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اسستعرضس مقاربة ا÷زائر ‘ مواجهة ظاهرتي الهجرة غ Òالشسرعية و اللجوء
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لول مرة
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الن ـدوة الدوليـة الـ  6حـول حـق الشسعـب الصسحـراوي ‘ تقري ـر مصسـ ـÒه األسسب ـ ـوع القـ ـ ـادم
^ حشس ـ ـ ـ ـد الـ ـ ـ ـ ـ ـدعم الـ ـ ـ ـ ـدو‹ و Œـ ـ ـ ـر Ëالحتـ ـ ـ ـ ـÓل وفتـ ـ ـ ـح ملـ ـ ـ ـف حق ـ ـ ـ ـ ـوق النسس ـ ـ ـ ـ ـ ـان

بسصبـب انسصداد قنـوات صصـرف
اŸيــــاه وهبــــوب الريـــــــــــاح

طـ ـ ـ ـ ـوارئ عاشستهـ ـ ـ ـا
ا Ÿـ ـدن والفيضسانات
تكشسـ ـ ـف العي ـ ـ ـ ـوب
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لعÓمية السصورية انتصصار سصليمان ضصيفة«الشصعب»:
الشصاعرة وا إ

ا◊رب علينا  ⁄ت ـوقف
ا◊يـ ـاة الثقافي ـ ـ ـة يومـ ـ ـ ـ ـا

@األطفال والكيمياوي ّﬁركا الّتأاث Òعلى الّرأاي العام

وكالة التشصغيل اÙلية بعزابة أا‰وذج لطالبي العمل

خرج ـات ميداني ـ ـة للمؤوسسسسـ ـ ـات
إلحصسـ ـاء العـ ـروضس اŸطروح ـ ـة

^ تنصسيب  1803عامل ‘ ورشسات مفتوحة

صصـــ3
0ـ
٩ـــ0ـ

اسص

تط

Óع

1ــ
3ــــ
1ـــ-ــــ
٢ــــ
1ـــ-ــــ
1ــــ
صصــ

صصـــ3
0ـ
٥ـــ0ـ

@ الطاقة

تعدي ـ ـ ـل قانـ ـ ـ ـ ـون
اÙروقات وتسسليم
النسسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخ األو¤
للمشسروع ‘ جويلية
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مــــن اŸنتظـــر أان يتحــــّول إا ¤قطب سصياحي واقتصصادي واعد

سسـ ـ ـ ـ ـ ـد بني هـ ـ ـ ـارون زهـ ـ ـرة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـري
ا÷زائري ومفخرة عاصسمة اŸياه ميلة
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ا’ثن ٢٦ Úمارسس  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٠٨رجب  ١٤٣٩هـ

زيتو ‘ Êبشضار

حسضبلوي ‘ ميلة
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العدد
يشس - -رف وزي - -ر اÛاه - -دي - -ن ال- -ط- -يب
زي - -ت- -و ،Êال- -ي- -وم وغ- -دا ،ع- -ل- -ى إاح- -ي- -اء
ال-ذكرى  58لسس-تشس-ه-اد البطل Úالعقيد
لطفي والرائد فراج.

...ويشضرف على إاحياء ذكرى
الشضهيدين عمÒوشس وسضي ا◊واسس
يقوم وزير اÛاهدين ،يوم  28مارسس
ا÷اري ،ب- -زي- -ارة إا ¤ولي- -ة اŸسس- -ي- -ل- -ة،
Óشس- -راف ع- -ل -ى الح -ت -ف -الت اıل -دة
ل - -إ
لذكرى الشسهيدين العقيدين عمÒوشس
وسسي ا◊واسس.

17602

ڤايد صضالح يÎأاسس ملتقى حول العقيدة
العسضكرية لثورة نوفم١٩٥4È

يقوم وزير الصسحة والسسكان وإاصسÓح
اŸسس-تشس-ف-ي-ات ﬂت-ار حسس-بÓ-وي ،ال-يوم،
بزيارة عمل وتفقد إا ¤ولية ميلة.

زرواطي تفتتح الصضالون
الدو‹ األول للبيئة
والطاقات اŸتجددة

يÎأاسس الفريق أاحمد ڤايد صسالح نائب وزير الدفاع
الوطني رئيسس أاركان ا÷يشس الوطني الشسعبي ،اليوم،
ملتقى حول موضسوع» العقيدة العسسكرية لثورة نوفمÈ
 ،1954وذلك ب -ال -ن -ادي ال-وط-ن-ي ل-ل-ج-يشس ب-ب-ن-ي مسس-وسس،
لسساتذة الباحث.Ú
ينشسطه ›موعة من ا أ

طمار ‘ الوادي
اللقاء ا÷ماعي اŸوسضع رقم 246
ينظم اŸتحف الوطني للمجاهد ،اليوم ،بالتنسسيق مع مديريات اÛاهدين واŸتاحف ا÷هوية ،اللقاء ا÷ماعي اŸوسسع رقم ،246
لذهان صسور
Ãقر قسسمة اÛاهدين بواد السسمار ،على السساعة  10:00صسباحا ،وقد خصسصس هذا اللقاء Ÿوضسوع شسهادات تعيد إا ¤ا أ
لعمال الفدائية خÓل الثورة التحريرية.
ومشساهد اŸعارك والكمائن وا أ

اŸتحف الوطني للمجاهد ينظم ندوة تاريخية

ينظم اŸتحف الوطني للمجاهد ،غدا ،وÃناسسبة إاحياء الذكرى  58لسستشسهاد البطل الرمز دغ Úبن علي اŸدعو «لطفي»Ã ،قره،
لمانة الولئية للمجاهدين بولية ا÷زائر ،ندوة تاريخية حول اŸسسار النضسا‹ وا÷هادي للشسهيد.
وبالتعاون مع ا أ

يقوم وزير السسكن والعمران واŸدينة
ع- -ب- -د ال- -وح -ي -د ط -م -ار ،ال -ي -وم ،ب -زي -ارة
ميدانية إا ¤ولية الوادي.

ﬁمد عيسضى
‘ غليزان

الدو‹ ألنظمة
افتتاح الصضالون ة وضضد ا◊رائق
ن وحماية البيئ
ي-ئ-ة وضس-د
األم
لم-ن وح-م-اي-ة ال-ب -ز ال-دو‹
م-ة ا أ
رك

لن-ظ-
دو‹ أ
ح ال-ي-وم الصس-ال-ون ال -ل -ع-اشس-رة و
السس -اع -ة ا
ي -ف -ت-ت -ذلك ع -ل -ى
◊رائ -ق ،و
ا
مؤو“رات.
لل

ال-نصس-ف ص

طني لفيدرالية

اŸؤو“ر الو

س-ب-اح-ا ،ب-اŸ

موزعي ا◊ليب

اء ال–اد
ت ل-و
◊ل-يب اŸنضس-وي-ة –  ،م-ؤو“ره-ا
زع-ي ا
ال-ي-وم
ت -ع -ق -د ف-درال-ي-ة م-و ف -ي Úا÷زائ -ري ،Úن مهيدي،
ج -ار وا◊ر
د العربي ب
ال -ع -ام ل -ل -ت  ،وذلك Ãقر ال–ا  09صسباحا.
ي
سساعة :30
الوطن تداء من ال
اب

دوفيلبان يحاضضر
باŸدرسضة ا÷زائرية
العليا لألعمال
ب- - -دع- - -وة م- - -ن السس- - -ف - -ارة
ال -ف-رنسس-ي-ة ب-ا÷زائ-ر ،ي-ل-ق-ي
لسس- - - -ب- - - -ق
لول ا أ
ال- - - -وزي- - - -ر ا أ
دوم- - -ي- - -ن- - -يك دوف - -ي - -ل - -ب - -ان،
ﬁاضس -رة ب -ع -ن-وان «Ÿصس-ا◊ة
الصسامت :Úأاعطوا الكلمة للسسÓم» ،غدا الثÓثاء ،على
السس -اع -ة  17:00مسس -اء ،ب -اŸدرسس -ة ال -ع -ل-ي-ا ا÷زائ-ري-ة
Óعمال بالصسنوبر البحري.
ل أ

اسضتقبال وفد ال–اد العربي
للعمل التطوعي
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الطبعة السضابعة للمسضاب
قة الوطنية للرياضضة اŸكيفة ألعوان ا◊ماية
ت-ن-ظ-م اŸدي-ري-ة ال-ع-ا

م-ة ل-ل-ح-م-اي-ة اŸدن
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ي- - -ق- - -وم وزي- - -ر الشس - -ؤوون ال - -دي - -ن - -ي - -ة
لوق-اف ﬁم-د ع-يسس-ى ،ال-ي-وم ،بزيارة
وا أ
ع - -م - -ل وت - -ف - -ق - -د إا ¤ولي - -ة غ- -ل- -ي- -زان،
Óشس-راف ع-ل-ى اف-ت-ت-اح ف-ع-ال-ي-ات اŸلتقى
ل -إ
الدو‹ السسادسس حول الÎبية الروحية
ودوره -ا ‘ ت -ع-زي-ز السس-ل-م ،وذلك ب-ق-اع-ة
دار ال-ث-ق-اف-ة ا÷دي-دة Ãدي-ن-ة غ-ليزان،
كما سسيقوم الوزير بزيارة اŸسسجد القطب
للولية.

اŸؤو“ر األول ◊زب النصضر الوطني

يع
قد حزب النصسر الوطني ،يوم
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اŸؤو“ر الدو‹ حول تدريس

س الÎبية اإلسضلمية ‘ اŸؤوسضسضات الرسضمية

ي -ن -ظ -م اÛلسس ا إ
لسسÓ-م-ي ا أ
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يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

التحرير

التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسس(021) 60.67.93 :

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

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

(021) 60.70.40

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

تشس- -رف وزي- -رة ال- -ب- -ي- -ئ -ة وال -ط -اق -ات
اŸت- -ج- -ددة ف- -اط -م -ة ال -زه -راء زرواط -ي،
ال -ي -وم ،ع -ل -ى اف -ت -ت -اح الصس -ال -ون ال-دو‹
لول للبيئة والطاقات اŸتجددة والذي
ا أ
ي-ق-ام ب-قصس-ر اŸع-ارضس الصس-ن-وب-ر ال-ب-ح-ري
«صسافاكسس» ،على السساعة  10:00صسباحا،
ب - - - -حضس - - - -ور وزراء وسس - - - -ف - - - -راء ون- - - -واب
وجمعيات.

الذكرى األو ¤لنطلق
الÈنامج اإلذاعي «السضليل»

لو ¤لن -ط Ó-ق
Ãن- -اسس- -ب -ة ال -ذك -رى ا أ
لذاعي النصسف شسهري «السسليل» اŸعد بالشسراكة ب Úوزارة
الÈنامج ا إ
لو ،¤غ-دا،
لذاع-ة ا÷زائ-ري-ة ،ت-ن-ظ-م ال-ق-ن-اة ا أ
ال -دف -اع ال -وط -ن -ي وا إ
لذاعي ،حيث
احتفالية على اŸباشسر يتم خÓلها تقييم سسنة من البث ا إ
لذاعة
سسيتم التطرق إا ¤التعاون القائم ب Úوزارة الدفاع الوطني وا إ
ا÷زائرية ‘ ›ال تطوير التصسال اÿارجي للمؤوسسسسة العسسكرية،
وذلك من السساعة الرابعة مسساء إا ¤غاية السساعة اÿامسسة مسساء.

ندوة وطنية حول دور الثوابت الوطنية ‘ تعزيز
وحدة األمة
لك -ادÁي -ة ا÷زائ -ري -ة ل -ل -م -واط-ن-ة ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع اÛلسس
ت -ن -ظ -م ا أ
لع-ل-ى ل-ل-غ-ة ال-ع-ربية واÙافظة السسامية
لع-ل-ى واÛلسس ا أ
لسسÓ-م-ي ا أ
ا إ
Óمازيغية ،ندوة وطنية حول دور الثوابت الوطنية ‘ تعزيز وحدة
ل أ
لم- -ة ،وذلك ي- -وم السس- -بت  31م-ارسس ا÷اري ،ع-ل-ى السس-اع-ة ال-ت-اسس-ع-ة
ا أ
والنصسف صسباحا ،بدار الثقافة مولود معمري بتيزي وزو.

الدورة العادية للمجلسس الشضعبي الولئي
تسستعرضس أاشسغال الدورة العادية للمجلسس الشسعبي الولئي ،حصسيلة
لربعاء  28مارسس
النشساط السسنوي لولية ا÷زائر لـ ،2017وذلك يوم ا أ
ا÷اري ،ع- -ل- -ى السس- -اع- -ة ال- -ت- -اسس -ع -ة وال -نصس -ف صس -ب -اح -ا ،ب -ق -اع -ة
الجتماعات لولية ا÷زائر

إلع ـلناتكـم اتصضل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسض ـ ـم التجـ ـ ـاري :السضرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لشسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 1شسارع باسستور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

وسسسسات التالية:الوسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

ا’ثن 26 Úمارسس  2018م
المؤافق لـ  08رجب  1439هـ

»æWh
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Ãناسشبة العيد الوطني لبÓده

03

رئيسص ا÷مهورية يهنىء نظÒه اليوناÊ
بعث رئيسس ا÷مهورية ,عبد
العزيز بوتفليقة ,برقية تهنئة
اإ ¤ن - - - - - -ظÒه ال- - - - - -ي- - - - - -ون- - - - - -ا,Ê
ب- -روك- -وب- -ي- -وسس ب -اف -ل -وب -ول -وسس,
Ãناسشبه احتفال بÓده بعيدها
الوطني ,اأكد له فيها رغبته ‘
ت- -وط -ي -د الأواصش -ر ال -ت -ي ت -رب -ط
البلدين و الششعب.Ú

ترأاسس الوفد الŸÈا ÊاŸششÎك فيما ب ÚالغرفتÚ

بن صشالح يششارك ‘ افتتاح ا÷معية  138ل–Óاد الŸÈا Êالدو‹
ششارك عبد القادر بن صشالح ،رئيسس ›لسس
لم - -ة ،أامسس ،ب - -اŸرك - -ز ال - -دو‹ ل - -ل - -م - -ؤو“رات
ا أ
Ãدي-ن-ة ج-ن-ي-ف السش-ويسش-ري-ة ‘ اف-ت-ت-اح أاششغال
ا÷م-ع-ي-ة العامة  138ل –Ó-اد الŸÈا Êال-دو‹
ال -ذي ع -رف اج -ت -م -اع ال-ل-ج-ن-ة اŸدي-رة ل–Ó-اد
ب -رئ -اسش -ة غ -اب -ري -ي  Ó-ك -وي -ف-اسس ب-ارون ،رئ-يسش-ة
ال–اد الŸÈا Êالدو‹  ،كما ترأاسس عبد القادر
بن صشالح ،أاول أامسس ، ،الوفد الŸÈا ÊاŸششÎك
ف -ي -م -ا ب Úال -غ -رف -ت ،Úال -ذي شش-ارك ‘ اج-ت-م-اع
لفريقية.
اÛموعة ا÷يو-سشياسشية ا إ
ا’جتماع الذي ترأاسشه صشديق ششهاب ،بصشفته رئيسشا
للمجمؤعة ،خصشصس لدراسشة جدول اأ’عمال اŸدرج ‘
أاششغال ا÷معية العامة  138لل–اد الŸÈا Êالدو‹ و
ك -ذا الÎشش -ي -ح -ات ‘ اŸن -اصشب الشش -اغ -رة ‘ ال-ل-ج-ان
الدائمة والتي للمجمؤعة.

رئيسس ›لسس اأ’مة تراسس أايضشا الؤفد اŸششارك
‘ اجتماع اÛمؤعة ا÷يؤ-سشياسشية العربية ،وهؤ يعد
اجتماعا تنسشيقيا حؤل اŸؤاقف الؤاجب اتخاذها Œاه
النقاط اŸدرجة ‘ جدول ا’عمال ا÷معية العامة
خاصشة تلك اŸتعلقة بالتعديلت اŸقÎحة على اللؤائح
النافذة والنظام الداخلي لل–اد الŸÈا Êالدو‹.
و” ال -تشش -اور ح -ؤل ال -ب -ن-ؤد ا’سش-ت-ع-ج-ال-ي-ة اŸقÎح
ادراجها ‘ جدول اعمال ا÷معية العامة واŸتعلقة
بالؤضشع القانؤ Êوالتاريخي Ÿدينة القدسس و تداعيات
اع -لن ا’دارة ا’م -ري-ك-ي-ة ن-ق-ل سش-ف-ارت-ه-ا ا ¤ال-ق-دسس
الششريف .الؤفد الŸÈا Êا÷زائري ششارك كذلك ‘
اج-ت-م-اع اÛم-ؤع-ة ا÷ي-ؤ-سش-ي-اسش-ي-ة لŸÈانات الدول
ا’عضشاء ‘ منظمة اŸؤؤ“ر ا’سشلمي الذي تناول
ب -ال -ن -ق-اشس ال-ب-ن-د ا’سش-ت-ع-ج-ال-ي-ة ال-ت-ي ت-خصس ال-قضش-ي-ة
الفلسشطينية.

و يؤوكد تعاونها مع كافة آاليات حقوق اإ’نسشان واضشطÓعها بجميع التزاماتها
الشش -عب /أاك -د ع -ب -د ال -ق -ادر ب -ن صش-ال-ح رئ-يسس
لم- - -ة  ،أامسس ،أام- - -ام ا÷م- - -ع- - -ي - -ة الـ 138
›لسس ا أ
ل–Ó- - -اد الŸÈا Êال - -دو‹ أان ه - -ذا الج - -ت - -م - -اع
ف -رصش -ة ل -ت -ب -ادل ال -رؤوى ح -ول ك -ي -ف -ي -ة م-ع-ا÷ة
اشش -ك -ال -ي -ة ال -ه -ج-رة و ال-ل-ج-وء ال-ت-ي ب-اتت تشش-ك-ل
ليجاد
انششغال عاŸيا يسشتوجب البحث اŸششÎك إ
حلول ناجعة له،و اŸعا÷ة اليجابية من خÓل
تبني مقاربة ششاملة تهتم Ãختلف جوانب هذه
لم -ن-ي-ة م-ن-ه-ا أاو ت-لك اŸت-ع-ل-ق-ة
ال -ظ -اه -رة سش -واء ا أ
لسش-ب-اب ال-ع-م-ي-ق-ة اŸؤودي-ة
لنسش-ان أاو ب-ا أ
ب -ح-ق-وق ا إ
إال -ي -ه -ا ك -ال -ن -زاع -ات اŸسش -ل -ح -ة وع-دم السش-ت-ق-رار
السشياسشي وغياب التنمية وانتششار البطالة.
و أاكد بن صشالح على أاهمية تششجيع الهجرة الششرعية
اŸن -ت -ظ -م -ة ال-ت-ي ت-خ-دم ب-ل-د اŸصش-در وال-ؤج-ه-ة ب-ن-فسس
ال-ؤقت ،أ’ن-ه-ا ظ-اه-رة م-رت-ب-ط-ة ب-ت-اري-خ ال-بشش-ري-ة و“ثل
مصشدر ثروة اقتصشادية وثقافية وعلمية هي ‘ صشالح
ك-اف-ة الشش-ع-ؤب ،م-ا ي-ج-ع-ل اÛم-ؤع-ة ال-دول-ي-ة م-ط-ال-ب-ة
ب -ال -ت-م-ع-ن ب-ع-م-ق ‘ اأ’ث-ر اإ’ي-ج-اب-ي ل-ل-ه-ج-رة الشش-رع-ي-ة
الدولية على اŸسشارات التنمؤية للدول كافة ،.داعيا عند
معا÷ة الظاهرت Úإا ¤إادراج انششغا’ت ومصشالح كل من
ب-ل-دان اŸصش-در وب-ل-دان ال-ع-ب-ؤر وب-ل-دان الِ-ؤْجَ-ه-ة ،بشش-كل
متؤازن وعادل.
ول -ت -ح -ق-ي-ق ه-ذا اŸسش-ع-ى ،ي-ت-ؤجب إاع-ادة ال-ن-ظ-ر ‘
السشياسشات اŸتبعة التي أاثبتت عدم ‚اعتها ،كما يتؤجب
علينا الدعؤة إا ¤التزام جميع اأ’طراف حسشب الظروف
والقدرات الؤطنية اŸتاحة لديه باŸسشاهمة طؤعا ‘
ا÷هؤد العاŸية Ÿؤاجهة ظاهرتي اللجؤء والهجرة.
‘ ه- -ذا ا’ط- -ار شش- -دد رئ- -يسس اأ’م- -ة ع -ل -ى ضش -رورة
مسشاهمة الهيئات الؤطنية اŸنتخبة واŸمثلة للششعؤب ‘
ال -ت -حسش -يسس و–دي-د السش-ب-ل اŸن-اسش-ب-ة ل-ت-ع-زي-ز ال-ن-ظ-ام

تعد بلد منششأا وعبور ووجهة ‘ آان واحد

وأاكد رئيسس ›لسس اأ’مة أان ا÷زائر إانطلًقا من
مؤقعها ا÷غرا‘ ُتعد بلد منششأا وبلد عبؤر ووجهة ‘ آان
واحد ،هي لذلك تؤاجه تدفًقا هائ ً
ل من اŸهاجرين
واللجئ ،Úوتعتمد سشياسشة تراعي ا÷ؤانب اإ’نسشانية
اÿاصش -ة ب -اŸؤضش -ؤع و–رصس ع -ل -ى ت -ك -ريسس مضش -م -ؤن
ا’ت-ف-اق-ي-ات ال-دول-ي-ة اŸع-ت-م-دة وال-ت-نسش-ي-ق وال-ت-عاون مع
الدول ذات العلقة Ãؤضشؤع الهجرة واللجؤء،وهي تدرك
جيًدا ا÷ؤانب اŸتعلقة بالؤضشعيات ذات البعد اإ’نسشاÊ
كؤنها دولة تعت Èنفسشها أارضس ضشيافة يسشتفيد منها كافة
اŸقيم Úفيها ،ما يجعلها –رصس على التعاون مع كافة
آاليات حقؤق اإ’نسشان وتضشطلع بجميع التزاماتها فيما
يخصس اŸعاهدات الدولية واإ’قليمية ذات الصشلة.
وأاششار رئسس ›لسس اأ’مة ا ¤أان مؤقف ا÷زائر نابع
من إاÁانها الراسشخ بأان معا÷ة ظاهرتي الهجرة واللجؤء
ت -ت -ط -لب Œسش -ي ً-دا ح -ق-ي-قً-ي-ا ل-ل-ت-ن-م-ي-ة اŸسش-ت-دام-ة ب-ك-ل

م -ق -تضش -ي -ات -ه -ا اŸرت -ب -ط -ة ب-ت-ح-ق-ي-ق ال-ن-م-ؤ وال-رف-اه-ي-ة
ا’جتماعية والتششغيل والسشلم“ ،اششيا مع أاهداف اأ’لفية
للتنمية وأاهداف التنمية اŸسشتدامة ،ما يسشتدعي مزيًدا
م -ن ال -ت -ع -اون وال -ت -نسش -ي-ق ،خصش-ؤصش-ا ‘ ›ال م-ؤاج-ه-ة
ال -ت -ه -دي -دات اأ’م -ن-ي-ة ال-راه-ن-ة وع-ل-ى رأاسش-ه-ا م-ك-اف-ح-ة
اإ’رهاب واإ’جرام اŸنظم العابر للحدود ،.و مرجعها ‘
كل ذلك القانؤن الدو‹ ’ سشيما ‘ ◊ل كافة النزاعات.
وأاوضش- -ح ب- -ن صش -ال -ح أان ا÷زائ -ر ت -دع -ؤ إا ¤ضش -رورة
تسش -ؤي -ة ال -ن -زاع -ات اإ’ق -ل-ي-م-ي-ة وال-دول-ي-ة ،و إا ¤ضش-رورة
ال -تسش -ري -ع ‘ ح -ل ال -ن-زاع ح-ؤل الصش-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة وف-ق
م-ت-ط-ل-ب-ات الشش-رع-ي-ة ال-دول-ي-ة ،رافضش-ة أاي ت-غ-ي Òللؤضشع
ال -ق -ان -ؤ Êل -ل -ق -دسس الشش -ري -ف ،و›ددة دع-م-ه-ا ال-ث-ابت
للحقؤق اŸششروعة للششعب الفلسشطيني ‘ تأاسشيسس دولة
مسش -ت -ق-ل-ة ع-اصش-م-ت-ه-ا ال-ق-دسس الشش-ري-ف ،آام-ل-ة م-ؤاصش-ل-ة
لوضش-اع ‘ ل-ي-ب-ي-ا،
ا÷ه -ؤد م -ن أاج -ل تسش -ؤي-ة سش-ي-اسش-ي-ة ل -أ
وسشؤريا واليمن.

....و يتحادث مع رئيسص ›لسص النواب اŸصشري
ع-ل-ى ه-امشس أاشش-غ-ال ا÷م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة  138لل–اد
الŸÈا Êالدو‹ ،اجرى عبد القادر بن صشالح رئيسس
›لسس ا’مة ﬁادثات مع علي عبد العال رئيسس ›لسس
النؤاب اŸصشري.
ال-ل-ق-اء سش-م-ح ب-ت-ب-ادل وج-ه-ات ال-ن-ظ-ر حؤل ﬂتلف
ال -ن -ق -اط اŸدرج -ة ‘ ج-دول اع-م-ال ا÷م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة
ل -ل–اد الŸÈا Êال -دو‹ و ك -ي -ف -ي -ة ت -نسش -ي -ق اŸؤاق -ف
Œاه-ه-ا خ-دم-ة ل-قضش-اي-ا ا’م-ت Úال-ع-رب-ي-ة وا’سش-لم-ي-ة.
اÙادثات تناولت ايضشا العلقات الثنائية على الصشعيد
الŸÈاÊ

عششية انعقاد ندوة إاقليمية رفيعة اŸسشتوى با÷زائر ،كب ÒخÈاء البنك الدو‹:

ا’قتصشاد الرقمي يسشتطيع أان يصشبح ﬁرك ‰و لبلدان اŸنطقة

أاكد كب ÒاÈÿاء ا’قتصشادي Úللبنك الدو‹ اŸكلف
Ãنطقة الششرق اأ’وسشط و ششمال افريقيا (مينا) رابح
أارزقي أان تطؤير ا’قتصشاد الرقمي يسشتطيع أان يصشبح
ﬁرك ‰ؤ لبلدان اŸنطقة كما من ششأانه ان يسشاهم ‘
زيادة ارباح ا’نتاجية بذات اŸنطقة.
و ‘ حؤار خصس به «وأاج» عششية انعقاد ندوة اقليمية
رف-ي-ع-ة اŸسش-ت-ؤى ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصش-م-ة ح-ؤل ا’ب-ت-ك-ار و
ا’قتصشاد الرقمي ,ذكر السشيد أارزقي ب»انطلق هذا
ا’قتصشاد» ‘ بلدان اŸنطقة التي بؤسشعها أان تصشبح ‘
أامد قريب و إان تؤفرت الششروطي رائدة ‘ ›ال
ال -ت -ك -ن -ؤل -ؤج -ي -ا ع -ل-ى غ-رار ال-ه-ن-د .و ق-ال ك-ب ÒاÈÿاء
ا’قتصشادي Úأان منطقة مينا التي تعا› ‘ Êملها من
ركؤد اقتصشادي «يجب أان تفكر ‘ مصشادر اخرى للنمؤ»,
خاصشة و أان تكنؤلؤجيات اإ’علم و ا’تصشال ا÷ديدة
Áكن أان تصشبح هذا اÙرك الذي من ششأانه أان يدفع
اقتصشاد اŸنطقة .و يرى أارزقي أان «اŸراهنة على
الصشناعة أاصشبح امرا صشعبا جدا مع بروز الصش Úكقؤة
صش- -ن- -اع- -ي- -ة» –ت- -ف- -ظ دوم -ا ب -حصش -ة ا’سش -د م -ن ح -يث
ا’سشتثمارات ,مؤضشحا أان اÿدمات Áكنها أان تششكل
نقطة انطلق لنمؤ بعيد اŸدى بالنسشبة للمنطقة.
و أاضش -اف ذات اŸسش -ؤؤول أان ا’م -ك -ان -ي -ات م -ت -ؤف-رة:
ششباب مؤؤهل لديه قدرة على تطؤير مششاريع ‘ التجارة
ا’لكÎونية و اقتصشاد ا’نÎنت.
و للمششاركة ‘ تطؤر ا’قتصشاد الرقمي ,أاششار أارزقي
ا ¤أان بلدان اŸنطقة سشتحتاج ا– ¤سش Úثلثة جؤانب

هامة على غرار اŸرافقة اŸالية ◊املي اŸششاريع و
التنظيم و كذا التمه .Úو أاوضشح اŸسشؤؤول ‘ البنك
ال -ع -اŸي أان اق -ام -ة ع -لق -ات ب Úح -ام -ل -ي اŸشش-اري-ع و
الششركات التي “ؤل هذه اŸبادرات هؤ أامر بالغ اأ’همية
بحيث أان ا’رضشيات ا’لكÎونية من ششأانها اأن تسشاعد
‘ –قيق ذلك .كما أاضشاف ذات اŸسشؤؤول أان اأ’مر
يتعلق «بالربط ا’لكÎو Êب Úالعرضس و الطلب ‘ ›ال
العمل حتى يتمكن الششباب من ايجاد مقاول ÚمهتمÚ
بتمؤيل مششاريعهم».

التنظيم بهدف تششجيع ا’بتكار
وكششف أارزقي أان «معطيات البنك الدو‹ تشش Òا¤
أانه من خلل اŸؤؤسشسشات اŸصشغرة فإان خلق فرصس
العمل سشتكؤن أاك Ìأاهمية» .و من جهة اخرى أاكد نفسس
اŸسشؤؤول أان التنظيم Ãؤجبه أان يلعب دور اÙرك ‘
هذا اÛال ,حيث قال «’ يجب أان يكؤن التنظيم أاداة
تسشتعمل للحد من اıاطر فحسشب بل يجب اأن يسشاهم
‘ ا’سشراع ‘ عملية تطؤير ا’بتكار واŸقاو’تية».
ولتسشهيل بروز اŸؤؤسشسشات الناششئة و تطؤير النظام
البيئي فإانه من الضشروري يضشيف اŸتحدث التؤفيق ‘
›ال التنظيم ب Úالهدف اŸتمثل ‘ –ديد ا’أخطار و
أاهمية ترقية ا’بتكار و التنافسشية.
واع -ت Èارزق -ي أان ال -ب -نك ال -دو‹ ب -إام -ك -ان-ه أان
يسشاعد بلدان اŸنطقة على فهم اأ’نظمة البيئية و
ترقية اقتصشاد التمه Úو –سش Úنؤعية اÿدمات

ع Èله عن اعجابه بالرئيسس بوتفليقة

مسشاهل يسشتقبل ببلغراد من قبل رئيسص جمهورية صشربيا

اسشٌتقبل وزير الششؤوون اÿارجية عبد القادر
مسشاهل الذي يقوم بزيارة رسشمية ا ¤جمهورية
صش- -رب- -ي- -ا أاول أامسس ب- -ب- -ل- -غ- -راد م- -ن ق- -ب- -ل رئ- -يسس
جمهورية صشربيا الكسشندر فوتيتشس حيث سشلم
ل- - -ه رسش- - -ال - -ة صش - -داق - -ة و ت - -ق - -دي - -ر م - -ن رئ - -يسس
ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-فليقة وفق ما ذكر
بيان لوزارة الششؤوون اÿارجية .
و اع -رب ال -رئ -يسس ف -ؤت -ي -تشس ع -ن اع -ج -اب -ه ب-رئ-يسس
ا÷مهؤرية عبد العزيز بؤتفليقة مششÒا ا ¤انه Îﬁم
‘ صشربيا من طرف الششعب الصشربي ومن طرف كل
الششعؤب التؤاقة للحرية كما اششاد بالسشياسشات التنمؤية
للجزائر التي بينت سشداد رؤوية رئيسس ا÷مهؤرية كما
اضش-اف ال-ب-ي-ان .و“ح-ؤر ال-ل-ق-اء اسش-اسش-ا ح-ؤل ال-ع-لقات

الثنائية و سشبل و وسشائل تعزيزها .و‘ هذا ا’طار جدد
الرئيسس فؤتيتشس ارادة صشربيا على اعلى مسشتؤى ‘ بعث
الديناميكية للتعاون ب Úا÷زائر و صشربيا وفق نفسس
اŸصشدر .من جهته ذكر الؤزير عبد القادر مسشاهل ان
زيارته ا ¤صشربيا تسشاهم ‘ نفسس هذه ا’رادة ’عادة
اعطاء للعلقة ا÷زائرية-الصشربية بعدها ا’سشÎاتيجي
اŸسشتلهم من العلقات التاريخية ب Úالبلدين.و اضشاف
ان ا’مكانيات التي يزخر بها البلدان ’بد ان تسشتغل بÚ
الطرف Úمن اجل التؤصشل ا ¤ارسشاء ششراكة حقيقية بÚ
البلدين .و ختم البيان بان الرئيسس فؤتيتشس كلف الؤزير
مسشاهل بنقل ا ¤رئيسس ا÷مهؤرية عبد العزيز بؤتفليقة
مشش- -اع- -ر الصش- -داق- -ة واÙب -ة ا ¤الشش -عب ا÷زائ -ري و
“نياته له Ãزيد من التقدم و الرفاهية .

التقى وزير الششؤؤون اÿارجية عبد القادر مسشاهل
اول امسس ا’حد بزغرب بأافراد من ا÷الية الؤطنية
اŸقيمة بكرواتيا و ذلك على هامشس الزيارة الرسشمية
التي يقؤم بها ا ¤هذا البلد ,حسشبما افاد به بيان
للؤزارة.و –ادث السشيد مسشاهل مع افراد ا÷الية حؤل
ال -دور ال -ذي Áك -ن ان ي -ل -ع -ب-ؤه ‘ ال-ت-ن-م-ي-ة ال-ؤط-ن-ي-ة و
لششعاع الثقا‘ للجزائر.و
اŸسشاهمة التي قد يقدمؤنها ل إ
‘ معرضس تطرقه لؤضشعية ا÷الية الؤطنية ‘ اÿارج
جدد السشيد مسشاهل تأاكيده -حسشب ذات اŸصشدر -على
«ا’هتمام اÿاصس» الذي يؤليه رئيسس ا÷مهؤرية عبد
العزيز بؤتفليقة لهذه ا÷الية مششÒا ا ¤ان «القرارات
التي اتخذها رئيسس الدولة ‘ هذا ا’طار تششكل دليل
واضشحا على انها تندرج ‘ اطار مسشعى ششامل و متكامل

لفائدة ا÷زائري ÚاŸقيم Úباÿارج» .كما تناول رئيسس
الدبلؤماسشية ا÷زائرية مع ا÷الية ا÷زائرية اŸقيمة
ب -ك -روات -ي -ا «اإ’صش -لح -ات و ا’ج -راءات ال-ت-ي ات-خ-ذت-ه-ا
ا◊كؤمة ا÷زائرية ‘ اطار مؤاصشلة اقامة دولة القانؤن
و التنمية ا’جتماعية و ا’قتصشادية» و هؤ اÛهؤد الذي
Áك -ن ل -ل -ج -ال -ي -ة ا÷زائ -ري -ة ب -اÿارج ان تسش -اه -م ف-ي-ه
«مسش -اه -م -ة ق-ي-م-ة» .م-ن ج-ان-ب-ه-م اع-رب اف-راد ا÷ال-ي-ة
ا÷زائرية عن «ارتياحهم» للقرارات الرامية ا ¤التكفل
بانششغا’تهم .و عÈوا ‘ ذات السشياق عن حرصشهم على
اقامة «تؤاصشل جيد» سشيما فيما يتعلق بتلك «القرارات
الهامة» التي تخصشهم و كذا “سشكهم ببلدهم ا’صشلي
ا÷زائر مؤؤكدين على التزامهم بتقد Ëالدعم اللزم
لتنمية البلد

 ...يÈز ا’هتمام اÿاصص الذي يوليه الرئيسص بوتفليقة لهم

....اسشتعرضس مقاربة ا÷زائر ‘ مواجهة ظاهرتي الهجرة غ Òالششرعية و اللجوء
ال -ع-اŸي اŸتصش-ل ب-اŸه-اج-ري-ن وال-لج-ئ ،Úو ب-اŸق-اب-ل
اع -ت Èال -ه -ج-رة غ Òالشش-رع-ي-ة ت-ه-دي-د ل-ل-ن-ظ-ام ال-ع-اŸي
السشاري به العمل اليؤم على اللجئ ÚواŸهاجرين،ما
يسشتؤجب مؤاجهتها مع ا’لتزام بحماية حقؤق اإ’نسشان،
واحÎام حقؤق اللجئ ÚواŸهاجرين اŸنتظم.Ú
وأاوضش- -ح ب- -ن صش -ال -ح أان ا÷زائ -ر ت -دع -ؤ إا ¤ضش -رورة
اع -ت -م -اد تصش -ؤر ي -ع -ت -م -د ال -ت-داب Òال-ؤق-ائ-ي-ة وال-ت-نسش-ي-ق
والتضشامن والتؤازن ‘ تقاسشم اŸسشؤؤولية وا’أعباء بÚ
جَهة ،مذكرا
بلدان اŸصشدر وبلدان العبؤر وبلدان الؤِ ْ
ب-ت-ف-اق-م اŸأاسش-اة اإ’نسش-ان-ي-ة ال-ت-ي ت-خ-ل-ف-ه-ا ال-ه-ج-رة غÒ
الششرعية ،وما تخلفه من خسشائر بششرية جسشيمة أاثناء
عبؤر الصشحاري والبحار.

وجاء ‘ برقية رئيسس ا÷مهؤرية
 »:ي - -ط - -يب ‹ ,و ب - -لدك - -م –ت - -ف- -ل
بعيدها الؤطني ,اأن اأتؤجه اإليكم,
ب -اسش -م ا÷زائ -ر شش -ع -ب -ا و ح -ك -ؤم-ة و
اأصش-ال-ة ع-ن ن-فسش-ي ,ب-ت-ه-انينا ا◊ارة
مقرونة بخالصس “نياتي لكم Ãؤفؤر
الصش - -ح - -ة و ال- -ه- -ن- -اء ,و ب- -ال- -رق- -ي و
ا’زدهار للششعب اليؤنا Êالصشديق».

واأضشاف الرئيسس بؤتفليقة «هذا ,و
اغتنم هذه السشانحة الطيبة ’أ“نى
للعلقات اŸمتازة و اŸفيدة التي
Œمع بلدينا اŸزيد من التطؤر ‘
اŸسشتقبل» ,مؤؤكدا لنظÒه اليؤناÊ
على اأنه لن يدخر اأي جهد «‘ سشبيل
تؤطيد ا’أواصشر التي تربط بلدينا و
ششعبينا الصشديق.»Ú

‘ بعضس اÛا’ت.

إاصشÓح التمهÚ
يتؤجب على بلدان اŸنطقة حسشب اÿب– ÒضشÒ
الشش -ب -اب ل-ه-ذه ال-ب-ي-ئ-ة ا÷دي-دة ب-ح-يث أاضش-ح-ى إاصش-لح
ال -ت -م -ه Úضش -رورة م -ل -ح -ة ل -ت -ك -ي-ي-ف اأ’ن-ظ-م-ة الÎب-ؤي-ة
’حتياجات السشؤق و اقتصشاد اŸعرفة.
وأاكد على ضشرورة «تعلم كيفية التعليم للتمكن من
–ق -ي -ق ال-ت-ح-ؤل» مÈزا أاه-م-ي-ة وضش-ع «ن-ظ-ام ل-ل-ت-ك-ؤي-ن
للتكيف مع التطؤر التكنؤلؤجي».
وأاوضشح أان «إاصشلح منهجية التكؤين يعني ا’هتمام
أاك Ìبالعلؤم و الرياضشيات و بكل ما يدعم اقتصشاد
ا’ب -ت -ك-ار» .و“ث-ل ال-ه-ن-د ح-يث أاصش-ب-حت ت-ك-ن-ؤل-ؤج-ي-ات
اإ’علم و ا’تصشال إاحدى روافع النمؤ ‰ؤذجا يقتدى به
‘ هذا اÛال بحيث Áكنها أان تتقاسشم خÈتها مع
ب-ل-دان اŸن-ط-ق-ة ل-لسش-ت-ف-ادة م-ن-ه-ا مضش-ي-ف-ا أان ال-ه-ند و
الباكسشتان سشيششكلن ﬁل نقاشس خلل هذه الندوة.
وأاع -ل -ن م -ن -ظ -م-ؤ ال-ن-دوة ع-ن مسش-اه-م-ة ال-ع-دي-د م-ن
مسشؤؤو‹ الششركات الناششئة الذين “كنؤا من إاحداث
طفرة على مسشتؤى السشؤق ‘ اŸنطقة.
ومن ب ÚاŸششارك ÚاŸدير العام Ÿؤؤسشسشة كارË
مؤدسش Òششيخا و احد مؤؤسشسشي اكزونا برت-Ôافا‹-كؤ
السشيد رياضس هارتا .Êو يعد هذا الباحث ا÷زائري
ال -ذي ي -ع -م -ل بسش -ي -ل -ي -ك -ؤن ف -ا‹ مسش -تشش -ار ‘ مشش -روع
ا÷زائر-سشمارت سشيتي (ا÷زائر اŸدينة الذكية).

Ãا فيها التطور الصشناعي والتكنولوجي

يوسشفي يحدد مهام مديريتي اŸؤوسشسشة اŸتوسشطة و الصشغÒة و كذا التطور الصشناعي و التكنولوجي
ح- - -دد وزي- - -ر الصش- - -ن- - -اع - -ة و اŸن - -اج - -م ,ي - -ؤسش - -ف
ي -ؤسش -ف -ي،أامسس ،م -ه -ام م -دي -ري -ت Úم -رك -زي-ت ‘ Úاط-ار
ال -ت -ع -دي -لت ال -ت -ي Œرى “اشش -ي -ا و اه -داف واول-ؤي-ات
ال- -ق- -ط -اع ,حسشب م -ا ج -اء ‘ ب -ي -ان ل -ل -ؤزارة .و‘ ه -ذا

السشياق ,كلفت حسشيبة مقراوي بتسشي ÒاŸديرية العامة
ل -ل -م-ؤؤسشسش-ة اŸت-ؤسش-ط-ة و الصش-غÒة ب-ي-ن-م-ا ك-ل-ف السش-ي-د
مصشطفى عبد الكر Ëبتسشي ÒاŸديرية العامة للتطؤر
الصشناعي و التكنؤلؤجي ,حسشب ذات اŸصشدر.

نظمت سشفارة ا÷زائر ‘ سشؤيسشرا أاول أامسس بقصشر
روم ‘ Úل -ؤزان ح -ف -ل ت -ك -رÁي -ا ل-لصش-ح-ف-ي و ال-ك-اتب
السش - -ؤيسش - -ري شش- -ار-هÔي ف- -اف- -رود ,صش- -دي- -ق ال- -ث- -ؤرة
ا÷زائرية الذي وافته اŸنية يؤم  15يناير  2017عن عمر
ناهز  89سشنة.
و يعد هذا ا◊فل الذي صشادف احياء الذكرى ال56
ليؤم النصشر Ãثابة عرفان للديبلؤماسشية السشؤيسشرية و
لشش-ارل-هÔي ف-اف-رود ع-ل-ى ال-دور ال-ذي ل-ع-ب-ه ك-مسش-ه-ل
للتصشا’ت ب Úا◊كؤمة اŸؤؤقتة للجمهؤرية ا÷زائرية
و السشلطات الفرنسشية خلل مفاوضشات ايفيان التي
أافضشت ا ¤وقف اطلق النار يؤم  19مارسس  1962و
ا’علن عن اسشتقلل ا÷زائر.
وج- -رى ا◊ف- -ل ب- -حضش- -ؤر ع- -دد م- -ن الشش- -خصش- -ي- -ات
السشياسشية السشؤيسشرية و أاسشرة الفقيد و أاعضشاء ا÷الية

ا÷زائرية اŸقيمة ‘ سشؤيسشرا.
كما “يز ا◊فل بكلمة أالقاها سشف Òا÷زائر و
‡ثلي اإ’دارة الفيدرالية للششؤؤون اÿارجية و ›لسس
الدولة للمقاطعة وأاصشدقاء و أاسشرة الفقيد اضشافة ا¤
عرضس فيلم وثائقي حؤل حياة ششارل-هÔي فافرود و
الدور الذي لعبه كمسشهل Ÿفؤضشات ايفيان.
وبهذه اŸناسشبة ,أاششاد سشف Òا÷زائر السشيد قنديل
ب -حضش -ؤر ال -ع -دي -د م -ن اŸؤاط -ن Úال -ذي -ن ل -ق -ؤا حسش -ن
الضشيافة ‘ هذا «البلد السشخي» و الذين يعتÈون «أاحسشن
‡ث -ل÷ »Úزائ -ر «م-ت-ف-ت-ح-ة ع-ل-ى ال-ع-ا ⁄و م-تضش-ام-ن-ة و
متمسشكة بالقيم العاŸية».
ويجدر التذك Òأانه اثر وفاة ششارل-هÔي فافرودي
ب-عث رئ-يسس ا÷م-ه-ؤري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-ؤت-ف-ل-ي-قة رسشالة
تعزية ا ¤أاسشرة و أاقارب الفقيد.

اسشتقبل وزير اأ’ششغال العمؤمية و النقل ,عبد الغني
زعلن ، ,أامسس ،با÷زائر العاصشمة ,سشفÒة النمسشا
ب- -ا÷زائ- -ر ,ف- -ران -زيسش -ك -ا ه -ؤنسش -ؤيت ,ح -يث ت -ط -رق
الطرف Úا ¤تعزيز علقات التعاون التي تربط البلدين,
حسشب ما جاء ‘ بيان للؤزارة.
وتندرج هذه الزيارة  -حسشب ذات اŸصشدر ‘ -اطار
ت -ع -زي -ز وت-ط-ؤي-ر سش-ب-ل ال-ت-ع-اون و الشش-راك-ة ب Úا÷زائ-ر
والنمسشا ‘ ›ا‹ اأ’ششغال العمؤمية و النقل.

و“حؤرت اÙادثات ,التي جرت Ãقر الؤزارة,
ح -ؤل «ال -ع -ن -اصش -ر اأ’سش -اسش -ي -ة ل -ل-ت-ع-اون و الشش-راك-ة بÚ
ا÷زائر والنمسشا و الؤسشائل اŸسشاعدة على تطؤيرها,
ك -م -ا اسش -ت -ع -رضس ال -ع -دي -د م -ن ال-ن-ق-اط ذات ا’ه-ت-م-ام
اŸششÎك خ- -اصش- -ة م -ن -ه -ا ذات ع -لق -ة Ãج -ال السش -كك
ا◊دي -دي -ة وال -ت -ي ه -ي ‘ ﬁل م -ت -اب-ع-ة م-ت-ؤاصش-ل-ة بÚ
الطرف .»Úكما «ثمن الطرفان  -حسشب ذات اŸصشدر-
مسشتؤى علقات التعاون ا÷يدة التي تربط البلدين».

تكر Ëششارل-هÔي فافرود ,مسشهل مفاوضشات ايفيان

زعÓن يتحادث مع سشفÒة النمسشا حول سشبل تعزيز التعاون ب Úالبلدين

بخصشوصس مششروع قانون حماية معا÷ة اŸعلومات الششخصشية :

÷نة الششؤوون القانونية باÛلسص الششعبي الوطني تدرسص أاربعة تعديÓت مقÎحة
عقدت ÷نة الششؤؤون القانؤنية وا’دارية وا◊ريات
باÛلسس الششعبي الؤطني ,أامسس,،اجتماعا برئاسشة
رئيسشها ششريف نزار خصشصس لدراسشة أاربعة () 04
ت -ع -دي -لت م -قÎح -ة ع -ل -ى مشش-روع ال-ق-ان-ؤن اŸت-ع-ل-ق
ب -ح -م -اي -ة اأ’شش -خ -اصس ال-ط-ب-ي-ع-ي› ‘ Úال م-ع-ا÷ة

اŸعطيات ذات الطابع الششخصشي ,حسشبما أافاد به
بيان للمجلسس.
وذكر اŸصشدر ذاته أان مكتب اÛلسس كان قد أاحال
« التعديلت اŸسشتؤفية للششروط القانؤنية « على
اللجنة ‘ اجتماعه اŸنعقد يؤم اÿميسس الفارط

Ÿراقبة النتخابات الرئاسشية Ãصشر

نائب اÛلسص الششعبي الوطني العيد بيبي يششارك ضشمن وفد الŸÈان العربي
يشش -ارك ال -ن -ائب ب-اÛلسس الشش-ع-ب-ي ال-ؤط-ن-يﬁ ,م-د
العيد بيبي  ,بصشفته عضشؤ بالŸÈان العربي ضشمن وفد
ه -ذه ال -ه -ي -ئ -ة اŸشش-ارك ‘ ع-م-ل-ي-ة م-راق-ب-ة ا’ن-ت-خ-اب-ات
الرئاسشية ‘ جمهؤرية مصشر العربية لسشنة  , 2018حسشبما

أافاد به أامسس ،بيان للمجلسس  .وأاوضشح ذات اŸصشدر أان
الهيئة الؤطنية للنتخابات اŸصشرية كانت قد اعلنت أان
ا’نتخابات الرئاسشية اŸقبلة «سشتجرى داخل البلد على
مدى ثلثة أايام من  26ا 28 ¤مارسس ا÷اري» .

»æWh

الثن 26 Úمارسس  2018م
الموافق لـ  08رجب  1439هـ

قال أن ألقانون يندرج ضسمن إأصسÓحات رئيسس أ÷مهورية ،بوحجة:

مششروع حماية اŸسشتهلك سشيضشع تداب Òجديدة وصشارمة ◊ماية اŸواطنÚ
ق-ال رئ-يسس أÛلسس ألشس-ع-ب-ي أل-وطني
ألسس- -ع- -ي- -د ب- -وح- -ج -ة ،أمسس ،أن مشس -روع
ق -ان -ون ح -م-اي-ة أŸسس-ت-ه-لك يضس-ع ت-دأبÒ
ج -دي -دة أك Ìف -ع -ال-ي-ة وصس-رأم-ة ت-وف-ر
ح-م-اي-ة أفضس-ل ل-ل-مسس-ت-ه-لك ،Úمؤوكدأ أن
لصس Ó-ح -ات
أŸشس- -روع ي- -ن- -درج ضس- -م- -ن أ إ
ألشس- -ام- -ل- -ة ل- -رئ -يسس أ÷م -ه -وري -ة ع -ب -د
ألعزيز بوتفليقة ‘ ﬂتلف أŸيادين.

جÓل بوطي
أاوضصح بوحجة ‘ كلمة له خÓل مناقشصة
مشص -روع ح-م-اي-ة اŸسص-ت-ه-لك أامسس ،ب-اÛلسس
الشصعبي الوطني بالعاصصمة ان اŸشصروع الذي
قدمه وزير التجارة ﬁمد بن مرادي يسصد
ال-ف-راغ-ات ال-ق-ان-ون-ي-ة ال-ت-ي اف-رزه-ا ع-قد من
اŸمارسصة ،خاصصة ضصبط خصصائصس اŸطابقة
وشصروط اÿدمة ما بعد البيع ،وكذا –ديد
اإلج-راءات ال-ت-ح-ف-ظ-ي-ة ب-ال-نسص-ب-ة ل-ل-م-ن-ت-ج-ات
اŸشصكوك ‘ أاصصلها ومنشصئها.
أاضص - -اف ب - -وح - -ج - -ة ان مشص - -روع ح- -م- -اي- -ة
اŸسصتهلك يندرج ضصمن اإلصصÓحات الشصاملة
التي باشصرها رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز
ب -وت-ف-ل-ي-ق-ة ‘ ﬂت-ل-ف اŸي-ادي-ن ،مضص-ي-ف-ا أان
مناقشصة الغرفة السصفلى للŸÈان للمشصروع هو
م-واصص-ل-ة Œسص-ي-د ه-ذه اإلصصÓ-ح-ات تشص-ريعا،

مؤوكدا آانه يعد رافد من قانون العام اŸاضصي
و ينظم العÓقات القانونية اÿاصصة ب Úالفرد
اŸسصتهلك وب Úالقطاع الذي يقدم اÿدمات
ويعرضس البضصائع.
و‘ ه- - -ذا الصص- - -دد اك- - -د رئ - -يسس اÛلسس
الشص- -ع -ب -ي ال -وط -ن -ي «ان -ه ‡ا ل ريب ف -ي -ه ان
م-وضص-وع ح-م-اي-ة اŸسص-ت-ه-لك وق-م-ع ال-غشس من
اŸسص- -ائ -ل اŸع -ق -دة وال -ت -ي ت -ث Òال -ك -ث Òم -ن
الشص -ك -الت ك -ون -ه -ا مسص -أال -ة دائ -م -ة ا◊رك-ي-ة
وال- -ت- -ط -ور وال -ت -غ ،Òمضص -ي -ف -ا «ان -ه م -ن ه -ذا

اŸن -ط -ل -ق ورد اŸشص -روع ل-ي-ن-اقشس م-ن ط-رف
ن - -واب الشص - -عب ،مشصÒا ا ¤ان- -ه م- -ن اŸؤوك- -د
سصيحمل إاجراءات جديدة تكون اك Ìصصرامة
وف -ع -ال -ي -ة ‘ ت -وف Òا◊م -اي -ة ل -ل -مسص -ت-ه-ل-كÚ
ا÷زائري.»Ú
وذكر بوحجة ان اÛلسس الشصعبي الوطني
سصيناقشس اليوم مشصروع القانون الذي يعدل
ويتمم القانون رقم  08 / 04اŸتعلق بشصروط
‡ارسصة األنشصطة التجارية وذلك بانشصاء بوابة
الكÎونية تسصمح Ãباشصرة اإلجراءات اŸتعلقة
ب -إانشص -اء اŸؤوسصسص-ات ال-كÎون-ي-ا ،وك-ذا إاضص-ف-اء
مرونة إاجرائية لصصالح اÎŸشصحŸ Úمارسصة
نشصاط او مهنة مقننة ،قائ« Óان هذه اآلليات
سصتمكن دون شصك ‘ –سص Úاÿدمة التجارية
لصص -ال -ح اŸسص -ت -ه -لك ال -ذي ه -و ال-غ-اي-ة األو¤
واألخÒة لكل تدب Òأاو إاجراء قانو.Ê
وح-ظ-ي مشص-روع ق-ان-ون ح-م-اي-ة اŸسص-تهلك
ومشصروع ‡ارسصة األنشصطة التجارية حسصب
بوحجة Ãناقشصة عميقة وثرية على مسصتوى
÷نة الشصؤوون القتصصاديةÃ ،ختلف توجهاتها
السصياسصية ،األمر الذي من شصانه ان يسصمح
ب- -إاخ- -راج مشص- -روع -ي ال -ق -ان -ون ‘ Úمسص -ت -وى
ت - -ط - -ل - -ع- -ات اŸواط- -ن ا÷زائ- -ري ،ح- -يث ان
اŸشصروع ÚيدخÓن ‘ سصياق الصصÓحات
التي باشصرها رئيسس ا÷مهورية.

أكد أن مشسروع قانون حماية أŸسستهلك يضسفي مزيدأ من ألرقابة بن مرأدي:

مواد خطÒة تسشوق للمسشتهلك ا÷زائري Œب ﬁاربتها
ق- -ال وزي- -ر أل- -ت -ج -ارة ﬁم -د ب -ن م -رأدي،
أمسس ،أن ألسس -وق أل -وط -ن -ي -ة تسس -ج -ل دخ -ول
ألعديد من أŸوأد غ ÒأŸطابقة للموأصسفات
أل-ع-اŸي-ة ،م-ؤوك-دأ أن-ه ” وضس-ع-ه-ا ضس-م-ن أŸوأد
أŸرف -وضس -ة م -ؤوق -ت -ا ،ب -ع -دم -ا أك -دت ج-م-ارك
أ◊دود ذلك خÓ- -ل سس- -ن- -ت -ي  2016و،2017
م-وضس-ح-ا أن أل-ت-ع-ديÓ-ت ع-لى مشسروع قانون
ح -م -اي -ة أŸسس -ت -ه -لك ت -ن -درج ضس-م-ن تشس-دي-د
إأج- -رأءأت أل- -رق- -اب -ة Ãا ي -وأكب أل -ت -ط -ورأت
أ◊اصس -ل -ة ‘ ألسس -وق ،مÈزأ سس -ع-ي أ◊ك-وم-ة
إأ ¤تعزيز حقوق أŸسستهلك.Ú

جÓل بوطي
ت- -ت- -م- -ح -ور ال -ت -ع -دي Ó-ت حسصب ب -ن م -رادي ‘
إادراج سصند قانو ‘ ÊاŸيدان لتحديد اÿصصائصس
التقنية لبعضس اŸواد التي سصتشصكل مرجع تقني
ألع-وان ال-رق-اب-ة ال-ت-اب-ع Úل-ل-مصص-ال-ح اıتصصة Ãا
يسصتجيب لتطورات ا◊اصصلة ‘ السصوق الوطنية،
لتعزيز حماية اŸسصتهلك ،Úحيث أان التقييم التقني
وع-دم م-ط-اب-ق-ة ب-عضس اŸن-ت-وج-ات ال-غ-ذائ-ية بعدم
احÎام مكونات اŸنتوج.
وأاوضص -ح وزي -ر ال -ت -ج -ارة خ Ó-ل ع -رضص-ه ،أامسس،
Ÿشصروع القانون اŸتعلق بحماية اŸسصتهلك وقمع
الغشس باÛلسس الشصعبي الوطني ‘ جلسصة علنية
ترأاسصها رئيسس اÛلسس السصعيد بوحجة ان «العمل
ب -ال -ق -ان -ون ا◊ا‹ م -ن -ذ  9سص -ن-وات ك-ام-ل-ة ،ج-ع-ل
ا◊ك -وم -ة ت -ف -ك -ر ‘ ت -ع -دي -ل ال-تشص-ري-ع Ãا ي-واكب
التطورات ا◊اصصلة حاليا ،وإاعادة النظر ‘ بعضس
اŸواد وج -ع -ل -ه -ا تسص -ت -ج -يب ل -ل -ط -لب اŸوج-ود ‘
اŸيدان ‘ ›ال قمع الغشس ،موضصحا ان اŸشصروع
جاء أايضصا لسصد الفراغ القانو Êلبعضس الوضصعيات،
مع Œسصيد الدقة أاك› ‘ Ìال إاجراءات الرقابة.
‘ سصياق ذي صصلة قال بن مرداي انه ” تقليصس
مدة التوقيف اŸؤوقت لنشصاط اŸؤوسصسصات أاو الغلق
اإلداري للمحÓت التجارية من  30يوما إا15 ¤
يوما ،مقÎحا اعتماد مصصطلح الدخول اŸشصروط
بدل من الدخول اŸؤوقت رفعا للبسس وغموضس ‘
ا- Ÿادت 53 Ú-و ،53م -ؤوك -دا ع -ل -ى ضص -رورة ح-م-اي-ة
اŸسصتهلك ا÷زائري من الغشس نظرا لتزايد انتشصار
هذه اŸواد ‘ السصوق ا÷زائرية.
وشصدد اŸسصؤوول األول على عزم الدولة من أاجل
اÿوضس ‘ ه- -ذه اÿط- -وة وال- -ق- -ان- -ون ال -ذي ي -ت -م
مناقشصته ما هو إال بداية لذلك ،حيث ان Œسصيد
الشصروط الدنيا فيما يخصس خدمة ما بعد البيع
اŸنصصوصس عليها ‘ اŸادة  16من القانون  ،يقÎح
إاحداث حق العدول للمنتوجات على غرار ما هو
معمول به ‘ التشصريع الدو‹  ،و اسصتبدال عبارة
ال -رفضس اŸؤوقت ب -ال -دخ-ول اŸؤوقت ع-ل-ى مسص-ت-وى
اŸادة  ،53من جهة وضصعت أاحكام النصس انه Áكن
مطابقة الشصروط الدنيا للخدمة ما بعد البيع.
وذكر وزير التجارة ان مراقبة ا◊دود لسصنة
 2016بينت ان معاينة منتوجات مسصتوردة مكنت
Óلزامية الوسصم
من عدم مطابقة عدد كب Òمنها ل إ
‘ اطار مكافحة التقليد حيث اقÎح مادة جديدة ،
مشصÒا إا ¤انه ‘ اطار التنسصيق القطاعي اقÎحنا
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 61م -ك -رر ل Ó-ت -خ -اذ اإلج-راءات ضص-ده-ا ،وج-اءت
اŸادة لسصد الفراغ القانو Êألنه حاليا ل Áكن
Óعوان الرقابة من قبل وزارة التدخل ‘ حالة
لأ
وجود منتوج مقلد ‘ حال عدم وجود شصكوى من
صصاحب حقوق اŸلكية الفكرية.
تهدف أاحكام اŸادة  65من القانون إانشصاء مبدأا
التمييز ب Úالغلق الداري للمحÓت وب Úالتعليق
Óضصرار الناŒة عن
اŸؤوقت للنشصاط وهذا تفاديا ل أ
الغلق الداري ‘ ،ح Úان التعليق يخصس فقط
النشصاط اŸعني للمخالفة من جهة أاخرى و” Õ
تكييف بعضس اŸواد مع عقابية.

...ونواب الششعب يششددون على
ضشرورة قمع الغشش التجاري
ل -ق -ي مشص -روع ق-ان-ون ح-م-اي-ة اŸسص-ت-ه-لك اث-راء
واسصعا من طرف نواب الشصعب باÛلسس الشصعبي
ال-وط-ن-ي ،ح-يث ت-ق-اط-عت دع-وات-ه-م رغ-م اخ-تÓ-ف
توجهاتهم السصياسصية على ضصرورة حماية اŸسصتهلك
م -ن شص -ج -ع ال -ت -ج -ار ،وﬁارب -ة آال -ي-ات ال-غشس ال-ت-ي
تشصهدها السصوق الوطنية ‘ ،ح Úأالح البعضس على
تشص - -دي- -د اإلج- -راءات ال- -رق- -اب- -ي- -ة ‘ ›ال سص- -وق
السصيارات.
دعا غالبية نواب الغرفة السصفلى للŸÈان إا¤
ضصرورة مكافحة ظاهرة الغشس ‘ ›ال التجارة
واÙاف-ظ-ة ع-ل-ى ال-ق-درة الشص-رائ-ي-ة ل-ل-م-واطن من
خÓل ضصبط آاليات الرقابة للمنتوجات اŸعروضصة
‘ السصوق طبقا للمواصصفات واŸقاييسس اŸعمول
بها دوليا.
‘ هذا الصصدد قال النائب سصليمان شصن Úعن
ال–اد م -ن أاج -ل ال -ع -دال -ة وال -ب -ن -اء ان -ه ب -ات م -ن
الضص- -روري م- -ع- -ا÷ة مشص- -ك- -ل ن- -درة ب- -عضس اŸواد
السصتهÓكية ‘ السصواق وكذا ﬁاربة انخفاضس

القدرة الشصرائية مع التطبيق الصصارم للقانون على
ا÷ميع وعدم حصصره على بعضس التجار البسصطاء،
م- -ؤوك- -دا ان مشص- -روع ال- -ق- -ان- -ون ورغ- -م الج -راءات
ا÷ديدة التي جاء بها من خÓل حماية القدرة
الشصرائية للمواطن Úال انه يتوجب تعزيزها اكÌ
وذلك ب- -ال- -ت- -ق -ي -د ب -ا◊ق -وق ال -ق -اضص -ي -ة ب -ح -م -اي -ة
اŸسصتهلك ‘ Úاختيار اŸنتوج.
م -ن ج -ه-ت-ه-ا اك-دت ال-ن-ائب ه-ن-دي-ة م-روا Êع-ن
ح -زب ج -ب -ه -ة ال -ت -ح-ري-ر ال-وط-ن-ي ان-ه ح-ان ال-وقت
Ùاربة ضصبط السصوق الوطنية من خÓل ﬁاربة
ظاهرة الغشس الضصريبي باألسصواق ،وذلك بتحيÚ
مناخ اقتصصادي واجتماعي يتبني سصياسصة واضصحة
اŸعا ⁄واألهداف والتي تأاخذ ‘ ›ملها األبعاد
الÓزمة ◊ماية القدرة الشصرائية للمواطن ،Úمؤوكدة
ان مشصروع قانون مكافحة ظاهرة الغشس  ⁄يوضصح
كيفية التعامل مع اŸنتوج الوطني وتسصويقه‘ ،
ح Úدعا النائب بن يوسصف زوا Êعن Œمع امل
ا÷زائ- -ر اﬁ ¤ارب- -ة ظ- -اه- -رة ال- -غشس الضص -ري -ب -ي
و–سص ÚاŸسصتوى اŸعيشصي وفتح اÛال والعمل
على تشصجيع القتصصاد الوطني.
النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني هشصام
رحيم بدوره شصدد على ضصرورة مكافحة ظاهرة
اŸضصاربة ‘ السصواق واحتكار بعضس اŸنتوجات
وضصعف التموين Ãادة ا◊ليب التي تعرف ندرة
ح- -ادة ‘ األسص- -واق عﬂ Èت -ل -ف ولي -ات ال -وط -ن،
مؤوكدا انه يتوجب تفعيل القوان Úوتوف Òا◊ماية
ا◊ق-ي-ق-ي-ة ل-ل-م-واط-ن Úو“ك-ي-ن-ه م-ن اق-ت-ناء اŸواد
اŸدعمة بعيدا عن الحتكار واŸضصاربة.
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بخصسوصس تعديل قانون أÙروقات ،قيطو Êمن وهرأن:

تسشليم النسشخ اأ’و ‘ ¤جويلية القادم

أعلن وزير ألطاقة مصسطفى قيتو ،Êأمسس ،من
لوŸ ¤شس -روع ت -ع -دي -ل ق -ان -ون
وه- -رأن أن أل- -نسس -خ أ أ
أÙروقات سستسسلم ‘ يوليو ألقادم.
«نتوقع تسصليم النسصخ األوŸ ¤شصروع تعديل اÙروقات
الذي هو حاليا ﬁل تفك ÒخÓل شصهر جويلية القادم»
حسصبما أابرزه الوزير ‘ لقاء مع الصصحافة Ãناسصبة افتتاح
الطبعة الثامنة للندوة  -اŸعرضس حول الصصناعة البÎولية
والغازية بشصمال إافريقيا ناباك .2018
تعرف الديناميكية ‘ السصاحة الطاقوية «تغÒا ملحوظا
واألسصواق  ⁄تعد كما هي» حسصبما أاشصار اليه السصيد قيتوÊ
معتÈا بأانه «ليسس من اŸنطقي تسصي Òقطاع اÙروقات
حيث تÎاوح األسصعار ‘ سصوق النفط ب 60 Úو 70دولر مع
القانون نفسصه حيث كان النفط يباع بـ 150دولر».
وأاضص- -اف ال- -وزي -ر أان -ه «ي -ت -ع Úأان ي -درج ه -ذا اŸشص -روع
إاجراءات جديدة ‘ شصكل تداب– Òفيزية للشصراكة ولضصمان
أاحسصن جاذبية».
وسص-ي-ت-ي-ح ت-ع-دي-ل ه-ذا ال-ق-ان-ون تشص-ج-ي-ع اسصتغÓل جميع
ا◊قول و–سص ÚاسصتغÓل تلك اŸوجودة وانتاجاتها خاصصة
‘ إاطار التطور التكنولوجي وفق وزير الطاقة.
«وم- -ن ب Úأاه- -داف ه- -ذا اŸشص -روع أايضص -ا اع -ط -اء دف -ع
لÓسصتثمارات ‘ الطاقات ا÷ديدة والطاقات اŸتجددة
واÙروقات غ Òالتقليدية» كما أاضصاف مصصطفى قيتو.Ê

كما اعت Èالوزير بأانه بات من «الضصروري» مراجعة
الÎسصانة القانونية وا÷بائية اŸتعلقة بقطاع اÙروقات
‘ ا÷زائر ‡ا يتيح إازالة العقبات أامام السصتثمار ومن أاجل
ضصمان جاذبية الشصركاء.
وكان وزير الطاقة أاشصرف على مراسصم افتتاح الطبعة
ال -ث -ام -ن -ة ل -ل-ن-دوة  -اŸع-رضس (ن-اب-اك  )2018ال -ت -ي تسص-ج-ل
مشصاركة  600مندوبا وعارضصا Áثلون حوا‹  40دولة.

ولد قدور:

مششروع ششراء وحدة تكرير باÿارج
صص -رح ال -رئ -يسس اŸدي -ر ال -ع -ام
لسص- -ون- -اط -راك ع -ب -د اŸؤوم -ن ول -د
ق - -دور امسس األح - -د ب - -وه - -ران أان
›معه البÎو‹ يعتزم شصراء وحدة
ت- -ك- -ري- -ر ل -ل -م -ح -روق -ات مصص -ف -اة
باÿارج« .لقد أاطلقنا مشصروع حول
إامكانية شصراء وحدة لتكرير موارد
اÙروقات بخارج الوطن» ,وفق
ما كشصف عنه نفسس اŸسصؤوول ‘
تصصريح خصس به وأاج مشصÒا إا ¤أان
اŸشص -روع ي -وج -د ق -ي-د ال-ت-ف-اوضس»
دون أان ي- - - -د‹ ب- - - -اŸزي- - - -د ع- - - -ن
اŸعطيات حول هذه العملية« .و Áكن هذا اŸشصروع من
اق -تصص -اد ك -ب Òل -ل -م -وارد وذلك م-ن خÓ-ل ت-ك-ري-ر اŸواد
البÎولية وإاعادة –ويل مواردنا من اÙروقات وكذا
اŸواصص- -ل- -ة ‘ –ق -ي -ق اŸزي -د م -ن السص -ت -ث -م -ارات ‘
اÿارج» ,يضص -ي -ف السص -ي -د ول -د ق-دور .ك-م-ا ت-ن-درج ه-ذه
العملية يضصيف ذات اŸسصؤوول ‘ إاطار اإلسصÎاتيجية
ا÷ديدة للمجمع الطاقوي الوطني والتي ترمي إا¤
تطوير و تثم ÚاŸوارد النفطية للبÓد من خÓل العمل
على –ويل البÎول والغاز عوضس الكتفاء ببيعهما كمادة
خ- -ام .و‘ ه- -ذا الصص -دد ي -رت -قب مسص -ؤوول سص -ون -اط -راك
اسصتÓم مشصروع وحدة تكرير اÙروقات لسصيدي ياسصÚ
(ا÷زائر العاصصمة) قبل نهاية العام ا÷اري مÈزا أاهمية
ه -ذا السص -ت -ث -م -ار ‘ ت -دع -ي-م اŸن-ت-وج اÙل-ي ل-ل-م-واد
البÎولية اŸصصفاة عÓوة على تقليصس فاتورة السصتÒاد.
و‘ ن - -فسس السص - -ي - -اق أاع - -ل - -ن ال - -رئ- -يسس اŸدي- -ر ال- -ع- -ام

لسص-ون-اط-راك ع-ن ال-ت-وق-ي-ع ع-لى عقد
مشص- - -روع إانشص- - -اء وح- - -دة ت- - -ك- - -ري- - -ر
اÙروق -ات ب-ح-اسص-ي مسص-ع-ود خÓ-ل
شص -ه-ري-ن أاو األشص-ه-ر ال-ثÓ-ث-ة اŸق-ب-ل-ة
مضصيفا أان اŸناقصصة اÿاصصة بذات
اŸشصروع ل تزال قائمة وأان هيئته قد
شصرعت ‘ اسصتقبال أاو ¤اŸقÎحات
التقنية .أاما بالنسصبة Ÿشصروع وحدة
تكرير اÙروقات بتيارت فقد ذكر
السصيد ولد قدور أان التداب Òاÿاصصة
بهذا اŸشصروع  ⁄يتم إاطÓقها بعد
مشصÒا إا ¤أان مشصروع ا‚از وحدة
تكرير للمحروقات يعد عملية اسصتثمارية «ضصخمة» تكلف
ما ب 2 Úإا 5 ¤مليار دولر .و‘ سصياق حديثه عن
اسصتقرار سصوق النفط ل سصيما –سصن أاسصعار هذه اŸادة
ال -ط -اق -وي -ة ع-ل-ى الصص-ع-ي-د ال-ع-اŸي ف-ق-د ح-رصس ن-فسس
اŸسصؤوول على الطمأانة لفتا إا ¤أان –سصن األسصعار من
شصأانه الدفع بشصكل أاك Èاسصتثمارات ›مع سصوناطراك.
وقد سصبق للمجمع الطاقوي الوطني أان أاعلن عن برنامج
اسصتثماري ÿمسس سصنوات مقبلة بتكلفة مالية قدرها 50
مليار دولر وذلك بالرتكاز على مبدأا ألسصعار النفط
ت- - -راوح م - -ا ب 50 Úإا 55 ¤دولر ل-لÈم-ي-ل .وب-ال-نسص-بة
لسص -ت -ث -م -ارات ›م -ع سص -ون -اط -راك ‘ اÿارج ف-ق-د ”
إاط Ó-ق ال -ع -دي -د م-ن ال-ع-م-ل-ي-ات السص-ت-ث-م-ارات اŸه-م-ة
ب -ال -ن -ي -ج -ر وم -ا‹ وت-ونسس وال-بÒو وال-ع-راق وغÒه-ا م-ن
البلدان مضصيفا أان مفاوضصات جارية مع مصصر لتمويلها
بغاز البÎول اŸميع (جي بي أال).

ألرئيسس أŸدير ألعام ﬁمد عرقاب يكشسف:

›مع سشونلغاز يعمل على ا’نفتاح أاك Ìعلى ا’بتكار وا’سشتثمار
أاك -د ال -رئ -يسس اŸدي -ر ال -ع -ام Ûم-ع سص-ون-ل-غ-از
ﬁمد عرقاب ،أامسس ،بوهران أان مؤوسصسصته تعمل
ع -ل -ى الن -ف -ت-اح أاك Ìع-ل-ى اإلب-ت-ك-ار واإلسص-ت-ث-م-ار،
مذكرا خÓل كلمة مقتضصبة Ãناسصبة افتتاح الطبعة
الثامنة للندوة  -اŸعرضس حول الصصناعة البÎولية
وال -غ-ازي-ة ‘ شص-م-ال إاف-ري-ق-ي-ا (ن-اب-اك  )2018ال-ت-ي
يحتضصنها مركز اإلتفاقيات بوهران أان «اÛمع
ي -ق -وم ويشص -ج -ع ك-اف-ة م-ب-ادرات الشص-راك-ة م-ن أاج-ل
اإلن -ف -ت -اح ع -ل -ى اإلسص -ت -ث -م -ار واإلب-ت-ك-ار ‘ ج-م-ي-ع
اÛالت الطاقوية».
و‘ هذا الطار أاشصار عرقاب إا ¤أان «جهودا
كبÒة للتنمية» تبذل على مسصتوى اÛمع من أاجل
زيادة قدراته ‘ ›ال الهندسصة وأاشصغال اإل‚از

ذات الصصلة بالنشصاء والسصتغÓل وصصيانة منشصآات
سصونلغاز.
وذكر أان «›مع سصونلغاز الذي يخطط لتنويع
ن -ق -اط ق -وت -ه سص -واء ع -ل -ى الصص -ع -ي -د ال -داخ -ل -ي أاو
اÿارجي يواصصل جعل مبدأا الطاقة للجميع ‘
ا÷زائر كأاولوية قصصوى».
ك- -م- -ا أاشص -اد ب -اŸن -اسص -ب -ة ب -اإل‚ازات ال -ت -ي ”
–قيقها ‘ هذا اÛال مقدما حصصيلة تشص Òإا¤
انتقال انتاج الكهرباء من  06جيغاواط إا ¤أاك Ìمن
 19جيغاواط ‘ الفÎة ب Úعامي  2000و.2017
كما Œاوز عدد الزبائن عتبة الـ 9مÓي Úزبون
ونسصبة انتشصار للغاز تقدر بـ ٪60فيما تبلغ نسصبة
تغطية الكهرباء .٪98

لرضس»
أ÷زأئر ألعاصسمة –تفل بالتظاهرة ألعاŸية ألبيئية «سساعة أ أ

إاطفاء لألضشواء Ÿدة سشاعة ع ÈاŸعا ⁄واŸبا Êالتاريخية

لضس -وأء
” سس- -ه- -رة ،أول أمسس ب- -ا÷زأئ- -ر أل- -ع -اصس -م -ة إأط -ف -اء أ أ
ألكهربائية Ÿدة سساعة وأحدة ( من  20سسا  30د إأ 21 ¤سسا  30د) عÈ
ألعديد من أŸبا ÊأŸعا ⁄ألتاريخية إأحتفاءأ بالتظاهرة ألعاŸية
لرضس «ألتي نظمتها هذه ألسسنة مصسالح ولية
ألبيئية « سساعة أ أ
أ÷زأئر بالتعاون مع جمعية «سسيدرأ» برعاية سسامية من رئيسس
أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة .

أاعطى وا‹ ولية ا÷زائر عبد القادر زوخ رفقة وزيرة البيئة والطاقات
اŸتجددة السصيدة فاطمة الزهراء زرواطي ووزير اإلتصصال جمال كعوان
و‡ثل وزير الطاقة ونخبة من مسصؤوول Úمن ﬂتلف القطاعات على
مسصتوى قاعة إابن خلدون إاشصارة إاطفاء األضصواء وإاشصعال شصموع بصصورة
رمزية –ت أاهازيج أاشصبال الكشصافة اإلسصÓمية حسصبما لوحظ .
وقد اتبعت باقي البنايات الرسصمية بإاقليم ولية ا÷زائر رغم تهاطل
األمطار بغزارة إاشصارة إانخراط ا÷زائر ‘ ا◊ملة الدولية من أاجل حماية
البيئة وعقلنة إاسصتخدام الطاقة حفاظا على كوكب األرضس الذي يعا Êمن
ظاهرة اإلحتباسس ا◊راري جراء إانبعاث الغازات الدفينة حيث شصوهدت
األضصواء منطفأاة ‘ كل من بناية الÈيد اŸركزي وبناية الولية وكذا
الشصوارع الرئيسصية للعاصصمة .
وباŸناسصبة أاكد وا‹ العاصصمة زوخ أان التظاهرة السصنوية التي –تفل

بها ا÷زائر تندرج ضصمن الرهانات العاŸية الكÈى ‘ ›ال حماية
البيئة وسصياسصات تطبيق طاقة صصديقة للبيئة مشصÒا أان مواكبة السصياسصة
ال -وط -ن -ي -ة ‘ ›ال ال -ط -اق -ة اŸت -ج-ددة ال-ت-ي دع-ا إا ¤ت-ك-ريسص-ه-ا رئ-يسس
ا÷مهورية من أاجل –قيق النجاعة الطاقوية جاء من خÓل تنفيذ
سصياسصيات ﬂتلفة ◊مايتها وهو ما يشصكل جرعة اسصÎاتيجية .
من جهتها أاكدت وزيرة البيئة والطاقات اŸتجددة فاطمة الزهراء
زرواطي على دور اÛتمع اŸد– ‘ Êقيق النجاعة الطاقوية من خÓل
ترشصيد اإلسصتهÓك وذكرت أان ا◊ضصور الكثيف بالقاعة يعكسس الوعي
ال -ب -ي -ئ -ي وي -ح -م -ل رسص -ال -ة أام -ل خ-اصص-ة أان م-وضص-وع ال-ب-ي-ئ-ة ي-وج-د ضص-م-ن
الهتمامات واألولويات على رأاسس هرم السصلطة وهو موضصوع السصاعة
حيث ” اسصتحداث جائزة رئيسس ا÷مهورية للمدينة اÿضصراء التي سصتوزع
يوم  25أاكتوبر اŸقبل .
وذكر بخصصوصس ضصرورة –سصيسس اŸواطن بثقافة إاقتصصاد الطاقة إا¤
ﬂتلف العمليات التحسصيسس والتوعية ع Èبث إاشصهار باŸناسصبة ‘ العديد
من الفضصاءات العمومية كÈيد ا÷زائر وسصونلغاز ◊ث اŸواطن Úعلى
اŸشصاركة ‘ التظاهرة وقال أان العام اŸاضصي وخÓل اإلحتفال بسصاعة
األرضس بالعاصصمة وإاطفاء األضصواء واألجهزة الكهربائية Ÿدة سصاعة ”
تسصجيل ترااجع ‘ اإلسصتهÓك بلغ  2000ميغاواط ما يعادل سصتهÓك

 250.000مسصكن وهو مؤوشصر إايجابي .
من جهته أافاد مدير عام شصركة توزيع الكهرباء والغاز بولية ا÷زائر
مروان شصعبان أان ولية ا÷زائر سصجلت خÓل  2017إاسصتهÓك 6000
ميغاواط ما يعادل  10باŸائة من اإلسصتهÓك الوطني داعيا إا ¤ضصرورة
اإلعتماد على الطاقات اŸتجددة وعقلنة إاسصتهÓك الطاقة وضصرورة
إاشصراك كل الفاعل Úللتحسصيسس Ãخاطر التي –دق بالبيئة وتأاثÒاتها
السصلبية مسصتقب.Ó
وباŸناسصبة أاوضصح رئيسس جمعية «سصيدرا» نسصيم في ‹Óأان اإلحتفال
للمرة الرابعة بتظاهرة سصاعة األرضس ‘ ا÷زائر –ت شصعار « لنطفأا
األضصواء ولننقصس إاسصتهÓكنا للطاقة « يهدف إا– ¤سصيسس كل اŸؤوسصسصات
واإلدارات وكذا اŸواطن بأاهمية إاقتصصاد الطاقة والتوعية Ãخاطر التغÒ
اŸناخي واإلحتباسس ا◊راري مÈزا ضصرورة تغي Òأا‰اط اإلسصتهÓك
الذي من شصأانه التأاث Òاإليجابي على اÙيط اإلجتماعي و اإلقتصصادي
والبيئي .
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لول مرة
Ãشضاركة أازيد من  53دولة Ãا فيها حضضور شضخصضيات عربية أ

الندوة الدولية الـ  6حول حق الشسعب الصسحراوي ‘ تقرير مصسÒه األسسبوع القادم
حشضد الدعم الدو‹ وŒر ËالحتÓل وفتح ملف حقوق النسضان

أاف -اد رئ -يسش ال -ل -ج -ن -ة ا÷زائ -ري-ة
ل -ل -تضض -ام -ن م -ع الشض -عب الصض -ح -راوي
السضعيد العياشضي ،أامسش ،أان الطبعة
السض- -ادسض- -ة ل- -ل- -ن -دوة ال -دول -ي -ة ح -ق
الشض -ع -وب ‘ ت -ق -ري -ر مصضÒه -ا ح-ول
الصضحراء الغربية سضتعرف مشضاركة
دولية واسضعة ،خاصضة العربية التي
لول م -رة،
يشض- -ارك ال- -ب -عضش م -ن -ه -ا أ
م -ؤوك -دا ان ال -ن -دوة سض-تسض-ل-ط الضض-وء
لنسض-ان من
ع-ل-ى ان-ت-ه-اك-ات ح-ق-وق ا إ
طرف الحتÓل اŸغربي.

جÓل بوطي
كشس -ف ال -ع -ي-اشس-ي ان ع-دد ال-دول ال-ت-ي
أابدت مشساركتها ‘ أاشسغال الندوة اŸقررة
يؤمي  30و 31من الشسهر ا÷اري با÷زائر
ال -ع -اصس -م-ة ب-ل-غ  53دول- -ةÁ ،ث- -ل- -ؤن 100
شس - -خصس- -ي- -ة م- -ن ﬂت- -ل- -ف ال- -ت- -ؤج- -ه- -ات
والخ- -تصس- -اصس- -ات ،و‘ رده ع- -ل- -ى سس -ؤؤال
«الشس- -عب» ح- -ؤل اŸشس -ارك -ة ال -ع -رب -ي -ة ‘
ال -ن -دوة خ Ó-ل ن -دوة صس -ح-ف-ي-ة ن-ظ-م-ت-ه-ا
سسفارة الصسحراء الغربية Ãركز اإلعÓم
الصسحراوي أان اŸشساركة العربية سستكؤن
‡يزة رغم أان القضسية بالكاد تكؤن مغيبة
على السساحة العربية.
ذكر العياشسي أان الدول العربية التي
سس -تشس-ارك ‘ ال-ت-ظ-اه-رة ه-ي السس-ع-ؤدي-ة،
الكؤيت ،األردن و لبنان وسسؤريا وسسلطنة
ع- -م -ان ،م -ؤضس -ح -ا أان اŸشس -ارك -ة تشس -م -ل

شس- -خصس- -ي- -ات ق- -ان- -ؤن- -ي- -ة و سس- -ي -اسس -ي Úو
أاكادÁيÃ ،Úن فيهم من يشسارك ألول
مرة ‘ الندوة التي أاكد أانها سستكؤن منصسة
Ÿناضسلي حقؤق اإلنسسان ‘ ﬂتلف دول
العا ،⁄إاضسافة إا ¤أانها “ثل منÈا لرفع
صسؤت الشسعب الصسحراوي الشسقيق.
من اŸقرر أان يفتتح الندوة الرئيسس
الصسحراوي األم Úالعام للسساقية ا◊مراء
ووادي الذهب إابراهيم غا‹ الذي سسيمثل
وف- -د الصس- -ح- -راء ال- -غ- -رب- -ي- -ة إاضس -اف -ة إا¤
ال -ن-اشس-ط-ة ا◊ق-ؤق-ي-ة الصس-ح-راوي-ة أام-ي-ن-ؤ
ح -ي -در ،ورئ -يسس ال -ت -نسس -ي -ق -ي -ة األوروب -ي-ة
ل -ل -تضس -ام -ن م -ع الشس-عب الصس-ح-راوي ب-ي-ار
غالؤن وشسخصسيات.
تنطلق الندوة يؤمي  30و 31مارسس
ا÷اري ب -ف -ن -دق ال -ري -اضس بسس -ي-دي ف-رج
وسسيتم اللقاء Ãشساركة أازيد من  53دولة،
وعشس -رة ان -ع -ق -اد ال -ن -دوة ن -ددت ال -ل -ج-ن-ة
الؤطنية ا÷زائرية للتضسامن مع الشسعب
الصس- -ح- -راوي بـ»ال- -غ- -ط -رسس -ة» اŸغ -رب -ي -ة
و“ادي ن- - - -ظ - - -ام اıزن ‘ اح - - -ت Ó- - -ل
الصس -ح -راء ال -غ -رب -ي -ة ،واسس-ت-ن-زاف ث-روات
الصس -ح -راوي Úوان -ت-ه-اك ح-ق-ؤق-ه-م ،وأاك-د
ال-ع-ي-اشس-ي ،م-ؤاصس-ل-ة حشس-د ال-دعم الدو‹
ألجل تقرير مصس Òالشسعب الصسحراوي.
و” خÓل اللقاء التطرق إا ¤الÈنامج
ال- -ع- -ام وال -ت -حضسÒات اÿاصس -ة ب -ال -ن -دوة
ال -دول -ي -ة السس -ادسس -ة ‘ ح -ق الشس -ع -ؤب ‘
اŸق -اوم -ة ،ح -يث يسس -ع-ى اŸن-ظ-م-ؤن م-ن

ا÷ان - -ب Úالصس - -ح - -راوي وا÷زائ- -ري ألن
ت -ك -ؤن ن -دوة ا÷زائ -ر اŸرت -ق-ب-ة ا÷م-ع-ة
والسسبت اŸقبل ÚمنÈا لÓعÎاف بحق
الشسعب الصسحراوي ‘ مقاومة الحتÓل
غ Òالشس -رع -ي ل -ب Ó-ده م-ن ق-ب-ل اŸغ-رب،
وللتنديد بالنتهاكات ا÷سسيمة واŸتكررة
◊ق -ؤق اإلنسس -ان ‘ الصس -ح -راء ال -غ-رب-ي-ة،
وال -ت -ذك Òب -ت -ق -اري-ر ﬂت-ل-ف اŸن-ظ-م-ات
ال -دول -ي -ة ال -ت -ي ت -ع -ن-ى ب-قضس-اي-ا ا◊ري-ات
وحقؤق اإلنسسان ومنها تقارير «أامنسستي»
و»ف -رون Ó-ي -ن» و»ه -ي -ؤم -ن راي -تسس وتشس»
و»م -ؤؤسسسس -ة روب -ر ك -ن -دي» ب -اإلضس-اف-ة إا¤
التقرير الدوري الذي يرصسده اŸراسسل
اÿاصس ل - -ه- -ي- -ئ- -ة األ· اŸت- -ح- -دة ح- -ؤل
التعذيب ووصسؤل إا ¤تقارير كتابة الدولة
األمريكية للشسؤؤون اÿارجية ومؤؤسسسسات
دولية أاخرى.
كما يندرج ضسمن أاهداف ندوة ا÷زائر
حؤل حق الشسعؤب اŸسستعمرة ‘ مقاومة
الح- -تÓ- -ل ،فضس- -ح ال- -ت -ؤاط -ؤؤ ال -ف -رنسس -ي
والسسبا Êالرسسمي مع سسلطات الحتÓل
اŸغ- -رب- -ي ‘ ن- -هب الÌوات ال -ط -ب -ي -ع -ي -ة
للصسحراء الغربية.
ويرى رئيسس ÷نة التضسامن ا÷زائرية
مع الشسعب الصسحراوي ،سسعيد العياشسي،
أان اŸغرب يسستفيد من دعم فرنسسي كب،Ò
‘ مؤاصسلة «غطرسسته» و»خرقه للمؤاثيق
الدولية ،ولسسيما القرار األ‡ي 14/15
الذي ينصسصس على حق الشسعؤب ‘ التمتع
بسس -ي -ادت -ه -ا ك -ح -ق م -عÎف ب-ه م-ن ط-رف
اŸنتظم الدو‹ وغ Òقابل للتصسرف.
وسسيعرف لقاء ندوة ا÷زائر السسادسسة
حؤل حق الشسعؤب ‘ اسسÎداد سسيادتها
ومقاومة ﬂتلف أاشسكال الحتÓل ،إادانة
صس- - -ري- - -ح- - -ة ل- - -ل- - -م- - -ؤق - -ف ال - -ف - -رنسس - -ي
الداعم للمغرب.
وُيتؤقع مشساركة أازيد من  53دولة‘ ،
ه -ذه ال -ن -دوة ع -ل -ى أان ي -ت -م خ -ل -ق شس-ب-ك-ة
ب- -رŸان- -ي- -ة دول- -ي- -ة ل- -ت- -دع- -ي- -م ال -قضس -ي -ة
الصس-ح-راوي-ة ال-ع-ادل-ة ،م-ث-ل-م-ا أاك-د سس-ع-ي-د
العياشسي ،كاشسفا عن عقد اجتماع خÓل
األشس -ه -ر اŸق -ب -ل -ة ل -قضس -اة ال -ع-رب قصس-د
تدعيم القضسية الصسحراوية ‘ اÙافل
الدولية.

لتمكينهم من إابراز كفاءاتهم ‘ إاطار حاضضنات ومشضاتل اŸؤوسضسضات

فتح فروع بنكية باÿارج لتشسجيع شسباب ا÷الية ا÷زائرية على خلق مؤوسسسسات ناشسئة
لعÓ-م ب-الصض-ال-ون
أاك -د اŸك-ل-ف ب-ا إ
الوطني للتشضغيل ‘ طبعته السضابعة
سضÓم  2018بطاشش زه ، Òأان ما ميز
الطبعة هو اŸشضاركة الفعلية لشضباب
ا÷ال - - -ي - - -ة ا÷زائ - - -ري- - -ة ب- - -اÿارج
وÃشضاريع مهمة ‘ إاطار مؤوسضسضات
ن -اشض -ئ -ة ت -خ -ت -ل -ف ع -ن اŸع -ت -ادة م-ن
خÓ-ل “ك-ي-ن-ه-م م-ن إابراز كفاءاتهم
‘ إاطار حاضضنات ومشضاتل اŸؤوسضسضات
وغÒها.

خالدة بن تركي
ق - -ال «ب - -ط - -اشس زه« Òع- -ل- -ى ه- -امشس
الصس -ال -ؤن ال -ؤط-ن-ي ل-ل-تشس-غ-ي-ل ال-ذي أاق-ي-م
ب- -قصس- -ر اŸع- -ارضس الصس- -ن -ؤب -ر ال -ب -ح -ري
ويسستمر إا ¤غاية  27من الشسهر ا÷اري
‘ تصسريح لـ» الشسعب» أان رمزية هذه
السسنة «هؤ النجاح بالبتكار لن كل ابتكار
ي -ب -دأا ب -ف-ك-رة وه-ؤ ال-ه-دف ال-رئ-يسس-ي م-ن
اŸب- -ادرة ال- -ت- -ي تسس- -ع -ى إا ¤اسس -ت -ح -داث
م -ؤؤسسسس-ات ن-اشس-ئ-ة ت-خ-ت-ل-ف ع-ن اŸع-ت-ادة
ب -ال -ن -ظ -ر إا ¤ح -اج -ت-ه-ا إا ¤ح-اضس-ن-ات أاو
مشس-ات-ل ت-ت-ط-ؤر ف-ي-ه-ا وت-ك-ؤن ل-ها خاصسية
اŸدى الطؤيل» .
وحسسب بطاشس وهؤ ما يعكسس مشساركة
ا÷الية ا÷زائرية بـ  60مؤؤسسسسة ناشسئة ،
لسسيما أامام التسسهيÓت التي قال عنها
وزي - -ر ال - -ع- -م- -ل وال- -تشس- -غ- -ي- -ل والضس- -م- -ان
الجتماعي «مراد زما‹» وأاكد خÓلها

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

تؤف Òكافة التسسهيÓت اŸتعلقة بالتمؤين
ال -ذي ي -ك -ؤن ج -زء م -ن -ه م -ن اŸسس -اه -م-ة
الشسخصسية وبالعملة الصسعبة.
ب - - - - -اإلضس - - - - -اف- - - - -ة إا¤
ال-تسس-ه-يÓ-ت التي تقدمها
البنؤك عن طريق مراقبة
ال -ع -م -ل-ي-ة ب-ف-ت-ح ف-روع ‘
اÿارج وال-تسس-ج-ي-ل ي-ك-ؤن
ع ÈالنÎنيت وÁر على
÷ن- -ة “ؤي- -ل اŸشس -اري -ع،
ن -اه -يك ع -ن إاع -ف -ائ -ه م -ن وث -ي-ق-ة إاث-ب-ات
تؤاجدهم ‘ وضسعية بطالة التي تعد من
شسروط السستفادة من آاليات أاجهزة دعم
التشسغيل ÿلق مشساريع.
وأاوضس- -ح ب -ط -اشس ،أان الصس -ال -ؤن ي -ع -تÈ
فرصسة لتقريب الشسباب الراغب ‘ إانشساء

مؤؤسسسسات مصسغرة من أاصسحاب اŸشساريع
لتبادل األفكار واÈÿات .
للتذك ،Òفإان ا◊كؤمة قدمت جملة من
اإلج -راءات ال -تسس -ه -ي -ل-ي-ة
وال -ت -ح -ف -ي -زي-ة ل-تشس-ج-ي-ع
أافراد ا÷الية ا÷زائرية
اŸق - - -ي- - -م- - -ة ‘ اÿارج،
وخ -اصس -ة الشس -ب-اب م-ن-ه-م
ع- - -ل - -ى السس - -ت - -ث - -م - -ار و
اŸسس- -اه -م -ة ‘ ت -ط -ؤي -ر
الق- -تصس- -اد ا÷زائ- -ري  ،ب- -اإلضس- -اف- -ة إا¤
اإلع -ف -اءات ال -ت-ي ق-دم-ت-ه-ا ال-ؤزارة بشس-ان
ال -تسس -ج -ي -ل ع Èال -ؤك-ال-ة ال-ؤط-ن-ي-ة ل-دع-م
تشسغيل الشسباب والدعم العمؤمي إلنشساء
نشساطات ‘ إاطار الؤكالة الؤطنية لدعم
تشسغيل الشسباب .

الصسالون الوطني
للتشسغيل  ...فرصسة
لتبادر األفكار واÈÿات

بﬁ Úطتي بن رضضوان و بني مراد شضرق العاصضمة

ترامواي ا÷زائر يسسجل «اضسطرابات» ‘ خدماته
سسجلت مؤؤسسسسة اسستغÓل ترامؤاي ا÷زائر (سسيÎام) عند السساعة العاشسرة صسباحا من
نهار اليؤم «اضسطرابات» على اÿط الرابط بﬁ Úطتي بن رضسؤان و بن مراد التابعتÚ
لبلدية برج الكيفان (شسرق العاصسمة) وذلك «ألسسباب تقنية» حسسبما أاوردته اŸؤؤسسسسة ‘
بيانها ،أامسس.
و أاوضسحت اŸؤؤسسسسة أانه عند السساعة 10سسا  23دقيقة ” تسسجيل «اضسطراب ‘ حركة
ترامؤاي ا÷زائر بﬁ Úطتي بن رضسؤان و بن مراد ألسسباب تقنية» ,وقد تزامن ذلك مع
اضسطرابات أاخرى ‘ ﬁطة سسيدي دريسس يقؤل البيان إال أان اŸؤؤسسسسة حافظت على
اÿدمة بﬁ Úطتي العناصسر ودرقانة وسسط إا ¤غاية اسستئناف اÿدمة على كامل اÿط
عند السساعة  12سسا و  35د.

العدد
17602
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رئيسش ال–ادية الوطنية للناقل Úاÿواصش عبد القادر بوشضريط يؤوكد :

السسوق ا÷زائرية بحاجة إا 20 ¤أالف حافلة
نقل جديدة للقضساء على إارهاب الطرقات

كشس- -فت ال–ادي- -ة ال- -ؤط- -ن- -ي- -ة ل -ل -ن -اق -لÚ
اÿؤاصس أانه ‘ غضسؤن الـ  3سسنؤات اŸقبلة
السسؤق ا÷زائرية بحاجة إا 20 ¤أالف حافة
نقل جديدة ،وهؤ اŸطلب الذي سسÒفع خÓل
أاسسبؤع Úلدى وزير النقل واألشسغال العمؤمية
‘ اللقاء التقييمي الذي يعقد كل  3أاشسهر
لعرضس ﬂتلف اŸشساكل التي تؤاجه الناقل، Ú
خ-اصس-ة م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ت-ج-دي-د ح-ظÒة حافÓت
ال -ن -ق -ل ال-ق-دÁة وك-ذا ت-ق-ي-ي-م تسس-عÒة ال-ن-ق-ل
اŸط -ب -ق -ة م -ؤؤخ -را  ،ب -اإلضس -اف-ة إا ¤إال-زام-ي-ة
ا◊صس -ؤل ع -ل -ى الشس -ه-ادة اŸه-ن-ي-ة م-ن ط-رف
مدارسس التكؤين التي “ارسس نشساطها ابتداء
من جانفي وع Èكامل الÎاب الؤطني .
وق- -ال رئ- -يسس ال–ادي- -ة
ال-ؤط-ن-ي-ة ل-ل-ناقل Úاÿؤاصس
«بؤشسريط عبد القادر» ‘
تصس - - -ري - - -ح لـ «الشس - - -عب» أان
السس -ؤق ا÷زائ -ري -ة ب-ح-اج-ة
إا 20 ¤أال -ف ح-اف-ل-ة ن-ق-ل
ج -دي -دة ل -ت -غ -ط -ي -ة ال -ع -ج-ز
اŸسس- -ج- -ل ع- -ل- -ى مسس- -ت- -ؤى
السس- -ؤق ا÷زائ- -ري- -ة ال- -ت- -ي ل ت- -ت- -ؤف- -ر ع- -ل -ى
ا◊اف Ó-ت سس -ؤاء ا÷دي -دة أاو ال -ق-دÁة ح-ت-ى
التي يتم تركيبها ‘ ا÷زائر فهي غ Òمتؤفرة
بالعدد الكا‘  ،ما دفعهم إا ¤وضسع الطلب
ضسمن أاولؤية النقاط التي سستعرضس على وزير

القطاع خÓل الجتماع التقيمي .
وأاوضسح رئيسس ال–ادية الؤطنية للناقلÚ
اÿؤاصس  ،إا ¤ضس- - - - -رورة وضس- - - - -ع آال - - - -ي - - - -ات
وم -ي -ك -ان-ي-زم-ات ل-ت-ؤف Òح-افÓ-ت ج-دي-دة ‘
السسؤق ا÷زائرية وفتح باب السستÒاد امام
الناقل Úبعد ا◊صسؤل على رخصسة من طرف
ال -ؤزارة ،وه -ؤ م -ط -لب ال -ك -ث Òم -ن أاصس -ح -اب
اإلمكانات والذي سسيعرضس على طاولة نقاشس
وزير النقل واألشسغال العمؤمية «عبد الغاÊ
زع Ó-ن» ب -ع -د أاسس -ب -ؤع Úوي -ك -ؤن ضس -م-ن أاه-م
ال -ن -ق -اط اŸط -روح -ة ل -ل -ن-ق-اشس ي-ق-ؤل رئ-يسس
ال–ادية .
و‘ إاطار اÛاز التي –دثها «حافÓت
اŸؤت» ‘ كل مرة أاكد
،ب- - -ؤشس- - -ري- - -ط ،ف - -ت - -ح 5
مدارسس على مسستؤى كل
ولي -ات ال -ؤط -ن ل-ت-ك-ؤي-ن
ال -ن -اق -ل› ‘ Úال ن -ق-ل
اŸسس -اف -ري -ن وال -بضس -ائ-ع
ل-ل-حصس-ؤل ع-ل-ى الشس-ه-ادة
اŸهنية التي تعت Èشسرط
ضس -روري Ÿم -ارسس -ة ال -نشس -اط وال -ت-ق-ل-ي-ل م-ن
ح- -ؤادث اŸرور ال- -ت- -ي ت- -خ -ل -ف -ه -ا ا◊اف Ó-ت
القدÁة ‘ الطرقات ،باإلضسافة إا ¤تفعيل
ﬂطط النقل الذي ينظم حركة السس. Ò

الشسهادة اŸهنية ضسرورية
لقيادة حافÓت نقل
اŸسسافرين والبضسائع

خالدة بن تركي

طلب التاشضÒة نحو فرنسضا:

اجراءات جديدة للمقيم ÚباŸقاطعة
القنصسلية للجزائر العاصسمة
اعلنت القنصسلية العامة لفرنسسا اليؤم عن اجراءات جديدة لطلب التأاشسÒة و
ا◊صسؤل على اŸؤاعيد بالنسسبة لطالبي هذه الخÒة اŸقيم ÚباŸقاطعة القنصسلية
للجزائر العاصسمة ,حسسبما افاد به اليؤم الحد بيان للقنصسلية مؤؤكدا انه ابتداء من يؤم
الثن 9 Úابريل يجب على طالبي التأاشسÒة التؤجه ا ¤مركز «»VFS Global
با÷زائر العاصسمة .و اوضسح ذات اŸصسدر ان «القنصسلية العامة لفرنسسا با÷زائر تعلم
اŸقيمÃ Úقاطعتها القنصسلية بتطؤرات هامة ‘ اجراءات طلب التأاشسÒة و ا◊صسؤل
على اŸؤاعيد» مشسÒة ا ¤ان «الجراء يخصس فقط طالبي التأاشسÒة اŸقيمÚ
ب-اŸق-اط-ع-ة ال-ق-نصس-ل-ي-ة ل-ل-ج-زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة» .ك-م-ا اك-د ال-ب-ي-ان ذات-ه ان-ه «ف-يما يخصس
اŸقاطعت Úالقنصسليت Úلعنابة و وهران فان طالبي التأاشسÒة مطالب Úبالتؤجه ا¤
مركزي  TLS CONTACTبكل من عنابة و وهران.اما فيما يخصس تسسجيل طلب
التأاشسÒة على بؤابة فرنسسا-تأاشسÒة فقد اوضسح ذات اŸصسدر ان هذا الجراء اصسبح
يتم «بشسكل الزامي» بالنسسبة ÷ميع فئات الطالب Úع ÈالنÎنت من خÓل تطبيق
فرنسسا-تأاشسÒة ( )https://france-visas.gouv.frالذي Áكن تصسفحه على مدار 7
ايام و  24/24ع Èحاسسؤب او هاتف ذكي او لؤحة الكÎونية)» .كما اشسار ذات البيان
ا ¤تؤفر معلؤمات خاصسة ببلد القامة و معلؤمات تطبيقية تتعلق Ãركز التأاشسÒة
اıتصس (  )https://france-visas.gouv.fr/web/dzمن اجل ايداع اŸلف و اخذ
اŸعلؤمات البيؤمÎية و اسسÎجاع جؤاز السسفر.
‘ ذات السسياق Áكن «لطالب التأاشسÒة ان يعرف من خÓل بعضس السسئلة اذا كان
معني بالتأاشسÒة و كذلك يب Úالؤثائق الضسرورية التي يجب تؤفÒها لتدعيم طلبه و كذا
حقؤق التأاشسÒة اÿاصسة بطلبه

(https://france-visas.gouv.fr/web/france-visas/ai-je-besoin-d-un-
 visaو اضساف البيان انه من اجل ايداع طلب ع ÈالنÎنت على مؤقع فرنسسا-تأاشسÒة

يجب فقط ملء اسستمارة ع Èاÿط لطلب تأاشسÒة ذات اقامة قصسÒة او طؤيلة التي
يجب على اŸعني طبعها و تاريخاها و تؤقيعها و ارفاقها باŸلف على

(https://france-visas.gouv.fr/web/france-visas/ma-demande-en-

 .)ligneمن جانب اخر يجب على طالب التأاشسÒة ان يتنقل يؤم اŸؤعد ا ¤مركز
«VFS

 »Globalحيث يجب ان يكؤن مزودا بجؤاز سسفر و رسسالة تأاكيد اŸؤعد و وصسل
البنك و السستمارة اŸطبؤعة مؤؤرخة و مؤقعة و مكتؤبة ع Èمؤقع فرنسسا-تأاشسÒة و
كذا قائمة الؤثاق الثبؤتية الضسرورية التي يتم ا◊صسؤل عليها ع Èذات اŸؤقع و ملفه
الكامل .كما اشسار البيان ا ¤ان «فضساءات خاصسة باŸؤعد قد ” تخصسيصسها لهذا
الغرضس على مؤقع مقدم اÿدمات ا÷ديد (-www.vfsglobal.com/France/Al
.»)geria

و ” التأاكيد من جانب اخر انه «من اجل تأاكيد اŸؤعد يجب دفع التكاليف ‘
غضسؤن  72سساعة اما لدى أاحد وكالت القرضس الشسعبي ا÷زائري او ع ÈالنÎنت او
من خÓل البطاقة البنكية

(-http://www.vfsglobal.dz/france/alger/pdf/Addresses-CPA-Agen

 )cies-Latest.pdfو خلصس اŸصسدر ‘ الخ Òا ¤التأاكيد بان جميع اجراءات
ا◊صسؤل على اŸؤعد تؤجد مفصسلة على ذات اŸؤقع اللكÎو. Ê
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اإ’ثنين  26مارسش  2018م
الموافق لـ  08رجب  1439هـ

اسستمرار التقلبات ا÷وية بو’ية سسطيف

تدخÓت مكثفة ومتنوعة للحماية اŸدنية إلنقاذ اŸواطنÚ

شس-ه-دت و’ي-ة سس-ط-ي-ف ،ل-ي-ل-ة السسبت إا¤
’ح-د ،تسس-اق-ط-ا ك-ث-ي-ف-ا ل-ل-ث-ل-وج ‘ ع-اصس-ف-ة
ا أ
ق-وي-ة ث-ان-ي-ة ،ب-ع-د ت-لك ال-ت-ي ع-اشس-تها ،ليلة
اÿميسس ،وكانت هذه اŸرة مصسحوبة ببعضس
’مطار ما أادى إا ¤تواجد كميات هامة من
ا أ
اŸي -اه ‘ ال -ط-رق والشس-وارع ،وق-د خ-ل-ف ه-ذا
ف-رح-ة ح-ق-ي-ق-ي-ة وارت-ي-اح-ا ل-دى ال-فÓ-حÚ
بعد شستاء عرف نوعا من ا÷فاف.

عالقة بنواحي خلفون ببلدية عين آارنات ،على مسستوى
الطريق الو’ئي رقم  140الرابط بين الطريق الوطني
رقم  5والطريق السسيار ،وتوجيهها إالى محطة النقل
البري للمسسافرين بسسطيف.
باإ’ضسافة إالى  3حافÓت على الطريق الوطني رقم 74
ببني ورثيÓن كانت في طريق عودتها إالى بلدية ذراع
قبيلة من الجزائر العاصسمة مرورا ببجاية وبني ورثيÓن،
ليتم التكفل بهم من طرف مصسالح بلدية بني ورثيÓن،
وتم التكفل بعائلة متكونة من أاربعة أافراد على مسستوى
م-ق-ر وح-دة ال-ح-م-اي-ة ال-م-دن-ي-ة ب-ن-ي ورث-يÓ-ن ،مسس-اع-دة
العشسرات من المركبات على مسستوى محول الحاسسي
(بين الطريق الوطني رقم  5والطريق السسيار).
وتم تسسجيل عمليات اسسعاف ونقل  53حالة مرضسية (منها

 4حا’ت قصسوركلوي) من مناطق مختلفة من تراب
الو’ية 7 ،حا’ت و’دة (تاوريرت ببوعنداسش ،منتانو
ب -ت -ي -زي ن -بشس-ار ،ت-ع-ي-راوت ب-ن-ي ع-زي-ز ،وب-أاح-ي-اء م-دي-ن-ة
سسطيف) ،إاسسعاف وإاجÓء  11فرد من عائلة واحدة بقرية
شسريحة نتيجة اسستنشساقهم غازات سسامة ،نتيجة سسوء
تصسريف غازات ا’حتراق من المدفأاة بسسبب الرياح،
حادثين خفيفين في المرور بحربيل وعموشسة ،ناهيك
عن تدخÓت مختلفة لحرائق منازل وعدادات كهربائية
والتماسسات كهربائية وتسسربات في الغاز بسسطيف ،العلمة
وكذلك عمليات متعلقة بالتكفل بشسخصسين بدون مأاوى،
وق -د ب -ل -غ إاج -م-ال-ي ال-ت-دخÓ-ت  94ت -دخ  Ó-خÓ-ل ت-لك
الفترة.

’خطار اÙتملة
‘ ظل اسستمرار Œاهل تأام ÚاŸزارع من ا أ

الري ـ ـاح العاتي ـ ـة تكّب ـ ـد فÓح ـ ـي تيبـ ـازة خسسائ ـ ـر فادح ـ ـة

تكّبد فÓحو اŸناطق الوسسطى و الشسرقية بو’ية
ت - -ي - -ب - -ازة ي- -وم أامسس خسس- -ائ- -ر ف- -ادح- -ة ‘ ال- -ب- -ي- -وت
ال-بÓ-سس-ت-ي-ك-ي-ة ع-ل-ى وج-ه اÿصس-وصس ب-ف-ع-ل ال-ري-اح
القية التي هبّت على اŸنطقة ليلة أاول أامسس ،وكانت
’كÌ
م -ن-ط-ق-ت-ي ف-وك-ة وال-دواودة بشس-رق ال-و’ي-ة ا أ
تضسررا حسسب ما وقفنا عليه عن كثب بالعديد من
اŸزارع هناك.

تيبازة :عÓء ملزي
أاعرب الفÓحون عن خيبتهم وامتعاضسهم لما حصسل
ب -ال -رغ -م م-ن ك-ون ذلك ي-رت-ب-ط ب-ت-ق-ل-ي-ات اأ’ح-وال
الجوية ’ غير بحيث تعّرضست العديد من البيوت
البÓسستيكية الى تعرية جزئية وكاملة أاحيانا من
أاشسرطة البÓسستيك التي تغطيها مما عّرضش نبات
ال-ط-م-اط-م وال-ك-وسس-ة ال-ك-ائ-ن ب-داخ-لها إالى درجات
متفاوتة من التشسّوه وا’ضسمحÓل اأ’مر الذي آاثار

بسسبب انسسداد قنوات صسرف
اŸياه وهبوب الرياح

شس -ه -دت ال -ع -دي -د م-ن م-ن-اط-ق و’ي-ة ت-ل-مسس-ان
ف -يضس -ان -ات ع -ارم-ة ط-ي-ل-ة ال 48سس-اع-ة اŸاضس-ي-ة
’وسساخ
’وحال وا أ
نتيجة انسسداد ›اري اŸياه با أ
’شس -ج -ار وال -عشسب ال -ت -ي  ⁄ت-ت-م-ك-ن م-ن
وأاوراق ا أ
م -ق-اوم-ة غ-زارة م-ي-اه ا’م-ط-ار اŸتسس-اق-ط-ة ع-ل-ى
الو’ية منذ أاول أامسس  ،فتحولت الشسوارع بعدة
مناطق ا ¤فيضسانات عارمة ما جعل اŸسسؤوولÚ
ورؤوسساء البلديات يجندون كافة العتاد واللوازم
للتصسدي للظاهرة وﬁاولة بحث السسبل ’نقاذ
ما Áكن انقاذه .
ففي بلدية الرمشسي تحول كل من شسارع عميروشش
والعربي بن مهيدي إالى وادي من المياه القادمة
من أاعالي قرية سسيدي احمد المحملة بمختلف
ا’وسس -اخ وال -ق -ن -ي -ن-ات ال-بÓ-سس-ت-ي-ك-ي-ة ال-ت-ي ح-ولت

غريزة الفÓحين المتضسررين ’ سسيما وأانّ خسسائر
أاخ -رى ك -انت ق -د ل -ح-قت ب-ه-م ب-ف-ع-ل رداءة ال-ب-ذور
Óمراضش النباتية التي
وا’نتشسار غير المسسبوق ل أ
ت-ت-ط-لب م-ع-ال-ج-ات ك-ي-م-ي-ائ-ي-ة م-ت-واصس-ل-ة و’ سسيما
حينما يتعلق اأ’مر بنبات الطماطم الذي وصسفت
بذوره من طرف الفÓحين بالرديئة هذه السسنة.
وسسارع الفÓحون المتضسررون صسبيحة أامسش إالى
ال -م -ح Ó-ت ال -م -ت -خصسصس -ة ف -ي تسس -وي -ق اأ’شس-رط-ة
ال-بÓ-سس-ت-ي-ك-ي-ة ’ق-ت-ن-اء أاشس-رط-ة ج-دي-دة ل-ت-رقيع ما
ي-م-ك-ن ت-رق-ي-ع-ه ا’ أاّن ال-ع-دي-د م-ن-ه-م ف-وج-ئ بنفاذ
ال-ك-م-ي-ات ال-م-ت-وف-رة م-ح-ل-ي-ا و ط-لب م-ن-ه-م انتظار
ال-ف-ت-رة ال-مسس-ائ-ي-ة ل-ل-حصس-ول ع-ل-ى مبتغاهم لترتفع
وتيرة الغضسب و الحسسرة لدى الفÓحين الذين لم
يحتاطوا مسسبقا لمثل هذه الحا’ت  ،و قد لوحظ
تجمع عدد من الفÓحين لدى أاحد باعة البÓسستيك
بمدينة الدواودة ا’ أانّ العديد منهم لم يتمكن من

اقتناء مبتغاه في الوقت المناسسب ’لتحاقه بالمحل
متأاخرا.
و نجت المنطقة الغربية للو’ية هذه المّرة من
الكارثة على عكسش ما كان شسائعا خÓل سسنوات
خلت حين كان فÓحو وادي حربيل و الداموسش
يتعرضسون أ’كبر الخسسائر الناجمة عن الرياح و
العواصسف ،و اقتصسر اأ’مر هذه المّرة على فÓحي
المناطق الوسسطى و الشسرقية للو’ية ،ا’ أاّن الذي
ما يزال بتجاهله الفÓحون تأامين مزارعهم من
اأ’خطار المحتملة بحيث أاّكد مسسئولو الصسندوق
الجهوي للتعاون الفÓحي في اكثر من مناسسبة على
أاّنه اعّد عروضسا مغرية لفائدة الفÓحين لتأامين
مزارعهم بالشسكل الذي يناسسب ظروف عملهم ا’
أاّن معظم هؤو’ء ’ يزالون يتجاهلون اأ’مر و كثيرا
ما يدفعون الثمن بفعل التعّرضش للخسسائر الناجمة
عن تقلبات اأ’حوال الجوية.

طوارئ عاشستها اŸدينة والفيضسانات تكشسف العيوب
المدينة الى كومة من ا’وسساخ  ،الفيضسانات التي
تسسببت في انسسداد قنوات تصسريف المياه بركا
وسسيول مهددة باجتياح عدة مؤوسسسسات عمومية
تتقدمها المتوسسطات والثانوية ما جعل السسلطات
البلدية تجند كافة العمال لتحويل المياه وتطهير
ق -ن -وات تصس -ري -ف م -ي -اه ا’م -ط-ار  ،.ك-م-ا ت-ح-ولت
سس-اح-ات ع-دة ت-ج-م-ع-ات سس-ك-ن-ي-ة إال-ى ب-رك م-ائ-ية.
وبتلمسسان عادت الفيضسانات لتغزو بعضش الشسوارع
المنحدرة  ،فتجمعت المياه في شسارع باب البحر
واجتاحت السسيول النفق الرئيسسي للمدينة كما
ح -م -لت ال -م -ي -اه اأ’ت-رب-ة وال-ح-ج-ارة إال-ى ال-م-دخ-ل
الرئيسسي بالجانب الشسمالي للمدينة وبحي الدالية
اجتاحت المياه منطقة الثكنة وشسكلت برك مائية
ك-ب-ي-رة  ،وب-م-نصس-ورة ت-ج-م-عت ال-م-ي-اه بشس-ك-ل ك-ب-يرة

غرب فندق ايبيسش مشسكلة بركا كبيرة .
كما نقلت المياه الحجارة والقنينات البÓسستيكية
من حي  400سسرير إالى ناحية الجامعة مشسكلة
ديكورا من اأ’وسساخ التي سسدت قنوات الصسرف
الخاصسة بمياه اأ’مطار ،هذا وكانت الو’ية عاشست
ق -ب -ل ب -داي -ة اأ’م -ط -ار ل-ي-ل-ة أامسش ري-اح ق-وي-ة ج-دا
تسس -ب -بت ف -ي سس -ق -وط اأ’شس -ج-ار وسس-د ال-ع-دي-د م-ن
الطرق ما أارغم كل من مصسالح البلديات وكذا
الحماية المدنية على التدخل في أاكثر من مرة
لفتح الطرق المسسدودة بأاغصسان اأ’شسجار المتناثرة
 ،ه -ذا وق -د تسس -ب -بت أاوراق اأ’شس -ج -ار وال -ن -ف -اي -ات
الصسلبة في غلق البالوعات ما أادى إالى الفيضسانات .

تلمسسان ﬁمد بن ترار

السسياحة ا÷بلة تنتعشس ‘ العطلة الربيعية بتلمسسان

شسÓلت الوريط ،غار بومعزة ،شسÓلت عصسفور ولل سستي قبلة للسسواح

أادى ارت- -ف -اع م -نسس -وب سس -د اŸف -روشس
اŸت - -واج - -د ب - -أاع - -ا‹ ت - -ل- -مسس- -ان ب- -ف- -ع- -ل
ال -تسس -اق -ط -ات ال-ث-ل-ج-ي-ة واŸط-ري-ة ال-ت-ي
’خÒة إا¤
شس- -ه -دت -ه -ا ال -و’ي -ة ‘ اŸدة ا أ
ان-ت-ع-اشس شس’Ó-ت ل-وري-ط ال-ت-ي تنبع من
سس -د اŸف -روشس وشس’Ó-ت ا◊ب-ا’ت ال-ت-ي
ت -ن -ب -ع م -ن غ -ار ب -وم -ع-زة مشس-ك-ل-ة رون-ق-ا
ي -ج -م -ع م -اب Úج -م -ال ال-غ-اب-ة ورائ-ح-ت-ه-ا
ال -زك-ي-ة وخ-ري-ر اŸي-اه ال-ذي ي-ن-ه-م-ر م-ن
شس’Óت شسكلت لوحة فنية ناذرة تسسر
ال -ن -اضس -ري -ن وال -ت -ي ح-ولت اŸن-ط-ق-ة إا¤
ق- -طب سس- -ي- -اح- -ي رب- -ي -ع -ي خصس -وصس -ا م -ع
اعتدال ا÷و خÓل اليوم ÚاŸاضسي.Ú

تلمسسانﬁ :مد بن ترار
هذه الشس’Óت التي توجد على بعد 5
ك-ي-ل-وم-ت-رات شس-رق ال-و’ي-ة صس-ن-عت صسورا
ف-ن-ي-ا خÓ-ب-ة اسس-ت-ه-وت ال-ع-ائÓ-ت خ-اصسة
ال -ت-ي ت-ح-ل ب-ال-م-ن-ط-ق-ة م-ن أاج-ل ال-ت-م-ت-ع
بجمال الطبيعة الناجم عن تناغم شسموخ
ال-ج-ب-ال وال-م-ي-اه ال-م-ت-دف-ق-ة م-ن اأ’ع-لى
زاده -ا رون -ق-ا اسس-ت-ق-طب ال-ع-ائÓ-ت ال-ت-ي
أاضسحت تغتنم اأ’وقات المسسائية ،وكذا
عطل نهاية اأ’سسبوع للتمنع بهذه المناظر
النادرة.
من جهتها شسهدت منطقة غار بومعزة

الثلوج تغلق عددا من الطرق ب ـ ـ ـبجاية
’شسغال العمومية ببجاية ،أامسس،
سسجلت مصسالح ا أ
صس-ع-وب-ة ك-بÒة ‘ ح-رك-ة اŸرور ع-ل-ى مسس-ت-وى ع-دة
ﬁاوربسسبب تراكم الثلوج ،حيث قامت العديد من
ف- -رق ال- -ت- -دخ- -ل ل- -فك اÿن- -اق ب -ب -عضس ال -ط -رق -ات،
’شسغال العمومية.
واسستنادا لـ زواد ‡ثل عن ا أ

بجاية :بن النوي توهامي

سسطيف :نورالدين بوطغان
وتحسسبا أ’ي طارئ متعلق بمخلفات التقلبات الجوية،
Óرصساد الجوية ،جندت
حسسب نشسرية الديوان الوطني ل أ
مصسالح الحماية المدنية لو’ية سسطيف كافة امكانياتها
ال -م -ادي -ة وال -بشس -ري -ة م -ع ت -دع -ي-م ال-وح-دات ب-ال-م-ن-اط-ق
الشس -م-ال-ي-ة بشس-اح-ن-ات رب-اع-ي-ة ال-دف-ع ،وذلك خÓ-ل الـ24
Óمطار
سساعة اأ’خيرة ،التي عرفت تسساقطا غزيرا ل أ
خÓل ظهيرة يوم السسبت ،وهذا على كافة ربوع الو’ية،
م-ع ال-تسس-اق-ط ال-ك-ث-ي-ف ل-ل-ث-ل-وج ع-ل-ى ال-م-ن-اطق الشسمالية
للو’ية لي Óوصسبيحة أامسش اأ’حد (بلغ معدل سسمكها
حوالي  15سسم) ،والتي تحولت مع طلوع الشسمسش إالى
أامطار غزيرة بهذه المناطق.وأابرز التدخÓت المسسجلة،
هي مسساعدة مسستعملي الطرقات بقيادة المدير الو’ئي
ل -ل -ح -م-اي-ة ال-م-دن-ي-ة ،وق-ادة ال-وح-دات ب-مسس-اع-دة آال-ي-ات
اأ’شسغال العمومية والبلدية وعناصسر الدرك الوطني ،في
حدود السساعة الثانية والنصسف صسباح أامسش ،منها ثÓثة
ح -اف Ó-ت ح -ج -م ك -ب -ي -ر  /خ-ط-وط ال-ط-وي-ل-ة (بسس-ك-رة -
الشس-ل-ف ،سس-ك-ي-ك-دة  -ال-ج-زائ-ر ،ع-ن-اب-ة -ال-ج-زائر) كانت

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

ال -واق -ع -ة ب -ج -ن -وب ال -و’ي -ة ه-ي اأ’خ-رى
تدفقا كبيرا للمياه الناجمة عن ينابيعها
مشس- -ك- -ل- -ة صس -ورة مصس -غ -رة ع -ن شس ’Ó-ت
لوريط بمنطقة الحبا’ت بمدخل مدينة
سس- - -ب - -دو  40ك- -ل- -م ج- -ن- -وب ت- -ل -مسس -ان
جعلت سسكان المنطقة يحجون إاليها من
أاجل أاخذ الصسور التذكارية والتمتع بروعة
ال -خ -ال -ق خ-اصس-ة وان شس’Ó-ت ال-ح-ب-ا’ت
ال -ت -اب -ع -ة ل -دائ -رة سس -ب -دو ع-رفت ج-ف-اف-ا
السسنوات الفارطة.
كما انطلقت العيون من جبال عصسفور
خ -ال-ق-ة شس’Ó-ت ج-م-ي-ل-ة شس-ج-عت سس-ك-ان
مناطق مغنية وبني بوسسعيد وبني سسنوسش
إالى الحج إاليها ،وشسهدت مناطق العطار
وهضسبة ’’سستي
ت -واف -د ك -ب -ي-ر ل-لشس-ب-اب وال-ع-ائÓ-ت ل-ل-عب
بالثلج وأاخذ صسور تذكارية تجمع ما بين
ب -ي -اضش ال -ث -ل -ج واخضس -رار ال -رب -ي -ع ،ك -م -ا
ت- -وسس- -عت ال- -ح -رك -ة ال -ى غ -اي -ة م -ن -اط -ق
ت-زاري-فت وت-ل ت-ي-رن-ي-وت-ي-رن-ي ب-ن-ي ه-ديل
وجوار الطريق الوطني رقم 22والطريق
الو’ئي رقم .43
هذه المناطق السسياحية والثروة الطبيعية
التي تزخر بها و’ية تلمسسان تؤوكد أان
القطاعي السسياحي بو’ية سسيكون له شسان
في المسستقبل أان تم ا’عتناء به وتسسخير
اإ’مكانيات الÓزمة له ،مثلما كانت قد

العدد
17602

وتم إاعادة فتح محاور الطرقات المسسدودة عبر بالبلديات
ومنها ،الطريق الوطني رقم  09الرابط بين بجاية وسسطيف
مرورا بخراطة ،الطريق الوطني رقم  26الرابط بين بجاية
وتيزي وزو مرورا بأادكار ،الطريق الوطني رقم  75الرابط
بين بجاية وسسطيف مرورا بكنديرة ،والطريق الوطني رقم
 12ال -ذي ي -رب -ط ب -ي -ن ب-ج-اي-ة وال-ج-زائ-ر م-رورا ب-ال-قصس-ر،
باإ’ضسافة إالى طرق و’ئية وبلدية ،وتمّ اتخاذ كل اإ’جراءات
الÓ-زم-ة ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع ك-اف-ة ال-ج-ه-ات ال-م-ع-نية على غرار،
اأ’من ،الدرك ،والحماية المدنية لمسساعدة المواطنين.
وتضس -م-نت ه-ذه ال-ت-داب-ي-ر ج-م-ل-ة م-ن ال-مسس-اع-ي ب-م-ا ف-ي-ه-ا،
تسسخير وسسائل مادية ضسخمة إ’عادة فتح الطرقات التي

06

ك-انت ح-رك-ة ال-م-رور م-ق-ط-وع-ة ب-ه-ا ،ع-ل-ى غ-رار ك-اسس-ح-ات
الحواجز ،لوزام خاصسة بإازالة الثلوج ،مركبات خاصسة لÓأمن
الوطني قصسد مواجهة الظروف المناخية الصسعبة ،كما تمّ
ت-وزي-ع حصسصش م-ن ال-م-واد ال-غ-ذائ-ي-ة اأ’سس-اسس-ي-ة واأ’غ-طية،
للرفع من مخزون المواد الغذائية ،وقارورات غاز البوتان،
Óشسغال العمومية عبر محاور الطرق اأ’كثر
مع نشسر آاليات ل أ
عرضسة ’نسسداد بسسبب الثلوج.
ودعت مختلف المصسالح عبر أامواج إاذاعة الصسومام ،كافة
مسستعملي الطريق لتوخي الحيطة والحذر أاثناء السسياقة،
والتقليل من السسرعة واحترام مسسافة اأ’مان ،خاصسة في
مثل هذه الظروف الجوية الغير مسستقرة ،فضس Óاحترام
كافة اإ’شسارات المرورية بغية تفادي الوقوع في حوادث
مرورية.
ومن جهتها باشسرت مديرية النشساط ا’جتماعي عملها،
حسسب السسيدة ناضسور ،إ’يواء اأ’شسخاصش الذين يعيشسون دون
مأاوى والتكفل بهم على مسستوى مراكز اإ’يواء ،من خÓل
ت -ن -ظ -ي -م خ -رج -ات ي -وم -ي -ة م -ن أاج -ل ال -ت-ك-ف-ل ب-ه-ذه ال-ف-ئ-ة
المحرومة ،والعمل على إاعادة إادماجهم في وسسط عائÓتهم
وإانقاذهم من التشسرد في الشسوارع.

مديرية ا’أشسغال العمومية لو’ية اŸدية تؤوكد:

ا‚راف وانزلق الÎبة إاحدى أاولوياتنا

’شس-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة ل-و’ية اŸدية
ن-ب-هت م-دي-ري-ة ا أ
’سس -ب -وع ع -ل -ى لسس -ان م -دي -ره -ا ال -و’ئ-ي
ب -داي -ة ه -ذا ا أ
السس -واق ومسس -ت -ع -م -ل -ي ال -ط -ري-ق ال-وط-ن-ي رق-م  01إا¤
ضس-رورة ت-وخ-ي ا◊ذر وا◊ي-ط-ة ح-ي-ال خ-ط-ر تسس-اقط
ا◊ج -ارة والصس -خ -ور م -ن أاع -ا‹ م -ن -ط -ق -ة الشس-ف-ة ال-ت-ي
عرفتها النقاط الكيلومÎية الرابطة ب Úهذه الو’ية
’مطار الكبÒة التي
وو’ية البليدة بسسبب كميات ا أ
’ي -ام وال -ت -ي
ع- -رف- -ت -ه -ا و’ي -ات ال -وسس -ط خ Ó-ل ه -ذه ا أ
صساحبتها رياح قوية.

اŸدية :علي ملياÊ
طمأان ذات المسسؤوول يحي مزيان السساكنة العمومية
حسسب تصسريح خصش به يومية «الشسعب» بأان مصسالحه
أاولت أاهمية كبيرة لعملية تشسجير بعضش من مقاطع
الطريق السسيار الرابط بين المدية والبرواقية من

أاجل التصسدي لعملية انجراف وانز’ق التربة وتثبيتها،
وه-ذا ب-اأ’ج-زاء ال-ت-ي ي-م-ك-ن ل-ل-ج-ه-ات ال-معنية القيام
بذلك تقنيا بسسبب صسعوبة التضساريسش ،إاذ أان هناك
م -ق -اط -ع تسس -ت -دع -ي اسس -ت -ع -م -ال اإ’سس-م-نت ال-مسس-ل-ح
والحجارة لتثبيت اأ’رضش واأ’تربة.
فيما تبقى الطينية نقاط سسوداء تتطلب التفكير في
حلول مسستقبلية ،مشسيرا في هذا الصسدد بأان مصسالحه
تدخلت مؤوخرا في إازالة اأ’تربة من الطريق الوطني
رقم  88على مسستوى بلدية بوعيشسون عقب تسساقط
كمية كبيرة من الثلوج.تعرضش جزء من حائط مقر
دائرة وزرة الجديد ’نهيار عبر الطريق الوطني رقم
 01جراء تشسبع اأ’رضش بالمياه وانز’ق التربة خÓل
 12سساعة اأ’خيرة مما اسستدعى تدخل رئيسسة الدائرة
وال -مصس -ال -ح ال-ت-ن-ق-ي-ة وال-ب-ل-دي-ة م-ن أاج-ل رف-ع ال-رك-ام
وإاصسÓح ما خلفته هذه اأ’مطار من خسسائر بهذا
المرفق الجميل والذي يعد بحق تحفة معمارية.

اŸشساريع آاثارت غضسب السسكان:

سسيول األمطـار تكشسف عيوب مشساريع الصسـرف الصسحي بسسعيـدة

في صسورة وقفت عليها «الشسعب» خÓل تفقدها احياء
مدينة عاصسمة و’ية سسعيدة ،في مثل هذه الظروف
ال-م-ن-اخ-ي-ة الصس-ع-ب-ة ،ال-ت-ي تشس-هدها المنطقة ،تكشسف
الحالة المقلقة التي تعاني منها معظم ا’حياء من
ج -راء تصس -دع -ات ق -ن -وات الصس -رف الصس-ح-ي ،خ-اصس-ة
منها على مسستوى الطريق الموؤدي إالى حي  400سسكن
وبالضسبط بمحاذاة مؤوسسسسات الشسباب ومقر الرابطة
ال-ج-ه-وي-ة ل-ك-رة ب-م-دي-ن-ة سس-ع-ي-دة ،ت-ت-م-ث-ل ف-ي انفجار
لقنوات الصسرف الصسحي التي أاغرقت طريق الحي
المذكور بالمياه القدرة مشسكلة بحيرة كبيرة حاصسرت
المنازل وعرقلة حركة السسير بذات الطريق ،لم تسسلم
حتى الحديقة المغلقة المجاورة ،المشسهد أاثار غضسب
سسكان الطريق الغارق في المياه القدرة التي تنبعث
منها روائح كريهة ،وحسسب احد المواطنين القاطنين

على مسستوى الطريق الغارق بالمياه القدرة ،أان هذا
المشسكل متواصسل منذ أاكثر من سسنوات طويلة معتبرا
أان سسكان الحي المجاورين لهذا الطريق يعيشسون في
جحيم حقيقي بمجرد سسقوط اأ’مطار حتى تجد
الطريق يسسبح في البرك و المعضسلة الكبيرة حسسب
ال -م -ت -ح -دث ع -ن -دم-ا ت-خ-ت-ل-ط السس-ي-ول ال-ن-اج-م-ة ع-ن
اأ’مطار بمياه الصسرف الصسحي ،ما يثير خطرا صسحيا
على القاطنين ،الذين طالبوا المعنيين باأ’مر التدخل
ووضسع حدا نهائيا في اسستمرار تصسدع قنوات الصسرف
الصس -ح -ي ب-ذات ال-ط-ري-ق واخ-رى ع-ب-ر اح-ي-اء م-دي-ن-ة
سسعيدة ،التي تغرق كلما تسساقطت ا’مطار ،تزيد من
متاعب سسكان اأ’حياء.

سسعيدة :ج.علي

مصسالح ا◊ماية اŸدنية تسسجل  15تدخ ÓخÓل  24سساعة األخÒة
سسجلت مصسالح الحماية المدنية لو’ية سسيدي بلعباسش
خÓل  24سساعة اأ’خيرة  15تدخ Óنتج عن التقلبات
الجوية اأ’خيرة التي شسهدتها الو’ية على غرار باقي
ال -و’ي -ات ،ح -يث ت -م-ث-لت أاغ-لب ه-ذه ال-ت-دخÓ-ت ف-ي
سسقوط أاشسجار بسسبب قوة الرياح ولم تسسجل المصسالح
أاي -ة خسس -ائ -ر بشس-ري-ة ،ك-م-ا تسس-ب-بت اإ’ن-ز’ق-ات ف-ي 3
حوادث مرورية أاسسفرت عن تسسجيل إاصسابة  3ضسحايا
اأ’ول نتج عن اصسطدام سسيارة بعمود انارة بالطريق
ال -م -زدوج الشس -م -ال -ي وال -ث -ان-ي ب-ع-د اصس-ط-دام سس-ي-ارة
بدراجة نارية بحي بومليك اأما الثالث فتمثل في

اصسطدام سسيارة بشسخصش يبلغ من العمر  60سسنة،
بالطريق الوطني رقم  13بلدية بن عشسيبة الشسيليا.
وفي سسياق متصسل تسسبب إانحراف قاطرة للترامواي
بالحي الشسمالي لمدينة بسسيدي بلعباسش في توقف
خدمات النقل منذ منتصسف النهار ،وحسسب مسسيري
الشس-رك-ة ف-إان ال-ف-رق ال-ت-ق-ن-ي-ة ت-دخ-لت ب-ع-ي-ن ال-م-كان
م-ب-اشس-رة ل-ن-ق-ل ال-ق-اط-رة إال-ى الصس-ي-ان-ة ق-ب-ل أان ت-ف-ت-ح
تحقيقا في أاسسباب اإ’نحراف.

سسيدي بلعباسس :غ شسعدو

رياح قوية مصسحوبة بأامطار وبرد ببومرداسس

خسسائر خفيفة وانقطاع للتيار الكهربائي على عدة بلديات

ن -ادت ب -ه ال -ج -ه-ات ال-مشس-رف-ة ع-ل-ى ه-ذا
ال -ق -ط -اع ف -ي السس -اب-ق وال-ت-ي تسس-ع-ى إال-ى
اسس -ت -غ Ó-ل ه -ذه ال -م -ن -اط-ق ف-ي ت-جسس-ي-د
مشسروع سسياحي من خÓل إانجاز مشساريع
هامة و واعدة بالنسسبة للقطاع وبالتالي
النهوضش با’سستثمار في السسياحة.
ويأاتي هذا من خÓل القيام بعمليات في
إاط-ار ت-رق-ي-ة ال-م-ع-ال-م السس-ي-اح-ة بالو’ية
ع -ل -ى غ-رار ت-ه-ي-ئ-ة وإاع-ادة ت-أاه-ي-ل ب-عضش
المواقع مثل «شس’Óت لوريط التي كان
ف -ي السس -اب -ق ق -ب -ل -ة ل -لسس -واح رغ-م ن-قصش
الهياكل وشس’Óت الحبا’ت التي تعتبر

أاحد أاهم مواقع السسياحة خÓل الربيع
والصس -ي -ف خ -اصس -ة ف -ي ظ -ل اع-ت-دال ج-و
مدينة تلمسسان خÓل هذه الفترة إاضسافة
«مغارات بني عاد التي تعتبر من أاجمل
وأابرز المناطق بصسواعدها ونوازلها وهي
ال -وح -ي -دة ال -ت -ي اسس -ت -ف-ادت م-ن م-ن-ت-ج-ع
سسياحي على مسساحة  05هكتارات هذا
دون نسسيان الحمامات المعدنية المنتشسرة
ف -ي ال-ع-دي-د م-ن اأ’م-اك-ن ب-ت-راب ال-و’ي-ة
ع -ل -ى غ -رار ح -م -ام الشس -ي -ق -ر وب -وغ -رارة
وسس- -ي- -دي ال- -ع- -ب- -دل -ي ال -ذي ي -ع -ان -ي م -ن
التهميشش.

عاشش سسكان و’ية بومرداسش ليلة السسبت إالى اأ’حد
تحت رحمة عاصسفة قوية مصسحوبة برياح وأامطار وبرد
خ -اصس -ة ع -ل -ى الشس -ري-ط السس-اح-ل-ي ،ح-يث ع-رفت أام-واج
ال -ب -ح -ر ه -ي -ج -ان-ا ك-ب-ي-را م-ح-دث-ا ه-ل-ع-ا ل-دى ال-فÓ-ح-ي-ن
والصسيادين خاصسة في بعضش المÓجئ الطبيعية التي
يسس-ت-غ-ل-ه-ا ال-م-ه-ن-ي-ون م-ن أاصس-ح-اب ال-م-ه-ن الصسغيرة غير
المهيأاة التي ’ تقوى على حماية سسفنهم من هذا المد
البحري..أاسس -ب-وع ع-اصس-ف تشس-ه-ده أاغ-لب و’ي-ات ال-وط-ن
وخاصسة المدن السساحلية الناجم عن هذا ا’ضسطراب
الجوي القوي الذي لم تشسهده المنطقة حتى في عز
فصس-ل الشس-ت-اء حسسب ال-م-ت-ت-ب-ع-ي-ن ل-ل-ت-ق-ل-ب-ات ال-ج-وي-ة من
صسيادين وفÓحين على صسلة كبيرة بالمناخ ،لكنه كان أاكثر
حدة خÓل  48سساعة اأ’خيرة ببومرداسش بالنظر إالى قوة
ال-ري-اح ال-مصس-ح-وب-ة ب-ال-ب-رد وتسس-اق-ط ل-ل-ث-ل-وج ف-ي ب-عضش
ال-م-ن-اط-ق ال-ج-ب-ل-ي-ة وارت-ف-اع م-نسس-وب الوديان مع تراجع
محسسوسش في درجة الحرارة .هي ظروف غير عادية
أاحدثت هلعا وتسسبب في سسقوط اأ’شسجار على الطرقات
وبعضش اأ’سسÓك الكهربائية في انتظار إاحصساء مجموع
ال-خسس-ائ-ر ال-مسس-ج-ل-ة م-ن م-ح-ل-ي-ا خ-اصس-ة ل-دى الفÓحين
الذين يعتبرون الفئة اأ’ولى التي تدفع نتائج مثل هذه
ا’ضسطرابات وأاكثر لدى أاصسحاب البيوت البÓسستيكية
وبعضش الناشسطين في تربية الدواجن داخل إاسسطبÓت
غ -ي -ر م -ق-اوم-ة مصس-ن-وع-ة ف-ي ال-غ-الب م-ن م-ادة ال-قصسب
والزنك وأاخرى من البÓسستيك.

كما عاد مشسكل انقطاع التيار الكهربائي ليضسرب مجددا
و’ية بومرداسش وباأ’خصش البلديات الشسرقية منها التي
ما تزال ضسحية للوعود المتكررة لمديرية توزيع الكهرباء
وال-غ-از ب-ح-دي-ث-ه-ا ال-م-ت-ك-رر ع-ن دع-م الشس-ب-ك-ة بمحو’ت
جديدة في إاطار البرامج ا’سستعجالية وتجديد شسبكة
ال -خ -ط -وط ال -م -ه -ت -رئ -ة.و ن -دد ال -م -واط -ن -ون وأاصس-ح-اب
المحÓت التجارية ومقاهي ا’نترنت «باسستمرار ظاهرة
ا’نقطاعات عند قدوم أابسسط اضسطراب جوي في وقت
تضساعفت فيه فواتير الكهرباء متسسائلين عن مسسؤوولية
تحديد وتعويضش الخسسائر عن أاجهزتهم الكهرومنزلية
ووسسائل التبريد ككل مرة يقعون فيها ضسحية لمثل هذه
ال -ظ -روف..ي-ذك-ر أان مصس-ال-ح ال-ح-م-اي-ة ال-م-دن-ي-ة ل-و’ي-ة
بومرداسش أاشسارت فقط من خÓل المكلف باإ’عÓم اإلى
ب -عضش ال -ت -دخ Ó-ت ال -خ -ف -ي -ف-ة ل-ف-رق-ه-ا ل-رف-ع اأ’شس-ج-ار
المتسساقطة في الطرقات الو’ئية منها الطريق الوطني
رقم  ،12في حين كشسفت مصسادر مطلعة للشسعب أان
ا’ضسطراب الجوي شسهد الكثير من الحا’ت اأ’خرى
ال -م -م -اث -ل -ة ف -ي ع -دد م-ن اأ’ح-ي-اء م-ن-ه-ا خ-ط-ر سس-ق-وط
اأ’شسجار على المارة والمركبات واأ’سسÓك لكهربائية
وأال -واح اإ’شس-ارات ،وك-ل-ه-ا ح-وادث ت-ع-ت-ب-ر ت-ب-ع-ات ل-غ-ي-اب
اإ’جراءات الوقائية لتجنب مثل هذه الحا’ت الخطيرة.

بومرداسس..ز /كمال
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سسد بني هارون زهرة الري ا÷زائري ومفخرة عاصسمة اŸياه ميلة
غ Òبعيد عن مدينة القرارم ،قوقة ،إاحدى مدن و’ية ميلة ،الواقعة على بعد  10كم من عاصصمة الو’ية ،يظهر
سصد بني هارون العمÓق الذي يختزل لوحده  1.5مليون م 3من اÿرسصانة اŸسصلحة اŸلفوفة ،كما ينفرد ‘ ا÷زائر
حاليا بسصعة تخزين بلغت مليار م ،3خÓل شصهر مارسس ا÷اري .يعت Èجسصر وادي الديب اŸعلق ،اŸمتد فوق مياه
السصد بطول  700م ،Îهو نفسصه نتاج هذا ا’‚از اŸكسصب الذي فرضس تغي Òو–ويل ونقل الكث Òمن هذه الطريق،
’خرى التي كانت موجودة ‘ منطقة بني هارون اŸعروفة والتي –ظى منذ “ييه السصد
كما اŸنشصآات والهياكل ا أ
Ãناخ جديد تطبعه الرطوبة العالية أاسصاسصا.

اسستطÓع من ميلةﬁ :مد بوسسبتة
« نحن هنا بأاكبر سسدود الجزائر على اإلطÓق و الثاني في
إافريقيا بعد السسد العالي بأاسسوان ( مصسر)» يصسيح أاحد الصسيادين
الشسباب الحاضسرين منتشسيا ومبتهجا بالطبيعة الخÓبة المحيطة
للسسد الذي يجمع مجراه  6بلديات من ولية ميلة إالى جانب بلدية
أاخ-رى ف-ي ولي-ة قسس-ن-ط-ي-ن-ة ،ك-م-ا ه-و اآلن ي-ل-ب-ي ط-ل-ب-ات ال-م-ي-اه
الشسروب لـ  15بلدية بالولية إالى جانب قسسنطينة و  4وليات
أاخرى.

سسد بني هارون مركب مائي عمÓق

سسد بني هارون هو زهرة الري الجزائري و مفخرته  -على حد
وصسف الكثيرين و الذي يرجع التفكير فيه إالى أازيد من  3عقود
من الزمن ،كان التفكير أاسساسسا موجها للسسعي إلنجاز هذا السسد
العمÓق عند تÓقي واديي الرمال و النجا بمنطقة بني هارون،
يكون محوره اسستغÓل مياه السسهول العليا القسسنطينية و تثمين
المياه السسطحية الكثيرة التي تذهب هباء إالى البحر في هذه
ال -م -ن -ط -ق -ة م -ن شس -رق ال -بÓ-د وال-ت-ي تسس-ج-ل إاح-دى أاك-ب-ر ن-ق-اط
ال- - - - - - - - - -تسس - - - - - - - - -اق - - - - - - - - -ط ف - - - - - - - - -ي ال - - - - - - - - -ج - - - - - - - - -زائ - - - - - - - - -ر.
إانصسب هذا المشسروع تحديدا على إانجاز مركب مائي كامل
متعدد الحلقات ،قلبه هو سسد بني هارون بحوضض مائي مسساحته
 72أالف م 2مع سسدود أاخرى بغية سسد حاجيات  5مليون نسسمة من
مياه الشسرب إالى جانب سسقي  30أالف هكتار ،وذلك عبر سست
وليات هي ميلة  -قسسنطينة  -أام البواقي  -خنشسلة  -باتنة
وجيجل.
بين الشسروع في تشسييد المشسروع رسسميا سسنة  1988وتدشسين
السسد وبدءا باسستغÓل مياهه في شسهر سسبتمبر سسنة  2007لصسالح
وليتي ميلة و قسسنطينة مراحل كثيرة ومتعددة ،ارتبطت جديا
بتحولت ومسستجدات وطنية وإاقليمية دولية كان لها األثر الواضسح
في تعطل األشسغال و تعثرها و هو ما كان له بالغ النعكاسض على
كلفة المشسروع التي ارتفعت إالى ما يقارب أاربعة ( )04مليارات
دولر في نهاية المطاف.

رئيسس ا÷مهؤرية يّدشسن السسد ويّلح
على ضسرورة نظرة تكاملية لأÓشسغال

ف -ي ال -خ -امسض م -ن شس -ه -ر م -اي م-ن سس-ن-ة  2004دشس-ن رئ-يسض
الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سسد بني هارون  -زهرة الري
الجزائري -الذي يسستهدف رفع طاقة التخزين الماضسي آانذاك
للجزائر من  5إالى  6مليار م . 3يومها دعا رئيسض الجمهورية
السساهرين على المشسروع إالى «التحلي بروح الواقعية وبعد النظر
والفاعلية والدراية الجادة واألخذ بعين العتبار أاهمية التكامل
بين أاجزاء المشسروع الواحد مع رسسم األهداف والتوقعات بصسفة
عقÓنية قبل خوضض عملية اإلنجاز».
أاعاب في هذا السسياق رئيسض الجمهورية على المكلفين
باإلنجاز وغيرهم من أاصسحاب المشساريع في الوطن غياب النظرة
التكاملية المنسسجمة والمندمجة» ،مشسيرا إالى تأاخر في هذا
المجال ،وكان ذلك إايذانا جديا بضسرورة إانعاشض أاشسغال التحويل
المائي لهذا المركب» ،إاذ ل معنى لسسد حتى ولو كان عمÓقا
بدون مرافق تحويل واسستغÓل مياهه» ،كما أاكد مختصسون .كان
ذلك كفيل بمباشسرة أاشسغال المرحلة األولى من التحويÓت المائية
وفي مقدمتها الشسروع في إانجاز محطة ضسخ عمÓقة بدوار
البيدي  -قرب ميلة -أاوكلت أاشسغالها لمجمع أاشسغال فرنسسي -
( دراغادوسض -أالسسطوم) وتتوفر على مضسختين
إلسسباني
بقدرة هائلة ( ضسخ  23م 3في الثانية ) من المياه التي برمج
تدفقها عبر قنوات ممتدة على مسسافة  12كلم نحو عين التين (
على بعد  15كلم من مدينة ميلة.
في هذه المنطقة أايضسا تم شسق نفق كبير بطول سستة ()06
كيلومترات يربط حوضض التوسسع لعين التين بسسعة  20000م 3وكذا
محطة المعالجة األولى لهذا التحويل بقدرة معالجة  86أالف م3
من المياه بالسسد الخزان الذي جرى إانجازه قرب وادي العثمانية
من طرف مؤوسسسسة تركية متخصسصسة بمنسسوب أاقصسى يناهز 33
م-ل-يون م 3ب-ه-دف ت-م-وي-ن ولي-ة قسس-ن-ط-ي-ن-ة وج-ن-وب ولية ميلة،
انطÓقا من محطة معالجة ثانية طاقتها  330أالف م 3يوميا.
عاشست ولية ميلة في تلك الفترة حالة نشساط وحركية واسسعة
لزمت تنفيذ شستى عمليات انجاز حلقات السسد و التحويل ،األمر
الذي جعل منها منطقة كثيفة التواجد للشسركات األجنبية القادمة

وأاكد هؤولء الخبراء المعترف بكفاءتهم في مجال السسدود والجيو
ميكانيك و الجيولوجيا في تقرير لهم صسدرت نتائجه ،خÓل شسهر
ديسسمبر  ،2007بأان سسد بني هارون بولية ميلة «ل يشسكل أاي
خطر على السسكان « وأان السسد «مؤومن بصسفة جيدة» ،مضسيفين ان
كمية التسسربات الحالية مقبولة ويمكن التحكم فيها» .أاوصسى
الخبراء  -مع ذلك بإانجاز أاشسغال إاضسافية «قبل شستاء 2009-2008
لسستغÓل السسد بصسفة طبيعية» ،كما أاوصسوا بالقيام «بأاشسغال
إاحكام أاسساسسات السسد للتقليل من تسسرب المياه» ،وكان السسد
آانذاك قد بلغ منسسوبا مائيا قدره  427مليون م 3أاي قرابة نصسف
طاقة حجزه النظرية والمقدرة نظريا بـ  960مليون م 3ما يجعله
قاب Óلتزويد كل المناطق المتصسلة به بالمياه.

تزويد قسسنطينة و 15بلدية بؤلية ميلة Ãياه الشسرب
أادى تشسغيل الجزء األول من التحويل المائي لسسد بني هارون إالى

 .. 1989سسنة اإلنطÓقة لكنها متعÌة
بعد سسنوات طويلة من التفكير و التصسميم و الدراسسات التقنية
الطويلة تم رسسميا تسسجيل المشسروع سسنة  1988بغÓف مالي قدره
واحد مليار دج منه غÓف بالعملة الصسعبة مّوله كونسسرتيوم من
الصس-ن-ادي-ق ال-ع-رب-ي-ة ال-خ-ل-ي-ج-ي-ة و ه-ي الصس-ن-دوق ال-ع-ربي للتنمية
الق -تصس -ادي -ة و الج -ت-م-اع-ي-ة  -ف-اداسض -و الصس-ن-دوق السس-ع-ودي
للتنمية و الصسندوق العربي للتنمية بأابو ظبي ،وأاسسندت األشسغال
بعدها لمؤوسسسسة صسينية «»  cweفي إاطار ما سسمي آانذاك
بالتعاون جنوب  -جنوب ،لتنطلق أاخيرا سسنة  1989عبر الشسروع
في انجاز األعمال القاعدية للسسد ومنها أانفاق التحويل المائي
للمنشسأاة.
لكن الوكالة الوطنية للسسدود رأات بعد مرور  3سسنوات على
بدء األعمال تواجد «العديد من النقائصض التقنية و اللوجيسستيكية
« فتم -تبعا لذلك  -بالتراضسي إالغاء العقد الذي يربط الطرفين
سسنة  ،1991ولم تكن األوضساع في منطقة الخليج العربي في مطلع
التسسعينيات و لسسيما منها حرب العراق األولى بمعزل أايضسا عن
مشساكل تعرضض لها المشسروع في ميدان توفير التمويل بالعملة
الصسعبة ،كما لحظ ذلك متتبعون.

 ..مؤؤسسسسة «دراغادوسس»  ..و“اطل دام  3سسنؤات
بعدها تم إابرام عقد جديد لسستئناف األعمال مع مؤوسسسسة أاخرى
أاجنبية هي دراغادوسض اإلسسبانية التي كان عليها النطÓق في
العمل في شسهر فيفري من العام  ،1993غير أانها لم تبد أاي أاثر
جدي للتحرك ومباشسرة األشسغال متذرعة بمبرر األوضساع األمنية
التي كانت تشسهدها الجزائر في ذلك الوقت .لم يكن ذلك ،إال
«إادعاء واهيا « ،بحسسب المÓحظين بدليل أان أاشسغال إانجاز سسد
معلق على وادي الذيب فوق حوضض السسد نفسسه اسستمرت آانذاك
بوتيرة عادية من طرف مؤوسسسسة  -جيكو -اإليطالية .فرضض
إانجاز هذا الجسسر الجميل بطول  700متر على الطريق الوطني
رقم « 27جيجل -قسسنطينة « مشسروع السسد ذاته باعتباره أاحد
الخيارات الواقعية لتحويل حركة المرور خارج حوضض السسد.

األعمال تسستأانف سسنة  1996بعد تهديد
ا◊كؤمة بـ «إالغاء العقد»
ب-ع-دم-ا ت-ح-م-ل ال-مشس-روع ث-ق-ل ال-ظ-روف األم-ن-ي-ة غ-ي-ر المسستقرة
آانذاك ،تم إاسستئناف األشسغال سسنة  1996مباشسرة بعد تهديدات
وجهها رئيسض الحكومة أاحمد أاويحيى لدى زيارته لولية ميلة ،في
شسهر أافريل من ذات السسنة « ،بإالغاء العقد مع الطرف اإلسسباني،
إاذا لم تسستأانف األعمال بسسرعة» .كان لذلك التهديد أاثره الجدي
واإليجابي ،إاذ تم إايجاد الظروف المناسسبة والعملية لسستئناف
األشسغال ،خÓل السسداسسي الثاني ،من نفسض العام وتوقيف حالة
سسلبية من الجمود عاشسها مشسروع السسد األكبر في الجزائر.
بذلك عرفت المنشسأاة تحركا كبيرا وسسريعا مكن من اسستÓم
ال -مشس -روع أاي ال -ح-اج-ز ال-ع-مÓ-ق ب-ط-ول  12م-ت-را خ-ارج ال-ت-ربة
وعرضض  8أامتار إالى جانب ملحقات السسد األخرى سسنة  2003ما
سسمح بعدها بالشسروع في تمييهه في شسهر أاوت من ذات السسنة.

من مختلف البلدان على مدى سسنوات عديدة.

“ييه السسد  ..وبروز تصسّدعات وتسسّربات

لكن عمليات التمييه المتدرجة للمنشسأاة «حفاظا على رد فعل
مÓئم منها« :أافرزت بعد سسنتين من ذلك وجود تصسدعات في
جهة الصسخر اليسسرى ما نجم عنها تسسربات مائية اسستدعت صسبّ
ك -م -ي-ات ك-ب-ي-رة م-ن ال-خ-رسس-ان-ة ال-مسس-ل-ح-ة وال-ل-ج-وء إال-ى خ-ب-رات
لمعالجة األمر و تفادي مخاطره .قلّلت مصسادر الوكالة الوطنية
للسسدود آانذاك من أاهمية هذه المخاطر مؤوكدة أان هذه التسسربات
«ل تؤوثر بتاتا على هياكل السسد» .

 2007رئيسس ا÷مهؤرية يّدشسن ﬁطة الضسخ
ويهّدد بغلق السسد حفاظا على حياة اŸؤاطنÚ

لدى تدشسينه محطة الضسح العمÓقة بدوار البيدي غير بعيد
عن ميلة ،هّدد رئيسض الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بـ «غلق
سسد بني هارون إاذا لم يتم التحكم في ظاهرة التسسرب « ،إاذ أانه
كما قال« :غير مسستعد للتضسحية بحياة المواطنين ،إاذا بقي الحال
على حاله» .أاشسار رئيسض الجمهورية يومها إالى أانه «ل يمكن
إانفاق ثÓثة مÓيير دولر على أاشسغال إانجاز السسد منها ثÓثة
مÓ-ي-ي-ن دولر ل-م-ع-ال-ج-ة إاشس-ك-ال-ي-ة ال-تسس-رب وف-ي األخ-ي-ر ت-ع-ج-ز
الجهات المسسؤوولة عن معالجة هذه المشسكلة» ،مطالبا باإلسسراع
في «اإلسستعانة بأاهم الخبرات الدولية « لمعالجة هذا الوضسع
مبديا من جهة أاخرى «عدم رضسا» واضسح عن محطة الضسخ،
متسسائ Óعن كيفية التعامل معها في حالة إاصسابتها بعطل ما بعد
عشسر سسنوات من اآلن.
ك -ان ل-ه-ذه ال-ت-ح-ذي-رات الصس-ارم-ة م-ن ال-مسس-ؤوول األول ل-ل-بÓ-د
أاثرها اإليجابي في معالجة هذه المشساكل التقنية خاصسة بعد
اللجوء لخبراء ذائعي الصسيت من فرنسسا  -سسويسسرا و بلجيكا،

تزويد ولية قسسنطينة بأازيد من  300أالف م 3يوميا من المياه
لفائدة مدينة قسسنطينة وعدد أاخر من تجمعاتها ،مثل عين
سسمارة و الخروب ،إالى جانب  15بلدية بولية ميلة (  5منها
بجنوب الولية ) بما يزيد عن  100أالف م 3يوميا ،بحسسب مسسيرو
قطاع الموارد الري بالولية.
تجرى دراسسات حاليا بولية ميلة لضسمان اسستفادة  17بلدية
أاخرى بالولية من مياه السسد الذي يشسهد حاليا تنفيذ مراحل
اخرى من عملية تحويل مياهه لصسالح وليات أام البواقي  -باتنة
و خنشسلة وجيجل.
توشسك حاليا اشسغال إانجاز المرحلة األولى من محيط السسقي
للتÓغمة  4447هكتار على النتهاء قبل نهاية العام الحالي ،كما
تجرى من جهة أاخرى عمليات لمد قنوات توصسيل مياه الشسرب
بولية أام البواقي في إاطار تحويل مياه السسد.

فضس ـ ـاء جيّ ـد للصسي ـد القـ ـاري
على صسعيد اآخر ،نشسطت خÓل السسنوات الأخيرة عمليات
الصسيد القاري بهذا الفضساء الرحب الممتد على مسسافة 25
كلم ،وشسهد
السسد منح رخصض اإسستغÓل للصسيد لفائدة  8شسبان من اأجل
الإنتفاع و تحصسيل مورد رزق.
برزت بالسسد اسسماك من نوع الشسبوط باأنواعه وباأوزان
بلغت حتى مسستوى  40كلغ للسسمكة الواحدة ،وذلك اأوقات
قليلة بعد اإجراء عمليات اإسستزراع قامت بها محطة الصسيد
ل-م-ي-ل-ة .ي-وف-ر السس-د ،ب-حسسب م-دي-ر ه-ذه ال-م-ح-ط-ة ال-ت-اب-ع-ة
ل -م -دي -ري -ة الصس-ي-د و ال-م-وارد الصس-ي-دي-ة ب-ج-ي-ج-ل م-وارد رزق
مباشسرة و غير مباشسرة في مجال الصسيد القاري ،وهنالك
بحسسبه مشساريع مبرمجة لإنجاز مرفاأ للصسيد يضسمن خدمات
كثيرة لصسالح الصسيادين ،وكذا مسسمكة و وحدة لإنتاج مربعات
الثلج وغيرها.

كنز سسياحي من الدرجة األو ¤باŸنطقة
لكونه يوفر مع جسسر وادي الذيب المار فوقه وكذا الطبيعة
الجبلية المحيطة حوله ،فضساء سسياحيا من الدرجة األولى يوجد
سس -د ب -ن -ي ه-ارون ف-ي ق-لب م-ق-ت-رح-ات ع-دي-دة ق-دم-ت-ه-ا ال-ولي-ة
ل-ل-م-ت-ع-ام-ل-ي-ن الق-تصس-ادي-ي-ن م-ن أاج-ل ت-جسس-ي-د مشس-اري-ع سس-ياحية
وفندقية و ترفيهية معتبرة تبدو «واعدة « بحسسب المتتبعين ومن
ذلك إانجاز حظائر للتسسلية و التنزه تضسمن حتى التنقل عبر السسد
بالقوارب و هناك حتى فكرة إلنجاز  -تيليفيريك -يربط ضسفتي
السسد كخدمة عمومية وسسياحية جميلة .
من شسأان ذلك  -طبعا -أان يدعم موقع المنطقة التي طالما
عرفت بكونها  -موقفا ل غنى عنه  -على الطريق الوطني رقم
 27المؤودي للشسواطئ الجيجيلية .تشستهر المنطقة بدكاكين بيع -
الشسواء و  -الذرة  -لصسالح المصسطافين الذين عادة ما يتسسببون
في خلق ظغوط كبيرة على حركة المرور.

شسÓل السسد وتدفق اŸياه من مفرغ مياه
الفيضسانات  ..يزيد اŸنشسأاة جمال

بلغت مياه سسد بني هارون طاقتها القصسوي بمنسسوب مائي هائل
قدره واحد مليار م 3خÓل عام  ،2014و تبين من ذلك بحسسب
مسسيري السسد أان المنشسأاة تجاوزت طاقتها النظرية المعروفة
وهي  960مليون م 3ما جعل كميات متزايدة من المياه تتدفق من
مفرغ مياه الفيضسانات نزول إالى أاسسفل الوادي ،وقد مرت تلك
المرحلة الجديدة و التي لم يسسبق أان تم تجريبها بكل سسÓم
وم-ك-نت م-واط-ن-ي-ن ع-اب-ري-ن م-ن أاخ-ذ ال-وقت ال-ك-اف-ي ل-ل-ت-وق-ف و
التقاط صسور وفيديوهات عن هذه المشساهد الرائعة .حيث عاشض
السسد أاوقاتا رائعة بفضسل تنظيم أاول دورة وطنية في رياضسة
التجديف ومسسابقات أاخرى ألكبر سسمكة مصسطادة إالى جانب
نشساطات كثيرة في ما أاصسطلح على تسسميته بـ  -مهرجان الماء-
الذي عرف حضسورا جماهيريا منقطع النظير .تم بالقرارم
قوقة اختيار أارضسية لحتضسان مشسروع قاعدة للرياضسات المائية
كأاصسناف رياضسية جديدة تدخل الميدان بفضسل سسد بني هارون و
م - - - - - - - - - - -ي- - - - - - - - - - -اه- - - - - - - - - - -ه ال- - - - - - - - - - -م- - - - - - - - - - -م- - - - - - - - - - -ت- - - - - - - - - - -دة.
هكذا تبدو اآلفاق «واعدة ومبشسرة بالخير « مع هذا السسد
العمÓق الذي أاكسسب ميلة لقب «عاصسمة المياه» ومنحها قدرات
ومؤوهÓت جديدة تفتح لها مؤوهÓت خيرة في كثير من المجالت
اإلقتصسادية و الجتماعية و الثقافية و الترفيهية السسياحية.

نحؤ ربط  4مشساتي Ãياه السسد باŸشسÒة Ãيلة

كشسف رئيسض بلدية المشسيرة ،موسسى مغÓوي ،الواقعة على
بعد  60كم الى الجنوب من عاصسمة ولية ميلة اأن الإعÓن
ع-ن ال-م-ن-اقصس-ة ال-م-تضس-م-ن-ة ع-م-ل-ي-ة ت-زويد  4مشس-ات-ي ت-ابعة
ل-ب-ل-دي-ت-ه ب-م-ي-اه سس-د ب-ن-ي ه-ارون سس-ي-ك-ون خÓ-ل شس-ه-ر جوان
القادم لتكون سسنة  2019العام الذي سستنتهي فيه معاناة
سسكان هذه المشساتي من العطشض .بحسسب رئيسض البلدية،
فاإن مصسالح الموارد المائية انتهت من مرحلة اإعداد دفتر
الشسروط الخاصض بتزويد عدة بلديات جنوبية بمياه سسد بني
هارون ،ومنها بلدية المشسيرة التي سستسستفيد بها  4مشساتي
من هذا المشسروع.
يتعلق الأمر بكل من مشستة بولغرازن ،بوكعبن ،اأغÓد
الجنوبية ،و مشستة الدخلة بوتخماتن ،وقال المسسوؤول باأن
ت -اري -خ الإع Ó-ن ع -ن ال -م -ن -اقصس-ة ال-خ-اصس-ة ب-ه-ذا ال-مشس-روع،
سسيكون على اأبعد تقدير ،شسهر جوان من العام الجاري،
ل -ي -ك -ون ال -مشس -روع م-جسس-دا ع-ل-ى اأرضض ال-م-ي-دان ف-ي .2019
اأوضسح رئيسض بلدية المشسيرة باأن المشسروع الخاصض باإنجاز
اأنابيب و خزان للمياه بسسعة األف متر مكعب لتزويد هذه
ال-مشس-ات-ي ،ق-د اسس-ت-ل-م ن-ه-اي-ة ال-ع-ام ال-م-ن-قضس-ي ،ول-كن عملية
ال-ت-زوي-د ت-ب-ق-ى ره-ي-ن-ة ت-جسس-ي-د مشس-روع ضس-خ م-ي-اه سس-د ب-ن-ي
هارون نحو الجهة الجنوبية للولية.
ه -ذا ال-مشس-روع ال-ذي ي-ن-ت-ظ-ر الإعÓ-ن ،وم-ن-ح ال-م-ن-اقصس-ة
الخاصسة به ،قبل نهاية السسداسسي الأول من العام الجاري،
على اأن تنتهي اأزمة العطشض الحادة التي يعاني منها قرابة
 08اآلف سساكن بهذه المشساتي الـ ،4بعد انجاز اأشسغاله ،حيث
يلبي حاجيات سسكانها من المادة ،وذلك بوسسائلهم الخاصسة،
وم-ن ال-ي-ن-اب-ي-ع ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة ،والآب-ار ال-موجودة بالمنطقة التي
تعتبر غالبية مياهها غير صسالحة للشسرب ،كونها مالحة مما
يتطلب تسسريعا عاج Óفي وتيرة هذا المشسروع الذي ينتظره
السسكان بفارغ الصسبر.
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Óﬁت وزعت و أاخرى أاغلقت أابوابها ومشساريع Œ ⁄سسد

Œار آلرمششي يطالبون بفتح –قيق ‘ قضشية آلـﬁ 320ل

ط-الب ال-عشس-رات م-ن ال-ت-ج-ار Ãدي-ن-ة الرمشسي
اŸدع -م Úب -ع -دة ج -م -ع -ي -ات ﬁل -ي -ة ‘ م -راسس -ل-ة
ج- -- -قارتة «الشس- -عب»
م- - - -وج- - - -ه- - - -ة إا ¤وزي- - - -ر ال- - - -ت - -ت- - -ل
نسس -خ -ة م -ن -ه -ا بضس-رورة ال-ت-دخ-ل ال-ع-اج-ل ل-ف-ت-ح
ااÓÙت ال -ت -ج -اري -ة اŸغ-ل-ق-ة واŸق-درة ب-أاك Ìم-ن
 Óﬁ 350موزعة على  05مواقع منها من وزع
ع-ل-ى أاشس-خ-اصض لعÓ-ق-ة ل-ه-م ب-ال-ت-ج-ارة م-ن قبل
لشسغال
السسلطات اÙلية و منها من توقفت بها ا أ
لك Ìمن  6مÓيÒ
منذ سسنوات رغم اسستهÓكها أ
دون جدوى لتبقى مÓذا للمنحرف. Ú

تلمسسان ﬁمد بن ترإر

وأشسارت ألرسسالة أن ألسسوق ألمدشسن في سسنة
 2008بحي باب ألزيارة وألذي كان ينتظر منه
أن يكون فضساءأ تجاريا كبيرأ إأ’ أنه سسرعان
ما غلق أبوأبه في مدة وجيزة وتحول ألتجار
أل-مسس-ت-ف-ي-دي-ن أل-ى ت-ج-ار ف-وضس-وي-ي-ن بالسسوق
أأ’سس -ب -وع -ي ل -م -م -ارسس -ة أل-ت-ج-ارة أل-ف-وضس-وي-ة
وع-رضس م-ن-ت-ج-ات-ه-م ع-ل-ى أأ’رصس-ف-ة غ-ال-قين
شس -ارع ع -م -ي-روشس ف-ي وج-ه أل-م-ارة م-ا ي-خ-ل-ق
مشس-ك Ó-ح-ق-ي-ق-ي-ا أ’ع-وأن أأ’م-ن ومسس-ت-ع-ملي
ألطريق ،و نفسس ألمصسير عرفه ألفضساء ألثاني
بالحي ألغربي لمدينة ألرمشسي ،حيث أغلق
أبوأبه في نفسس ألسسنة ألذي أفتتح فيه أي

 ، 2014وبقي هيك Óبدون روح .
ح-م-ل أصس-ح-اب أل-رسس-ال-ة ألسس-ل-ط-ات أل-محلية
أل -مسس-ؤوول-ي-ة ف-ي أل-وضس-ع ب-ف-ع-ل أل-م-ح-اب-اة ف-ي
ت -وزي-ع أل-م-ف-ات-ي-ح وم-ق-ررأت أ’سس-ت-ف-ادة ع-ل-ى
ألتجار ألذي غادروأ ألمحÓت وعادوأ للنشساط
أل -ف-وضس-وي ب-ح-ك-م أن-ه-م ’ي-دف-ع-ون ألضس-رأئب
حتى أن منهم من عرضس هذه ألمحÓت للبيع .
أما ألمشسروع ألثالث فيقع بحي ألشسهدأء حيث
م -ا ت -زأل  86م-ح Ó-م-ه-م-ل-ة م-ن-ذ أك-ثر من06
سس- -ن- -وأت دون إأت- -م- -ام  ،ح -يث ت -م أسس -ت -ه Ó-ك
ألغÓف ألمالي ألمقدر ب 06مÓيير سسنتيم
لكن ألمشسروع ما يزأل بعيدأ عن ألتجسسيد
رغم ألحاجة لهذه ألمحÓت للقضساء على
ألتجارة ألفوضسوية بهذه ألمدينة ألكبيرة .
وأسسرت مصسادر تقنية أن ألمشسروع أقيم دون
Óرضس - -ي - -ة بسسب صس - -رأع م- -ع أح- -د
درأسس - -ة ل  - -أ
ألمقاولين ألذي حاول ألسسيطرة على أرضسية
ألمشسروع إ’قامة سسكنات تسساهمية ،ما عرقل
ت- -ق- -دم أل- -مشس -روع أل -ذي ي -ع -د م -ن ب -ي -ن أه -م
ألمشساريع.
ومن جانب أخر يوجد ألمشسروع ألرأبع بحي
فÓوسسن ،حيث تم توزيع محÓت على ألتجار
خÓل أكثر من  03سسنوأت لكن أصسبح ألسسوق
م -غ -ل -ق -ا وم -رت-ع-ا ل-ل-م-تشس-ردي-ن  ،ف-ي ح-ي-ن أن
أل-مشس-روع أل-خ-امسس ي-وج-د ق-رب أل-مسس-تشس-ف-ى
أل- -ج- -دي- -د ح- -يث ت- -ع -رضست ن -وأف -ذه وأب -وأب -ه
للتخريب و لم يوزع لحد ألسساعة.

تشسكل خطرا على مسستعملي اŸركبات

وما زألت مسستمرة و في تزأيد بكل من حي ألسسÓم و 350سسكن و’ لمارين
وعمروسس وألنصسر وغيرها من أأ’حياء.
للتذكير أن ألحفر ألمنتشسرة بكثافة سسبق في مرأت عديد وأن أبتلعت عديد من
ألسسيارأت ألتي سسجلت بها إأعطاب كلفت أصسحابها أموأ’ باهظة

سسعيدة :ج  .علي

من خÓل اŸراقبة الدورية لتÓميذ اŸدارسض

إآصشاب ـ ـة  28تلميـ ـ ـذآ بأامرآضش –تـ ـ ـاج إآ ¤آ÷ـ ـرآحة

كشس -فت م -دي -ري -ة الصس-ح-ة والسس-ك-ان
لولية تلمسسان عن تسسجيل عدة إاصسابات
ب -أام -راضض خ -طÒة وسس -ط ال -ت Ó-م -ي -ذ خ Ó-ل
لولية اŸمتدة من  18إا¤
مرحلة اŸعاينة ا أ
 21م- -ارسض و ال- -ت -ي شس -م -لت  500ت-ل-م-يذ من
ﬂت -ل -ف م -دارسض ال -ولي -ة ‘ أاط-ار اŸت-اب-ع-ة
الصس- -ح- -ي -ة اŸدرسس -ة ع -ل -ى رأاسس -ه -ا  28حالة
تسستوجب التدخل ا÷راحي اŸسستعجل .

وأك--دت أل--م-دي-ري-ة ف-ي ب-ي-ان-ه-ا ألصس-ادر ف-ي 22
مارسس ألمنصسرم تحت رقم  1903وألذي تلقينا
نسس--خ--ة م--ن--ه ع--ن تسس--ج--ي--ل  21ح-ال-ة م-ؤوك-دة
بالخصسية ألمعلقة و 03حا’ت تخصس ألفتق
’ربي و 03أخرى متعلقة بالفتق ألسسري زيادة
أإ
على حالة وأحدة تخصس أ’نحدأق وألذين تم
تحويلهم على جناح ألسسرعة مصسلحة جرأحة
’ط-ف-ال ب-ال-م-ؤوسسسس-ة أ’سس-تشس-ف-ائ-ي-ة ب-الرمشسي
أأ

،حيث أجريت لهم عمليات جرأحية من قبل
فرقة طبية مختصسة .وأشسارت مديرية ألصسحة
أن ألعملية تدخل في إأطار عملية ألمرأقبة ألتي
ت-ق-وم ب-ه-ا م-دي-ري-ة ألصس-ح-ة ل-تÓ-ميذ ألمدأرسس
’ولياء إألى دعم هذه ألمبادرأت لحماية
دأعية أ أ
أبنائهم.

تلمسسان ﬁمد بن ترإر

لمكانيات اŸتوفرة بـ  4قطاعات
على ضسوء ا إ

رهانات آŸششاريع آ’سشتثمارية وحدها إ’نعاشش آلتنمية آÙلية بع Úآلدفلى
“ت- - - -لك ولي- - - -ة ع Úال - - -دف - - -ل - - -ى فضس - - -اءات
لق-ام-ة مشس-اريع اسستثمارية
وإام-ك-ان-ي-ات م-ع-تÈة إ
واعدة لتحريك قاعدتها القتصسادية ‘ اÛال
ال- -فÓ- -ح- -ي والصس- -ن- -اع- -ات –وي- -ل -ي -ة واÿدم -ات
وت -رب -ي-ة م-ائ-ي-ات ‘ ،وقت ي-ع-ت Èم-ا –ق-ق ضس-م-ن
هذه القطاعات غ Òكاف لتحقيق طموح وأافاق
الولية.

ع Úإلدفلى /و.ي .أإعرإيبي
بالنظر إألى ما تحقق من مشساريع ميدأنية في مجال
أ’سستثمار إأ’ أنها تبقى بعيدأ عن أآ’فاق أ’قتصسادية
أل-ت-ي ت-ط-م-ح إأل-ي-ه-ا أل-و’ي-ة ب-ال-ن-ظ-ر إأل-ى أإ’م-ك-ان-ي-ات
ألمتوفرة ألتي تزخر بها ألمنطقة حسسب ما كشسف عنه
تقرير حديث صسدر عن ألمجلسس ألشسعبي ألو’ئي .
وأعتبر ألتقرير ألتسسهيÓت ألتي تمنحها ألو’ية بمثابة
حافز لقوي للمسستثمرين لتوظيف رؤووسس أموألهم في
م -ج -ا’ت ق -ط -اع -ي -ة ه -ام -ة ت -ح -ظ-ى ك-ل-ه-ا ب-ال-ط-لب
وألتسسويق وضسعف ألتكلفة لتجسسيد ألمشسروع في أي
أسستثمار منتج للثروة وأليد ألعاملة دأخل ألو’ية.
وب -ح -ك -م م -وق -ع -ه -ا أل-ه-ام وت-وف-ره-ا ع-ل-ى شس-ب-ك-ة م-ن

ألطرقات ألوطنية منها وألتي فاقت 620كلم و ألو’ئية
بـحوألي 800كلم إأضسافة إألى شسبكة ألطرق ألبلدية ألتي
بلغت أكثر من 1850كلم ،فإان ألربط بالسسكة ألحديدية
ألذي تجاوز 90كلم من ألخط ألرأبط بين ألجزأئر
ألعاصسمة ووهرأن زيادة على ألطريق ألسسيار شسرق
غرب ألذي يشسق ألو’ية على مسسافة 105كلم.
مؤوشسرأت تمنحها أأ’فضسلية لقطاع أ’سستثمار كمورد
أقتصسادي هام من شسأانه تفعيل مجال ألتنمية ألمحلية
وألمشساركة في أ’قتصساد ألوطني ذأت ألتقرير ألذي
حرصس وضسع ألكرة في مرمى ألمسستثمرين وأصسحاب
رؤووسس أأ’موأل إ’نعاشس ألقطاع.
وفي مجال تحديد هذه أإ’مكانيات خاصسة فيما تعلق
بخصسوصسية ألمنطقة تشسير أإ’حصسائيات إألى وجود
عقار فÓحي هام يفوق  235600هكتار منها 181676
هكتار عبارة عن مسساحة صسالحة للزرأعة منها 55ألف
مسسقية و 232700هكتار عبارة فضساء غابي قابل
ل Ó-سس -ت -ث -م-ار بشس-ك-ل ك-ب-ي-ر حسسب أل-مصس-ال-ح أل-م-ع-ن-ي-ة
بالقطاع ،فيما تدعم هذه ألفضساءأت بإامكانيات مائية
هائلة تتمثل في 5سسدود تتوفر على ثروة مائية هائلة
خ -اصس -ة م -ع نشس -اط ح -رك -ي -ة تسس -اق-ط أأ’م-ط-ار ع-ل-ى
ألمنطقة بانتظام مع تدعيمها بحوأجز مائية تفاق

13عبر مناطق ألو’ية.
أم -ا ب -خصس -وصس ت-ف-ع-ي-ل أل-ه-ي-اك-ل أل-ق-اع-دي-ة و أن-ج-از
أل -م -رأف -ق وت -نشس -ي -ط م -ج -ال ألسس -ك -ن وأل-ع-ق-ار  ،ف-إان
ألو’ية توفر موأرد منجمية  ،ومقطع و محجرة من
بينها منجم وأحد ’سستخرأج ألحديد ألذي تعول عليه
أل-م-ن-ط-ق-ة ل-ت-حسس-ي-ن ق-درأت-ه-ا أ’ق-تصس-ادي-ة أل-م-حلية
وألوطنية  ،تضساف إأليها موأقع سسياحية هامة تنتظر
أ’سستثمار ألوأعد بكل من وأد ألشسرفة ووعين ألنسسور
وتاشستة وسسدي مجاهد ومليانة وحمام ريغة ألتي
م -ازألت ل -ح -د ك -ت -اب -ة ه -ذه ألسس -ط -ور ع-ذرأء ت-ن-ت-ظ-ر
ألمشساريع أإ’سستثمارية ألوأعدة يقول رؤوسساء بلديات
ه -ذه أل -م -وأق -ع.إأب -رأز ه -ذه أل -ت-ح-دي-ات وأل-ب-حث ع-ن
مصسادر لتشسغيل أليد ألعاملة وألحصسول على ألثروة
وألمدأخل كانت هي إأحدى أ’نشسغا’ت ألتي طرحها
رؤوسس-اء أل-م-ج-السس أل-ب-ل-دي-ة ب-خصس-وصس ت-ف-عيل ألمجال
ألتنموي بمناطقهم ألتي ’تزأل في حاجة ماسسة لمثل
ه-ذه أل-مشس-اري-ع خ-اصس-ة م-ع أل-تسس-ي-ي-ر أل-ذأت-ي ل-لموأرد
ألمالية على ضسوء أإ’جرأءأت ألقادمة ألنابعة من روح
أل-ق-ان-ون أل-ب-ل-دي أل-ج-دي-د أل-ذي سس-ي-ن-زل ق-ري-ب-ا ع-ل-ى
مكاتب ألبلديات.

لشسجار داخل اŸدن
تسسببت ‘ سسقوط ا أ

وفاة ششخصش Úوجرح آآخرين إآثر سشقوط جدآر ملعب بغردآية
أسسفرت ألرياح ألقوية ألتي كانت محملة بزوأبع رملية
أج -ت -احت ع -دد م -ن و’ي -ات أل -ج -ن -وب خ Ó-ل أل -ي -وم-ي-ن
ألفارطين عن وفاة شسخصسين وإأصسابة  3آأخرين بجروح
متفاوتة ألخطورة إأثر سسقوط جدأر ملعب جوأري ببلدية
أل-ع-ط-ف أل-ب-ع-ي-دة بحوألي  11ك-ل-م ع-ن ع-اصس-م-ة أل-و’ية
غردأية.وحسسب معلومات وردتنا فإان مصسالح ألحماية
ألمدنية لو’ية غردأية تدخلت لنقل ألضسحايا على جناح
ألسسرعة إألى مصسلحة أ’سستعجا’ت ألتابعة لمسستشسفى
إأب -رأه -ي -م ت -رشس -ي -ن ل -ت-ل-ق-ي أإ’سس-ع-اف-ات ،وق-د ل-ف-ظ أول
ألضسحايا وهو شساب في ألعشسرينات من ألعمر أنفاسسه

أأ’خيرة مسساء ألسسبت قبل أن يرتفع عدد ألموتى إألى
شسخصسين بعد وفاة أحد ضسحايا ألحادث صسباح أأ’حد.

تسسجيل بعضض اÿسسائر اŸادية بورڤلة

ل-م تسس-ج-ل مصس-ال-ح أل-ح-م-اي-ة أل-م-دن-ي-ة ل-و’ي-ة ورڤ-ل-ة أي
خسس-ائ-ر بشس-ري-ة إأث-ر أل-ع-وأصس-ف أل-رم-ل-ي-ة أل-ت-ي شس-ه-دت-ه-ا
ألو’ية أمسس عدأ بعضس ألخسسائر ألمادية ألمتمثلة في
سس -ق -وط ب -عضس أأ’شس -ج-ار ،وسس-ق-وط ج-دأر ب-ب-ل-دي-ة ع-ي-ن
ألبيضساء باإ’ضسافة إألى أنقÓب شساحنة بالطريق ألرأبط
بين بلدية ألرويسسات وقرية ألحدب.
وللتذكير فإان صسÓحية نشسرية أأ’رصساد ألجوية توأصسلت

آتصشا’ت آ÷زآئر تنظم حملة تششجÒ
Ãششاركة أآطفال آلكششافة با÷لفة

لسسÓمية ا÷زائرية حملة تشسجÒ
نظمت نهار أامسض ،اتصسالت ا÷زائر با÷لفة والكشسافة ا إ
على مسستوى بلدية ع Úمعبد ,وذلك من أاجل –سسيسض اŸواطنŒ Úاه ضسرورة ا◊فاظ على
بيئة صسحية وتدعوهم للمسساهمة بلمسسة مواطنة عشسية حلول موسسم الربيع.

إ÷لفة/موسسى بوغرإب

ولهذه ألمناسسبة جندت أتصسا’ت ألجزأئر
بالجلفة ألعديد من عمالها رفقة أبنائهم
من أجل ألقيام بعملية ألتشسجير إألى جانب

عناصسر ألكشسافة أ’إسسÓمية ،كما تهدف
أتصسا’ت ألجزأئر بالجلفة من خÓل هذه
أل--م--ب--ادرة أل--رم--زي--ة إأل--ى ن--ق-ل أل-م-ع-ارف
Óجيال ألقادمة وتنشسئتهم على أهمية
ل أ
أحترأم ترأثنا ألغابي وألشسجري.

لدارة أان أابواب ا◊وار مفتوحة
فيما تؤوكد ا إ

حفر تنمو كالفطريات بوسشط مدينة سشعيدة

عرفت أاحياء مدينة عاصسمة الولية ،مؤوخرا انتشسارا كبÒا للحفر التي
لحياء وسسط
ما تزال منذ أاشسهر طويلة على حالها ع Èالطرقات الرئيسسية أ
مدينة سسعيدة ،والتي باتت تشسكل خطرا على مسستعملي الطرقات ،رغم
النداءات اŸتكررة من طرف اŸواطن ،Úقصسد غلق تلك ا◊فر اŸنتشسرة التي
تنمو كالفطريات حسسب وصسف اŸتحدث ،Úمطالب ÚاŸصسالح اŸعنية بصسيانة
الطرقات الداخلية على مسستوى النسسيج العمرا Êالتدخل لتصسليح الوضسع .
وكشسفت أأ’مطار ألغزيرة ألمتسساقطة على ألمنطقة خÓل أليومين ألماضسين

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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إألى غاية أأ’حد حيث أن أتجاه ألرياح شسمالي شسمالي
غربي وسسرعتها ما بين  60إألى  70كلم في ألسساعة وقد
تتعدى  80كلم في ألسساعة محليا ،ومن ألو’يات ألمعنية
بها ،تيارت ،سسعيدة ،ألنعامة ،ألبيضس ،أأ’غوأط  ،ألجلفة
وورقلة.وعلى إأثر ألحادث أأ’ليم ألذي سسجل بغردأية
فإانه ’بد من ألتأاكيد على ضسرورة توخي ألحيطة وألحذر
خ -اصس -ة ب -ع-د تسس-ج-ي-ل سس-ق-وط ع-دد م-ن أأ’شس-ج-ار وك-ذأ
أنهيارأت لجدرأن دأخل بعضس ألمدن ألمعنية بالنشسرية.

ورڤلة :إÁان كا‘

عمال مسشتششفى برج بوعريريج ‘ وقفة آحتجاجية
ن -ظ -م ‡ث -ل -وا ال -ف -رع ال -ن -ق -اب-ي ل-ع-م-ال
مسس- - - -تشس- - - -ف - - -ى ب - - -وزي - - -دي ÿضس - - -ر بÈج
بوعريريج وقفة احتجاجية رفعوا فيها
مطالب و انشسغالت إا ¤السسلطات اÙلية
ت -خصض ع Ó-ق -ت -ه -م م-ع م-دي-ر اŸسس-تشس-ف-ى و
ال -ذي ات -ه -م -وه ب -ال -تضس -ي -ي -ق ع -ل -ى ال -ف -رع
ال -ن -ق -اب -ي و م -ط-الب ت-خصض ا◊رك-ة ال-ت-ي
ي -ج -ري -ه -ا م -دي -ر اŸؤوسسسس -ة ب -ت -غ -ي Òب-عضض
اŸوظف Úمن مناصسبهم.

برج بوعريريج :حبيبة بن يوسسف
ك-م-ا ي-ت-ه-م أل-ب-ي-ان م-دي-ر أل-م-ؤوسسسسة أ’سستشسفائية
ب-ال-ت-م-ي-ي-ز ب-ي-ن أل-م-وظ-ف-ي-ن و م-ع-ام-لة ألبعضس على
حسساب أآ’خرين وممارسسة ألعنف ضسد ألعامÓت و
أل -ع-م-ال ف-ي أل-مسس-تشس-ف-ى وأل-خصس-م أل-عشس-وأئ-ي م-ن
ألروأتب دون مرأعاة ألسسند ألقانوني باإ’ضسافة إألى
ألعقوبات أإ’دأرية ضسد ألعمال حسسب بيان ألفرع
أل- -ن- -ق- -اب- -ي أل- -ذي ذك -ر أن أإ’دأرة ط -ب -قت م -ن -ح -ة
ألمردودية للفصسل ألثالث و ألرأبع للسسنة ألفارطة
بشسكل غير قانوني و إأنتقامي حسسب ألبيان بإاعتباره
ت -م دون م -رأع -اة أل -ت-ن-ق-ي-ط حسسب م-ا ي-نصس ع-ل-ي-ه
ألقانون أأ’سساسسي.
م -ن ج -ه -ت-ه م-دي-ر أل-مسس-تشس-ف-ى أع-ت-ب-ر أن ك-ل ت-لك

أإ’تهامات باطلة بدءأ بنفيه للتضسييق على ألفرع
ألنقابي أين أكد أنه يجتمع كل شسهر مع هذأ ألفرع
ألنقابي و تتم مناقشسة كل ألمشساكل و أ’نشسغا’ت و
تنتهي تلك أإ’جتماعات بتوقيع محضسر  ،و لم يسسبق
للفرع ألنقابي أن إأشستكى من أي تضسييق.
أما بخصسوصس ألتحويÓت و ما يتهمه به ألعمال من
ممارسسة للضسغط فقد أكد ألمدير أنه و منذ مجيئه
منذ 07أشس -ه -ر ق -ام ب -ح -رك-ات دوري-ة و ت-ح-ويÓ-ت
ضسرورية في بعضس ألمصسالح لبعث نفسس جديد فيها
كما أنه قام بفرضس ألقانون و تطبيق أ’نضسباط
بخصسوصس توقيت ألعمل و دخول و خروج ألعمال
للقضساء على ما كان تسسيبا في ألفترة ألماضسية ،
بحيث كانت تعاني ألمؤوسسسسة من عجز كبير في
ألتأاطير بالرغم من وجود  700عامل بها  ،ما أدى
ألتسسيب و ألÓمبا’ة في إأحترأم موأقيت ألعمل
مشسك Óحقيقا يعاني منه ألمسستشسفى.
و أكد ألمدير بعد وقفة ألعمال ألتي دأمت حوألي
 15دقيقة  ،أن أبوأبه مفتوحة للحوأر و مناقشسة كل
ألمشساكل معتبرأ ألفرع ألنقابي شسريكا أجتماعيا
ضسروريا في ضسمان أسستقرأر ألمؤوسسسسة و ضسمان
خدمة صسحية رأقية للموأطن باعتبار مسستشسفى
ب -رج ب -وع-ري-ري-ج م-ن أه-م أل-م-ؤوسسسس-ات ألصس-ح-ي-ة و
أكبرها في ألو’ية و هي مقصسد لكل سسكان ألو’ية
ببلدياتها ألـ.34

فيما  ⁄تسستفيد الولية من مشسروع منطقة صسناعية

آŸسشتثمرون ببغاي يطالبون برفع آلتجميد عنه

طالب ،اŸسستفيدون من العقار الصسناعي
Ãن-ط-ق-ة ال-نشس-ط-ات بغاي  ،01م-ن السس-ل-ط-ات
اÙلية واŸركزية ،العمل على رفع Œميد
ال -غ Ó-ف اŸا‹ اıصسصض ل -ت -ه -ي -ئ -ة م -ن -ط-ق-ة
لشسغال بها لسسيما ما
النشساطات ومباشسرة ا أ
ت- -ع- -ل- -ق ب- -ف- -ت- -ح اŸسس- -الك و“ه- -ي- -د ال- -ط- -رق
ال-رئ-يسس-ي-ة ل-تسس-ه-ي-ل ح-رك-ة اŸركبات ،حتى
لول -ي-ة
لشس -غ -ال ا أ
ي -ت -م -ك -ن -وا م -ن م -ب -اشس -رة ا أ
Ÿشساريعهم السستثمارية هناك.

خنشسلة  :سسكندر ◊جازي
أوضس---ح م--م--ث--ل--ون ع--ن ه--ؤو’ء ف--ي أتصس--ال
ب«ألشس----عب» ،أن أل----عشس----رأت م----ن ه---ؤو’ء
ألمسستثمرين بمنطقة ألنشساطات بغاي01
ألتابعة إأقليميا لبلدية بغاي شسمال عاصسمة
أل--و’ي--ة خ--نشس--ل--ة ع--ل-ى ب-ع-د 06كيلومتر،
تحصسلوأ على مقررأت أ’سستفادة وعقود
أ’متياز ألخاصسة بالعقار من إأدأرة أمÓك
ألدولة ،وتم توطين ألعديد منهم بأارأضسيهم
م----ن----ذ ثÓ----ث سس----ن---وأت إأ’ أن م---ن---ط---ق---ة
ألنشساطات لم يتم تهيئتها بسسبب تجميد
’دأرة ألمعنية
ألغÓف ألمالي أثر تماطل أ إ
في بعث ألشسروع وأنجاز أ’لتزأم ألمالي.
’شس-غ-ال م-ي-دأن-ي-ا
وأضس--اف--وأ ،أن م-ب-اشس-رة أ أ
بالعقارأت ألصسناعية ’نجاز مشساريعهم
ه--ن--اك شس--ب-ه مسس-ت-ح-ي-ل-ة بسس-بب تضس-اريسس
’رضس ألصس---ع---ب---ة ،وأل---ت---ي ت---ح---ت---اج إأل---ى
أأ
إأمكانيات كبيرة وجرأفات خاصسة لتسسويتها
وف---ت---ح أل---ط---رق---ات ل--ل--ول--وج ألسس--ه--ل إأل--ى

عقارأتهم ،وهو ما يتطلب تدخل ألدولة
لمسساعدتهم مثلما تم وعدهم سسابقا عند
بدأية تحضسير ألدرأسسات لمشساريعهم.
وأسستبشسر هؤو’ء خيرأ ،بتلقيهم أخبار من
و’يات أخرى تؤوكد رفع ألتجميد عن عدة
مناطق نشساطات بها من طرف ألحكومة
’م--ل ل--ب--عث
م---ا أع---ادة ف---ي ن---ف---وسس---ه--م أ أ
أسستثمارأتهم من جديد ،خاصسة وألمسساعي
ألحثيثة ألجارية ألتي تقوم بها ألسسلطات
للتنفيذية بالو’ية من أجل رفع ألتجميد
عن هذه ألمنطقة وإأعادة دفع عجلة ملف
أ’سس--ت--ث--م--ار ب--ال--و’ي--ة أل--ذي ك--ان ح-ب-يسس
أ’درأج ،علما وأن و’ية خنشسلة لم تسستفيد
م--ن مشس--روع م--ن--ط--ق--ة صس--ن--اع--ي--ة ك-ب-اق-ي
ألو’يات.
وت-ع-د م-ن-ط-قة بغاي 01ه--ذه ،ذأت م--وق-ع
أسسترأتيجي من حيث قربها إألى ألطريقين
أل-وط-نيين 32 ،و 88أل-رأب-ط-ي-ن ب-ين و’ية
خنشسلة وو’يات تبسسة باتنة وأم ألبوأقي،
ناهيك عن بعدها ب 07كيلومتر فقط عن
ع--اصس-م-ة أل-و’ي-ة ،م-ا ي-ج-ع-ل-ه-ا م-ه-م-ة م-ن
ألناحية أ’قتصسادية وذأت نجاعة إأن تم
تهيئتها فع Óوتجسسيد أسستثمارأت بها.
وت--ت--ن--وع أل--نشس--اط--ات أل--م--ب--رم--ج--ة ب--ه--ذه
ألمنطقة لعدة شسعب صسناعية ،منها تحويل
أل--م--ن--ت--ج--ات أل--غ--ذأئ--ي-ة ،إأن-ت-اج أل-ك-ابÓ-ت
’حذية،
أل-ك-ه-رب-ائ-ي-ة ب-أان-وأع-ه-ا ،صس-ن-اعة أ أ
أ’فرشسة ،مرأكز تجارية وغيرها.
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اإلثن ٢٦ Úمارسس  ٢٠١٨م الموافق لـ  ٠٨رجب  ١٤٣٩هـ
العدد

١٧٦٠٢

ﬂتصصرإت تبسصة

تؤزيع عقؤد السستفادة ومفاتيح  70سسكنا
اجتماعيا بالكؤيف

وكالة إلتشصغيل إÙلية بعزإبة أإ‰وذج لطالبي إلعمل

خرجات ميدانية للمؤؤسسسسات لإحصساء العروضض اŸطروحة
تنصصيب  1803عامل ‘ ورشصات مفتوحة

سص-ج-لت وك-ال-ة إل-تشص-غ-ي-ل إÙل-ي-ة ب-ع-زإبة ،نتائج
إي-ج-اب-ي-ة خصص-وصص-ا ‘ إل-نشص-اط إل-كÓ-سص-ي-ك-ي وعقود
إلعمل إŸدعمة .أإرجع إŸسصؤوولون ذلك إ ¤خرجات
إل -ت-ن-ق-يب وح-مÓ-ت إل-ت-حسص-يسس م-ن أإج-ل إ◊صص-ول
ع- -ل- -ى أإك Èع- -دد م- -ن إل- -ع- -روضس م- -ن ج -ه -ة ،وك -ذإ
إلتعريف بالوكالة ودورها كوسصيط فعال وإلتذكÒ
با’متيازإت إŸمنوحة لفائدة إŸسصتخدم ‘ Úحال
إلقيام بالتوظيف عن طريق إلوكا’ت و‘ ﬂتلف
إلصص - -ي - -غ .ك - -م - -ا ” إشص- -ع- -ار إŸؤوسصسص- -ات ب- -اÿدم- -ات
إ÷دي- -دة ،سص- -ي- -م -ا ف -ي -م -ا ي -ت -ع -ل -ق ب -عصص -رن -ة ه -ذه
’خÒة ،من خÓل إŸدونة إ÷زإئرية ،إلوظائف
إ أ
وإŸهن وكيفية إيدإع عروضس عمل ومتابعتها عÈ
’نÎنت.
إ أ
م -ن ب Úال -ع -راق-ي-ل والصض-ع-وب-ات ال-ت-ي اعÎضضت ال-وك-ال-ة
ب- -خصض- -وصس ع -روضس ال -ع -م -ل غ ÒاŸل -ب -اة“ ،اط -ل ب -عضس
اŸؤوسضسض -ات ‘ إاج -راء ع -م-ل-ي-ة الن-ت-ق-اء وت-أاج-ي-ل مشض-اري-ع
أاخرى ،كمشضروع  ١١٠٠مسضكن بصضيغة عدل بعزابة ،وكذا
مشضروع القنوات الذي يربط ولية سضكيكدة ومدينة العلمة
ألسضباب تقنية.
أاف -ادت ال -وك -ال -ة اÙل -ي -ة ل -ل -تشض -غ -ي -ل ب -ع-زاب-ة ،أان ع-دد
اŸسض- -ج -ل Úخ Ó-ل السض -ن -ة اŸاضض -ي -ة ع -ل -ى مسض -ت -وى ه -ذه
األخÒة ،بلغ  ١٠٩٤٣طالب عمل ٧٨٦٨ ،من فئة الذكور،
و ٣٠٧5من فئة اإلناث ،وبلغ عدد خريجي مراكز التكوين
اŸه-ن-ي  ،١٤٢5وح -ام -ل-ي الشض-ه-ادات ا÷ام-ع-ي-ة  ،٣5٢5م -ع
ارتفاع نسضبة طلبات العمل بـ ،٪٩مقارنة بالسضنة التي قبلها،
بتعداد  ١٠٠٨٣طالب عمل ،حيث أاقبل عدد كب Òمن العمال
اŸسضرح Úعلى إاعادة التسضجيل بسضبب انتهاء اŸشضاريع
مثل  G، CB, GCBIX, OHLوتسضجيل عدد معت Èمن
العمال اŸوسضمي Úمن أاجل الظفر Ãناصضب عمل لدى
مصضانع –ويل الطماطم الصضناعية.
بخصضوصس عدد اŸسضتفدين من عقود جهاز اŸسضاعدة
على الدماج اŸهني ،قدرها مسضؤوولو الوكالة بـ ١٠٤عقد،
كما ” تثبيت  ١١٦مسضتفيد ‘ نفسس ا÷هاز ‘ ،مناصضب
عمل دائمة ،أاي ما يعادل  ٪٢٠من األهداف اŸسضطرة
خÓل هذه الفÎة من قبل القائم Úعلى الوكالة اÙلية
للتشضغيل ،مع تسضجيل تراجع باŸقارنة مع السضنة التي قبلها
لتشضّبع القطاع Úاÿاصس والعام ،وبلغ عدد اŸسضتفدين من
عقود العمل اŸدعمة بـ ١٦٦مسضتفيد ،أاي ما يعادل ٪٩٢.٢٢
م -ن األه -داف اŸسض -ط-رة ،وتسض-ج-ي-ل ارت-ف-اع ع-دد ع-روضس
العمل اŸدعمة مقارنة بالسضنة التي سضبقتها ،والتي قدرت

بـ ،١٤٠و” –ق- -ي- -ق ه- -ذه ال- -ن- -ت- -ائ- -ج ب -فضض -ل اÛه -ودات
والزيارات اŸيدانية التي من خÓلها قامت الوكالة بإاعÓم
اŸؤوسضسضات بالتحفيزات التي أاقرتها الدولة ‘ اطار هذا
النوع من العقود.
‘ سضياق اخر ،تلقت الوكالة خÓل السضنة اŸاضضية١٨٤٧ ،
عرضس عمل ،منها  ‘ ٦٣5القطاع العام ،و ‘ ١٠٠٠القطاع
اÿاصس ،و ٢١٢عرضس عمل أاجنبي ،بارتفاع ﬁسضوسس ‘
عدد عروضس العمل اŸودعة واÙصضلة خÓل هذه السضنة،
مقارنة مع السضنة التي قبلها .هذا المر أارجعته الوكالة
اÙل -ي -ة ل -ع -زاب -ة ل -ع -دة مشض-اري-ع ه-ام-ة ‘ ق-ط-اع ال-ب-ن-اء،
األشض -غ -ال ال -ع -م -وم-ي-ة وال-ري ،ع-ل-ى غ-رار مشض-روع الشض-رك-ة
الوطنية للهندسضة اŸدنية والبناء  ،GCBالتي تقوم بإا‚از
ﬁط -ة م-ت-ع-ددة اÿدم-ات ع-ل-ى مسض-ت-وى ال-ط-ري-ق السض-ي-ار
شضرق -غرب .كما شضهدت األشضهر األخÒة بداية مشضروعÚ
آاخرين ‘ ›ال الري ،تشضرف عليهما الشضركات TRANS
ليطالية CMC
 ،CANALو›موعة  CHIALIوالشضركة ا إ
 ،DIRAVENNAال -ت -ي ت -ق -وم ب-إا‚از م-راك-ز ال-دف-ع ع-ل-ى
مسضتوى الطريق السضيار شضرق -غرب ،والعروضس اŸوسضمية
‘ الصضناعات التحويلية الغذائية ıتلف معامل –ويل
ال -ط -م-اط-م اŸت-واج-دة ع-ل-ى مسض-ت-وى اŸن-ط-ق-ة ،وع-روضس
موسضمية ‘ قطاع السضياحة على مسضتوى شضواطئ قرباز ،بن

ع -زوز ،اŸرسض -ى ،اŸودع-ة م-ن
طرف شضركة CLEAN SKI.
ك - -م - -ا وصض - -لت ع- -دد م- -ن ”
ت -نصض -ي -ب -ه -م خÓ-ل ه-ذه السض-ن-ة
 ١٨٠٣ع - -ام - -ل ،م- -ن ›م- -وع
العروضس اŸتوفرة ،أاي بنسضبة
 ٪٩٠.5من األهداف اŸسضطرة
ل -ه -ذه السض-ن-ة .واع-ت Èمسض-ئ-ول-و
الوكالة انها تعد نتيجة مرضضية
م -ق -ارن-ة ب-األه-داف اŸسض-ط-رة
السضنة اŸنصضرمة ،التي بلغ فيها
عدد التنصضيبات  ،١٧٧٣كما أانه
سضجل فارق إايجابي بنسضبة ،٪٢
لنطÓق مشضاريع هامة ،إاضضافة
ل-ل-م-ج-ه-ودات ال-ك-بÒة ال-تي قام
بها إاطارات الوكالة اÙلية‘ ،
إاطار البحث والتي “ثلت ‘
حصض- -د ال- -ع- -دي- -د م- -ن ع -روضس
ال - - -ع - - -م - - -ل سض- - -واء ‘ الط- - -ار
الكÓسضيكي او جهاز اŸسضاعدة
على الدماج اŸهني او عقود العمل اŸدعمة.
أاما عن عدد اŸؤوسضسضات القتصضادية التابعة لÓختصضاصس
اإلقليمي للوكالة ،فتحصضي هذه األخÒة  ٢5٠مؤوسضسضة ،بينها
 ٣٠مؤوسضسضة وطنية ٢١٧ ،مؤوسضسضة خاصضة ،و ٠٣مؤوسضسضات
Óشضارة ،الشضركات الوطنية ليسضت كلها ‘ حالة
أاجنبية .ل إ
نشضاط ،باعتبار ان  ٪٨٠منها خدماتية ل –تاج إا ¤يد
عامل.
‘ موضضع آاخر ‚د قطاع الصضناعة يتصضدر القطاعات
األخرى ،يليه قطاع البناء واألشضغال العمومية ،الري وأاخÒا
قطاع اÿدمات .وأاوضضحت الوكالة ‘ بيانها األخ ،Òان
ال -ق -ط -اع اÿاصس ال -وط-ن-ي م-ه-ي-م-ن ،سض-واء م-ن ح-يث ع-دد
اŸؤوسضسضات أاو عروضس العمل اŸودعة أاو التي ” تلبيتها.
وب -غ-رضس ال-ت-ن-ق-يب واŸت-اب-ع-ة ،ب-ل-غ ع-دد ال-زي-ارات ال-ت-ي
ق-امت ب-ه-ا ال-وك-ال-ة اÙل-ي-ة ب-ع-زاب-ة ع-ل-ى مسض-ت-وى ح-وضس
ال-تشض-غ-يل بـ 5٧خ -رج -ة م -ي -دان -ي -ة ” ،خÓ-ل-ه-ا زي-ارة ٢٨٤
مؤوسضسضة ،منها  ٢5٣مؤوسضسضة زبونة ،و ٣١مؤوسضسضة جديدة،
حيث ” –صضيل  ٧5عرضس عمل كÓسضيكي و ١٧عرضس
عمل بجهاز اŸسضاعدة على الدماج اŸهني و ١٠عروضس
عمل مدعمة ،إاضضافة ا ١٣٣ ¤قسضيمة رد.

إزإلة سصوق «إÿردوإت» بحي إŸعسصكر بوسصط باتنة

 224تاجر اسستفادوا من Óﬁت بهذا الفضساء
وضض -عت ولي -ة ب -ات -ن-ة ح-دا ل-نشض-اط
ال-ت-ج-ارة ال-ف-وضض-وي-ة ب-ح-ي اŸعسض-ك-ر
ب-وسض-ط م-دي-ن-ة ب-ات-ن-ة ،ب-ال-ت-نسض-يق مع
مصضالح مديرية التجارة وبلدية باتنة
واŸصضالح األمنية ،حيث ” ،وبصضفة
نهائية ،إازالة سضوق اÿردوات تنفيذا
ل -ت -ع -ل-ي-م-ات وا‹ ب-ات-ن-ة ع-ب-د اÿال-ق
صضيودة ،القاضضية Ãحاربة األسضواق
ال -ف -وضض -وي -ة بشض -ت-ى أان-واع-ه-ا وإاع-ادة
إادماج التجار غ Òالرسضمي.Ú
أاشض -ار صض -ي -ودة خ Ó-ل وق-وف-ه ب-ه-ذا
السض- -وق ،إا ¤أاه- -م -ي -ة ال -قضض -اء ع -ل -ى
األوسض - -اخ وال - -ن - -ف- -اي- -ات اÎŸاك- -م- -ة
ب -اŸك -ان ،ال -ن-اŒة ع-ن ب-ق-اي-ا السض-ل-ع
اŸعروضضة ،إاضضافة لتسضببه ‘ تعطيل
ح- -رك -ة السض Òوال -دع -وات اŸت -ك -ررة
للسضكان بإازالته.
وقد أاحصضت مديرية التجارة ٣١٩
ن- -اشض- -ط ب- -ه- -ذا السض -وق ،م -ن -ه -م ٢٢٤
اسضتفادوا من مقررات اسضتفادة ،بينما
” تسضجيل  ‘ ١٧٨السضجل التجاري
ب-ال-ق-رب م-ن م-رك-ز ال-ت-ق-اع-د ،وتقدم
 ١٣٣شض -خصس لسض -حب ق -رارات م -ن-ح
مربع ‘ سضوقي كشضيدة ١و.٢
وب-دأات ع-م-ل-ي-ة السض-ت-غÓ-ل ال-فعلية
ل -ل -م -ح Ó-ت ا÷دي -دة ،ح-ت-ى ي-تسض-ن-ى
ل -ل -ت -ج-ار ‡ارسض-ة اŸه-ن-ة ‘ ظ-روف
ج- -ي- -دة ،لسض- -ي- -م- -ا ب- -ع -د اإلج -راءات
األخÒة ال- - -ت- - -ي ق- - -امت ب- - -ه - -ا وزارة
ال- -داخ- -ل- -ي- -ة وا÷م- -اع- -ات اÙل -ي -ة
وال -ت -ه -ي-ئ-ة ال-ع-م-ران-ي-ة واŸت-م-ث-ل-ة ‘
وج- - -وب ال- - -قضض - -اء ع - -ل - -ى األسض - -واق
الفوضضوية والتجارة غ Òالشضرعية.
نشض ،Òأان- -ه سض- -ب -ق ون -ظ -مت ع -دي -د

ا◊مÓت Ùاربة التجارة اŸوازية
باŸدينة ،وعدد الفضضاءات التجارية
ال -ف -وضض -وي -ة ال -ت -ي ك -انت ت -ق -در بـ٢٧
فضضاء“ ،ت إازالة أاك Ìمن  ١٠مواقع
منها ،تضضم ‘ ›ملها  ١٠٣٦تاجر
موازي .إا ¤جانب ذلك ،كانت بلدية
ب- -ات -ن -ة ق -د شض -رعت ‘ فسض -خ ع -ق -ود
اŸسض -ت -ف -ي -دي -ن ال -ذي -ن ي-ع-زف-ون ع-ن
الل- -ت- -ح- -اق ب- -اÓÙت ال- -ت- -ج- -اري- -ة
Ÿمارسضة أانشضطتهم التجارية.

سصحب رخصس إلعقار من إŸسصتثمرين
إلوهمي ÚبÈيكة

كشض- -ف وا‹ ب- -ات- -ن- -ة ع- -ب- -د اÿال -ق
صضيودة ،عن قرب الشضروع ‘ توزيع
 ٨٨٤وحدة سضكنية اجتماعية بدائرة
بريكة ،ثا Êاك Èدوائر الولية ،مؤوكدا
أان ه -ذه ا◊صض -ة السض -ك -ن -ي -ة ال -ه -ام -ة
سضتذهب Ÿسضتحقيها من اŸواطنÚ
من ﬂتلف فئات اÛتمع.
أاف- -اد صض- -ي- -ودة خ Ó-ل زي -ارة ع -م -ل
وتفقد قادته لبلدية بريكة ،للوقوف
ع -ل -ى م -دى ت -ق -دم األشض -غ -ال ب-ع-دي-د
اŸشض -اري -ع ‘ ﬂت -ل -ف ال-ق-ط-اع-ات،
خ- -اصض- -ة الصض -ح -ة ،الÎب -ي -ة ،السض -ك -ن
والتهيئة ا◊ضضرية ،أان عدم احÎام
مقاييسس اإل‚از وأاجال التسضليم خط
أاحمر لن يتسضامح معه.
وع Èصض -ي -ودة ع -ن سض -خ -ط-ه خÓ-ل
تفقده Ÿشضروع إا‚از عيادة التوليد
 ٨٠سض -ري -را وال -ذي ب -ل -غت ب -ه نسض-ب-ة
األشضغال  ،٪٨5متهما مؤوسضسضة اإل‚از
ب - -ع - -دم احÎام دف Îالشض - -روط ،م- -ن
خÓ- -ل ع- -دم احÎام م- -ع -اي Òا÷ودة

اŸطلوبة ،موجها إاعذارات Ÿؤوسضسضة
ل‚از ومكتب الدراسضات ومهلة ٠٨
اإ
لشض-غ-ال .ك-م-ا ان-ت-ق-د
أاي -ام ل -تسض -وي -ة ا أ
بشضدة ،أاشضغال مشضروع إا‚از اŸعهد
ال- -وط -ن -ي اŸت -خصضصس ‘ ال -ت -ك -وي -ن
اŸه- -ن- -ي ،وك- -ذا مشض- -روع –وي- -ل ٩٠
 Óﬁمهنيا إا ¤متوسضطة ،متوعدا
ب -ع -ق -وب -ات صض -ارم -ة ‘ ح -ال  ⁄ي-ت-م
لشضغال ،كون هذه اŸرافق
تدارك ا أ
ح -ي -وي -ة وسض -ت -ف -ت-ت-ح م-ط-ل-ع ال-دخ-ول
اŸدرسضي القادم.
لشض-غ-ال ال-عمومية ،عاين
وب-ق-ط-اع ا أ
الوا‹ مشضروع إا‚از الطريق الوطني
اŸزدوج على مسضافة  ١٤كلم ،داعيا
لشض -غ -ال
إا ¤ضض- -رورة تسض -ري -ع وتÒة ا أ
وت -دع-ي-م ال-ورشض-ات ب-اŸوارد اŸادي-ة
وال -بشض -ري-ة لسض-تÓ-م اŸشض-روع خÓ-ل
الشضهر اŸقبل.
كما تفقد منطقة النشضاطات بريكة
 ،٠٢التي “تد على مسضافة  ١٨هكتارا
ومقسضمة على  ٤١حصضة ،حيث أاعطى
صض -ي -ودة ت -ع -ل-ي-م-ات ب-رب-ط اŸن-ط-ق-ة
بالكهرباء وهدد بسضحب الرخصس من
اŸسض -ت -ث -م-ري-ن ال-ذي-ن اسض-ت-ف-ادوا م-ن
عقار صضناعي و ⁄يسضتغلوه.
وخ Ó-ل م -ع -اي-ن-ت-ه وضض-ع-ي-ة اŸل-عب
البلدي القد ،Ëقرر رئيسس اÛلسس
التنفيذي تخصضيصس  5مÓي Òسضنتيم
ع-ل-ى ع-ات-ق م-ي-زان-ي-ة ال-ولي-ة ل-تهيئته
بهدف اسضتغÓله من قبل شضباب بلدية
ب -ري -ك -ة اŸع -روف ب -ت -م-ي-زه ‘ شض-ت-ى
الرياضضات.

باتنةŸ :وشصي حمزة

سصكيكدة :خالد إلعيفة

قامت السضلطات الولئية مؤوخرا ،بتوزيع عقود السضتفادة ومفاتيح ٧٠
سضكنا اجتماعيا بصضيغة السضكن العمومي اإليجاري على مسضتحقيها ببلدية
الكويف .العملية مرت ‘ ظروف جيدة ولقت اسضتحسضان اŸواطن.Ú
‘ كلمته وا‹ الولية هنأا اŸسضتفيدين وكشضف أان العمل جار للوصضول إا¤
توزيع  ١٤٠سضكن آاخر هي اآلن طور اإل‚از وتخضضع Ÿتابعة مسضتمرة من
قبله.
وسضتتم عملية توزيع مفاتيح  ٦٤٦سضكن اجتماعي ،بصضيغة السضكن العمومي
اإليجاري ،بإاشضراف عطا الله مولتي ،وا‹ الولية ،على مسضتوى ٠٧
بلديات بالولية ،حيث انطلقت العملية كبداية على مسضتوى بلدية الكويف،
وسضتتواصضل خÓل باقي السضداسضي األول من السضنة ا÷ارية إا ¤غاية توزيع
ما ›موعه  ٢٠٠٠وحدة سضكنية بنفسس الصضيغة.

تسسليم  80سسكنا اجتماعيا ببئر مقدم

” توزيع  ٨٠سضكنا اجتماعيا من أاصضل  ٢٨٠سضكن ،مئتان ‘ طور اإل‚از،
اسضتفادت منها بلدية بئر مقدم.
العملية أاشضرف عليها وا‹ الولية بتوزيع عقود السضتفادة واŸفاتيح على
ثمان Úمسضتفيدا ،إاضضافة إا ¤انطÓق األشضغال التي كانت متوقفة على
مسضتوى مشضروع  ٢٠٠سضكن ،وتخضضع أايضضا ا ¤متابعة ميدانية من قبل
السضلطات الولئية ،حتى يتم النتهاء من إا‚ازها ‘ اŸوعد اŸتفق عليه
وتسضلم ألصضحابها.
السضكنات التي ” توزيعها ببئر مقدم ،موصضولة بالشضبكات الضضرورية من
ماء وكهرباء وغاز ،إاضضافة ا ¤مسضاحات خضضراء وفضضاءات للعب األطفال،
وما أاكد عليه وا‹ الولية خÓل عملية توزيع السضتفادات ،أان تكون كافة
السضكنات ا›ÈŸة للتوزيع تامة وجاهزة و›هزة بكافة الضضروريات.

...وإا‚از  03آابار عميقة من أاصسل  05م›Èة

كشضف وا‹ الولية على أان  ٠٣آابار عميقة «فوراج» من ضضمن ” ،٠5
وضضعها حيز اÿدمة ،منها فوراج «سضكانسضكا» الذي وضضع ‘ األيام القليلة
اŸاضضية ‘ ،اÿدمة بقوة ضضخ قدرها  ٤٠لÎا ‘ الثانية ،من شضأانها تعزيز
خزانات اŸياه اŸوصضولة بأاحياء «سضكانسضكا ،الوئام ٦٠٠ ،سضكن ،وأاول
نوفم ،»Èأام ‘ Óتغطية مدينة تبسضة ،مع وتوزيع اŸاء الصضالح للشضرب
يوميا لفائدة السضكان ،إاضضافة ا ¤أان اÛهودات ماتزال تبذل من أاجل
اإلسضراع ‘ انطÓق اÿدمة «بفوراج قريقر» والذي يربطها «بالشضريعة»
لضضمان تزويد السضكان بانتظام ،من اجل –قيق التغطية الكاملة بهذه
اŸادة ا◊يوية كل بلديات الولية خÓل موسضم الصضيف اŸقبل مقارنة
بالسضنوات الفارطة.

تبسصة :خالد .ع
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تسسليم السسكنات األو ¤نهاية 2018
عقد لقاء هام ب Úأاعضضاء جمعية األمل Ÿكتتبي عدل
 ٢٠٠٢-٢٠٠١ب -ب -ج -اي -ة ومسض -ؤوول Úع-ن ق-ط-اع السض-ك-ن
بالولية ” ،خÓله تناول وضضع تقدم اŸشضاريع اÿاصضة
ببلدية وادي غ ،Òحضضور أاعضضاء جمعية عدل -٢٠٠١
 ٢٠٠٢وهم فارسس زوطاط ،األم Úالعام وﬁمد عدوان
نائب رئيسس ا÷معية.
على إاثر هذا اللقاء ،أاصضدرت ا÷معية تصضريحا ورد
فيه ما يلي« :سضيتم ‘ ما يتعلق بدفع القسضط الثالث،
فتح اŸوقع ‘ األيام القليلة القادمة وسضتتوفر األوامر
بالدفع على نفسس اŸوقع» .أاما ‘ يخصس األشضغال التي
سضÎافق هذه السضكنات اÿاصضة بصضيغة عدل بوادي
غ ،Òف -ق -د ق -ال ‘ شض -أان -ه -ا أاعضض-اء ا÷م-ع-ي-ة« :سض-ي-ت-م
إاطÓقها خÓل شضهر أافريل ،ريثما يقع اإلختيار النهائي
على اŸؤوسضسضات اŸنجزة ،ولن تفوق اآلجال التي سضيتم
منحها لها سضتة أاشضهر» ‘ .هذا الصضدد ،وعلى سضبيل
التذك ،Òفقد أاشضار مدير السضكن بولية بجاية ،أاثناء
دعوته إا ¤منتدى اإلذاعة اÙلية ،إا ¤أان وزير السضكن
قد خصضصس غÓفا ماليا قيمته  ٤،5مÓي Òدينار إل‚از
ال-ط-رق والشض-ب-ك-ات اıت-ل-ف-ة وك-ذا ال-ت-ج-ه-ي-زات ،على
غرار اŸدرسضة اإلبتدائية واŸتوسضطة التابعة لسضكنات
عدل اŸتواجدة Ãنطقة وادي غ .Òإا ¤جانب هذا،
أاشضارت ا÷معية أايضضا إا« :¤التزام السضلطات بتسضليم
السضكنات األو ¤نهاية السضنة ا÷ارية» ،ما يعني أان
سضكنات عدل األو ¤لولية بجاية سضتسضلم نهاية سضنة
 .٢٠١٨فضض Óعن هذا ،فقد ” بخصضوصس برنامج عدل
 شضراء بالتقسضيط  -وفقا لبيان وزارة السضكن والعمرانواŸدي -ن -ة ،م -ن -ح ولي-ة ب-ج-اي-ة حصضصس إاضض-اف-ي-ة ت-ق-در
بـ ٦٠٠٠سضكن نهاية السضنة اŸنصضرفة.
ا÷دير باإلشضارة أان هذه الوحدات اإلضضافية سضتسضمح
ب-ت-غ-ط-ي-ة ط-ل-ب-ات م-ك-ت-ت-ب-ي ع-دل  ٢٠٠٢-٢٠٠١وكذلك
مكتتبي عدل ٢لسضنة .٢٠١٣

إنز’ق إلÎبة بالطريق إلو’ئي  35بأامالو

شض -ه -د ال -ط-ري-ق ال-ولئ-ي رق-م  ،٣5ال -ذي Áت -د ع -ل -ى
مسضافة  ٨٠كلم ،ببلدية أامالو التي تبعد عن ولية بجاية
بـ ٧٠كلم ،من شضمالها إا ¤جنوبها ،حالة تدهور متقدمة

ِ
‡ا سضاهم ‘ صضعوبة تنقل
بسضبب قدم طبقة الزفتّ ،
السضكان ،رغم كونه يع Èبلديات بوحمزة وأايث معوشس
وأايت جليل وأاميزور.
‘ هذا الصضدد ،ع‡ Èثلو السضكان عن اسضتيائهم
لهذه الوضضعية ،رغم قيام السضلطات اÙلية اŸعنية
بإاعادة تأاهيله ‘ عديد من اŸرات ،إال أان حركة السضÒ
الكثيفة التي يعرفها ،والعوامل اŸناخية التي يتعرضس
لها ،كاألمطار وسضيولها ا÷ارفة تؤودي إا ¤تدهور حالته
م- -ن ج- -دي- -د ،م -ع اإلشض -ارة إا ¤أان ال -ن -قصس ال -ف -ادح ‘
اŸنشض -آات اÿاصض -ة بصض -رف م -ي-اه األم-ط-ار ،ك-اÿن-ادق
وفوهات ›اري الصضرف وغÒها ‘ عديد األماكن،
هو ما يؤودي على اŸدى الطويل ،إا ¤أاضضرار جسضيمة
ناجمة عن الفيضضانات .مضضيف ،Úأاّنه يوجد عند ﬂرج
قرية «تاوريرث» ،الواقعة ببلدية أامالو ،أاماكن تشضكل
خطرا حتميا على اŸاّرين بها ،بسضبب عدم اسضتقرار
أارضضها ،حتى أان الطريق الولئي  ٣5الذي Áر من
هناك ،يتأاثر بشضدة بتحركات األرضس وعدم اسضتقراره،
وليسس غريبا وقوع انزلقات متكررة للÎبة ‘ اŸكان
اŸسضمى «ليفÒاج» ،حيث توجد فيه منعطفات يصضعب
اŸرور عÈها ،وقد صضّرح أاحد مسضتعملي هذا الطريق
قائ« :Óتوجد نقطة وقع فيها انزلق للÎبة منذ أاشضهر،
وقد “ت ،السضنة اŸاضضية ،اŸباشضرة ‘ أاشضغال لتعزيز
اŸك- -ان وإاصضÓ- -ح األضض- -رار ،إال أان اŸشض- -ك- -ل- -ة لت -زال
قائمة».
وأاضض -اف آاخ -ر ،م -ع ّ-ب -را ع -ن ق-ل-ق-ه إاّزاء ه-ذا ال-وضض-ع،
قائ« :Óهناك مكان على الطريق الولئي Á ٣5ر بقرية
«ت -اوري -رث» ،ي -ع-رف ان-زلق-ا م-ت-ك-ررا م-ن ج-ه-ة ج-انب
الطريق الشضديد النحدار ،وقد ” الشضروع ‘ أاشضغال
إاصضÓحه وتدعيمه ،إال أان اŸشضكلة تعود من جديد ‘
كل مرة ،ما تسضبب ‘ ضضيق الطريق الذي  ⁄يعد يتسضع
إال Ÿرور مركبة واحدة ‘ نفسس الوقت ،وأاصضبحت
حركة السض ‘ Òهذا اŸكان الذي Áتد على طول ٢٠
مÎا حركة ‘ اŒاه واحد ،الأمر الذي كثÒا ما تنجر
عنه مناوشضات ب Úالسضائق.»Ú

بجاية :بن إلنوي توهامي
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مليون يشسرعون ‘ إأنتخاب رئيسسهم أليوم

هيئـ ـ ـ ـ ـ ـات سسياسسي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وحقوقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
تقـ ـ ـ ـّرر ألن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزول إألـ ـ ـ ـ ـى ألشس ـ ـ ـ ـ ـ ـارع

لد’ء بأاصصواتهم ‘ انتخابات يختارون فيها رئيسصا
يتوجه نحو  60مليون ناخب مصصري ،اليوم ،ا ¤مراكز ا’قÎاع ل إ
لبلدهم لو’ية مدتها أاربع سصنوات .يتنافسس ‘ هذه ا’نتخابات الرئيسس اŸصصري اŸنتهية و’يته عبد الفتاح السصيسصي ،الذي
يطمح لو’ية رئاسصية ثانية ،ورئيسس حزب «الغد» ،موسصى مصصطفى موسصى .وتعد هذه ا’نتخابات الرئاسصية رابع انتخابات
تعددية ‘ مصصر وثالث انتخابات رئاسصية Œري بعد « ثورة  25جانفي».

وألتي “ثل
«خيارأ ل رجعة فيه» بالنسشبة
ل- -ل- -دول- -ة أŸصش- -ري- -ة م -ن أج -ل
أجتثاث جذوره وحماية ألأمن
ألعام.
أع- -ل- -نت وزأرة أل- -دأخ- -ل -ي -ة
أŸصش- -ري -ة ع -ن خ -ط -ة ل -ت -اأمÚ
ألعملية ألنتخابية ،ع ÈتوفÒ
ألدعم أللوجسشتي ألÓزم للمقار
ألن- -ت- -خ- -اب- -ي- -ة ونشش -ر أل -ق -وأت
ألأم -ن -ي -ة أŸشش-ارك-ة ‘ ضش-م-ان
سشÓ- - -م- - -ة وسش Òع- - -م- - -ل- - -ي - -ات
أل- - -تصش- - -ويت ،م- - -وؤك- - -دة أن - -ه - -ا
«سش- -ت- -ت- -ع -ام -ل Ãن -ت -ه -ى أ◊زم
وأ◊سش- -م م- -ع أي م- -ظ- -ه -ر م -ن
مظاهر أÿروج على ألقانون».
من أجل ضشمان ألسش Òألفضشل
لهذه ألسشتحقاقات ،ششكل وزير
ألقوى ألعاملةﬁ ،مد سشعفان،
غرفة عمليات مركزية بديوأن
ع - - - -ام أل- - - -وزأرة ،خÓ- - - -ل فÎة
ألن-ت-خ-اب-ات أل-رئ-اسش-ة أع-ت-ب-ارأ
من أليوم وحتى ألنتهاء منها،
مسشاء ألأربعاء أŸقبل.
ووجه ألوزير جميع مديريات
أل -ق -وى أل -ع-ام-ل-ة ع-ل-ى مسش-ت-وى
أÙاف -ظ -ات ك -اف -ة ،ب -تشش-ك-ي-ل
›م- -وع- -ات ع- -م- -ل Ãق- -ر ك -ل

م - - - - -دي- - - - -ري- - - - -ة خÓ- - - - -ل فÎة
ألنتخابات ،لتذليل أية عقبات
أم -ام أل -ن -اخ -ب Úم -ن أل -ع-ام-لÚ
Ãخ -ت-ل-ف أŸنشش-اآت وأŸصش-ان-ع
وأŸت -اب -ع-ة أل-ي-وم-ي-ة م-ع غ-رف-ة
ألعمليات أŸركزية بالديوأن.

اإجراءات اأمنية
مشصّددة

Œري ألن-ت-خ-اب-ات أŸصش-رية
وسشط أجرأءأت أمنية مششددة،
حيث أعلن أ÷يشس أنه أسشتكمل
بالتنسشيق مع وزأرة ألدأخليةوأل-ه-ي-ئ-ة أل-وطنية لÓنتخابات-
ألسش -ت -ع-دأدأت ل-ت-اأم Úأل-ل-ج-ان
ألنتخابية .هذأ ومن أŸقرر
أن تعلن ألهيئة ألوطنية ألنتيجة
أل-ن-ه-ائ-ية لÓنتخابات ألرئاسشية
يوم  2أفريل أŸقبل .و‘ حال
وجود جولة أإعادة لعدم حصشول
أح- - -د أŸرشش- - -ح ‘ Úأ÷ول - -ة
ألأو ¤على أك Ìمن  % 50من
ألأصشوأت ،فاإن ألنتائج سشتعلن
يوم  1ماي أŸقبل.
يذكر أن عملية ألتصشويت ‘
ألنتخابات ألرئاسشية ،بالنسشبة
ل-ل-ن-اخ-ب ÚأŸصش-ري ÚأŸق-يمÚ

تنفيـــــــــذا Ÿذكـــــــــرة توقيفـــــــــــه

‘ أÿارج ،ب - - -د أت ألسش- - -ب- - -وع
أŸاضشي ،حيث جرت ‘ 12٤
دولة حول ألعا ⁄على مسشتوى
÷ 139نة أنتخابية بالسشفارأت
وألقنصشليات أŸصشرية .وكانت
أل-ل-ج-ن-ة أل-وط-ن-ي-ة لÓ-نتخابات،
قد أعلنت ‘ وقت سشابق ،أن
أŸصش -ري ÚأŸق -ي -م Úب-اÿارج
سش -ي -دل -ون ب -اأصش -وأت-ه-م ‘ ه-ذه
ألن -ت-خ-اب-ات ع-ل-ى م-دى ثÓ-ث-ة
أي -ام أع -ت-ب-ارأ م-ن  16مارسس
أ÷اري ‘ ،ح Úسشيجري هذأ
ألقÎأع ألرئاسشي دأخل ألبÓد
أيام  26و  27و  28من ألششهر
ذأت - - -ه .و‘ ح - - -ال - - -ة ألإع - - -ادة
سش -ت -ج -رى ألن -ت -خ -اب -ات خ-ارج
مصشر أيام  19و  20و  21أفريل
أŸقبل ،ودأخل ألبÓد أيام 2٤
و  25و  26أفريل من ألششهر
ذأته.
يششار أ ¤أن ألسشيسشي ،فاز ‘
ألنتخابات ألرئاسشية أŸصشرية
ألتي جرت ‘  30ماي ،201٤
بعد حصشوله على  91 , 96باŸئة
من ألأصشوأت مقابل  3باŸئة
ت- -ق- -ري- -ب- -ا Ÿن- -افسش -ه أل -وح -ي -د
أل -ق -ي -ادي أل -يسش -اري ،ح -م -دي-ن
صشباح.Ú

17602

تضصامنا مع معتقلي حراك جرادة

يختارون ب Úالسصيسصي ومنافسصه مصصطفى موسصى

شش-ه-دت أل-بÓ-د ،ط-ي-ل-ة فÎة
أل -دع -اي -ة ألن -ت -خ-اب-ي-ة ،ح-م-ل-ة
تعبئة وأسشعة من أجل –فيز
أل -ن -اخ -ب Úع -ل -ى أŸشش -ارك-ة ‘
هذه ألسشتحقاقات ألتي تعتÈ
«ﬁط- -ة م- -فصش -ل -ي -ة ‘ ت -اري -خ
مصش -ر م -ا ب -ع -د أل -ث-ورة» ،لأن-ه-ا
سشÎسش - -م مسش - -ت - -ق- -ب- -ل أل- -بÓ- -د
Ÿوأج -ه -ة ألأخ -ط -ار أÙدق -ة
بها و أهمها ضشمان ألسشتقرأر
ودح-ر أل-ت-ن-ظ-ي-م-ات ألإره-ابية.
كان ألرئيسس ألسشيسشي قد دعا
‘ وقت سش- - -اب - -ق ،أل - -ن - -اخ - -بÚ
أŸصش - - -ري« Úل - - -ل - - -خ - - -روج أ¤
صش- -ن -ادي -ق ألقÎأع ل -ي -ظ -ه -روأ
ل- -ل- -ع- -ا ⁄ح- -ج -م أŸشش -ارك -ة ‘
ألنتخابات ،قائ « :Óأتعهد لكم
باأن تكون ألنتخابات ألرئاسشية
أل -ق -ادم -ة ع -ن -وأن -ا ل -ل -ح -ري -ة و
ألشش -ف -اف -ي-ة و أن ت-تسش-م ب-ت-ك-اف-وؤ
ألفرصس ب ÚأÎŸششح.»Ú
أع -تÈت ت -ق -اري -ر أخ -ب -اري-ة
مصش -ري-ة أن مشش-ارك-ة أل-ن-اخ-بÚ
أŸصش - -ري ‘ Úأدأء وأج - -ب - -ه- -م
ألن -ت -خ -اب -ي و‡ارسش -ة ح-ق-ه-م
ألدسشتوري ،وأجب وطني يحقق
ألعديد من ألهدأف ،من بينها
أŸشش- - -ارك - -ة ألإي - -ج - -اب - -ي - -ة ‘
ألنتخابات وأإحدأث حالة من
أل- -زخ- -م وأ◊رأك ألسش- -ي -اسش -ي،
وأ◊ف-اظ ع-ل-ى ألأم-ن أل-ق-وم-ي
Ãح-ددأت-ه أıت-ل-ف-ة سش-ي-اسش-يا
و أم- -ن- -ي- -ا وعسش- -ك- -ري -ا ،ودحضس
دع-اوى م-ق-اط-ع-ه ألن-ت-خ-ابات،
وأإفششال ﬁاولت تركيع مصشر،
وأإفشش- -ال ﬂط- -ط -ات ت -ف -ك -يك
أ ل ض ش -م  Òأ ÷ م -ع -ي ل -ل -م ص ش -ر ي Ú
أل- -ذي يضش- -م- -ن أ◊ف -اظ ع -ل -ى
ألأمن ألقومي».
‘ سشياق متصشل ،يرى ﬁللون
سشياسشيون ،أن هذأ ألسشتحقاق
ألن -ت -خ -اب -ي ،يشش -ك-ل «م-وع-دأ
أسشاسشيا للتاأكيد على موأصشلة
ألإصشÓ-ح-ات ألق-تصش-ادي-ة ألتي
أن- -خ- -رطت ف- -ي- -ه- -ا أ◊ك- -وم -ة
و›اب-ه-ة أل-ت-ح-ديات أ÷سشيمة
أŸت -ع -ل -ق -ة Ãح -ارب-ة ألإره-اب

ألعدد
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قررت هيئات يسصارية مشصكلة من أاحزاب ومنظمات نقابية وحقوقية ،النزول
إا ¤الشصارع قصصد التضصامن مع اŸعتقل ÚاŸتابع Úعلى خلفية أاحداث جرادة
’خÒة ،واŸطالبة بإاطلق سصراحهم.
ا أ

تضشمن بيان ألتضشامن 6 ،هيئات
ح -زب -ي -ة وح-ق-وق-ي-ة ون-ق-اب-ي-ة ،ه-ي
أح- - -زأب ف- - -ي- - -درأل - -ي - -ة أل - -يسش - -ار
أل -دÁق -رأط -ي (ح -زب أل -ط -ل -ي -ع-ة
أل -دÁق -رأط -ي ألششÎأك -ي ،ح-زب
أŸؤو“ر أل- - - -وط- - - -ن- - - -ي أل–ادي،
أ◊زب ألششÎأك - - - -ي أّŸوح - - - -د)،
ح-زب أل-ن-ه-ج أل-دÁق-رأط-ي ،نقابة
ألكونفدرألية ألدÁقرأطية للششغل،

أ÷معية أŸغربية ◊قوق ألنسشان،
أ÷ام-ع-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-ل-ت-عليم ألتوجه
أل -دÁق -رأط -ي ،وج -م -ع -ي -ة أط-اك
أŸغ -رب .وق -ررت ه -ذه أل -ه -ي-ئ-ات
عقد ندوة صشحفية ،يوم أ÷معة 30
م- -ارسس أ÷اريÃ ،ق- -ر أل- -ن- -ق -اب -ة
ألوطنية للصشحافة بالرباط.
أف-ادت أن ق-ي-ادأت-ه-ا وم-ن-اضش-ل-ي-ه-ا،
سش -ي -ن -زل-ون إأ ¤ألشش-ارع ل-ل-تضش-ام-ن،

خاصشة من أ÷هة ألششرقية ،بكثافة
يوم  02أفريل  2018بوجدة للتعبÒ
ع- -ن أل- -تضش- -ام- -ن م- -ع أŸع- -ت -ق -لÚ
أŸت-اب-ع Úع-ل-ى خ-ل-ف-ي-ة أألحدأث،
وأŸط -ال -ب -ة ب -إاط Ó-ق سش -رأح -ه -م.
أع - -ل - -نت خ- -وضس ›م- -وع- -ة م- -ن
أÿط- -وأت أل- -نضش -ال -ي -ة أل -دأع -م -ة
ل -ل-ح-رأك ،ق-الت إأن-ه-ا سش-ت-ع-ل-ن ع-ن
طبيعتها خÓل ألندوة ألصشحفية.

بعد اسصتكمال مغادرة مقاتلي «أاحرار الشصام» و «فيلق الرحمن»

ألدفع ـ ـ ـ ـ ـة ألثاني ـ ـ ـة م ـن مسسلحـ ـ ـي جن ـوب
ألغوطـ ـ ـ ـة ألشسرقي ـ ـة تخ ـ ـرج إأ ¤إأدلـ ـ ـ ـب

أافادت وكالة «سصانا» السصورية الرسصمية ،أامسس ،بانطلق عملية خروج الدفعة
الثانية من اŸسصلح Úمن حي جوبر وبلدات عرب Úوع Úترما وزملكا ‘ غوطة
دمشصق الشصرقية إا ¤إادلب .أاكدت الوكالة Œهيز  25حافلة لتحمل مئات اŸسصلحÚ
وأافراد عوائلهم من الغوطة ،قبل أان تضصيف أان اŸسصلح Úحرقوا مقارهم ‘
اŸنطقة قبل مغادرتها.

أأŸانيـ ـ ـ ـا تعتق ـ ـل زعي ـ ـم «كتالونيـ ـا» تعت ـ ـزم تسسليمـ ـ ـه إلسسبانيـ ـ ـا
’Ÿانية أاوقفت السصياسصي
’سصبا ،Êكارليسس بوتشصدÁون ،أان السصلطات ا أ
’قليم كتالونيا ا إ
أاعلن ﬁامي الرئيسس اŸقال إ
الكتالو ،Êبعد إاصصدار مدريد مذكرة اعتقال دولية بحقه.
م-ن ج-ه-ت-ه-ا ،أع-ل-نت ألشش-رط-ة أألŸان-ي-ة أن
«زع -ي -م ك -ت -ال -ون-ي-ا ألسش-اب-ق أع-ت-ق-ل Ãوجب
مذكرة توقيف أوروبية .كانت قد ذكرت
قناة «يورونيوز» أألوروبية أن ألزعيم ألسشابق
إلقليم كتالونيا كارليسس بوتششيمون« ،فر من
فنلندأ قبل أن تقوم ألسشلطات هناك باتخاذ
إأج -رأء ضش-ده وف-ق-ا Ÿذك-رة ألع-ت-ق-ال أل-ت-ي
أصشدرتها إأسشبانيا بحقه».
أششارت أ ¤أنه Ãجرد وصشول بوتششيمون
إأ ¤بلجيكا منفاه ألختياريُ ،يقال إأنه من
أıط - -ط أن ي - -ت - -ع - -اون م - -ع ألسش- -ل- -ط- -ات

ألبلجيكية بششأان ﬁاولت مدريد لتسشليمه.
‘ حال عودته إأ ¤إأسشبانيا ،فإانه سشيوأجه
عقوبة ألسشجن Ÿدة قد تصشل إأ 25 ¤عاما
‘ تهم «ألتمرد وألتحريضس» ،أŸوجهة ضشده
وذلك لدوره ‘ تنظيم أسشتفتاء على أنفصشال
أإلقليم عن إأسشبانيا ألعام أŸاضشي .أمرت
أÙك-م-ة أل-ع-ل-ي-ا أإلسش-ب-ان-ي-ة ،ي-وم أ÷م-ع-ة،
بسش- -ج -ن خ -مسش -ة زع -م -اء آأخ -ري -ن ب -إاق -ل -ي -م
ك -ت -ال -ون -ي -ا ،ب-ي-ن-ه-م أح-دث م-رشش-ح ل-رئ-اسش-ة
أإلقليم جوردي تورول ،أنتظاًرأ Ùاكمتهم
بتهمة ألتمرد.

È⁄`` `É`©`` d`G`Y

رئيسس وزراء اليابان ‘ ورطة

@ طوكيو :أعتذر رئيسس ألوزرأء أليابا Êششينزو آأبي ›ددأ ،عن
فضش -ي -ح -ة ﬁسش -وب -ي -ة وتسش Îوب-ي-ع أرأضس ح-ك-وم-ي-ة ب-أاسش-ع-ار ب-خسش-ة
Ÿؤوسشسشة مرتبطة بزوجته ،وأثار ذلك ترأجعا ‘ ألثقة بحكومته مع
تد Êششعبيته ‘ ألبÓد .ويوأجه آأبي أزمة سشياسشية هي أألك Èمنذ
توليه ألسشلطة ‘ جانفي  ،2012حيث تدور ششكوك حول صشفقة بيع
أرضس ‡لوكة للدولة بسشعر منخفضس للغاية إأ ¤مؤوسشسشة تعليمية
تربطها صشÓت بزوجته.
هجوم على مسصجد بأافغانسصتان

@ كابول:أعلنت ششرطة مدينة هرأت ،غرب أفغانسشتان ،أن ششخصشا
وأحدأ على أألقل لقي مصشرعه وأصشيب سشبعة آأخرون ،أمسس ،جرأء

تفج Òأرهابي دوى ‘ ﬁيط مسشجد للششيعة ‘ أŸدينة .أعلن
تنظيم «دأعشس» أإلرهابي مسشؤووليته عن ألهجوم ،دون تقد Ëأي أدلة
تثبت هذأ ألدعاء.
ترامب يختار مسصؤوو‹ إادارته من التلفزيون

@ واشصنطن :خÓل أسشبوع وأحد ،ع Úألرئيسس أألمريكي دونالد
ت -رأمب أث -ن Úم -ن أŸع -ل -ق ÚأŸع -روف ‘ Úأل -ت -ل -ف -زي -ون Ãنصش-بÚ
ح -ك -وم -ي Úرئ -يسش-ي‡ ،Úا ي-دل ع-ل-ى ت-أاث Òألشش-اشش-ة ألصش-غÒة ع-ل-ي-ه
وخصشوصشا قناة «فوكسس نيوز» أÙاِفظة.
Óمن ألقومي ‘
ألول جون بولتون -ألذي عينه ترأمب مسشتششارأ ل أ
ألبيت أألبيضس -يعرفه أألمريكيون بسشبب ظهوره أŸنتظم على قناة
«فوكسس نيوز» عارضشا آأرأءه أŸتششددة ‘ ألعÓقات ألدولية .أما لري
كادلو -ألذي ع ‘ Úمنصشب كب ÒأŸسشتششارين ألقتصشادي -Úفهو
معروف ‘ ألتلفزيون معلقا على ألششبكة أŸالية «سشي أن بي سشي»
حيث يطالب منذ أك Ìمن عششرين عاما بخفضس ألضشرأئب.

من جانبها ،أعلنت وزأرة ألدفاع ألروسشية بأان  17حافلة
ت -ق-ل  988م -ن أŸسش -ل -ح Úوأف -رأد ع-وأئ-ل-ه-م غ-ادرت
أŸنطقة ،ألسشبت ،تطبيقا لÓتفاق ألذي ” ألتوصشل إأليه
ب Úمركز أŸصشا◊ة ألروسشي ‘ سشوريا وتنظيم «فيلق
ألرحمن» ألتابع للمعارضشة أŸسشلحة بخصشوصس خروج
أŸسشلح Úمن بلدة عرب.Ú
أششارت ألوزأرة إأ ¤أن أŸسشلح Úغادروأ أŸنطقة
بضشمانات من قبل أ◊كومة ألسشورية ومركز أŸصشا◊ة
وألهÓل أألحمر ألسشوري .وجاء ذلك بعد يوم Úمن
أسشتكمال عملية خروج مسشلحي جماعة «أحرأر ألششام»
أŸع-ارضش-ة وع-وأئ-ل-ه-م م-ن م-دي-ن-ة ح-رسش-ت-ا أŸت-اخ-م-ة
للعاصشمة دمششق ،وعددهم أإلجما‹ نحو خمسشة آألف
ششخصس ،لتبقى بذلك مدينة دوما آأخر معقل للمعارضشة

مؤوسصسس فيسصبوك يعتذر

لندن  :نششر مؤوسشسس موقع فيسشبوك مارك زوكربÒغ إأعÓنات على
صشفحة كاملة ‘ ألصشحف ألÈيطانية ،أمسس أألحد ،يعتذر فيها
للÈيطاني Úعن «خيانة أألمانة» بعد أن تسشربت من أŸوقع بيانات
عن خمسش Úمليون مسشتخدم أسشتغلتها ششركة لÓسشتششارأت ألسشياسشية
‘ ترجيح كفة ألرئيسس دونالد ترأمب بانتخابات عام .2016
كانت ششركة «كامÈيدج أناليتيكا» حصشلت بششكل غ Òمششروع على
م -ع -ل -وم -ات ع -ن أŸسش -ت -خ -دم Úإلع -دأد –ل -ي Ó-ت ع -ن أل -ن -اخ-بÚ
أألمريكي ،Úوقد أسشتخدمت فيما بعد للمسشاعدة ‘ أنتخاب ترأمب.
جدل بشصأان خصصخصصة شصركات الدولة

@ تونسس :تعهد أل–اد ألعام ألتونسشي للششغل بالتصشدي ÿطط
حكومية لبيع ششركات عامة وصشفها بأانها خط أحمر ،و قال «ل ششيء
للبيع ‘ تونسس ..أŸؤوسشسشات ألعمومية خط أحمر».
وكان رئيسس ألوزرأء يوسشف ألششاهد ،قال إأن بيع بعضس ألششركات
ألعامة حل لتمويل أŸيزأنية ألعاجزة.

أŸسشلحة ‘ ألغوطة ألششرقية.

بانتظار مصص Òدوما

‘ غضشون ذلك ،ما زأل مصش Òمدينة دوما ،كÈى
مدن ألغوطة ألششرقية ›هوًل مع أنتظار نتائج
مفاوضشات Œرى مع مسشؤوول Úروسس .ترجح
مصشادر أن تؤودي أŸفاوضشات إأ ¤أتفاق يقضشي
بتحويلها أ ¤منطقة «مصشا◊ة» على أن تعود
إأليها مؤوسشسشات ألدولة مع بقاء مقاتلي «جيشس
أإلسشÓم» من دون دخول قوأت أ÷يشس ألسشوري.
ووضش -ع أ◊ك -وم -ة ألسش -وري -ة ،م -ط -ل-ع ه-ذأ أل-ع-ام،
أألولوية لسشتعادة ألسشيطرة على ألغوطة ألششرقية،
ألتي –ظى برمزية كبÒة لقربها من ألعاصشمة.

أامريكا تقتل «إارهابي »Úجنوب ليبيا

@ طرابلسس :قالت ألقوأت أألمريكية إأنها نفذت ضشربة جوية
بجنوب غرب ليبيا ،ألسشبت ،وقتلت «إأرهابي Úأثن ‘ »Úإأطار أ÷هود
أل -رأم -ي -ة إأ ¤ح -رم -ان أل -دم -وي Úم-ن مÓ-ذ آأم-ن ‘ صش-ح-رأء أل-بÓ-د
ألششاسشعة .قالت ألقيادة أألمريكية ‘ إأفريقيا ‘ بيان إأن ألضشربة
أ÷وي -ة أسش-ت-ه-دفت ضش-وأح-ي م-دي-ن-ة أوب-اري ون-ف-ذت ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع
حكومة ألوفاق ألوطني ألليبية أŸعÎف بها دوليا ‘ طرأبلسس.
مطاردة فلول «داعشس» ‘ العراق

@ بغداد  :قال مصشدر أمني ،إأن ألقوأت ألعرأقية شّشنت ،أمسس
أألحد ،عملية عسشكرية وأسشعة ‘ مناطق ششمال ششرق ﬁافظة
ديا 60( ¤كم ششرق بغدأد)ÓŸ ،حقة أرهابيي تنظيم «دأعشس»
بعد مقتل  ٤مدني Úبهجوم مسشلح ‘ سشاعة متأاخرة من مسشاء
ألسشبت .تقول ألقيادأت ألعسشكرية ألعرأقية ،إأن تنظيم «دأعشس»
أإلرهابي بات يعتمد على نحو متزأيد على ألهجمات أÿاطفة
على طريقة حرب ألعصشابات ألتي كان يعتمدها قبل أجتياحه
ششمال وغرب ألبÓد ‘ .201٤

الثق ـ ـ ـ ـ ـ ـا‘
إاعداد  :نور الدين لعراجي

لثن 26 Úمارسس
ا إ
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لعÓمية السصورية
الشصاعرة وا إ
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انتصصار سصليمان ضصيفة«الشصعب»:

جهة»
صصورة ..الوجه ا آ
لخر لـ «حرب مو ّ
ال ّ

ا◊رب علينا ⁄توقف ا◊ياة الثقافية يوما

لطفال والكيمياوي ّﬁركا التّأاث Òعلى الّرأاي العام
ا أ
م Ãا يجري ‘ سصوريا
الشصعب ا÷زائري مل ّ

تصصوير :عباسس تيليوة

كلمة العدد

انتصصار  ...حلم يتجدد
من طبنة ا ¤قاسصيون

نور الدين لعراجي

حملت الششاعرة انتصشار سشليمان رسشالة
حب من حضشن الششام الى الجزائر بلدها
الثاني او كما وصشفتها ا’خت التوأام لسشوريا
 ،جاءت كما البدايات التي ترسشمها في
ال-قصش-ائ-د ال-م-ح-م-ل-ة ب-ت-ع-اب-ير الفرح والبوح
...ف -ي ال -ب -دء اخ -تصش -رت ا’حÓ-م والصش-ور
التي كانت في مخيلتها  ..مجرد خطوط
صشماء  ،في غياب حقيقة الصشورة والصشورة
الحية .

قبل ان تطأا اقدامها ارضض الجزائر وهي معبأاة بكل هاته المخيلة العظيمة
..اسشتوقفتها لغة الترحاب  ،وحفاوة ا’سشتقبال ..وتلك المدن التي زارتها من
مدينة طبنة حيث تعانقت ا’رواح في تاريخ ا’مسض القريب وكيف ’ ..وتدمر
من هناك تحاكي من وهبوا ارواحهم لهذه ا’وطا ن الجميلة ...مابين الكاهنة
وزنوبيا ...اسشاطير من ا’وراق الكبيرة ذات ا’حجام الخرافية..وصشراط يمتد
الى حيث التاريخ ا’ول لهما ...تاريخ صشامد امام كل اسشاليب ا’سشتدمار
وا’حتÓل والغطرسشة بكل أانواعها وأاششكالها...
هكذا تحيا ا’وطان في عيون ابناءها الششرفاء وهكذا تمتد ايات الجمال من
موضشع الى اخر ...وتكبر ا’حÓم المششتركة في القيم ا’نسشانية بعيدا عن اي
تششويه او تنميق.
م -ن ا’وراسض ال -ى ج -ب -ل ق -اسش -ي -ون مسش-اف-ة اخ-ت-زلت ك-ل السشّ-ي-ر ال-ث-ق-اف-ي-ة
وا’جتماعية والتاريخية  ،وها هي سشوريا اليوم تصشنع مجدها الثقافي حاضشرا
ومسشتقب... Óفي ظل التكالب ا’رهابي ا’عمى من جهة وظلم ذوي القربى
من جهة اخرى ...مدن تحمل كل هموم الحضشارة العربية العريقة حلب ،
حمصض  ،حماة  ،الÓذقية  ،طرطوسض ،صشافيتا ،تدمر  ،دير الزور دمششق

وحاراتها الكبيرة والعتيقة... ،الخ.
لكل حرف من هذه المدن ينبت ا’بداع كما تنهضض ا’وراق من اغصشانها في
عز الربيع ..تأاتي من جديد حاملة تباششير البوح  ،ترفع اصشوات الخÓصض ،
تزرع تباششيرها الطبيعية دون زيف او تكلف او تطفل.
المششهد الثقافي السشوري ’يزال هاهنا يصشنع ا’سشتثناءات ويعانق ا’مكنة
من خÓل اصشداراته ا’دبية في مختلف ا’جناسض  ،يسشابق الزمن عبر منابر
عربية ششقيقة وصشديقة  ،يسشمع صشوته في عز الدموع والدماء ...يوزع من
خÓلهما عنفوان المحبة والخير ،رافضشا ا’سشتسشÓم او الزحف عن جغرافيا
البلد  ...يكمل مسشيرة التصشدي ا’دبي بكل روح مسشؤوولية دون زيف او تردد ،
معتبرا الذود عن الحمى من اوليات الرسشالة النبيلة السشامية .
ك-ت-اب ..ف-ن-ان-ون ..أادب-اء ،شش-ع-راء وشش-واع-ر ..ج-م-ي-ع-ه-م ك-ل-م-ة واح-دة ل-ت-حيا
ا’وطان في عز الكلمة الصشادقة ود’لها ...كل هؤو’ء اختزلت الششاعرة انتصشار
سشليمان حكاياتهم ،رافعت عن وطنها سشوريا بارضض الششهداء ،حيث قرأات عن
الحب والوطن والغربة واأ’م بكلمات ’ تششبه الكلمات ..بل حروف تدوي
ا’مكنة كما تبكي الثكلى عند بيع ا’ششباه للوطن
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’عÓمية السسورية
الشساعرة وا إ

انتصسار سسليمان ضسيفة«الشسعب»:

لطفال والكيمياوي ّﬁركا الّتاأث Òعلى الّرأاي العام
ا أ

رّكزوا على جثّة «أايÓن» وأاخفوا حادثة مدرسسة «عكرمة اıزومي»

’رقام اÙصساة عن عدد ال ّ
صسورة
ضسحايا هنا وهناك أاو ذلك الكم الهائل من اŸبا ÊاŸدّمرة ،وإا‰ا هناك الوجه ا آ
ما يحدث اليوم ‘ سسوريا ،ليسس تلك ا أ
’خر لهذه «ا◊رب» ،أا’ وهي ال ّ
التي تنقل الوقائع من الّزاوية التي تراها فع Óقادرة على توجيه الرأاي العام وخدمة أاهداف معيّنة ،هذا ما حاولنا إاثارته مع الكاتبة انتصسار سسليمان عند نزولها ضسيفة على جريدة
«الشسعب».
جمال أاوكيلي

تصسوير :عباسس تيليوة
ال ّسصوري ،الذي يبث لقطات خاصصة به ومن مصصدر مراسصليه ،الذين يرافقون أافراد
الجيشض أاو أاّن هذا األخير يعمل بوسصائله ويوّزعها على القنوات الّرسصمية ،والتي
بدورها تنقلها إالى وسصائل إاعÓم مرئية أاخرى ،زيادة على هذا فإاّنه بإامكان
المتتّبع أان يصصنع أاو يÓحظ الفارق في اطÓعه على المصصادر األخرى في كيفية
نقل األحداث بال ّصصوت وال ّصصورة ،وهذا لدى قنوات «روسصيا اليوم»« ،الميادين»،

 ...اإلرهاب شصر مسصتطÒ

صصمود اإلعÓمّيين ال ّسصورّيين ضصد
الره -اب ودح -ر صص -ان -ع -ي -ه ق-ن-اع-ة
ع -م -ي -ق-ة وإاي-م-ان ث-ابت ل-دي-ه-م ف-ي
إابعاد شصّره المسصتطير إالى األبد ،من
خÓل كشصف أاعماله الجرامية لدى
الرأاي العام وهزائمه الكثيرة التي
ل -ح -قت ب -ه ج ّ-راء ان -ه -ي -اره ،وع-دم
ق - -درت - -ه ع - -ل - -ى م - -واصص- -ل- -ة إاب- -ادة
ال ّسص -ورّي -ي -ن ،ب -ال -رغ-م م-ن الّ-ت-واط-ؤو
الغربي الذي يريد فرضض مقاربة
التوازن في هذه الحرب على أاّن
المسصّلحين لم يخسصروا أاي شصيء،
ك -ل م -ا ف -ي األم -ر أاّن-ه كّ-ل-م-ا اشص-ت-د
ع-ل-ي-ه-م ال-حصص-ار ي-ن-ق-لون من مكان
إالى آاخر كما جرى ذلك في حلب
وال -ب-وك-م-ال ،وغ-ي-ره-ا م-ن األم-اك-ن
التي كانت تحت النار.
هذه المواجهة لÓرهاب كلّفت ما

ك ّ-ل-فت م-ن شص-ه-داء ال-واجب ،م-ن-ه-م
اإلع Ó-م -ي -ة ع Ó-ع-ب-اسض ب-م-ن-ط-ق-ة
ال- -قصص- -ي -ر واخ -ت -ط -اف الع Ó-م -ي
محمد سصعيد ثم إاغتياله ،زيادة على
م- - -ه- - -اج- - -م- - -ة م - -ق ّ- -رات الذاع - -ة
وال-ت-ل-ف-زي-ون قصص-د إاسصكات الّصصوت
جه إالى الشّصعب ال ّسصوري
الحر المتو ّ
ف- -ي م -واصص -ل -ة ال -وق -وف ف -ي وج -ه
الهمجية والّتخريب.
وق -د ب -اءت ك -ل ه -ذه ال -ع -م -ل-ي-ات
الّدنيئة بالفشصل الّذريع بالرغم من
عنفها ،وهذا بفضصل يقظة حّراسض
ه -ذه ال -م-ؤوسّص-سص-ات ال-ذي-ن أاح-ب-ط-وا
هذه األعمال الجرامية ،واسصتمر
البث الذاعي والتلفزيوني متحديا
كل ما يخ ّ
طط وما يدبّر إلسصقاط
هذه المعالم في تنوير الرأاي العام،
ما يرمي إاليه هؤولء من محاولة

اإلطاحة بالدولة المركزية.
ول ي -خ -ل -و الع Ó-م الّسص -وري م-ن
رواف- -د أاخ- -رى ت -ع ّ-ززه ف -ي ت -ب -ل -ي -غ
رسص -ال -ت -ه ،سص -واء ت -ع -ل -ق ب -ال-ق-ن-وات
األرضصية أاو الفضصائية والمح ّ
طات
الذاعية ،والفضصاء األزرق والمواقع
اللكترونية ،وغيرها التي بإامكانها
أان تواجه كل تلك الّدعاية المضصادة
وتعطي الخبر ال ّصصحيح البعيد عن
الّتهريج ،هذا ما أاّدى إالى منع تلك
القنوات من البث عبر «نايل سصات».
ومثل هذه الوسصائل تحرصض كل
ال -ح -رصض ع-ل-ى أاداء م-ه-ن-ي م-ن ك-ل
ال -ج -وانب ح -ف -اظ -ا ع -ل -ى ال -وح-دة
ال- -وط- -ن- -ي- -ة ،وه- -ذا ب -السص -ت -ع -م -ال
ال ّصص -ح -ي -ح ل -ل-مصص-ط-ل-ح-ات وك-ذلك
التحلي بالوعي الكافي في قراءة
Óثار المترّتبة عن نشصر أاي
متأانية ل آ
خبر.
خصصت الكاتبة
وفي هذا ال ّسصياق ،ل ّ
إانتصصار سصليمان كل تلك المناورات
في التّÓعب بال ّصصورة لدى القنوات
الفضصائية األخرى وحتى صصحفهم
م- -ا ح- -دث ف- -ي م -درسص -ة ع -ك -رم -ة
ال-م-خ-زوم-ي م-ن م-ح-اول-ة العتداء
على بناتها من قبل الّدموّيين ،وفي
مقابل تسصليط ال ّضصوء على ال ّ
طفل
«أايÓن» الذي عثر عليه في أاحد
الشّص-واط-ئ ال-ت-رك-ي-ة ،وق-امت ال-دنيا
ول -م ت -ق -ع -د م -ن أاج -ل -ه ،ف -ي ح -ي -ن
ت- -ج- -اه- -ل ه -ؤولء ح -ادث -ة م -درسص -ة
ع-ك-رم-ة ال-م-خ-زوم-ي ،ه-ك-ذا ي-ك-يل
ال -غ -رب ب -م -ك -ي -ال -ي -ن ف -ي صص -ن-اع-ة
ال ّصص-ورة ال-م-وّج-ه-ة ب-إات-قان ودللت
مثل هذا الّتمييز يفهمه الجميع.

جمال أاوكيلي
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أاكدت أان النسسيج ا’جتماعي السسوري منسسجم ،إانتصسار:

جهة»
صسورة ..الوجه ا آ
’خر لـ «حرب مو ّ
ال ّ

ال ّصصورة الخبرية اليوم ل يمكن فصصلها أابدا عّما يجري في هذا البلد،
والقنوات الفضصائية اإلخبارية أاصصبحت امتدادا طبيعيا لما هو في األرضض ،ل
تبث أاي شصيء هكذا عبثا أاو عفويا وإانما تنتقي بدّقة متناهية ما تريد إاظهاره
للمشصاهد حتى يتفاعل معها ،وخير دليل ما نقف عليه اليوم في الغوطة
الشّصرقية من «حرب» لل ّصصورة الحقيقية ،ل يهم مصصدرها بالنسصبة للبعضض إان كان
مراسص Óأاو هاويا ،حتى شصكلها ،كاميرا أاو هاتفا نقال ،المهم ما تحمله من
مشصاهد تؤوّدي ما ينوي كل واحد الوصصول إاليه.
والكثير من هذه القنوات الفضصائية التي تهتم بالشّصأان ال ّسصوري وتعتبره مادة
دسصمة في نشصراتها ومواجيزها ل تعير أادنى اهتمام لما يعرف بالمهنية الخاصصة
بال ّصصورة ،تخّلت عن تلك ال ّصصرامة في الحترافية المعمول بها في القراءة الجيّدة
لما يوجد في حوزتها من أاشصرطة مصصّورة أاو مجموعة من المراسصÓت المتعّددة
المصصادر ،تقصصي كل ما ل يخدم خطّها وتعتمد على تلك التي ترى فيها التّأاثير
الفائق والمباشصر على المتلّقي المسصتلقي على أاريكته أاو القابع أامام الشّصاشصة
ال ّصصغيرة ل يتمّتع بتلك الكفاءة في تحليل ما يمطر به في كل لحظة.
والقائمون على ال ّصصورة في القنوات الفضصائية الحاملة لهذا التوجه ليسصوا أاناسصا
يمّررون أاي شصيء بل تحّولوا إالى أاطراف تدعم فصصي Óعلى جهة أاخرى ،وما يبّثون
خاضصع إالى تشصريح نفسصي عميق  -على علم ماذا يفعل  -إادراكا منه بأاّن قّوة
ال ّصصورة خير من أالف تعليق ،وبإامكانها أان تحّقق ما يريدونه.
ولنا في كل ما نقول عيّنتان حّيتان عندما يتغّير ميزان القوى في المدن التي
توجد تحت سصيطرة المعارضصة ال ّسصورية (الجماعات المسصلّحة) ،تتحّرك هذه
القنوات في عمل منسصق من أاجل وقف هذا التحول العسصكري ،وهذا بالشّصروع في
الّتركيز على الجانب النسصاني وخاصصة اإلكثار من تناول األطفال في حالت
اختناق ،وكذلك إابراز البعضض من الناسض ُيسصحبون من تحت األنقاضض وهم في
وضصع يرثى له.
وهذه السصتراتيجية العÓمية ثابتة لدى هذه الوسصائط في الّتأاثير على ما
يتحّقق سصياسصيا لصصالح الدولة ال ّسصورية ،ومفاد تلك الّرسصالة واضصح .وبناء على
ذلك ثارت ثائرة الدبلوماسصية الفرنسصية ،ووصصلت إالى حد الّتهديد بالرد على ما
يقع في الغوطة الشّصرقية ،تبعها في ذلك حلفاؤوها الغربّيون الذين اهتدوا إالى
المطالبة بهدنة تصصل إالى  30يوما ريثما يتم إاعداد كل الّترتيبات األمنية ،وهذا ما
يحصصل في كل مّرة تكون فيه الكّفة لفائدة الجيشض ال ّسصوري لتتوّقف فورا.
في مقابل ذلك ،فإاّن ال ّصصورة تختلف من جهة أاخرى عند العÓم الحربي
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جهاتها المختارة.
«المنار» التي تعمل وفق خط افتتاحي يترجم تو ّ
ويمكن القول إانّ هذه الّركائز أاحدثت توازنا في المشصهد العÓمي ألّن هناك
قنوات تتبّنى الحياد ،تسصتغل صصور العÓم الحربي ال ّسصوري في أاخبارها ول تلغيها
أابدا من باب ال ّسصعي لتفادي أاخذ أاي موقف يتنافى مع سصياسصتها العÓمية في
مخاطبة اآلخر.

سص -ج -لت الشص -اع -رة واإلع Ó-م-ي-ة السص-وري-ة ان-تصص-ار سص-ل-ي-م-ان حضص-ورا ق-وي-ا ف-ي السص-اح-ة
اإلبداعية واإلعÓمية وقدمت عطاء بارزا ميز حضصور صصوتها
اإلبداعي ،حيث جادت قريحتها بـ 6مجموعات شصعرية ترجمت
إالى عديد اللغات مثل اإلنجليزية والفرنسصية والروسصية والتركية
والبنغالية وكذا الفارسصية ،تصصنف اليوم ضصمن أاهم  25شصاعرا
ينتمون إالى  80دولة.
تعد عضصو اتحاد الكتاب العرب وعضصو مؤوسصسض لجمعية الشصعراء
العالميين .علما أان هذه المؤوسصسصة انطلقت من سصوريا عام .2010
يذكر ،أانه في رصصيد الشصاعرة  6دواوين شصعرية ،يتعلق األمر بكل
من ديوان «لو جئتك قبل الكÓم» و»روب إاليك وجمر عليّ» و»ناي
ألوج - -اع ال- -قصصب» و»أابشص- -رك ب- -ي» ،إال- -ى ج- -انب دي- -وان «ف- -اتك
انتظاري» و»ما وأادت الشصك» ورواية «البرق قمصصان النوم» وتعتبر
هذه الرواية ذات طابع سصياسصي اجتماعي ،أاي حكم النسصاء من
خلف السصتائر.
أاما فيما يتعلق بمسصارها اإلعÓمي ،فإانها معدة البرامج عبر
الفضصائية السصورية واإلذاعة السصورية ،وسصجلت مشصاركتها في
عديد من مهرجانات في مجموعة من الدول ،ضصاع منها  4مخطوطات لروايات بعد أان
قصصف منزلها بسصوريا.

’عÓمية
الشساعرة وا إ
السسورية
انتصسار سسليمان
‘ سسطور

فضسيلة بودريشس

كلنا مصصدر اŸناعة ‘ وجه اŸؤؤامرة
خسسارتي ‘ ا◊رب كبÒة لكن الوطن أاو...¤

مرت أاكثر من سصبع سصنوات على دوامة العنف اإلرهابي الذي تلتهم نيرانه
سصوريا التي يتطلع شصعبها إالى إادراك بر السصتقرار من خÓل بوابة المصصالحة
الوطنية.
لكن من يعرقل هذا التوجه ومن المسصتفيد من اسصتمرار لهيب نيران
يتصصدى لها المجتمع السصوري المتمسصك باسصتقÓلية قراره الوطني ورفضض
السصقوط في قبضصة كماشصة حرب أاهلية تغذيها أاطراف أاجنبية تسصتثمر في
أازمة بلغت ذروتها ،مثلما تعكسصه مشصاهد أاليمة هي أاقرب لنتحار من كونها
ثورة كما قدمت في البداية.
اإلعÓمية السصورية انتصصار سصليمان ،التي زارت بÓدنا وتنقلت إالى مقر
يومية «الشصعب» ،حاملة بين أاضصلعها وفي سصويداء قلبها المثقل بمآاسصي شصعبها
الشصقيق ،وجدت المسصاحة الÓئقة بمقام بلدها لتقدم شصهادات عن يوميات
اإلنسصان السصوري منذ أان تسصللت إالى مجتمعه أافاعي إارهاب دموي مارسصت
عصص-اب-ات-ه أابشص-ع ال-ج-رائ-م ،م-ح-اول-ة أان ت-م-ن-ع األغ-ل-ب-ي-ة الصص-ام-ت-ة م-ن تقرير
خياراتها الداعية إالى السصÓم والسصتقرار والمصصالحة.
لم تكن كما روج لها في األول ثورة من أاجل الديمقراطية والحريات ،إانما
ك -م-ا أاظ-ه-رت-ه السص-ن-وات ،ك-انت ح-رك-ة ت-رم-ي ال-ى نشص-ر ال-ت-خ-ريب وال-ت-دم-ي-ر
الممنهج ،والمسصتفيد األول من ذلك الكيان الصصهيوني الذي يعزز قدراته
ويطور إامكاناته ،فيما تخسصر سصوريا التي تشصكل خاصصرة الوطن العربي
والجبهة المتقدمة في وجه الكيان اإلسصرائيلي المزعوم.
سصوريا التي ترسصم لوحة إانسصانية تتشصكل من  24طائفة دينية وعرقية وإاثنية
وقومية (عرب ،كرد ،مسصلمين سصنة وشصيعة ،مسصيحيين بطوائف متعددة) تأابى
أان تنهار ،بالرغم من الهجمة الشصرسصة التي تشصارك فيها عشصرات القوى
اإلقليمية والدولية عبر أادواتها الداخلية التي باعت الوطن وفرطت في
الشصرف لترتهن في تبعية فيها رائحة خيانة يدينها التاريخ وتفضصحها القيم
وتسصتنكرها األجيال.
تشصير اإلعÓمية السصورية إالى أان البداية كانت بإاطÓق عملية تحريضض ديني
وقومي تسصللت سصمومه الى الداخل السصوري بأاسصاليب شصيطانية أاعدت في
مخابر حللت ودرسصت كافة جوانب القوة والضصعف في المجتمع السصوري.
وكان الهدف األسصاسض ،إانجاز مخطط لتقسصيم سصوريا وتفتيت أاواصصر شصعبها
وفقا لمخطط يتشصكل من  5أاقاليم تتناحر فيما بينها.
لكن كان للتاريخ القول الفصصل ،فتحمل الجيشض السصوري المشصكل من كافة
مكونات الشصعب السصوري ،مسصؤوولياته الوطنية ليقف سصدا منيعا في وجه
المؤوامرة وخاضض معركة شصرسصة دفاعا عن وجود شصعب مسصالم أارادوا أان
يسصرقوا منه هويته المتنوعة والمنسصجمة ويحولوها إالى بنزين إلذكاء اللهيب
الذي تورط فيه نخبة من مثقفي البلد ،تحولوا إالى غوغائيين ،كما أاكدت
عليه محدثتنا متحسصرة على ما حل بسصوريا من خراب عمراني وتدمير
اق -تصص -ادي ،ك -م -ا حصص -ل ف-ي ح-لب ال-ع-اصص-م-ة الق-تصص-ادي-ة ال-ت-ي ت-م ت-ف-ك-يك
مصصانعها المنافسصة وتهريب ثرواتها خاصصة القمح الذي بلغ مخزونه قبل
الحرب حجما يغطي احتياجات  5سصنوات.
غير أان حضصن الوطن وكرم شصعبه الثابت وسصط كل ما جرى ول يزال يجري،
لم يخسصر ثقافته ليطلق مبادرة المصصالحة كّرسصتها قرارات الدولة السصورية،

حضسن الوطن وكرم شسعبه الثابت وسسط كل ما ك -م -ا اضص -افت .ن -اه -يك ع -ن ال -حصص -ار اإلع Ó-م -ي ال -فضص -ائ -ي وال -ع -زل
ال -دب -ل-وم-اسص-ي ب-ال-ج-ام-ع-ة ال-ع-رب-ي-ة ،دون أان ت-ن-ج-ح ف-ي إاسص-ك-ات صص-وت
جرى و’ يزال يجري ⁄ ،يخسسر ثقافته ليطلق الحقيقة التي أاصصبحت في كل يوم تعري المتآامرين الذين اسصتعملوا
م- -ب- -ادرة اŸصس- -ا◊ة ك- -رسس- -ت- -ه- -ا ق- -رارات ال -دول -ة أاسصاليب غادرة لتشصويه الواقع مثل التÓعب بالصصور المفبركة والتسصويق
ّ
اإلجرامي لفتاوى التقتيل ،اإلسصÓم منها براء.
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السسورية ،من خÓل م
لكن من اأين اسصتمدت سصوريا تلك المناعة ليسصتمر مجتمعها البشصري
في الحياة رغم انهيار البنية المادية؟ ..ب Óشصك اسصتمد المجتمع
مناطق عديدة من بÓد الشسام
السص-وري م-ن-اع-ت-ه م-ن ت-اري-خ-ه وث-ق-اف-ت-ه ،واألك-ث-ر أاه-م-ي-ة م-ن ت-ط-لعاته
من خÓل منظومة تشصريعية حققت في مناطق عديدة من بÓد الشصام المشصروعة في الحياة ،منسصجما مع هويته ومحافظا على سصيادته لتسصتمر
مكاسصب تجسصد خسصارة السصÓم واألمن بعد أان أادرك كثيرون من المغرر بهم رسصالة الدفاع عن فلسصطين التي تبقى الحلقة الجوهرية في كيان الوطن
خطورة المشصروع اإلرهابي الذي يضصرب بلدهم من أاسصاسصه.
العربي الذي كانت سصوريا ولتزال لبنة من لبنات أاسصاسصه وتعرضصها للتفتيت
توضصح انتصصار سصليمان في هذا اإلطار ،أان مفاوضصات حصصلت بين الفرقاء يعرضض كل الوطن العربي للضصياع.
وتشصكلت وزارة كاملة للمصصالحة الوطنية تسصتوعب أابناء الوطن الذين انزلقوا
ي -م -ك -ن إادراك ح -ج -م ال-م-ؤوام-رة ،ل-م-ا ي-ت-ع-رضض مسص-ار ال-مصص-ال-ح-ة والسص-ل-م
في مسصار لم يتصصوروا كلفته وبرزت إاثرها مشصاهد ل إ
Óنسصان السصوري الواعي وال-ط-م-أان-ي-ن-ة ل-ل-ع-رق-ل-ة وال-تشص-ويشض وال-ت-ع-ط-ي-ل ،م-ع أان-ه-م ي-ق-ول-ون إان الهدف
والمتحرر من عبودية اإلغراء واإلغواء والتضصليل.
ال -م -ت -وخ -ى ه -و ال -دي -م -ق -راط-ي-ة ،ف-ل-م-اذا ل ت-ت-رك-ون الشص-عب السص-وري ي-ب-ن-ي
أابرز ما حققته المصصالحة وعي خيار وطني أانها فتحت الطريق لعزل ديمقراطيته وفقا لخصصوصصياته وقيمه وهويته؟.
العصصابات اإلرهابية المشصكلة من أاجانب مجرمين ومرتزقة بلغ عددهم كما
سسعيد بن عياد
أاوضصحته اإلعÓمية انتصصار  130أالف عنصصر ،وفقا لما أاعلنه تصصريح أامريكي،

جئت إا ¤ا÷زائر حاملة همّ الوطن

الشصعب ا÷زائري ملّم Ãا يجري ‘ سصؤريا
ا◊رب علينا  ⁄توقف ا◊ياة الثقافية يوما

ج- -اءت إا ¤ا÷زائ- -ر ح- -ام- -ل -ة ه -م ال -وط -ن ووج -ع الشس -عب دائما حين نتحدث على الجزائر،
السس- -وري الصس- -ام- -د ضس- -د ا◊رب اŸع -ل -ن -ة ع -ل -ي -ه ،وه -ي ال -ت -ي بلد المليون ونصصف مليون شصهيد،
اسس -ت-ب-دلت ث-وب الشس-اع-ر ورق-ة ال-قصس-ائ-د وع-ذوب-ة ك-ل-م-ات-ه-ا ،أاتمنى من كل قلبي ومن قلب كل
لمان والسصÓم والوحدة
بثوب اŸثقفة اŸناضسلة واÙاربة من خÓل عملها بالتلفزيون سصوري ،ا أ
لبي
’ذاعة أاو مشساركتها ‘ اÙافل الدولية ،اŸدافعة ولينعم دائما هذا الشصعب ا أ
السسوري أاو ا إ
بشس -راسس -ة ع -ل -ى سس -ي -ادة سس -وري-ا وشس-رع-ي-ة ح-ك-وم-ت-ه-ا ووح-دة بالخير».
منذ اندلع الحرب على سصوريا،
شسعبها.
أاه-م-لت ان-تصص-ار سص-ل-ي-م-ان موهبة
ب
ي
ر
غ
ة
ب
ي
ب
ح
الشص -ع -ر وال-ك-ت-اب-ة
لدب -ي -ة م -ج -ب -رة
ا◊رب ع -ل -ى سس -وري -ا ج -ع -ل -ت -ه-ا ا أ
زيارة اإلعÓمية والشصاعرة انتصصار سصليمان إالى –م -ل هّ-م ال-وط-ن أاي-ن-م-ا ح-لت ،وم - -ت- -أاث- -رة ب- -ك- -ل
ال-ج-زائ-ر ،ون-زول-ه-ا ضص-ي-ف-ة ع-ل-ى ج-ري-دة «الشص-عب» ،و ⁄تكن ،تقول« :يوما حيادية ال- -م- -آاسص- -ي ال- -ت -ي
كانت فرصصة لها للتعبير عن شصكرها الخالصض للشصعب و’ منحازة إا ¤الذات كشساعرة ي -ع -يشص -ه-ا الشص-عب
ال-ج-زائ-ري ع-ل-ى «ح-ف-اوة السص-ت-ق-ب-ال وال-ت-ف-ه-م ل-م-ا أاو أادي - -ب - -ة ،ب- -ل ك- -ان ’ب- -د م- -ن السص-وري ،وح-ولت
يجري في سصوريا ومسصاندته للشصعب السصوري».
ال -ت -ج -ن -د ل -ل -دف -اع ع-ن سس-وري-ا ،شص- -غ -ف -ه -ا ك -ام Ó-
ل
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ك
قالت انتصصار سصليمان في هذا الشصأان :أاشص
فأاهملت الشسعر وبحوره».
للدفاع عن وطنها كإاعÓمية ومثقفة سصواء في البرامج
ة
ع
ا
ب
ن
المثقفين والطلبة وكل من التقيت بهم م
ال-رسص-م-ي-ة ،أاو ف-ي ال-م-ح-اف-ل ال-دول-ي-ة وح-ت-ى ع-ل-ى م-واقع
م
ل
ي
ذ
ل
ا
وسصائقين وكل فئات هذا الشصعب األصصيل
لمر الذي جعل منها شصخصصا غير مرحب به في
التواصصل الجتماعي ،ا أ
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أاعان ط معه في توضصيح رؤوية ما يجر
عديد البلدان المعادية لسصوريا وشصعبها.
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محبتهم لسصوريا وإايمانهم المطلق بانتصصا
خسصارتي في الحرب كبيرة لكن الوطن أاولى...
الشصعب األصصيل الذي عّلمنا معنى الفداء والبطولة ،ففي سصوريا نقول

أاكدت انتصصار سصليمان أان الحرب على سصوريا لم توقف النشصاط الثقافي
بها ،وأاضصافت متحدثة عن شصخصصها« :قمت بعديد األنشصطة الثقافية ،ولم
لصصعدة :مسصرح ،سصينما ،رواية،
تتوقف الثقافة يوما في بلدي على كافة ا أ
شصعر ،موسصيقى ملتقيات ...وبالنسصبة لي ،تلقيت عديد الدعوات من
لسصÓمية غير المعادية لسصوريا ،مثل الجزائر وتونسض
الدول العربية وا إ
والمغرب ولبنان وإايران والعراق ،وكنت في كل مرة أاحل ببلد حاملة معي
لرهاب في السصعودية».
همّ وطني ،كما وضصع إاسصمي على قائمة ا إ
لعÓمية الشصاعرة ،التي تملك في رصصيدها
لدبي ،أاشصارت ا إ
عن ِنتاجها ا أ
 6مجموعات شصعرية وروايتين مطبوعة ،أان الحرب على سصوريا جعلتها
تحمل هّم الوطن أاينما حلت ،ولم تكن ،تقول« :يوما حيادية ول منحازة
إالى الذات كشصاعرة أاو أاديبة ،بل كان لبد من التجند للدفاع عن سصوريا،
فأاهملت الشصعر وبحوره».
وقد تعرضض ،تقول انتصصار سصليمان« ،منزلها إالى القصصف في  5ماي
 2012وك -ان أاسص -م -ى م -ا خسص -رت -ه خ Ó-ل ه -ذا ال-ع-دوان اإلره-اب-ي ،ه-و 4
مخطوطات في الرواية جاهزة للطبع ،كانت ثمرة وقت وجهد كبيرين».
«هذه هي خسصارتي الكبرى في هذه الحرب ،ألنني ل ولن أاسصتطيع أان
أاتقمصض الحالة وأاعود إالى كتابتها مرة اأخرى بنفسض الحرارة واللغة
والحب» .وأانا كنت قبلها قد طبعت آاخر مجموعتي الشصعرية في 200
لغ-ل-ق م-رح-ل-ة ك-ت-اب-ة الشص-ع-ر وأات-ف-رغ ل-ل-رواية» ،تضصيف انتصصار
صص-ف-ح-ة ،أ
سصليمان بحسصرة.
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ا÷زائر سستحقق قفزة نوعية ‘ جراحة التجميل بعد  10سسنوات»

فتح تخصصصص ا÷راحة التجميلية ألول مرة ،انطÓقة جديدة
 ٪ 70من ألعمليات ‘ أ÷زأئر جرأحات تصسليحية
لط -ب -اء أ÷زأئ-ري Úأ÷رأح ÚلÓ-سس-ت-ف-ادة م-ن خÈة أط-ب-اء أج-انب م-ن ف-رنسس-ا وت-رك-ي-ا
ه -ام -ة أم -ام أ أ
وجزأئري Úدرسسوأ ‘ أوروبا ،من خÓل ألطÓع على آأخر ألتطورأت وألتقنيات أŸسستعملة ‘ أ÷رأحة ألتجميلية
وألÎميمية ،بغية Œسسيدها ‘ أŸيدأن ﬁليا ،وهو ما يسسمح للموأطن Úألذين يعانون من مشساكل وتشسّوهات خلقية
من إأجرأء عمليات جرأحية دأخل ألوطن.

áÑW É«fƒ°U
بما اأن مجال جراحة التجميل والترميم في الجزائر لم يتسسع
بعد ،حيث نجد عددا قلي Óمن عيادات التجميل التي تتواجد
في كبرى المدن الجزائرية ،على غرار الجزائر العاصسمة
ووه -ران وقسس-ن-ط-ي-ن-ة ،ارت-اأت ال-ج-م-ع-ي-ة ال-ج-زائ-ري-ة ل-ج-راح-ة
التصسليح والتجميل بالتنسسيق مع موؤسسسسة» نوفا ايفانت» و» اآل
تي تي» اأن تنظم اأول موؤتمر عالمي حول الجراحة التجميلية
والترميمية ،من اأجل اأن تكون للجزائر مكانة في هذا المجال
مسستقب.Ó
ركز الأطباء المختصسون ،جزائريون واأجانب على سسرطان
الثدي الذي يمسس شسريحة واسسعة من النسساء في الجزائر،
حيث يتم تسسجيل حوالي  ١٠اآلف اإصسابة سسنويا ،اإذ تتعرضس
المراأة في اأغلب الحالت اإلى اسستئصسال كلي للثدي اأو جزئي،
وهو ما يوؤثر سسلبا على نفسسية المراأة ويجعلها بحاجة اإلى
اإعادة ترميم الثدي حتى تشسعر من جديد باأنوثتها،لذلك فاإن
سسرطان الثدي يوؤخذ حيزا كبيرا من الجراحات التجميلية.
بحسسب تصسريحات الأطباء المختصسون على هامشس الموؤتمر
الدولي للجراحة التجميلية ،فاإن الجزائر سسيكون لها شساأن
ك-ب-ي-ر ف-ي م-ج-ال ال-ج-راح-ة ال-ت-ج-م-ي-ل-ي-ة وال-ت-رميمية مسستقبÓ
وت-ن-افسس ب-فضس-ل ك-ف-اءت-ه-ا وخ-ب-رة دك-ات-رت-ه-ا الجراحين الدول
ال-م-ج-اورة وه-و م-ا يسس-م-ح ل-ل-ج-زائ-ري-ي-ن ال-ذي-ن ي-توجهون اإلى
الخارج لإجراء عمليات جراحية باأسسعار خيالية ،القيام بها
محليا.

ل
يعلمون اأن تخصسصس الجراحة التجميلية والترميمية ل يقتصسر
على تجميل المظهر الخارجي واإنما يتعلق اأيضسا باإصسÓح
بعضس المشساكل التي يعاني منها المريضس كالتشسوهات الخلقية
اأو الناتجة عن اأمراضس مختلفة كالمراأة التي اأنجبت عدة
اأط-ف-ال وب-ط-ن-ه-ا م-ت-ره-ل ح-يث ت-ق-وم ب-ب-عضس ال-ت-عديÓت التي
تجعلها تسسترجع حالتها الطبيعية ويندرج ذلك في اإطار الطب
الترميمي والتجميلي .
توجد تشسوهات خلقية ،على حد قول الدكتور ايت عيسسى،
توؤثر سسلبا على نفسسية الأشسخاصس الذين يعانون منها منذ
الصسغر ،فلذلك يسستحسسن اأن تتم الجراحة في السسنوات الأولى
م-ن ع-م-ر ال-ط-ف-ل ق-ب-ل دخ-ول-ه ل-ل-م-درسس-ة ل-تفادي الضسغوطات
ال-ن-فسس-ي-ة ون-ظ-رة ال-م-ج-ت-م-ع ال-ق-اسس-ي-ة ول-ك-ن تتم الجراحة
بحسسب حالة كل مريضس ،كمرحلة ما بعد سسرطان
ال -ث -دي ،ح -يث اأن ال -م -راأة ال -مصس -اب-ة ب-ه-ذا ال-داء
تسسعى اإلى الحصسول على مظهر جميل من
خÓل الجراحة الترميمية للصسدر.

الدكتورة ليلى طالب:
«تطوير

الدكتور اآيت عيسصى« :ا÷زائر تراهن على
التجربة ونقل اÈÿة لتحقيق الريادة
مسصتقب»Ó
اأكد رئيسس الجمعية الجزائرية لجراحة التجميل والتصسليح
الدكتور مصسطفى اآيت عيسسى اأن فتح تخصسصس الجراحة
التجميلية والتصسليحية في الجزائر لأول مرة سسيعطي دفعا
جديدا لهذا المجال ،موضسحا اأن هذا التخصسصس لم يكن
يدرسس في الجزائر اإلى غاية  ،٢٠١٧حيث تخرجت الدفعة
الأولى من طلبة الطب تخصسصس جراحة التجميل.
اأضساف اأن تخصسصس جراحة التجميل اأصسبح يدرسس في ٣
جامعات الطب ،بالجزائر العاصسمة ووهران بعد اأن كان غير
مفتوح لفائدة الأطباء الجزائريون ،وهو ما سسيسسمح بتطوير
ه-ذا الخ-تصس-اصس ف-ي ال-ج-زائ-ر دون السس-ت-ع-ان-ة ب-ال-م-ختصسين
الأج-انب ،ح-يث سس-ت-ح-ق-ق ال-ج-زائ-ر ق-ف-زة ن-وع-ي-ة ف-ي جراحة
التجميل والترميم بعد  ١٠سسنوات.
كشسف الدكتور اآيت عيسسى اأن  ٪ ٧٠من العمليات الجراحية
التجميلية في الجزائر تتعلق بالجراحات الترميمية لتشسوهات
خلقية يصساب بها الأطفال اأو بسسبب اأمراضس اأخرى،بالإضسافة
اإلى النسساء اللواتي تعرضسن لسستئصسال الثدي بعد الإصسابة
بسس -رط -ان ال -ث -دي ،مشس -ي -را اإل -ى اأن ال -ط-لب ع-ل-ى ال-ج-راح-ات
ال -ت-رم-ي-م-ي-ة وال-ت-ج-م-ي-ل-ي-ة ف-ي زي-ادة مسس-ت-م-رة ك-ون ال-ج-راح-ة
التجميلية ليسست فقط من اأجل التجميل ،بل تخ ّصس اأيضسا
تصسليح وترقيع وترميم عدة تشسوهات قد تكون خلقية اأو ناتجة
عن حوادث.

اأغلب ا÷راحات التجميلية والÎميمية
Œرى للمصصاب Úبتشصّوهات خلقية
كشسف الدكتور اآيت عيسسى اأن عددا كبيرا من الجزائريين
خاصسة الذين يعانون من تشسوهات بسسبب حوادث يتوجهون اإلى
البلدان المجاورة للقيام بالجراحة الترميمية والتجميلية لذلك
تهدف الجمعية التي تضسم جراحين في مختلف التخصسصسات
اإلى تطوير الجراحة التجميلية والترميمية في الجزائر حتى
يسستفيد منها المصسابون بالتشسوهات وكذا الراغبون في تجميل
مظهرهم الخارجي لن الجراحة التجميلية هي اإنتقال من
جسسم مشسوه اإلى مظهر طبيعي.
قال اأنه خÓل  ١٠سسنوات ،من المتوقع ان تكون الجزائر
متفوقة في مجال الجراحة التجميلية حيث في وقت سسابق
كان الطبيب المختصس في الجراحة هو الذي يقوم بالجراحة
الترميمية للعضسو ،فمث Óجراح الأذن والأنف والحنجرة يقوم
بالجراحة التجميلية لÓأنف والمختصس في اأمراضس النسساء
والتوليد ،كان في السسابق هو الذي يرمم الصسدر في حال كانت
المراأة تعاني من مشساكل صسحية.

الإنتقال من جسصم مشصّوه اإ ¤مظهر طبيعي
اأوضسح رئيسس الجمعية الجزائرية لجراحة التجميل والتصسليح
اإل -ى اأن ال -ك -ث -ي -رون ي -ج-ه-ل-ون ال-م-ف-ه-وم ال-ح-ق-ي-ق-ي ل-ل-ج-راح-ة
التجميلية ويعتقدون اأنها تقام لتجميل الوجه والجسسم لكن ما

وصسورة
جميلة
للمريضس،
خاصسة ما تعلق
بجراحة الصسدر اأي
ترميم الثدي التي باتت
م -ن اأك -ث -ر ال -ع -م -ل -ي -ات ال -ج-راح-ي-ة
انتشسارا ،بعد القيام باسستئصسال الثدي كليا اأو
جزئيا بسسبب الإصسابة بسسرطان الثدي.

لعياطي« :الهتمام Ãجال
جراحة التجميل سصيسصمح بتوفÒ
الإمكانيات الÓزمة»
اأكد المدير العام لشسركة ‘نوفا ايفانت‘ لعياطي محمد اأن
الحديث لأول مرة عن موضسوع الجراحة التجميلية والترميمية
واآخر التقنيات المسستعملة في الجزائر فرصسة هامة لتطوير
ه -ذا الخ -تصس -اصس وت -ب -ادل ال -خ -ب -رة ب -ي -ن اأط -ب -اء ج-زائ-ري-ون
واأجانب.
في ذات السسياق ،قال اأن التعريف
بهذا النوع من الجراحة الذي بالرغم
من قلته ،اإل اأن الطلب عليه كبير،
ق- -الت ال- -دك- -ت- -ورة ل- -ي- -ل- -ى ط -الب ،مسس -وؤول -ة شسكل أول مؤو“ر دو‹
سس-يسس-م-ح ب-ت-وف-ي-ر الإمكانيات الÓزمة
ب-ال-م-وؤت-م-ر الول ح-ول ال-ج-راح-ة ال-ت-ج-ميلية
وال-ت-ق-وي-م-ي-ة اأن ت-ط-وي-ر ال-جراحة التجميلية نظم ‘ ولية وهرأن حول ف- -ي ه- -ذا ال- -م- -ج- -ال ح- -ت- -ى ي -ت -م -ك -ن
ال-م-واط-ن-ون ف-ي ال-ج-زائ-ر م-ن ال-ق-ي-ام
في الجزائر سسيسساهم في اسسترجاع الأطباء
أ÷رأحة ألتجميلية
بعمليات جراحية محليا دون الذهاب
الجزائريين المتواجدين في الخارج  ،للعمل
وألÎميمية فرصسة
اإلى الخارج نظرا لغÓء اأسسعارها.
في الجزائر عوضس الدول الأخرى.
عن اأول موؤتمر حول جراحة التجميل
اأشسارت اإلى اأهمية اختيار تنظيم الموؤتمر
وال - -ت - -رم - -ي - -م ،اأوضس - -ح اأن- -ه ك- -ان م- -ن
ف -ي ال -ج -زائ -ر ع -وضس ت -ونسس ال -رائ-دة ف-ي ه-ذا ال-م-ج-ال ك-ون
الجزائر تملك اأطباء متواجدين في الوطن وخارجه ممن المفترضس اأن يقام في تونسس ،اإل اأننا ارتاأينا اأن ننظمه في
لديهم خبرة وكفاءة عالية في جراحة التجميل والترميم اإل اأن الجزائر ،كي تكون تجربة جديدة تمهد لتطوير والتعريف
بهذا الختصساصس في الجزائر.
ما ينقصس الإمكانيات لتطوير هذا الختصساصس في بÓدنا .
اأوضسحت في ذات السسياق قائلة« :الموؤتمر كان ناجحا نظرا بحسسب المدير العام لـ «نوفا افانت» فاإنالإقبال الذي شسهده
لمشساركة اأطباء ذوي مسستوى عاٍل واشسرفوا على اإجراء اأصسعب الموؤتمر ،خÓل يومين ،لم يكن يتوقع كون اختصساصس جراحة
العمليات الجراحية في التجميل والتصسليح ،فهو تحد كبير التجميل والترميم في الجزائر ل يزال غير متطوربالشسكل
هدفه التعريف بوجود هذا التخصسصس في بÓدنا حتى يتسسنى المطلوب مقارنة باختصساصسات اأخرى ،بالإضسافة اإلى المدة
للجزائريين القيام بعمليات جراحية هنا باأسسعار مقبولة عكسس ال -قصس -ي -رة ل -ت-حضس-ي-ر ال-م-وؤت-م-ر ال-ذي شس-ارك ف-ي-ه ج-زائ-ري-ون
واأجانب.
التكاليف الباهظة التي تفرضسها الدول الأجنبية .

ا÷راحة
التجميلية سصيسصاهم ‘ اسصÎجاع الكفاءات
ا÷زائرية ‘ اÿارج»

الÈوفيسصور الفرنسصي ميشصال يتقاسصم
خÈته مع اأطباء جزائريÚ
تقاسسم البروفيسسور ميشسال من فرنسسا خبرته الطويلة في
م -ج -ال ج -راح -ة ال -ت-ج-م-ي-ل وال-تصس-ل-ي-ح م-ع اأط-ب-اء ج-زائ-ري-ي-ن
واأجانب ،خÓل الموؤتمر الدولي الذي نظم في الجزائر ،حول
الجراحة التجميلية والترميمية.
ت -ط -رق ال -ب -روف -يسس-ور م-يشس-ال اإل-ى اأب-رز ت-ق-ن-ي-ات ال-ج-راح-ة
التجميلية والترميمية التي تسستعمل للحصسول على نتائج جيدة

الÈوفيسصور ﬁمد بيليكارا « :الطب
الÎميمي اŸوؤسصسص حول اÓÿيا
ا÷ذعية ›ال جديد ‘ تركيا»
كشسف البروفيسسور» محمد بيليكارا التيم « من تركيا ،مختصس
في الجراحة التجميلية والتقويمية ،عن مجال جديد في طب
التجميل والترميم دخل اإلى تركيا بالتنسسيق مع بعضس البلدان
الغربية والمتمثل في الطب الترميمي الموؤسسسس حول الخÓيا

الجذعية ومشستقاتها.
اأوضسح المختصس اأن تركيا شسرعت في تجسسيد هذا النوع من
الطب مع البلدان الغربية التي تسستعمل هذه التقنية الحديثة
منذ سسنوات كاأمريكا وبعضس دول اأوروبا واآسسيا كاليابان حيث
تسسعى اإلى اسستخدام اأحدث التقنيات والتكنولوجيا للحفاظ
على المكانة الهامة التي تحتلها في الجراحة التجميلية.

زراعة الشصعر وŒميل الصصدر وشصفط
الدهون ،أاك Ìا÷راحات التجميلية طلبا
فيما يخصس الموؤتمر الدولي الأول في الجراحة التجميلية
وال-ت-رم-ي-م-ي-ة ،ق-ال ان-ه ف-رصس-ة ه-ام-ة ل-ت-ب-ادل ال-خ-ب-رات ون-ق-ل
التجربة التركية في المجال اإلى الجزائر ،خاصسة واأنها تتوفر
على اأطباء اأكفاء وباإمكانها اأن تكون رائدة في هذا المجال
مسستقب .Óاأخصسائي في التقويم والتجميل ،موؤتمر الجراحة
التجميلية والتقويمية حدث هام وكشسف اأن اأكثر العمليات
الجراحية التي تجرى في مسستشسفيات اسسطنبول تخصس زراعة
الشس-ع-ر ل-دى ال-رج-ال و ال-ج-راح-ة ال-ت-ج-م-ي-ل-ي-ة ل-لثدي والجسسم
وشسفط الدهون وتعديل الأنف ،مشسيرا اإلى اأن تركيا اأصسبحت
متطورة خÓل الـ  ١٠سسنوات الماضسية ،حيث تسستقبل مرضسى
كثر من اروبا والبلدان المجاورة.

مسصتشصفيات اسصطنبول تسصتقبل اأك Èعدد
من ضصحايا ا◊رب من سصوريا والعراق
اأك -د ال -ب -روف -يسس -ور ال-م-خ-تصس ف-ي ال-ج-راح-ة ال-ت-ج-م-ي-ل-ي-ة
والتقويمية اأن تركيا تسستقبل حاليا عددا كبيرا من ضسحايا
الحرب من سسوريا الذين تعرضسوا لحروق وتشسوهات خطيرة
بسسبب القصسف وكذا من العراق وليبيا اأكثر من الأشسخاصس
الذين يرغبون في اإجراء الجراحات التجميلية .اأضساف
البروفيسسور اأن اغلب العمليات الجراحية ناجحة كون تركيا
اأصسبحت رائدة في السسياحة الطبية وياأتون للعÓج المرضسى
من دول متقدمة في الطب ،كما اأنهم يفضسلون تركيا نظرا
ل-ن-وع-ي-ة ال-خ-دم-ات الصس-ح-ي-ة والأسس-ع-ار ال-م-ق-ب-ول-ة كانجلترا
واألمانيا.

وا‹ ولية وهران يكشصف عن مشصروع
لفتح مراكز ‘ ا÷راحة التجميلية
على هامشس المؤوتمر الدولي الذي احتضسنته ولية وهران حول
الجراحة التجميلية والتقويمية كشسف الوالي مولود شسريفي عن
مشسروع لفتح مراكز على مسستوى الولية متخصسصسة في مجال
الجراحة التجميلية والترميمية بغرضس تطوير هذا الختصساصس
في الجزائر ومنافسسة الدول الخرى.
أاكد أان فتح مراكز في مجال الجراحة التجميلية والترميمية
يمثل سسعي السسلطات المحلية على مسستوى ولية وهران ،لتكون
م -خ -تصس -ة ف -ي ه-ذا ال-م-ج-ال ،ك-ون-ه-ا ت-ف-ت-ق-د ل-ث-ق-اف-ة ال-ج-راح-ة
التجميلية والتقويمية وكذا العيادات الخاصسة ،حيث سسيتم العمل
لطباء الجزائربين المختصسين
على اسسترجاع عددا كبيرا من ا أ
في الجراحة التجميلية والترميمية الذين هاجروا إالى الخارج
لÓسستفادة من خبراتهم والمسساهمة في تطوير هذا الختصساصس
في الجزائر.

اإ’ثن 26 Úمارسض  201٨م
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الموافق لـ  0٨رجب  14٣٩هـ
نصشف ألّلغات أŸنطوقة ‘ ألعا ⁄سشتندثر
ق- -الت صص- -ح- -ي- -ف- -ة «إان- -دب -ن -دنت»
الÈي-ط-ان-ي-ة إان ن-حو  2500ل-غة ‘
العا ⁄مهددة بالندثار ،وأاوردت
م-ن ب-ي-ن-ه-ا واح-دة ف-ق-ط ‘ اŸنطقة
العربية.
ون-ق-لت الصس-ح-ي-ف-ة ع-ن م-ن-ظ-مة اأ’·
اŸت -ح -دة ل -لÎب -ي -ة وال -ع -ل -وم وال -ث-ق-اف-ة
(ال -ي -ونسس -ك -و) أان ب -عضض ت -لك ال-ل-غ-ات ’
يتحدث بها سسوى ثÓث Úشسخصسا فقط،
وأان  % 50من اللغات اŸنطوقة ‘ العا⁄
حاليا سستنقرضض.
واسس-ت-خ-دمت ال-ي-ونسس-ك-و ‘ –دي-دها
للغات اŸهددة با’ندثار خمسسة معايÒ
أاوجزتها الصسحيفة ‘ التا‹:
 - 1لغة معّرضصة للخطر ،وهي التي
يتحدث بها معظم اأ’طفال لكن ضسمن
نطاق ضسيق كأان يتعاملوا بها ‘ حدود
البيت مث.Ó
 - 2لغة مهددة بالنقراضض فع،Ó
وه - -ي ت - -لك ال - -ت- -ي  ⁄ي- -ع- -د اأ’ط- -ف- -ال
ي-ت-ع-ل-م-ون-ه-ا ‘ اŸن-زل رغ-م أان-ه-ا لغتهم
اأ’م.
 - 3ل -غ -ة م -ع ّ-رضص -ة ل Ó-ن-ق-راضض
بشصدة ،وهي التي يتحدث بها اأ’جداد
واأ’جيال القدÁة ،ومع إان جيل اأ’بوين
قد يفهمها فإانهما ’ يتحدثان بها مع
أاطفالهما أاو فيما بينهما.
 - 4لغة معرضصة لÓنقراضض بشسكل
ك - -ب ،Òوه - -ي ع- -ن- -دم- -ا ي- -ك- -ون أاصس- -غ- -ر
اŸتحدث Úبها هم اأ’جداد وكبار السسن
لكن حديثهم بها يكون ‘ أاوقات وجيزة
أاو نادرا ما يتحدثون بها.

 - 5لغة مندثرة ،وهي التي  ⁄يعد
يتحدث بها أاحد.
وأ’ن م- -ن غ Òال- -ع -م -ل -ي ل -لصس -ح -ي -ف -ة
الÈي- -ط- -ان- -ي- -ة إاي -راد ال -ل -غ -ات اŸه -ددة
با’نقراضض كلها بالتفصسيل فقد آاثرت
ذكر  25منها فقط ،والÓفت ‘ القائمة
أانها تضسمنت لغة نفوسسي التي يتحدث
ب - -ه- -ا ن- -ح- -و  240أال- - - -ف شس - - -خصض ‘
ليبيا.ونفوسسي لغة آافرو آاسسيوية يتحدث
بها أاسساسسا أاها‹ جبال نفوسسة ‘ شسمال
غ- -رب- -ي ل- -ي- -ب- -ي- -ا ،وي- -ع- -ود آاخ- -ر ظ- -ه -ور
ıط-وط-ة ن-ف-وسس-ي-ة ق-دÁة إا ¤ال-ق-رن
الـ 12قبل اŸيÓد.
وه -ن -اك ل -غ-ة ال-ف-ري-زي-ة الشس-م-ال-ي-ة ‘
أاŸانيا التي ’ يتحدث بها سسوى عشسرة
آا’ف شسخصض.

وال- -ل- -غ- -ات اŸه- -ددة ب- -ا’ن -ق -راضض ‘
أاوروب-ا واأ’م-ري-ك-ي-ت Úك-ثÒة ،م-ن ب-ي-ن-ه-ا
السس-ام-ي الشس-م-ال-ي-ة ‘ ف-ن-ل-ندا والÔويج
والسس- -وي- -د وروسس- -ي -ا ،وال -ل -وم -ب -اردي ‘
إاي-ط-ال-ي-ا وسس-ويسس-را ،وال-ل-يمبورجيا‘ Ê
ه-ول-ن-دا وأاŸان-ي-ا ،وال-غ-ال-ي-ة ‘ إاي-رلندا،
والكورنيشض ‘ إا‚لÎا ،والباسسكية ‘
فرنسسا وإاسسبانيا وغÒها.
و‘ اأ’مÒكيت Úشسملت القائمة لغتي
الشسوكتاو وأاوجيبوي بالو’يات اŸتحدة،
وال- -وي -تشس -ي ‘ اأ’رج -ن -ت Úوب -ول -ي -ف -ي -ا،
والكويشسوا ‘ بوليفيا وبÒو ،والغواراÊ
‘ بارغواي واأ’رجنت ÚوالÈازيل.
وه -ن -اك ل -غ-ة وي-راج-وري ‘ أاسسÎال-ي-ا
التي ’ يتحدث بها سسوى ثÓث Úشسخصسا
فقط ،و‘ الهند وباكسستان لغة البالتي.

مطار «تششانغي» بسشنغافورة أألفضشل عاŸيا

اح-ت-ف-ظ م-طار تشصانغي
‘ سص-ن-غ-اف-ورة ب-تصص-ن-ي-فه
ك -أافضص-ل م-ط-ار ‘ ال-ع-ا⁄
ل - -ل- -ع- -ام السص- -ادسض ع- -ل- -ى
التوا‹ ،وأاعلن عن ذلك
‘ ح- -ف -ل ت -وزي -ع ج -وائ -ز
أافضصل مطار بالعا ⁄لعام
 2018ال- - -ذي أاق- - -ي - -م ‘
السصويد مؤوخرا.
ووف - -ق ب - -ي- -ان صس- -ادر ع- -ن
شس - - -رك - - -ة «سس - - -ك- - -ايÎاكسض»
اŸت - -خصسصس - -ة ب - -تصس- -ن- -ي- -ف
اŸطارات ومقرها اŸملكة
اŸت- -ح- -دة ،ي- -ح- -ت -ف -ظ ه -ذا
اŸطار باŸركز اأ’ول منذ
عام  ،201٣ليصسبح بذلك أاول
م -ط -ار ي -حصس-ل ع-ل-ى ال-ل-قب

سستة أاعوام متتالية.
واحتلت مطارات ‘ آاسسيا
اŸراك- - - - - -ز اأ’و ،¤ح- - - - - -يث
حصس- -لت م -ط -ارات إان -تشس -ون
الدو‹ ‘ سسول وهانيدا ‘

ذكر تقرير علمي أان
ج-------زي-------رة «غ-------ريت
ب---اسص---ي---ف---يك غ---ارب---ج
باتشض»  -وهي جزيرة
ع-ائ-م-ة م-ن ال-ن-ف-اي-ات
البÓسصتيكية
وغÒه-ا م-ن اŸل-وث-ات
‘ شص-------م-------ال اÙي------ط
ال--ه-ادي  -أاك Èب-ك-ثÒ
م-----ن ال-----ت-----ق-----دي----رات
السص----اب---ق---ة ل---ه---ا ،وأان
ح------ج------م------ه-----ا ي-----زداد
باطراد.
وت -ط -ف -و أاك Ìم-ن  7٩أالف
ط -ن م -ن ال -بÓ-سس-ت-يك داخ-ل
بقعة مÎامية اأ’طراف ‘
منطقة تغطي  1 ، 6مليون
كيلوم Îمربع ،طبقا لدراسسة
نشس-رت-ه-ا ›ل-ة «سس-اي-ن-تيفيك
ريبورتسض».
وأاوضس- - -حت ال- - -دراسس - -ة أان
ح -ج -م ب -ق -ع -ة ال -ن -ف-اي-ات ‘

اÙيط الهادي  -وهي أاكÈ
أاربع مرات من حجم أاŸانيا
‡ا
 يزيد أاك Ìمن  16مرة ّ” ت -ق -دي -ره سس -اب -ق-ا ،حسسب
ّ
ب-ي-ان-ات م-ن مسس-ح Úب-ح-ري
وج - - -وي .وي - - -ع- - -ادل ال- - -وزن
اŸق -در ل -ل-ن-ف-اي-ات وزن 500

ط-وك-ي-و وه-ون-غ ك-ون-غ الدو‹
على اŸراكز الثا Êوالثالث
والرابع على التوا‹.
وك - -ان م - -ط- -ار م- -ي- -ون- -ي- -خ
اأ’Ÿا Êأافضس - - - -ل م- - - -ط- - - -ار

أاوروب -ي ‘ ال -ق -ائ -م-ة ،ح-يث
ج - -اء ‘ اŸرك- -ز السس- -ادسض،
واح -ت -ل م-ط-ار ف-ران-ك-ف-ورت
اŸرتبة العاشسرة.
وجاء  -من ب ÚاŸطارات
اأ’وروب - - - -ي - - - -ة اأ’خ- - - -رى ‘
اŸراك - -ز ال - -عشس- -رة اأ’و- ¤
مطار هيÌو ‘ لندن ومطار
زيوريخ ‘ اŸركزين الثامن
والتاسسع على التوا‹.
وُيعد مطار تشسانغي أاحد
أاك Èمراكز النقل ‘ آاسسيا،
ح- -يث سس -اف -ر عÈه 62 . 2
م -ل -ي -ون مسس -اف-ر ع-ام ،2017
وي -خ -دم م -ئ -ة شس-رك-ة طÒان
Œري رحÓت إا ¤أاك Ìمن
أاربعمائة مدينة حول العا.⁄

جزيرة أأمريكية من ألنّفايات أأك Èأأربع مّرأت من أŸانيا

طائرة جامبو.
و‘ السسنوات اأ’خÒة ،دّق
العلماء ناقوسض اÿطر فيما
يتعلق «باختناق» اÙيطات
‘ العا ⁄بشسكل متزايد من
ت- - -ري- - -ل - -ي - -ون - -ات ال - -ق - -ط - -ع
البÓسستيكية.

رجل Áوت بعد أن َعِلَق ‘ أحد مقاعد ألسشينما

ق رأاسُسه أاسسفل مسسند القدم Úالكهربائي
مات رجٌل بعد أان َعِل َ
بأاحد مقاعد السسينما!وأافاد بياٌن لدور عرضض الÈيطانية ،أاsن
ال--رج--ل ت--وuف--ي ب--ع--د أاسس--ب-وع م-ن ا◊ادث وق-د وصس-فت مصس-ادر
لصسحيفة بريطانية كيف وقع ذلك ا◊ادث «الغريب» ،عندما
انحنى الرجل ليلتقط هاتفه الذي وقع ب Úمقاعد السسينما ‘
الدرجة الذهبية ‘ نهاية الفيلم ،و ⁄يتحsرر الضسحية الذي كان
بصسحبة شسريكته إا’ بعد أان كسسر مَن يحاولون مسساعدته مسسند
القدم الكهربائي.
وأاكدت خدمة إاسسعاف «ويسست ميد’ندز» أاّنها تلsقت اتصسا ً
’

وجزيرة «غريت باسسيفيك
غ-ارب-ج ب-اتشض» ه-ي م-ن-ط-ق-ة
رئيسسية ‘ اÙيط تÎاكم
ف- -ي -ه -ا ق -ط -ع ال -ب Ó-سس -ت -يك،
وتشس ّ- -ك- -لت ‘ اŸي- -اه شس- -ب- -ه
ا’سس-ت-وائ-ي-ة ب Úك-ال-ي-ف-ورن-يا
وهاواي.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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حيتان طائرة تنتحر جماعياً على ششاطئ غرب أسشÎأليا

ن أاك Ìمن 150
قال مسصؤوولون إا ّ
حوتاً ينتمي للنوع الطيار قصصÒ
ال -زع -ن -ف -ة ك -انت ق -د ج -ن-حت إا¤
شصاطئ ‘ ولية أاسصÎاليا الغربية،
ونفقت جميعها باسصتثناء  6منها،
وذلك رغ -م ج -ه -ود م -ن السص-ل-ط-ات
لنقاذها.
ومرتادي الشصاطئ إ
وجنحت هذه الثدييات البحرية إا¤
الشساطئ ‘ خليج هاملن على بعد ٣15
كيلومÎاً جنوبي بÒث عاصسمة الو’ية
ب 22 Úو 2٣مارسض ا÷اري.
وحاولت السسلطات وأاطباء بيطرّيون
وسسكان ﬁليون كانوا يرتادون الشساطئ
إانقاذ  15من هذه ا◊يتان اŸهاجرة ‘ اŸياه الضسحلة ،ولكن ” النجاح ‘ إاعادة سسبعة
فقط منها مرة أاخرى إا ¤اŸياه.
وقالت متحدثة باسسم اإدارة التنوع البيولوجي وا◊فاظ على الطبيعة وا÷ذب ‘ و’ية
أاسسÎاليا الغربية إان حوتًا واحداً جنح إا ¤الشساطئ مرة أاخرى وتع Úقتله بشسكل رحيم.
وحتى اآ’ن ،يبدو أان ا◊يتان السستة الباقية ‚ت ،بالرغم من أان جÒمي تشسيك
مراقب اأ’حداث قال إان هذه ا◊يتان Áكن أان –اول اÿروج إا ¤الشساطئ ‘ موقع
آاخر.
وتزن ا◊يتان الطيارة ،وهي من عائلة الد’ف ،Úما ب Úطن واحد وأاربعة أاطنان لكل
منها ،وهي “ثل –دياً لوجيسستيًا للمسسؤوول ÚاÙلي Úالذين يعملون اآ’ن على
التخلصض من جيفها.
و‘ ح Úأانّ ا◊يتان Œنح بشسكل معتاد إا ¤شساطئ الشسريط السساحلي خÓل هجرتها
ب Úمناطق التغذية ‘ القطب ا÷نوبي واŸياه الشسمالية اأ’ك Ìدفئاً حيث تربي
صسغارها ،إا’ أان هذا العدد الكب ‘ Òهذه اŸرة غ Òمعتاد.
وسسبق أان جنح عدد قياسسي من ا◊يتان الطيارة طويلة الزعانف ‘ عام  ،1٩٩6عندما
تق ّ
طعت السسبل بعدد  ٣20حوتًا من النوع الطيار طويل الزعنفة ‘ شسمال خليج هاملن
ونفقت.
” –ذير السسكان اÙليّ Úوالسسياح بأاهمية البقاء بعيداً عن اŸياه بسسبب احتمال
و ّ
” إاغÓق الشساطئ مؤوقتًا خÓل
تزايد أاسسماك القرشض التي Œذبها ا◊يتان النافقة .و ّ
تخلّصض ال ّسسلطات من ا◊يتان النافقة.

«أوموأموأ»..ألّول مّرة يزورنا من خارج ›موعتنا ألشّشمسشية

رصص -دت ال-ت-لسص-ك-وب-ات ال-روب-وت-ي-ة
ا÷رم السص - -م - -اوي ال - -غ - -امضض ال- -ذي
لن
يّ-ت-خ-ذ شص-ك-ل سص-ي-ج-ار -اŸعروف ا آ
ب - - -اسص- - -م «أاوم- - -وام- - -وا» ،وه- - -و ي- - -عÈ
اÛم- -وع- -ة الشص- -مسص- -ي- -ة ‘ أاك- -ت -وب -ر
اŸاضصي ‘ هاواي.
وُي -ظ ِ-ه -ر مسس -ار اُ÷رم أاsن -ه ي-ن-ح-در م-ن
›موعة ‚مية ﬂتلفة ،وكان ‘ طريقه
إا ¤العودة إا ¤الفضساء الب‚ Úمي .سسابق
ع -ل -م -اء ال -ف -لك ال -زم-ن ل-يصس-ل-وا إا ¤ه-ذه
ا’سس -ت -ن -ت -اج -ات؛ إاذ ك-ان أام-ام-ه-م أاسس-ب-وٌع
فقط قبل أان يعاود ا÷رم ا’ختفاء عن
اأ’نظار.
ب -دت م -ه -م-ة –دي-د م-وط-ن-ه ال-ن-ج-م-ي
مهمة مسستحيلة؛ إاذ –توي ›رة درب التبانة على مئات اŸليارات من النجوم .أاما اآ’ن،
فقد “كنت دراسسة جديدة من –ديد نتائج أاك Ìدقة .وانتهت إا ¤أان« sأاومواموا» (وهي
كلمة بلغة هاواي تعني اŸسستكشسف) ،رÃا جاء من ‚مٍ ثنائي.
النجوم الثنائية هي أانظمة يدور فيها ‚مان ‘ فلك واحد حول بعضسهما البعضض.
وباإ’ضسافة إا ¤اأ’نظمة التي –توي ثÓثة ‚وم أاو أاك ،Ìفإان sهذه اأ’نظمة تشسّكل ما يقرب
من ثلث النجوم ‘ اÛرة.
اسستخدم آا’ن جاكسسون وزمÓؤوه من جامعة تورنتو بكندا ‰اذج حاسسوبية ليصسلوا إا ¤أانs
اأ’جرام الصسخرية التي تشسبه أاومواموا تأاتي ‘ الغالب من أانظمة ثنائية أاك Ìمن اأ’نظمة
الفردية.
كما انتهوا إا ¤أان sاأ’نظمة أاحادية النجوم مثل الشسمسض أافضسل ‘ إاطÓق مذنبات ثلجية
منها ‘ إاطÓق كويكبات .ويرجع هذا إا ¤أاsن اŸذنبات تعيشض على بعد أاك Èبكث Òمن
الشسمسض ،وعلى ذلك فإاsن ربطها با÷اذبية يكون أاضسعف من الكويكبات اأ’قرب إا ¤الشسمسض.
غ Òأاsن اأ’نظمة ثنائية النجوم بها ›ا’ت جاذبية أاقوى بسسبب دوران النجم Úحول
بعضسهما .ووفقًا للعمل ا÷ديد ،فإاsن هذه اÛا’ت رÃا تكفي إ’طÓق عدد من اŸذنبات
يسساوي عدد الكويكبات ‘ الفضساء الب‚ Úمي.
–ظى الكويكبات بقيمة كبÒة ‘ ›موعتنا الشسمسسية ،نظراً لكونها بقايا تشسtكل الكواكب
منذ حوا‹  4مليارات عام ونصسف .وبذلك فإاsنها تعمل ككبسسو’ت زمنية –فظ الظروف
التي تشسكلت فيها اأ’رضض .أاما فيما يتعلق بـ «أاومواموا» ،فإان علماء الفلك قد شساهدوا
جرماً سسماوياً يتعلق Ãجموعة ‚مية ﬂتلفة “اماً.
و‘ هذا السسياق يقول جاكسسون« :من الÓفت أاsننا رأاينا اآ’ن للمرة اأ’و ¤جرمًا ماديًا من
خارج ›موعتنا الشسمسسية».
يبلغ طول ا÷رم  400م Îتقريبًا ،ويتأالف من مادة صسخرية ‘ اŸقام اأ’ول ،و ⁄يعكسض
‡ا يجعله معتماً كاأ’سسفلت .وبالرغم من أان sهذا ا÷رم
سسوى  % 4من الضسوء السساقط عليهّ ،
كان خاليًا من الثلج ،فقد كان مغطى بجسسيماٍت عضسوية من النوع الذي ُيعَتَقد أاsنه يشسكل
بنية ا◊ياة .كما Áكن أايضساً أان يكون حافة جبل جليدي سسماوي.
وقّدرت دراسسة سسابقة أاُجريت بقيادة ديفيد جيويت من جامعة كاليفورنيا بلوسض أا‚لوسض
وجود  10آا’ف كويكب ب‚ Úمي آاخر أاقرب إا ¤الشسمسض من الكوكب الثامن «نبتون» ،الذي
يبعد عن الشسمسض بثÓث Úضسعف مسسافة بعد اأ’رضض عنها .غ Òأاsن تلك الكويكبات اŸذكورة
’ ُترصَسد ‘ الوقت الراهن.
ومن اŸتوقع أان تبدأا تلسسكوبات رصسد حديثة ونسسخ ﬁدثة من التلسسكوبات ا◊الية ‘
رؤوية تلك الكويكبات خÓل السسنوات القادمة.

ÓبÓ-غ ع-ن إاصس-اب-ة شس-خصض ب-أازم-ة ق-ل-ب-ي-ة ،واسس-ت-ط-اع
ه-ات-ف-يً-ا ل -إ
الفريق الطبي إانعاشض قلب الرجل ،ثم أاخذه إا ¤مسستشسفى
«هارتÓند» Ãدينة برمنغهام.
وما زال التحقيق ‘ ا◊ادث الذي وقع ‘ السسينما الÈيطانية
Ãجّمع «سستار سسيتي» الÎفيهي ‘ مدينة برمنغهام ،مسستمراً،
ح لها« :عقب ا◊ادث
إاذ قالت شسركة «فوانÎناشسيونال» ‘ تصسري ٍ
ب
الذي وقع ‘ دار العرضض التابعة لنا بÈمنغهام ،اصسطُِح َ
العميل إا ¤اŸشسفى ذلك اŸسساء .وحزsنا عندما علمنا نبأا وفاته
يجري حاليًا –قيقٌ شسامل ‘ طبيعة ذلك ا◊ادث ،وبالطبع
قلوبنا مع أاسسرة الفقيد ،التي سستلقى منا كsل الدعم واŸسساندة».
من جانبه ،بدأا ›لسض مدينة برمنغهام ‘ اإجراء –قيقٍ أامني
وصسحي ،للوقوف على مÓبسسات ا◊ادث.

á°VÉjQ

اإ’ثنين  26مارسس  2٠18م
الموافق لـ  ٠8رجب 1439هـ

سصعــــــدي رضصـــــوإ ( Êشصبيبـــة إلقبائـــــل) لـ «إلشصعب»:

سصنلعب  8نهائيات ‘ البطولة  ..و الكأاسش باتت ضصمن أاهدافنا
بعد نهاية مبارإة إلدور ربع إلنهائي من منافسصة كأاسس إ÷مهورية بتأاهل شصبيبة إلقبائل إ ¤إŸربع إلذهبي على حسصاب إ–اد إلبليدة بهدف Úلوإحد ،إقÎبنا
من رجل إŸبارإة «سصعدي رضصوإ »Êإلذي أإكد لنا بأانه على إلشصبيبة إ◊فاظ على إلروح إلتي ظهر بها إلفريق ،خÓل إلتسصع Úدقيقة أإمام إلبليدة ‘ مباريات
لخرى ‘ هذإ إ◊وإر:
لمور إ أ
إلبطولة ،موضصحا بأان إنقاذ إلشصبيبة أإمر مفروغ منه وأإن إلكأاسس أإضصحت هدفا رئيسصيا للفريق ،كما –دث عن إلكث Òمن إ أ

حاوره ﬁ :مد فوزي بقاصص

لدإء وإل-ن-ت-ي-ج-ة
«إلشص -عب» :ف -وز ب -ا أ
وت - -أاه - -ل إ ¤إŸرب - -ع إل - -ذه- -ب- -ي م- -ن
منافسصة كأاسس إ÷مهورية ؟
سص -ع-دي رضص-وإ :Êا◊م- -د ل- -ل- -ه ف -وز
مسستحق وتأاهل منطقي إا ¤الدور نصسف
ال-ن-ه-ائ-ي م-ن م-ن-افسس-ة ك-أاسس ا÷م-ه-وري-ة،
عرفنا كيف نسس Òمباراة اليوم و“كنا من
تسسجيل هدف Úوحققنا تأاه Óثمينا ،رغم
أانه  ⁄يكن سسه Óأامام منافسس كان حاضسرا
ف -وق أارضس -ي-ة اŸي-دان ب-ق-وة وح-رم-ن-ا م-ن
التسسجيل ‘ عديد اŸناسسبات ،كما “كن
م -ن ال -وصس -ول إا ¤شس -ب-اك-ن-ا ‘ ال-ل-ح-ظ-ات
اأ’خÒة م- -ن اŸب -اراة ،ل -ك -ن م -ا ي -جب أان
نحتفظ به هو تلك الروح التي لعبنا بها
طوال التسسع Úدقيقة والتأاهل إا ¤اŸربع
الذهبي ،الذي أاسسعد أانصسارنا كثÒا والذين
تنقلوا بقوة اليوم معنا من تيزي وزو ومن
الو’يات اÛاورة إا ¤ملعب  ٥جويلية
اأ’وŸبي وأاهديهم هذا الفوز باŸناسسبة،
ا◊مد لله على ذلك وأا“نى أان نواصسل
اللعب بنفسس اŸسستوى واأ’داء ‘ مباريات
البطولة اŸتبقية حتى نتمكن من –قيق
ال -ب-ق-اء م-ب-ك-را ،وإان-ق-اذ ال-ف-ري-ق م-ن شس-ب-ح
السسقوط الذي يÓحقنا منذ مدة.
@ أإدإء إلشص- -ب -ي -ب -ة ت -غ Òم -ع ق -دوم
إلطاقم إلفني إ÷ديد ؟
@@ صسحيح ،يجب أان أاعود إا ¤الÎبصسÚ
ال-ل-ذان ق-م-ن-ا ب-ه-م-ا ق-ب-ل ه-ذا ال-ل-ق-اء ،أاين
عرف اŸدرب «يوسسف بوزيدي» وطاقمه
كيف يشسحنون بطاريات الÓعب Úوعملوا
م-ع-ن-ا ك-ثÒا ع-ل-ى ا÷انب ال-بسس-ي-كولوجي،
أ’نه ’ يخفى عليك بأانه كان لدينا الكثÒ
م -ن الضس -غ -ط السس -ل-ب-ي خ-اصس-ة م-ع ال-فÎة
الصسعبة التي ‰ر بها ‘ البطولة واŸدرب
«بوزيدي» معروف عليه بأانه يتقن التحدث
مع الÓعب Úوأاعطانا الكث Òمن الثقة ‘
النفسس ،وهو ما ظهر جليا فوق أارضسية

اŸي-دان ،أاي-ن ط-ب-ق-ن-ا ت-ع-ل-ي-م-ات اŸدرب،
منذ بداية اللقاء ولعبنا متقدم ÚكثÒا
نحو اأ’مام ،وهو ما جعلنا نتحصسل على
ع -دي -د ال -ف -رصس السس -ان-ح-ة ل-ل-ت-ه-دي-ف ‘
اŸرحلة اأ’و ¤التي خاننا فيها ا◊ظ‘ ،
اŸرحلة الثانية “كنا من وصسول شسباك
ا◊ارسس «واضس- -ح» ،ل- -ك- -ن ال -ه -دف رفضس
بحجة التسسلل بعدها ضسيعنا ركلة جزاء
ورغم ذلك  ⁄نتأاثر من الناحية اŸعنوية
واÛموعة بقيت مركزة إا ¤أان “كنا من
تسسجيل الهدف اأ’ول ‘ وقت جيد وبعده
أاضسفنا الثا ،Êوحققنا التأاهل الذي كان
ي -ن -ت -ظ -ره عشس -اق ال -ن -ادي ع -ل -ى أاح-ر م-ن
ا÷مر ،اآ’ن علينا العودة إا ¤اأ’رضس ،كما
ي -ق -ال وال -ت -ف -ك ‘ Òال -ل -ق -اء اŸق -ب-ل م-ن
البطولة الوطنية أامام إا–اد بسسكرة حتى
نواصسل على هذه الديناميكية ،بالنصسائح
وتضسامن اÛموعة فوق أارضسية اŸيدان
ومسساندة اأ’نصسار القوية لنا.
لن إ ¤إŸربع إلذهبي،
@ تأاهلتم إ آ
لن أإحد أإهدإفكم
هل باتت إلكأاسس إ آ

هذإ إŸوسصم؟
@@ الهدف اأ’ول هو ضسمان البقاء ‘
ال -راب -ط -ة اÎÙف -ة اأ’و ¤ل -ك -رة ال-ق-دم
وهذا أامر مفروغ منه ،أ’ن كل الÓعب’ Ú
يودون أان يكتب اسسمهم مع الÓعب Úالذين
سساهموا ‘ إاسسقاط الفريق أ’ول مرة ‘
ت -اري -خ -ه إا ¤ال -درج-ة اأ’دن-ى ‘ ،ال-ك-أاسس
ا◊م -د ل -ل-ه ال-ي-وم ن-ح-ن ‘ نصس-ف ن-ه-ائ-ي
كأاسس ا÷مهورية ،وÃا أاننا ‘ هذا الدور
Áكننا وضسع الكأاسس كأاحد أاهداف هذا
اŸوسسم خصسوصسا أانه تفصسلنا  9٠أاو 12٠
دق -ي -ق -ة ع -ن ال -ن -ه -ائ -ي ال -ذي  ⁄ي-حصس-ل
الشس-رف ل-ل-ك-ثÒي-ن م-ن-ا ل-ب-ل-وغ-ه ،وسس-نعمل
ب -ق -وة ع -ل -ى ذلك وŸا ’ إان -ق -اذ م-وسس-م-ن-ا
اıيب ب- -ك -أاسس ج -دي -دة ت -زي -ن خ -زائ -ن
الفريق.
@ كنت رجل إŸبارإة دون منازع ،أإين
قدمت كرة حاسصمة وسصجلت إلهدف
إلثا Êوشصكلت خطورة كبÒة على
دفاع إŸنافسس؟
@@ ا◊مد لله منذ تقمصسي أ’لوان فريق

شس -ب -ي -ب -ة ال-ق-ب-ائ-ل أاع-م-ل ك-ثÒا وأال-عب ك-ل
ال-ل-ق-اءات ب-ن-فسس اŸسس-ت-وى ،وأاع-م-ل ع-لى
الÈوز وك -ل ه -ذا ن-ت-ي-ج-ة ال-ع-م-ل اŸك-ث-ف
الذي أاقوم به ‘ التدريبات ،ا÷ميع ‘
ال- -ف- -ري- -ق ي- -ع- -رف ب -أا’ Êعب م -نضس -ب -ط
وحريصس على العمل بقوة ‘ التدريبات،
وه -و م-ا ي-ظ-ه-ر ‘ اŸب-اري-ات ال-رسس-م-ي-ة،
ا◊مد لله اليوم سساهمت بقوة كما قلت ‘
تأاهل الشسبيبة إا ¤اŸربع الذهبي وسسأابذل
›ه -ودات إاضس -اف -ي -ة أ’سس -اه-م ‘ ضس-م-ان
البقاء للفريق.
@ م-ا ت-ع-ل-ي-قك ع-ل-ى إل-تنقل إلقوي
Óنصصار إ ¤ملعب  5جويلية؟
ل أ
@@ حققت الشسبيبة ‘ ملعب  ٥جويلية
ال -ك -ث Òم -ن اأ’ل -ق-اب ال-ق-اري-ة ون-الت ف-ي-ه
الكث Òمن الكؤووسس ،ويعت ÈاŸلعب الثاÊ
للكناري بعد ملعب أاول نوفم Èبتيزي وزو،
وتنقل اأ’نصسار القوي إا ¤اŸدرجات يؤوكد
بأاننا لسسنا وحدنا واأ’نصسار دائما بجانبنا
وذك -رون -ا ب -اأ’ي -ام ا÷م-ي-ل-ة ل-ل-ف-ري-ق ال-ت-ي
ن -ت -م -ن -اه-ا أان ت-ع-ود بسس-رع-ة ل-ه-ذا ال-ن-ادي
العريق الذي ’ يسستحق ما يحدث له ‘
السسنوات اأ’خÒة.
لسص-ب-وع
@ ت -ت -ن -ق-ل-ون إ ¤بسص-ك-رة إ أ
ل–اد إÙلي ،أإحد
إŸقبل Ÿوإجهة إ إ
منافسصيكم على إلبقاء ؟
@@ سس -نشس -رع ‘ ال -ت -حضس Òل -ه -ذا ال -ل-ق-اء
بÎك -ي -ز ك -ب ،Òوسس-ن-ت-ن-ق-ل Ãع-ن-وي-ات ج-د
م -رت -ف -ع -ة إا ¤م -دي -ن -ة بسس -ك-رة Ÿواج-ه-ة
اإ’–اد اÙل -ي ،ب -ع -د ه -ذا ال -ف -وز أام -ام
إا–اد البليدة ‘ كأاسس ا÷مهورية اŸفيد
لنا والذي سسيعطينا ثقة كبÒة ‘ النفسس،
سسنواجه منافسسا مباشسرا على البقاء و‘
أارضسية ميدانه وأامام جمهوره ،اأ’مر لن
يكون سسه Óبتاتا لكننا سسنتنقل من أاجل
العودة بنتيجة ايجابية ،واآ’ن بقيت لنا 8
نهائيات يجب الفوز بأاك Èعدد ‡كن من
اŸب -اري -ات وع -دم تضس -ي-ي-ع ال-ن-ق-اط ع-ل-ى
م-ل-ع-ب-ن-ا وج-لب ال-ك-ث Òم-ن ال-ن-ق-اط خارج
الديار حتى نتفادى السسقوط.

إلبطـــــولة إلفريقيــــة للكــــرة إلطائـــــــرة ( رجال):

طموح ـ ـ ـات كـ ـ ـبÒة ألوŸب ـ ـي اŸيليـ ـ ـة ‘ موع ـ ـ ـد القاهـ ـ ـ ـ ـرة
Óندية (رجال) ،إŸقررة بالقاهرة من
توجه فريق أإوŸبي إŸيلية للكرة إلطائرة (جيجل) إ ¤مصصر و–ذوه إرإدة كبÒة للذهاب بعيدإ ‘ بطولة إفريقيا ل أ
لصصرإر على إلدفاع عن فرصصته ‘ إلتأالق ‘ هذه إŸنافسصة إلقارية.
 27مارسس إ 5 ¤أإفريل مع إ إ
ف -ب -ع -د أان –دث ع -ن ث -ق -ت -ه ال -ك -بÒة ‘
الفريق و قدرته على –قيق نتائج جيدة،
أاشس- - -ار اŸسس Òسس- - -ل - -ي - -م ›ذوب إا ¤أان
ال Ó-ع -ب« Úسس -ي -ب -ذل-ون قصس-ارى ج-ه-ده-م
ل -ت -م -ث -ي -ل ا÷زائ -ر أاحسس -ن “ث -ي-ل وإاب-راز
ال -ت -ط -ور ال -ذي شس -ه -دت -ه ال -ك-رة ال-ط-ائ-رة
ا÷زائ -ري -ة وق -درت -ه -ا ع -ل-ى ال-ت-أال-ق ع-ل-ى
اŸسستوى القاري».
أاضساف ذات اŸتحدث« :حتى وان  ⁄نقم

ب -ت -حضس Òخ -اصس إا’ أان اÛم-وع-ة ك-ل-ه-ا
مصسممة ومتحمسسة للدفاع عن فرصستها
بشسجاعة والسسعي للذهاب بعيدا ‘ هذه
اŸنافسسة» التي سستنطلق ،غدا الثÓثاء،
Ãشساركة  24ناديا سسيتم تقسسيمهم ا ¤أاربع
›موعات من سستة فرق لكل فوج يتأاهل
اأ’ول والثا Êعن كل ›موعة للدور ربع
النهائي.
اسستقبلت الكونفدرالية ا’فريقية للكرة

إيطــــــــــــــــــــاليا

هل قّرر بوفون اعتزال الّلعب
دوليا بصصفة نهائي ـ ـ ـة..؟
أإكدت تقارير صصحفية ،أإن حارسس إŸرمى إıضصرم
ج -ي -ان -ل -وي -ج -ي ب -وف -ون‚ ،م ج -وف -ن -ت-وسس وم-ن-ت-خب
إي-ط-ال-ي-ا ،إسص-ت-ق-ر ع-ل-ى إن-ه-اء مسصÒت-ه إل-دول-ي-ة بشص-ك-ل
ن- -ه- -ائ- -ي ب- -ع -د إلÎإج -ع ع -ن ن -فسس إÿط -وة ف -ور فشص -ل
لتزوري ‘ إلتأاهل لكأاسس إلعا( ⁄روسصيا .)2018
إ أ
لسص-ط-ورة
ق -الت صص -ح -ي-ف-ة (ك-وري-ري دي-ل-و سص-ب-ورت) أإن إ أ
لرجنت Úإلتي
ليطالية قرر أإن تكون إŸبارإة إلودية أإمام إ أ
إ إ
أإق -ي -مت ،ي -وم إ÷م -ع -ة ،ع -ل-ى م-ل-عب إل–اد ل-ن-ادي م-انشصسصÎ
سصيتي ،وإنتهت بخسصارة إيطاليا بهدف Úدون رد ،هي آإخر مبارإة
له مع منتخب بÓده.
تعرضس بوفون ( 40عاما) لنتقادإت لذعة بسصبب
لول
أإدإئ -ه ‘ إŸب -ارإة ،خ -اصص -ة بسص -بب إل-ه-دف إ أ
Óرج-ن-ت Úإل-ذي سص-ج-ل-ه إي-ف-ر ب-ان-ي-غ-ا ،ويقال
ل -أ
لن أإن إلن - -ت - -ق - -ادإت ق - -د أإدت إ ¤إق - -ت - -ن- -اع
إ آ
لسص- -ط- -وري ب -ع -دم إل -ل -عب Ÿن -ت -خب
إ◊ارسس إ أ
بÓده مرة أإخرى ،مع إلÎكيز بشصكل أإسصاسصي
على مسصÒته مع فريق جوفنتوسس.
سصينتهي عقد بوفون إ◊ا‹ مع نادي إلسصيدة
إلعجوز ‘ جوإن إŸقبل ،ومن إŸتوقع أإيضصا أإن
ينهي مسصÒته إلكروية بشصكل كامل ‘ نهاية
إŸوسصم إ◊ا‹.
رغ -م م-ا ق-ي-ل ع-ن أإن ب-وف-ون  ⁄ي-ت-خ-ذ ب-ع-د
قرإرإ نهائيا بشصأان مسصتقبله ،لكن إلتقارير
لخÒة ‘ إيطاليا ،تقول أإن هذإ سصيكون
إ أ
لخ Òل- -ه كÓ- -عب ك- -رة ق- -دم
إŸوسص - -م إ أ
Îﬁف ،ومن إŸتوقع أإن يعلن أإيقونة
إل- -ب -ي -ان -ك -ونÒي ع -ن ق -رإره ،خ Ó-ل
أإسصابيع قليلة.

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

ال-ط-ائ-رة م-ل-فات  32ن-ادي-ا ل-ل-مشس-اركة ‘
الدورة (رقم قياسسي) ،لكنها كانت ›Èة
على اختيار  24تشسكيلة فقط تسستو‘ كل
شس -روط ال -ه -ي -ئ-ة ال-ق-اري-ة ،م-ن-ه-ا اŸم-ث-ل
ال -وح -ي -د ل-ل-ج-زائ-ر أاوŸب-ي اŸي-ل-ي-ة ال-ذي
يحتل حاليا الصسف الثالث بخمسس نقاط
ب -ع -د م -رور ث Ó-ث ج -و’ت ‘ ›م -وع -ة
«ال- -بÓ- -ي أاوف» م -ن أاج -ل ل -قب ب -ط -ول -ة
ا÷زائ-ر ل-ل-قسس-م اŸم-ت-از ،م-ت-خ-ل-ف-ا ب-أاربع

ن -ق-اط ع-ن ال-رائ-د ن-ادي ب-رج ب-وع-ري-ري-ج
ولكن Ãباراة ناقصسة سسيلعبها بعد عودته
من القاهرة أامام وداد تلمسسان بالبليدة.
Œدر اإ’شسارة إا ¤أان فريق أاوŸبي اŸيلية،
الذي يعود تاريخ تأاسسيسسه إا ¤سسنة 2٠٠٥
اسستفاد مؤوخراً من إاعانة مالية تبلغ 7,٥
م Ó- -ي Úدي - -ن - -ار م - -ن مصس- -ال- -ح ال- -و’ي- -ة
واŸت-ع-ام-ل Úا’ق-تصس-ادي Úل-و’ي-ة ج-يجل
بغية تشسجيع هذه الرياضسة.

إلرإبطة إÎÙفة إلثانية

لعبو شصبيبة بجاية
يوقفون اإلضصراب
عاد ،أإمسس ،لعبو شصبيبة بجاية إ¤
أإجوإء إلتحضصÒإت –سصبا للقاء
إ÷ولة إلقادمة أإمام جمعية وهرإن،
وهذإ بعد إضصرإب دإم أإسصبوعا كامÓ
بسصبب عدم تلقيهم مسصتحقاتهم
إŸالية.

قرار العودة جاء بعد تدخل رئيسس ›لسس اإ’دارة
بوعÓم طياب ،الذي قام بتسسوية مسستحقات الÓعبÚ
العالقة واŸتمثلة ‘ أاجرة شسهرين ،ومنحتي الفوزين
اŸسس -ج -ل ÚخÓ-ل ا÷ول-ت Úال-ف-ارط-ت Úأام-ام شس-ب-ي-ب-ة
سسكيكدة ومولودية سسعيدة.
ك - -م - -ا حّث ط- -ي- -اب ع- -ن- -اصس- -ر ف- -ري- -ق- -ه ع- -ل- -ى
ضس- -رورة مضس- -اع- -ف- -ة اÛه- -ودات خ Ó-ل ال -ل -ق -اءات
القادمة ،بدءا من لقاء جمعية وهران◊ ،سساب ا÷ولة
 24م-ن ال-راب-ط-ة اÎÙف-ة ال-ث-ان-ي-ة ،وب-ال-تا‹ إاسسعاد
اأ’نصسار الذين ينتظرون الكث Òمن فريقهم ،خاصسة
وأان الهدف اŸسسطر نهاية اŸوسسم الكروي يتمثل ‘
الصسعود إا ¤حظÒة القسسم اأ’ول.
من جهته ،أاكد اŸدرب زغدود ،لـ»الشسعب» ،أانه قام
بتحسسيسس الÓعب Úبضسرورة الÎكيز على التحضسÒات
بصس -ف -ة ج -دي -ة– ،سس -ب-ا ل-ب-اق-ي اŸشس-وار ،مضس-ي-ف-ا أاّن
التدريبات Œري بصسفة عادية ،وبنفسس الكيفية التي
حضس-ر ب-ه-ا ال-ل-ق-اءات ال-ف-ارط-ة ،ح-يث يسس-ع-ى ا÷م-يع
ليكونوا ‘ اŸوعد خÓل ا÷ولة القادمة ،والتمكن من
أاداء م -ب -اراة ‘ اŸسس -ت -وى ل-ت-ح-ق-ي-ق ن-ت-ي-ج-ة م-رضس-ي-ة
ومواصسلة اŸسسÒة اإ’يجابية لÓحتفاظ بالريادة.

بجاية :بن النوي توهامي
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كارل ›ا – Êقائد إŸنتخب إلوطني لـ «إلشصعب»:

« نسصع ـ ـى Ÿواصصلـ ـ ـة النتصصارات و–سصÚ
مسصت ـ ـ ـوى األداء ‘ مب ـ ـ ـ ـاراة إاي ـ ـران»
لنها
وصصف قائد إŸنتخب إلوطني كارل ›ا ‘ Êحوإر لـ «إلشصعب» موإجهة إيرإن إلودية باŸهمة ،أ
سصتسصمح للجهاز إلفني بتجريب إÿطط إلتكتيكية إلتي تسصمح بتطوير مسصتوى إلتشصكيلة.

حاوره :عمار حميسسي

عاد ›ا Êلينّوه باÛهودات التي بذلها الÓعبون خÓل
م -واج -ه -ة ت -ن -زان -ي-ا ال-ت-ي اك-د ان-ه-ا ك-انت م-ل-ي-ئ-ة ب-ا’م-ور
ا’ي-ج-اب-ي-ة ال-ت-ي وجب اسس-ت-خÓ-صس-ه-ا وال-ت-ي ي-ب-قى أاهمها
بحسسبه هو الفوز برباعية.
 ⁄يفوت ›ا Êالفرصسة ليؤوكد انه ‘ خدمة اŸنتخب ‘
أاي منصسب يضسعه اŸدرب فيه بعد ان لعب ‘ ﬁور
الدفاع و هو الذي تعود على اللعب ‘ وسسط اŸيدان
خÓل اŸباريات السسابقة .
لم - -ور إلي - -ج - -اب- -ي- -ة إل- -ت- -ي
(إلشص - -عب) :م - -اه - -ي إ أ
إسصتخلصصتموها من موإجهة تنزإنيا ؟
›-ا – Êأاه -م شس -يء ه -و ال -ف -وز ب -رب -اع-ي-ة و ه-و ا’م-ر
ا’يجابي الذي وجب التنويه به إاضسافة ا ¤ا◊فاظ على
سسلسسلة النتائج ا’يجابية فهذه اŸواجهة هي ثالث مباراة
نلعبها دون ان نتذوق طعم الهزÁة وهو ا’مر اŸهم ،من
الضس -روري ا◊ف -اظ ع -ل -ى ه-ذا ال-نسس-ق خÓ-ل اŸب-اري-ات
اŸقبلة من أاجل الرفع من معنويات الÓعب Úو كسسب ود
ا’نصسار أاعلم ان ا÷ميع يريد رؤوية اŸنتخب ‘ أافضسل
مسستوى و هو اأ’مر الذي نعمل عليه ،لكن من الصسعب
الوصسول ا ¤اŸسستوى العا‹ ‘ ظرف وج Òخاصسة بعد
التغيÒات التي حدثت على مسستوى ا÷هاز الفني و حاليا
نعمل مع جهاز فني جديد جاء بأافكار جديدة ،علينا ان
نتأاقلم معها ،لكن من ا÷يد الفوز و بنتيجة عريضسة رغم
ان اŸنافسس يبقى منتخبا مسستواه بعيد عن اŸسستوى
العا‹ ،إا’ أانها تبقى مواجهة ودية –ضسÒية مهمة لنا
كÓعب Úو للجهاز الفني أايضسا.
@ خÓل موإجهة تنزإنيا ” تغي Òإÿطة ،هل
تأاقلمتم معها ؟
@@ من الصسعب التأاقلم مع أاي نهج تكتيكي من مباراة أاو
اثن Úيجب ا’تنظار لفÎة قبل ا◊كم على ذلك لهذا ’
ي -جب اسس -ت -ب -اق ا’م -ور م -ن أاج -ل ا◊ديث ع -ن مسس -ت -وى
اŸنتخب ‘ الفÎة ا◊الية فا÷هاز الفني مازال يعمل
على ايجاد اÿطة اŸناسسبة التي تÓئم الÎكيبة البشسرية
اŸوج- -ودة و ” Œري- -ب- -ه- -ا أام- -ام ت -ن -زان -ي -ا و ‚ ⁄د أاي
صسعوبات ،لكن ا’هم هو Œريبها أامام منتخبات قوية على

غرار ايران وهو ما يجعل اŸواجهة اŸقبلة ‘ غاية
ا’همية أ’نها سستب Úما هو النهج التكتيكي ا’جدر باتباعه
خÓل الفÎة اŸقبلة ،كما ’ يجب اغفال أامر آاخر و هو ان
التغيÒات التي حدثت على مسستوى التشسكيلة هي ا’خرى
أاثرت على مسستوى اŸنتخب و مع ›يء ’عب Úجدد
ينقصس ا’نسسجام لهذا يجب ا’نتظار لفÎة من اجل اعادة
ا’نسسجام من جديد ب ÚالÓعب Úعلى ارضسية اŸيدان .
@ هل تأاقلمت مع إŸنصصب إلذي لعبت فيه؟
@@  ⁄أاجد أاي صسعوبة ‘ ذلك و أانا ‘ خدمة اŸنتخب ‘
أاي منصسب يضسعني فيه اŸدرب و هذا نابع من حبي
للمنتخب و اأ’لوان الوطنية و ا’هم بحسسب رأايي ليسس
التأاقلم مع اŸنصسب و لكن ا◊فاظ على ا◊ماسس ‘
اللعب و الرغبة ‘ الفوز و قيادة اŸنتخب لتحقيق النتائج
ا’يجابية وهذا هو ا’هم بحسسب رأايي .
@ كيف ترى موإجهة إيرإن ؟
@@ هي مباراة مهمة بالنسسبة لنا حيث سسيقوم ا÷هاز
الفني باسستغÓلها من اجل منح الفرصسة رÃا لÓعبÚ
اخ-ري-ن و ايضس-ا ’خ-ت-ب-ار ال-ن-ه-ج ال-ت-ك-ت-ي-ك-ي أام-ام م-ن-تخب
مونديا‹ و هو ا’هم حيث سسنواجه منتخبا آاسسيويا وهو
ا’مر النادر ا◊دوث حيث  ⁄يسسبق لنا من قبل خوضس
مواجهة من هذا النوع منذ اŸونديال ولكن هي مواجهة
ودية علينا اسستغÓلها من أاجل –قيق الفوز و مواصسلة
ا’نتصسارات من جهة و –سس ÚاŸسستوى من جهة أاخرى .

لقل من  20سصنة ):
تصصفيات كأاسس إفريقيا  ( 2019أ

اŸنتخ ـ ـ ـب الوطن ـ ـ ـي يسصتقب ـ ـ ـل نظÒه
التونسصـ ـ ـي السصبـ ـ ـت الق ـ ـ ـ ـ ـادم

يسس-ت-ق-ب-ل اŸن-ت-خب ال-وطني لكرة
ال -ق -دم أ’ق -ل م -ن  2٠سس-ن-ة نظÒه
التونسسي ،يوم السسبت القادمÃ ،لعب
-2٠أاوت( 19٥٥-ا÷زائ- -ر) ع- -ل -ى
السس- -اع- -ة السس -ادسس -ة مسس -اء ◊سس -اب
ذهاب الدور اأ’ول من تصسفيات كأاسس
 2٠19 ·ÓاŸقررة
اف- -ري- -ق- -ي- -ا ل  -أ
بالنيجر ،بحسسب ما نشسره ا’–اد
ا÷زائ- -ري ‘ م- -وق- -ع -ه ال -رسس -م -ي.
سستجرى مباراة العودة بتونسس ،يوم
السسبت  7أافريل حيث يواجه اŸتأاهل
اŸنتخب الغا ÊخÓل الدور الثاÊ
من التصسفيات اÈŸمج ‘ شسهر ماي
–ضسÒا Ÿواج -ه -ة
اŸق -ب -ل.

اŸنتخب التونسسي ،خاضس «اÿضسر»
م- -ب- -ارات Úودي- -ت Úضس- -د ال- -ن -ي -ج -ر،
اأ’سسبوع الفارطÃ ،لعب -2٠أاوت-

 ،19٥٥ف - -ازوا ‘ ا’و ¤ب- -ن- -ت- -ي- -ج- -ة
هدف Úلصسفر و‘ الثانية بسسداسسية
كاملة مقابل هدف.

لو¤
إ÷ــــولة إلـ  24للرإبطـــة إÎÙفــــة إ أ

تقد Ëلقاء شش .بل ـ ـ ـ ـوزداد ـ إا.العاصصم ـ ـ ـة
ليـ ـ ـوم ا÷مع ـ ـة Ãلع ـ ـ ـ ـب « ٢٠أاوت »٥٥
” تقد Ëمباراة فريق شسباب بلوزداد امام ا–اد ا÷زائر،
◊سساب ا÷ولة الـ  24من بطولة الرابطة ا’و ¤لكرة
القدم ‘«موبيليسس» ،ا ¤يوم ا÷معة Ãلعب  2٠أاوت 19٥٥
بالعاصسمة ،ابتداء من السساعة  ،16 :٠٠بحسسب ما أاعلنت
عنه الرابطة اÎÙفة لكرة القدم على موقعها الرسسمي.
كان من اŸقرر أان يجرى هذا الداربي العاصسمي ،يوم
السسبت  31مارسسÃ ،لعب  ٥جويلية ،الذي يسستضسيف على
ارضس -ي -ة م -ي -دان -ه م -ق -اب-ل-ة م-ول-ودي-ة ا÷زائ-ر أام-ام ا–اد
البليدة ،يوم ا÷معة (سسا  ،)17 :٠٠اسستنادا Ÿا كشسفت عنه
ال -ه -ي -ئ -ة اŸسسÒة لشس -ؤوون ال -ب -ط -ول -ة اÎÙف-ة ،وه-و م-ا
يتعارضس مع ما أاعلنته ادارة اŸركب ا’وŸبي ‘ وقت
سسابق بأان ارضسية اŸلعب لن يكون بإامكانها اسستقبال اكÌ
من لقاء ‘ ظرف  48سساعة.

برنامج إ÷ولة إلـ :24
@ إ÷معة  30مارسس:
بسسكرة  :ا–اد بسسكرة  -شسبيبة القبائل ()16 :٠٠
تاجنانت  :دفاع تاجنانت  -شسبيبة السساورة ()16 : ٠٠
ا÷زائر (أاول نوفم : )Èإا–اد ا◊راشس  -نادي بارادو ()16 : ٠٠
سسيدي بلعباسس  :إا–اد بلعباسس  -نصسر حسس Úداي ()16 : ٠٠
ا÷زائر ( 2٠أاوت)  :شسباب بلوزداد  -ا–اد ا÷زائر ()16 : ٠٠
ا÷زائر ( ٥جويلية)  :مولودية ا÷زائر  -ا–اد البليدة ()17 : ٠٠
@ إلسصبت  31مارسس:
اŸدية  :أاوŸبي اŸدية  -شسباب قسسنطينة ()16 : ٠٠
سسطيف  :وفاق سسطيف  -مولودية وهران ()17 : ٠٠

إلبطولـــــة إلعاŸيـــــة لنصصـــــف إŸارإطون:

مشصارك ـ ـة ّﬂيب ـ ـة للعـ ـدائ Úا÷ ـ ـزائريÚ

فشصل عناصصر إŸنتخب إلوطني ،فريد ترفيا ،عبد
إلعزيز غرزيز ،معمر بن غريب وإلهادي لعمشس
إلذين شصاركوإ ‘ إلطبعة إلـ  23من إلبطولة
إلعاŸية لنصصف إŸارإطون بفالنسصيا (إسصبانيا) ،إلتي
جرت وقائعها ،يوم إلسصبت– ‘ ،قيق نتائج
إيجابية.
–صسل غرزيز على اŸرتبة الـ  61بتوقيت 1سسا ٠3د 42ثا،
بينما جاء مواطنه بن غريب ‘ اŸرتبة الـ  7٥مسسجÓ
توقيت 1سسا ٠4د 26ثا .من جهته ،أانهى ترفيا السسباق ‘
اŸرتبة الـ  9٥بتوقيت 1سسا ٠٥د 44ثا ‘ الوقت الذي جاء
فيه لعمشس ‘ اŸرتبة الـ  1٠6بعد أان سسجل زمن 1سسا ٠6د

27ثا .فاز الكيني كام وورور باŸرتبة اأ’و ¤بتوقيت 1سسا
٠٠د ٠2ثا متفوقا على البحريني أابراهام نايبي شسÒوبÚ
(1سسا ٠٠د 22ثا) وا’يريÎي أارون كيفل (1سسا  ٠٠د 31ثا).
‘ ترتيب بحسسب الفرق ،فإان ا÷زائر اكتفت بالصسف الـ
 18بتوقيت اجما‹ قدره 3سسا  13د ٥2ثا.
للتذك ،Òشساركت ا÷زائر خÓل الطبعة الـ 22من البطولة
العاŸية التي جرت وقائعها بكارديف (بÓد الغال) ‘
مارسس  2٠17بكل من سسعاد آايت سسا ⁄وكنزة دحما .Êآايت
سسا ⁄انهت السسباق ‘ اŸرتبة الـ  31بتوقيت 1سسا 13د
18ثا ،بينما اكتفت دحما ÊباŸرتبة الـ  43بتوقيت 1سسا
14د 33ثا( .واج)

يومي ـات إاسشـÓميـ ـة

اإلثن 26 Úمارسس  2٠١٨م
الموافق لـ  ٠٨رجب  ١٤٣٩هـ

هام جدأ

Œديد أإلÁان وŒديد ألتوبة وأجتناب ألغفلة ...طوق ‚اة أŸسسلم

عن أابي ذر الغفاري ـ رضصي الله عنه ـ
قال :قال ‹ رسصول الله ـ صصلى الله عليه
وسصلم ـ« :يا أابا ذر جّدد السصفينة فإان
ال -ب -ح -ر ع -م -ي -ق ،وأاكِ-ث-ر م-ن ال-زاد ف-إان
السصفر طويل وأاخلصس العمل فإان الناقد
بصص ،Òوخّ - -ف- -ف ا◊م -ل ف -إان ال -ع -ق -ب -ة
كؤوود».
ه -ذا ا◊ديث ال -ع -ظ-ي-م يضص-ع-ن-ا أام-ام
ك ال -ن -ج -اة ي -وم ال -ق -ي-ام-ة وم-ا ه-ي
ّ ﬁ
الوسصائل التي Áكنها أان –صصن اŸسصلم
من الوقوع ‘ شصباك ومصصائد الشصيطان
التي Áكن أان تعصصفه ريحها وتلقي به
‘ مكان سصحيق ،خاصصة إاذا  ⁄يتعّهد
ن-فسص-ه ب-اŸت-اب-ع-ة وأاع-ماله باÙاسصبة،
ألن الدنيا كالبحر العميق الذي ليسس له
Ÿاع خادع
صصديق ،فهي خداعة بريقها ّ
م -اك -ر غ ّ-رار وصص-دق الشص-اع-ر إاذ ي-ق-ول
وهو يصصور لنا حقيقتها اŸرة:
وغرور دنياك ألتي تسسعى لها
دأر حقيقتها متاع يذهب
لذلك وŒنبا لفتنها وضصع لنا النبي ـ
صصلى الله عليه وسصلم ـ ‘ هذا ا◊ديث
خ ّ
طة ووسصائل للنجاة من فتنها وهي:
لÁان :اŸعروف أان
 ١ـ Œديد أ إ
القلب يصصدأا كما يصصدأا ا◊ديث ول
يجليه إال اإلÁان بالله تعا ¤واتخاذ
الذكر سصبي ،Óلذلك وهو يزيد وينقصس،
ي-زي-د ب-ال-ط-اع-ات وي-ن-قصس ب-اŸع-اصص-ي
ولبد لهذا اإلÁان من غذاء ووجبات
روحية حتى يحافظ على يقظته وعدم
غ -ف -ل-ت-ه وم-ن ه-ذه ال-وج-ب-ات ال-روح-ي-ة
والتي أارشصدنا إاليها النبي ـ صصلى الله
عليه وسصلم ـ ،اإلكثار من ذكر ل إاله إال
ال- -ل- -ه ،ف -ه -ي ال -داع -ي لشص -ح -ن اإلÁان
وتقويته .فلقد جاء ‘ ا◊ديث« :إان
اإلÁان ل -ي -ب -ل -ى ك -م -ا ي -ب -ل -ى ال-ث-وب أال
ف -ج -ددوا إاÁان -ك -م ب -ذك-ر ال-ل-ه» ،وق-ال
كذلك ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ «أاكÌوا

من ذكر ل إاله إال الله».
جدد اإلÁان ويحافظ على
وكذلك يت ّ
اسص-ت-عÓ-ئ-ه وي-ق-ظ-ت-ه ب-اÙاف-ظ-ة ع-لى
الصص -ل -وات وا÷م -اع -ة ف -ل-ق-د أام-ر ال-ل-ه
بذلك فقالäGƒ∏°üdG ≈∏Y Gƒ¶aÉM{ :
¬˘˘∏˘˘d Gƒ˘˘eƒ˘˘bh ≈˘˘£˘˘°Sƒ˘˘dG IÓ˘˘˘°üdGh
 ،}ÚàfÉbسصورة البقرة.
ولقد مدح عباده اŸؤومن Úووعدهم
ب-ال-فÓ-ح ألن-ه-م ي-خشص-ع-ون ‘ صصÓ-ت-هم
وي -ح-اف-ظ-ون ع-ل-ى وق-ت-ه-ا ف-ق-الób{ :
º¡JÓ°U ‘ ºg øjòdG ¿ƒæeƒDŸG í∏aGC
 ،}¿ƒ©°TÉNسصورة اŸؤومنون .وقوله:
{º˘˘¡˘˘JÓ˘˘˘°U ≈˘˘˘∏˘˘˘Y º˘˘˘g ø˘˘˘jò˘˘˘dGh
 ،}¿ƒ¶aÉëjسصورة اŸعارج.
واÙاف- -ظ- -ة ع- -ل- -ى الصص Ó-ة تشص -ع -ر
اŸسصلم بعلو إاÁانه ،وأانها تكون له نورا
و‚اة يوم القيامة وذلك بدليل قول
رسصول الله ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ« :من
ح-اف-ظ ع-ل-ي-ه-ا ك-انت ل-ه ن-ورا وب-ره-ان-ا
و‚اة ي -وم ال -ق -ي -ام -ة وم-ن  ⁄ي-ح-اف-ظ
عليها  ⁄يكن له برهان ول نور ول
‚اة ،وك -ان ي -وم ال -ق -ي -ام -ة م -ع ق -ارون
وهامان وفرعون وأابيّ بن خلف».
 ٢ـ Œدي -د أل -ت-وب-ة :وم-ن وسص-ائل

ألنعم تقتضسى ألشسكر وُتوجبه وتسستنكر أ÷حود و“نعه

يقول الله عّز وجلáª©f Ghó©oJn ¿GEh{ :
}QÉØc Ωƒ∏¶d ¿É°ùf’EG ¿GE Égƒ°ü– ’ ¬∏dG
سصورة ابراهيم.
لية يذكرنا الله فيها بنعمه الكثÒة
إان هذه ا آ
التي أاسصبغنا علينا والتي ل تعّد ول –صصى
لنسصان أاقصصى ما عنده
حتى وإان يبذل فيها ا إ
م -ن ال -ع -ل-م وال-ق-وة ف-ل-ن يسص-ت-ط-ي-ع عّ-ده-ا ول
لنسصان كثÒ
إاحصصاءها ،ونعم الله تعا ¤على ا إ
ة ظاهرة وباطنة ،أاي منها ما هو ظاهر Áكن
Óنسصان أان يتعّرف عليه ومنها ما هو باطن
ل إ
لنسصان
ل يعلمه إال الله سصبحانه ويغفل عنه با إ
بل يجهله.
وواجب ال -ن -ع -م ي -ق-تضص-ى الشص-ك-ر ويسص-ت-ن-ك-ر
ا÷ح - -ود وذلك مصص - -داق - -ا ل- -ق- -ول- -ه ت- -ع- -ا:¤
{ }ºµ«∏Y ¬∏dG áª©f GhôcPGhسصورة آال
عمران }çóqëa ∂HQ áª©æH ÉeqGCh{ .سصورة
الضصحى.
واŸسصلم مطالب بأان يكّرر صصباحا مسصاء ما
كان يقوله النبي ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ:
«الّلهم ما أاصصبح بي من نعمة أاو بأاحد من
خ - -ل- -قك ف- -م- -نك وح- -دك ف- -لك ا◊م- -د ولك
الشصكر».
وهذه النعم كما ذكرنا كثÒة ل Áكن عدها
ولكن Áكننا ذكر بعضس منها واŸتمثلة ‘:
لسضÓم :وهي نعمة جليلة إاذ
 ١ـ نعمة أ إ
هدانا إاليها الله سصبحانه ،فليتصصور أاحدنا إاذا
 ⁄يكن مسصلما كيف يكون حاله ،كيف يتصصّور
لسصÓم ،طبعا سصتكون جحيما
ا◊ياة من غ Òا إ
وفوضصى قلقا وحÒة وتيها ،لذلك لبد أان
نرّدد دائماÉeh Gò¡d ÉfGóg …òdG ¬∏d óª◊G{ ،
 ،}¬∏dG ÉfGóg ¿GC ’ƒd …óà¡æd Éæcسصورة
لعراف.
ا أ
لخوة وأÙبة ‘ ألله :وهي
 ٢ـ نعمة أ أ
نعمة عظيمة Œعل اŸسصلم ‘ وفاق دائم
وتÓزم دائم مع روح إاخوانه اŸسصلم Úيحبهم
وي-ح-ب-ون-ه وي-ع-رف-ه-م وي-ع-رف-ون-ه يتعاون معهم
على التقوى ،وتذوب بينهم كل أالوان العداوة
والبغضصاء والعنصصرية البغيضصة بل يؤوثرون على
لخر
أانفسصهم حتى إان كان أاحدهم أاحوج من ا آ
لخر ،ولذلك مّن الله
للذي يتمناه أاو أاراده ا آ

النجاة كذلك ‘ هذا ا◊ديث Œديد
التوبة ،وهي اإلنابة إا ¤الله والرجوع
إاليه بالعزم والندم واإلقرار والعÎاف
بالذنوب ،وهي ‘ ا◊قيقة واجبة على
الفور ليسس للمذنب العاصصي فقط وإا‰ا
لكل إانسصان كّرمه الله باإلسصÓم فعليه
ال- -رج -وع إا ¤ال -ل -ه دائ -م -ا ق -دوة ب -خÒ
اÿلق وأاشصرفهم ﬁمد بن عبد الله ـ
صصلى الله عليه وسصلم ـ الذي كان يتوب
إا ¤الله أاك Ìمن مائة مرة ‘ اليوم وهو
الذي غفر له من ذنبه ما تقدم وما
ت- -أا ّخ- -ر ح -يث ج -اء ‘ ا◊ديث« :أاي -ه -ا
الناسس توبوا إا ¤الله واسصتغفروه فإاÊ
أاتوب إاليه ‘ اليوم مائة مرة».
وعن أابي هريرة رضصي الله عنه قال:
سص -م-عت رسص-ول ال-ل-ه ـ صص-ل-ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه
وسص -ل -م ـ ي -ق -ول« :وال -ل-ه ألسص-ت-غ-ف-ر ال-ل-ه
وأاتوب إاليه ‘ اليوم أاك Ìمن سصبعÚ
مرة».
وكان ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ حريصصا
ع -ل -ى م Ó-زم -ة سص -ي-د اإلسص-ت-غ-ف-ار وه-و
«الّلهم أانت ربي ل إاله إال أانت خلقتني
وأانا عبدك وأانا على عهدك ووعدك
م- -ا اسص- -ت -ط -عت أاع -وذ بك م -ن شص ّ-ر م -ا

ع ّ-ز وج -ل ع -ل -ي-ن-ا ب-ه-ذه
ال- -ن- -ع- -م -ة ‘ ق -ول -ه:
{á˘ª˘©˘f Ghô˘cPGh
PGE ºµ˘«˘∏˘Y ¬˘∏˘dG
AGó˘˘YGC º˘˘à˘˘æ˘˘˘c
ºµHƒ∏b ÚH ∞dqÉCa
¬àª©˘æ˘H º˘à˘ë˘Ñ˘°UÉC˘a
 ،}ÉfGƒNGEسصورة آال عمران.
 ٣ـ ن-ع-م-ة ألصض-ح-ة وأل-ع-افية وألوقت:
لنسص -ان أان ي -ذك-ره-ا
وه -ي ن -ع -م لب -د ع -ل -ى ا إ
ويشصكر الله عليها ويحمده دائما حتى تسصتمر
لن ع- -دم ح- -م -ده -ا ي -وؤدي إا¤
‘ ال- -ع- -ط- -اء ،أ
انقطاعها وعدم السصتفادة منها ،ولهذا يقول
عليه الصصÓة والصصÓة ‘ ا◊ديث« :نعمتان
م -غ -ب -ون ف -ي -ه -م -ا ك -ث Òم -ن ال -ن-اسس؛ الصص-ح-ة
والفراغ».
لصص-ح-اء ل
ف -الصص -ح -ة ت -اج ع-ل-ى رؤووسس ا أ
يشصعر بها إال اŸريضس والوقت هو ا◊ياة
فمن أاهدر وقته أاُهدرت حياته وأاصصبحت
ب Óقيمة مذكورة.
لمن وألسضتقÓل :وهي
 ٤ـ نعمة أ أ
لخ-رى ب-ل ه-ي
ن -ع -م ل ت -ق -ل ع -ن ال-ن-ع-م ا أ
Ãثابة الروح التي تسصري ‘ ا÷سصد ،ألن
لمن وا◊رية والسصتقÓل عبارة عن أاكسصÒ
ا أ
ا◊ياة وبنزينها ،واŸسصلم ل يتحّرك إال ‘
حرية فكرية ودينية ف Óيشصعر بسصلطة فوقية
ترغمه إال سصلطة الله تعا ،¤وهو يتعلم هذا
من خÓل وقوفه ‘ الصصÓة بقوله الله أاك.È
ون-ع-م-ة السص-ت-قÓ-ل ب-ال-وط-ن تعطي للمسصلم
لي أاجنبي أان
العزة والكرامة وأانه ل Áكن أ
يسصلبه حريته أاو أان يعيث ‘ بÓده فسصادا،
ولهذا فإان اŸطلوب منا أان نحمد الله دائما
لمن والسصتقÓل
على ما أانعم علينا من نعم ا أ
وا◊رية والسصتقرار.
فكل هذه النعم التي ذكرت هي ل تسصاوي
شصيئا إا ¤جانب نعم أاخرى كثÒة ل نعلم
أاكÌها تتطلب منا أان نحمد الله عليها
ح- -ت -ى تسص -ت -م -ر ‘ ال -زي -ادة وال -ع -ط -اء:
{ ،}ºµfójR’C ”ôµ°T øÄdhفاللّهم
لك ا◊مد والشصكر على نعمك ا÷ليلة.

صص -ن -عت أاب -وء لك ب -ن -ع -مك ع -لّ-ي وأاب-وء
بذنبي فاغفر ‹ فإانه ل يغفر الذنوب
إالّ أانت».
ف -ال -ت -وب -ة ت -ع -ط -ي ال -ن-ور والعÎاف
بالتقصص Òوالذنب مهم لتجديد اإلÁان
والبقاء على قوته واسصتعÓئه.
 ٣ـ إأج-ت-ن-اب أل-غ-ف-لة وألسضتعدأد
Óنسص-ان
للموت :ألن ال -غ -ف-ل-ة ع-دوة ل -إ
وأاغ -لب ال-ذن-وب واŸع-اصص-ي اŸرت-ك-ب-ة
إا‰ا سص- -ب- -ب- -ه- -ا ال- -غ -ف -ل -ة وط -ول األم -د
والعتقاد باÿلود وأان اŸوت بعيد عنا
وأانه سصيخطئنا مادمنا صصغارا أاو ‰لك
جاها أاو سصلطانا.
واŸسص -ل -م ال -ث -ابت اإلÁان ه -و ال -ذي
يطرد الغفلة ،يتذّكر اŸوت والعتقاد
ا÷ازم Ãهمته ‘ هذه ا◊ياة ومصصÒه
اÙتوم فيها ،وأان الله  ⁄يخلقه عبثا:
{ºµfGCh ÉãÑY ºcÉæ≤∏N É‰GC ºàÑ°ùëaGC
 ،}¿ƒ©LôJ ’ Éæ«dGEسصورة اŸؤومنون.
ب -ل ال -رج -وع إا ¤ال -ل -ه أام -ر ح -ق-ي-ق-ي
حتمي فعلينا بالسصتعداد لهGƒ≤JGh{ :
،}¬˘∏˘dG ¤GE ¬˘«˘a ¿ƒ˘©˘˘Lô˘˘J É˘˘eƒ˘˘j
وسصنحاسصب على أاعمالنا وأاقوالنا ،بل
تشص-ه-د ع-ل-ي-ن-ا أاي-دي-ن-ا وأارج-لنا وجلودنا
واألرضس التي نسص Òعليها واÓŸئكة
اŸراف -ق -ة ل -ن -ا ع-ن ك-ل ج-رم إارت-ك-ب-ن-اه
وسصنجد ذلك ‘ السصجل اإللهي مكتوبا
ل تسصقط منه ول كلمة واحدة صصغÒة.
{ÚeôÛG iÎa ÜÉ˘˘˘à˘˘˘µ˘˘˘dG ™˘˘˘°Vhoh
Éæà∏jh Éj ¿ƒdƒ≤jh ¬«a É‡ Ú≤Ø°ûe
’h IÒ¨°U QOÉ¨j ’ ÜÉàµdG Gò¡d Ée
 .}ÉgÉ°üMGC ’GE IÒÑcسصورة الكهف.
إاذا نسصتطيع أان نخلصس إا ¤القول بأان
Œدي - - -د اإلÁان وŒدي- - -د ال- - -ت- - -وب- - -ة
واجتناب الغفلة طوق ‚اة اŸسصلم ‘
ا◊ي-اة ال-دن-ي-ا واآلخ-رة ،ف-ل-ن-ع-م-ل ع-لى
ه -ذا ن -ف-ل-ح ون-ف-وز ون-ت-جّ-ن-ب السص-ق-وط
واÿسصران.

١٧6٠2

ح ّ
ظك من أاسشماء الله ا◊سشنى
ألشسهيد

ورد ه- -ذا السص- -م ‘ ق- -ول -ه ت -ع -ا:¤
{¬∏dG πb IOÉ¡°T ÈcGC A»°T …GC πb
 ،}ºµæ«Hh »æ«H ó«¡°Tالبقرة.
ومعناه هو ا◊اضصر الذي ل يغيب عن
شصيء ول يغيب عنه شصيء ‘ ملكه يشصهد
على خلقه ،ويفصصل بينهم بعدله.
ومن آاثار هذا السصم أان الله هو عا ⁄الغيب والشصهادة
ل يخفى عليه شصيء واإن دّق وصصغر فينبغي لكل عامل
أاراد عم ،Óصصغر العمل أاو ك Èأان يقف وقفة عند دخوله
فيه ،فيعلم أان الله شصهيد عليه فيحاسصب نفسصه وليعلم اأن
الله هو الشصهيد على اأفعال العباد واأقوالهم ويتجلى ذلك
يوم القيامة عند ﬁاسصبتهم.

IQƒKÉCe ∫GƒbGC
عن أبي ألدردأء رضضي ألله عنه قال« :أعبد
ألله كأانك ترأه وعد نفسضك مع أŸوتى وإأياك
ودعوة أŸظلوم ،وأعلم أن قلي Óيكفيك خÒ
من كث Òيلهيك ،وأعلم أن أل Èل
لثم ل ينسضى».
يبلى وأن أ إ

جوابك

خ Òالهدى

عّمـ ـ ـا
يششغل ـك
ي دين ‘
سس :عل ّ
رمضضان  ⁄أصضم
ليام ألتي
تلك أ أ
أف- -ط- -رت ف- -ي- -ه -ا
ل - - -ع - - -ذر وج- - -اء
رمضض- - - - - - - -ان و⁄
س ،ف-م-ا ع-لّ-ي
أقض ِ
فعله؟

أ◊ضض على ألتوبة وفرح ألله بالتائب

عن أ◊ارث بن سضويد قال سضمعت رسضول
ألله ـ صضلى ألله عليه وسضلم ـ يقول« :لله أشضّد فرحا
بتوبة عبده أŸؤومن من رجل ‘ أرضس دوّية مهلكة معه
رأحلته عليها طعامه وشضرأبه فنام فاسضتيقظ وقد ذهبت
فطلبها حتى أدركه ألعطشس ثم قال :أرجع إأ ¤مكاÊ
ألذي كنت فيه فأانام حتى أتوب فوضضع رأسضه على
سضاعده ليموت فاسضتيقظ وعنده رأحلته وعليها
زأده وطعامه وشضرأبه ،فالله أشضد فرحا بتوبة
ألعبد أŸؤومن من هذأ برأحلته وزأده» -
روأه ألبخاري ومسضلم.

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

هذه ألصضفحة –توي على آأيات قرآأنية
كرÁة وأحاديث نبوية شضريفة ،ألرجاء أ◊فاظ
عليها وحمايتها من ألتدنيسس .وشضكرأ

إأعدأد :عب ـد ألق ـادر سسنات ـي
إأمام خطيب Ãسسجد ألبشس Òأإلبرأهيمي
شسـارع ألشسهـدأء
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ج :الواجب عليك قضصاء األيام التي أافطرت فيها مباشصرة
بعد شصفائك ول تÎكه حتى يأاتي رمضصان ،فإاذا حلّ عليك
رمضصان و ⁄تصصمه فإانه يجب عليك القضصاء مع الفدية،
والفدية هي اأن تطعم مسصكينا على كل يوم قضصيته صصوما أاي
الصصيام مع الفدية بسصبب تقاسصعك عن قضصاء الصصوم.
أاما اإذا كنت معذورا ف Óفدية عليك والله أاعلم.

أحمد بن حسس Úبن علي بن أÿطيب بن قنفذ ألقسسنطيني

من أعÓم أ÷زأئر هو أابو العباسس الشصه Òبابن اÿطيب وبابن قنفذ،
اإلمام العÓمة اŸتفنـن القاضصي الفاضصل اّÙدث،
أاخذ العلم عن جماعة ،كأابي علي حسصن بن أابي القاسصم بن باديسس ،واإلمام
الشصريف ابي القاسصم السصبتي واإلمام العÓمة الشصريف أابي عبد الله التلمسصاÊ
واإلمام اّÙدث اÿطيب بن مرزوق ا÷د واإلمام النظار اأبي عبد الله بن
عرفة.
ولد Ãدينة قسصنطينة وترعرع فيها وأاخذ منها بداية علومه ار–ل عام ٧٨٩هـ
إا ¤اŸغرب األقصصى ،وبقي هناك  ١٨عاما فح ّصصل علوما كثÒة واعتنى بلقاء
الصصا◊.Ú
له مؤولفات عدة ‘ فنون متنوعة منها :شصرح الرسصالة ‘ أاسصفار وشصرح أاصصلي
ابن ا◊اجب وشصرح أالفية بن مالك وأانوار السصعادة ‘ أاصصول العبادة يشصّرح فيها
اإلسصÓم على خمسس وتيسص ÒاŸطالب ‘ «التعديل والكواكب» وغÒها من اŸوؤلفات القيّمة.
وكان هذا العا ⁄كث ÒالÎحال ‘ طلب العلم ،و“يز بحرصصه الشصديد على طلبه و ⁄يعتمد على قشصور العلم بل
توغل ‘ أاعماقه حتى مدحه بعضصهم بقوله «رأايت تأاليفا صصغر جرما وغزر كلما مرتبا على اŸئي Úبوجه  ⁄يسصبق
إاليه من الهجرة النبوية إا ¤اŸئة التاسصعة ،الذي أالفه العÓمة اإلمام اأحمد بن علي بن اÿطيب ابن قنفذ
القسصنطيني.
تو‘ رحمه الله تاركا وراءه أاثارا رائعة –مل منها الكث Òسصنة  ٨١٠هـ.

حكمة العدد

ف فيه بصصره وسصمعه
ـ نعم صصومعة الرجل اŸسصلم بيته :يك ّ
وفرجه ،وإاياكم و›السس األسصواق.
ـ اسصتجم قلبك شصيء من اللهو ليكون أاقوى لك على ا◊ق.

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصشÓة

^  26م- -ارسس  :1902ا◊ك-وم-ة ال-فرنسشية
تصش-در ق-ان-ون اÙاك-م ا’سش-ت-ث-ن-ائية ‘
ا÷زائر.
’ط-لسشي
^  26م -ارسس  :1955ا◊ل-ف ا أ
يسش-ان-د ا◊ك-وم-ة ال-ف-رنسش-ي-ة م-اديا ‘ حربها
على ا÷زائر.

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

Oó©dG

’ثنين  08رجب  1439هـ الموافق لـ  26مارسس  2018م
ا إ

توقيف  19مهربا ،ضسبط سسÓح Úوذخـ ـÒة ومركـ ـبات وعت ـ ـاد
«الششعب”” ‘ إاطار ﬁاربة التهريب وا÷رÁة
اŸنظمة ،أاوقفت مفارز للجيشص الوطني الششعبي،
أاول أامسص ،ب - -ك - -ل م - -ن ب - -رج ب - -اج- -ي ﬂت- -ار وعÚ
ڤزام/ن.ع ،6.تسش- -ع- -ة عشش -ر ( )19م-ه-رب-ا وأاح-ب-طت
ﬁاول -ة ت-ه-ريب ( )4600ل Îم -ن ال -وق -ود وضش-ب-طت
ششاحنة وثÓث ( )03مركبات رباعية الدفع و()25

ت- -اج- -ر ﬂدرات وم- -ه- -رب- -ا وضش- -ب- -ط- -وا ()19,700
كيلوغرام من الكيف اŸعالج و( )3120وحدة من
ﬂت - - -ل - - -ف اŸشش - - -روب - - -ات ب - - -ك- - -ل م- - -ن وه- - -ران
وتلمسشان/ن.ع ‘ ،2.ح ” Úتوقيف ( )51مهاجرا
غ Òششرعي من جنسشيات ﬂتلفة بكل من تندوف
وأادرار وتلمسشان و“Ôاسشت.

بسشبب عــــدم احــــÎام الششاحنـــة العلــــو اŸسشمــــــوح

هÓك شسخصس Úوجرح آأخر ‘ سسقوط ‡ر علوي للرأجل Úبخميسض أÿشسنة
لقي ،أامسص ،ششخصشان مصشرعهما وجرح آاخر ‘
حالة خطÒة إاثر اصشطدام ششاحنة كانت –مل
راف -ع -ة Ãم -ر ع -ل-وي ل-ل-راج-لÃ Úن-ط-ق-ة خ-م-يسص
اÿششنة على مسشتوى الطريق السشيار ششرق غرب
ببومرداسص ،وششل حركة اŸرور ألزيد من سشاعت.Ú
أاك -د ال -ن -ق -يب ،نسش -ي -م ب-رن-اوي ،مسش-ؤوول ب-خ-ل-ي-ة
التصشال لدى اŸديرية العامة للحماية اŸدنية ‘
تصش - -ري - -ح لـ«الشش - -عب““ أان ا◊ادث وق- -ع ،أامسص‘ ،
حدود السشاعة  11سشا و 41د بخميسص اÿششنة إاثر
اصشطدام ششاحنة كانت –مل رافعة Ãمر علوي
ل -ل -راج -لÃ Úن -ط -ق-ة خ-م-يسص اÿشش-ن-ة‡ ،ا أاودى

بحياة صشاحب السشيارة السشياحية وششخصص آاخر
ك -ان م -وج -ودا ع -ل -ى م Ïا◊اف -ل -ة وج -رح سش -ائ -ق
ا◊افلة الذي يوجد ‘ حالة صشدمة.
وقال النقيب ،إان عناصشر ا◊ماية اŸدية وفور
تلقيهم ا Èÿسشارعوا إا ¤ع ÚاŸكان إلخراج
سشائق ا◊افلة اŸصشاب بجروح متفاوتة لكونه بقي
ع -ال -ق -ا ب -ال -داخ-ل و تسش-ه-ي-ل ح-رك-ة اŸرور ،وه-ي
العملية التي اسشتغرقت  -حسشب نسشيم برناوي -
سشاعت.Ú

عـ ـ ـروضض جوأريـ ـ ـ ـة ،ودورأت تكوينيـ ـ ـة لشسبـ ـاب ه ـ ـوأة وﬁـ ـÎفÚ

تتواصشل باŸسشرح ا÷هوي عز الدين ›وبي
العروضس اŸتنافسشة على «العناب الذهبي»‘ ،
إاطار مهرجان عنابة الثالث للفيلم اŸتوسشطي،
حيث تعرف ﬂتلف دور العرضس توافدا كبÒا
لعششاق الفن السشابع ،والذين اسشتمتعوا Ãختلف
العروضس ا÷زائرية واللبنانية والفرنسشية
والفلسشطينية..

عنابة :هدى بوعطيح

بالبلديات اÛاورة ‘ ،إاطار العروضص ا÷وارية ،حيث
حطت قافلة سشينمائية بكل من بلدية العلمة دار الششباب
ا◊صشحاصشية ،اŸكتبة البلدية لبلدية برحال ،ودار الششباب
با◊جار ،حيث كان لسشكان البلديات الفرصشة Ÿعايششة
ه-ذه ال-ت-ظ-اه-رة السش-ي-ن-م-ائ-ي-ة والسش-ت-متاع بالعروضص التي
ي-ع-رف-ه-ا م-ه-رج-ان ال-ف-ي-ل-م اŸت-وسش-ط-ي ،وق-د أاث-نى سشكان
البلديات على هذه اŸبادرة وثمنوا ›هودات القائمÚ
عليها ،على أامل مواصشلة مثل هذه اŸبادرات حتى ل تبقى
هذه اŸناطق معزولة عن التظاهرات التي تنظم بهذه
الولية.
 30ششابا يسشتفيدون من دورات تكوينية
و‘ إاطار الورششات التكوينية ،اسشتفاد  30ششابا هاويا
بدار الثقافة ﬁمد بوضشياف بعنابة ،من دورة تكوينية ‘
ت-ق-ن-ي-ات السش-ي-ن-م-ا ،وال-ت-ي تشش-م-ل ثÓ-ث-ة اختصشاصشات هي
ت-ق-ن-ي-ات الصش-وت وال-تصش-وي-ر والÎك-يب السش-م-عي البصشري،
حيث سشتمكن هذه الدورة الششباب الهواة من تعلم التقنيات
السش-ي-ن-م-ائ-ي-ة الضش-روري-ة ،وال-ت-ي “ك-ن-ه-م م-ن إان-ت-اج أافÓ-م
قصشÒة وŒسشيد إابداعاتهم السشينمائية وترقيتها.
وي -تضش -م -ن أايضش -ا ب -رن -ام -ج م -ه -رج -ان ع-ن-اب-ة ل-ل-ف-ي-ل-م
اŸتوسشطي ‘ طبعته الثالثة تنظيم دورة تكوينية موجهة
ل -ل -م -حÎف Úح -ول ال -ف -ي -ل -م ال -وث -ائ -ق-ي واإلخ-راج وإادارة
التصشوير ،يؤوطرها ﬂرج Úوسشينمائي Úمن بلجيكا ضشيف
ششرف الطبعة الثالثة للمهرجان.

قرعــــــة نصشـــــف نهائــــي كـــــأاسس ا÷مهوريــــــة

«أŸكرة”” ‘ مهمة سسهلة على ألورق ونهائي قبل أألوأن ب Úألكناري وألعميد
أاسشفرت عششية أامسس قرعة الدور نصشف النهائي
من منافسشة كأاسس ا÷مهورية لطبعة  2018عن
’وŒ ¤مع إا–اد بلعباسس
مباريات واعدة ،ا أ
بالضشيف ششبيبة الزاوية ‡ثل مدينة البليدة،
’وان ب Úششبيبة القبائل
والثانية نهائي قبل ا أ
وضشيفه مولودية ا÷زائر ،وهي اŸباريات التي
سشتجرى يومي  13و  14أافريل القادم.Ú

ﬁمد فوزي بقاصس
أانصش -فت ق-رع-ة اŸرب-ع ال-ذه-ب-ي م-ن م-ن-افسش-ة
ك -أاسص ا÷م -ه -وري -ة ف -ري-ق إا–اد ب-ل-ع-ب-اسص ال-ذي
سشينششط نصشف النهائي الثالث له على التوا‹
هذه اŸرة بعقر الديار Ãلعب الـ  24فÈاير
Ãدينة بلعباسص ،وهو الذي سشيكون ‘ مهمة
سش -ه -ل-ة ع-ل-ى ال-ورق أام-ام ا◊صش-ان األسش-ود ل-ه-ذه

اŸن -افسش -ة ف -ري -ق شش-ب-اب ال-زاوي-ة ‡ث-ل م-دي-ن-ة
البليدة الناششط ‘ جهوي البليدة األول والذي
ي -ح -ت -ل م -رك -ز ال -ري -ادة وي -ه -دف ل -لصش-ع-ود ه-ذا
اŸوسش- -م ،وه -ي ف -رصش -ة ألشش -ب -ال اŸدرب ““سش -ي
الطاهر ششريف الوزا ““Êمن أاجل بلوغ اŸباراة
النهائية للمرة الثانية ‘ تاريخ النادي والعمل
ع -ل -ى حصش -د ال -ل -قب ال -ث -ا Êل -ل -ف -ري-ق ب-ع-د ذلك
اÙصشل ‘  1991ضشد فريق ششبيبة القبائل ‘
النهائي.
وسش -ت -ع -رف اŸب-اراة ال-ث-ان-ي-ة م-ن ال-دور نصش-ف
النهائي من منافسشة كأاسص ا÷مهورية نهائيا قبل
األوان يجمع ب Úششبيبة القبائل وضشيفه مولودية
ا÷زائر ‘ كÓسشيكو مث ،Òالكناري يهدف من
هذا اللقاء إا ¤إانقاذ موسشمه الكارثي والتأاهل
إا ¤النهائي للمرة الـ  ‘ 11تاريخه واسشتغÓل

 20°وهران

الثمن  10دج

19°

france prix 1

يÎأاسشه الفريق ڤايد صشالح بنادي ا÷يشس بني مسشوسس

ألعقيدة ألعسسكرية لثورة نوفم ‘ 1954 Èملتقى يجمع خÈأء وأسساتـ ـدة
« الشش- -عب ““ يÎأاسص ال -ف -ري -ق أاح -م -د ڤ -اي -د
صش -ال -ح ،ن -ائب وزي -ر ال -دف -اع ال-وط-ن-ي رئ-يسص
أاركان ا÷يشص الوطني الششعبي ،اليوم الثن،Ú
ف -ع -ال -ي -ات م -ل -ت-ق-ى ح-ول م-وضش-وع ““ال-ع-ق-ي-دة
العسشكرية لثورة نوفم ،““1954 Èوذلك بالنادي
الوطني للجيشص ببني مسشوسص .يهدف هذا
اŸلتقى الذي ُينششط فعالياته ›موعة من
األسش - -ات- -ذة ال- -ب- -اح- -ث Úإا ¤دراسش- -ة اŸب- -ادئ
األسشاسشية للثورة أالتحريرية و–ليل خياراتها
اإلسشÎاتيجية وإابراز ما Áيزها عن غÒها
من الثورات.

حج ـ ـز أزيـ ـد مـ ـن  59كيل ـ ـوغرأم مـ ـن أıدرأت

خالدة.ب

عام  ،2011كما جلب الفيلم اŸغربي «رجاء بنت اÓŸح»
الهتمام لدى العنصشر النسشوي بالدرجة األو ،¤ل سشيما
وأانه يرصشد قصشة واقعية لفتاة مثابرة ،تسشعى لتحقيق
حلمها بأان تكون ‚مة سشينمائية“ ،ثل بلدها ‘ ﬂتلف
اÙاف -ل ال -دول -ي -ة ،إال أان ال -ظ -روف ت -أات -ي ضش-د ح-ل-م-ه-ا
اŸششروع ،ومن حلم ‚مة سشينمائية تتحول إا ¤بائعة
السشجائر بالتقسشيط.
اŸوعد كان أايضشا مع فيلم «أاسشوار القلعة السشبعة»
للمخرج ا÷زائري أاحمد راششدي والذي ” عرضشه ضشمن
سشهرة خاصشة ،إا ¤جانب فيلم «همسص اŸاء» للمخرج
التونسشي الطيب الوحيششي ،و‘ إاطار تكر Ëششخصشيات
ع-رب-ي-ة ،اسش-ت-م-ت-ع عشش-اق السش-ي-ن-م-ا ب-ف-ي-ل-م ع-م-ي-د السشينما
التونسشية رضشا الباهي ،من خÓل عرضص فيلمه «زهرة
حلب» والتي تؤودي فيه دور البطولة الفنانة هند صشÈي،
حيث يصشور اıرج واقع اÛتمعات العربية اليوم ،وما
بات يعانينه أاغلب الششباب من غسشيل مخ بهدف تسشفÒهم
إا ¤سشوريا والنضشمام إا ¤جبهات القتال› ،سشدا ‘ هذا
الفيلم بالدرجة األو ¤معاناة األم التي تسشتيقظ ذات يوم
على فاجعة رحيل ابنها دون أان تعرف إان كان سشيعود يوما
ما أاو ل ،وهو ما يدفع بها إا ¤التنكر ‘ ثوب جهادية
لسشÎجاع ابنها دون أان تعي ﬂاطر ذلك.
سشكان البلديات اÛاورة يثنون على اŸبادرة
مهرجان عنابة عرف أايضشا تقد Ëعروضص سشينمائية

 20°ا÷زائر

 19°وهران

18°

قامــت بها قـــوات الششرطـــة ‘ عــــدة و’يــــات

مهرجـــــــان عنابــــة الثالـــث للفيلـــم اŸتوسشطــــي يتواصشــــل:

فئات من ﬂتلف األعمار واألجناسص يششهدها يوميا
مسشرح عز الدين ›وبي ،حيث ل تخلو القاعة التي
–تضشن العروضص من اŸتفرج Úو“تلئ عن آاخرها ،وهو
دليل على أان اŸهرجان ومنذ أايامه األو ¤لقي اسشتحسشان
جمهور بونة ،ل سشيما وأان اŸواضشيع تنوعت ‘ مضشامينها
ب Úالتي –اكي واقع اإلنسشان ،والتي تتحدث عن ا◊روب
‘ الدول العربية.
فمن ب ÚاألفÓم التي أاثارت اهتمام سشكان بونة فيلم
«‘ انتظار السشنونوات» لكر Ëموسشاوي ،والذي يقدم من
خÓل عمله قصشصص متنوعة لششخصشيات تعيشص صشراعا
داخ -ل -ي -ا ب -ي-ن-ه-ا وب Úن-فسش-ه-ا ،و ⁄تسش-ت-ط-ع ال-ت-خ-لصص م-ن
اŸاضشي الذي عايششته وظل يÓحقها.
حيث انطلق الفيلم بقصشة رجل ثري أاصشبح يهرب من
ماضشيه ،بعد أان فششل ‘ حياته مع زوجتيه األو ¤والثانية،
وفششل ‘ الهتمام بابنه وعمله ،كما تصشور القصشة الثانية
و‘ أاسشلوب مششوق حكاية ششاب والذي يؤودي فيه الدور
الفنان اŸتأالق حسشان كششاشص ،سشنوات العششرية السشوداء
التي أاصشابت الكثÒون ‡ن عايششوها بأازمات نفسشية ،على
غرار قصشة الطبيب الششاب الذي ” اختطافه من أاجل
عÓج إارهابي ،Úليصشادف هناك امرأاة ﬂتطفة أا‚بت
مولودا غ Òششرعي ،وح Úيحاول هذا الطبيب بناء نفسشه
من جديد من خÓل الزواج ،يجد نفسشه أاسش ÒاŸاضشي،
وأاسش ÒاŸرأاة اıتطفة التي –اول إاجباره على تبني
ابنها.
فلسشط ÚواŸغرب يجلبان ا’هتمام
فيلم «هاملت ‘ فلسشط »Úللمخرج الفرنسشي نيكول
كلوتسص وتوماسص أاوششÎماير ،كان له الصشدى ‘ مهرجان
عنابة ،خصشوصشا وأانه يتطرق لغتيال أاحد الششخصشيات ‘
فلسشط ،Úوهو مدير مسشرح جن ÚلÓجئ ÚالفلسشطينيÚ

 23°ا÷زائر

17602

قـــــامت بهـــا مفــــارز ا÷يـــشس والـــدرك ‘ عـــدة و’يــات

جهاز كششف عن اŸعادن.
كما أاوقفت مفرزة أاخرى للجيشص الوطني الششعبي
وعناصشر الدرك الوطني بكل من سشطيف/ن.ع5.
وإان أام-ن-اسص/ن.ع ،4.ثÓ- -ث -ة ( )03أاشش -خ-اصص ُضش-ب-ط
بحوزتهما سشÓحان ( )02ناريان وكمية من الذخÒة.
من جهة أاخرى ،أاوقف عناصشر الدرك الوطني

الفجر05.16................:
الششروق06.43..............:
الظهر12.54.................:
العصشر16.24................:
المغرب19.08...............:
العششـاء20.27..................:

الششحنة اŸعنوية اليجابية التي جلبها الطاقم
الفني ا÷ديد بقيادة اŸدرب ““يوسشف بوزيدي““،
أام -ام م -ن -افسص ي -ع -يشص فÎة زاه-ي-ة م-ن ال-ن-ت-ائ-ج
اليجابية ويصشارع على ثÓث جبهات ،ويطمح لبلوغ
النهائي للمرة العاششرة ‘ تاريخه ،هادفا بذلك
إلنهاء اŸوسشم على األقل بالتتويج بلقب وحيد،
وتشش- -اء الصش- -دف أان ي- -ل- -عب ال- -ف- -ري- -ق- -ان اŸب -اراة
اŸتأاخرة عن ا÷ولة الـ  23من الرابطة اÎÙفة
األو ¤لكرة القدم أاسشبوعا قبل نصشف النهائي.
Óششارة قانون اللجنة اŸنظمة Ÿنافسشة كأاسص
ل إ
ا÷مهورية Áنح  48سشاعة لفريق ششبيبة القبائل
من أاجل اختيار اŸلعب الذي سشيحتضشن اللقاء
ب Úال -ف -ري -ق Úوال -ذي تسش -ت -وف -ى ف -ي-ه الشش-روط
اŸنصشوصص عليها من قبل ذات اللجنة بتوفر
طاقة اسشتيعاب تفوق  20أالف متفرج.

«الششعب» أاسشفرت عمليات
متفرقة لقوات الششرطة بكل
من أامن و’يتي ا÷زائر
وتلمسشان عن حجز 59
كيلوغرام و 130غرام من
الكيف اŸعالج ،إاضشافة إا¤
 15.60غرام من مادة
الكوكاي ،Úوذلك ‘ إاطار
اŸسشاعي اŸبذولة Ÿكافحة
ا÷رÁة ’سشيما منها اŸتعلقة
باŸتاجرة ‘ اıدرات.
›ريات العملية األو ¤تعود
إا ¤ت- - -ل - -ق - -ي ق - -وات الشش - -رط - -ة
القضشائية ألمن ولية ا÷زائر،
Ÿعلومات مفادها وجود نششاط
لششبكة إاجرامية منظمة ﬂتصشة
‘ الŒار غ Òالشش - - - - - -رع - - - - - -ي
باıدرات بإاقليم الختصشاصص،
ل- -ي- -ت- -م ع- -ل- -ى إاث- -ره- -ا ت -ك -ث -ي -ف
ال -ت -ح -ري -ات وم -واصش -ل -ة ع-م-ل-ي-ة
التحقيق ،من خÓل وضشع خطة
ﬁك -م -ة ال -ت -ن -ف-ي-ذ ب-السش-ت-ع-ان-ة
ب-ال-وسش-ائ-ل ال-ت-ق-ن-ي-ة ،مّكنت ذات
اŸصش-ال-ح م-ن ت-وق-ي-ف م-ركبت،Ú

بعد
إاخضشاعهما لعملية التفتيشص” ،
ضشبط  49كيلوغرام و 130غرام
م -ن م -ادة ال -ق -نب ال -ه -ن-دي ،م-ع
ت -وق -ي-ف  05أاشش-خ-اصص مشش-ت-ب-ه
فيهم.
أاما العملية الثانية التي نفذها
عناصشر الششرطة القضشائية ألمن
ولي - -ة ت - -ل- -مسش- -ان ،ف- -ت- -مت إاث- -ر
اسش -ت -غ Ó-ل م -ع -ل -وم -ات م -ؤوك-دة،
مفادها حيازة مششتبه فيه على
ك -م -ي -ة م -ع -تÈة م-ن اıدرات،
ليتم مباششرة الÎصشد له ،أاين ”

توقيفه
على م Ïمركبة سشياحية ،بعد
إاخضش -اع -ه -ا ل -ل-م-راق-ب-ة اإلداري-ة
واألمنية ” ،العثور على كمية
م- - - -ن اıدرات ق - - -درت بـ 10
ك- -ي- -ل- -وغ- -رام ‘ .ذات السش -ي -اق،
“ك- -نت ق- -وات الشش -رط -ة ب -أام -ن
ولية تلمسشان ،من حجز كمية
من اıدرات الصشلبة ،قدرت بـ
 15.60غرام من مادة الكوكاي،Ú
ب -ع -د ت -ف -ت-يشص م-رك-ب-ة سش-ي-اح-ي-ة
وإاخضش-اع-ه-ا ل-ل-م-راق-ب-ة الÓ-زم-ة
بقطاع اإلختصشاصص.

تـ ـوقيف مـ ـروج Úوحجز  481غرأم من ألكي ـ ـف

‘ عمليات أامنية نوعية ،تهدف إا ¤اإلطاحة بالششبكات
اإلج -رام -ي -ة ال -ن -اشش-ط-ة ‘ ›ال اŸت-اج-رة ب-اıدرات
واŸؤوث -رات ال -ع -ق -ل -ي -ة“ ،ك -نت ف -رق-ة ال-ب-حث وال-ت-دخ-ل
ب -اŸصش -ل -ح -ة ال -ولئ -ي -ة ل -لشش-رط-ة ال-قضش-ائ-ي-ة ب-أام-ن ولي-ة
قسشنطينة ،من وضشع حد لنششاط ششبكة إاجرامية تنششط ‘
بيع اıدرات (الكيف اŸعالج) على مسشتوى منطقة
““بكÒة““ بدائرة ““حامة بوزيان““ ،تضشم متهم Úيبلغان من
العمر  30و 42سشنة ،لتورطهما ‘ قضشية حيازة اıدرات
بطريقة غ Òمششروعة بغرضص البيع و حيازة أاسشلحة بيضشاء
ﬁظورة دون مÈر ششرعي.
وحسشب بيان Ÿصشالح األمن ،فإان هذه األخÒة ،وعلى
إاثر اسشتغÓل معلومات تفيد بوجود عصشابة تنششط ‘ بيع
اıدرات ” ،وضشع خطة ميدانية مكنت من الوصشول إا¤
هوية اŸعني Úوكذا أاماكن نششاطهما ،حيث ” توقيف

أاحد اŸتهم Úعلى مسشتوى منطقة ““بكÒة““ وبحوزته كمية
معتÈة من اıدرات (الكيف اŸعالج) ،عبارة عن () 5
صش -ف -ائ-ح ي-ق-در وزن-ه-ا اإلج-م-ا‹ بـ ( )481غ -رام ،وسش Ó-ح
أابيضص ،إاضشافة إا ¤مبلغ ما‹ من عائدات البيع بلغ 5
مÓي Úسشنتيم ،ثم ” لحقا ،توقيف ششريكه Ãكان آاخر
وبحوزته مبلغ ما‹ قدر بحوا‹  3مÓي Úسشنتيم من
عائدات الÎويج ،وحجز الهواتف النقالة اŸسشتعملة من
ق -ب -ل أاف -راد الشش -ب -ك -ة ‘ ﬂت -ل -ف التصش-الت اŸت-ع-ل-ق-ة
باŸتاجرة باıدرات .مصشالح األمن ،وبعد اتخاذ كل
ال-ت-داب Òال-ق-ان-ون-ي-ة ،ط-ب-ق-ا ل-ق-ان-ون اإلج-راءات ا÷زائ-ية
بخصشوصص قضشية ا◊ال ” ،تقد ËاŸعني Úأامام ‡ثل
النيابة اıتصشة ‘ انتظار مثولهما أامام اÙكمة عن
التهم اŸنسشوبة إاليهما..

كاريكات /ÒعنÎ

قسشنطينة /احمد.د

