا◊راشش ‘ دارب -ي ع -اصش -م -ي صش- -احب اŸرك -ز اÿامسش م -ول -ودي -ة وه -ران ،م -ب -اراة
 15نوفم Èتاريـــــخ النظــــر
يحتضشنه ملعب «عمر حمادي» ببولوغ ،Úمباراة تبدو سشيعمل فيها الناديان على العودة ألجواء النتصشارات
والقÎاب أاك Ìمن أاصشحاب اŸقدمة ،حيث سشيعمل
سشهلة على الورق ألششبال اŸدرب السشبا« Êخوسشي
‘ طعــــــــــن حناششـــــي

ا÷ولة الـ  ٨للرابطة اÎÙفة الثانية

الرائـ ـ ـ ـ ـ ـدان أامـ ـ ـ ـ ـام اختبـ ـ ـ ـ ـ ـار صصعـ ـ ـ ـ ـ ـب

تششهد ا÷ولة الثامنة من بطولة الرابطة الثانية
لكرة القدم اŸقررة ،يوم ا÷معة ،مباريات
كبÒة وواعدة تتقدمها القمتان ب Úأاحد
متصشدري البطولة ،مولودية بجاية وضشيفه
سشريع غليزان ،وب Úصشاحب اŸركز الثالث ششبيبة
لخر جمعية ع Úمليلة ،أاما
سشكيكدة واŸتصشدر ا آ
جمعية الششلف فسشتكون أامام ﬁك صشعب عندما
–ل ضشيفا على ششباب باتنة.

ي-ل-ت-ق-ي ال-ن-ازلن م-ن ال-راب-ط-ة األو ،¤م-ول-ودي-ة بجاية
(اŸرتبة األو 16 ،¤نقطة) وسشريع غليزان (اŸركز ،5
11ن) ‘ ،مواجهة قوية لكنها تصشب نظريا ‘ فائدة
«اŸوب» ،ك -ون -ه ي -ل -عب ع -ل -ى أارضش -ه وأام -ام ج -م-اهÒه
ال-غ-فÒة ،ح-يث ي-ط-م-ح لÓ-ن-ف-راد ب-ال-ري-ادة ،سش-ي-ما وأان
رفيقه ‘ الصشدارة جمعية ع Úمليلة ينتظره موعد
صشعب للغاية Ÿا «ير–ل» إا ¤سشكيكدة للتباري مع
الششبيبة اÙلية صشاحبة اŸرتبة الثالثة بـ 15نقطة أاي
بفارق نقطة وحيدة عن الصشدارة.
ويعول أابناء «روسشيكادا» كثÒا على آالف ا÷ماهÒ
التي أاصشبحت مدرجات ملعب  20أاوت  1955تغصش بهم
من أاجل افتكاك النقاط الثÓث التي Œعلهم يزيحون
الضشيوف من الريادة ‘ ،الوقت الذي يعول فيه أابناء
ولية أام البواقي على الÎكيز على عنصشر اŸباغتة
إلحداث اŸفاجأاة واÿروج غا Ú‰من هذه «اŸعركة»
الكروية.
م-ن ج-ه-ت-ه ،سش-ي-ك-ون صش-احب اŸرت-ب-ة ال-ث-ال-ثة ،جمعية
الششلف (15ن) على موعد صشعب عندما يحل ضشيفا

على أاحد النازل Úمن الرابطة األو ،¤ششباب باتنة
(اŸرتبة 8 ،9ن )٧الباحث عن انطÓقة جديدة والعودة
سشريعا إا ¤حظÒة الكبار.
نفسش اŸهمة تنتظر ششبيبة بجاية (اŸرتبة 11 ،5ن)
اŸتنقلة إا ¤سشعيدة Ÿواجهة اŸولودية اÙلية التي
تريد البقاء على سشكة النتائج ا÷يدة بعد التعادل الذي
عادت به من ع Úالفكرون.
أاما بقية اللقاءات فتبدو ‘ متناول األندية اŸضشيفة،
حيث يسشتقبل أاهلي برج بوعريريج متذيل الÎتيب رائد
القبة ،كما يلعب أامل بوسشعادة على ميدانه أامام غا‹
م -عسش-ك-ر (اŸرك-ز  .)13م-ن ج-ه-ت-ه-ا ،تسش-ت-ق-ب-ل ج-معية
وه -ران أاح -د األن -دي -ة اŸه -ددة ب -ال-ن-زول ،شش-ب-اب عÚ
الفكرون (اŸركز 5 ،13ن) ،فيما يحل وداد تلمسشان
ضشيفا على مولودية العلمة.

الÈنامج
جمعية وهران– ششباب ع Úالفكرون ()15:00
مولودية العلمة – وداد تلمسشان ()15:00
أامل بوسشعادة – غا‹ معسشكر ()15:00
مولودية سشعيدة ـ ششبيبة بجاية ()15:00
ششبيبة سشكيكدة ـ جمعية ع Úمليلة ()15:00
أاهلي برج بوعريريج – رائد القبة ()16:00
ششباب باتنة – جمعية الششلف ()16:00
مولودية بجاية – سشريع غليزان ()17:00

الصصـ ـ ـ ـراع علـ ـ ـ ـى رئاسص ـ ـ ـ ـ ـة
شصبيبـ ـ ـ ـ ـة القبائـ ـ ـل مسصتم ـ ـر

حددت اÙكمة التجارية بتيزي وزو ،تاريخ
لسش-ت-اذ ح-م-وشش،
 15ن -وف -م ÈاŸق -ب-ل م-وع-دا ل -أ
ﬁام- -ي ال- -رئ- -يسش السش- -اب- -ق ل -لشش -ب -ي -ب -ة ﬁن -د
لسشتاذ
الشش-ري-ف ح-ن-اشش-ي ل-ل-رد ع-ل-ى ع-ريضش-ة ا أ
صش -ال -ح م -رﬁ Ëام -ي م -ؤوسشسش -ة ف -ري-ق شش-ب-ي-ب-ة
ال-ق-ب-ائ-ل ح-ول ال-دع-وى ال-قضش-ائ-ي-ة التي رفعها
ح-ن-اشش-ي ضش-د شش-وي-خ وﬁاف-ظ ا◊سش-اب ل-فريق
للغاء ﬁضشر
شش-ب-ي-ب-ة ال-ق-ب-ائ-ل رمضش-ان مسشوت إ
اج -ت-م-اع السش-اب-ع أاوت اŸاضش-ي وال-ذي ” خ-لل-ه
سش -حب ال -ث-ق-ة م-ن ال-رئ-يسش السش-اب-ق ل-لشش-ب-ي-ب-ة.
جلسشة ،أامسش ،خصشصشت لسشتقبال رد ﬁامي
م- -ؤوسشسش -ة ف -ري -ق الشش -ب -ي -ب -ة ح -ول الت -ه -ام -ات
اŸوج -ه -ة م -ن ق -ب -ل ال -رئ -يسش السش -اب -ق ل-ل-ف-ري-ق
ل -لسش -ي -دي-ن شش-وي-خ وﬁاف-ظ ا◊سش-اب ل-ل-ف-ري-ق
بهدف إالغاء قرار ﬁضشر اجتماع السشابع أاوت
اŸنصش- -رم ال- -ذي ” ف -ي -ه سش -حب أاعضش -اء ›لسش
إادارة م- -ؤوسشسش- -ة ف- -ري- -ق الشش -ب -ي -ب -ة ال -ث -ق -ة م -ن
لسش-ت-اذ صش-ال-ح م-رË
ح -ن -اشش-ي ‘ .ه-ذا وصش-رح ا أ
ﬁام- -ي م- -ؤوسشسش- -ة ف- -ري- -ق شش- -ب- -ي -ب -ة ال -ق -ب -ائ -ل
لرب- -ع- -اء« ،غ- -ريب أام- -ر
ل- -لصش- -ح- -اف- -ي ،Úأامسش ا أ
ال -رئ -يسش السش -اب -ق ل -لشش -ب -ي -ب -ة ال -ذي ي -ط -ع-ن ‘
ق -رارات أاشش -غ-ال ›لسش إادارة اŸؤوسشسش-ة اŸن-ع-ق-د
ي -وم  7أاوت  2017وه-و ت-اري-خ ح-دد لن-ع-ق-اد
ا÷م -ع -ي -ة ال -ع -ام -ة ووج -هت دع -وات ا◊ضش-ور
لعضشائها وأارسشلت وكالة للسشيد ششيوخ لتمثيله
أ
‘ هذا الجتماع واليوم يرفع دعوى قضشائية ‘
لل- -غ- -اء
لعضش- -اء اÛت- -م- -ع Úويسش- -ع- -ى إ
ح - -ق ا أ
قرارته» .مسشلسشل الصشراع ب Úالرئيسش السشابق
ل -لشش -ب -ي -ب -ة م -ع اŸسشÒي-ن ا◊ال-ي Úسش-ي-ت-واصش-ل
لششهر قبل أان تصشدر ذات اÙكمة قرارها ‘
أ
ششرعية ﬁضشر اجتماع السشابع أاوت  2017من
عدمه.
‘ انتظار ذلك ل يزال فريق الششبيبة يتخبط
‘ أازم -ة م -ال -ي -ة ق -د ت -عصش-ف ب-ال-رئ-يسش ا◊ا‹
حميد صشادمي لسشيما أان Œسشيد الششراكة مع
لي-ط-ال-ي-ة ق-د يسش-ت-غ-رق وق-تا طويل
اŸؤوسشسش-ة ا إ
لجور اŸتأاخرة للعبÚ
وأان معضشلة تسشديد ا أ
لك-اب-ر
وال -ط -اق -م ال -ف -ن -ي ل-ل-ف-ئ-ات الصش-غ-رى ول -أ
م-ط-روح-ة بشش-دة وأان ال-رئ-يسش ا◊ا‹ م-ط-الب
ب- -فك ال -ل -غ -ز وت -وف ÒاŸوارد اŸال -ي -ة ،ع -ل -م -ا أان
لقناع اŸؤوسشسشات اÙلية العمومية
ﬁاولته إ
واÿاصش -ة ل -ت -ق -د Ëال -دع -م اŸا‹ ل-ل-ف-ري-ق ⁄
تكلل بالنجاح.

أاك - -د ال - -رج - -ل األول ع - -ل - -ى رأاسش
ال–ادية أانهم عملوا كل ما ‘
وسشعهم إل‚اح هذا اŸوعد الكبÒ
‘ قوله «حددنا تاريخ  30أاكتوبر
ا÷اري ل -ع -ق -د ال-ن-دوة الصش-ح-ف-ي-ة
اÿاصش- -ة Ãن- -افسش -ة ك -أاسش ال -ع -ا⁄
أاكابر ‘ اختصشاصش سشيف ا◊سشام
بداية من السشاعة الـ  10:00صشباحا،
سشنتطرق خÓلها إا ¤اإلجابة على
أاسش- -ئ- -ل- -ة ك- -ل الصش -ح -ف -ي Úال -ذي -ن
سشيحضشرون إا ¤فندق السشوفيتال
ب -ال -ع -اصش -م -ة ،ك -م -ا سش -ن-ع-رضش ك-ل
ال -ت -ف -اصش -ي -ل اŸت -ع -ل -ق-ة ب-اŸوع-د
ال -دو‹ ال -ك -ب Òال-ذي سش-ت-ح-تضش-ن-ه
ا÷زائر بحول الله».
أاضش- -اف ب -رن -اوي ‘ ذات السش -ي -اق
«نطمح إا ¤إا‚اح اŸوعد من كل
ا÷وانب لهذا حضشرنا جيدا حتى
ل تكون هناك نقائصش خاصشة أاننا
اسش-ت-ف-دن-ا م-ن اŸواع-ي-د اŸاضش-ي-ة
التي نظمت با÷زائر بدليل أاننا
أاصشبحنا ننظم  3منافسشات كÈى
خÓل السشنة وهذا أامر جد إايجابي
بالنسشبة لنا وللمبارزة ا÷زائرية ‘
ن -فسش ال -وقت ودل -ي -ل ع-ل-ى ال-ع-م-ل
ال -ك -ب Òال-ذي ق-م-ن-ا ب-ه ‘ السش-اب-ق
بششهادة ا÷ميع باعÎاف دو‹».
اŸوعد سشيعرف مششاركة
كبÒة من كل الدول
واصش- -ل رئ- -يسش ال–ادي -ة ق -ائ :Ó-
«حددنا ميزانية تÎاوح ب300 Ú
و 400م-ل-ي-ون سش-ن-ت-ي-م ت-ت-ع-لق كلها
با÷انب التنظيمي عدا ذلك فإان
الوفود اŸششاركة هي التي تدفع
اŸسشتحقات اÿاصشة بها وهذا هو
األم- -ر اإلي- -ج- -اب -ي واŸع -م -ول ب -ه
ب -ال -نسش -ب -ة ل-ري-اضش-ة اŸب-ارزة ع-ل-ى
الصشعيد الدو‹ ما يعني أانه يعود
بالفائدة على ال–ادية وا÷زائر
بصشفة عامة من الناحية اŸادية».
أام- -ا ع- -ن ال -دول -ة اŸشش -ارك -ة أاك -د

ﬁدثنا أان العدد وصشل إا 29 ¤بلدا
«سش -ج -ل -ن -ا إاق -ب -ال ك-ب Òم-ن ط-رف
الدول الراغبة ‘ اŸششاركة ضشمن
هذا اŸوعد حيث بلغ عددهم 29
ب - - -ل- - -دا Ãج- - -م- - -وع Œاوز الـ 300
ششخصش إا ¤حد اآلن من بينهم 160
مبارز وأاك Èوفد الوليات اŸتحدة
األمريكية بـ  22فردا من بينهم 12
رياضشيا ويتواجد معهم نائب بطل
أاوŸبي تليها فرنسشا ثم إايطاليا ،كما
يحضشر بعضش الدول العربية على
غرار كل من مصشر ،العراق ،تونسش،
اŸغ- -رب إاضش- -اف- -ة ك- -ل م -ن م -ا‹،
السشنغال ،الطوغو كوريا ا÷نوبية،
إاي- -ران ،ه- -ون- -غ ك- -ون- -غ وال -ق -ائ -م -ة
مفتوحة Ÿن يرغب ‘ اŸششاركة».
«الوزارة قدمت لنا الدعم»
كما يششهد هذا اŸوعد دعما من
ط -رف وزارة الشش -ب -اب وال-ري-اضش-ة:
«وزارة الششباب والرياضشة قدمت لنا
الدعم حيث منحتنا الفرصشة من
اجل تنظيم هذه اŸنافسشة بقاعة
حرششة حسشان وهذا ششرف كب Òلنا
خاصشة بعدما ” تهيئتها مؤوخرا
Ãن-اسش-ب-ة ب-ط-ول-ة ال-ع-ا ⁄لكرة اليد

أاواسش- -ط م- -ن خ Ó-ل وضش -ع بسش -اط
جديدŒ ،هيزها بنظام التÈيد ما
يعني أانها –فة وسشÎفع من قيمة
اŸن -افسش -ة ون -ط -لب م-ن ا÷م-ه-ور
ا◊ضش - -ور ب - -ق- -وة خÓ- -ل اŸوع- -د
ل -تشش -ج-ي-ع ال-ري-اضش-ي Úا÷زائ-ريÚ
والسش- -ت- -م- -ت- -اع ب- -أاداء اŸب- -ارزي- -ن
ال- - -دول- - -ي Úاآلخ- - -ري- - -ن ال- - -ذي- - -ن
سشيششاركون».
سش- -يشش -رع اŸشش -ارك -ون ب -ال -ت -واف -د
مبكرا إا ¤ا÷زائر بحسشب برناوي
«الوفود سشتششرع ‘ اÛيء بداية
من الـ  28أاكتوبر ا÷اري ‘ حÚ
سشتجري اŸنافسشة من الـ  3إا5 ¤
نوفم Èالداخل واألمر يتعلق بكل
من العراق ،كوريا ا÷نوبية ،روسشيا
وه -ذا ال -ث Ó-ث -ي سش-ي-ق-وم Ãعسش-ك-ر
ب-ا÷زائ-ر وال-ب-ق-ي-ة سش-ت-توافد تباعا
إا ¤غاية عششية انطÓق اŸوعد
بصشفة رسشمية ،أاما عن الششخصشيات
التي سشتتواجد هناك ‡ثل رئيسش
ال–اد الدو‹‡ ،ثل عن ال–اد
ال- -دو‹ ل- -ل- -م- -ب- -ارزة ،إاضش- -اف -ة إا¤
شش -خصش -ي -ات وط -ن -ي-ة ب-ارزة ‘ ك-ل
اŸسش- -ت -وي -ات وا÷ه -ات م -ن أاج -ل
إا‚اح هذه الطبعة بحول الله».

لعبان – رئيسش ال–ادية ا÷زائرية لكرة اليد لـ «الششعب»:

اŸدرب أافنديتشش سصيباشصر عمله مع اŸنتخب اليوم

أاكد رئيسش ال–ادية
ا÷زائرية لكرة اليد
حبيب لعبان ‘ تصشريح
حصشري ÷ريدة «‘الششعب»
أان اŸدرب الوطني ا÷ديد
أافنديتشش سشيلتحق اليوم
بتونسش من أاجل بداية
العمل على رأاسش الفريق
الذي سشيششارك ‘ الدورة
الودية اسشتعدادا للبطولة
لفريقية التي سشتكون
ا أ
مطلع العام القادم بالغابون.

نبيلة بوقرين

جاء رد الرجل األول على ال–ادية بعد اإلششاعات
ال -ت -ي روجت ل -ع -دم ق -دوم ال -ن-اخب ا÷دي-د «اŸدرب
ا÷ديد أافنديتشش سشيباششر عمله بصشفة عادية على
رأاسش ال- -ف- -ري- -ق ال -وط -ن -ي ،ب -داي -ة م -ن ه -ذا اÿم -يسش

وسشيلتحق مباششرة بتونسش لبداية
العمل ا÷اد ‘ إاطار الدورة الودية
التي تدخل ‘ إاطار التحضشÒات
اŸك- -ث- -ف- -ة اÿاصش- -ة ب -ال -ب -ط -ول -ة
األفريقية التي سشتكون ‘ مطلع
سشنة .»2018
تأاجـــــــــل التحاقــــــــــــه
بسشبـب اŸـــرضش
أاضش- -اف ل- -ع- -ب -ان ‘ ذات السش -ي -اق
«ت- - - -أاج- - - -ل ال - - -ت - - -ح - - -اق اŸدرب
باÛموعة بسشبب تعرضشه لوعكة
صشحية منعته من ذلك وعندما –سشن أاكد لنا أانه
سشيتواجد مع الفريق منذ بداية الدورة وهذا كل ما ‘
األم- -ر ول وج- -ود ألي أام -ور أاخ -رى ،ألن -ن -ا ن -ط -م -ح أان
نتدارك التأاخر اŸسشجل ‘ هذا ا÷انب بعدما كان
الفريق من دون مدرب قبل التحاقنا بال–ادية ما
يعني أانه عملنا كل جهدنا حتى تكون األمور أافضشل مع
الفريق األول».

يواجه تهمة فسشاد

القضصـ ـ ـاء السصويسص ـ ـري يسصت ـ ـمع لن ـ ـاصصر اÿليفـ ـ ـي
ششرع ،أامسش ،مكتب اŸدعي العام السشويسشري السشتماع
إا ¤القطري ناصشر اÿليفي ،الرئيسش التنفيذي Ûموعة
«بي إان سشبورتسش» اإلعÓمية ورئيسش نادي باريسش سشان
جرمان الفرنسشي ‘ ،إاطار التحقيق ‘ ششبهات فسشاد ‘
منح حقوق بث مباريات كأاسش العا ⁄لكرة القدم .أاكد
متحدث باسشم اŸكتب أان اÿليفي وصشل إا ¤العاصشمة
السشويسشرية برن لÓسشتماع إاليه بششأان التحقيق الذي يششمل
أايضشا األم Úالعام السشابق ل–Óاد الدو‹ لكرة القدم
(ف -ي -ف -ا) ال -ف-رنسش-ي جÒوم ف-الك .ق-ال اŸت-ح-دث أان-دري
مارتي «بدأانا اسشتجواب الششخصش اŸتهم وسشيتطلب األمر
سشاعات نظرا إا ¤مسشائل الÎجمة واألسشئلة الكثÒة التي
لدينا ،ونتطلع قدما إا ¤إاجابات الششخصش اŸتهم».
كان اŸكتب قد أاعلن ‘  12أاكتوبرا÷اري ،أانه فتح
–قيقا ‘ مارسش اŸاضشي بحق اÿليفي وفالك ‘ ،إاطار
شش -ب -ه -ات فسش -اد ح-ول م-ن-ح ›م-وع-ة «ب-ي إان سش-ب-ورتسش»

اإلعÓمية ،ومقرها الدوحة ،حقوق بث مونديا‹ 2026
و ،2030وهي تهم نفاها اŸعنيون.
أاوضشح اŸكتب ‘ حينه أان الششبهات تششمل «رششوة أافراد،
والحتيال( )...وتزوير مسشتند» ،مضشيفا «يششتبه بأان جÒوم
فالك قبل تقدÁات غ Òمسشتحقة من رجل أاعمال ‘
›ال ا◊ق- -وق ال- -ري -اضش -ي -ة ع -ل -ى صش -ل -ة Ãن -ح ا◊ق -وق
اإلع Ó-م-ي-ة Ÿون-دي-ال 2026،2022،2018و  2030لبعضش
الدول.
‘ أاعقاب هذا اإلعÓن ،كششفت الفيفا أايضشا أانه سشيفتح
–قيق بحق اÿليفي على خلفية هذه اŸسشأالة.
قال اÙامي فرانسشيسش ششباي Ôاألسشبوع اŸاضشي لوكالة
فرانسش برسش إان اÿليفي «رغب ‘ أان يتم السشتماع إاليه
سشريعا من قبل مكتب اŸدعي العام السشويسشري» ،مؤوكدا
أان م -وك -ل -ه ي-ن-ف-ي «ك-ل فسش-اد» ‘ ال-قضش-ي-ة ،و«سش-ي-ح-ت-ف-ظ
بإايضشاحاته» للقضشاء.

á°VÉjQ

الخميسس  26أاكتوبر  2017م
الموافق لـ  06صصفر 1439هـ

بودبوز يعود إا ¤اŸنافسسة مع فريقه ريال بيتيسض

ﬁـ ـ ـ ـ ـ ـرز وسسليمـ ـ ـ ـ ـ ـا Êيق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودان ليسسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÎ
إا ¤رب ـ ـ ـع نه ـ ـائي ك ـ ـأاسس الرابط ـ ـة ا’‚ليزي ـ ـة
سساهم الدوليان ا÷زائريان رياضض ﬁرز واسسÓم سسليما ‘ Êتأاهل ليسس Îسسيتي ا ¤ربع نهائي كأاسض الرابطة ال‚ليزية
بعد قيادتهما الفريق للفوز على ليدز يونايتد سسهرة اول امسض بثÓثة اهداف لهدف.

»°ù«ªM QÉªY
واصص - -ل ﬁرز ت - -وه - -ج- -ه خÓ- -ل
لخÒة م- -ن خÓ- -ل
اŸب - -اري- -ات ا أ
تسصجيل ثالث هدف له ‘ الثÓث
لخÒة لفريقه وهو ما
مباريات ا أ
ي -ؤوك -د ع -ودت -ه ال-ق-وي-ة ب-ع-د فÎة
الفراغ التي مّر بها بسصبب فشصله
‘ النتقال ا ¤فريق جديد.
ويبدو أان رحيل اŸدرب شصكسصبÒ
لث- -ر الي -ج -اب -ي ع -ل -ى
ك- -ان ل- -ه ا أ
مردود الفريق الذي سصجل نتائج
اي - -ج - -اب - -ي - -ة خÓ- -ل اŸب- -اري- -ات
اŸاضصية وهو ما يؤوكد أان قرار
الدارة ب -ال -ت -خ -ل -ي ع -ن خ-دم-ات
شصكسصب Òكان صصائبا.
وسص ّ-ج -ل ﬁرز ه-دف ف-ري-ق-ه ‘
لول ب -ع -د ع -م-ل ف-ردي
الشص -وط ا أ
له -داف
Óذه -ان ا أ
‡ي- -ز اع -اد ل  -أ
ال-ت-ي سص-ج-ل-ه-ا م-ع ال-ف-ري-ق خÓل
اŸوسص -م ال -ذي تّ-وج ف-ي-ه ال-ف-ري-ق
لول مرة ‘
بالدوري ال‚ليزي أ
تاريخه.
وسصيكون لهذا اŸسصتوى دفع كبÒ
ل Ó- -عب م - -ن اج - -ل ال - -ع- -ودة ا¤
مسص -ت -واه م -ع اŸن -ت-خب ال-وط-ن-ي
علما انه كان من الÓعب Úالذين
تعرضصوا لنتقادات كثÒة خÓل
ال -فÎة اŸاضص -ي -ة ب -ع -د ال -ن -ت -ائ-ج
السص-ل-ب-ي-ة ال-ت-ي حّ -ق-ق-ه-ا اŸنتخب

الوطني.
ك- -م- -ا ع -اد سص -ل -ي -م -اŸ Êع -ان -ق -ة
الشصباك من جديد بعد تسصجيله
لهدفا ‘ مباراة فريقه امام ليدز
يونايتد وهذا يؤوكد ان الÓعب
ج -اه -ز م -ن ال -ن -اح -ي -ت Úال -ف-ن-ي-ة

والبدنية Ÿوقعة نيجÒيا رغم انه
ل يدخل ضصمن اÿيارات الفنية
Ÿدرب فريقه ا÷ديد.
وك-ان سص-ل-ي-م-ا Êق-د ف-ق-د م-كانته
لسص -اسص -ي -ة ‘ ف -ري-ق-ه ،ح-يث ⁄
ا أ
ي -ك -ن اŸدرب السص -اب -ق شص-كسص-بÒ

يشص- -رك -ه ك -ثÒا وه -ذا م -ن خ Ó-ل
ت -فضص -ي -ل اŸه-اج-م ف-اردي ع-ل-ي-ه
لمر اسصتمر مع اŸدرب
ونفسس ا أ
ا÷ديد الذي Á ⁄نحه الفرصصة
خÓ- -ل اŸب- -اراة اŸاضص- -ي -ة ام -ام
سصوانزي سصيتي.
ومن اŸنتظر ان يكون سصليماÊ
لخ -ر م -ت -واج -دا ‘ ت-ربصس
ه -و ا آ
اŸن-ت-خب ق-ب-ل م-واج-ه-ة نيجÒيا
ب- -ع -د ان اسص -ت -ب -ع -د م -ن اŸب -اراة
لسصباب انضصباطية وهو
اŸاضصية أ
م -ا ج -ع -ل ا÷م -ي -ع ي -تسص -اءل ع-ن
ال- - -ب- - -دي- - -ل ‘ ظّ- - -ل اŸسص - -ت - -وى
اŸتواضصع الذي قدمه بلفوضصيل.
م- - -ن ج- - -ه- - -ت- - -ه خ - -اضس ال - -دو‹
ا÷زائ- - -ري ‘ صص- - -ف - -وف ن - -ادي
ب-ي-ت-يسس اشص-ب-ي-ل-ي-ة ري-اضس ب-ودب-وز
مواجهة فريقه أامام فريق قادشس
◊سص- -اب ال- -دور الـ 16م -ن ك-أاسس
اسصبانيا أاسصاسصيا وسصاهم ‘ تأاهل
لندلسس الذي فاز بثنائية
أابناء ا أ
ل- -ه- -دف واح -د ،وذلك ‘ غ -ي -اب
عيسصى ماندي الذي فضصل مدربه
اراحته.
وب -دوره ك-ان ل-ل-دو‹ ا÷زائ-ري
نبيل بن طالب دور مهم ‘ تأاهل
ف- -ري- -ق -ه شص -الك  04إا ¤ال- - -دور
اŸقبل من كأاسس أاŸانيا ،حيث
لح - -دى
ك - -ان ‡ررا ح - -اسص - -م - -ا إ
أاهداف فريقه الثÓثة (.)1 / 3

تسسوية رزنامة ا÷ولة ()٦

الرابطة تÈمج داربي اŸولودية وا’–اد ‘  ٧نوفمÈ

بر›ت اŸباراة اÙلية بÚ
مولودية ا÷زائر واإ–اد
ا÷زائر ليوم  7نوفمÈ
اŸقبل ◊سساب تسسوية
الرزنامة عن ا÷ولة
السسادسسة من الرابطة
الأو ¤موبيليسض ،حسسبما
اأعلنت عنه اأمسض الرابطة
اÎÙفة لكرة القدم دون
–ديد مكان وتوقيت
اإجراء اللقاء.
قالت الرابطة ‘ بيان مقتضصب
نشص- -رت- -ه Ãوق- -ع- -ه- -ا ال -رسص -م -ي:
«سصتلعب اŸباراة اŸتاأخرة عن
ا÷ول - -ة السص - -ادسص - -ة م - -ول- -ودي- -ة
ا÷زائر  -اإ–اد ا÷زائر يوم 7
نوفم.»2017 È
وكان من اŸقرر اأن يجرى هذا
ال -دارب -ي ي-وم  12اأك-ت-وبر تاريخ

ب- -ر›ة ب- -اق -ي ل -ق -اءات ا÷ول -ة
السص -ادسص -ة ل -ي -ت -م ت -اأج -ي -ل-ه ع-دة
مرات بسصبب عدم جاهزية اي
ملعب كب Òقادر على احتضصان
ال- -ل- -ق- -اء خصص- -وصص -ا  5جويلية
ب -ال -ع -اصص-م-ة ومصص-ط-ف-ى تشص-اك-ر
بالبليدة.
اآخ -ر الأن -ب-اء ت-ف-ي-د ب-ج-اه-زي-ة
اأرضص -ي -ة م-ل-عب  5ج-وي-ل-ية التي
ك- - -انت ﬁل اإصصÓ- - -ح- - -ات‡ ،ا
ي -ف -ت -ح ال -ب-اب ل-ل-راب-ط-ة ب›Èة
ال- -دارب -ي ال -ع -اصص -م -ي Ãل -عب 5
جويلية الأوŸبي.
بعد ا÷ولة الثامنة من البطولة
–تل مولودية ا÷زائر اŸرتبة
العاشصرة ‘ جدول الÎتيب العام
برصصيد  9نقاط ،فيما يتواجد
اإ–اد ا÷زائ - - -ر ‘ اŸرك- - -ز 12
لكن بثÓث مقابÓت موؤجلة.

برشسلونة يريد ضسّمه مقابل  ٨٠مليون اأورو

ليفربول يحّدد السسعر النهائي للتخلي عن كوتينيو
حّدد نادي ليفربول الإ‚ليزي
السسعر النهائي للتخلي عن لعبه
الÈازيلي فيليب كوتينيو خÓل
فÎة النتقالت الشستوية
اŸقبلة ،حسسب ما نقلته
اأمسض الأربعاء وسسائل
اإعÓم اإسسبانية.
وذكرت صصحيفة «موندو ديبورتيفو» أان
برشصلونة اسصتغل حفل جائزة أافضصل
لعب ‘ ال -ع -ا ⁄ل -ل-ت-واصص-ل م-ع ك-ي-ا
جورباك Úأاحد وكÓء أاعمال كوتينيو
ال-ذي أاك-د م-واف-ق-ة ل-ي-ف-رب-ول ع-ل-ى
رحيل الÓعب مقابل  150مليون
أاورو.
وأاوضص- -حت الصص -ح -ي -ف -ة ،أان
الÓعب يرغب ‘ النضصمام
إا ¤ب -رشص -ل-ون-ة ب-ع-د ت-راج-ع
مسصتوى فريقه ‘ الفÎة
لخÒة ،م - -ا ج - -ع- -ل- -ه
ا أ
يسص -ت -ق-ر ‘ اŸرك-ز
ال -ت -اسص -ع ‘ ج-دول

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

ل‚ل-ي-زي-ة
ت -رت -يب ال -ب-ط-ول-ة ا إ
برصصيد  13نقطة.
وكانت التقارير الصصحفية قد
أاكدت أان برشصلونة
سص-ي-ق-دم ع-رضص-ا
أاول-ي-ا ب-ق-ي-مة 80
م- - -ل - -ي - -ون أاورو،
لضص- -اف -ة إا¤
ب- -ا إ
 30م-ل-يون أاورو
ك- - - -م- - - -ت- - - -غÒات ك - - -م - - -ا أان
«البلوغرانا» ل Áانع زيادة
لق-ن-اع
ال -ع -رضس ب -ع -د ذلك إ
ليفربول بالتخلي عن النجم
الÈازيلي.
وكان فيليب كوتينيو قد طلب
م- -ن إادارة ل- -ي- -ف- -رب -ول السص -م -اح
برحيله خÓل اÒŸكاتو الصصيفي
اŸاضصي ليقدم برشصلونة أاك Ìمن
عرضس لكن مسصؤوو‹ «الريدز»
أاكدوا وقتها أان الÈازيلي ليسس
للبيع.

نفى وجود مشساكل بينه وب Úميسسي

مارادونا« :كريسستيانو رونالدو يسستحق
جـ ـ ـ ـ ـائزة أافضسـ ـ ـ ـل ’ع ـ ـب ‘ العـ ـ ـ ـ ـ ـا»⁄
ي - - -رى أاسص- - -ط- - -ورة ك- - -رة ال- - -ق- - -دم
األرج- -ن- -ت- -ي- -ن -ي -ة ،دي -ي -غ -و أارم -ان -دو
م-ارادون-ا ،أان الÈت-غ-ا‹ ك-ريسص-ت-ي-انو
رونالدو يسصتحق جائزة أافضصل لعب
‘ العا ⁄لعام  2017التي Áنحها
ال–اد الدو‹ لكرة القدم (فيفا).
ع- -ل -ى م -وق -ع -ه -ا اإلل -كÎو Êأامسس
األربعاء ،أاشصار مارادونا« :كريسصتيانو
يسص- -ت- -ح- -ق ا÷ائ- -زة ،ف- -ق- -د ت- -ف -وق
بأافضصلية بسصيطة على الباق.»Ú
ونفى مارادونا وجود أاي مشصكلة
بينه وب Úمواطنه لعب برشصلونة،
ل -ي -ون -ي -ل م-يسص-ي ،ق-ائ« :Ó-أان-ا أاح-ب-ه
كثÒا .كل ما يقال عن ليو وعني
›رد حكايات ليسصت حقيقية».
كما نشصر مارادونا صصورة له مع ميسصي على حسصابه بأاحد مواقع
التواصصل الجتماعي مصصحوبة بتعليق« :هذا أاحد أاسصعد أايام حياتي
م -ن -ذ أان ت -ركت م -ن -ت -خب األرج -ن -ت .Úل-ق-د ق-اب-لت رج ⁄ Ó-ي-نسس
ﬁادثاتي .أانا ﬁظوظ يا ميسصي».
وكان يÎدد أان هناك مشصكلة ب Úميسصي ومارادونا نظرا ألن األخÒ
كان قد صصّرح أاك Ìمن مرة بأان مواطنه ليسس أافضصل من كريسصتيانو،
كما أان ميسصي  ⁄يقم بدعوته ◊فل زفافه الذي أاقيم الصصيف
اŸاضصي.

العدد

17474

19

التحق بتدريبات الفريق بعد غيابه  23يوما

أانصسـ ـ ـ ـار الشسب ـ ـ ـ ـاب السسع ـ ـ ـودي يطـ ـالبـ ـ ـون
إادارة الفري ـ ـ ـ ـق بعـ ـ ـ ـدم معاقبـ ـ ـ ـة بلعم ـ ـ ـري
أاكدت تقارير اعÓمية
سسعودية بأان اŸدافع
ا÷زائري جمال بلعمري
قد وصسل ا ¤مطار
الرياضض الدو‹ صسبيحة
امسض بعد غياب طويل عن
تدريبات ناديه الشسباب
بسسبب الظروف الصسحية
لوالدته والتي أارغمته
على العودة ا ¤ا÷زائر.
ب- -ع -د وصص -ول ال Ó-عب ج -م -ال
بلعمري ا ¤الرياضس ،طالبت
ج- - -م- - -اه Òن- - -ادي الشص- - -ب - -اب
السص- -ع- -ودي م -ن إادارة ن -ادي -ه -ا
عدم معاقبته ‘ هذه الفÎة
ا◊رج- -ة م- -ن اŸوسص -م ،ح -يث
أاج-م-ع-وا ب-أان مصص-ل-ح-ة الفريق
ت - -ت - -ط - -لب ال - -غضس ع - -ن ه- -ذا
التصصرف بعد البداية الكارثية
ل -ه -ذا اŸوسص -م ،ح -يث ي -ح -ت -ل
الفريق.
اŸركز العاشصر بواقع  7نقاط
من  7مباريات ،ومن اŸنتظر
مشص- - -ارك- - -ة ال Ó- -عب ا◊صص - -ة
التدريبية لنهار اليوم –ضصÒا
Ÿب - -اراة ال - -ق- -ادم ضص- -د ن- -ادي
الفتح.
وك -ان خ-ال-د اŸع-ج-ل ،م-دي-ر
إادارة ك- - -رة ال - -ق - -دم ‘ ن - -ادي
الشصباب السصعودي قد اكد ‘
تصص -ري -ح -ات صص -ح -ف -ي-ة ،أان-ه-م
لول الذي
سصارعوا منذ اليوم ا أ
ب - -اشص - -روا ف - -ي - -ه م - -ه- -ام- -ه- -م،
بالتصصال باŸدافع ا÷زائري
ج -م -ال ب-ل-ع-م-ري ،ال-ذي أاك-م-ل
أاسص -ب -وع -ه ال -ث -الث ‘ ا÷زائ-ر
ب -ح-ج-ة م-رضس وال-دت-ه ،وق-ال:
«وعدنا با◊ضصور إا ¤الرياضس

اÿم - -يسس اŸاضص- -ي ع- -ل- -ى أان
ي -ف -ت -ح صص-ف-ح-ة ج-دي-دة ع-قب
لدارة ا÷دي - -دة
ت- - -ك - -ل - -ي - -ف ا إ
برئاسصة طÓل آال الشصيخ ،التي
عملت على حل مشصكلته».
وأاضص- -اف« :ف- -وج- -ئ- -ن- -ا ب- -ع- -دم
حضص - - -وره ‘ اŸوع- - -د ال- - -ذي
حّدده ،ومباشصرة تواصصلنا مع
وك -ي -ل أاع -م -ال -ه ال -ذي أاك -د أان
بلعمري أاكمل حجز الطÒان
اÿاصس ب- -ه ‘ رح -ل -ة ال -ع -ودة
للرياضس عن طريق تركيا ،لكن
هاتفه ظّل خارج التغطية ،قبل
أان ننجح ‘ التصصال به ليؤوكد
أان- -ه سص -ي -حضص -ر إا ¤ال -ري -اضس،

مسص -تشص-ه-دا بصص-ورة م-ن ح-ج-ز
لدارة سصتجلسس
الرحلة ،لكن ا إ
م- -ع- -ه ح- -ال وصص -ول -ه Ÿع -رف -ة
أاسص -ب-اب غ-ي-اب-ه ل-ت-قّ-رر ب-ع-ده-ا
معاقبته وفقا لÓئحة أاو قبول
”« :أازمة بلعمري
عذره» .وأا ّ
ÈŒن -ا ع -ل -ى رف -ع م -ل -ف -ه إا¤
ال–اد السصعودي لكرة القدم،
و÷ن - -ة الحÎاف م - -ط- -ال- -ب- -ة
بدورها بوضصع ال–اد الدو‹
لكرة القدم «فيفا» ‘ الصصورة
ك -إاج-راء ت-ق-ل-ي-دي ب-ع-د غ-ي-اب-ه
ع- -ل -ى م -دى  23ي-وم-ا ح-فظا
لي
◊ق -وق ال -ن -ادي و–سص -ب-ا أ
مشصكلة قد –دث مسصتقب.»Ó

لضسافة لوسسط اŸيدان
Ÿنح ا إ

زيدان يطالب إادارة الريال بضسم الفرنسسي ماكسسيم لوبيز
÷اأ نادي ريال مدريد الإسسبا ،Êاإ¤
خطة جديدة ،بالعتماد على ‚لي
مدرب الفريق ،الفرنسسي زين الدين
زيدان ،للفوز بهدف غرÁه
التقليدي ،برشسلونة ،خÓل الفÎة
اŸقبلة.
كشص - -فت صص - -ح - -ي - -ف- -ة «سص- -ب- -ورت»
ال -ك -ت -ال -ون-ي-ة ،أان زي-دان ،يسص-ع-ى
ÿط -ف م-اكسص-ي-م ل-وب-ي-ز ،لعب
وسصط مارسصيليا ،قبل أان ينضصم
لغرÁه برشصلونة ،وأانه بدأا ‘
اسصتخدام ‚ليه لوكا وإاينزو من
أاج -ل إاق -ن -اع ل -وب -ي -ز ب -الن -ت-ق-ال
للفريق اŸلكي.
واعتاد ‚لي زيدان على قضصاء العطلة
مع لوبيز ‘ مارسصيليا ،وهي اŸدينة
التي نشصأا فيها والدهم حتى سصن الـ
‡ ،15ا يعزز إامكانية التوصصل لتفاق
مع لوبيز.
ويرى زيدان أان الÓعب ذو الـ  19عاما،
سص -يضص -ي -ف ال -ك -ث Òل -تشص -ك-ي-ل-ة ال-ف-ري-ق
اŸل-ك-ي ،ول-ك-ن سص-ت-كمن
اŸشص -ك -ل -ة ‘ ازدح -ام
خ -ط ال -وسص -ط ل -دي -ه،
حيث Áتلك زيدان كًÓ

م -ن سص -ي -ب -اي -وسس ،ك -اسص-ي-مÒو ،ل-ي-ورن-ت-ي
وإايسص-ك-و ،وج-م-ي-ع-ه-م م-ازال-وا صص-غ-ار ‘
السصن ‘ ،ح Úأان فرصصته ‘ اŸشصاركة
مع برشصلونة سصتكون أاك Èبعد تخطي
إانيسصتا وراكيتيتشس وبوسصكيتسس سصن الـ .29
وÁتلك لوبيز أاغلب اŸواصصفات
ا÷سصدية والفنية التي يبحث
ع-ن-ه-ا ب-رشص-ل-ون-ة ،فطوله 167
سص -ن -ت -ي -م ،ÎوŸسص -ت -ه ل-ل-ك-رة
ت- -قÎب ك- -ثÒا م -ن تشص -ا‘
هÒن -ان -دي -ز ،ك -م -ا أان -ه
ي -ح -اف -ظ ع -ل -ى ال-ك-رة
ب - -جسص - -ده ب- -ام- -ت- -ي- -از،
لضصافة لتحركاته داخل اŸلعب،
با إ
وال- -ت- -ي Œع- -ل- -ه صص- -ف- -ق- -ة راب- -ح -ة
للبلوغرانا.
وتلقى مارسصيليا أاك Ìمن اسصتفسصار
حول موقف الÓعب داخل النادي
لضصافة لÈشصلونة سصأال
الفرنسصي ،فبا إ
روما وبروسصيا دور“وند عن موقف
الÓعب ‘ اŸسصتقبل.
ل Áر ل -وب -ي -ز ب -فÎة ج -ي -دة م -ن -ذ أان ق -ام
اŸدرب رودي غارسصيا بإاشصراكه ‘ ﬁور
الوسصط بسصبب قدراته البدنية‡ ،ا قيد
لقصصى ما لديه هذا اŸوسصم.
تقدÁه أ

بعد اŸسستوى اŸميز الذي قدمه مع نابو‹

سساري مرشسح Óÿفة كونتي ‘ تدريب تشسلسسي
اسس-ت-ق-ر ن-ادي تشس-ي-لسس-ي الإ‚ل-يزي ،على
خليفة الإيطا‹ اأنطونيو كونتي ،اŸدير
ال-ف-ن-ي ل-ل-ب-ل-وز ،ال-ق-ريب م-ن ال-رح-ي-ل
ع- -ن «سس- -ت- -ام- -ف- -ورد ب -ري -دج» ،ب -ع -د
ال -ب -داي -ة السس-ي-ئ-ة ل-ل-ف-ري-ق ،خÓ-ل
اŸوسسم ا÷اري.
ذك- -رت صص- -ح -ي -ف -ة «دي -ل -ي اكسصÈسس» أان
تشص -ي -لسص -ي ي -رغب ‘ ال -ت-ع-اق-د م-ع
ماوريسصيو سصاري ،مدرب نادي
لي -ط -ا‹ ،ل -ي -ك -ون
ن- -اب- -و‹ ا إ
خليفة أانطونيو كونتي ،بعد
اŸسص- -ت- -وى ا÷ي- -د ال -ذي
ظ - -ه- -ر ع- -ل- -ي- -ه ف- -ري- -ق
ا÷نوب ‘ الكالتشصيو.
وأاوضص-حت الصص-ح-ي-فة،
أان الشص - -رط ا÷زائ - -ي
ل- -فسص -خ ع -ق -د سص -اري،
يصص - - - - -ل إا 6.7 ¤م-ل-ي-ون ج-ن-يه

إاسصÎليني ،كما سصيعرضس عليه البلوز راتًبا سصنوًيا
يصص- - - - - - - - - - - - -ل إا 10 ¤مÓ- -ي ÚإاسصÎل- -ي- -ن- -ي.
وخسص-ر تشص-ي-لسص-ي  3م -ب-اري-ات ‘  8جولت،
وهي أاسصوأا بداية للبلوز منذ  ،2003وهو
لمر الذي قد ل يعجب رئيسس النادي،
ا أ
خاصصة أاّنه أاقال الÈتغا‹ جوزيه مورينيو،
لسصبق ،بعد خسصارته لـ 4
مدرب الفريق ا أ
مباريات قبل حلول أاعياد اŸيÓد موسصم
.2016
2015
وت- -واج- -د ك- -ارل- -و أانشص- -ي- -ل- -وت- -ي،
اŸدرب السص- - -اب- - -ق ل- - -ب- - -اي - -رن
م- -ي- -ون- -ي -خ« ‘ ،سص -ت -ام -ف -ورد
ب- -ري- -دج» Ÿت -اب -ع -ة م -ب -اراة
تشصيلسصي وروما ‘ دوري
لب- - -ط- - -ال‡ ،ا اع - -تÈه
ا أ
ال -ب -عضس ،م -ؤوشص ً-را ع -ل -ى
قرب تدريبه للبلوز خلًفا
لكونتي.

إلفجر٠5.٣٦...............:
موإقيت إلظهر١٢.٣٢...............:
إلعصصر١5.٣٣...............:
إلصصÓة إلمغرب١٧.5٧...............:
إلعشصـاء١٩.٢٧.................:
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^  ٢٦أإكتوبر  : ١٨٣٧ع « Úفا‹  » vallé -حاكما
عاما للجزإئر بعد موت إ÷Ôإل « دإمرمون ».
^  ٢٦أإكتوبر  : ١٩4٧فازت حركة إنتصصار
إ◊ريات إلدÁقرإطية ‘ إ’إنتخابات إلبلدية
’دإرة إلفرنسصية.
رغم إلتزوير إلفاضصح من طرف إ إ

إلخميسش  ٠٦صصفر  ١4٣٩هـ إلموإفق لـ  ٢٦إكتوبر  ٢٠١٧م

إلطقــسش إŸنتظـــر إليـــوم و إلغــــد

عنابة
عنابة
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مواصصلة ا÷هد لتكييف قدرات ا÷يشش الوطني الشصعبي مع التحديات

مشصهود له بالعظمة وبالهيبة وإ÷لل ورفعة إلشصأان،
فهو ليسش ›موعة متلحقة من إألحدإث إلعادية،
بل هو صصنيع معجز ونادر إ◊دوثŒ ،سصدت فيه
شص -خصص -ي -ة إإلنسص -ان إ÷زإئ -ري ب -ك -اف -ة خصص-ائصص-ه-ا
و‡يزإتها ،و–ددت من خلله شصروط إكتسصاب هذه
إلشصخصصية ،إلتي يبقى عمادها إألسصاسصي هو إلصصدق
مع إلذإت وإلوطن ،ثم مع إلله أإول وأإخÒإ.
ف -ت -ل -ك -م ه -ي إŸوإصص -ف-ات إلسص-ام-ي-ة وإل-ن-ب-ي-ل-ة إل-ت-ي
إسصتطاع بفضصلها أإسصلفكم أإن يقهروإ أإطغى أإنوإع
إإلسصتعمار إلذي عرفته إلبشصرية ‘ عصصرنا إ◊ا‹،
وأإن يضصعوإ ب Úأإيدي أإبناء إ÷زإئر جيل بعد جيل،
كل هذإ إلرصصيد إلقيمي وإŸعنوي ،إلذي بقدر ما
يبعث على إلعتزإز وإلفتخار فهو جدير بأان يكون
أإسصوة وقدوة.
وتلكم هي إلغاية إلكÈى إلتي أإسصعى إإ– ¤قيقها من
خلل إŸدإومة على إلتذك Òبتاريخنا إلوطني ،فمن
سصار على درب هؤولء ،وتعلم من Œاربهم ،ونهل من
م-ع-ي-ن-ه-م ،ل-ن ي-خ-يب أإب-دإ وك-ي-ف ي-خ-يب م-ن إق-ت-دى
بالقدوة وتأاسّصى باألسصوة وذلكم هو إلزإد إŸعنوي

إلذي يتع Úعلى كافة إألفرإد إلعسصكري Úأإن يصصنعوإ
منه ›دهم إŸهني وإلعملي وإلسصلوكي وإألخلق
وأإن يصص -ق -ل -وإ ب -وإسص -ط -ت -ه م -وإه -ب -ه -م وي-نّ-م-وإ عÈه
رصصيدهم إŸعر‘».
إلفريق أإكد على أإن إ÷يشش إلوطني إلشصعبي ،ووفقا
للرؤوية إلسصديدة لفخامة إلسصيد رئيسش إ÷مهورية،
إلقائد إألعلى للقوإت إŸسصلحة وزير إلدفاع إلوطني،
يعمل دوما على تكييف قدرإته وإإمكاناته مع كل
إل -ت -ح -دي -ات وإıاط -ر وإل -ت -ه -دي -دإت إÙت -م -ل-ة.
ف-ان-ط-لق-ا م-ن ه-ذإ إŸب-دأإ إل-وط-ن-ي إل-ث-ابت ،ف-إانكم
تعلمون جيدإ ،أإن هاجسصنا إألوحد كقيادة عليا ،إلذي
نسصعى ﬂلصص Úإإ ¤إلوفاء Ãتطلباته ،وفقا للرؤوية
إلسصديدة لفخامة رئيسش إ÷مهورية ،إلقائد إألعلى
للقوإت إŸسصلحة ،وزير إلدفاع إلوطني ،هو موإصصلة
جهد تكييف قدرإت إ÷يشش إلوطني إلشصعبي ،مع ما
نسصتشصعره من –ديات وﬂاطر وتهديدإت ﬁتملة،
ق -د ي -ف-ك-ر أإصص-ح-اب-ه-ا› ،رد إل-ت-ف-ك ‘ ،ÒإŸسص-اسش
بأامن إ÷زإئر وإسصتقرإرها ‘ ،إ◊اضصر وإŸسصتقبل،
و–ق -ي -ق -ا ل -ه -ذه إأله -دإف إلسص -ام -ي -ة ،ف-إان-ن-ا ن-ع-تÈ
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إلثمن  ١٠دج

‘ ثالث يوم من زيارته إ« ¤ن.ع »4.بورقلة إلفريق ڤايد صصالح:

«إلشصعب» خصصصش إلفريق أإحمد ڤايد صصالح
ن- -ائب وزي- -ر إل -دف -اع إل -وط -ن -ي رئ -يسش أإرك -ان
إ÷يشش إل -وط -ن-ي إلشص-ع-ب-ي ،إل-ي-وم إل-ث-الث م-ن
زي -ارت -ه إ ¤إل -ن -اح -ي -ة إل -عسص-ك-ري-ة إل-رإب-ع-ة،
ل -ت -ف -ق -د ب -عضش وح -دإت إل -ق -ط -اع إل -عسص -ك-ري
’غ- -وإط .وك -انت إل -ب -دإي -ة م -ن إل -ق -اع -دة
ب- -ا أ
’غ-وإط ،وب-ع-د م-رإسص-م إ’سص-تقبال
إ÷وي-ة ب-ا أ
ت -اب -ع إل -ف -ري -ق ع-رضص-ا ق-دم-ه ق-ائ-د إل-ق-اع-دة،
ليتفقد ﬂتلف مرإفقها.
ب-ع-ده-ا وÃدرسص-ة أإشص-ب-ال إألم-ة ب-األغ-وإط ،إسص-ت-م-ع
إل-ف-ري-ق إإ ¤ع-رضش ق-دم-ه ق-ائ-د إŸدرسص-ة ،ل-ي-ت-ف-قد
ﬂتلف إŸرإفق إلبيدإغوجية وإإلدإرية وإلرياضصية.
للعلم فإان هذه إŸدرسصة ﬂصصصصة للتعليم إŸتوسصط،
سصعتها  800مقعد بيدإغوجي ،تضصمن ،على غرإر
مدإرسش أإشصبال إألمة إألخرى ،تعليما رفيع إŸسصتوى
وت -ت -وإف -ر ع -ل -ى ج -م-ي-ع إŸرإف-ق وإل-وسص-ائ-ل إŸادي-ة
وإل-بشص-ري-ة وإل-ب-ي-دإغ-وج-ي-ة إ◊دي-ث-ة ،كمخابر إلعلوم
إلتطبيقية وإلتكنولوجية وقاعات إلتعليم Ãسصاعدة
إ◊اسصوب وﬂابر إللغات إ◊ية وقاعات إألنÎنت
ومدرجات ومكتبات ومرإفق إلرياضصة وإلÎفيه.
إإثر ذلك قام إلفريق رفقة إللوإء عبد إلرزإق إلشصريف
ق-ائ-د إل-ن-اح-ي-ة إل-عسص-ك-ري-ة إل-رإب-ع-ة ،ب-ت-دشص ÚإŸق-ر
إ÷ديد للقطاع إلعسصكري باألغوإط وتسصميته باسصم
إلشصهيد أإحمد شصطة ،وذلك بحضصور أإفرإد من عائلة
إلشصهيد إلذين ” تكرÁهم من قبل إلفريق.
وب-اŸدرسص-ة إل-ت-ط-ب-ي-ق-ي-ة ل-ل-دف-اع إŸضصاد للطائرإت
وب-ع-د م-ت-اب-ع-ة ع-رضش ق-دم-ه ق-ائ-د إŸدرسص-ة وت-فقد
ﬂت-ل-ف م-رإف-ق-ه-ا ،إل-ت-ق-ى إل-ف-ري-ق بإاطارإت وأإفرإد
وحدإت موقع إألغوإط ،أإين أإلقى كلمة توجيهية بثت
إإ ¤جميع إلوحدإت ع Èتقنية إلتحاضصر عن بعد،
ذكر فيها Ãآاثر إلثورة إلتحريرية إŸباركة إلتي “كن
م -ف -ج -روه -ا وصص -ان-ع-وه-ا م-ن ق-ه-ر أإع-ت-ى إسص-ت-ع-م-ار
إسصتيطا Êعرفه إلعصصر إ◊ديث ،حيث قال« :إإن
تاريخ بلدكم إ÷زإئر ،وبل فخر ،هو إإ‚از وطني
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جازم Úبأان إإل‚ازإت إلكÈى إلتي ” –قيقها على
أإك Ìمن صصعيد ،هي كفيلة بأان Œعل قوإتنا إŸسصلحة
‘ مسصتوى إŸسصؤووليات إلعظيمة إŸوضصوعة على
عاتقها.
إإننا ل نفاخر Ãا –قق من إإ‚ازإت ميدإنية على
مسصتوى إ÷يشش إلوطني إلشصعبي بكافة مكوناته ،ل
ي -ن -ك-ره-ا إإل ح-اسص-د ،ول ي-ت-ج-اه-ل-ه-ا إإل ج-اح-د ،ول
يحجبها إإل مكابر ،ألننا نعت Èذلك وإجبا وطنيا
خ- -الصش إل- -ن- -ي- -ة ،وصص- -ادق إل -ع -ه -د وإل -قصص -د ،أإم -له
وسصيبقى ،إإن شصاء إلله تعاÁ ،¤ليه علينا إللتزإم
بأادإء هذإ إلوإجب إلوطني ،وحبنا إıلصش لوطننا
وتفانينا إلشصديد ‘ إلعمل من أإجل مصصلحته إلعليا،
وإإنني كثÒإ ما أإشصدد إلقول وأإلح كثÒإ على إلعمل
كقيمة وكنهج حياة وكوتÒة متوإصصلة ومنتظمة ،هذه
إلقيمة إلتي جعلنا منها ‘ إ÷يشش إلوطني إلشصعبي،
سص-ل-ي-ل ج-يشش إل-ت-ح-ري-ر إل-وط-ن-ي ،إŸصصدر إألسصاسصي
للمكاسصب إلعديدة وإلنوعية إÙققة ،بفضصل إلله
تعا ¤وعونه ،ثم بفضصل تضصافر جهود إ÷ميع ،كّل ‘
موقع عمله وحدود صصلحياته».
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قامت بها مفارز إ÷يشش
‘ عدة و’يات

تدمﬂ 11 Òبأا
لإلرهابيÚ
وضصبط ﬂدرات
«إلشص - - -عب» ‘ إإط -ار م -ك -اف -ح -ة إإلره -اب

وم-وإصص-ل-ة ل-ل-ع-م-ل-ي-ات إل-تي تنفذها وحدإتنا
بكل من جيجل وباتنة ،كشصفت ودمرت مفارز
ل -ل-ج-يشش إل-وط-ن-ي إلشص-ع-ب-ي ،ي-وم  24أإكتوبر
لره-اب-يÚ
 ،2017أإح - -د عشص- -ر (ﬂ )11ب -أا ل -إ
–وي قنبلة تقليدية إلصصنع ومعدإت تفجÒ
وأإلبسصة وأإفرشصة وكميات معتÈة من إŸوإد
إل- -غ- -ذإئ- -ي- -ة .و‘ إإط- -ار ﬁارب -ة إل -ت -ه -ريب
وإ÷رÁة إŸنظمة ،أإوقفت مفرزة للجيشش
إلوطني إلشصعبي وعناصصر إلدرك إلوطني،
ب -ال-ت-نسص-ي-ق م-ع مصص-ال-ح إ÷م-ارك ،ب-ك-ل م-ن
إألغوإط/ن.ع ،4.ت -ي-ارت وت-ل-مسص-ان/ن.ع،2.
(Œ )05ار ﬂدرإت وضص- - - -ب- - - -ط - - -وإ ()88,5
كيلوغرإما من إلكيف إŸعالج و( )574قرصش
مهلوسش و( )04سصيارإت سصياحية.
‘ سص -ي -اق م -تصص -ل ،أإوق-فت م-ف-ارز ل-ل-ج-يشش
إل -وط -ن -ي إلشص -ع -ب -ي ب-ت-مÔإسصت ،ب-رج ب-اج-ي
ﬂت- -ار وع Úق- -زإم/ن.ع )07 ( ،6.م -ه-ربÚ
وحجزت ( )6,5قناط Òمن إŸوإد إلغذإئية
و( )860ل Îمن زيت إŸائدة و( )540ل Îمن
إلوقود ومعدإت تنقيب عن إلذهب ،فيما ”
ضص - -ب - -ط ( )4677وح- - - -دة م- - - -ن ﬂت - - -ل - - -ف
إŸشصروبات و( )3500علبة من إلسصجائر بكل
من إألغوإط وبسصكرة/ن.ع.4.
م -ن ج -ه -ة أإخ -رى ،أإح -ب -ط ع -ن-اصص-ر إل-درك
إل-وط-ن-ي بوهرإن/ن.عﬁ 2.اولت ه -ج-رة
غ Òشصرعية لـ( )12شصخصصا ،فيما ” توقيف
( )50م -ه -اج -رإ غ Òشص -رع -ي م -ن ج -نسص-ي-ات
ﬂت-ل-ف-ة ب-ك-ل م-ن ت-ل-مسص-ان وغ-ل-يزإن وأإدرإر
وورقلة.

