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ي -ق -وم وزي -ر اÛاه -دي -ن ،ال -ي -وم،
Óششراف
بزيارة إا ¤ولية اŸسشيلة ،ل إ
ع -ل -ى الح -ت-ف-الت اıل-دة ل-ذك-رى
الشش -ه -ي -دي -ن ال -ع -ق -ي-دي-ن ع-مÒوشس
وسشي ا◊واسس.

اŸتحف الوطني للمجاهد ينظم ندوة تاريخية
تنظم جريدة ا÷مهورية ،غدا،
ح - -ف Ã Ó- -ن - -ت- -داه- -ا ال- -دوري ال- -ذي
ي -ت -زام -ن م-ع ال-ذك-رى الـ 55لصشدور
أاول عدد للجريدة «لريبيبليك» ‘
 28م - -ارسس  ،1963وذلك ب- - -حضش - -ور
وزي -ر التصش-ال ج-م-ال ك-ع-وان ال-ذي
سش-ي-ت-دخ-ل ح-ول موضشوع «الصشحافة
ا÷زائ - -ري - -ة ‘ م- -واج- -ه- -ة –دي- -ات
الرقمنة».

زرواطي تختتم
صصالون البيئة
والطاقات اŸتجددة

الدالية تعطي إاشصارة
انطÓق حملة التÈع بالدم

ينظم اŸتحف الوطني للمجاهد ،غداÃ ،ناسشبة إاحياء الذكرى الـ 59لسشتششهاد البطل Úالرمز عمÒوشس آايت
لمانة الولئية للمجاهدين بولية
حمودة وأاحمد بن عبد الرزاق حمودة اŸدعو سشي ا◊واسس Ãقره وبالتعاون مع ا أ
ا÷زائر ندوة تاريخية حول اŸسشار النضشا‹ وا÷هادي للششهيدين وذلك على السشاعة  14.00بعد الزوال.

اللقاء ا÷ماعي اŸوسصع رقم 247
ت -ن -ظ -م وزارة ال -تضش -ام -ن ال-وط-ن-ي
لسش - - -رة وقضش- - -اي- - -ا اŸرأاة ،ي- - -وم 01
وا أ
أاف-ري-ل ح-م-ل-ة وط-ن-ي-ة ل-ل-تÈع بالدم
–ت شش -ع -ار «أاتضش -ام-ن ب-دم-ي» ،ح-يث
سشتعطي الوزير غنية الدالية إاششارة
النطÓق من مقر دائرتها الوزارية
ب -ب -ئ -ر خ-ادم nب -ت -داء م-ن السش-اع-ة
الـ 09:00صشباحا.

ينظم متحف الوطني للمجاهد ،اليوم ،بالتنسشيق مع مديريات اÛاهدين واŸتاحف ا÷هوية اللقاء ا÷ماعي
اŸوسشع رقم Ã 247قر قسشمة اÛاهدين بع Úبنيان على السشاعة الـ 10صشباحا ،وقد خصشصس هذا اللقاء Ÿوضشوع
«مثالية التضشامن والتكافل الجتماعي خÓل الثورة التحريرية».
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طني إاسشماعيل ميم ان-ي-ا وذلك
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ب اÛلسس الششعبي ا لصش-داق-ة ا
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الرئيسشة اŸديرة العامة
مسشؤوولة النششر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

تشش-رف وزي-رة ال-ب-ي-ئ-ة والطاقات
اŸتجددة فاطمة الزهراء زرواطي،
اليوم ،على اختتام الصشالون الدو‹
لول ل-ل-ب-ي-ئ-ة وال-ط-اق-ات اŸت-ج-ددة
ا أ
«سشيÒا» ،بقصشر اŸعارضس nبتداء من
السشاعة الـ 15:30مسشاء.

تعقد ا÷معية الوطنية للتجار وا◊رفي ،Úاليوم ،ندوة صشحفية حول
لعÓمية اŸهنية
السشياحة وترقية النششاطات التجاريةÃ ،ناسشبة الرحلة ا إ
الصش -ح -راوي -ة ،وذلك بسش-ع-ي-د ح-م-دي-ن ب-ئ-ر م-راد رايسس إاب-ت-داء م-ن السش-اع-ة
 10:30صشباحا.

ندوة نقاشس حول التعليم اŸهني

ي-نشش-ط اŸدي-ر اŸرك-زي اŸك-ل-ف ب-ال-ت-ع-ل-ي-م اŸه-ن-ي ب-وزارة ال-ت-كوين والتعليم
اŸهني Úغيابي زكي زه ،Òاليوم ،ندوة نقاشس Ãنتدى ديكانيوز حول جديد
القطاع ‘ هذا اÛال ،وذلك ابتداء من السشاعة الـ 10:30صشباحا ب Íعكنون.

وفد جزائري Áثل اللجنة األوŸبية ‘ تظاهرة رياضصية برام الله
لوŸبية ا÷زائرية اليوم ،بزيارة إا ¤رام
يقوم وفد رياضشي Áثل اللجنة ا أ
ال-ل-ه ب-ف-لسش-ط Úل-ل-مشش-ارك-ة ‘ ت-ظ-اه-رة ري-اضش-ي-ة وث-ق-اف-ية ،حيث سشيقود وفد
لوŸبية ا÷زائرية نائبة الرئيسس نورية بنيدة مراح وسشتدوم
اللجنة ا أ
هذه التظاهرة إا ¤غاية الفا— أافريل الداخل.
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لششهار
اŸؤوسشسشة الوطنية للنششر وا إ
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Œرى باŸركز ألدو‹ للمؤو“رأت بجنيف ألسسويسسرية

بن صسالح يشسارك ‘ أاشسغال الدورة  138للجمعية العامة ل–Óاد الŸÈا Êالدو‹
 ...يتحادث مع رئيسسة اإل–اد الŸÈاÊ
الدو‹ واإل–اد الŸÈا Êاإلفريقي بجنيف

لمة عبد ألقادر
يشسارك رئيسش ›لسش أ أ
ب- -ن صس- -ال- -ح ،م -ن -ذ ي -وم أول أمسش ‘ ،أشس -غ -ال
أل - - -دورة  138ل -ل -ج -م-ع-ي-ة أل-ع-ام-ة ل–Ó-اد
ألŸÈا Êأل - - -دو‹ وذلك ب - - -اŸرك- - -ز أل- - -دو‹
ل-ل-م-ؤو“رأت ب-ج-ن-ي-ف ألسسويسسرية ،حسسب ما
لمة ،أول أمسش.
أفاده بيان Ûلسش أ أ
وحسسب ذات اŸصسدر فإان هذه الدورة خصسصست
Ÿواصس -ل -ة ال -ن -ق -اشس ح -ول اŸواضس-ي-ع اŸدرج-ة ‘
جدول األعمال واŸتعلقة بـ»تعزيز النظام العاŸي
اŸطبق على اŸهاجرين والÓجئ »Úوكذا موضسوع
«تعزيز التعاون فيما ب ÚالŸÈانات وا◊وكمة ‘
›ال الهجرة» وذلك من منظور تبني ميثاق عاŸي
للهجرة «اآلمنة اŸنظمة واŸنتظمة» باإلضسافة إا¤
مسسائل تتعلق با◊فاظ على السسلم لتحقيق التنمية
اŸسستدامة وإاشسراك القطاع اÿاصس لتحقيق هذه

التنمية.
وأاوضسح ذات البيان أان أاعضساء الوفد الŸÈاÊ
اŸشسÎك اŸرافق لرئيسس ›لسس األمة يواصسلون
من جهتهم ،نشساطهم على مسستوى اللجنة التنفيذية
–Óاد الŸÈا Êالدو‹ واللجان الدائمة األربع
ل إ
والتي تعنى بشسؤوون األ· اŸتحدة والتنمية الدائمة
وال -ت -م -وي -ل وال -ت -ج -ارة والسس Ó-م واألم -ن ال -دول -يÚ
والدÁقراطية وحقوق اإلنسسان وكذا منتدى النسساء
الŸÈان -ي -ات وق -د ‚حت اÛم -وع -ة الŸÈان -ي -ة
ا÷ي-وسس-ي-اسس-ي-ة اإلف-ري-ق-ي-ة ال-ع-ربية واإلسسÓمية ‘
اع-ت-م-اد ب-ن-د اسس-ت-ع-ج-ا‹ ي-ت-ع-ل-ق ب-ت-داع-يات إاعÓن
الرئيسس األمريكي دونالد ترامب ‘ جدول أاعمال
ا÷معية العامة  138ل–Óاد الŸÈا Êالدو‹.

أاج -رى رئ -يسس ›لسس األم -ة ،ع -ب -د ال -ق -ادر ب -ن
صس -ال-ح ،أامسس ال-ثÓ-ث-اء ،ب-ج-ن-ي-ف (سس-ويسس-را) ،ع-ل-ى
هامشس مشساركته ‘ أاشسغال ا÷معية العامة 138
–Óاد الŸÈا Êال- -دو‹ ﬁادث- -ات م -ع ك -ل م -ن
ل - -إ
رئيسسة اإل–اد الŸÈا Êالدو‹ ،السسيدة غابرييÓ
كويفاسس بارون ورئيسس اإل–اد الŸÈا Êاإلفريقي
يسسيÈيانو كاسساما وكذا ورئيسس الŸÈان اإلفريقي
روجي انكودو ،حسسب ما أاعلنه بيان Ûلسس األمة.
وحسسب ذات البيان فقد سسمح اللقاء الذي جمعه
برئيسسة اإل–اد الŸÈا Êالدو‹ ،السسيدة غابرييÓ
–Óاد
كويفاسس بارون باسستعراضس الوضسع ا◊ا‹ ل إ
الŸÈا Êالدو‹ والدور الذي Áكن للجزائر القيام
به لدعم برنامج إاصسÓح هذه الهيئة ،الذي تقدمت
ب -ه رئ -يسس -ة اإل–اد ،دون اŸسس -اسس ب -اسس -ت -ق -راره-ا
وت -دع-ي-م-ا ل-دوره-ا خ-دم-ة ل-ل-قضس-اي-ا ال-ع-ادل-ة .ك-م-ا
شسكلت العÓقات ب ÚالŸÈان ا÷زائري واإل–اد
الŸÈا Êاإلف -ري -ق -ي ﬁور ال-ل-ق-اء ال-ذي ج-م-ع ب-ن
صسالح برئيسس اإل–اد الŸÈا Êاإلفريقي ورئيسس
ا÷معية الشسعبية الوطنية لغنيا بيسساو يسسيÈيانو
–Óاد
كاسساما الذي جرى بحضسور األم Úالعام ل إ
الŸÈا Êاإلف- -ري- -ق- -ي ك- -و‘ ان- -زي ،ح -يث ت -ط -رق
ال -ط -رف -ان لسس -ب -ل ت-ط-وي-ر ال-عÓ-ق-ات ال-ث-ن-ائ-ي-ة بÚ
›لسس األمة وبرŸان غينيا بيسساو خاصسة والبلدين
عامة .أاما اللقاء الذي جمع رئيسس ›لسس األمة
برئيسس الŸÈان اإلفريقي روجي انكودو فقد سسمح
بالوقوف على مسستقبل هذه الهيئة اإلفريقية على
ضسوء اŸواعيد اŸقبلة والتحديات التي يفرضسها
راهن الوضسع الدو‹ .كما ” اسستعراضس سسبل الرفع
من التنسسيق ب Úالهيئت ÚالŸÈانيت.Ú

على هامشش ألندوة حول مسساهمة ألقتصساد ألرقمي

ﬁادثات ب Úراوية والعديد من الوزراء ومسسؤوو‹ اŸؤوسسسسات اŸالية الدولية واإلقليمية
–ادث وزير اŸالية عبد الرحمان راوية ،أامسس،
ب- -ا÷زائ- -ر ال- -ع -اصس -م -ة ،م -ع ال -ع -دي -د م -ن ال -وزراء
ومسس-ؤوو‹ اŸؤوسسسس-ات اŸال-ي-ة ال-دول-ي-ة واإلق-ل-يمية
ع -ل -ى ه -امشس ال -ن -دوة ح -ول مسس -اه -م -ة الق -تصس-اد
ال -رق -م -ي ‘ ‰و ب -ل -دان م-ن-ط-ق-ة الشس-رق األوسس-ط
وشسمال إافريقيا (مينا) التي تنظمها دائرته الوزارية
بالتعاون مع البنك الدو‹ وصسندوق النقد العربي
حسسبما أافاد به بيان للوزارة.
و‘ هذا السسياق التقى راوية بالوزير اŸالطي
ل-ل-م-ال-ي-ة ه-ون اي-دوارد سس-ي-ك-ل-ون-ا وال-وزي-ر التونسسي
لتطوير السستثمار والتعاون الدو‹ زياد لعذاري
ال -ل -ذي -ن ت -ط -رق م-ع-ه-م-ا إا ¤ال-ن-دوة وأاث-اره-ا ع-ل-ى
منطقة مينا وكذا التوصسيات التي سستنبثق عنها
اسستنادا إا ¤ذات اŸصسدر .و” خÓل اللقاء يضسيف

ال -ب -ي -ان اسس -ت-ع-راضس ال-عÓ-ق-ات
ال -ث -ن -ائ-ي-ة ب Úا÷زائ-ر وه-ذي-ن
البلدين .كما التقى وزير اŸالية
ب- -ن- -ائب رئ- -يسس ال- -ب -نك ال -دو‹
Ÿن -ط -ق -ة م -ي -ن -ا ح -اف -ظ غ-اÂ
واŸدي -ر ال -ع-ام ورئ-يسس ›لسس
إادارة صس -ن -دوق ال -ن -ق -د ال-ع-رب-ي
ع- -ب- -د ال- -رح- -م- -ان ا◊م- -ي -دي.
وت -ن -اول ال -ل -ق -اء ال -عÓ-ق-ات بÚ
ا÷زائ- - -ر ه- - -ات ÚاŸؤوسسسس - -تÚ
اŸال- -ي- -ت Úوآاف -اق ت -ط -وي -ره -ا.
وأاع -رب غ -ا Âوا◊م -ي -دي ع-ن
ارتياحهما ÷ودة العÓقات ومسستواها اŸرضسي مع
ا÷زائ -ر واسس -ت -ع -داده -م -ا Ÿراف-ق-ت-ه-ا ‘ ﬂت-ل-ف

برا›ها اŸتعلقة باإلصسÓحات
القتصسادية .و–ادث راوية من
ج -ه -ة أاخ -رى م -ع األم Úال -ع -ام
ل–اد غ - - - - - - - - -رف دول ›لسس
التعاون اÿليجي عبد الرحيم
نقي الذي تبادل معه وجهات
النظر حول إامكانيات التعاون
ب Úهيئته والهيئات ا÷زائرية
اŸع- - -ن - -ي - -ة .وأاج - -رى ال - -وزي - -ر
ﬁادثات مع مسستشسارة رئيسس
ال-ب-نك اإلسسÓ-م-ي ل-ل-ت-نمية هند
سس- - -ن - -دي ال - -ت - -ي أاع - -ربت ع - -ن
السس -ت -ع -داد ال -ت -ام ل -ه-ي-ئ-ت-ه-ا Ÿراف-ق-ة ا÷زائ-ر ‘
اŸسساعدة التقنية ‘ ›ال التكنولوجيا والبحث.

‘ ›ال ألسسياحة وألصسناعة ألتقليدية

مرموري يؤوكد على إالزامية الرقي بالتعاون ب Úا÷زائر وفلسسطÚ
أاكد وزير السسياحة والصسناعة التقليدية حسسن
م- -رم- -وري ،أامسس ،ل- -دى اسس- -ت -ق -ب -ال -ه لسس -ف Òدول -ة
فلسسط Úبا÷زائر ،لؤوي ﬁمود طه عيسسى ،على
إال- -زام- -ي- -ة ال -رق -ي ب -ال -ت -ع -اون ‘ ›ال السس -ي -اح -ة
والصس -ن -اع -ة ال -ت -ق -ل-ي-دي-ة ب Úال-ب-ل-دي-ن ،ووضس-ع ك-ل
اإلمكانيات والوسسائل الÓزمة إل‚احه ،حسسب ما
أافاد به بيان لوزارة السسياحة والصسناعات التقليدية.
وأاوضسح ذات اŸصسدر أان مرموري أاكد ‘ لقائه
ب -السس -ف Òال -ف-لسس-ط-ي-ن-ي ع-ل-ى ضس-رورة «وضس-ع إاط-ار
ق -ان -و Êل -ل -ت -ع -اون ‘ ه -ذا اÛال وتشس-ك-ي-ل ÷ن-ة
مصس-غ-رة م-ك-ل-ف-ة ب-دراسس-ة إام-ك-ان-ي-ة إاع-داد مشس-روع
اتفاقية تعاون ب Úالبلدين ‘ اÛال خاصسة ما
تعلق بالتكوين» و‘ هذا اÿصسوصس Œدر اإلشسارة

إا ¤أان- -ه ي- -ت- -م ت- -خصس -يصس م -ن -ح
لصس -ال -ح ال-ط-ل-ب-ة ال-ف-لسس-ط-ي-ن-يÚ
Ãؤوسسسسات التكوين التي توجد
–ت وصساية الوزارة اŸذكورة.
ك- -م- -ا أاك- -د ال- -وزي- -ر ع -ل -ى دع -م
ا÷زائ-ر ل-ل-م-قÎح ال-ف-لسس-ط-ي-ني
الذي ” طرحه خÓل أاشسغال
الدورة  10لقمة وزراء السسياحة
Ÿنظمة التعاون اإلسسÓمي التي
ان-ع-ق-دت ب-ع-اصس-م-ة البنغÓديشس
دكا واŸتمثل ‘ اختيار القدسس
عاصسمة السسياحة الشسبانية لسسنة
 ،2018كما أاغتنم الوزير هذه السسانحة لتقد Ëدعوة

البلدين الشسقيق.Ú

للجانب الفلسسطيني للمشساركة
‘ الصس -ال -ون ال-دو‹ ل-لسس-ي-اح-ة
واألسس- -ف -ار اŸزم -ع ت -ن -ظ -ي -م -ه
خ Ó-ل شس -ه -ر سس -ب-ت-م ÈاŸق-ب-ل
ب -ا÷زائ-ر ‘ ط-ب-ع-ت-ه ال-ت-اسس-ع-ة
عشس - -ر ( .)19و ك- - - -ان السس - - -فÒ
الفلسسطيني قد ع Èعن امتنانه
وشسكره للجزائر شسعبا وحكومة
ع -ل -ى دع-م-ه-ا ال-دائ-م ل-ل-قضس-ي-ة
ال- -ف- -لسس- -ط- -ي- -ن- -ي- -ة خ- -اصس- -ة ‘
الظروف الراهنة ،مشسيدا بعمق
العÓقات التاريخية التي Œمع

لدوية با÷زأئر
حول أفق تطويرها وتوف Òأ أ

حسسبÓوي يسستقبل وفدا من ﬂابر تبوك
اسستقبل وزير الصسحة والسسكان وإاصسÓح اŸسستشسفيات ،الÈوفيسسور ﬂتار حسسبÓوي ،أامسس ،با÷زائر العاصسمة،
وفدا من ﬂابر تبوك يقوده اŸدير التنفيذي ،جورج دي فوسس ،حسسبما جاء ‘ بيان للوزارة .وأاوضسح ذات اŸصسدر أان
«الطرف Úتباحثا خÓل هذه اÙادثات حول أافق تطوير ﬂابر تبوك با÷زائر من ناحية توف Òاألدوية با÷زائر
إاضسافة إا ¤الشسراكة الصسناعية» .و‘ هذا الصسدد قدم ‡ثلو «تبوك» ،حسسب البيان ،عرضسا حول مشسروعهم الثاÊ
اÿاصس باإلنتاج ‘ ا÷زائر والذي يخصس فئة السسيفالوسسبورينات (مضساد حيوي).

ﬁافظ بنك ا÷زائر يتحادث مع دومينيك دو فيلبان
اسستقبل ﬁافظ بنك ا÷زائر ﬁمد لوكال،
أامسس ،ب -ا÷زائ -ر ،دوم -ي -ن -يك دو ف -ي -ل -ب -ان ،رئ -يسس
ال -وزراء ال -ف -رنسس -ي السس -اب -ق حسسب م-ا أاف-اده ب-ي-ان
صس -ادر ع -ن ب -نك ا÷زائ -ر .وت -ن-اول ال-ل-ق-اء ،حسسب
نفسس اŸصسدر ،الرهانات والتحديات القتصسادية
واŸالية ‘ السسياق القتصسادي واŸا‹ العاŸي
بعد األزمة ،والذي ل يزال هشًسا .وشسكل اللقاء
أايضس -ا م -ن -اسس -ب -ة Ùاف -ظ ب -نك ا÷زائ -ر ل -ع -رضس
وضسعية وآافاق القتصساد ا÷زائري «والتي تأاثرت

ب -الن -ه -ي -ار اŸسس -ت -م -ر ألسس -ع -ار ال -ن -ف-ط واع-ت-م-اد
سسياسسات وإاصسÓحات بغرضس التنويع ‘ القتصساد
وإارسساء ‰و اقتصسادي قوي وشسامل ،كما ” تسسليط
الضس -وء ع -ل -ى اإلصس Ó-ح -ات ال -رئ -يسس-ي-ة ‘ اÛال
ال -ن -ق -دي واŸا‹» .م -ن ج -ه-ت-ه ،أاشس-اد دو ف-ي-ل-ب-ان،
حسسب ن- -فسس اŸصس- -در« ،ب- -اإلم- -ك- -ان -ات اŸت -اح -ة
للجزائر لتنفيذ برنامج اإلصسÓحات الطموح ،وكذا
فرصس تعزيز التعاون والشسراكة ب Úالبلدين ‘ كافة
›الت التنمية القتصسادية واŸالية» وفق البيان.

اŸوافقة على تعيÚ
سسف Òجديد للجزائر
بإامارة موناكو
أاع- -طت سس- -ل- -ط- -ات إام- -ارة م- -ون- -اك -و
موافقتها على تعي Úعبد القادر مسسدوة
سسفÒا مفوضسا فوق العادة للجمهورية
ا÷زائ-ري-ة ال-دÁق-راط-ي-ة الشس-ع-بية لدى
إام -ارة م -ون -اك-و م-ع اإلق-ام-ة ‘ ب-اريسس،
حسس -ب -م -ا ج -اء أامسس ال -ث Ó-ث -اء ‘ ب -ي-ان
لوزارة الشسؤوون اÿارجية.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لسسبا ‘ Êزيارة للجزأئر مطلع أفريل ألدأخل
لول أ إ
قال إأن ألوزير أ أ

بن مرادي يسستقبل سسف Òإاسسبانيا با÷زائر

أسس -ت -ق -ب -ل وزي -ر أل -ت -ج-ارة
ﬁم- - - -د ب - - -ن م - - -رأدي ،أمسش،
سسف Òإأسسبانيا سسانتياغو كابانا
أنسس- -وري- -ن- -ا أل -ذي أع -ل -ن ع -ن
أل- -زي- -ارة أŸرت- -ق -ب -ة ل -ل -وزي -ر
لسس- - -ب- - -ا Êم - -اري - -ان - -و
لول أ إ
أ أ
رأخ - -وي رف - -ق- -ة وف- -د وزأري
هام مطلع شسهر أفريل أŸقبل
حسسب م - - - -ا ج - - - -اء ‘ ب- - - -ي- - - -ان
للوزأرة.
و–دث السس - -ف Òخ Ó- -ل ه- -ذا
ال-ل-ق-اء ع-ل-ى ال-عÓ-ق-ات السسياسسية
والقتصسادية التي Œمع البلدين
وخاصسة حجم التبادل التجاري بينهما الذي بلغ 10
مÓي Òدولر سسنة  ،2017موؤكدا عزم بÓده على
رغبتها ‘ «تطوير البنية السستثمارية ‘ ا÷زائر
خاصسة بعد الزيارة اŸرتقبة للوزير األول اإلسسباÊ
رفقة وفد وزاري هام مطلع شسهر أافريل اŸقبل».
وم -ن ج -ه -ت -ه رك -ز وزي -ر ال -ت -ج-ارة ع-ل-ى ال-عÓ-ق-ات
«ال -ط -ي -ب -ة» ال -ت-ي Œم-ع ال-ب-ل-دي-ن خ-اصس-ة ‘ الشس-ق
القتصسادي ونقاط اللتقاء التي تصسب ‘ مصسلحة
ال- -ط- -رف« Úب- -ن- -اء ع- -ل -ى ال -ع -دي -د م -ن الشس -راك -ات
السستثمارية الناجعة» أاضساف البيان.
ك -م -ا أاب -رز ب -ن م -رادي اÿط-وات اŸه-م-ة ال-ت-ي
ت-خ-ط-وه-ا ا÷زائ-ر ل-ل-رق-ي ب-اق-تصس-اده-ا وح-م-اي-ت-ه
وتنويعه متحدثا عن اإلمكانات والتسسهيÓت التي
ت-ق-دم-ه-ا ال-دول-ة ل-ل-مسس-ت-ث-مرين .واختتم بن مرادي
اللقاء باسستعداد دائرته الوزارية ıتلف أاشسكال
التعاون Ÿا فيه صسالح لقتصساد البلدين.

...و يسستقبل سسف Òبريطانيا
اسستقبل وزير التجارة بن مرادي ،أامسس ،سسفÒ
بريطانيا باري روبرت الذي بحث معه سسبل التعاون

الق -تصس-ادي والشس-راك-ة وك-ذا
سس -ب-ل ت-ع-زي-زه-م-ا ،حسسب م-ا
جاء ‘ بيان للوزارة .وأاوضسح
ذات ال - -ب - -ي- -ان أان ال- -ط- -رفÚ
تطرقا خÓل هذا القاء إا¤
ال-عÓ-ق-ات ال-ث-ن-ائ-ية اŸمتازة
ال -ت -ي Œم -ع ال -ب -ل -دي-ن ح-يث
أاعرب بن مرادي عن ترحيبه
ب - -الشس- -رك- -ات الÈي- -ط- -ان- -ي- -ة
ب- -ا÷زائ- -ر لÓ- -سس -ت -ث -م -ار ‘
ج- -م- -ي- -ع اŸي- -ادي- -ن ،داع- -ي- -ا
الشس- - - - - -ريك الÈي - - - - -ط - - - - -اÊ
ل -ل -مسس -اه -م -ة ‘ رف -ع حصس -ة
الصسادرات ا÷زائرية خارج اÙروقات وخاصسة
اŸنتوجات الغذائية والفÓحية وكذا السستفادة من
اÈÿة الÈيطانية ‘ ميدان التصسدير.
كما دعا الوزير إا ¤فتح اŸزيد من الشسراكات
ل -دع -م ال -ن -م -و الق -تصس -ادي ‘ ظ -ل اسسÎات -ي -ج -ي-ة
ا◊ك -وم -ة ‘ ضس -ب -ط ت -وازن-ات الق-تصس-اد ال-وط-ن-ي
وا◊ف -اظ ع -ل -ى اح -ت -ي -اط-ي الصس-رف وك-ذا ال-رق-ي
ب -ال-ت-ج-ارة ا÷زائ-ري-ة إا ¤األسس-واق ال-ع-اŸي-ة .وم-ن
جهته ،يضسيف البيان اأكد السسف ÒالÈيطا Êعلى
ال -ع Ó-ق -ات ال -ت -ي ت -رب -ط ال -ب -ل -دي-ن ،مشسÒا إا ¤أان
اŸم -ل -ك -ة اŸت -ح -دة تسس -ع -ى ل -ت -وسس -ي -ع ال -ع Ó-ق-ات
القتصسادية مع ا÷زائر ودعم التعاون والشسراكة ‘
ظل اهتمام شسركات بÓده بولوج السسوق ا÷زائرية
ورغبة رجال األعمال الÈيطاني ‘ Úالسستثمار ‘
ا÷زائ -ر ل سس-ي-م-ا ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات
ا◊ديثة.
كما نوه السسف ÒالÈيطا Êباإلمكانيات الكبÒة
التي يحوزها البلدان لتعزيز تعاونهما القتصسادي
وال- -ف- -رصس اŸت- -اح- -ة أام -ام الشس -رك -ات ا÷زائ -ري -ة
والÈي- -ط- -ان -ي -ة ÿل -ق شس -راك -ات ‘ ع -دة ›الت،
حسسب ذات اŸصسدر.

يوسسفي يسستقبل وفدا من البنك الدو‹
اسستقبل وزير الصسناعة و اŸناجم ،يوسسف يوسسفي،
أامسس ال -ث Ó-ث -اء ،ب -ا÷زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة ،وف-دا م-ن ال-ب-نك
الدو‹ يÎأاسسه نائب رئيسس اŸؤوسسسسة Ÿنطقة الشسرق
األوسسط وإافريقيا الشسمالية ،حافز غا ،Âحسسب ما جاء
‘ بيان للوزارة .وتطرق يوسسفي و‡ثل البنك الدو‹،
خÓل هذا اللقاء ،إا ¤التعاون ب Úا÷زائر واŸؤوسسسسة
اŸالية العاŸية خاصسة ‘ قطاع الصسناعة .كما قيم
الطرفان برامج التعاون ا÷ارية ما ب Úوزارة الصسناعة
واŸناجم والبنك الدو‹ وسسبل تعزيزها خÓل السسنوات
القادمة ‘ .هذا السسياق ،ذكر يوسسفي بعضس اÛالت
التي يسستدعي قطاعه التعاون مع البنك الدو‹ مثل
رقمنة اإلدارة تكوين القدرات واللذان سسيسساهمان ‘
تسس- -ري- -ع مسس- -ار ت- -ن- -وي -ع الق -تصس -اد ا÷زائ -ري وك -ذلك
صسادراتها.
م -ن ج -ه -ت -ه ،أاب -دى غ -ا Âاسس -ت -ع -داد ال -ب-نك ال-دو‹
Ÿسساندة ا÷زائر خÓل مسسارها نحو تنويع اقتصسادها
وكذلك مرافقتها ‘ ا÷هود اŸبذولة لتطوير التصسدير.
واع- -ت‡ Èث- -ل ال- -ب- -نك ال- -دو‹ أان ان- -خ- -ف- -اضس أاسس -ع -ار
اÙروقات ‘ األسسواق العاŸية فرصسة للجزائر نظرا
Óمكانيات الكبÒة التي “تلكها ‘ ﬂتلف القطاعات
لإ
لتسسريع مسسارها نحو تنويع اقتصسادها.

...ويسستقبل السسف Òالسسعودي
اسستقبل وزير الصسناعة واŸناجم يوسسف يوسسفي،
أامسس ،سسف ÒاŸملكة العربية السسعودية ،سسامي بن عبد
ال -ل -ه الصس -ال -ح ،ح -يث ت -ط -رق م -ع -ه إا ¤آاف -اق ال -ت -ع -اون
القتصسادي والصسناعي ب Úالبلدين حسسب ما جاء ‘
بيان للوزارة .كما اسستعرضس الطرفان ﬂتلف ›الت
التعاون والشسراكة ب Úا÷زائر والسسعودية وكذلك سسبل
تطويرها وفق ذات البيان .وأاكد السسف Òالسسعودي ‘
ه - -ذا اÿصس - -وصس رغ- -ب- -ة بÓ- -ده ‘ إاق- -ام- -ة شس- -راك- -ات
اسس -ت -ث -م -اري -ة اسسÎات -ي -ج -ي -ة م -ع ا÷زائ -ر ب -ه -دف دف-ع
العÓقات القتصسادية وترقيتها إا ¤مسستوى العÓقات
السسياسسية ب Úالبلدين .ومن جانبه أابرز يوسسفي اسستعداد
ا÷زائ -ر ل -ل -ت -ع -اون م -ع السس-ع-ودي-ة ‘ ج-م-ي-ع اÛالت
القتصسادية لسسيما الصسناعية منها والتي سسجلت خÓل
السس -ن -وات ت -ق -دم -ا م -ع -تÈا .ك -م-ا ت-ط-رق ال-ط-رف-ان إا¤
التحضسÒات ا÷ارية لعقد اللجنة اŸشسÎكة ا÷زائرية
 السس -ع -ودي -ة اŸق -ررة ي -وم -ي  17و 18أاف-ري-ل اŸق-بلب -ال -ري -اضس وال -ت -ي سس -يÎأاسس -ه -ا ع-ن ا÷انب ا÷زائ-ري
يوسسفي.

...ويتحادث مع دومينيك دو فيلبان عن
الشسراكة الصسناعية ا÷زائرية ـ الفرنسسية
–ادث وزي-ر الصس-ن-اع-ة واŸن-اج-م ي-وسس-ف ي-وسس-ف-ي،
أامسس ،با÷زائر العاصسمة ،مع رئيسس الوزراء الفرنسسي
السس -اب -ق ،دوم-ي-ن-يك دو ف-ي-ل-ب-ان ،ح-ول ت-ط-ور الق-تصس-اد
ا÷زائ -ري والشس -راك-ة ا÷زائ-ري-ة ال-ف-رنسس-ي-ة خ-اصس-ة ‘
القطاع الصسناعي ،حسسبما أافاده بيان للوزارة .و‘ هذا
الصسدد أاشسار يوسسفي إا ¤إا‚ازات القطاع الذي يشسهد،
حسسبه« ،وتÒة ‰و ثابتة ‘ السسنوات األخÒة» .كما
ناقشس الطرفان آافاق التنمية ‘ ›ال الصسناعة مع
الشسركات الفرنسسية خاصسة ‘ ›ال الصسناعات الغذائية
واŸيكانيكية والفولذية وكذا األدوية .وقال يوسسفي ‘
خ- -ت- -ام ا÷لسس- -ة إان «ف- -رصس ت- -ط- -وي -ر ه -ذه الشس -راك -ات
موجودة ،و–دثنا عن إامكانية اتخاذ إاجراءات لتعزيز
هذه الشسراكات ب Úرجال أاعمال البلدين» .من جانبه
ات-خ-ذه-ا ك-ل م-ن
رحب دي ف -ي -ل -ب -ان ب -اŸب-ادرات
ا÷انب ا÷زائري والفرنسسي ،والتي من شسأانها «تعزيز
العÓقات القتصسادية ب Úالبلدين ،وهذا على مسستوى
اŸؤوسسسس -ات ال -ك -بÒة وأايضس -ا ع-ل-ى مسس-ت-وى اŸؤوسسسس-ات
الصسغÒة واŸتوسسطة ‘ ح Úأانه ” الÎكيز أايضسا على
جانب التكوين.
وق -ال دو ف -ي -ل -ب -ان« :أاع -ت -ق-د أان ه-ن-اك ال-ي-وم روحً-ا
جديدة من شسأانها خدمة العÓقات ب Úبلدينا والتي
يجب تشسجيعها».
كما أاشسار رئيسس الوزراء الفرنسسي السسابق ،حسسب
نفسس البيان ،إا ¤إارادة الطرف ‘ Úا◊رصس على تلبية
احتياجات اقتصساد البلدين وكذا الفاعل ÚالقتصساديÚ
ا÷زائري Úوالفرنسسي ،Úوهذا من خÓل تعزيز «كل ما
Áكن أان يسساعد ‘ تطوير هذه الثقة الÓزمة».

حوأ‹  950طن من ألسسمنت ألرمادي عن طريق ألÈ

ا÷زائر تقوم بأاول عملية تصسدير نحو النيجر

رحب وزير الصسناعة و اŸناجم ,يوسسف يوسسفي
باأول عملية تصسدير السسمنت نحو النيجر التي قام بها
مصسنع السسمنت باأولف (اأدرار),حسسب بيان للوزارة .و
قام هذا اŸصسنع الذي ينتمي ا ¤اÛمع اÿاصس
«ال -ه -ام-ل» ب-تصس-دي-ر ح-وا‹  950ط- -ن م -ن السس -م -نت
الرمادي عن طريق ال ,Èيضسيف اŸصسدر .و اأكد ذات
اŸصس -در اأن ع -م -ل -ي -ات ال -تصس -دي-ر ل-ه-ذه الشس-رك-ة ال-ت-ي
شسرعت ‘ النتاج سسنة  2017سستتواصسل بشسكل منتظم
‘ اŸسستقبل و بكميات اأك .Èو يرتقب هذا اŸصسنع
الذي تقدر طاقته النتاجية ب  1 , 5مليون طن سسنويا
توجيه جزء كب Òمن انتاجه نحو التصسدير لبلوغ مليون

( )1طن سسنويا ‘ اŸسستقبل القريب .و يضسيف البيان
اأنه «بعمليات التصسدير هذه ,فاإن ا÷زائر قد انتقلت
من مسستورد كب ÒلÓإسسمنت ا ¤بلد يصسدره و ذلك
ب- -فضس- -ل السس -ي -اسس -ة اŸسس -ط -رة م -ن ط -رف السس -ل -ط -ات
العمومية و التي سسمحت بÈوز صسناعة اسسمنت حقيقية
باإنتاج يزيد عن  25مليون طن سسنويا».و هذا النتاج
م -دع-و لÓ-رت-ف-اع اأك Ìل-ب-ل-وغ  40ط -ن سس -ن-وي-ا ‘ اف-اق
 ,2040يضسيف البيان .و ‘ هذا الشساأن ,جدد الوزير
اسس -ت -ع -داده Ÿسس-اع-دة و م-راف-ق-ة اŸت-ع-ام-ل ‘ Úه-ذا
اÛال بغرضس النجاح ‘ رفع –دي التصسدير ,حسسب
نفسس اŸصسدر

»æWh

الربعاء  28مارسس  2018م
الموافق لـ  10رجب  1439هـ

افتتح صسألون ا◊ج والعمرة رفقة كعوان وحسسبلوي ولهبÒي :

عيسصى :كوطة إ◊ج لن ترفع حفأظأ على إÿدمأت إ÷يدة
^ ’ خوف على مرجعية حجأجنأ الدينية الوطنية من اŸذهب السسعودي
^ رفع عدد أاعضسأء الفرق الطبيــــة لتعزيز السســـــلمة الصسحية للحجأج

’وقأف ﬁمد
أاكد وزير الشسؤوون الدينية وا أ
عيسسى،أامسس ،أان ا÷زائر لن تطألب برفع حصستهأ
‘ ا◊ج واŸقدرة بـ  36أالف حأج بسسبب رغبة
اŸم -ل -ك-ة ال-ع-رب-ي-ة السس-ع-ودي-ة ‘ ت-ق-د Ëخ-دم-أت
جيدة خأصسة على مسستوى مشسعر منى» ،مؤوكدا ‘
سسيأق آاخر عدم اÿوف على اŸرجعية الديني
الوطنية ة ◊جأجنأ اŸتمسسكÃ Úذهب معتدل.

جÓل بوطي
اعت Èعيسسى أان رفع عدد ا◊جاج ا÷زائري Úسسيتم
‘ ح -ال م -ا ف -ت -حت اŸم-ل-ك-ة ال-ع-رب-ي-ة السس-ع-ودي-ة ب-واب-ة
اŸراج- -ع- -ة أاو إاذا ام- -ت- -ن- -عت إاح -دى ال -دول ع -ن إارسس -ال
مواطنيها للحج فسستوزع حصستها على باقي الدول ،قائÓ
أان «–سس Úالتكفل با◊جاج دفع الوزارة لرفع عدد
البعثة الطبية ا÷زائرية اŸرافقة للحجاج ا÷زائريÚ
هذا اŸوسسم.
وذكر ﬁمد عيسسى خÓل ندوة صسحفية عقدها على
ه- - -امشس إاف- - -ت- - -ت- - -اح صس- - -ال- - -ون ا◊ج وال- - -ع- - -م - -رة ب - -قصس - -ر
اŸعارضس بالعاصسمة،أامسس ،أانه تقرر هذا اŸوسسم رفع عدد
أافراد البعثة الطبية الذي جاء بناء على طلب من اŸملكة
ال -ع -رب -ي -ة السس -ع -ودي -ة Ÿراف -ق -ة أاك Èل -ل -ح -ج -اج خ Ó-ل أاداء
اŸن- -اسسك» ،مÈزا أان -ه وب -ن -اء ع -ل -ى اج -ت -م -اع ›لسس وزراء
مشسÎك ” اŸواف -ق -ة ع -ل -ى رف -ع حصس -ة ال -ب -ع -ث -ة ال -ط -ب -ي -ة
وتعزيزها بأاخصسائي ‘ Úاألمراضس اŸعدية والوبائية لتعزيز
ج -انب السس Ó-م -ة الصس -ح-ي-ة لضس-ي-وف ال-رح-م-ن ‘ ،ح Úأاك-د
اإلبقاء على عدد بعثة ا◊ماية اŸدنية هذه السسنة».
بخصسوصس تكلفة ا◊ج ‘ ا÷زائر قال وزير الشسؤوون
الدينية أانها أاخفضس بكث Òمن الدول اÛاورة  ،مشسÒا
أاّن التكلفة اŸقدرة ب 525أالف دينار تسسلم للحاج منها
 541أاورو  ،ف -تصس -ب -ح ال -ت-ك-ل-ف-ة تسس-اوي  333أال-ف دي-نار
جزائري ويسستفيد فيها ا◊اج من اÿدمات الصسحية
›انا واŸرافقة وكذلك تخفيضس ‘ اÿطوط ا÷وية.
و‘ إاط - -ار –سس Úاÿدم - -ات أاك - -د أان السس - -ل - -ط - -ات
اŸعنية أامرت الوفد بتنقي الفنادق القريبة وغ Òباهظة
الثمن ،مشسÒا إا ¤أان  44وكالة سسياحية خاصسة وكالتÚ
عموميت Úتسسهران على خدمة ا◊جاج وسسÎفع حصسة
ك -ل وك -ال -ة ت-ق-دم خ-دم-ات ج-ي-دة ل-ل-ح-ج-اج ا÷زائ-ري،Ú
مشسÒا إا‹ أان ج - -م - -ي - -ع ا◊ج - -اج سس - -ج- -ل- -وا ‘ اŸسس- -ار
اللكÎو Êالذي يسستكمل بصسفة تامة ‘ أاواخر شسهر
شسعبان القادم .

و ‘ سس -ؤوال ح -ول ال -زي -ادات ال -ت -ي ف -رضس -ت-ه-ا ب-عضس
وكالت السسفر على ا◊جاج ،أاوضسح عيسسى بأان اŸبلغ
ال -ذي ي -دف -ع -ه ا◊اج ل-ل-وك-ال-ة مشس-روع ،ول-ك-ن بشس-رط أان
يÎاف -ق م -ع خ -دم -ات ح -ق -ي -ق -ي -ة ت -ت -ن -اسسب م -ع اŸب-ال-غ
اŸضس -اف -ة ،سس -واء ب -خ -دم-ات بسس-ي-ط-ة ،أاو نصس-ف رف-اه أاو
الرفاه ،معلنا بأان مصسا◊ه تعمل على اسستحداث عقد
ب Úالوكالة وا◊اج يوضّسح كّل دينار أاين يذهب ،حتى
يتسسن للحاج متابعة الوكالة لحقا ‘ حال ما إاذا أاخلت
بالتزاماتها معه.
من جهة أاخرى أاكد الوزير بأان تأاشسÒات اÛاملة
ألداء مناسسك ا◊ج “نحها السسفارة السسعودية بطريقة
سسيادية ،مÈزا بأان اŸسستفيدين منها سسيسستفيدون من
خدمات البعثة ،على أان يدفعوا حقوق ا◊ج ع Èالبنك.
و‘ رده ع - -ل - -ى سس- -ؤوال ح- -ول ت- -أاث Òب- -عضس اŸذاهب
الدينية على فكر حجاجانا أاثناء أاداء مناسسكهم انتقد
عيسسى بشسدة األطراف التي تفتح هذا اŸلف خÓل كل
موسسم حج ،حيث أاكد أان ا÷زائر لديها الثقة كاملة ‘
السس -ل -ط -ات السس -ع -ودي-ة ال-ت-ي تسس-ه-ر ع-ل-ى راح-ة ا◊ج-اج
وحمايتهم من كل األخطار Ãا فيها الفكرية ،معÈا عن
رضساه على مسستوى اŸرافقة التي تقدمها السسعودية لكل
ا◊ج -اج خ -اصس -ة ا÷زائ -ري Úال -ذي-ن ي-ح-ظ-ون ب-اه-ت-م-ام
خ -اصس ،ق -ائ  Ó-أان -ه ل خ -وف ع-ل-ى م-رج-ع-ي-ات ال-وط-ن-ي-ة
ال -دي -ن -ي -ة م -ن اŸذاهب اŸوج -ودة ‘ السس -ع -ودي-ة ول-ك-ن
اÿوف من اŸذاهب التي تدعو إا ¤التطرف واÿروج

عن اŸلة «.
وأافاد عيسسى أان «سسلطة إاخراج أاي فئة من الدين ل
Áلكها أاي أاحد ما عدا اÿالق سسبحانه وتعا ، »¤مÈزا
أانه «ل يوجد أاي مشسكل مع اŸذهب السسائد ‘ اŸملكة
العربية السسعودية غ Òأان الشسحن الطائفي الذي اتخذته
بعضس األطراف هو العدو ويجب البتعاد عنه» .
و‘ هذا السسياق دعا وزير الشسؤوون الدينية واألوقاف
رجال الدين والعلم والثقافة إا« ¤التجند Ùاربة ما
وصسفه بـ الطائفية والشسحن الطائفي» ،مÈزا أانها «العدو
الوحيد للمذهب الديني القائم ‘ ا÷زائر»،قائ Óأان
«م- -ذهب ا◊اج ا÷زائ- -ري ه- -و م- -ذهب ه -ي -ئ -ة اإلف -ت -اء
◊مايتهم من التطرف الفكري «.
وأاوضس - -ح ال - -وزي - -ر أان ا÷زائ - -ري Úي- -ؤودون ا◊ج ‘
السسعودية منذ عشسرات السسن ⁄ Úيكن لهم مشسكل مع
اŸفكر الوهابي على ح تعبÒه»  ،مÈزا أان «اŸشسكل ليسس
‘ هذا اإلŒاه بل ‘ الشسحن الطائفي الذي يتهم اآلخر
انه خارج عن الدين فهذا غ Òمقبول.
أانا فيما يتعلق با◊جاج اŸتحصسل Úعلى تأاشسÒات
جب عليهم
اÛاملة ألداء مناسسك ا◊ج ،فأاكد أانه يتو ّ
دفع حقوق ا◊ج ‘ البنك ،مشسÒا إا ¤أاّن تأاشسÒات
اÛاملة “نحها السسفارة السسعودية بطريقة سسيادية و
من يتحصسل على تأاشسÒة اÛاملة يتوجب عليه دفع
حقوق ا◊ج ‘ البنك ،مؤوكدا أانّ من يتحصسل على
تأاشسÒة اÛاملة يسستفيد من خدمات البعثة.

إلتظأهرة فرصصة إلنشصأء مؤوسصسصأت مصصغرة وﬁأربة إلبطألة
بلوغ  23أإلف مؤوسصسصة و  400أإلف تنصصيب كÓسصيكي خÓل سصنة 2018

أاك-د وزي-ر ال-ع-مل والتشسغيل
والضس- -م- -أن ا’ج- -ت -م -أع -ي ،م -راد
زم - - -أ‹ ،خ - - -لل اخ - - -ت- - -ت- - -أم- - -ه
ال- -ط- -ب -ع -ة السس -أب -ع -ة ل -لصس -أل -ون
الوطني للتشسغيل «سسلم »2018
أان اŸبأدرة كأنت نأجحة بألنظر
إا ¤اŸشس -أرك-ة ال-ف-ع-أل-ة ل-لشس-ب-أب
م - - - -ن  48و’ي - - -ة وا÷أل- - -ي- - -ة
ا÷زائرية التي خلقت منأصسب
شس- -غ- -ل ل- -ل- -ك- -ث Òم -ن ال -ب -ط -ألÚ
’ضس-أف-ة إا ¤ل-تشس-ج-يع الشسبأب
ب-أ إ
على إانشسأء مؤوسسسسأت مصسغرة من
خ -لل إاضس -ف-أء اŸزي-د م-ن ال-ف-ع-أل-ي-ة ع-ل-ى أاج-ه-زة
دعم اŸؤوسسسسأت ومرافقة حأملي اŸشسأريع لبلوغ
 23أال -ف م-ؤوسسسس-ة مصس-غ-رة خ-لل  2018و–قيق
 400أالف تنصسيب كلسسيكي ‘ سسوق العمل.

بشسار ،علما أان مسسابقة العام اŸاضسي كانت حول
الشسهيد العقيد لطفي .
و لدى زيارة اŸعرضس التاريخي اŸقام بهذه
اŸناسسبة أاوضسح الوزير أان إاحياء ذكرى اسستشسهاد
البطل العقيد لطفي و مسساعدة الرائد فراج قائÓ
إان ل -ه -ا خصس -وصس -ي-ة ت-ت-م-ث-ل ‘ ت-زام-ن-ه-ا واح-ت-ف-ال
ا÷زائ -ر ب -ع -ي -د ال -نصس-ر وال-ت-ي أاك-د بشس-أان-ه-ا رئ-يسس
ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة حسسب الوزير-
أانها مناسسبة للتمسسك والوفاء باŸبادئ وقيم ثورة
نوفم ÈاÛيدة والسس Òعلى النهج الذي سسطره
الشسهداء واÛاهدون ÷عل ا÷زائر قوية وآامنة .
و‘ ن -فسس السس -ي -اق ” ت -ن -ظ -ي -م ح -ف -ل تسس -ل -ي -م
ميداليات على أاسسر العقيد لطفي ورفيقه ‘ الكفاح
الرائد فراج و تكر Ëرئيسس ا÷مهورية عبد
العزيز بوتفليقة .

من جهة أاخرى قام زيتو Êبتدشس Úمقر مديرية
الصسيد البحري و تسسمية ثانوية باŸنطقة الزرقاء
ب -اسس -م الشس -ه -ي -د» ي -ل-ف-وف ع-ب-د ال-ق-ادر» ،و ت-وزي-ع
ا÷وائز على الفائزين ‘ مسسابقة أاحسسن بحث
ح -ول مسسÒة ال -ب -ط -ل الشس -ه -ي -د ال-رائ-د ف-راج ال-ت-ي
ن-ظ-م-ت-ه-ا م-دي-ري-ة اÛاه-دي-ن ب-رع-اي-ة وا‹ ولية

بششار :دحمان جمال

جهاز التمه Úمع اŸعطيات التي يعرفها
عا ⁄الشسغل بصسفة عامة مع الخذ بعÚ
الع -ت -ب -ار ال -ت-ع-ديÓ-ت ال-ت-ي ط-رأات ع-ل-ى
القانون خÓل سسنوات  1990و  2000و
 ,»2014مشسÒا ا ¤ان الحكام السساسسية
اŸدرجة ‘ مشسروع هذا القانون تهدف
ا« ¤وضسع جهاز جديد لتوجيه اŸتمهنÚ
وذلك ب -اشس -راك ال -ه -ي -ئ-ات اŸسس-ت-خ-دم-ة
طوال اŸسسار التكويني».
ويرمي هذا اŸشسروع ايضسا ا« ¤وضسع
ج-ه-از م-ت-اب-ع-ة وت-ق-ي-يم تقني وبيداغوجي
خاصس بالتمه Úوتعميم ﬂططات التكوين على مسستوى
اŸؤوسسسس - -ة الق- -تصس- -ادي- -ة ,ا ¤ج- -انب ت- -ث- -م ÚاŸه- -ام
ال-ب-ي-داغ-وج-ي Ÿع-ل-م ال-ت-م-ه ,ÚعÓ-وة ع-ل-ى انشس-اء ب-نك
معطيات على مسستوى وزارة التكوين اŸهني يتضسمن

ال -ق -ائ -م -ة السس -م -ي -ة وال -ت -أاه-يÓ-ت
اŸه - -ن - -ي - -ة Ÿع - -ل - -م - -ي ال - -ت- -م- -هÚ
وا◊رف - - - -ي Úوك - - - -ذا ق - - - -ائ- - - -م- - - -ة
اŸسستخدم.»Ú
وي- -ؤوك- -د نصس اŸشس- -روع ايضس- -ا
حسسب ال-وزي-ر ع-ل-ى «ت-دع-ي-م م-هام
اŸفتشس Úالبيداغوجي ÚاŸكلفÚ
بالتكوين اŸهني عن طريق التمهÚ
و وضس- -ع تسس- -ه- -يÓ- -ت ‘ ت- -وظ- -ي -ف
اŸتمهن بعد تخرجه بالتنسسيق مع
الج -ه-زة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-تشس-غ-ي-ل وك-ذا
ت -وضس -ي -ح ح-ق-وق وال-ت-زام-ات الط-راف اŸع-ن-ي-ة Ãج-ال
التمه Úعلى غرار اŸسستخدم الذي يسستقبل اŸتمهن ‘
اطار التكوين التطبيقي واŸؤوسسسسة التي تسسهر على
التكوين النظري وكذا اŸتمهن نفسسه».

إلتمه« Úجهأز هأم» يسصأهم ‘ إإلدمأج إŸهني ومكأفحة إلبطألة

سس-ي-ت-م ت-ط-ب-ي-ق اج-راءات تسس-ه-ي-ل-ية جديدة متعلقة بحجز
مواعيد ا◊صسول على تأشسÒة فرنسسأ ع Èمركز «تي أال أاسس
ك -ون-ت-أكت» ب-وه-ران وذلك اع-ت-ب-أرا م-ن ال-راب-ع اب-ري-ل ال-ق-أدم،
حسسبمأ علم أامسس من القنصسلية العأمة لفرنسسأ ‘ وهران.
وسسيتم اعتبارا من  4أافريل القادم «إاخطار مقدم طلب ا◊صسول على
تأاشسÒة حول موعده عن طريق عنوان الÈيد اإللكÎو Êالذي اسستخدمه
أاثناء التسسجيل أاو عن طريق رسسالة قصسÒة على هاتفه النقال ولن يتم
تثبيت هذا اŸوعد إال بعد الدفع اŸسسبق لرسسوم اÿدمة» حسسبما ورد
‘ بيان للقنصسلية العامة لفرنسسا بوهران –صسلت «وأاج» على نسسخة
منه.
ويلزم على صساحب اŸوعد الدفع اŸسسبق لرسسوم اÿدمة اŸقدرة
بـ 3.600دج ‘ غضسون األيام الثÓثة التي تلي أاخذ اŸوعد .و‘ حالة

وقال اŸسسؤوول األول عن القطاع ‘ حفل اختتام
الطبعة السسابعة للصسالون الوطني للتشسغيل سسÓم 2018
وبحضسور وفد وزاري هام Ã ،ا فيهم وزير العدل وحافظ
األختام طيب لوح ووزير التجارة ﬁمد بن مرادي بقصسر
اŸعارضس الصسنوبر البحري ،أان الصسالون يعت Èفرصسة
ل -ت -ث -م Úج -ه -ود اŸق -اول Úالشس -ب -اب ال -ذي-ن حضس-رو م-ن
ﬂتلف ربوع الوطن من اجل عرضس منتوجاتهم وتبادل
اÈÿات وهو فضساء متميز للنقاشس اŸباشسر ولعرضس
ال-ت-ج-ارب والسس-ت-عÓ-م ح-ول ﬂت-ل-ف اآلل-ي-ات وال-قوانÚ
واŸناهج اŸتعلقة بإانشساء مؤوسسسسة مصسغرة «.
وأاوضس -ح م -راد زم -ا‹ أان الصس -ال -ون ي -ن -درج ‘ إاط -ار
ﬂط -ط ع -م -ل ا◊ك -وم -ة اŸن -ب -ث -ق م-ن ب-رن-ام-ج رئ-يسس
ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي يهدف إا ¤تطوير
ال-ب-ي-ئ-ة اŸق-اولت-ي-ة وم-واصس-ل-ة دع-م اسس-تثمارات الشسباب
التي تخلق الÌوة و–دث مناصسب شسغل ‘ إاطار الطبعة
السسابعة للصسالون الذي نظمت –ت شسعار «اŸؤوسسسسة
الناشسئة  :النجاح بالبتكار «مذكرا ‘ هذا اإلطار برسسالة
رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة Ãناسسبة إاحياء
ذكرى تأاسسيسس اإل–اد العام للعمال ا÷زائري Úوتأاميم
اÙروقات ‘  24فÈاير من السسنة ا÷ارية وهو يدخل
‘ إاط-ار ن-ف-وذ ال-دول-ة واسس-ت-ب-اق-ه-ا الق-تصس-ادي ال-وط-ن-ي
القائم على البحث والتطور .
وأاشس -ار وزي -ر ال -ع -م -ل إا ¤الÈن -ام -ج اÿاصس بÎق -ي -ة

دعت التلميذ إا ¤عدم ا’نسسيأق وراء إاشسأعأت التسسريب فرعون تؤوكد من بأتنة:
أاك - - - -دت وزي - - - -رة الÈي- - - -د
وا’تصس - - -أ’ت السس - - -ل - - -ك - - -ي - - -ة
وال-لسس-ل-ك-ية و التكنولوجيأت
و ال- - -رق- - -م- - -ن - -ة ،إاÁأن ه - -دى
فرعون ،إان دائرتهأ الوزارية
’ن ،ب -أي
 ⁄ت- -ق -م إا ¤غ -أي -ة ا آ
إاج -راءات ت -ق -ن -ي -ة احÎازي -ة
لتأم Úبكألوريأ  ،خصسوصسأ مأ
ي-ت-ع-ل-ق ب-أل-ت-ح-ك-م ‘ ال-ه-واتف
ال -ن -ق -أل -ة وب -عضس ال -ت -ق -ن -ي -أت
اŸسستخدمة عأدة ‘ الغشس.

باتنةŸ :وششي حمزة
وأاشسارت فرعون ‘ تصسريح ÷ريدة «الشسعب» ،خÓل
زيارة عمل وتفقد لقطاعها قادتها ،أامسس ،لولية باتنة،
بأان اهم شسيء ‘ امتحان البكالوريا هو التحضس Òا÷يد
لتÓميذ بعيدا عن الضسغط اŸتعلق بتسسريب األسسئلة او
الغشس ألن هذه ا◊الت ليسست كثÒة غ Òانها بفعل
وسسائل التواصسل الجتماعي تتسسبب ‘ إارباك التÓميذ
ونشسر «إاشساعات مغرضسة حول التشسويشس» داعية إا ¤عدم
التهويل بهذا اÿصسوصس كون الدولة ا÷زائرية سسخرت
إامكانيات ضسخمة إل‚اح ا◊دث الÎبوي الوطني الهام.
وأاوضسحت ‡ثلة ا◊كومة أانه على تÓميذ البكالوريا
التكيف مع التطورات اŸتسسارعة ‘ عا ⁄التكنولوجيا
واسستغÓل ا÷انب اإليجابي فيها ليتمكنوا من –قيق
النجاح والولوج للجامعة التي هي فضساء يحتاج للكث Òمن
ا÷هد والدراسسة.
وبخصسوصس مشساريع األلياف البصسرية فأاكدت الوزيرة
فرعون أانها تسس ‘ Òالطريق الصسحيح وتأامينها امر
ضسروري خصسصست له الدولة غÓف ما‹ ضسخم يفوق الـ1
مليار دج ،وهو اسستثمار ضسخم حسسبها يعكسس حرصس
الدولة ا÷زائرية على تطوير القطاع وعصسرنته لتحسسÚ
اÿدمات اŸقدمة للمواطن ،Úوأابرزت اŸتحدثة ذاتها

إجرإءإت جديدة متعلقة Ãوإعيد إ◊صصول على إلتأأشصÒة
العكسس يتم إالغاؤوه كما أاشس Òإاليه.
ويتم الدفع اŸسسبق لرسسوم اÿدمة على مسستوى مكتب «تي أال أاسس
كونتاكت» بوهران من األحد إا ¤اÿميسس من السساعة الثامنة صسباحا
إا ¤الرابعة مسساء وهو نفسس التوقيت بالنسسبة لولية عنابة.
أاما مكاتب ا÷زائر العاصسمة وأادرار فإان الدفع اŸسسبق لرسسوم
اÿدمة يتم يوم اÿميسس وفقا لذات اŸصسدر الذي أاضساف أانه «‘
إاطار التسسهيÓت ا÷ديدة سسيكون الدفع اŸسسبق قريبا على مسستوى
مكاتب بريد ا÷زائر».
«و‘ حالة عدم التقدم ‘ يوم اŸوعد الذي ” أاخذه وتأاكيده ل يتم

ال -تشس -غ -ي -ل واسس -ت -ح -داث م -ؤوسسسس-ات
مصس- -غ -رة ب -اŸن -اط -ق ا◊دودي -ة م -ع
توجيه إانشساء األنشسطة نحو التكفل
ب- -الح- -ت- -ي- -اج -ات اÙل -ي -ة وت -ث -مÚ
ثرواتها  ،مؤوكدا ‘ ذات السسياق عزم
ال -دول -ة ع -ل -ى ﬁارب -ة ال-ب-ط-ال-ة ع-ن
ط - -ري - -ق تشس- -ج- -ي- -ع الشس- -ب- -اب ع- -ل- -ى
السستثمار وخلق اŸؤوسسسسات مصسغرة
‘ ﬂتلف اÛالت وليسس بقرارات
إادارية  ،خاصسة وان ا÷زائر تعرف
اسستقرارا ‘ نسسبة البطالة .
وتضسمن حفل الختتام اإلمضساء
على العديد من التفاقيات على غرار اتفاقية إاطار بÚ
وزارة ال-ع-م-ل ووزارة ال-ع-دل ل-ت-ك-ث-ي-ف ا÷ه-ود Ÿسس-اع-دة
اÙبوسس ÚاŸفرج عنهم واÙبوسس ÚاŸسستفيدين من
نظام اإلفراج اŸشسروط لÓسستفادة من إاعادة اإلدماج
من خÓل الÈامج اŸسسÒة من طرف الهيئات و–ت
وصساية وزارة العمل .
‘ ح Úك -انت الت -ف -اق -ي -ة ال-ث-ان-ي-ة م-ن نصس-يب وزارة
الفÓحة والتنمية الريفية والصسيد البحري التي تهدف
إا ¤ترقية إاحداث مؤوسسسسات مصسغرة وتطويرها ‘ ›ال
اإلن -ت -اج ال -ف Ó-ح -ي وال -ت -ن -م -ي -ة ال -غ -اب-ي-ة وت-ث-م Úالسس-ل-ع
واÿدمات التي توفرها األنظمة البيئية الطبيعية وكذا
ت- -وق- -ي- -ع ات- -ف -اق -ي -ة ب Úال -وك -ال -ة ال -وط -ن -ي -ة ل -ل -تشس -غ -ي -ل
و›مع «  »global group algerieلوضسع آاليات بغرضس
السستجابة من طرف الوكالة لحتياجات اÛمع ‘
›ال اليد العاملة بحسسب العدد والنوعية خÓل سسنة
 2019/2018والتي سستسسمح بتوظيف  1000طالب عمل
ب -اإلضس -اف -ة إا ¤ت -وق -ي -ع اÛم-ع ات-ف-اق-ي-ة م-ع اŸؤوسسسس-ة
الكورية اŸتخصسصسة ‘ اŸرافقة واŸطابقة والتصسديق
خاصسة بقطاع غيار السسيارات من جهة و 14مؤوسسسسة
مصسغرة من جهة اخرى
ووقع خÓل حفل الختتام اتفاقيت Úرمزيت ÚبÚ
›م - -ع  global group algerieواŸؤوسسسس-ة ال-ك-وري-ة
وم -ؤوسسسس -ت ‘ Úك -ل م -ن وادي سس -وف وب -ات -ن-ة وات-ف-اق-ي-ة
شس -راك -ة ب Úم -ؤوسسسس -ات مصس -غ -رة مشس -ارك -ة ‘ الصس-ال-ون
ليختتم ا◊فل بتسسليم العديد من ا÷وائز Ãا فيها جائزة
وزير التشسغيل وجوائز ثÓث أاخرى للمؤوسسسسات الناشسئة ،
ج -ائ -زة اŸرأاة اŸق -اول -ة وج -ائ -زة اسس -ت -ح-داث م-ن-اصسب
شسغل وكذا جائزة التصسدير وجائزة العودة من اŸهجر
التي كانت من نصسيب ابن بجاية وجائزة البتكار و÷نة
التحكيم .

« ⁄نقم بأي إجرإءإت إحÎإزية لتأم Úبكألوريأ 2018

زيتو :Êإلتعأظ بتضصحيأت إلشصهدإء «وإجب وطني»

أاكد وزير التكوين والتعليم اŸهنيﬁ ,Úمد مبأركي،
أامسس ،ب-أ÷زائ-ر ال-ع-أصس-م-ة ,ان ال-ت-م-ه Úي-ع-د «ج-ه-أزا ه-أم-أ
وأاسسأسسيأ» ‘ اŸسسأهمة ‘ ا’دمأج اŸهني ومكأفحة البطألة.
وأاوضس -ح ال -وزي -ر ل -دى ع-رضس-ه مشس-روع ق-ان-ون ي-ح-دد
القواعد اŸطبقة ‘ ›ال التمه،ÚخÓل جلسسة علنية
باÛلسس الشسعبي الوطني ,ان هذا اŸشسروع يرمي ا¤
«تعزيز الهدف السسÎاتيجي اŸتمثل ‘ اÓŸئمة بÚ
التكوين والتشسغيل ,بحيث يعد التمه Úجهازا هاما
وأاسساسسيا ‘ اŸسساهمة ‘ الدماج اŸهني ومكافحة
البطالة» .ومن هذا اŸنظور ,اعت Èالوزير ان تطوير
‰ط التكوين عن طريق التمه Úيبقى «أاحد اÙاور
السساسسية لÓسستجابة ◊اجيات اŸؤوسسسسة القتصسادية
من اŸوارد البشسرية اŸؤوهلة».
ولهذا الغرضس ,أابرز مباركي ان الحكام السساسسية
اŸدرجة ‘ مشسروع هذا القانون تهدف ا« ¤تكييف

‘ حفل اختتأم للصسألون الوطني للتشسغيل « سسلم  ،2018زمأ‹ :

قصشر اŸعارضض :خالدة بن تركي

خلل وقفة ترحم على روح الشسهيد لطفي ببشسأر

أاك- -د وزي- -ر اÛأه -دي -ن زي -ت -و Êال -ط -يب
،أامسس م- -ن بشس- -أر أان ا’ت- -ع- -أظ ب- -تضس -ح -ي -أت
الشسهداء «واجب وطني» كونهم Áثلون رمزا
لخ-لصس ل-ل-تضس-ح-ي-أت ا÷سسأم التي قدمهأ
ل -إ
’ب - -ط - -أل» م - -ن أاج - -ل اسسÎج - -أع السس- -ي- -أدة
ا أ
ال -وط -ن -ي -ة و–ري -ر ال -ب -لد م -ن ا’سس -ت-ع-م-أر
الفرنسسي و ذلك بفضسل رجأل من أامثأل
ال -ع -ق -ي -د ل -ط -ف -ي و ال -رائ-د ف-راج و دي-دوشس
مراد و ا◊واسس
وأاشس -ار ال -وزي -ر خ Ó-ل وق -ف-ة ت-رح-م ع-ل-ى روح
الشسهيد العقيد لطفي بحضسور السسلطات اŸدنية
والعسسكرية واÛاهدين وأاسسرة الشسهيد و وفد من
ا÷مهورية العربية الصسحراوية ،أان موقع اŸعركة
الذي اسستشسهد فيه يجب أان يصسنف ضسمن الÎاث
التاريخي للولية  ،و نغتنم الفرصسة لÓسستلهام من
ت -اري -خ ا÷زائ -ر ا◊اف -ل ب -ال -تضس -ح-ي-ات م-ن خÓ-ل
اإلسسهام ‘ تنمية البÓد .

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تعويضس الرسسوم اŸدفوعة إال ‘ ا◊الت القاهرة التي يتم تÈيرها»
حسسبما أاشس Òإاليه من قبل ذات اŸصسدر الذي ذكر أانه ‘ إاطار ذات
التسسهيÓت «يتم خفضس مبلغ رسسوم اÿدمة اŸدفوعة مسسبقا من
3.850دج إا 3.600 ¤دج».
كما سسيتم وضسع حيز اÿدمة مركز اتصسال خاصس ب»تي أال أاسس
كونتاكت» سسيفتح من الثامنة و نصسف صسباحا إا ¤الرابعة و النصسف
مسساء إاضسافة إا ¤خدمة للÈيد الصسوتي على مدار اليوم من أاجل توفÒ
كافة اŸعلومات اÿاصسة حول إاجراءات طلب التأاشسÒة وفقا لنفسس
اŸصسدر الذي أابرز أان «اŸواعيد ل تأاخذ ع Èمركز اإلتصسال».

أاهمية قيام كل من اتصسالت ا÷زائر
ومؤوسسسسة بريد ا÷زائر بالسستثمار ‘
ه- -ذا اÛال ل- -دع- -م م -وارده اŸال -ي -ة
و–سس Úخدماته.
وفيما يخصس اŸواصسÓت السسلكية
وال Ó-سس -ل -ك -ي -ة أاشس -رف ف -رع -ون ع -ل -ى
اطÓق اأشسغال “يدي وعصسرنة شسبكة
اŸواصسÓت السسلكية والÓسسلكية عÈ
األلياف البصسرية ‘ اŸنطقة الشسرقية
ل- -ل -ب Ó-د ان -ط Ó-ق -ا م -ن ب -ات -ن -ة ،ح -يث
سستسسمح العملية حسسب الوزيرة بتأامÚ
الوصسلة اÙورية الوطنية على مسسافة
 642كلم ع 5 Èوليات مع رفع حجم
عرضس النطاق الÎددي لبلوغ  2.15تÒابايت ‘ الثانية.
وب-ب-ل-دي-ة م-ن-ع-ة أاع-طت ال-وزي-رة إاشس-ارة دخ-ول وصس-ل-ة
األلياف البصسرية تازولت-منعة حيز اÿدمة ،اŸمتدة
ع -ل-ى مسس-اف-ة  104ك -ل -م واŸن -درج -ة ‘ اط-ار عصس-رن-ة
الشسبكة ‘ ولية باتنة ،والتي سستسسمح بربط السسكان
واŸؤوسسسس -ات اإلداري -ة ÿمسس ب -ل -دي -ات ت -اب -ع -ة ل-ل-ولي-ة
باأللياف البصسرية.
وأاوضس -حت اŸسس -ؤوول -ة األو ¤ع -ن ق -ط-اع التصس-الت
با÷زائر ان «مد األلياف البصسرية ع ÈالÎاب الوطني
كان من أاولويات الÈنامج الرئاسسي للخماسسي خاصسة ‘
اŸن -اط-ق ال-ن-ائ-ي-ة ع-ل-ى غ-رار ب-ات-ن-ة ،وه-و م-ا سس-يسس-م-ح
تضسيف فرعون لتصسالت ا÷زائر من التخلصس نهائيا
من اŸشساكل التي تعا Êمنها و تتوجه إا ¤اهتمامات
أاخرى كالدفع اإللكÎو Êع ÈاإلنÎنت و كذا تطوير
تكنولوجيات اŸراقبة عن بعد و تقد Ëاÿدمات.
وبحي باركافوراج بوسسط مدينة باتنة ،دشسنت الوزيرة
مشسروع ربط حي  250سسكن بتكنولوجيا الـ FTTH
لربط  13أالف مسسكن على مسستوى  8بلديات بهذه التقنية
ÓنÎنت مع عرضس
ا◊ديثة ،إاذ تضسمن تدفقا عاليا جدا ل إ
النطاق الÎددي حسسب الطلب يصسل إاMb/100 ¤ثانية
للمواطن ÚوGb/ 1ثانية للمهني.Ú

كما ” تخصسيصس مكتب لطالبي مواعيد التأاشسÒة اŸعفي Úمن
اإلجراءات البيومÎية وفقا لذات التداب Òالتي اتخذتها القنصسلية
العامة لفرنسسا ‘ وهران.
وسسيتم بدءا من الرابع ابريل القادم ايضسا تغي Òمقر مركز «تي أال
أاسس كونتاكت» اÿاصس Ãقاطعة وهران إا ¤مقر جديد كائن Ãبنى
«األوراسس» ببئر ا÷( Òما ب ÚمفÎق الطرق Ÿقر سسوناطراك ومفÎق
الطرق اŸؤوسسسسة اإلسستشسفائية  1نوفم »1954 Èبالقرب من اŸسستشسفى
Óمن الوطني وفق ذات اŸصسدر.
ا÷هوي ل أ
وÁكن الطÓع على معلومات أاك Ìع ÈاŸوقع اإللكÎو Êللقنصسلية
العامة لفرنسسا بوهران ««  https://oran.consulfrance.org/و اŸوقع
الل- - - - - - - - - - - - - - - - - -كÎو Êاÿاصس Ãرك - - - - - - - - - - - - - - - - -ز ت - - - - - - - - - - - - - - - - -ي أال أاسس
«.»https://fr.tlscontact.com/dz/orn/index.php
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بتكليف من رئيسس أ÷مهورية ،وحضشور طاقم وزأري هام

بدوي يدشضن مركب الغاز ◊قل تيميمون بأادرار
^ إأ‚از وطني يÎجم ألرؤوية أ’سشÎأتيجية أÙكمة لتدعيم صشناعة ألغاز
^  ٣8ششهرأ مدة أŸششروع و  800مليــون دو’ر قيمتـــه و  ٥ملي Úم / ٣يــوميا
” ،أمسس ،بو’ية أدرأر تدشش Úمركب ألغاز ◊قل تيميمون ألوأقع بحاسشي بارودة وألذي
” أ‚ازه بالششرأكة ب Úسشوناطرأك وطوطال ألفرنسشية وسشبسشة أ’سشبانية.
وقد اشصرف على تدشص Úهذه اŸنشصأاة الغازية,
ب -ت -ك -ل -ي -ف م -ن رئ -يسض ا÷م -ه -وري-ة ,ع-ب-د ال-ع-زي-ز
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ,وزي-ر ال-داخ-ل-ي-ة وا÷م-اع-ات اÙل-ي-ة
وال-ت-ه-ي-ئ-ة ال-ع-م-ران-ي-ة ,ن-ور ال-دي-ن بدوي,بحضصور
وزير الطاقة ,مصصطفى قيتو ,Êووزير الشصغال
العمومية والنقل ,عبد الغني زعÓن ,والرئيسض
اŸدير العام Ÿؤوسصسصة سصوناطراك ,عبد اŸومن
ول -د ق -دور ,وك -ذا ‡ث -ل Úع -ن شص -رك -ت -ي ط -وط-ال
وسصبسصة.
وب -اŸن -اسص -ب -ة أاك -د ب -دوي أان ه-ذا اŸركب ي-ع-د
«ا‚ازا وطنيا جديدا يÎجم الرؤوية اإلسصÎاتيجية
اŸتميزة لرئيسض ا÷مهورية التي ترمي ا ¤دعم
قدرات بÓدنا من الطاقات التقليدية والسصماح
لوليات ا÷نوب باسصتغÓل أامثل إلمكانياتها».
ك -م -ا أاوضص -ح أان اıط-ط ال-ط-اق-وي «م-ت-ك-ام-ل
وشصامل وقائم على إاسصÎاتيجية ﬁكمة ‘ كل
مناطق الوطن Ãا ‘ ذلك اŸياه القليمية».
وخ Ó-ل ت -دشص -ي -ن -ه ل -ه -ذا اŸركب ,ن -ق -ل ب-دوي
–ي -ات وسص Ó-م رئ -يسض ا÷م -ه-وري-ة ,ع-ب-د ال-ع-زي-ز
ب -وت -ف-ل-ي-ق-ة ,إا ¤سص-ك-ان ت-ي-م-ي-م-ون وا ¤ك-ل سص-ك-ان
منطقة ا÷نوب بصصفة عامة.
و بدوره ,اعت Èوزير الطاقة هذا اŸركب يعد
Ãث -اب -ة «إا‚از ك -ب Òسص -ي -دع -م صص -ن -اع -ة ال-غ-از ‘
ا÷زائ - -ر ودع- -م الشص- -راك- -ة م- -ع شص- -رك- -اء ا÷زائ- -ر
التقليدي› ‘ Úال الطاقة».
ونوه وزير األشصغال العمومية والنقل من جانبه
Ãسص-ت-وى ال-ن-م-و وا◊رك-ة ال-ت-ن-م-وي-ة ال-ت-ي ت-ع-رف-ها
ﬂتلف مناطق الوطن ,مÈزا ان هذا اŸركب
«اسصÎاتيجي وحيوي يعزز الديناميكية الطاقوية
والقتصصادية للبÓد».
و‘ هذا الصصدد ,أاوضصح مدير الشصراكة Ûمع
سصوناطراك ,جطو فريد ,ان هذا اŸركب ”
ا‚ازه ‘ مدة  38شصهرا بغÓف ما‹ يقدر ب800
مليون دولر ,يعمل على اسصتخراج ومعا÷ة الغاز
بطاقة  5مÓي Úم Îمكعب يوميا.

اسضÎاتيجية الرئيسس بوتفليقة «“كن «
الوليات ا÷ديدة با÷نوب من اسضتغÓل
امكانياتها خدمة لتنميتها
أاكد وزير الداخلية وا÷ماعات اÙلية والتهيئة
العمرانية نور الدين بدوي امسض الثÓثاء بتيميمون
ان « السصÎاتيجية اŸتميزة « لرئيسض ا÷مهورية
السصيد عبد العزيز بوتفليقة «“كن» وليات ا÷نوب
ا÷دي -دة (اŸن -ت -دب -ة) م -ن اسص-ت-غÓ-ل إام-ك-ان-ي-ات-ه-ا
الطبيعية خدمة لتنمية هذه الوليات  .وقال السصيد
بدوي خÓل إاشصرافه بتكليف من رئيسض ا÷مهورية

على تدشص› Úمع الغاز بحقل تيميمون رفقة
وزيري الطاقة والنقل واألشصغال العمومية أان هذا
اŸشصروع « يندرج ‘ اطار الرؤوية اإلسصÎاتيجية
ل-رئ-يسض ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-قة والتي
ت -رم -ي ل -دع -م ال -ق -درات اإلن -ت -اج-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة م-ن
الطاقات التقليدية لسصيما الغاز الطبيعي وكذا
السصماح للوليات ا÷نوبية ا÷ديدة من اسصتغÓل
مكوناتها الطبيعية خدمة لنطÓقتها التنموية» .
وأاوضصح السصيد بدوي ‘ السصياق ذاته أان اıطط
الطاقوي الوطني « متكامل وشصامل وقائم على
اسصÎاتيجية ﬁكمة ‘ كل مناطق البÓد» .وبعد أان
بلغ الوزير « –يات « رئيسض ا÷مهورية لسصكان
ا÷نوب بصصفة عامة وتيميمون بصصفة خاصصة «
أاب -رز أان ه -ذا اŸشص -روع ه -و «إا‚از وط -ن -ي ي -ك -ل -ل
سصنوات من العمل ا÷اد واŸتواصصل على كافة
اŸسص- -ت- -وي- -ات « .واضص- -اف أان اŸشص- -روع ذات- -ه ه- -و
«مكسصب « لهذه الولية اŸنتدبة و»Ãثابة ميÓد
ل-دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة ج-دي-دة « ب-ت-ي-م-ي-م-ون وه-و كما قال «
اسصتثمار سصيؤودي ا ¤اسصتثمارات أاخرى هامة « .
وبعد أان نوه بدوي بالدور الذي يقوم به ›مع
سصوناطراك ‘ اطار الديناميكية القتصصادية التي
ت -ع -رف -ه -ا ا÷زائ -ر وك-ذا ط-اب-ع-ه-ا « اŸواط-ن-ي» ‘
أاوسصاط اÛتمع  ,أاكد ان ا‚از مركب الغاز بهذه
اŸن -ط -ق -ة « ي -ب -عث األم-ل ‘ ال-ن-ف-وسض وي-دع-و ا¤
ال-ت-ح-رر م-ن ث-ق-اف-ة ال-ي-أاسض وخ-وضض غ-م-ار ال-ت-نمية
الوطنية بكل فخر واعتزاز.

تقييم اÛهودات اŸبذولة ‘ اطار
التنمية بالوليات اŸنتدبة
أافاد بدوي بأان مصصا◊ه « بصصدد اجراء تقييم
ıت -ل -ف اÛه -ودات ال -ت -ي ب -ذلت ع -ل-ى مسص-ت-وى
الوليات اŸنتدبة  ,مؤوكدا أان «تطوير وتنمية هذه
ال -ولي -ات اŸن -ت -دب -ة م -ت -واصص -ل»  .وق-ال ب-دوي ‘
اج -ت -م-اع-ه Ãن-ت-خ-ب-ي وف-ع-ال-ي-ات اÛت-م-ع اŸدÊ
لتيميمون رفقة وزيري الطاقة مصصطفى قيطو Êو
األشص -غ -ال ال -ع -م -وم -ي-ة وال-ن-ق-ل ع-ب-د ال-غ-ن-ي زعÓ-ن
وال -رئ -يسض اŸدي -ر ال-ع-ام Ûم-ع سص-ون-ط-راك ع-ب-د
اŸؤومن ولد قدور أان مصصا◊ه هي األن « بصصدد
اج -راء ت -ق -ي -ي -م ıت -ل -ف اÛه-ودات ال-ت-ي ب-ذلت
بالوليات اŸنتدبة  ,مشصÒا ا ¤أان تطوير وتنمية
ه- -ذه اŸن- -اط -ق «م -ت -واصص -ل» ح -يث ” ع -ل -ى ه -ذا
األسصاسض إاقرار برنامج تنموي إاضصا‘ لتيميمون
«يسصتجيب لكافة انشصغالت اŸواطن « باإلضصافة
ا « ¤إاعادة احياء صصندوق ا÷نوب الذي يتكفل
باŸشصاريع التي كانت ‘ وقت سصابق ›مدة» .و
أاضصاف السصيد بدوي أان ا◊كومة « وبتعليمات من

ا÷انب األŸا ‘ Êم- -راف- -ق- -ة ج- -ه -ود ا÷زائ -ر ‘ ه -ذا
اÛال ب -ه -دف ت -ث -م Úه-ذه ال-ن-ف-اي-ات وج-ع-ل-ه-ا مصص-در
للطاقة والÌوة وخلق مناصصب العمل.
كما ع Èالسصف ÒالŸا Êبا÷زائر ،ميكائيل زي ،Ôعن
اسص -ت -ع -داده Ÿراف -ق -ة ك-ل اŸب-ادرات ا÷زائ-ري-ة ‘ ه-ذا
اÛال ،خصصوصصا وان هذا القطاع يسصتقطب اŸزيد من
اإله -ت -م -ام ،سص -واء م -ن ق -ب -ل السص -ل -ط -ات ال -ع -م -وم -ي -ة أاو
اŸت -ع -ام -ل Úاÿواصض ،داع -ي -ا إا ¤اسص -ت -غ Ó-ل ال -ت-ج-ارب
األŸانية الناجحة وتبادل اÈÿات ‘ هذا اÛال بÚ
خÈاء البلدين أاو اŸتعامل Úاإلقتصصادي.Ú
و‘ عرضصها ألهم اÿطوات التي قامت بها أاŸانيا
‘ ›ال تسصي Òالنفايات اŸنزلية ،قالت ‡ثلة وزارة
البيئة األŸانية ،ا‚ا موتشض ،أان التجربة األŸانية ‘
هذا اÛال بدأات سصنة  ،1972اين ” القضصاء على أاكÌ
من  50.000مفرغة عمومية ،قبل أان يتم ‘  1986إاطÓق
أاوŒ ¤ارب اسصÎجاع وتثم Úهذه النفايات ،ثم صصدور
أاول قانون يحث على اسصÎجاع النفايات سصنة  ،1991ثم
اإلنطÓق منذ  ‘ 1996التسصي ÒاŸدمج للنفايات.

نسضيب يع Úسضماع ÚعمÒوشس مديرا عاما للجزائرية للمياه
ألشش- -عب /ق- -ام وزي- -ر أŸوأرد أŸائ -ي -ة ،
حسش Úنسش - - -يب أول أمسس ،،ب - - -ت - - -ع - - -يÚ
سش -م -اع Úع -مÒوشس ك -م-دي-ر ع-ام ع-ل-ى
رأسس أ÷زأئ -ري -ة ل -ل-م-ي-اه خ-ل-ف-ا ◊سشÚ
زأي ÒأŸدي - -ر أل- -ع- -ام أŸؤوقت ع- -ل- -ى رأسس
ألششركة منذ أك Ìمن عام.
و تعول الوزارة من خÓل تعي ÚاŸهندسض
الهيدروليكي  ،سصماع ÚعمÒوشض الذي لديه
أاك Ìمن  30عاما من اÈÿة ‘ قطاع اŸوارد
اŸائية  ،و ما يقرب من  15عاما كمدير
تنفيذي كب ،Òأان يبث حياة جديدة ‘ الشصركة
وأان ينشصئ بنية تنظيمية فعالة لضصمان خدمة
مياه شصرب عامة تلبي توقعات اŸواطن‘ ،Ú
ح Úسص -يسص -ت -أان -ف حسص Úزاي Òم -ه -ام أاخ -رى
بنفسض الشصركة.

‘ خطوة تهدف إأ ¤تقد Ëأفضشل أÿدمات لزبائنها

اÿطوط ا÷وية ا÷زائرية تنفذ بنجاح عملية –ولها لعتماد أانظمة «أاماديوسس»
رئيسض ا÷مهورية السصيد عبد العزيز بوتفليقة لن
تتوقف عن ديناميكية التنمية التي أاقرتها ﬂتلف
الÈامج التنموية لرئيسض ا÷مهورية « .وبعد أان بلغ
–يات رئيسض ا÷مهورية لسصكان هذه الولية  ,أاكد
أان ا◊كومة « تطبق ميدانيا تعليمات رئيسض الدولة
Ÿواصصلة تنمية ﬂتلف مناطق ا÷نوب «  ,مشصÒا
ا ¤ان ق -رار ال -رئ -يسض ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ب-اسص-ت-ح-داث 10
وليات منتدبة با÷نوب قبل سصنوات هو « قرار
تاريخي « .كما حذر السصيد بدوي بهذه اŸناسصبة
الرأاي العام ‡ا « أاسصماه Ãغالطات البعضض « مÈزا
أان « أافضصل سصياسصة “ارسض هي سصياسصة التنمية
والعمل اŸيدا « Êمذكرا أان « أاعظم مكسصب
ح -ق -ق -ت -ه ا÷زائ -ر ه -و م-كسصب السص-ل-م واŸصص-ا◊ة
الوطنية « ألنه كما قال « األمن والسصتقرار أاسصاسض
التنمية « مشصيدا ‘ ختام كلمته بالدور « الكب« Ò
الذي يقوم به ا÷يشض الوطني الشصعبي لتام Úحدود
البÓد  .وبدوره أاوضصح وزير الطاقة ان برنامج
ال-رئ-يسض ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة « ي-و‹ أاه-م-ي-ة خ-اصصة Ÿناطق
ا÷ن- -وب « خ- -اصص- -ة م -ا ت -ع -ل -ق « ب -ت -وف Òال -ط -اق -ة
الكهربائية « مشصÒا ا ¤أان ا÷زائر البلد « الوحيد
ال- -ذي ي- -وف -ر Ÿواط -ن -ه  99ب -اŸائ -ة م-ن ال-ط-اق-ة
الكهربائية و 64باŸائة من الغاز و 11مصصنع لتحلية
مياه البحر « .من جهته أاكد وزير النقل واألشصغال
العمومية أان « الشصغل الشصاغل لرئيسض ا÷مهورية
هو خدمة اŸواطن وتام Úا◊دود من خÓل نظرة
اسص -تشص -راف-ي-ة اسص-ت-ب-اق-ي-ة « .و” خÓ-ل ه-ذا ال-ل-ق-اء
تكر Ëرئيسض ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة من
ق-ب-ل ف-ع-ال-ي-ات اÛت-م-ع اŸد Êل-ت-ي-م-ي-م-ون نظÒ
جهوده اŸتواصصلة لتنمية البÓد خاصصة مناطق
ا÷نوب وكذا “كنه من بسصط السصلم والسصتقرار
بفضصل ميثاق السصلم واŸصصا◊ة الوطنية  .وتسصلم
التكر Ëالذي هو عبارة عن لوحة فنية نيابة عن
رئيسض ا÷مهورية الوزير نور الدين بدوي.

زرواطي :ضضرورة وضضع خطة دائمة لتسضي Òالنفايات اŸنزلية

قالت وزيرة ألبيئة وألطاقات أŸتجددة،
فاطمة ألزهرأء زروأطي ،أمسس ،با÷زأئر،
أن -ه ’ب -د م -ن وضش -ع خ -ط -ة دأئ -م -ة ل -تسش -يÒ
أل -ن -ف -اي -ات أŸن -زل -ي -ة ،ت -ه -دف إأ ¤أسشÎج-اع
وت- -ث -م Úه -ذه أل -ن -ف -اي -ات وج -ع -ل -ه -ا مصش -در
للطاقة وألÌوة وخلق مناصشب ألعمل.
وأاوضص- -حت زرواط- -ي -ي خ Ó-ل ن -دوة ح -ول ال -ت -ج -رب -ة
األŸانية ‘ تسصي Òالنفايات اŸنزلية ومسصاهمة القطاع
اÿاصض ‘ هذا اÛال ،نظمت على هامشض الطبعة
األو ¤للصصالون الدو‹ للبيئة والطاقات اŸتجددة (-26
 28مارسض) أانه وبعد صصدور أاول قانون لتسصي Òالنفايات
اŸن -زل-ي-ة سص-ن-ة  ،2001وال - -ذي سص- -م- -ح م- -ن- -ذ ذلك ا◊Ú
بالقضصاء على أاك Ìمن  2.000مفرغة عمومية« ،حان
ال -وقت إا ¤ت -غ -ي Òال -ن -ظ -رة ب -ال-نسص-ب-ة ل-تسص-ي Òال-ن-ف-اي-ات
اŸنزلية وجعلها مصصدر للطاقة والÌوة وخلق مناصصب
العمل».
كما أاشصارت زرواطي أان دسصÎة حق البيئة ‘ الدسصتور
ا÷ديد يعزز جهود الدولة ‘ –سص Úاإلطار اŸعيشصي
للمواطن ،مؤوكدة على عزم الدولة «مواصصلة ا◊رب على
ال-ن-ف-اي-ات» إا ¤غ-اي-ة ال-وصص-ول ل-تسص-ي Òم-دم-ج ل-ل-ن-ف-ايات
اŸنزلية ،يقوم على أاسصسض علمية واقتصصادية ،من شصأانها
خلق إاقتصصاد دائري يسصمح بالفرز النتقائي للنفايات
وإاسصÎجاعها وإاعادة ضصخها ،كÌوة جديدة من اŸواد
األولية.
وقالت الوزيرة ‘ نفسض السصياق أان حجم النفايات
الوطنية يعادل  13مليون طن سصنويا ،مشصÒة إا ¤ان هذا
الرقم هو مرشصح لÓرتفاع مع سصياسصة السصكن التي ترتقب
عن قريب إاسصتÓم العديد من اŸدن واألحياء ا÷ديدة،
مؤوكدة انه من أاصصل  13مليون طن من النفايات 6 ،مليون
طن قابلة لÓسصÎجاع.
وب- -خصص- -وصض ال- -ن- -دوة ،ق- -الت زرواط- -ي أان ال -ت -ع -اون
ا÷زائري األŸا Êهو «كب Òوقوي» ‘ ›ال تسصيÒ
النفايات ،داعية إا ¤السصتخÓصض من التجربة األŸانية
وتبادل اÈÿات ‘ هذا اÛال.
م -ن ج -ه -ت -ه-ا ،ق-الت م-دي-رة م-ك-تب ال-ت-ع-اون األŸاÊ
ا÷زائري ،سصوزان فال ،أان تسصي Òالنفايات اŸنزلية «هو
–دي صص -عب» ،م -ؤوك -دة ع -ل -ى أان ا÷زائ -ر ق -د أاظ -ه-رت
ال -رغ -ب -ة ‘ رف -ع ه -ذا ال -ت -ح-دي ،وم-عÈة ع-ن اسص-ت-ع-داد

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أع -ل -نت أÿط -وط أ÷وي -ة أ÷زأئ -ري -ة ع-ن
أع-ت-م-اده-ا ح-ل-ول أن-ظ-م-ة خ-دمات «أماديوسس»
ل- -ل- -مسش -اف -ري -ن ،وأل -ت -ي تشش -م -ل أ◊ج -ز وإأدأرة
’ي -رأدأت،
أıزون وح- -ج- -ز أل -ت -ذأك -ر وإأدأرة أ إ
وبرأمج ألو’ء وأنظمة ألدفع وأنظمة أŸرأقبة
’ضشافة إأ ¤ألقنوأت ألرقمية.
وأŸغادرة ،با إ
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و‘ ذات السصياق أاكد رئيسض القسصم التجاري ‘
اÿطوط ا÷وية ا÷زائرية زه Òهواوي أان اعتماد
الشص - -رك - -ة ◊ل - -ول أان- -ظ- -م- -ة خ- -دم- -ات «أام- -ادي- -وسض»
ل-ل-مسص-اف-ري-ن خ-ط-وة ه-ام-ة ت-ه-دف إا ¤ت-ق-د Ëأافضصل
اÿدم -ات ل -زب-ائ-ن-ه-ا ‘ ا÷زائ-ر وخ-ارج-ه-ا،وي-جسص-د
إا‚ازا فريدا ومثال يحتذى للتعاون ب ÚالشصركتÚ
Óخرى.
والدعم الذي تقدمه كل منهما ل أ
وكشص- - -ف ه - -واري ع - -ن اÿط - -وة ال - -ق - -ادم - -ة م - -ع
«أام-ادي-وسض» واŸت-م-ث-ل-ة ‘ اسص-ت-ك-م-ال الÈن-ام-ج ك-ليا،
لسص-ي-م-ا ت-ط-ب-ي-ق م-ن-ظ-وم-ة اŸدف-وعات الرقمية التي
تعت Èجزءا مهما منه ،مضصيفا أانه على الرغم من
ال -ت -ح -دي-ات ال-ت-ي ت-واج-ه شص-رك-ات ال-طÒان ‘ ت-غ-يÒ
أانظمة إادارة العمليات والسصفر ،إال أان هذا التحول
جرى بكل سصÓسصة بفضصل ا÷هود التي بذلتها الفرق
العاملة على هذا اŸشصروع من ك Óالشصركت.Ú
وق- - -ال أان أان- - -ظ- - -م- - -ة اÿدم- - -ات ا÷دي- - -دة م - -ن
«أام -ادي -وسض» ح -ل -ول م -ت -ك -ام -ل -ة ل -ل -خ -ط -وط ا÷وي -ة
ا÷زائرية التي تقوم بنقل أاك Ìسصتة مÓي Úونصصف

’نتاج أبتدأء من ششهر أفريل
ألششروع ‘ أ إ

مدير ›مع «معزوز»يعلن عن تركيب شضاحنات صضينية ‘ ا÷زائر
تخفيضضات معتÈة تصضل إا٪ 30 ¤

أع -ل -ن م -دي -ر أÛم -ع ألصش-ن-اع-ي «م-ع-زوز»
أحمد معزوز،عن ألششروع أبتدأء من ألفا—
من أفريل  ‘ ،2018إأنتاج وتسشويق ششاحنات
صشغÒة للعلمة ألصشينية «ششÒي» أŸعروفة
لدى أ÷زأئري Úبسشيارتها «كيو كيو» ألتي
عرفت روأجا وششهرة وأسشع.Ú
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وقالت موتشض أان اŸانيا –وز حاليا على 15.500
مصصنع لفرز واسصÎجاع النفايات تشصغل  270.000عامل،
عن طريق  3.200مؤوسصسصة عاملة ‘ هذا اŸيدان ،مشصÒة
إا ¤ان نسصبة السصÎجاع بلغت  ‘ ٪66أاŸانيا.

مسصافر سصنويا إلدارة منصصات اŸهام ا◊سصاسصة مع
ح -م -اي -ة وظ -ائ -ف األع -م -ال ال -رئ -يسص -ي -ة ل-لشص-رك-ة م-ع
اسصتمرارها ‘ التوسصع ،والوصصول إا ¤أاسصواق جديدة
والتواصصل مع شصركاء السصفر ع Èقنوات على أاعلى
مسص- -ت- -وي- -ات ال- -ك- -ف- -اءة ،وت -ق -د Ëح -ل -ول م -ت -ك -ام -ل -ة
ومرنة،وضصمان توف Òاختيارات مرنة وŒربة سصفر
أافضصل للمسصافرين طوال رحلته  ،باإلضصافة إا ¤انه
سصيسصمح بخفضض التكاليف وتبسصيط اإلجراءات من
خÓ- -ل أا“ت -ة ع -م -ل -ي -ات -ن -ا وت -ط -وي -ر شص -راك -ات -ن -ا م -ع
اŸؤوسصسصات الناشصطة ضصمن قطاع الطÒان.
ك -م -ا أان اسص -ت -خ -دام م-نصص-ة «أام-ادي-وسض» سص-ي-م-ك-ن
الشصركة ووكÓء السصفر العامل Úمعها من الوصصول إا¤
اŸزي -د م -ن ال -ع -م Ó-ء وال -ت-ح-ك-م ‘ ع-م-ل-ي-ات ال-دف-ع
اÿاصص -ة ب -ه -م ،وي -أات -ي ه -ذا ‘ إاط -ار اسصÎات-ي-ج-ي-ات
التحول الرقمي للسصنوات العشصر القادمة التي دشصنتها
اÿطوط ا÷وية ا÷زائرية ‘ عام  ،2017بهدف
ترقية أانظمة اإلدارة التشصغيلية والسصفر اÿاصصة بها
بالشصراكة «أاماديوسض» .
من جهته أاوضصح نائب الرئيسض لشصؤوون الطÒان ‘
«أاماديوسض» بالشصرق األوسصط وتركيا وأافريقيا ماهر
ق -وب -ع -ة ،أان أان -ظ-م-ة خ-دم-ة ال-رك-اب ت-ع-ت Èأاح-د أاه-م
عناصصر خدمة العمÓء بالنسصبة ألي شصركة نقل ،حيث
تسصاهم بتعزيز ‰و و–سص Úإايرادات شصركات الطÒان
بالسصرعة والكفاءة اŸطلوبة ومن ناحية أاخرى ،فإان
هذه األنظمة تعد من الأك Ìتعقيدا Ÿا تتطلبه من
قدر كب Òمن اÈÿة الفنية ‘ اÛال الرقمي.

وكشصف ›مع معزوز ‘ بيان تلقت «الشصعب»
نسص- -خ- -ة م- -ن -ه ع -ن م -ف -اج -أاة ت -خصض أاسص -ع -ار ه -ذه
الشص- -اح- -ن- -ات ﬁل- -ي- -ة الصص- -ن- -ع  ،ح- -يث سص- -ت -ع -رف
تخفيضصات معتÈة قد تصصل اإ 30 ¤باŸائة مقارنة
بأاسصعار تلك اŸسصتوردة ‘ ،وقت تشصهد فيه جل
أاسصعار سصيارات العÓمات األخرى ارتفاعا كبÒا
،وه -و م -ا اع -تÈه ب -ا Èÿالسص -ار خ -اصص -ة ب -ال-نسص-ب-ة
للتجار واŸقاول Úالشصباب الباحث Úعن وسصيلة نقل
Œمع ب Úالعملية والسصتقÓلية وبأاسصعار معقولة
و‘ متناول ا÷ميع.
وأاوضصح معزوز أان هذه اŸبادرة سصتسصاهم ‘
ت -ع -زي -ز م -وق-ع ه-ذا اÛم-ع الق-تصص-ادي ‘ سص-وق
تركيب السصيارات والذي يسصجل حاليا نسصبة اندماج
مقدرة بـ  50باŸائة والتي قد تصصل إا 70 ¤باŸائة

خÓل السصنة األو ¤من دخول اÛمع حيز اإلنتاج،
ما يجعل منه أاول متعامل اقتصصادي يطبق ويحÎم
دف Îالشصروط اŸنظم لهذا النشصاط والذي ينصض
صصراحة على وجوب كون سصعر السصيارات اŸنتجة
ﬁليا اقل من سصعر تلك اŸسصتورة.
وفيما يخصض أاسصعار الشصاحنات التي سصÎكب ‘
ا÷زائر أاوضصح ›مع معزوز أانها معقولة جدا و‘
م -ت -ن -اول ا÷م -ي -ع ،ب-نسص-ب-ة ت-خ-ف-يضض ق-د تصص-ل إا¤
 600.000.00دج ،ح- -يث ي- -ق -در سص -ع -ر الشص -اح -ن -ة
الصصغÒة ذات مقصصورة واحدة بـ  990.000،00دج
ب -دل  1.135.000.00دج ل-ت-لك اŸسص-ت-وردة ،ب-ي-ن-م-ا
يقدر سصعر الشصاحنة الصصغÒة الثنائية اŸقصصورة بـ
 1.190.000.00دج ب- - - - - -دل  1,950,000.00دج
و 1.490.000.00دج ب -ال-نسص-ب-ة ل-لشص-اح-ن-ة الصص-غÒة
اÈŸدة بدل  2.150.000.00دج للنموذج اŸسصتورد.
ول -ق -د أاظ -ه -ر ›م -ع م -ع -زوز ط-م-وح-ات ك-بÒة
بتقدÁه ألرقام ‘ تنام متزايد واسصتثمارات واعدة
Óنتاج والتي
Œسصدت ع Èإانشصائه لوحدة سصطيف ل إ
تÎبع على مسصاحة  20هكتار ،بتكلفة إانتاج قدرت بـ
 80مليون يورو ومشصاريع أاخرى ‘ األفق مع نفسض
ال-عÓ-م-ة الصص-ي-ن-ي-ة ال-ت-ي ت-ن-وي ك-ذلك تصص-ن-يع قطع
الغيار ‘ ا÷زائر وتصصديرها لكل وحدات العÓمة
الصصناعية اŸتواجدة ‘ القارة اإلفريقية.

ألدعوة إأ ¤ترقية أŸنظومة ألصشحية

فيما يصضر اŸقيمون على مطالبهم األطباء األخصضائيون والداخلي Úيلتحقون باإلضضراب
’خصشائي Úو
لطباء أ أ
ألتحق ،أمسس ،ألتكتل أŸسشتقل ل أ
لط-ب-اء أل-دأخليون ،بركب
ك-ذأ أل-ت-نسش-ي-ق-ي-ة أŸسش-ت-ق-ل-ة ل -أ
’ضشرأب ألذي يعرفه قطاع ألصشحة منذ أك Ìمن  4أششهر
أ إ
ب -ع -د ت -ن -ظ -ي -م -ه-م ل-وق-ف-ة أح-ت-ج-اج-ي-ة دأخ-ل أŸسش-تشش-ف-ى
أ÷ام-ع-ي مصش-ط-ف-ى ب-اشش-ا ،أح-ت-ج-اج-ا م-نهم على ألوضشعية
أŸزرية ألتي أل إأليها ألقطاع وألتي أصشبح عاجز على حد
’م-ث-ل ب-اŸريضس ‘ ظ-ل أل-ت-ط-ورأت
ت -ع -بÒه-م ب-ال-ت-ك-ف-ل أ أ
ألرأهنة ألتي باتت تششهدها أŸنظومة ألصشحية عاŸيا.
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الدعوة إا ¤ترقية القطاع وجعل منظومته ترقى إا ¤مصصاف
الدول اŸتقدمة من خÓل توف Òكافة الوسصائل الطبية الكفيلة
بتقد Ëخدمة صصحية عالية للمريضض ،هي أاهم مطلب ركز عليه

لضص-راب
اÙت -ج -ون وه -م ي -داف -ع -ون ع -ن ح -ق -ه-م اŸشص-روع ‘ ا إ
وإاصصرارهم ‘ مواصصلة مسصÒتهم إا ¤غاية –قيق نتائج ايجابية
‘ اŸيدان تعود بالفائدة على صصالح العام.
حركات احتجاجية جعلت من باحة اŸسصتشصفى فضصاء للتعبÒ
لطباء العامل‘ Ú
عن ﬂتلف اŸشصاكل التي تعا Êمنها ﬂتلف ا أ
القطاع العام غ Òأان ا÷ميع رفعوا شصعار واحد “ثل ‘ « إاعادة
ال- -ن- -ظ -ر ‘ اŸن -ظ -وم -ة الصص -ح -ي -ة Ãا ي -ك -ف -ل ال -رع -اي -ة ا÷ي -دة
باŸريضض».
لخصصائي Úجملة من اŸطلب تضصمنت ضصرورة
Óطباء ا أ
وكان ل أ
–سص Úالوضصعية اŸهنية والجتماعية يتقدمها مطلبهم اÿاصض
با◊صصول على ترخيصض لعقد جمعية عامة تأاسصيسصية مبدين
لطباء اŸقيم ، Úحيث قرروا تنظيم إاضصراب
تضصامنهم “ا مع ا أ
لربعاء.
دوري Ÿدة يوم Úمن كل أاسصبوع يشصمل يومي الثÓثاء وا أ
لخصصائي‘ Ú
لطباء الداخلي Úوا أ
ويأاتي هذا التصصعيد من ا أ

لطباء اŸقيم Úمنعرجا تصصعيديا بعد أاربعة
وقت يأاخذ احتجاج ا أ
لضصراب اŸفتوح ،ومقاطعتهم الدورة الثانية من
أاشصهر من ا إ
لو¤
الم-ت-ح-ان-ات ال-ن-ه-ائ-ي-ة ل-ل-ت-خصصصض ب-ع-د م-قاطعتهم للدورة ا أ
ج-ان-ف-ي اŸن-قضص-ي ،ف-ي-م-ا ق-رروا م-واصص-ل-ة وق-ف-ات-هم الحتجاجية
اŸرتقب أان تعرف تصصعيدا مع دخول الشصهر افريل القادم كرد
على سصياسصة الصصمت اŸنتهجة من قبل وزارتي الصصحة والتعليم
العا‹.
وتأاتي هذه ا◊ركات الحتجاجية ‘ ظل القÎاحات ا÷ديدة
التي قدمتها اللجنة القطاعية اŸشصÎكة التي وضصعتها الوزارة
لطباء اŸقيم Úأاهمها إاعادة النظر ‘ مدة
الوصصية على ‡ثلي ا أ
اÿدمة اŸدنية ،مذكرين بان اÿدمة العسصكرية من صصالح وزارة
لسصاسصي
الدفاع ،فيما أاشصارت اللجنة إا ¤أان مراجعة القانون ا أ
اÿاصض بهم سصتتم عند فتح اŸلف من طرف ا◊كومة على غرار
لخرى للصصحة.
لسصÓك ا أ
›مل ا أ
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أألربعاء  28مارسس  2018م
ألموأفق لـ  10رجب  1439هـ

إحياء إليوم إŸغاربي

أامن جيجل وسسكيكدة يطلقان حملة واسسعة للتÈع بالدم

أإطلق أإمن جيجل ،صسباح أإمسس ،حملة وإسسعة للتÈع بالدم وسسط قوإت إلشسرطة ،إحياء
لليوم إŸغاربي للتÈع بالدم إŸصسادف لـ 30مارسس من كل سسنة ،و‘ إطار إلÈنامج إلسسنوي
إÿاصس ب-ح-مÓ-ت إل-تÈع ب-ال-دم ،ح-يث وب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع م-دي-ري-ة إلصس-ح-ة ل-ولي-ة ج-يجل ”
تسسخ Òطاقما طبيا وشسبه طبي بكل من جيجل ،إŸيلية وإلطاه ،Òقصسد إلقيام بهذه إŸبادرة
إلتضسامنية وسسط مسستخدمي أإمن إلولية ،أإمن إلدوإئر وإŸصسالح إلتابعة لها بغرضس جمع أإكÈ
كمية ‡كنة ،وذلك إ ¤غاية  29من شسهر مارسس إ÷اري.

عكف أمن ألولية على تنظيم هذه ألحمÓت
ألتي أصشبحت تقليدأ يسشعى من خÓلها إألى
رفع مخزون ألمسشتششفيات بجيجل من هذه
ألمادة ألحيوية ألهامة ،وتقديم ألمسشاعدأت
ل -ل -م-رضش-ى أل-م-ح-ت-اج-ي-ن ل-ه-ا ،و ذلك ت-م-اشش-ي-ا
وتوجيهات ألقيادة ألعليا ألرأمية إألى تعزيز
قيم ألتÓحم وألتضشامن بين أفرأد ألمجتمع
وم -رأف -ق -ة أل -م -وأط -ن -ي -ن ف -ي ك -ل أل-ظ-روف و

أل-م-ن-اسش-ب-ات ب-ال-م-وأزأة م-ع أل-ع-مل على توفير
أألمن و ألطمأانينة لهم.
بنفسس ألمناسشبة ،ششرعت ،أمسس ،مصشالح أمن
سش -ك -ي -ك -دة ف -ي ح -م -ل-ة وأسش-ع-ة ل-ل-ت-ب-رع ب-ال-دم
بالتنسشيق مع مديرية ألصشحة وألسشكان ،تحت
شش -ع -ار« :ل -ن -ت -ب-رع ب-دم-ن-ا ..أن-ق-اد أل-ح-ي-اة ه-و
أنشش -غ -ال -ن -ا» ،وذلك ع -ل -ى مسش -ت -وى م -ق-ر أم-ن
ألولية ،لتسشتمر أأليام ألمقبلة على مسشتوى

ألوحدة  214لحفظ ألنظام بسشكيكدة ،وكذأ
فرقة ششرطة ألحدود ألبحرية بميناء سشكيكدة
كما سشتششمل كذلك كافة أمن دوأئر ألولية،
وهذأ بالتنسشيق مع ألمؤوسشسشات ألسشتششفائية
ل-ولي-ة سش-ك-ي-ك-دة ب-ك-ل م-ن ع-زأب-ة ،أل-ح-روشس،
ألقل وتمالوسس.
أل -ع -م -ل -ي -ة أل-ت-حسش-يسش-ي-ة أل-م-ؤوط-رة م-ن ط-رف
Óمن ألوطني و بمششاركة
ألطبيب ألمنسشق ل أ
أطباء عن مركز ألتبرع بالدم لولية سشكيكدة
أشش -رف ع -ل -ى أف -ت -ت -اح -ه -ا رئ -يسس أم -ن ولي -ة
سش -ك -ي -ك -دة ب -ال-ن-ي-اب-ة ع-م-ي-د ألشش-رط-ة م-وسش-ى
ح-م-ي-دي ب-حضش-ور أل-ط-ب-يب ألرئيسشي لعمامرة
لمياء وكذأ رئيسس وأعضشاء جمعية ألمتبرعين
بالدم بولية سشكيكدة.
تجدر أإلششارة إألى أن ألعملية سشبقتها أيام
تحسشيسشية توعوية حول منافع ألتبرع بالدم من
ألناحية ألصشحية ،وكذأ من ألناحية أإلنسشانية
ل -ف -ائ -دة ق -وأت ألشش-رط-ة ب-ك-اف-ة مصش-ال-ح أم-ن
ألولية ،بغرضس تعبئتهم إلنجاح هاته ألعملية
بجمع أكبر عدد ممكن من أألكياسس ألدموية،
Óم-ن
وت -ح -ق -ي -ق أه-دأف أل-م-دي-ري-ة أل-ع-ام-ة ل -أ
أل-وط-ن-ي إأل-ى مسش-اع-دة أل-م-رضش-ى وألمصشابين،
وب- -عث وت- -ن- -م- -ي -ة روح أل -تضش -ام -ن وأل -ت -ك -اف -ل
ألجتماعي في صشفوف قوأتها خصشوصشا إأزأء
ألطبقات ألهششة من ألمجتمع ،ألهدف ألسشامي
ألذي عهدت على تكريسشه ألششرطة ألجزأئرية
منذ نششأاتها.

جيجل/سضكيكدة :خالد العيفة

 ..وأامن ا÷لفة يحيي اليوم الوطني للمناسسبة

إأعدت مصسالح إلشسرطة با÷لفة إŸمثلة باŸركز إلطبي
إلج-ت-م-اع-ي إل-ت-اب-ع ل-ل-مصس-ل-ح-ة إلولئية للصسحة وإلنشساط
إلج -ت -م -اع -ي وإل -ري -اضس -ات وب -ال -ت -نسس -ي -ق م-ع إل-ف-ي-درإل-ي-ة
إلوطنية للتÈع بالدم ،صسبيحة إأمسس ،على مسستوى مقر
إأم -ن إل -ولي-ة ح-م-ل-ة تÈع ب-ال-دم شس-ارك ف-ي-ه-ا مسس-ت-خ-دم-ي
إلأم- -ن إل- -وط- -ن -ي إŸزإول Úع -ل -ى مسس -ت -وى ج -م -ي -ع مصس -ال -ح
إلشسرطة إŸوزعة بالولية.
سشتتوأصشل أإلى غاية يومي  27و 28و  29مارسس 2018لتششمل كافة
أم -ن أل -دوأئ -ر أل -تسش -ع -ة ( ح -اسش -ي ب -ح -ب -ح ،ع -ي -ن وسش-ارة ،مسش-ع-د،
ألإدريسشية ،دأر ألششيوخ ،ألششارف ألبيرين ،سشيدي لعجال ،عين
ألإبل ) .وتهدف ألعملية أسشاسشاً أإلى أإثرأء بنوك ألدم ألمتوأجدة
بهذه ألموؤسشسشات ألصشحية حتى تكون في متناول ألمرضشى عند
ألضشرورة وألسشÓمة ألصشحية وكذأ ألمعدأت وألمسشتلزمات ألكفيلة
لإنجاح ألعملية.

ا÷لفة :موسضى بوغراب

 ..ومصسالح أامن و’ية بجاية ‘ اŸوعد
لمن لولية
نظمت ،أإمسس ،مديرية إ أ
ب -ج -اي -ة ،ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع م-دي-ري-ة إلصس-ح-ة
حملة للتÈع بالدمÃ ،ناسسبة إحياء إليوم
إŸغ- -ارب- -ي ،ح- -م -ل -ة ل -ل -تÈع ب -ال -دّم ،ح -يث
لنسسانية مشساركة
شس-ه-دت ه-ذه إل-ع-م-ل-ية إ إ
وإسس-ع-ة م-ن ق-ب-ل أإع-وإن إلشس-رط-ة ،وه-و م-ا
يؤوكد إ÷هود إŸبذولة من إŸديرية إلعامة
Óمن إلوطني ،بقيادة إللوإء عبد إلغني
ل أ
Óم -ن إل-وط-ن-ي ،م-ن
ه -ام -ل إŸدي -ر إل -ع -ام ل  -أ
خ Ó- -ل تسس - -خ Òك - -ل إلشس - -روط إلÓ- -زم- -ة
ل‚اح ﬂت- -ل- -ف إŸب- -ادرإت إلنسس- -ان- -ي -ة،
إ
إÿاصسة بعمليات إلتÈع بالدم إلتي تنظم
على مدإر إلسسنة.
تدخل هذه ألعملية ألتي سشخرت لإنجاحها كافة
ألإم-ك-ان-ات أل-م-ادي-ة وأل-بشش-ري-ة ،بحسشب مصشدر
مسش-وؤول ،ف-ي أإط-ار ت-جسش-ي-د ت-ع-ل-ي-م-ات أل-ق-ي-ادة
ألعليا لÓأمن ألوطني ،ألتي تعّودت على تنظيم

حمÓت مماثلة تتم عبر  48ولية ،تحت ششعار
«أإنقاذ ألحياة هو أنششغالنا» ،حيث يششرف عليها
طاقم طبي تابع لأمن ألولية ،بهدف جمع أكبر
ع -دد م -م -ك -ن م -ن ه -ذه أل -م-ادة أل-ح-ي-وي-ة أل-ت-ي
تسشاهم في أإنقاذ ألأروأح ،للمششاركة في تغطية
أحتياجات ألفئة ألتي هي في أمسس ألحاجة
لهذه ألمادة ،وألتي توؤكد في مجملها مدى نبل
رجال ألششرطة ووقوفهم أإلى جانب ألموأطن
خاصشة أثناء ألمحن.
ف -ي سش -ي -اق أآخ -ر ،وت-جسش-ي-دأ ل-م-ب-ادئ ألشش-رط-ة
أل-ج-وأري-ة وأل-م-ب-ادرأت ألإنسش-ان-ي-ة أل-تضش-ام-ن-ية،
أل -ت -ي د أبت ع -ل -ي -ه -ا أل -م-دي-ري-ة أل-ع-ام-ة لÓ-أم-ن
ألوطني ،ونظرأ للتقلبات ألجوية ألتي عرفتها
ولية بجاية على غرأر باقي وليات ألوطن،
وألتي صشاحبها تسشاقط كثيف لÓأمطار وألثلوج،
نظمت مصشالح أمن ولية بجاية ،ألعديد من
ألخرجات ألميدأنية ألليلية للتكفل بالأششخاصس

بدون ماأوى.
ج -اء ذلك م -ن خ Ó-ل تشش -ك -ي -ل ف -وج م-ك-ون م-ن
أإط -ارأت م -ن م -خ -ت -ل -ف مصش -ال -ح أم-ن أل-ولي-ة،
م-رف-وق ب-ط-اق-م ط-ب-ي و أخصش-ائ-ي-ي-ن ن-فسش-ان-ي-ين
تابعين لمصشالح أمن ألولية ،وذلك بالتنسشيق مع
م -خ -ت -ل -ف ألشش -رك -اء ألج-ت-م-اع-ي-ي-ن أل-م-ع-ن-ي-ي-ن
ب -ال-ع-م-ل-ي-ة ،م-ن م-دي-ري-ة أل-نشش-اط ألج-ت-م-اع-ي
لولية بجاية ومصشالح ألحماية ألمدنية ،حيث
تمّ من خÓلها ألقيام بدوريات رأكبة ورأجلة
بالأماكن ألتي يقصشدها عادة ألأششخاصس بدون
ماأوى ،من أجل تفقد حالتهم وتقديم يد ألعون
ل -ه -م ب -ت -وزي -ع أل-ع-دي-د م-ن أل-وج-ب-ات أل-غ-ذأئ-ي-ة
ألسش -اخ -ن -ة ع -ل -ي -ه -م ،م-ع ألإشش-ارة أّن م-ث-ل ه-ذه
أل -م -ب-ادرأت ت-ب-ق-ى مسش-ت-م-رة أإل-ى غ-اي-ة ت-حسش-ن
ألطقسس وأنتهاء ألضشطرأبات ألجوية.

إلتهاب أإسسعار إÿضسر وإلفوإكه بالبويرة

بجاية :بن النوي توهامي

ا’ضسط ـ ـرابات ا÷وي ـ ـة اأ’خ ـ ـÒة نعم ـ ـة أام نقمـ ـة ؟!
ب-ع-د إلضس-ط-رإب-ات إ÷وي-ة إل-ت-ي ع-رف-ت-ه-ا م-ع-ظ-م ولي-ات شس-م-ال إل-بÓ-د،
عرفت أإسسعار إÿضسر وإلفوإكه إلتهابا ﬁسسوسسا بالبويرة وهو ما رصسدته
«إلشس-عب» ،خÓ-ل ج-ول-ت-ه-ا ‘ سس-وق إÿضس-ر وإل-ف-وإك-ه إل-وإق-ع ب-وسس-ط عاصسمة
إلولية ،ما مكننا من إلوقوف على إلرتفاع إ÷نوı Êتلف إÿضسر ل سسيما
إلكوسسة إلتي قفز سسعرها من  50دج إ 120 ¤دج ،و نفسس إÓŸحظة بالنسسبة
للجزر إلذي إرتفع سسعرها من  30دج إ 70 ¤دج ،إلطماطم إرتفع سسعرها من
 40دج إ 65 ¤دج ،و نفسس إ◊ال بالنسسبة للفلفل إلسسعر إرتفع إ 70 ¤دج.

نفسس ألوضشعية عرفتها أسشعار ألفوأكه حيث قفز سشعر ألموز إألى  450دج و كذأ
ألتفاح ألذي وصشل سشعره إألى  300دج بالنسشبة للنوعية ألمتوسشطة أما ألنوعية
ألرديئة فإان ثمنه  180دج ،و نفسس ألحال بالنسشبة للحوم ألبيضشاء ،أين أرتفع
سشعرها بـ  50دج خÓل  5أيام .بخصشوصس أسشباب هذأ ألرتفاع في أألسشعار برر
ألتجار ذلك بجوأب وأحد ربطوه بردأءة أألحوأل ألجوية ألتي حالت دون دخول
ألفÓحين إألى حقولهم ،مما أثر على عملية ألعرضس و ألطلب.

ليجارية
مطالب بتسسليم مفاتيح إلسسكنات إلعمومية إ إ

 ..واŸسستفيدون يغلقون مقر دائرة بئر غبالو بالبويرة

أق- -دم ،أمسس ،أل -عشش -رأت م -ن أل -مسش -ت -ف -ي -دي -ن م -ن
ألسش-ك-ن-ات أل-ع-م-وم-ي-ة أإلي-ج-اري-ة ب-بلدية بئر أغبالو
على غلق مقر ألدأئرة ،مطالبين أإلسشرأع في تسشليم
ل- -ه -م م -ف -ات -ي -ح .أل -ق -ط -رة أل -ت -ي أف -اضشت أل -ك -أاسس
ألضش -ط -رأب -ات أل -ج -وي -ة أألخ -ي -رة أل -ت -ي ع -رف-ت-ه-ا
ألمنطقة ،أين غمرت ألمياه عدة مسشاكن فوضشوية
ألتي ل تسشتجيب ألدنى ششروط ألعيشس ،كما عبر

ألعديد منهم عن تذمرهم من هذأ ألتأاخير رغم أن
قوأئم ألمسشتفيدين تم أإلفرأج عنها منذ سشنة 2016
وقدمت طعون.
في تلك أألثناء وألي ألولية أألسشبق طلب بتوزيع
حصشة  310وحدة سشكنية وإأن كان ألعديد منها كان
في طور أإلنجاز .ألمسشتفيدون يششكون من هذأ
ألتأاخير في توزيع ألمفاتيح وألذي يسشبب لهم دفع

مبالغ مالية باهظة في تأاجير ألششقق عند ألخوأصس
وألسش-ك-ن-ات ألج-ت-م-اع-ي-ة ج-اه-زة ،ك-م-ا ع-ب-روأ ع-ن
ت -خ -وف-ه-م م-ن ع-م-ل-ي-ة أل-ن-هب و أل-ت-كسش-ي-ر وت-ده-ور
ألسش- -ك- -ن- -ات م -م -ا سش -ي -ط -لب أم -وأل أخ -رى إلع -ادة
تأاهيلها.

البويرة :ع .نايت رمضضان

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ناقلون يثÒون إلرعب على إلطريق إلوطني رقم Ã 6عسسكر

اŸواطنون يطالبون باŸراقبة وتكثيف دوريات الدرك

يشس -ت -ك -ي إل -ع -دي -د م -ن إŸسس -اف -ري-ن و مسس-ت-ع-م-ل-ي
حافÓت إلنقل إلعمومي على خط معسسكر – وهرإن ،
معسسكر– إÙمدية ،من تدهور إلناقل Úو إثارتهم
إلرعب ‘ نفوسس إلركاب بفعل إسستعمالهم للسسرعة
إŸف -رط-ة ع-ل-ى إل-ط-ري-ق إل-وط-ن-ي رق-م  6و إل-ط-ريق
إل -ولئ-ي  17أإ إل -ل -ذي -ن يشس -ق -ان سس-لسس-ل-ة ج-ب-ال ب-ن-ي
شسقرإن و يتميزإن Ãنعرجاتهما إÿطرة ‘ ،إلوقت
إل -ذي تصس -اع -د ف-ي-ه إŸع-دل إل-وط-ن-ي ◊وإدث إŸرور
بشسكل ﬂيف ،خاصسة ب Úمركبات وحافÓت نقل
إŸسسافرين رغم سسبل إلردع و إلتحسسيسس.

عبر أحد ألطلبة ألجامعيين ألذين يسشتعملون
حافÓت ألنقل ألجماعي بين سشيق و معسشكر ،
أنه يخيل إأليه أنه في سشباق للحافÓت كلما
ت -ج -اوزت أل -ح -اف -ل-ة ن-ق-ط-ة م-رأق-ب-ة ع-ن-اصش-ر
أل -درك ألم -ن أل -ط -رق-ات ،ح-يث ي-رف-ع سش-ائ-ق
أل -ح-اف-ل-ة م-ن ألسش-رع-ة و ي-ن-ط-ل-ق ف-ي مسش-ي-رة
مليئة بالمخالفات وألتجاوز ألخطير.
أوضشح ألمششتكي من هذه ألظاهرة أن ألعديد
من ألطلبة صشاروأ يمتنعون عن ركوب حافÓت
ألرعب خوفا على أروأحهم و يفضشلون سشبل
ألنقل ألمجاني» ألركمجة» فيصشطف بعضشهم
عند مخرج مدينة معسشكر نحو وهرأن ،في
ن -ه -اي -ة ك -ل ي -وم ،ب -دل أن ي -ع -رضش -وأ ح-ي-ات-ه-م
ل -ل -خ -ط -ر ،ن -فسس أل -ظ -اه -رة ،أشش -ت -ك -ى م -ن -ه-ا
أل- -م- -وظ- -ف- -ون لسش- -ي- -م- -ا أل -نسش -اء أل -ع -ام Ó-ت

بمؤوسشسشات أمنية في ألمحمدية و يضشطرون
إألى أسشتعمال حافÓت ألرعب في كل صشباح .
ق -الت إأح-دى أل-ع-امÓ-ت بسش-لك أل-ع-دأل-ة ف-ي
ألمحمدية أن حياة ألعششرأت مهددة بخطر
أل -م -وت و أك -ث -ر م -ا ي -خ -ي -ف رك -اب ح -افÓ-ت
«تويوتا» لنقل ألمسشافرين هو ألسشرعة ألتي
يسشتعملها ألسشائقون خاصشة في ألمنعرجات
ألمطلة على ألمنحدرأت ألوعرة ،مؤوكدة أن
هؤولء ألناقلين يتعاملون مع بعضشهم ألبعضس
ع -ن ط -ري -ق أسش -ت -ع -م -ال أل -غ-م-ازأت ألضش-وئ-ي-ة
للمركبة إلعÓم بعضشهم ألبعضس بوجود نقطة
مرأقبة أو سشد أمني ،دأعية بحكم تجربتها
أل -ي -وم -ي -ة م -ع ه -ؤولء أل -م -ت -ه-وري-ن و درأي-ت-ه-ا
بسش-ل-وك-ات-ه-م ألح-ت-رأزي-ة إأل-ى تكثيف ألدورأت
أألمنية على محور ألطريق ألوطني رقم 6
أل -رأب -ط ب -ي -ن حسش -ي-ن و م-عسش-ك-ر إأل-ى سش-ي-ق و
ألطريق 17أ ألرأبط بين حسشين و ألمحمدية،
مششيرة أن ألدورأت ألمتحركة للدرك وحدها
من سشيجبر ألناقلين ألمتهورين على تخفيف و
تحديد سشرعتهم و من ثمة تجنب أي كارثة
يمكن أن تحدث على مسشتوى هذأ ألطريق
ألخطير.

معسضكر  :أام ا - Òÿسس.

نقائصس با÷ملة بحاجة للتفاتة إŸسسؤوولÚ

ا◊ي ـ ـاة البدائي ـ ـة –اصس ـ ـر سسكان منطق ـ ـة
«النـ ـ ـواورة» ب ـ ـدار الشسيـ ـ ـوخ ‘ ا÷لف ـ ـة
ج-دد سس-ك-ان م-ن-ط-ق-ة «ح-وشس إلنوإورة»
ب -دإر إلشس -ي -وخ إŸت -وإج -دة ع -ل -ى إل -ط-ري-ق
إلرإبط ب Úبلديتي دإر إلشسيوخ وإ÷لفة
مطلبهم إ ¤إلسسلطات إّÙلية ،بتزويدهم
بالكهرباء إلريفية كون نشساطهم إلفÓحي
صسار مرتبطا بهذإ إŸصسدر إلطاقوي إŸهم،
لعمدة إلكهربائية ليسست
خصسوصسا و أإن إ أ
ب -ع-ي-دة ع-ن سس-ك-ن-ات-ه-م ،وك-ذإ فك إل-ع-زل-ة
عنهم بفتح طريق إ÷لفة – دإر إلشسيوخ
مرورإ Ãنطقتهم.

ا÷لفة :موسضى بوغراب
قاطنو ألقرية أكدوأ لنا أن حياتهم توأجهها
مصشاعب يومية نظرأ لنعدأم مرأفق ألحياة
لقصش-اء،
أل-ك-ري-م-ة ،ي-ت-خ-ل-ل-ه-ا أل-ت-ه-م-يشس وأ إ
ح -يث ل-م ت-ج-د م-ع-ان-ات-ه-م ،أي أل-ت-ف-ات-ة م-ن
ط -رف أل -ج -ه -ات أل -م -ع -ن-ي-ة ،خصش-وصش-ا وأن
ألمنطقة ذأت طابع فÓحي رعوي ،كما أنها
تحمل من ألمؤوهÓت ألطبيعية وألبششرية ما
يمكنها من أن تكون ميدأنا فÓحيا خصشبا
لمختلف ألتجارب ألزرأعية ألناجحة ألتي
يقوم بها سشكانها.
طرح قاطنو منطقة (حوشس ألنوأورة) في

تصش -ري -ح-ات-ه-م لـج-ري-دة «ألشش-عب» ،مشش-ك-ل-ة
حرمانهم من ألعديد من مختلف ألمششاريع
ألتنموية ألتي قالوأ أنهم أقصشوأ منها بالرغم
من ألمرأسشÓت ألعديدة ألتي بقيت مجرد
وعود تنتهجها ألسشلطات ألمحلية ،مششيرين
ب -أان ه -ن -اك م -ن -اط -ق أخ -رى م-ح-ي-ط-ة ب-ه-م
أسشتفادت من هذه ألطاقة ألحيوية ،بينما
تسش-ت-ث-ن-ى م-ن-ط-ق-ت-ه-م ك-ك-ل م-رة م-ن برنامج
أل -ك -ه -رب -اء أل -ري -ف -ي-ة ،خ-اصش-ة وأن خ-ط-وط
أل-ك-ه-رب-اء ت-ب-ع-د ع-ن م-ن-ط-ق-ت-ه-م مسش-اف-ة ل
ت -ت -ج -اوز أل -ك -ي -ل -وم -ت -ر أل -وأح -د ،ع-ل-ى ح-د
تعبيرهم.
طالب ألسشكان بتوسشيع ألمحيط ألعمرأني
ب-ه-ذه أل-م-ن-ط-ق-ة قصش-د ب-ن-اء م-ج-م-ع سش-ك-ني
يحتضشن عديد ألمرأفق ألحيوية ألمنعدمة
بمنطقتهم ألتي تبعد عن مقر بلدية دأر
ألششيوخ بحوألي  20كلم ،مناششدين ألسشلطات
ألولئية بضشرورة ألتدخل ألعاجل بإادرأجهم
ضش-م-ن أل-مسش-ت-ف-ي-دي-ن م-ن ب-رن-ام-ج ألكهرباء
أل -ري -ف -ي -ة ،وك -ذأ أن -تشش -ال-ه-م م-ن أل-وضش-ع-ي-ة
ألمزرية ألتي يتخبطون فيها منذ سشنوأت
في ظّل أنعدأم متطلبات ألعيشس ألكريم.

ه ـدم أاقسس ـام وسسكنات وظيفيـة Ÿدرسسـة بفرجي ـوة

لسسبوع
شسرعت مصسالح بلدية فرجيوة ،بحر إ أ
إ÷اري ‘ ،عملية هدم أإقسسام مبنى إدإري و كذإ
سسكنات على مسستوى إبتدإئية إÛاهد أإحمد عبد
إلرزإق وسسط إŸدينة ،لكونها باتت تهدد أإمن و
سسÓ-م-ة إŸت-م-درسس Úب-اŸؤوسسسس-ة ،ب-ع-دم-ا ط-الها من
تصس -دع -ات ،و ت -ده -ور ‘ وضس-ع-ي-ت-ه-ا م-ن-ذ سس-ن-وإت
طويلة ،وذلك بعد أإن أإبدى سسكان هذه إŸدرسسة
تفهما للوضسع وأإخلوإ إلسسكنات مباشسرة.

ميلةﬁ :مد بوسضبتة
ألمباني ألمعنية بعملية ألهدم بحسشب بوصشفصشاف
حسش-ي-ن ،رئ-يسس أل-م-ج-لسس ألشش-ع-ب-ي أل-ب-ل-دي ل-ب-لدية
فرجيوة هي  4أقسشام درأسشية ،ومبنى إأدأرة ،وكذأ 3
سشكنات وظيفية ،وبعد إأنهاء ألعملية ،سشيتم إأعادة
تهيئة مدرسشة ألمجاهد أحمد عبد ألرزأق.
بحسشب ذأت ألمسشؤوول ألذي أششرف على عملية
ألهدم ،فإان هذه ألخطوة جاءت متأاخرة جدأ لكون

ت -ق-ري-ر أل-خ-ب-رة أل-م-ن-ج-زة م-ن ق-ب-ل ه-ي-ئ-ة أل-رق-اب-ة
ألتقنية للبناء ،وألقاضشي بعدم صشÓحية ألمنششآات
ألمعنية بالهدم يعود لـ 10سشنوأت مضشت ،لكنه لم
يجسشد آأنذأك لعدم ألتجاوب من طرف قاطني
ألسش-ك-ن-ات أل-وظ-ي-ف-ي-ة أل-ت-اب-ع-ة لÓ-ب-ت-دأئية ،رغم ما
ط -ال -ه -ا م -ن تصش -دع -ات ،وتشش-ق-ق-ات ف-ي أألسش-ق-ف
وأل-ج-دأرن ،م-م-ا ج-ع-ل-ه-ا غ-ي-ر صش-ال-ح-ة لسش-ت-ق-ب-ال
ألمتمدرسشين ،وألموظفين ،وكذأ ألسشكان .أضشاف
ألمتحدث بأان ألمجلسس ألجديد للبلدية ،قرر تنفيذ
عملية ألهدم بناء على ألملف ألقديم ألخاصس بهذه
ألمنششآات ،كما أششار إألى عزمه على تنفيذ و تطبيق
ألقانون في كل ما يتعلق بالتعدي على ممتلكات
ألبلدية.
أوضشح ذأت ألمسشؤوول بأان هذه ألمنششآات ألتي تم
ه -دم -ه -ا ك -انت ت -ح-ول دون وصش-ول أل-م-ت-م-درسش-ي-ن
Óقسشام ألجديدة ،فضش Óعما تششكله من تهديدأت
ل أ
على أمن و سشÓمة ألتÓميذ وألقاطنين بالسشكن
ألوظيفي في حال أنهارت فجأاة.

»æWh

األربعاء  28مارسض  2018م
الموافق لـ  10رجب  1439هـ

فيما بلغت صصادرات الو’ية أازيد من مليون أاورو العام اŸاضصي

نحـ ـو تصصديـ ـر أال ـ ـف طـ ـن مـ ـن بقاي ـ ـا الزج ـ ـاج إا ¤تونـ ـسس

وأاشصار مدير غرفة التجارة ،إا ¤أان هذه العملية
اŸسصجلة تضصاف إابتداء من هذا العام ،إا ¤عمليات
التصصدير التي تنطلق من ولية ميلة نحو اÿارج،
وتشصمل تصصدير أالياف البوليسصتار التمور والبصصل

الÈي التي بلغت قيمتها ‘ العام اŸاضصي مليون
و 200أالف أاورو.

ميلةﬁ :مد بوسسبتة

’كمال إاسصكان  6000مسصتفيد خÓل 2018
برنامج إ

تسصليـ ـم مفاتي ـ ـح  500سصك ـ ـن عموم ـ ـي إايجـ ـاري ببلديـ ـة قايـ ـسس
أاشص-رفت صص-ب-اح أامسش ،السص-ل-ط-ات اÙلية
التنفيذية واŸنتخبة للو’ية ببلدية قايسش
غرب عاصصمة الو’ية خنشصلة على بعد 20
ك-ي-ل-وم ،Îع-ل-ى تسص-ليم مفاتيح لـ 500عائلة
من قايسش اسصتفادت من شصقق ‘ إاطار صصيغة
السصكن العمومي ا’يجاري «ا’جتماعي» ‘
ان-ت-ظ-ار تسص-ل-ي-م ع-دة مشص-اري-ع سص-كنية ضصمن
ب - -رام - -ج أاخ - -رى ب - -ال- -و’ي- -ة خÓ- -ل السص- -ن- -ة
ا÷ارية.

أاك--دت مصص--ل--ح--ة ال--م--ن--ازع--ات إان نسص--ب--ة
ال---ت--ه--رب م--ن دف--ع ال--ف--وات--ي--ر ال--خ--اصص--ة
ب-السص-ت-هÓ-ك ل-ل-م-ياه قاربت الـ ٪50م-----ن
أاصصل زبائن الجزائرية للمياه الذين بلغ
عددهم الـ ،27776حيث أان  14443منهم
يسصددون الفواتير بصصفة عادية ،وان لجوء
لجراءات القضصائية جاء
المديرية إالى ا إ
بعد فشصل كل الحلول الودية ،حيث طالبت
ب--ال--تسص--دي-د ع-ل-ى دف-وع-ات م-ع ال-تسص-دي-د
بالتقسصيط للفواتير العالقة.

من جانب آاخر أاشصارت ذات المصصلحة ان
اغلب الزبائن المقاطعين للتسصديد هم من
سصكان القرى والمداشصر بالناحية الشصمالية
ل--ل--ولي--ة ع--ل--ى غ-رار ،ق-رى ب-ل-دي-ات ب-ن-ي
خÓ--د ،ال--رمشص-ي ،ال-ح-ن-اي-ة ،زن-ات-ة وأاولد
رياح ،ومن اأجل القضصاء على النقطاع
المتكررة للمياه أاكدت مديرية الجزائرية
للمياه اأن مصصالحها تعمل  24/24سصاعة
لم-ث-ل ل-ل-زب-ائ-ن
م-ن أاج-ل ضص-م-ان ال-ت-زود ا أ
ودعمهم والقضصاء على التسصربات.
وم--ق--اب-ل ذلك ف-ق-د ت-م ت-خصص-يصض غÓ-ف
مالي يقدر بـ 07مÓيير سصنتيم من أاجل
ت--ج--دي--د ال--ق--ن-وات ال-م-ه-ت-رئ-ه ب-ال-رمشص-ي
للقضصاء على التسصرب الذي تعرفه هذه
المنطقة التي تصصنف من النقاط السصوداء
في الولية.

...وبعدإاخضصاعها لعملية ترميم بـ 20مليار ودعمها بتخصصصصات جديد

فتح العيادة اŸتعدد اÿدمات «الشصهداء اإلخوة
األربعة سصعيدي» بالسصواحلية

تلمسسانﬁ :مد بن ترار
وأاضصاف في هذا اإلطار ،أان وتيرة سصير أاشصغال
الن -ت-ه-اء م-ن الن-ج-از ف-ي ال-ب-رام-ج السص-ك-ن-ي-ة
الجارية بالولية مسصتمرة ،حيث سصيتم برمجة
تسصليم مفاتيح الشصقق للمواطنين المسصتفيدين
ف-ي األي-ام ال-ق-ل-ي-ل-ة ال-ق-ادم-ة ب-ع-اصص-مة الولية
وببلدية بابار بالمواقع السصكنية المكتملة.
وتعهد ذات المسصؤوول بالوصصول خÓل السصنة

ال -ج -اري -ة ،إال -ى ت -وزي -ع  4000سص-ك-ن ع-م-ومي
إايجاري و 2000ترقوي ضصمن برنامجي ايمو
كناب وعدل وهي البرامج التي تشصهد مرحلة
التهيئة الخارجية وانجاز التجهيزات العمومية
الضصرورية بها لسصيما ما تعلق بالمؤوسصسصات
التربوية.

’وروبي
Œسصيدا ’تفاقية الشصراكة ب Úوزارة الفÓحة وا’–اد ا أ

لقاء خاصس Ÿنتجي شصعبة الزيتون بـ 13ولية غربية بع“ Úوشصنت

خ- -لصض ال- -ل -ق -اء ال -م -ن -ظ -م م -ن ق -ب -ل وزارة
الفÓحة بالشصراكة مع خبراء التحاد األوربي
في مجال تنمية الفÓحة واإلنتاج أالفÓحي
الذي تم برمجته بولية عين تموشصنت لفائدة
 13ولية بالغرب الجزائري للنهوضض بتحسصين
إان -ت -اج ال -زي -ت -ون ب-ال-م-ن-ط-ق-ة وف-ق-ا لت-ف-اق-ي-ة
الشصراكة الموقع عليها يوم  20أافريل  2014من
قبل وزارة الفÓحة والتحاد األوروبي والتي
رصصد لها  20مليون أاورو إالى ضصرورة التكفل
ب-اإلن-ت-اج أال-فÓ-ح-ي ب-ال-م-ن-ط-ق-ة وت-دعيم إانتاج
ال -زي-ت-ون وت-حسص-ي-ن ن-وع-ي-ت-ه وت-ن-ظ-ي-م مسص-ار
التسصويق لفائدة المنتجين ،بغية ضصمان إاسصهام
هذه الشصعبة في تطوير القتصصاد الوطني.
وت -ط -رق ال -مشص -ارك -ون إال -ى الصص -ع -وب -ات ال-ت-ي

ا÷زائرية للمياه تباشصر بإاعذار  13332من زبائنها

أاشص -رفت السص -ل -ط -ات اÙل -ي-ة
لو’ية تلمسصان برئاسصة السصيد
وا‹ ال -و’ي -ة ع -ل-ي ب-ن ي-ع-يشش
ع -ل -ى اف -ت-ت-اح ال-ع-ي-ادة اŸت-ع-دد
’خ- -وة
اÿدم - -ات «الشص- -ه- -داء ا إ
’رب- -ع- -ة سص- -ع -ي -دي» ب -ب -ل -دي -ة
ا أ
السص- -واح- -ل- -ي -ة ووضص -ع -ه -ا ح -ي -ز
اÿدم- -ة ب- -ع -د إان -ه -اء ع -م -ل -ي -ة
ترميمها بغÓف ما‹ قدر بـ20
مليار سصنتينم.

خنشسلة :اسسكندر ◊جازي
ع-م-ل-ي-ة تسص-ل-ي-م الشص-ق-ق إال-ى أاصص-حابها شصهدت
ف-رح-ة ع-ارم-ة وسص-ط ال-ع-ائÓ-ت ال-مسص-ت-ف-ي-دة،
ام -ت -زجت ب -دم -وع ال-ف-رح-ة وزغ-اري-د ال-نسص-وة
وسص -ط ت -وزع ال -ح -ل -وي -ات وإاط -ب -اق ال -ط -م-ي-ن-ة
وحلويات ومأاكولت فصصل الربيع التقليدية.
كشصف والي خنشصلة ،كمال نويصصر على هامشض
ح -ف -ل تسص -ل-ي-م ال-م-ف-ات-ي-ح ،أان ب-رن-ام-ج تسص-ل-ي-م
السصكنات ألصصحابها ببلدية قايسض سصيسصتمر
مسص-ت-ق-ب Ó-بتسصليم  500مسص -ك -ن أاخ -ر ث-م 400
ألصص -ح -اب -ه -ا ب -ع -د إاك -م -ال األشص-غ-ال ال-ث-ان-وي-ة
المتبقية في المواقع السصكنية.

بسصبب عدم تسصديدهم لفواتÒهم منذ عدة سصنوات بتلمسصان

ب -اشص -رت مصص -ل -ح -ة اŸن-ازع-ات Ãدي-ري-ة
ا÷زائ -ري -ة ل -ل -م-ي-اه ب-ب-عث اع-ت-ذارات إا¤
أاك Ìمن  13332زبون قبل إاحالتهم على
القضصاء بعد تقاعسصهم ‘ تسصديد العشصرات
من فوات ÒاŸياه اÎŸاكمة حتى وصصل إا¤
حدود  126فاتورة للزبون الواحد مع قطع
التموين عنهم آاخر شصهر مارسش.

كشصف عبد الوهاب طيبة مدير غرفة
التجارة والصصناعة بني هارون لو’ية ميلة
عن شصحن قريب لـ 150طن من بقايا الزجاج
إا ¤تونسش بعد اسصتصصدار مصصا◊ه لشصهادة
اŸنشص -أاة اÿاصص -ة ب -تصص-دي-ر ك-م-ي-ة م-ن ب-ق-اي-ا
الزجاج.

وأاكد طيبة على أان عملية تصصدير بقايا الزجاج
ت -ع -د أاول ع -م-ل-ي-ة م-ن ن-وع-ه-ا تسص-ج-ل ب-ولي-ة م-ي-ل-ة
موضصحا بأان أاول دفعة سصتتجه نحو تونسض قبل نهاية
األسصبوع ا÷اري.
وأاضصاف اŸسصؤوول بأان العملية ككل تتضصمن أالف
طن من بقايا الزجاج ،سصتصصدر من قبل مؤوسصسصة
بالتÓغمة متخصصصصة ‘ جمع بقايا الزجاج لفائدة
شصركة خاصصة بتونسض –ديدا Ãنطقة زغوان ،حيث
” اسصتخراج شصهادة اŸنشصأا اÿاصصة بهذه العملية
ا÷ديدة ‘ ›ال التصصدير Ãيلة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ي-ع-ان-ي-ه-ا أاصص-ح-اب ح-ق-ول ال-زي-ت-ون وأاصص-حاب
ال-م-ع-اصص-ر وك-ذا مشص-اك-ل ال-ت-ك-وي-ن ف-ي م-ج-ال
مكافحة األمراضض والحشصرات الخطيرة ،مع
ضص -رورة ت -وف -ي -ر ال -م -ب -ي -دات ذات ال -ف -ع-ال-ي-ة،
باإلضصافة إالى طرق التهجين التي يسصتوجب
اسص-ت-ع-م-ال-ه-ا ل-ت-حسص-ي-ن ن-وع-ية الزيتون والزيت
وضصمان التسصويق بشصكل منظم وبسصعر مرجعي
م-ت-وازن يسص-م-ح إال-ى ت-رق-ي-ة ال-م-ن-ت-وج وي-ح-فظ
حقوق المنتج والمسصتهلك على حد سصواء.
وم -ن خ Ó-ل ال -ورشص -ات ال -ت -ي أاط -ره -ا خ -ب -ي-ر
أاوروب -ي ب -ال -ت -ع -اون م -ع إاط -ارات م -ن ال -وزارة
الوصصية طرح المنتجون القادمون من  13ولية
غربية مشصاكلهم المتعلقة باإلنتاج والتصصبير
والتسصويق ،كما تم التشصخيصض الميداني لبعضض

المشصاكل عن طريق تنظيم خرجات ميدانية
بكل من تلمسصان وعين تموشصنت والوقوف على
واقع اإلنتاج والزراعة.
كما تم تنظيم زيارات ميدانية إالى مصصانع
ال-تصص-ب-ي-ر وب-عضض ال-م-ع-اصص-ر ب-ك-ل م-ن معسصكر
وسصيدي بلعباسض ،هذا وكشصف القائمون على
ه -ذا ال -مشص-روع ال-ت-ك-وي-ن-ي إان ه-ذه الت-ف-اق-ي-ة
دخ-لت م-رح-ل-ة ج-د م-ت-ق-دم-ة تسص-م-ح ب-ت-حويل
منتوج الزيتون الجزائري إالى عÓمة تجارية
ع -ال -م -ي -ة تسص -م -ح بضض م -ان ح -ق -وق ال -م -ن -ت-ج
والمسصتهلك وحمايتها.

ع“ Úوشسنت ﬁمد بن ترار

العملية ’قت اسصتحسصانا واسصعا لدى السصكان

عمليـ ـة تطه ـ Òاألرصصفة من التجارة غ Òالشصرعية بباتنة
Óمن العمومي بأامن و’ية باتنة
بادرت اŸصصلحة الو’ئية ل أ
’ول وال-ت-اسص-ع رف-ق-ة مصص-الح
’م-ن ا◊ضص-ري ا أ
ب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع ا أ
ب -ل -دي -ة ب -ات -ن -ة وب -إاشص-راك مصص-ال-ح م-دي-ري-ة ال-ت-ج-ارة ‘ إاط-ار
م -ك -اف -ح -ة ظ -اه -رة ال-ت-ج-ارة غ Òالشص-رع-ي-ة وا’ح-تÓ-ل غÒ
Óرصصفة.
القانو Êل أ

باتنةŸ :وشسي حمزة
العملية جاءت بعد خرجة ميدانية لعدة أاحياء بمدينة باتنة ،من حي
بوعقال الثالث الذي يعرف انتشصارا كبيرا لهذه الظاهرة على غرار حي
أاشض وشصارع دبابي لتطهيرها من الباعة غير الشصرعيين وذلك بمراقبة
األنشص -ط -ة ال -ت -ج -اري -ة وإازال -ة ج -م -ي -ع ال -ط -اولت ،ال -م -ت-اريسض والسص-ل-ع
الموضصوعة على األرصصفة والسصاحات العمومية باسصتعمال اإلمكانيات
التي سصخرتها مصصالح البلدية المتمثلة في  3شصاحنات وآالة حفر وجرار
كما تم إازالة كشصك قديم مقابل شصارع  Hوسصط الحديقة العمومية
والذي شصوه منظرها الجمالي ،وكذا عربة خاصصة متمثلة في كشصك
صصغير كان موضصوعا بطريقة غير قانونية بممرات صصالح نزار.
وخ Ó-ل ال -ع -م -ل -ي -ة ق -امت مصص -ال-ح األم-ن ب-إازال-ة ال-ل-وح-ات الشص-ه-اري-ة
الموضصوعة بطريقة غير شصرعية مراقبة السصجÓت التجارية الخاصصة
بالمحÓت المنتشصرة على مسصتوى هذه الشصوارع ومدى مطابقتها مع
النشصاط المرخصض له بالتنسصيق مع أاعوان مديرية التجارة.
وفي ذات السصياق شصملت عملية التطهير كل من نهج سصباق الخيل،
ممرات صصالح نزار ممرات حي الزمالة نهج حسصين عبد السصÓم ،كما

ع- -م- -ل- -ي- -ة ال- -ت -رم -ي -م ال -ت -ي
صص - -اح - -ب - -ه - -ا اسص- -ت- -ح- -داث
اخ -تصص -اصص -ات ج -دي-دة م-ن
أاجل التكفل بالمرضصى من
ه-ذه ال-م-ن-ط-ق-ة ال-تي تعرف
كثافة سصكانية كبيرة تقارب
الـ 12أال- -ف نسص- -م -ة ،ح -يث
ت -ع -ززت ب -ت -خصصصص -ات طب
لشص -ع -ة ،ج -راح-ة
ال -نسص -اء ،ا أ
لسص -ن-ان ،ال-طب ال-داخ-ل-ي،
اأ
م - -خ- -اب- -ر ت- -ح- -ال- -ي- -ل ال- -دم
ومصص - -ل - -ح - -ة إاسص - -ت - -ق - -ب - -ال
المرضصى.
وخÓل تدخله ثمن الوالي
ال -ت -ج -رب -ة ال -ج -دي -دة ال-ت-ي
ع -اي -ن -ه-ا ب-ال-نسص-ب-ة ل-ت-وج-ي-ه

ال -م -رضص -ى ن -ح -و ال -مصص-ال-ح
لول-وي-ات ح-ول
ب -م -ن -ح -ه-م ا أ
ال- -ح- -ال- -ة الصص- -ح- -ي- -ة ل- -ك- -ل
مريضض ،كما أاكد في توجيه
إالى مدير الصصحة بضصرورة

اÛل ـ ـسس الولئـ ـ ـي ب ـ ـÈج بوعريري ـج يناقشس
ملف الصصحـ ـ ـة و حصصيل ـ ـة الولي ـ ـة

ان -ط -ل -قت أاشص -غ -ال ال -دورة ال-ع-ادي-ة
’و ¤ل -ل -م -ج -لسش الشص -ع -ب -ي ال -و’ئ -ي
ا أ
ل - -و’ي - -ة ب- -رج ب- -وع- -ري- -ري- -ج وال- -ت- -ي
سص-ت-ت-ن-اول م-ن-اقشص-ة حصص-ي-لة نشصاطات
ال -و’ي-ة Ãخ-ت-ل-ف ال-ق-ط-اع-ات وال-ت-ي
ي-ق-دم-ه-ا وا‹ ال-و’ي-ة صص-ال-ح ال-ع-فاÊ
’ضص-اف-ة إا ¤م-ن-اقشص-ة م-ل-ف الصصحة
ب-ا إ
ال -ذي أاع-دت-ه ÷ن-ة الصص-ح-ة ب-اÛلسش
ب -ع -د زي -ارات م -اراط -ون -ي -ة وسص -لسص -ل-ة
إاج - - -ت - - -م- - -اع- - -ات ع- - -ق- - -دت ب- - -اÛلسش
واŸؤوسصسص - -ات الصص - -ح - -ي - -ة ع Èإاق- -ل- -ي- -م
ال- -و’ي- -ة ،وسص- -ي- -ك- -ون خ- -ت -ام ال -دورة
بالشصؤوون اıتلفة والتي سصيطرح فيها
أاعضصاء اÛلسش إانشصغا’ت اŸواطن‘ Ú
ﬂتلف اÛا’ت.

برج بوعريريج :حبيبة بن يوسسف

كان التدخل على مسصتوى طريق الوزن الثقيل بمحاذاة محطة البنزين
علي صصاري وذلك بتطهير هذه النقطة من الباعة غير الشصرعيين
باإلضصافة إالى القيام بتحرير غرامات جزافية ضصد أاصصحاب المركبات
الخفيفة على خلفية التوقفات العشصوائية وكذا أاصصحاب حافÓت النقل
ال -حضص -ري بسص -بب اسص -ت -ع -م -ال ال -م -ن -ب -ه -ات الصص-وت-ي-ة غ-ي-ر ال-م-ط-اب-ق-ة
والسصتعمال المفرط لها والتي تكون مصصدر إازعاج للمواطنين.
وأاسصفرت العملية على حجز حمولة  06شصاحنات من بقايا الخرداوات،
المتاريسض والÓفتات ،كما لقت هذه العملية ترحيبا و إاسصتحسصانا
كبيرين من قبل سصكان األحياء.

ت-ع-م-ي-م ه-ذه ال-ت-ج-رب-ة على
مسص - -ت - -وى ك - -ل ال - -ع- -ي- -ادات
ال -م -ت -واج -دة ع-ل-ى مسص-ت-وى
الولية والبالغ عددها أاكثر
من  18عيادة التي بعضصها
لشصغال وبعضصها
انتهت به ا أ
قيد النجاز وهذا من أاجل
تحسصين الخدمات الصصحية
ل- -ل- -م- -واط- -ن ال- -ت- -ل -مسص -ان -ي
Óم- - -راضض
وال - - -تصص - - -دي ل - - -أ
ال -وب -ائ -ي -ة ال -ت -ي م -ا ف -ت -ئت
لخرى.
تظهر بين الفنية وا أ

وعرفت حصصيلة الوالي تسصجيل السصتفادة
من  213عملية برخصصة برنامج إاجمالية في
ال-ب-رن-ام-ج ال-ق-ط-اع-ي وال-مخططات البلدية
للتنمية  2,9مليار دينار منها  212عملية
في المخططات البلدية للتنمية وعملية في
ال-ب-رن-ام-ج ال-ق-ط-اع-ي ،ح-يث اسص-ت-ف-اد قطاع
الري من إاعادة تقييم عمليتين بـ 300مليون
دينار والبيئة بالسصتفادة من إاعادة تقييم
عملية  70مليون دينار ،فيما سصجل قطاع
الطرقات تسصجيل إاعادة تقييم  03عمليات
بمبلغ  320مليون دينار.
لسص- -د
وك - -ان ل - -ق - -ط- -اع ال- -ت- -رب- -ي- -ة حصص- -ة ا أ
ب-السص-ت-ف-ادة م-ن إاع-ادة ت-ق-ي-ي-م  07عمليات
ب- -غÓ- -ف م- -ال -ي ق -دره  214م-ل-ي-ون دي-نار،
وكشصفت حصصيلة الولية للسصنة الفارطة عن

اسصتفادة قطاع التعليم العالي بإاعادة تقييم
عملية بمبلغ  150مليون دينار و الهياكل
لداري- -ة ب 09ع-م-ل-ي-ات ب-م-بلغ  83مليون
اإ
دينار ،كما أاعيد تقييم عمليتين في قطاع
ال-ت-ك-وي-ن ال-م-ه-ن-ي ب-مبلغ  46م-ل-ي-ون دينار،
وك -انت حصص -ة ق -ط -اع الشص -ب -اب وال -ري -اضص -ة
بعمليتين بقيمة  19مليون دينار.
وعرفت قروضض الدفع خÓل السصنة الفارطة
بولية برج بوعريريج السصتفادة من 9,27
م -ل -ي -ار دي -ن -ار ف -ي إاط -ار ت -جسص -ي -د ب -رام -ج
ال-ت-ج-ه-ي-ز ،أام-ا ال-ب-رن-ام-ج ال-ق-ط-اع-ي ال-غ-ي-ر
ممركز فقد اسصتفاد من مبلغ  8,84مليار
دي-ن-ار م-وزع-ة ب-ي-ن ب-رن-ام-ج ال-هضص-اب العليا
بـ 1,2مليار دينار وبرنامج تسصيير عمليات
السص-ت-ث-م-ارات ال-ع-م-وم-ي-ة ال-مسص-جلة بعنوان
ميزانية الدولة بـ 7,6مليار دينار.
وسص-ت-واصص-ل أاشص-غ-ال ال-دورة ب-م-ن-اقشص-ة م-ل-ف
الصصحة الذي ينتظر أان يسصتغرق وقتا طويÓ
في النقاشض نظرا لما يعانيه القطاع من
نقائصض ومشصاكل وانشصغالت تضصمنها تقرير
لرقام التي
لضصافة إالى ا أ
لجنة الصصحة با إ
جاء بها تقرير مديرية الصصحة حول أاهم ما
تحقق في السصنوات الماضصية.

األربعاء  28مارسض  2018م
الموافق لـ  10رجب  1439هـ

من مراسسلينا

تقييم أششغال مششاريع قطاع أŸياه باŸدية

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

قرية وأدي أ◊ديد با÷لفة

مطالبة اŸقاول Úباإلسضراع ‘ اإل‚از

اŸطالبة باŸاء واŸدرسضة

لم Úألعام لولية أŸدية ‘ ،ألجتماع أıصشصص لقطاع ألري –ضشÒأ Ÿوسشم ألصشطياف  2018مع
قيم ﬁمد مرزوقي أ أ
أ÷هات أŸعنية وأŸمثلة ‘ كل من مديرة ألري ،مدير وحدة أ÷زأئرية للمياه ،مدير توزيع ألكهرباء وألغاز ،أŸقاولت أŸكلفة
ل‚از ومكاتب ألدرأسشات ،قيّم مدى تقدم تنفيذ ألتوصشيات أŸنبثقة عن ألجتماع أŸنعقد بتاريخ  28جانفي ألفارط Ãقر
با إ
لجال أÙددة لها وهذأ قبل حلول فصشل ألصشيف ألقادم ،مع
لششغال وأحÎأم أ آ
ألولية ،ملحا على ضشرورة أ◊رصص على ألتحكم ‘ أ أ
لسشبوع أŸقبل.
وجوب ألقضشاء على ظاهرة ألربط ألعششوأئي ،مع ألقيام بخرجات ميدأنية ودورية وهذأ أبتدأءً من أ أ

ا÷لفة :موسسى بوغراب

^ ضضمان توزيع منتظم خÓل الصضيف القادم

اŸدية :علي ملياÊ

أاشش -ارت نسش-ي-م-ة ط-اه-ري م-دي-رة ال-ري
بهذه اŸناسشبة ،إا ¤وجود بعضض البلديات
شش- -ه- -دت ‘ السش -ن -وات األخÒة ن -قصش -ا ‘
ال -ت -زود ب -اŸي -اه الصش -ا◊ة ل-لشش-رب ،ج-راء
تزايد الطلب على هذا اŸورد الهام تزامنا
مع فÎة ا÷فاف التي عرفتها اŸنطقة ‘
السشنوات األخÒة ،خاصشة البلديات ذاتية
التموين.
ك -م -ا أان ب -ل -دي -ة اŸدي-ة (م-رك-ز ال-ولي-ة)
والتي “ون من مياه سشد غريب وﬁطة
الضشخ بالششفة ،عرفت عجزا صشائفة 2017
ن -ت -ي -ج -ة ان -خ -ف -اضض م-نسش-وب اŸي-اه ع-ل-ى
مسشتوى وادي الششفة واألعطاب اŸتكررة
ل-ت-ج-ه-ي-زات ﬁط-ات الضش-خ ع-ل-ى مسش-توى
نظام غريب ،حيث أان عدد السشكان يقدر
بحوا‹  165.000نسشمة ‘ ،ح Úأان الكمية
التي كانت “ون بها ‘ الفصشل الفارط
تقدر بحوا‹  11.000م/3يوم (من نظام
غريب والششفة) ،مؤوكدة ‘ هذا الصشدد أانه

ولتفادي مثل هذه الوضشعية ارتأات وزارة
اŸوارد اŸائية وضشع خارطة طريق جادة
ب- -ع- -د ع- -ق -د ع -دة اج -ت -م -اع -ات ،آاخ -ره -ا
اإلجتماع الذي انعقد بحضشور األم Úالعام
للوزارة Ãقر ولية اŸدية بتاريخ 01 / 28
 2018 /لدراسشة كل اŸششاكل اŸسشببة لهذا
العجز Ùاولة إايجاد ا◊لول على مسشتوى
البلديات التي تعا Êعجزا.
وق-درت اŸسش-ؤوول-ة ال-ت-ن-ف-ي-ذي-ة أان العجز
ح -اصش-ل بـ 26ب -ل -دي -ة ‡ث -ل -ة ‘ ك -ل م-ن:
اŸدية ،ذراع سشمار ،ع Úالقصش ،Òششنيقل،
سش- -ان -ق ،سش -ي -دي دم -د ،ال -ع -وي -ن -ات ،وزرة،
ط -اف -راوت ،سش-ي-دي زي-ان ،ج-واب ،سش-ي-دي
زهار ،عزيز ،ششÓلة العذاورة ،أاولد عن،Î
أاولد هÓل ،الكاف ÿضشر ،ع Úبوسشيف،
ب- -ن شش- -ك- -او ،م -غ -راوة ،م -ي -ه -وب ،وام -ري،
“زق -ي -دة ،ب Òب -ن ع -اب -د ،زوبÒي -ة وأاولد
معرف» ،موضشحة أانه وألجل الوقوف على
هذه الوضشعية ،سشطرت مصشا◊ها برنا›ا
للتكفل بـ 18بلدية –ضشÒا لفصشل الصشيف
وذلك ع- -ن ط- -ري- -ق ع- -م- -ل -ي -ات م -ي -دان -ي -ة

اسشتعجالية بالتعاون مع ﬂتلف الششركاء.
ف-ي-م-ا سش-ي-ت-م ال-ت-ك-ف-ل ب-ب-اقي البلديات فور
النتهاء من العمليات ا›ÈŸة .مذكرة
‘ ه- -ذا الصش- -دد ،ب -ت -وصش -ي -ات الج -ت -م -اع
ال- - - - - - - - -وزاري اŸششÎك ب Úوزارة اŸوارد
اŸائ- -ي- -ة ووزارة ال -داخ -ل -ي -ة وا÷م -اع -ات
اÙل-ي-ة وال-ت-ه-ي-ئ-ة ال-ع-م-ران-ي-ة ب-ت-اري-خ 27
ف -ي -ف -ري اŸنصش -رم ،ب -حضش -ور ال -وزي -ري -ن،
والسش- -ادة ال- -ولة وك- -ذا األم- -ن- -اء ال- -ع- -امÚ
وإاط -ارات ال -وزارت Úم-ن أاج-ل ت-ق-ي-ي-م ع-ام
وششامل لوضشعية اŸرفق العمومي للمياه
وكذلك من أاجل تعاون واضشح اŸعا ⁄بÚ
القطاع ،Úحيث ” اإلتفاق على “كÚ
كل ولية من الدخول لصشائفة  2018بدون
مششاكل .ومن أاهم هذه التوصشيات ،وجوب
اإلسشراع ‘ تنفيذ الÈامج وفقا إلجراءات
اسش- -ت- -ع -ج -ال -ي -ة ،ال -ل -ج -وء إا ¤اŸؤوسشسش -ات
ال -ع -م -وم -ي -ة ‘ إا‚از اŸشش -اري-ع ،ضش-رورة
تسشديد الديون التي على عاتق البلديات
لصش- -ال- -ح م- -ؤوسشسش- -ة ا÷زائ- -ري- -ة ل- -ل -م -ي -اه،
ومسش -اه-م-ة ال-ب-ل-دي-ات ‘ ﬁارب-ة ظ-اه-رة
سشرقة اŸياه.
اخ-ت-ت-مت ط-اه-ري ع-رضش-ه-ا ب-ال-قول ،إانه
باإلضشافة إا ¤ما ” سشرده ،فإان الÈامج
البلدية للتنمية تسشاهم بدور فعال ‘ تنمية
ه- -ذا ال- -ق -ط -اع وت -وسش -ع -ت -ه ف -ي -م -ا ي -خصض
اŸن -اط -ق ال -ري -ف-ي-ة واŸع-زول-ة ،م-ن ح-يث
ال- -ت- -زوي- -د ب- -اŸي- -اه الصش- -ا◊ة ل -لشش -رب أاو
التطه.Ò
وت -ع -رف ال -ولي -ة ب-رن-ا›ا ج-اري-ا ي-ق-در
بـ 202عملية بغÓف ما‹ إاجما‹ قدره
 924.748.111دج مع نهاية  .2017كما أانه
وغ -م ك -ل ه -ذه اŸشش-اري-ع اŸن-ج-زة وال-ت-ي
سشتنجزو يبقى مششكل التسشي Òمطروحل،
ح -يث أان -ه ي -جب ع-ل-ى مصش-ال-ح ا÷زائ-ري-ة
ل -ل -م -ي -اه ب -ذل ›ه-ودات م-ن أاج-ل ضش-م-ان
السش Òا◊سشن للموارد اŸائية ليتم توفÒ
اŸياه الصشا◊ة للششرب لكل مواطن عÈ
تراب الولية.

بجاية تسشتفيد من قرية بيئية بـ «تازبوجت»

مشضروع مسضتوحى من ‰ط معيشضة البجاويÚ

بجاية :بن النوي توهامي

أسشتفادت ولية بجاية من مششروع
بناء قرية سشياحية إأيكولوجية ،حيث
تقع Ãنطقة «تازبوجت» ألتي تتميز
ÃؤوهÓت طبيعية هائلة وموروث
ثقا‘ وتنوع بيولوجي وموأرد مائية
هاّمة ،وهو مششروع قرية صشديقة
للبيئة ُرعَيت ‘ تصشميمها وتخطيطها
كل ألعوأمل ألبيئية ،من خÓل
ألعتماد على موأد بناء طبيعية
وأنظمة ترأعي ترششيد أسشتخدأم
ألطاقة ،مياه ألششرب ،وألسشتغÓل
Óرأضشي ،كما –توي على
ألسشليم ل أ
Óدأرة ألبيئية Ùاربة ﬂتلف
نظام ل إ
عوأمل ألتلوث وأŸعامÓت أŸسشيئة
للبيئة.
‘ ه -ذا الصش -دد ع-ق-د اج-ت-م-اع م-ع ج-م-ي-ع
الشش -رك -اء ،ب -ي -ن -ه -م اŸدي -رون ال -ت -ن-ف-ي-ذي-ون
واŸن -ت-خ-ب-ون اÙل-ي-ون ل-ل-م-ج-لسض الشش-ع-ب-ي
ال -ولئ -ي ،إا ¤ج -انب ا÷م-ع-ي-ات ال-ن-اشش-ط-ة،
الذين أاكدوا أانّ هذا اŸششروع ا÷ديد ّÁكن
ولية بجاية حق الفتخار بكونها من بÚ
اŸن -اط-ق ال-ت-ي Œع-ل ا◊ف-اظ ع-ل-ى ال-ب-ي-ئ-ة
إاحدى أاولوياتها.
وب -حسشب السش -ي -د ط -واخ -ري م -ن ج -م -ع-ي-ة
اÙاف- -ظ- -ة ع- -ل -ى ال -ب -ي -ئ -ة ،ال -ذي صش -رح لـ
«الششعب» ،أانه «يعت Èإانششاء اŸششروع األول
من نوعه على مسشتوى ولية بجاية ،يهدف
إا ¤إا‚از ق -ري -ة إاي -ك-ول-وج-ي-ة ع-ل-ى مسش-اح-ة
 1700هكتار ،تضشم زهاء 10مسشاكن مششيدة
Ãواد ط -ب-ي-ع-ي-ة ﬁل-ي-ة ك-ا◊ج-ر وال-ط‘ Ú

قالب معماري ،وجلّ الوعاء العقاري عبارة
عن غطاء نباتي Ãا ‘ ذلك األسشطح ،وهو
اŸششروع اŸسشتوحى من النمط اŸعيششي
للبجاوي Úمنذ سشن Úغابرة ،والذي يرتكز
أاسشاسشا على السشتقÓلية والتنظيم الذاتي،
ومن ششأانه توف Òالراحة والرفاهية للسشكان
من خÓل طاقة نظيفة ورسشكلة النفايات
الصشلبة والسشائلة.
م -ن ج -ه -ت -ه -ا أاّك-دت السش-ي-دة ع-ل-واشض ،م-ن
ج - -م - -ع- -ي- -ة «ال- -ق- -دسض» ،أان ه- -ذا اŸشش- -روع
اإلي-ك-ول-وج-ي يشش-ك-ل م-ب-ادرة ط-موحة –ّقق
الندماج ،خاصشة ما تعلق بالنجاعة الطاقية
وال-ط-اق-ات اŸت-ج-ددة ،ال-ت-ي تسش-ت-دعي دعم
ج-م-ي-ع األط-راف اŸع-ن-ي-ة ،ك-م-ا ي-عّ-د Ãث-ابة
قاطرة للتنمية اÙلية وأا‰وذجا لسشتثمار
مؤوهÓت الولية ،كما سشينعكسض إايجابيا على

فك العزلة عن اŸنطقة ،من خÓل –سشÚ
ظروف عيشض السشكان ورفع مردودية كافة
ال -ق -ط -اع -ات وج-ع-ل اŸن-ط-ق-ة ت-ت-وّف-ر ع-ل-ى
السشتقرار .مششÒة إا ¤ما تزخر به ولية
بجاية من ثروة طبيعية كبÒة جعلت منها
ق-ب-ل-ة سش-ي-اح-ي-ة ب-ام-ت-ي-از ،ح-يث ت-ت-وافر على
مناظر طبيعية جّد خÓبة وتسشتقطب سشنويا
م Ó- - -ي Úالسش - - -ي- - -اح م- - -ن داخ- - -ل ال- - -وط- - -ن
وخ- -ارج- -ه ،ال- -ق- -ادم Úإال- -ي- -ه- -ا ب- -ح- -ث- -ا ع -ن
اسش-ت-كشش-اف م-ع-اŸه-ا السش-ي-اح-ي-ة والتاريخية
التي تتمّيز بها ،فضش Óعن “يزها باŸناظر
ا÷م -ي-ل-ة وا÷ذاب-ة ،وه-و م-ا أاضش-ف-ى ع-ل-ي-ه-ا
ج -م -ال ج -ذاب -ا ي -أاسش -ر ع-ي-ون زواره-ا ،وه-ي
كفيلة بÎسشيخ مبادئ التنمية اŸسشتدامة ‘
كل اŸششاريع التنموية.
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تعد منطقة «وادي ا◊ديد» ،الواقعة عند اıرج الغربي لبلدية
ا÷ل -ف -ة ،إاح -دى أاق -دم ال -ت -ج -م-ع-ات السش-ك-ن-ي-ة ،ب-ق-يت صش-ورة Ÿع-ان-اة
اŸواطن ÚاŸتعددة األوجه .من أاجل ذلك يطالب قاطنوها بضشرورة
الل -ت-ف-ات إال-ي-ه-م و–ق-ي-ق اŸط-لب األول اŸت-م-ث-ل ‘ اإلسش-راع ب-ب-ن-اء
مدرسشة ابتدائية باŸنطقة التي ل تتوفر إا ¤حد السشاعة على مثل
هذه اŸؤوسشسشة ،وهو ما يتسشبب ‘ خلق معاناة كبÒة ألبنائهم الذين
يضشطرون إا ¤السش Òمسشافة  14كلم يوميا صشباحا ومسشاء ،من أاجل
الوصشول إا ¤مقاعد الدراسشة وما زاد من حدة معاناتهم انعدام النقل
اŸدرسشي كليا .فبحسشب أاحد السشكان ،فإان منطقة وادي ا◊ديد
منسشية ،يقطنها أاك Ìمن  100سشاكن ،تغيب فيها التهيئة ما يجعل
معظم ششوارعها تتحول إا ¤مسشتنقعات ‘ فصشل الششتاء ،باإلضشافة إا¤
غ -ي -اب اŸاء ‘ م -ع -ظ -م األح -ي -ان ،م -ا يضش-ط-ر سش-ك-ان-ه-ا السش-ت-ن-ج-اد
بالصشهاريج التي أاثقلت كاهلهم ماديا .كما أان قاطنو هذه اŸنطقة
يتنقلون إا ¤عاصشمة الولية ألبسشط خدمة صشحية‡ ،ا يسشتوجب
عناية خاصشة ‘ .هذا الصشدد ع Èالسشكان عن أاملهم ‘ أان تسشتفيد
منطقتهم من مركز للعÓج ،لتمكينهم من هذه اÿدمة الصشحية،
خاصشة كبار السشن ،وبالتا‹ تفادي التنقل خارج اŸنطقة من أاجل
ذلك.

حي «مسضجد ا◊اج أاحمد» Ãسضعد ...نقائصص
‘ اŸرافق ا÷وارية

أاعرب سشكان حي «مسشجد ا◊اج أاحمد بن دحمان» Ãسشعد جنوب
ولية ا÷لفة ،عن اسشتيائهم من النقائصض التي يعانون منها كانعدام
التهيئة وششح ‘ اŸياه ،خصشوصشا ‘ األسشابيع األخÒة من هذا الششهر،
حيث ل تتوقف معاناتهم عند هذا ا◊د ،بل يضشاف إاليها مششكل
الطرقات التي  ⁄تعبد ،وكذا انعدام ششبكة اإلنارة العمومية التي
اعتÈها السشكان من أاهم مطالبهم،
و ‘ حديث بعضض مواطني ا◊ي لـ «الششعب» أاعربوا عن تذمرهم
من غياب تلك اŸرافق الضشرورية التي أادت إا ¤عيششهم ‘ عزلة،
خصشوصشا وأانّ حيهم يعد من أاقدم األحياء ‘ اŸدينة ،بحكم قربه من
طريق بوسشعادة غربا ووسشط اŸدينة ششرقا ،وما زاد من معاناة هؤولء
السشكان ا◊الة الكارثية التي تتواجد عليها الطرق ،حيث أانه  ⁄يششهد
أاي مششاريع للتهيئة منذ سشنوات طويلة ،فالغبار يتطاير ‘ الصشيف ،أاما
‘ الششتاء فيصشعب اŸششي ‘ الششوارع ،واششتكى هؤولء السشكان من
كون ا◊ي يعا Êمن خطر التعرضض للفيضشانات ،والتي أاوضشحوا بششأانها
أان -ه -م ي -خشش -ون ح -دوث-ه بسش-بب ان-خ-ف-اضض مسش-ت-واه م-ق-ارن-ة ب-األح-ي-اء
اÛاورة قد يؤودي إا ¤تضشرر اŸنازل التي تعود أاصشحابها على
التسشربات اŸائية كل ششتاء ،وأامام هذه األوضشاع الصشعبة التي يعاÊ
منها قاطنو ا◊ي ناششدوا السشلطات اŸعنية ضشرورة التكفل بوضشعهم
والعمل على إانهاء معاناتهم بتهيئة الطرق ‘ أاقرب اآلجال ،وكذا
Óنارة العمومية تنهي ﬂاوفهم ،خصشوصشا عند انتقالهم
إا‚از ششبكة ل إ
لي Óإا ¤حيهم كباقي األحياء األخرى.

لسشكندرية بالبليدة
مركز ألعبور أ إ

عائÓت منكوبة ...منسضية

البليدة :لينة ياسسمÚ

ن- -اشش -دت  60ع-ائ-ل-ة م-ن-كوبة
Ãرك -ز ال -ع -ب -ور «اإلسش -ك-ن-دري-ة»
بحي سشيدي عبدالقادر ،وسشط
البليدة ‘ ،نداء مسشتعجل رفعوه
ل- -لسش- -ل -ط -ات اŸسش -ؤوول -ة ،قصش -د
ت- -رح- -ي- -ل- -ه -م ‘ أاق -رب اآلج -ال
وان - -تشش - -ال - -ه - -م م - -ن األم- -راضض
وال - -رط- -وب- -ة وظ- -روف ال- -ع- -يشض
ال-ق-اسش-ي-ة ،خ-اصش-ة وأان األم-ط-ار
األخÒة ،أاجÈت- - - -ه- - - -م ع- - - -ل - - -ى
السش -ت -ن -ج -اد ب -وح-دات اإلن-ق-اذ
ل-ل-ح-م-اي-ة ،بسش-بب تسش-رب اŸي-اه
إا ¤داخل مركزهم.
اŸن- -ك- -وب- -ون م- -ن ال- -ع -ائ Ó-ت
اÙصشاة ،أاوضشحوا لـ «الششعب»،
أان األم- - - - - - - - - -ط - - - - - - - - -ار األخÒة
واŸصش- -ح- -وب- -ة ب- -ث- -ل -وج ،ح -ولت
مركزهم ا ¤حوضض مائي عائم،
بسش - - - -بب تسش - - - -رب اŸي- - - -اه عÈ
األسش - - -ق- - -ف وا÷دران وأان ذلك
اسشتدعى تدخل وحدة للحماية
اŸدنية لضشخ اŸياه إا ¤اÿارج،
بعد أان ارتفع منسشوبها بالداخل،
وأانهم أاصشبحوا ل يقدرون –مل
ظروف العيشض Ãدرسشة «انتهت
مدة صشÓحيتها» كعنوان للسشكن،
وأاصش-ب-حت ق-اه-رة وصش-ع-ب-ة جدا
و ⁄ي-ع-د ب-إام-ك-ان-ه-م السش-ت-م-رار
وال- - -ع- - -يشض وسش - -ط ال - -رط - -وب - -ة
الشش-دي-دة ،وم-ي-اه ق-ذرة ت-تسش-رب
بشش- -ك -ل دوري وسش -ط م -ا يشش -ب -ه
«ا◊ارة» ،وم - - -ادة األم - - -ي - - -ونت
اŸنبعثة من سشقف مششبع بها،
وتسشاقط أايضشا غبار سشام سشبب
ل - -ه - -م أام - -راضض ا◊سش - -اسش - -ي- -ة،
التنفسض والعيون.
وأاضشافوا ،أان اŸعاناة تفاقمت
ب - -وف - -اة ب - -عضض ن- -زلء اŸرك- -ز،
بسشبب حالت اليأاسض والكتئاب
وان -ه-ي-ار اŸع-ن-وي-ات وال-ظ-روف

الصش -ح -ي -ة اÿطÒة .ك -م -ا أان-ه-م
باتوا ضشحايا لهجمات القوارضض
Óم-راضض،
وال-ن-ام-وسض ال-ن-اق-ل-ة ل -أ
تولد عنها تعرضض بعضشهم للعضض
وال -تسش -م -م ،ب -ل إان -ه-م ت-ف-اج-أاوا،
العام اŸاضشي ،بتسشلل ثعبان إا¤
داخ- -ل «ح -ارت -ه -م» ،أاث -ار ح -ال -ة
اسشتنفار بينهم.
وتؤوكد ربات بيوت أان األحوال
ا÷وي - - - -ة األخÒة ،ف - - - -اق - - - -مت
أازم - -ت - -ه - -م ،مضش- -ي- -ف- -ات أان- -ه- -م
ي-ت-ق-اسش-م-ون دورة م-ي-اه جماعية
منذ سشنوات .وذكرت العائÓت
اŸنكوبة ،أان من بينها من وقعن
ضشحية حريق ‘ مدينة بوعرفة
م -ك-ان إاق-ام-ت-ه-م ‘ األول ،م-ن-ذ
أاك Ìم - - - -ن  40سش- -ن- -ة ،وأان -ه ”
ت -رح-ي-ل-ه-م إا ¤اŸدرسش-ة بشش-ك-ل
ظ -ر‘ ،ع -ل -ى أان ي -ت -م ال -ت -ك -ف -ل
ب-وضش-ع-ه-م لح-ق-ا ،واع-ت-قدوا أان
السش- - - - -ل - - - -ط - - - -ات وق - - - -ت - - - -ه - - - -ا
سش- -تسش- -وي وضش- -ع -ي -ت -ه -م بشش -ك -ل
نهائي ،إال أان ذلك  ⁄يحدث،
وه -م إا ¤ي -وم -ن -ا ه -ذا ي-ع-يشش-ون
حياة بائسشة.
وت -عÎف -ن ب -أان اإلدارة م-ن-حت
الضشحايا من العائÓت قرارات
موقعة ،لكن الكÓم بقي ›رد
وع- -ود ف- -ق- -ط رغ- -م الشش- -ك- -اوى
اŸتكررة .وتضشيف أاخرى ،بأان
صشÈهم نفد و ⁄يعد Ãقدورهم
اإلق- - -ام- - -ة أاك ،Ìخ- - -اصش- - -ة م - -ع
ال -ت -ه-دي-دات ووج-ود م-ن-ح-رفÚ
ب -ا÷وار ،داع Úإا ¤ال -ت -ع -ج -ي -ل
بÎحيلهم قبل انهيار ما تبقى
م- - - - - -ن ج- - - - - -دران اŸدرسش- - - - - -ة
الكارتونية ،والتي تتوسشط قلب
مدينة البليدة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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إاسستغناء نهائي عن أاكياسس ا◊ليب بسسيدي بلعباسس

إاسضتعمال علب «الكارتون» بسضعر معقول وصضÓحية  ١٠أايام
لو ¤من نوعها على مسستوى الولية وا÷هة
بادرت ملبنة «تسسالة» ،فرع جيبلي ،بسسيدي بلعباسسŒ ،ربة رائدة تعد ا أ
الغربية ،وتخصس إانتاج حليب البقر داخل العلب الكرتونية.

ال-ف-ك-رة ج-اءت ب-ع-د ال-ت-ع-ل-ي-م-ات اأ’خÒة ل-ل-وصش-اي-ة
وال -ق-اضش-ي-ة ب-ال-رف-ع م-ن ج-ودة اإ’ن-ت-اج وت-ط-وي-ره م-ن
خ Ó-ل اسش -ت -ب -دال ح -ل -يب اأ’ك -ي -اسص ب -ح -ل -يب ال -ع-لب
الكرتون ،حيث قامت اŸؤوسشسشة با’سشتثمار ‘ هذا
اŸنتوج ا÷ديد بعد جلبها آ’’ت جديدة وعصشرية
من نوع «قالدي» والتي تقوم بتعبئة علب الكرتون بعد
تعقيمها ،بطاقة تقدر بـ 3500ل ‘ Îالسشاعة ،ويتم من
خÓلها إانتاج ثÓثة أانواع من ا◊ليب :ا◊ليب الطازج
الكامل الدسشم ،ا◊ليب اŸنزوع القششدة ،والل.Í
هذا وأاكد مسشÒو اŸلبنة أان اŸرحلة اأ’و ¤من
ال -ت-ج-رب-ة م-ك-نت م-ن إان-ت-اج ك-م-ي-ات م-ع-تÈة –ضشÒا
لششهر رمضشان الذي يك Ìفيه الطلب على هذه اŸادة
اأ’سشاسشية ،على أان يتم ’حقا توسشيع النششاط إا¤
غ-اي-ة ا’سش-ت-غ-ن-اء ن-ه-ائ-ي-ا ع-لى اأ’كياسص البÓسشتيكية،
ليبقى عامل التحسشيسص والتوعية ضشروري ÚلÎسشيخ
ث -ق -اف -ة اسش-ت-هÓ-ك ه-ذا ال-ن-وع م-ن اŸن-ت-وج ،ال-ذي ’
يتعدى سشعر العلبة الواحدة منه  65دج ،كما أانه يتميز

ع -ن ن -ظÒه م -ن ح-ل-يب اأ’ك-ي-اسص ب-ع-دي-د اŸم-ي-زات،
أاهمها ا◊فاظ على نكهة ا◊ليب ومذاقه الطبيعي
وامتداد صشÓحية اسشتهÓكه لفÎة تصشل إا 10 ¤أايام،
ي-ع-د تشش-ج-ي-ع-ا ل-ث-ق-اف-ة اسش-ت-هÓك اŸنتوج ا÷زائري
بغرضص الوصشول إا ¤تقليصص فاتورة ا’سشتÒاد التي
تكلف اÿزينة العمومية أاموا’ كبÒة.
Óششارة ،فإان الوحدة منذ انطÓق التجربة ششرعت
ل إ
‘ إانتاج وتسشويق حوا‹  2000علبة من حليب البقر
الطازج يوميا عﬂ Èتلف Óﬁت اŸدينة ،على أان
ترتفع الكمية اŸسشوقة تدريجيا لتششمل باقي مناطق
ال -و’ي -ة خ Ó-ل اأ’شش -ه -ر ال -ق -ادم -ة ،وت -ب -ل -غ ال -ط -اق-ة
اإ’نتاجية للملبنة ‘ الوقت الراهن  120أالف ل Îمن
حليب اأ’كياسص والرقم مرششح لÓرتفاع ا 200 ¤أالف
ل ÎخÓل ششهر رمضشان.
ي -ذك -ر ،أان و’ي -ة سش -ي-دي ب-ل-ع-ب-اسص ح-ق-قت إان-ت-اج-ا
معتÈا ‘ ششعبة ا◊ليب ،حيث فاق  95مليون لÎ
سش -ن -وي -ا ،وه -و م -ا ج -ع -ل -ه -ا رائ -دة ‘ ه -ذه الشش -ع -ب -ة

باحتوائها على أازيد من  2000مربي و› 150مع
وأاك 17 Ìأالف بقرة حلوب من جملة  35أالف رأاسص،
باإ’ضشافة إا ¤تسشع ملبنات.
ه- -ذا ودخ- -لت ثÓ- -ث م- -ل- -ب- -ن- -ات م- -رح- -ل- -ة إان- -ت -اج
مسشحوق ا◊ليب وهي متواجدة بكل من الطابية،
سشيدي ◊سشن ومقر عاصشمة الو’ية ،وهي الوحدات
ال- -ت- -ي ج- -ع- -لت م- -ن ال- -و’ي- -ة رائ -دة ‘ ›ال إان -ت -اج
مادة ا◊ليب و–ويله ،بفائضص يقدر يوميا بـ 120أالف
ل ،Îسش -م-ح ب-ت-دع-ي-م ال-و’ي-ات اÛاورة ال-ت-ي تشش-ه-د
نقصشا ‘ إانتاج ا◊ليب ،على غرار و’يات تلمسشان،
وهران“ ،وششنت ،معسشكر وسشعيدة.
ك-م-ا يسش-ع-ى ال-ق-ائ-م-ون ع-ل-ى ال-ق-ط-اع لبلوغ أاهداف
جديدة بعد –قيق مرحلة اإ’كتفاء الذاتي للو’ية من
خÓل –قيق إاكتفاء وطني ،مع إامكانية بلوغ مرحلة
التصشدير آافاق سشنة .2020

حركية تنموية ملحوظة بتسسيمسسيلت

اأ’ولوية لقطاعات الري ،الفÓحة ،الغابات والبيئة
تسس- - - - -ج- - - - -ل ولي - - - -ة
ت- -يسس- -مسس- -ي- -لت ن- -ق- -ل- -ة
ن- -وع- -ي- -ة ‘ ق- -ط -اع -ات
ال - - -ري ،ال - - -ف Ó- - -ح - - -ة،
ال - -غ - -اب - -ات وال - -ب- -ي- -ئ- -ة
ترجمتها السستثمارات
ال-ع-دي-دة ال-تي حظيت
ب - -ه - -ا ال - -ولي - -ة خÓ- -ل
السس- -ن- -وات اŸت- -ع- -اق -ب -ة
ب- - -ت - -حسس - -ن م - -ؤوشس - -رات
ال -ت -ن -م -ي -ة ،يضس-اف ا¤
ذلك ق - - - - -ط- - - - -اع اŸوارد
اŸائ-ي-ة اŸق-رر أان ي-ن-ت-ج
م- -ا ي- -ق -ارب  ٢٢مليون
م Îمكعب سسنويا.

ف- -ب- -ال- -نسش -ب -ة Ÿي -اه الصش -ا◊ة
ل -لشش -رب ي-ت-م ت-زوي-د اŸواط-نÚ
ب-ح-وا‹  19م-ل-ي-ون م Îم-كعب
وهو ما يعت Èقفزة ‘ السشنتÚ
اأ’خÒت Úبسش -د ك-دي-ة ال-رصش-ف-ة
الذي يضشخ لوحده  25أالف مÎ
مكعب يوميا ،أاي ما يقارب  7مÓي ÚمÎ
مكعب ‘ السشنة.
و’ ي -زال ال -ق -ط -اع ال -فÓ-ح-ي ي-ح-ظ-ى
ب -اŸك -ان -ة اÿاصش -ة ب -ح -ك -م اŸن -ط -ق-ة،
سشاعدته ‘ ذلك الظروف اŸناخية لهذه
السشنة ،حيث تسشاقطت كمية معتÈة من
اأ’مطار على جميع جهات الو’ية .وقد
عمدت اŸصشالح الو’ئية إا ¤التجديد
الفÓحي والريفي بالÎكيز على اأ’سشسص
الثÓثة اŸتمثلة ‘ التجديد الفÓحي
وال -ري -ف -ي وب -رن -ام-ج ت-ع-زي-ز اإ’م-ك-ان-ات
البششرية واŸسشاعدة التقنية.
وقد سشاهمت هذه اŸبادرة ‘ زيادة
ح -ج -م اإ’ن -ت -اج ال -فÓ-ح-ي م-ن ا◊ب-وب.
واسشتفادت و’ية تيسشمسشيلت هذا العام
م -ن ب -رن-ام-ج ال-هضش-اب ال-ع-ل-ي-ا وب-رن-ام-ج
ال -زراع-ة ا÷ب-ل-ي-ة وال-دع-م ال-فÓ-ح-ي ‘

جانب اŸكننة.
وأاك -د م -دي -ر اŸصش -ال-ح ال-فÓ-ح-ي-ة ،أان
برنامج الهضشاب العليا برمج  700هكتار
‘ ط -ور اإ’‚از ،ي -ت-ع-ل-ق اأ’م-ر ب-ع-م-ل-ي-ة
تهيئة العقار الفÓحي ،إاضشافة إا500 ¤
ه -ك -ت -ار أاخ -رى .ي -ت -ع -ل-ق اأ’م-ر ب-ع-م-ل-ي-ة
ا◊رث م - - -ع ن - - -زع ا◊ج- - -ارة ‘ إاط- - -ار
اسش- -تصشÓ- -ح اأ’راضش -ي .يضش -اف إا ¤ذلك
الششروع ‘ إا‚از مسشالك فÓحية على
مسشافة  20,3كلم.
‘ ق -ط -اع ال -غ -اب -ات ي -ن -ت -ظ-ر Œسش-ي-د
برنامج التجديد الريفي ،حيث اسشتفادت
و’ية تيسشمسشيلت من  256مششروع خÓل
اıطط اÿماسشي ا÷اري ،حيث أاكد
ﬁاف -ظ ال -غ -اب -ات ب -ال -و’ي -ة ،أان -ه أاوك-ل
Ùاف-ظ-ة ال-غ-اب-ات ب-و’ي-ة ت-يسش-مسش-ي-لت
إا‚از ما يقارب  256مششروع جواري،

ت- -دخ- -ل ‘ إاط- -ار الÈن -ام -ج اÿم -اسش -ي
اŸنصشرم وقد أاوششك على ا’نتهاء..
م- -ن ب Úاإ’‚ازات ال- -ت- -ي Œسش- -دت
ب-و’ي-ة ت-يسش-مسش-ي-لت ‘ ال-ق-ط-اع ال-ب-يئي،
إا‚از  6مراكز للردم التقني تسشاهم ‘
م - -ع - -ا÷ة أاك Ìم- -ن  26أال- -ف ط -ن م -ن
النفايات سشنويا.
كما اسشتفادت دائرة تيسشمسشيلت من
مركز الردم التقني للنفايات ،الذي ”
اسش -تÓ-م-ه ودخ-ل ح-ي-ز ا’سش-ت-غÓ-ل م-ن-ذ
.2011
وه -ن -الك أايضش -ا دار ال -ب -ي -ئ -ة ب-ال-دوائ-ر
اأ’خ -رى ،سش -ي -م -ا دوائ-ر :ب-رج ب-ون-ع-ام-ة،
خ -م -يسش -ت -ي ،ع -م -اري وب-رج اأ’م Òع-ب-د
القادر.

تيسسمسسيلت :ع.عمارة

بلعباسس:غ .شسعدو

العدد
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تنسضيق العمل ماب Úمديرية الغابات
ومصضالح الفÓحة ’سضتقرار السضكان
اسشتفادت بلدية مسشÒدة الفواقة ،الواقعة على بعد  70كلم ششمال و’ية
تلمسشان ،من عدة مششاريع ‘ إاطار التجديد الريفي ،ترمي إا ¤فك العزلة
و–سش Úاإ’طار اŸعيششي لسشكانها ،بحسشب ما علم من ﬁافظة الغابات
باŸنطقة.
تتمثل هذه العمليات اإ’‰ائية ،التي تششرف على Œسشيدها ﬁافظة
الغابات ،بالتنسشيق مع مديرية اŸصشالح الفÓحية ‘ ،ششق طريق على
مسشافة  28كلم داخل اأ’راضشي الفÓحية ،من أاجل فك العزلة عن 20
مسش-ت-ث-م-رة فÓ-ح-ي-ة وتسش-ه-ي-ل ع-م-ل-ي-ة اسش-تصشÓ-ح اأ’راضش-ي ع-ل-ى مسش-احة
إاجمالية تقّدر بـ 323هكتار وتثبيت  60فÓحا ‘ أاراضشيهم.
ك -م -ا ت -تضش -م-ن تشش-ج Òح-وا‹  400ه-ك-ت-ار ب-اأ’شش-ج-ار ال-غ-ابية ◊ماية
اأ’راضشي من ا’‚راف باŸناطق ا÷بلية ،مع مسشاعدة  58مسشتفيدا من
عملية غرسص حوا‹  110هكتارات باأ’ششجار اŸثمرة ،باإ’ضشافة إا¤
Œه -ي -ز اآ’ب-ار ’سش-ت-غÓ-ل م-ي-اه-ه-ا ‘ ت-وسش-ي-ع اأ’ح-واضص اŸسش-ق-ي-ة ع-ل-ى
مسشاحة  159هكتار.
ترمي هذه اŸششاريع إا ¤تعبئة  4ينابيع للمياه الصشا◊ة للششرب وعدة
نقاط للمياه من أاجل سشقي اŸاششية ،فيما تدعمت ششعبة تربية النحل
مؤوخرا بتوزيع خÓيا على  30مسشتفيدا.
وت-ف-ي-د ﬁاف-ظ-ة ال-غ-اب-ات ،أان-ه-ا أاط-ل-قت السش-ن-ة ال-ف-ارطة  323مششروع
ج -واري خ -اصص ب -ال -ت -ن -م -ي -ة ال -ري-ف-ي-ة عﬂ Èت-ل-ف ب-ل-دي-ات وق-رى و’ي-ة
تلمسشان وتخصص هذه اŸششاريع عدة أاششغال ،مثل حفر اآ’بار والبحث عن
مصشادر جديدة للمياه الصشا◊ة للششرب وسشقي اأ’راضشي الزراعية ومد
قنوات صشرف اŸياه اŸسشتعملة وتصشحيح ›اري السشيول و–سش Úالعقار
وتثبيت الÎبة بضشفاف اأ’ودية Ÿكافحة ظاهرة ا’‚راف.
كما سشتسشاهم اŸششاريع ‘ –سش Úالظروف اŸعيششية لسشكان الريف
واسشتحداث أانششطة اقتصشادية متنوعة ،إاضشافة إا ¤تكثيف وتنويع اإ’نتاج
ال-فÓ-ح-ي وشش-ق اŸسش-الك ال-غ-اب-ي-ة وغ-رسص اأ’شش-ج-ار اŸث-م-رة ،خصش-وصش-ا
لفائدة سشكان اŸناطق اÛاورة للغابات.
إا ¤جانب ذلك ،يسشعى هذا الÈنامج ا÷واري للتنمية الريفية اŸند›ة
إا ¤ترقية القرى النموذجية على مسشتوى كل دائرة بو’ية تلمسشان ،بهذا
الششأان “ت تهيئة عدة مسشالك وبناء سشكنات ريفية ،إاضشافة إا ¤حفر آابار
وإايجاد أاحواضص مائية وغرسص أاششجار الزيتون والكروم على مسشاحات
معتÈة من الو’ية ،كل ذلك من أاجل تثبيت القروي Úوتوف Òسشبل العيشص
الكر Ëلهم .كما سشيتم إا‚از عديد اŸششاريع؛ كمد قنوات صشرف اŸياه
وتزويد السشكان باŸاء الششروب ،إا ¤جانب تعميم اإ’نارة الريفية وبناء
اŸراكز الصشحية وإا‚از دور الششباب ،باعتبارها فضشاء يسشمح بتوف Òكل
ا÷وانب الÎفيهية لضشمان اسشتقرار ا◊ياة الريفية واÙافظة على هذا
اŸوروث ا’جتماعي وﬁاربة النزوح.
تتمثل اŸششاريع اإ’‰ائية بو’ية تلمسشان ‘ الفÓحة ،السشكن ،التجارة،
الصشناعة التقليدية ،الÎبية ،تقنيات جديدة ،الصشيد ،الصشحة ،البيئة ،تربية
ا◊ي-وان-ات ،ال-ت-ك-وي-ن ،الصش-ن-اع-ة وم-ؤوسشسش-ات صش-ن-اعية صشغÒة ومتوسشطة
والسشياحة ،من أاجل النهوضص بهذه القطاعات على اŸسشتوى الو’ئي.

تلمسسانﬁ :مد بن ترار

اŸوارد اŸائية ببجاية

القضضاء على مشضكل ا’نقطاعات اŸتكررة

تدعم قطاع اŸوارد اŸائية ببجاية Ãششاريع جد
ه-ام-ة ،م-ن شش-أان-ه-ا ت-زوي-د السش-ك-ان ب-اŸي-اه الصش-ا◊ة
للششرب ،خاصشة باŸناطق التي مازالت تعا Êأازمة
مياه ،وبالتا‹ سشيتّم القضشاء على مششكل التخزين
وا’نقطاعات اŸتكررة التي ينجم عنها نقصص اŸياه
ا÷وفية واıزنة.
من ذلك نذكر إا‚از ﬁطة لتحلية مياه البحر
بطاقة  100أالف م Îمكعب يوميا ،وهو ما سشيأاتي
بقيمة مضشافة للوفرة اŸائية ،كما سشيتم القضشاء على
أازم -ة ال -ت -زود ب -اŸي -اه الصش -ا◊ة ل -لشش -رب وال -ت -ك -ف-ل
باحتياجات اŸواطن Úمن اŸياه الصشا◊ة للششرب
على مسشتوى كافة البلديات ،هذا اŸششروع يضشاف
إا ¤مششاريع أاخرى.
ب -حسشب مصش -در مسش -ؤوول ،سش -تسش -م-ح ه-ذه اÙط-ة
Ãن -ح مصش -ادر ج -دي-دة إ’ن-ت-اج م-ي-اه الشش-رب ،وت-وفÒ
ك- -م -ي -ات إاضش -اف -ي -ة لسش -ق -ي اÙي -ط -ات ال -ف Ó-ح -ي -ة
باŸنطقة ،إا ¤جانب إا‚از ششبكة قنوات جديدة
لربط باقي البلديات بششبكة توزيع اŸياه القادمة من
سشد تيششيحاف ،باإ’ضشافة إا ¤الرفع من طاقة ﬁطة
الضشخ الرئيسشية لبلوغ  180أالف م Îمكعب يوميا.
يضش- -اف ه- -ذا اŸشش- -روع ،إا ¤وضش -ع ح -ي -ز اÿدم -ة
مششروع ﬁطة ضشخ ببلدية أامالو ،من أاجل تزويد
سشكان هذه البلدية باŸاء الششروب انطÓقا من سشد
تيششيحاف ،بغÓف ما‹ قدر بـ 480مليون دينار ،وهو

ن -فسص اŸشش -روع ال -ذي اسش -ت -ف -ادت م-ن-ه ب-ل-دي-ة سش-وق
أاوف ،ÓاŸتمثل ‘ ﬁطة ضشخ اŸياه توجه لتموين
أازيد من  30قرية بهذه البلدية ،بغÓف ما‹ هذه
السش -ن-ة ي-ق-در بـ 100م -ل -ي -ار دي -ن-ار ‘ إاط-ار الÈام-ج
ال-ب-ل-دي-ة ل-ل-ت-ن-م-ي-ة ،ال-ت-ي تشش-م-ل إا‚از ›م-وع-ة م-ن
اŸششاريع اŸتعلقة بالتزويد باŸياه الصشا◊ة للششرب
باŸناطق التي تششهد بعضص ا’خت’Óت ‘ التموين
بهذه اŸادة ا◊يوية.
‘ ح Úسش -تسش -ت -ف -ي -د ب -ل -دي-ة أاك-ف-ادو ب-دوره-ا ،م-ن
مششروع ضشخم قيد الدراسشة ،لتزويد السشكان باŸياه
الصش -ا◊ة ل -لشش -رب ،ح -يث سش -ي -ت -م إا‚از سش ّ-د ج-دي-د
Ãنطقة سشيدي خليفة بو’ية تيزي وزو .كما سشتسشمح
بتموين كافة اŸناطق بالبلديات اŸتاخمة‡ ،ا يؤوكد
أان القطاع عرف قفزة نوعية ،بفضشل ا÷هود الكبÒة
التي Œسشدت على أارضص الواقع من طرف الوزارة
الوصشية.
من ب ÚاŸششاريع اأ’خرى ،بحسشب نفسص اŸصشدر،
” تخصشيصص غÓف ما‹ يقدر بـ 560مليار سشنتيم،
ّ
من أاجل Œديد قنوات ششبكة اŸياه ،باإ’ضشافة إا¤
كل ملحقات الششبكة وﬂتلف اÙطات الكهرو-
ميكانيكية ،بهدف القضشاء النهائي على التسشربات
التي تعا Êمنها الششبكة ،لتلبية حاجيات اŸواطنÚ
من هذه اŸادة ا◊يوية وا’سشÎاتيجية.

بجاية :بن النوي توهامي

الدبلومـاسسي
لربعاء  ٢٨مارسس  ٢٠١٨م اŸوافق لـ  ١٠رجب  ١٤٣٩هـ العدد ١76٠٤
ا أ
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لمن على اÙكّ
تفّككها يضضع ا أ

توحيد اŸؤوسسسسة
العسسكرية حتمية
’سستقرار ليبيا

ب Úرحى ا◊رب

اليمنيون يعانون
الويÓت والعا⁄
’ يبا‹
لعÓم ا◊ديثة
لرهاب بوسضائط ا إ
اÿب Òتوفيق هامل يقف عند عÓقة ا إ

الفضساء الرقمي معركة أاخرى ضسد اإ’رهاب يجب كسسبها

كلمة العدد

إاصسرار على النّجاح
فضضيلة دفوسس
رغم التهديد األمني الذي لزالت دولة ما‹ تواجهه
بسس -بب ا÷م -اع -ات اإلره -اب -ي -ة ال -ت -ي ت-واصس-ل ه-ج-م-ات-ه-ا
واعتداءاتها الّدموية ،وآاخرها هجوم اÿميسس اŸاضسي
على معسسكر لبعثة األ· اŸتحدة وقوة بارخان الفرنسسية
وال -ذي أاسس -ف -ر ع-ن إاصس-اب-ة خ-مسس-ة ج-ن-ود ف-رنسس-ي ،Úف-إاّن
السسلطة ا◊اكمة ‘ باماكو بقيادة ابراهيم بوبكر كايتا،
مصسّرة على إا‚اح عملية السسÓم من خÓل تنفيذ اتفاق
السس- -ل- -م واŸصس- -ا◊ة اŸوّق ّ-ع م -ن -تصس -ف  ،2015ب -وسس-اط-ة
ا÷زائر ،وإاقرار اŸصسا◊ة بالعتماد على قانون الوفاق
ال-وط-ن-ي وت-ن-ظ-ي-م اسس-ت-ح-ق-اق-ات رئ-اسس-ي-ة –ّق-ق تطلعات

الشسعب.
ك أان ما عاشسته دولة ما‹ من أازمة سسياسسية وأامنية
ل شس ّ
خ Ó-ل السس -ن -وات األخÒة  ⁄ي -ك -ن ب -األم -ر ال -بسس -ي-ط ،ول
بالتحدي الذي Áكن مواجهته دون إارادة داخلية ودعم
خارجي نزيه وفّعال ،وبالفعل الوضسع الذي صسحت عليه
ا÷ارة ا÷نوبية ‘ مارسس  ،2012كان كارثيا بأا” معنى
الكلمة؛ انقÓب عسسكري أاطاح بالرئيسس وهّدم مؤوسسسسات
الدولةّ“ ،رد ‘ الشسمال ،وعلى اّ ÿ
ط دخلت اÛموعات
ث سسمومها القاتلة.
اإلرهابية تب ّ
ا◊دث كان فع Óجل ،ًÓوالصسدمة كبÒة ،خاصسة وأان
اŸالي Úوجدوا أانفسسهم عاجزين عن مواجهة النقÓبيÚ
واŸتمردين واإلرهابي ‘ Úنفسس الوقت ،لهذا اسستنجدوا
بفرنسسا التي أاعلنت تدخ Óعسسكريا أاعاد الشسرعية ،لكنه
 ⁄ينه “ّرد الشسمال ول أابعد خطر الدموي.Ú
وأام -ام ه -ذا ال -وضس -ع ،ق ّ-ررت ا÷زائ -ر ال-تّ-دخ-ل ب-ث-ق-ل-ه-ا
ومصسداقيتها العالية لبعث جهود السسÓم ،فأاطلقت عملية
حوار ب Úالفرقاء انتهت بتوقيع اتفاق السسلم واŸصسا◊ة

Óسس-ف ⁄ ،ي-ت-جّسس-د
ال -ذي ط -وى “ّرد الشس -م -ال ،ل -ك -ن-ه ،ل -أ
ميدانيا بكّل بنوده ،حيث ظلّت بعضس األطراف ولزالت
تعÎضس العملية السسلمية وتعرقل مسسار قاطرة السسÓم.
وانطÓقا من حرصسها على مواصسلة مرافقة اŸاليÚ
للوصسول إا ¤بّر األمان ،وللخروج من مأازق عرقلة تطبيق
اتفاق السسلم واŸصسا◊ة ،اقÎحت ا÷زائر على باماكو
إاطÓ-ق مصس-ا◊ة وط-ن-ي-ة ب-الع-ت-م-اد ع-ل-ى ق-ان-ون ل-ل-وف-اق
ال -وط-ن-ي ،ي-ع-ي-د ال-ث-ق-ة ب Úأاب-ن-اء الشس-عب ال-واح-د وي-ل-م-ل-م
ج-راح-ه-م ،وب-اŸوازاة ح-ث-ت-ه-ا ع-ل-ى ت-نظيم السستحقاقات
الرئاسسية وذلك بعد سسلسسلة من التأاجيÓت.
ويقÎح قانون «الوفاق الوطني» إاجراءات خاصسة لوقف
اŸت -اب -ع -ات أاو ال-ع-ف-و لصس-ال-ح ب-عضس ال-ف-اع-ل ‘ Úال-ت-مّ-رد
اŸسس -ل-ح لسس-ن-ة  ،2012ال -ذي -ن  ⁄ت-لّ-ط-خ أاي-دي-ه-م ب-ال-دم-اء
وإاج- -راءات ت- -ه- -دئ- -ة ب- -ع- -د ت- -ع- -ج- -ي- -ل ال -ت -داب Òا÷اري -ة
والتعويضسات اŸمنوحة للضسحايا اŸعÎف بهم ،إاضسافة
إا ¤ب- -رن -ام -ج إاع -ادة إادم -اج ك -ل ال -ذي -ن يضس -ع -ون السس Ó-ح
ويلتزمون علنا بنبذ العنف.

و‘ إاطار تنفيذ هذا القانون ،تندرج الزيارة التي قام
ب -ه -ا ال -وزي -ر األول اŸا‹ سس-وم-اي-ل ب-وب-اي م-اي-غ-ا ،ن-ه-اي-ة
األسسبوع اŸاضسي ،إا ¤مدينة كيدال بالشسمال ،وهي أاول
زيارة Ÿسسؤوول ما‹ إا ¤هذه اŸدينة اŸتمرّدة مند ،2014
والتي تسسعى باماكو إا ¤تعزيز حضسور الدولة بها وتسسريع
وتÒة توف Òاÿدمات الجتماعية األسساسسية لسسكانها،
وأايضسا ضسمان مشساركتها ‘ الرئاسسيات اŸرتقبة شسهر
جويلية القادم.
–ّديات كثÒة وصسعبة تواجهها ما‹ ،خاصسة التهديد
اإلرهابي الذي تعكسسه الهجومات الدموية اŸتواصسلة،
لكن ‘ اŸقابل هناك إارادة سسياسسية تعمل على تنفيذ
اتفاق السسÓم وتفكيك األلغام التي تعÎضسه ،كما هنالك
ي على حماية الوحدة الÎابية والشسعبية من خطر
عزم قو ّ
التقسسيم وعلى مواجهة سسفاكي الدماء ومن يدعمهم.
الطريق إا ¤األمن والسستقرار ل تبدو سسهلة بالنسسبة
للجارة ا÷نوبية ،لكن قدر ما‹ أان تقاوم أازمتها وتقضسي
عليها ،ومهما كان الليل طوي Óف Óبّد للفجر أان ينبلج.
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الدبلومـ ـ ـ ـ ـاسسي
الشضعب

لعÓم ا◊ديثة
لرهاب بوسضائط ا إ
اÿب Òتوفيق هامل يقف عند عÓقة ا إ

الفضساء الرقمي معركة أاخرى ضسد اإ’رهاب يجب كسسبها
لرهاب Áثل Ãختلف أاشضكاله وتنوع تهديداته أاحد أابرز التحديات الراهنة ‘ العا ⁄وأاك Ìالقضضايا اّŸلحة التي تسضتدعي توافقا أا‡يا للتصضدي ّŸده،
لزال ا إ
لعÓم
لمنية ‘ تنفيذ مآاربه التدمÒية والÓإانسضانية ،خاصضة بعد التطّور الهائل لتكنولوجيات التصضال وا إ
الذي  ⁄تعد تعيقه ا◊دود ا÷غرافية ول القيود ا أ
الذي وسّضع فجوة التهديدات ،و‘ هذا السضياق –ديدا تطّرق رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة مؤوخرا ‘ رسضالته خÓل أاشضغال الدورة Û 35لسس وزراء
لرهابي التي سضاهم ‘ تعزيز ﬂاطرها الفضضاء الرقمي ،مشضددا على أاهمية الوعي العميق بحسضاسضية اŸوقف Ÿواجهة هذه
الداخلية العرب ،إا ¤ظاهرة اّŸد ا إ
الظاهرة التي ل تسضتثني من خارطتها أاي دولة.
لعÓم
«الشضعب» تتوّقف اليوم مع الباحث ‘ الشضؤوون العسضكرية توفيق هامل للبحث ‘ جوانب العÓقة التي تربط “ّدد الرهاب بالفضضاء الرقمي وبوسضائط ا إ
لموال من خÓل الفدية والتنسضيق مع شضبكات ا÷رÁة اŸنظمة.
ا◊ديثة ،التي أاصضبح الدمويون يسضتخدمونها للتعبئة والتجنيد ونشضر دعايتهم وجمع ا أ

ورقلة:إÁان كا‘
لره -اب -ي أاصض -ب -ح م -رت -ب -ط -ا
«الشض- -عب» :ال- -ت- -مّ- -دد ا إ
لعÓم
ب-ال-ت-ط-ور ال-ت-ك-ن-ول-وجي وباسضتخدام وسضائط ا إ
لره-اب وت-ك-ن-ول-وجيات
ا◊دي-ث-ة ،م-ا ال-عÓ-ق-ة ب Úا إ
لتصضال هذه؟
ا إ

’رهابية بشسكل كب Òعلى
’نشسطة ا إ
الدكتور توفيق هامل :تعتمد ا أ
الشسبكات التي غالباً ما تشسمل مناطق جغرافية واسسعة حيث يتّم
’م -وال ،وتسس -ه -ل شس -ب-ك-ات ا◊اسس-وب
ت -داول ال -ن -اسش وال -بضس -ائ -ع وا أ
وا’تصس -ا’ت ال -ق -ي-ادة وال-ت-ح-ك-م وا’تصس-ال وت-وظ-ي-ف ون-ق-ل وغسس-ل
’ضسافة إا¤
’رهابي ،وبا إ
’موال لتنفيذ نشساطهم ا إ
كميات كبÒة من ا أ
’عÓم
’رهابيون خÓيا متخصسصسة ’سستخدام وسسائل ا إ
ذلك ينشسئ ا إ
’نÎنت ل-ل-ت-ع-ب-ئ-ة ونشس-ر دع-اي-ت-ه-م وم-ط-ال-ب-ه-م .وبسس-بب التقنيات
وا أ
’ره -اب -ي Úم -رت -ب -ط -ون بصس -ف -ة ح-ق-ي-ق-ي-ة وبصس-ف-ة
ا÷دي -دة ،ف -إان ا إ
’رهابية ‘ مناطق أاخرى ،هذا فضس Óعن
افÎاضسية با÷ماعات ا إ
أانهم يحصسلون من خÓلها على إامكانية عدم الكشسف عن هويتهم
’رهابية.
’نشسطتهم ا إ
كما تسساعدهم على توسسع النطاق ا÷غرا‘ أ
’رهابية
مÓي Úالدو’رات أايضسا سسقطت ‘ جيوب اŸنظمات ا إ
بسس-بب ال-ف-دي-ة ال-ت-ي تسس-ت-خ-دم شس-ب-ك-ات م-ن ال-ع-مÓ-ء ل-ت-وج-ي-ه ت-لك
’كÌ
’موال غ Òالرسسمية ،ولكن ا أ
’موال من خÓل أانظمة –ويل ا أ
ا أ
إاثارة للقلق أايضسا هو اسستخدام اŸؤوسسسسات اŸالية الشسرعية مثل
’جنبي ‘ الدول التي تتمتع بأانظمة رقابية
البنوك ودور الصسرف ا أ
’موال صسعبة ،على
هشّسة ،ما يجعل عملية مراقبة حركة رؤووسش ا أ
’سسÓمي الدموية حيث
غرار ما قامت به القاعدة ‘ بÓد اŸغرب ا إ
’قل كمدفوعات فدية
جمعت وحدها مبلغ  65مليون دو’ر على ا أ
من  2005إا ،2011 ¤وهو جزء مهم من ميزانيتها السسنوية البالغة
حوا‹  15مليون أاورو ،لذلك فإانه من الواضسح أان هناك صسلة بÚ
’رهابية اıتلفة والشسبكة اŸعلوماتية
’جرامية وا إ
’نشسطة ا إ
هذه ا أ

ال-ت-ي تسس-اع-ده-ا ‘ ذلك ،ب-ح-يث تسس-ه-ل ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات اŸع-ل-وم-ات
الربط فيما بينها وعÈها تبيضش أاموالها ووفق نفسش اÿطط تنفذ
أانشسطة متعددة ومتوازية (مشسروعة أاو غ Òمشسروعة).

لرهاب يو ّ
ظف التكنولوجيا ‘ التجنيد،
^ أاصضبح ا إ
ال-ت-م-وي-ل وال-ت-خ-ط-ي-ط ل-تنفيذ مذابحه ،أال ترون أان
ذلك يشضّكل –ديا خطÒا للعا ⁄أاجمع؟
’رهابيون ‘ زيادة كفاءتهم وقدراتهم على ا’نتشسار
^^ يسستمر ا إ

ع-اŸي-ا م-ن خÓ-ل اسس-ت-خ-دام-ه-م اŸت-حّ -ك-م ‘ اŸع-ل-وم-ة ال-نظامية
’ضسافة إا ¤أان تواصسلهم بالشسبكة يسسمح لهم بتجميع
للعوŸة ،با إ
دوافعهم اŸشسÎكة ‘ ا◊دود الوطنية ع Èخلق ›موعات جديدة
من اŸتطرف Úوالدموي.Ú
إان انتشسار التكنولوجيا واŸعلومات والتمويل أاعطى ا÷ماعات
’جرامية قدرة أاك Èعلى التنقل والوصسول إاﬂ ¤تلف
’رهابية ا إ
ا إ
’رهابية ‘
أانحاء العا ،⁄كما سساعدت العوŸة هذه ا÷ماعات ا إ
تنفيذ عملياتها ع Èالشسبكة واسستخدام هذه التقنيات ا÷ديدة
لتعزيز تواجدها وزيادة كفاءتها التنظيمية وقدرتها ‘ العمل على
’ره-اب ال-رق-م-ي ي-تّ-م
ن -ط -اق ع -اŸي ح -ق -ي -ق-ي ،إاذ أان-ه م-ن خÓ-ل ا إ
’خرين أاو من خÓل
’رهاب وإاخضساع ا آ
اسستخدام التقنيات الرقمية إ
القيام Ãهاجمة نظم اŸعلومات على خلفية دوافع سسياسسية أاو
عرقية أاو دينية .وبنفسش الطريقة اسستفادت داعشش والقاعدة من
الطفرة العاŸية لتكنولوجيات ا’تصسال.
إان الطبيعة اŸتسسارعة لتطور ا’تصسا’ت اليوم غّيرت أا‰اط
’غراضش التي يتّم شسّن
التعبئة الشسعبية ،سسواء من حيث اŸشساركة أاو ا أ
ا◊روب من أاجلها ،وبالتا‹ فإان تعميم شسبكات اŸعلومات أاضساف
بعًدا جديًدا للحرب العابرة ا◊دود.
’رهابية
و‘ اŸسستقبل ،قد ’ يكون قياسش نشساط ا÷ماعات ا إ
مرتبطا بعدد العمليات الهجومية التي تنفذها على أارضش الواقع
فقط ،بل Ãسستوى إاتقانها للتكنولوجيا ووصسولها إاﬂ ¤زونات
’سسلحة ،لذلك فإانه من الضسروري اليوم على العديد من الدول Ãا
ا أ
فيها ا÷زائر أان تكون مبتكرة ‘ هذا اÛال وأان تكون يقظة و’

تغفل عن أاهمية هذا ا÷انب لتفادي اıاطر اŸنجّرة عنه.

لره -اب -ي -ة واع -ت-م-اده-ا ع-ل-ى
^ ت -ط -ور ال -ظ -اه -رة ا إ
التكنولوجية جعل دول العا ⁄أامام حتمية عصضرنة
لم-ن
لم-ن-ي-ة وإانشض-اء وح-دات خ-اصض-ة ب-ا أ
أاج -ه -زت -ه -ا ا أ
لرهابي؟
للكÎو ،Êهل هذا كاف Ûابهة اّŸد ا إ
ا إ
^^ سسهولة ا’تصسال بالشسبكة العاŸية أادت إا ¤توسسع العمليات

’رهابية لتشسمل الفضساءات ا’فÎاضسية ا÷ديدة ،حيث يجذب
ا إ
’فراد التي ليسش لهم صسلة جغرافية
الفضساء السسيÈا Êالهيئات وا أ
بالصسراع ويتيح دور شسبكات اŸعلومات القيام بتعبئة جماهÒية فقد
سسمحت مواقع التواصسل ا’جتماعي مثل فيسش بوك ،توي ،Îيوتيوب
وغÒها بدمقرطة ا’تصسال بالشسبكة ‡ا جعلها تلعب دورا ً رئيسسياً
‘ الشس -ؤوون ال -ع -اŸي -ة ،م -ن خ Ó-ل ت-ع-ب-ئ-ة ال-ن-اسش ‘ أاوق-ات السس-ل-م
وا◊رب ،وهو ما يشسكل مؤوشسرا على قيادة التكنولوجيا للتغيÒ
العاŸي ،وعلى الرغم من أان القدرات ا◊الية للجهات الفاعلة غÒ
النظامية ﬁدودة ،إا’ أان ذلك قد ’ يسستمر لفÎة طويلة ،حيث
تتوفر فرصسة من خمسسة أاو عشسرة على ا’أك Ìلتطوير إاسسÎاتيجية
’نÎنت.
مكافحة التمّرد على ا إ
وهي نقطة سسبق وأان أاّكد عليها رئيسش ا÷مهورية عبد العزيز
بوتفليقة ‘ رسسالته Ûلسش وزراء الداخلية العرب  35الذي عقد
Óرهاب،
با÷زائر أاين اعت Èأان الفضساء ا’فÎاضسي أاضسحى مÓذا ل إ
كما  ⁄يفوت اŸناسسبة للتنبيه إا ¤ظهور خÓيا إارهابية سسيÈيانية
تنشسط على مواقع التواصسل ا’جتماعي للقيام بعمليات التحريضش
’لكÎونية على مواقع
والتجنيد وجمع التمويل واخÎاق اŸواقع ا إ
’ضسرار بها ،حيث أاضساف
مؤوسسسسات حكومية أاو خاصسة بهدف ا إ
ﬁذرا «إان هذا الفضساء ا’فÎاضسي قد أاضسحى –ديا أامنيا للبÓد
’ره-اب-ي-ة وك-ل
ال -ع -رب-ي-ة خصس-وصس-ا وأان-ه Áث-ل مÓ-ذا ل-ل-ت-ن-ظ-ي-م-ات ا إ
’جرامية لكونه غ Òمرئي’ ،سسيما تلك التي تنشسط ‘
الشسبكات ا إ
’عضس-اء ال-بشس-ري-ة واŸه-اج-ري-ن غ Òالشس-رع-يÚ
ا’Œار ب -ال -بشس-ر وا أ
’سس -ل -ح -ة ،فضس  Ó-ع -ن دوره ‘ Œن -ي -د
واŸت- -اج -رة ب -اıدرات وا أ
ا’رهابي Úا÷دد وربط شسبكات الدموي Úبعضسهم ببعضش وتوفÒ

مصس -ادر “وي-ل خ-ارج ال-رق-اب-ة اŸن-ت-ه-ج-ة ‘ إاط-ار Œف-ي-ف م-ن-اب-ع
“ويلها التقليدية».
من هنا يتبيّن التأاث Òالكب Òللفضساء السسيÈا Êالذي ’ يحّول
ا’تصسا’ت فقط وإا‰ا ّÁكن أايضسا من –قيق التعبئة السسيÈانية،
’ره-اب ع-ل-ى
ل -ذلك ف -إان ت -ع -زي -ز ال -ت -ع -اون ال -دو‹ ‘ م -ك -اف-ح-ة ا إ
’قليمية والدولية أاضسحى ضسرورة حتمية ،لكن
اŸسستويات الثنائية وا إ
‘ النهاية ’ يزال أامام الدول العربية عموما وا÷زائر الكث Òمن
العمل ‘ هذا اÛال ،حيث –تاج مؤوسسسسات الدولة إا ¤ترجمة
ذلك بتعزيز قدرتها داخليا وتعزيز أامن مرافقها ا◊يوية ،كما يجب
’رهاب وجعلها تتكيف مع
عليها تطوير إاسسÎاتيجيتها ‘ مكافحة ا إ
’رهاب الرقمي».
متطلبات «ا◊رب ضسد ا إ

^ هل من اسضÎاتيجية وقائية ودفاعية؟

’ضسافة إا ¤ا÷رÁة السسيÈانية ،يجب أان تهتم ا÷زائر
^^ با إ
’رهاب السسيÈا Êوا◊رب السسيÈانية ،ويجب أان
ودول ا÷وار با إ
Óبعاد الثÓثة ‘ إاسسÎاتيجية
تضسمن إاسسÎاتيجية حقيقية شساملة ل أ
«ال -دف -اع السس -يÈا ،»Êك -م-ا أان-ه م-ن اŸم-ك-ن ال-ق-ول ،أان ال-ت-ح-دي-ات
اŸسس -ت -ق -ب -ل -ي -ة سس-تشس-م-ل ع-ل-ى ن-ح-و م-ت-زاي-د صس-راع-ات ‘ ال-فضس-اء
’لكÎو Êهو مسسرح
’بعاد وÃا أان «الفضساء ا إ
السسيÈا ‘ Êجميع ا أ
ج -دي -د ل -ل -ع -م -ل -ي -ات» ‘ ال -ق -رن ا◊ادي وال-عشس-ري-ن ،ف-إان ال-ق-وات
اŸسسّلحة ا◊ديثة ’ Áكنها ببسساطة أان تعمل بفعالية دون وجود
شسبكة اتصسا’ت ومعلومات موثوق بها ومرنة ،لذلك من اŸهم أان
’لكÎو Êويعّد إاطÓق
تتمتّع الدولة بقدرة على التحكم ‘ الفضساء ا إ
ا÷زائر أاول قمر صسناعي لÓتصسا’ت بالتعاون مع الصس Úخطوة
’من السسيÈا.Ê
مهمة نحو تأام Úمؤوسسسساتها و–قيق ا أ
ومع ذلك ،فإانه من اŸهم التأاكيد على أانه وعلى الرغم من أان
التحّكم ‘ اÛال البحري وا÷وي والÈي يدخل ضسمن أاركان
’لكÎوÁ Êثل أايضسا معركة
إارسساء السسيادة الوطنية ،إا’ أان الفضساء ا إ
أاخرى يجب إاتقانها .وهو ›ال عاŸي ‘ بيئة اŸعلومات يشسمل
شسبكات مÎابطة من البنى التحتية لتكنولوجيا اŸعلوماتÃ ،ا ‘
’نÎنت وا’تصسا’ت السسلكية والÓسسلكية.
ذلك شسبكات ا أ

ب Úرحى ا◊رب

اليمنيون يعانون الويÓت والعا ’ ⁄يبا‹
لعÓمية مرّكزة على تطّورات الوضضع وانزلقاته ‘ جميع بلدان «الربيع
لضضواء ا إ
إاذا كانت ا أ
الدموي» ،فتّنة دولة تعيشس الويÓت ‘ صضمت بعيدا عن شضاشضات العا ⁄التي “ارسس التمييز
والنتقائية ‘ تغطية مآاسضي مÓي ÚاŸغلوب Úعلى أامرهم .الدولة هذه هي اليمن واŸغلوبÚ
ع-ل-ى أام-ره-م ه-م ال-ي-م-ن-ي-ون ،ال-ذي-ن نشض-دوا ال-ت-غ-ي Òك-غÒه-م م-ن الشض-ع-وب ال-عربية قبل سضبع
سضنوات فوجدوا أانفسضهم ب Úرحى حرب مدّمرة تخوضضها أاطراف إاقليمية على أارضضهم.

فضضيلة دفوسس
العا ⁄كّله يرّكز اهتمامه على ما يجري ‘ سسوريا وليبيا
وغÒها من اŸناطق السساخنة ،لكّنه يدير ظهره للوضسع ‘
اليمن ،حتى أاصسبحنا ‚هل ما يجري على اأ’رضش ،ونعجز عن
إادراك وجوه الÓعب Úهناك ،وهم ك Ìوكلّ واحد يسسوق مّÈرات
تدخله ويدافع عنها ،دون أان يلتفت إا ¤اليمني الذي يسسقط
أامامه إامّا بالّرصساصش والصسواريخ العبثية ،أاو باأ’وبئة الفّتاكة
وا÷وع.
اأ’زمة ‘ اليمن بدأات مع «الربيع الدموي» برغبة جاﬁة
للشسعب ‘ تغي Òالنظام الذي عّمر طوي Óدون أان يحّقق شسيئا
للبÓد التي ظّلت و’ زالت من أافقر وأاتعسش البلدان العربية ،لكن
ال-رغ-ب-ة اŸشس-روع-ة ‘ ال-ت-غ-ي ،Òسس-رع-ان م-ا أاخ-دت م-ن-ح-ن-يات
جرت إا ¤حمم
تصسعيدية خطÒة ،وككرة الثلج كÈت اأ’زمة وتف ّ
بركانية بعد أان انقلب ا◊وثيون على الشسرعية ووضسعوا أايديهم
بعد –الفهم مع الرئيسش اıلوع على عبد الله صسالح ،على
صسنعاء ‘ الواحد والعشسرين من سسبتم ،2014 Èثم انطلقوا
يتمّددون ‘ اŒاه الوسسط وا÷نوب ،وصسو’ إا ¤عدن وميناء
اıا الذي Áكن منه إاغÓق باب اŸندب ،أاحد أاهّم اŸمرات
البحرية ‘ العا ،⁄نظرا إا ¤أاّنه ‡ّر إاجباري لكل سسفينة متجهة
إا ¤قناة السسويسش.
لكن اسستيÓء ا◊وثي Úعلى ا◊كم ‘ اليمن  ⁄يكن حدثا
عابرا بالنسسبة للبلدان اÛاورة وعلى رأاسسها السسعودية التي
اع-تÈت-ه سس-ي-ط-رة إاي-ران-ي-ة م-ب-اشس-رة ع-ل-ى شس-ق-ي-ق-ت-ه-ا ا÷ن-وب-ية،
ويندرج ‘ إاطار  -ما أاسسمته الرياضش ـ مشسروع ا÷مهورية
الفارسسية التوسسعي باŸنطقة ،وبالتا‹ خطرا داهما يهّدد أامنها
ا’قليمي ،لهذا تدخلت عسسكريا ‘ اليمن ،وأاطلقت «عاصسفة
ا◊زم» ‘  26مارسش .2015
واليوم “ّر ثÓثة أاعوام على انطÓق هذه العملية التي بدأات
Ãشساركة  10دول ،من بينها دول ›لسش التعاون السست ‘ ،حÚ
رحّبت مصسر واأ’ردن واŸغرب وباكسستان والسسودان باŸشساركة.

و بعيدا عن اÿاسسر والرابح ‘ هذه ا◊رب التي ’ تبدو لها
نهاية إا ¤غاية اآ’ن ،من واجبنا الوقوف عند الوضسع ا’نسساÊ
الكارثي للشسعب اليمني اليوم ،حيث باتت اÓŸي Úمنه على شسفا
اÛاعة ،واÓŸي Úاأ’خرى على حافة اŸوت إاما باأ’وبئة أاو
بالتفجÒات والصسواريخ والّرصساصش.

توحيد اŸؤوسسسسة العسسكرية
حتمية ’سستقرار ليبيا

’مراضش على غرار وباء الكولÒا
ا◊كومية ،وانتشسرت أايضسا ا أ
ال -ذي ب -ل -غ ع-دد اŸصس-اب Úب-ه م-ل-ي-ون شس-خصش ،وف-ق ت-ق-ري-ر
’حمر الدو‹.
الصسليب ا أ
الصسورة قا“ة ‘ اليمن ،وليسش هنالك من وصسف للوضسع،
’مÚ
هناك أاك ÌبÓغة ‡ا قدمه «مارك لوكوك» وكيل ا أ
’نسسانية ،الذي قال« :بأان
 ·ÓاŸتحدة للشسؤوون ا إ
العام ل أ
’نسسانية التي يعيشسها الشسعب اليمني ‘ الوقت
’وضساع ا إ
ا أ
’وضساع
الراهن تبدو كـ»ا◊ال ‘ يوم القيامة» ..إاذا  ⁄تتغ Òا أ
’سس-وأا م-ن-ذ
‘ ال -ي -م-ن ف-إان-ن-ا سس-نشس-ه-د ك-ارث-ة إانسس-ان-ي-ة ه-ي ا أ
خمسس Úسسنة».
’زم -ة ‘ ال -ي -م -ن “ّددت وت -ف -اق -مت و–ّولت إا ¤ح -رب
ا أ

تقودها أاطراف إاقليمية لكن وقودها هو الشسعب اليمني الذي
يدفع الثمن الغا‹ دون أان يحّرك اÛتمع الدو‹ سساكنا
Óنهاء هذه اŸأاسساة.
ل إ
ورغم هذا الواقع اŸرير ،ومع غياب أايّ بادرة لÓنفراج ‘
’قل ،يبقى السسؤوال مطروحا ،هل
القريب العاجل على ا أ
’· اŸتحدة ا÷ديد لليمن مارتن غريفيث
بإامكان مبعوث ا أ
الذي وصسل إا ¤صسنعاء السسبت اŸاضسي ‘ أاول زيارة له إا¤
اŸدينة منذ تعيينه Ãنصسبه خلفا للموريتا Êإاسسماعيل ولد
’زمة وا◊رب با÷نوح إا¤
الشسيخ أاحمد ،من إاقناع أاطراف ا أ
السسÓم؟ نرجو ذلك ‘ أاقرب وقت.

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

الÈوفيسضور عبد الرزاق اıتار يقّيم Œربة النتقال السضياسضي ‘ تونسس

السضتقرار السضياسضي لن يكتمل دون نقلة اقتصضادية نوعية

فضضيلة دفوسس
من ب Úالتحديات اÿطÒة التي تواجهها
لم-ن-ي-ة
لزم-ة السض-ي-اسض-ي-ة وا أ
ل-ي-ب-ي-ا ل-ت-ج-اوز ا أ
التي تتخّبط فيها مند أازيد من سضبع سضنوات،
ه-و إاع-ادة ت-وح-ي-د اŸؤوسضسض-ة ال-عسض-ك-رية على
أاسضسس مهنية واحÎافية خالصضة Ãا يجعلها
ق- -ادرة ع- -ل- -ى الضض -ط Ó-ع ب -دوره -ا كضض -ام -ن
ل -وح-دة ال-دول-ة اŸدن-ي-ة ‘ ل-ي-ب-ي-ا وسض-ي-ادت-ه-ا
على كامل ترابها الوطنى ،وحماية مقدراتها
لب-ن-اء
وث -روات -ه -ا ب -اع -ت -ب-اره-ا م-ل-كً-ا خ-الصضً-ا أ
الشض- -عب ال- -ل- -ي -ب -ى ،وأايضض -ا Ãا ي -ع ّ-زز ا÷ه -ود
ال- -رام- -ي -ة ل -ل -ت -خ ّ-ل -صس م -ن خ -ط -ر ال -ع -ن -اصض -ر
لمن والسضتقرار.
لرهابية وفرضس ا أ
ا أ

لشضهر
تسضتعّد تونسس خÓل ا أ
لج -راء
ال- -ق- -ل- -ي- -ل- -ة ال- -ق- -ادم -ة إ
الن-ت-خ-اب-ات ال-بلدية ،وقد أاكد
رئ- - -يسس ال- - -وزراء ال- - -ت- - -ونسض - -ي
يوسضف الشضاهد أان النتخابات
سضتجرى ‘ موعدها اّÙدد يوم
 6ماي اŸقبل ،كما شضّدد خÓل
ج - -لسض - -ة ع - -ام - -ة Ûلسس ن - -واب
الشض - - - -عب ،ع- - - -ل- - - -ى أان ت- - - -ب- - - -دأا
لصضÓ- - -ح - -ات الق - -تصض - -ادي - -ة
ا إ
بسض- - -رع- - -ة خ - -اصض - -ة ‘ ق - -ط - -اع
اŸؤوسضسضات العمومية.

وسسعيا منها للملمة قوات ا÷يشش ‘ شسرق وغرب ليبيا
–ت مظّلة مؤوسسسسة عسسكرية واحدة ،بادرت مصسر قبل سسنة
إا ¤عقد سسلسسلة من ا’جتماعات بلغ عددها إا ¤غاية اآ’ن
سستة ،لكن وإان كانت هذه ا’جتماعات قد أاخفقت إا ¤حّد
اآ’ن ‘ توحيد ا÷يشش –ت سسلطة واحدة ،فإاّنها اسستطاعت
باŸقابل أان تذيب ا÷ليد ب Úالفرقاء وŒمعهم حول كلمة
واحدة وهي ا◊فاظ على وحدة وسسيادة ليبيا وصسيانة أامنها
والدفاع عنها أامام أاي خطر.

جعة
نتيجة ُمشض ّ

صسحيح أان ا÷ولة السسادسسة من اجتماعات توحيد ا÷يشش الليبي
اختتمت نهاية اأ’سسبوع اŸاضسي دون –قيق النتيجة اŸرجوة لكن،
ال -ق -ول ب -أان ال-ل-ق-اء فشس-ل ،أام-ر ي-ج-انب الصس-واب ،ف-رغ-م اسس-ت-م-رار
اÓÿف حول اŸناصسب ،خاصسة منصسب قائد اŸؤوسسسسة العسسكرية،
حيث يتم ّسسك كل طرف بأاحقيته ‘ إادارة ا÷يشش ،إاذ يرفضش قادة
البنيان اŸرصسوصش التابع ◊كومة الوفاق الوطني اŸعÎف بها
دول -ي -ا ال-ق-ب-ول ب-ا÷Ôال خ-ل-ي-ف-ة ح-ف Îق-ائ-دا ل-ل-ج-يشش ،ف-ق-د أاك-د
العسسكريون الليبيون اÛتمعون فى القاهرة ،على الثوابت الوطنية
” ا’تفاق عليها خÓل ا÷و’ت
الراسسخة للجيشش الليبى ،التى ّ
السسابقة ،وعلى رأاسسها ا◊فاظ على وحدة وسسيادة ليبيا ،ومدنية
الدولة ،وضسرورة ا’بتعاد باŸؤوسسسسة العسسكرية عن ا’سستقطابات
السسياسسية التى من شسأانها التأاث Òبالسسلب على اأ’داء ا’حÎافى
والدور الوطنى للجيشش الليبى.
وشسّدد العسسكريون الليبيون ،فى البيان اÿتامي الذي صسدر عقب
ا’ج -ت -م -اع السس -ادسش ال -ذى ج -رى ع -ل -ى مسس -ت -وى رؤوسس -اء اأ’رك -ان
بالقاهرة ،على ضسرورة اŸضسي ‘ مشسروع توحيد ا÷يشش الليبي،
Ãا يجعله قادرا ً على التعاطي بشسكل إايجابي وفاعل مع التحديات
التي تواجهها الدولة الليبية حالياً ومسستقب ً
 ‘ ،Óضسوء اıاطر
اّÙدقة بها ،سسواء ما يتعلّق بخطر اإ’رهاب أاو الهجرة غÒ
الشسرعية أاو ا÷رÁة اŸنظمة ،أاو غÒها من التهديدات التي من
شسأانها تهديد اسستقرار ليبيا.
وات -ف-ق ال-عسس-ك-ري-ون ال-ل-ي-ب-ي-ون ،ع-ل-ى م-واصس-ل-ة ا’ج-ت-م-اع-ات ‘
القاهرة خÓل الفÎة القليلة اŸقبلة ،بغية اسستكمال اللجان الفنية
اأ’ربع  -التي تشسّكلت خÓل ا÷و’ت السست السسابقة  -لعملها فيما
يتعلق بآاليات التنفيذ ،والتطبيق الفعلي للمشسروع الوطنى لتوحيد
ا÷يشش الليبىÃ ،ا يتÓءم مع مهامه اŸنوط بها ،وكذلك لتلبية
متطلبات واحتياجات الدولة الليبية ،والتغلب على التحديات التي
تواجهها على صسعيد مكافحة اإ’رهاب ،وتأام Úا◊دود ومكافحة
الهجرة غ Òالشسرعية.
وأاكد العسسكريون الليبيون كذلك على أان مسسار توحيد اŸؤوسسسسة
العسسكرية ،من شسأانه أان يكون Ãثابة النواة الصسلبة لدفع اŸسسار
السسياسسي إا ¤اأ’مام خÓل هذه اŸرحلة ا◊رجة والدقيقة من
تاريخ الوطن الذى يشسهد أاخطارا ً جسسيمة تهّدد سسÓمته ‘ ظّل
الصس -ع -وب -ات ال -ت -ي ت -عÎي –ق -ي -ق اسس-ت-ق-رار ال-دول-ة ال-ل-ي-ب-ي-ةÃ ،ا
يسستجيب لتطلعات وطموحات الشسعب الليبي العظيم.

رحّبت الو’يات اŸتحدة الزمريكية باجتماعات توحيد
اŸؤوسسسسة العسسكرية الليبية وقالت «أانه ‘ الوقت الذي تعمل
فيه اأ’· اŸتحدة على تعزيز اŸصسا◊ة السسياسسية ،يظّل
من اأ’همية Ãكان أان –ّقق ليبيا مؤوسسسسات أامنية أاكÌ
ف -ع-ال-ي-ة وشس-م-ول-ي-ة وخ-اضس-ع-ة ل-ل-مسس-اءل-ة وق-ادرة ع-ل-ى دح-ر
اإ’رهاب وتأام Úا◊دود».
ورحّبت باجتماعات القاهرة التي قالت أانها تهدف إا¤
دعم ا÷هود الليبية لتوحيد وتقوية القوات اŸسسلحة –ت
إاشسراف سسلطة مدنية ،كما حّذرت من أان اŸماطلة ‘
توحيد اŸؤوسسسسة العسسكرية يعّزز ﬂاطر عودة «داعشش»
ليتمّدد ‘ البÓد.
وال -واق -ع أان اŸؤوسسسس -ة ال -عسس -ك -ري-ة اŸوح-دة ال-ق-وي-ة ه-ي
الضسامن أ’من واسستقرار أاي دولة ،و’ Áكن لليبيا أان تتجاوز
أازم-ت-ه-ا السس-ي-اسس-ي-ة واأ’م-ن-ي-ة دون أان ت-ت-ج-اوز ع-ق-ب-ة توحيد
ا÷يشش ،و–قيق هذا اŸبتغى يتطلّب تناز’ت من الفرقاء
وت-غ-ل-يب اŸصس-ل-ح-ة ال-وط-ن-ي-ة ع-ل-ى ا◊سس-اب-ات والطموحات
الشسخصسية.
ويبقى ‘ اأ’خ Òالتأاكيد بأان توحيد اŸؤوسسسسة العسسكرية،
ه -و اأ’سس -اسش ل -دف-ع اŸسس-ار السس-ي-اسس-ى إا ¤اأ’م-ام وت-ن-ظ-ي-م
انتخابات رئاسسية وبرŸانية وبلدية نزيهة فى ليبيا خÓل
هذا العام  ،2018وإا ¤تأام Úتلك ا’نتخابات وضسمان قبول
وت-ن-ف-ي-ذ ن-ت-ائ-ج-ه-ا ،وه-ذا ه-و اأ’سس-اسش ل-ق-ي-ام الدولة الليبية
ال-ن-اج-ح-ة واŸزده-رة ،ال-ت-ي ي-ط-م-ح إال-ي-ه-ا ال-ل-يبيون جميعا،
ومعلوم أان أاي رئيسش منتخب لليبيا سسيحتاج إا ¤جيشش موحد
وقوى لصسيانة اسستقÓل ووحدة وسسيادة ليبيا.
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ا’بتعاد عن اŸقاربة اإ’قصسائية وا’جتثاث السسياسسي سسّهل اŸرور السسلمي
إÁان كا‘

–ذير من عودة «داعشس»

على شضفا اÛاعة

Óسسف الشسديد على شسفا اÛاعة ،إاذ
بات اليمن اليوم ل أ
يشسهد أاك Èأازمة إانسسانية تهّدد مÓي Úاليمني ÚاŸعرضس‘ Ú
’وبئة.
Óمراضش وا أ
الوقت نفسسه ل أ
’· اŸتحدة للطفولة (يونيسسف) قبل
وقد طالبت منظمة ا أ
Óغاثة ‘
يوم ÚاÛتمع الدو‹ بتوف 350 Òمليون دو’ر ل إ
اليمن ،معتÈة أانه «مبلغ تافه» مقارنة Ãا ينفق على ا◊رب.
’ق-ل-ي-م-ي ل-ل-ي-ون-يسس-ف ‘
وق -ال خÒت ك -اب-ا’ري ،اŸدي-ر ا إ
’وسسط وشسمال أافريقيا خÓل مؤو“ر صسحا‘ ‘
الشسرق ا أ
’غاثي لعام 2018
عمان أان «يونيسسف تطلب لÈنا›ها ا إ
’كون واضسحا هو فعÓ
وحده  350مليون دو’ر» ،وأاضساف « أ
م -ب -ل-غ ت-اف-ه م-ق-ارن-ة Ãل-ي-ارات ال-دو’رات ال-ت-ي ت-ن-ف-ق ع-ل-ى
ا◊رب».
وقال كابا’ري أان «الوضسع ‘ اليمن يفطر القلب ،صسدمت
’طفال
’سسبوع اŸاضسي ‘ صسنعاء برؤوية مئات ’ ،بل آا’ف ا أ
ا أ
يتسسولون ‘ الشسوارع» .وأاضساف «كنت قبل سسنوات مبعوثا من
اليونيسسف لدى اليمن و ⁄أاَر ما نراه واقعا اليوم».
وأاضساف «نخسسر وقتا ثمينا ‘ مناقشسة شسروط يفرضسها
’ط-راف ،شس-روط “ن-ع-ن-ا م-ن إايصس-ال اŸسس-اع-دات
ج -م -ي -ع ا أ
’نسسانية باŸرور ’ يجب أان
’نسسانية ،السسماح للمسساعدات ا إ
ا إ
يكون مشسروطا».
ومعلوم أانه بسسبب ا◊رب ،تدهور أايضسا الوضسع ا’قتصسادي
باليمن ،وارتفع معدل الفقر إا ،%85 ¤وسسجلت أاسسعار اŸواد
الغذائية ارتفاعا بأاك Ìمن  ،%60وبات اÓŸي ÚمعرضسÚ
لسسوء التغذية.
’سساسسية كالكهرباء
و‘ الوقت ذاته ،انعدمت اÿدمات ا أ
واŸاء ،كما انقطعت مؤوخرا رواتب كل القطاعات والدوائر

لمن على اّ Ù
ك
تفّككها يضضع ا أ

’ربعاء  28مارسش  2018م الموافق لـ  10رجب  143٩هـ العدد 17604
ا أ

و‘ وقفة تقييمية للتجربة التونسسية ،أاكد
الÈوفسس- -ور ع -ب -د ال -رزاق اıت -ار أاسس -ت -اذ
ال -ت -ع -ل -ي-م ال-ع-ا‹ ‘ ال-ق-ان-ون ال-ع-ام ب-ك-ل-ي-ة
ا◊قوق والعلوم السسياسسية Ãدينة سسوسسة
ال -ت -ونسس -ي -ة خ Ó-ل ل-ق-ائ-ن-ا ب-ه ع-ل-ى ه-امشش
الندوة العلمية اأ’و ¤للدكتوراه التي نظمت
م-ؤوخ-را ب-ك-ل-ي-ة ا◊ق-وق وال-ع-ل-وم السس-ياسسية
ب-ج-ام-ع-ة ورق-ل-ة ،أان ال-ت-ج-رب-ة ال-تونسسية ‘
حاجة إا ¤نقلة اقتصسادية نوعية لتدعيم
‚احها.

وحتى اŸسستثمرين الوطنيÚ
واÙل-ي Úب-إام-ك-ان-ه –ق-يق
ال -ن -ج -اح ،سس -ت -ك -ون ضس-م-ان-ة
ل- -ل- -ت- -حّ- -ول ا’ق- -تصس- -ادي ‘
تونسش.

لمني ‘
^ الوضضع ا أ
ت-ونسس سضّ-ج-ل –سضنا
خ- -اصض- -ة ب -ع -د سض -ن -ة
 ،2015ف - - - - - - - - -م- - - - - - - - -ا
تعليقكم؟
^^ ال -وضس -ع اأ’م -ن-ي ‘

السسياسسي وهذا ما مّكن إا ¤حّد ما من
ال- - -وصس- - -ول إا– ¤ق- - -ي- - -ق
اŸرور السس -ل -م -ي ،ك-م-ا أان
اŸؤوسسسس- - - - - -ات أانشس - - - - -ئت
بسس-رع-ة ف-ت-حّ -ق-ق ن-وع م-ن
ا’سستقرار السسياسسي.
ا◊ال -ة ال -ت -ونسس -ي -ة اآ’ن
–ت - -اج إا ¤م - -ا نسس- -م- -ي- -ه
ب -ا’ن -ت -ق -ال ا’ق -تصس -ادي ،ح-يث م-ازل-ن-ا ‘
م -رح-ل-ة ق-ل-ق اق-تصس-ادي وأاظ-ن أان-ه ح-ي-ن-م-ا
ننجح ‘ –قيق هذا ا’نتقال ،فإان التجربة
سستكون أا‚ح بكث.Ò

ت - - -ونسش مسس - - -ت- - -قّ- - -ر و–ت
السس-ي-ط-رة ،ووزارة ال-داخ-لية
ومؤوسسسسات الدولة التونسسية
‚حت ‘ تطويق الظاهرة
اإ’رهابية.
’ب- - -د أان نسس- - -ج - -ل أايضس - -ا
ت-ع-اون السس-ل-طات ا÷زائرية
واه-ت-م-ام-ه-ا ب-اسس-ت-ق-رار اأ’وضس-اع ‘ تونسش

لمني ‘ تونسس
الوضضع ا أ
مسضتقّر و–ت السضيطرة

«الشضعب» :يجمع الرأاي العام
ة
ال - -ع - -اŸي ع- -ل- -ى أان ال- -ت- -ج- -رب- -
^ التقّدم السضياسضي ‘ تونسس
التونسضية ‘ النتقال السضياسضي ي -ك -ب -ح -ه ال -واق -ع الق -تصض -ادي،
تعت Èمن أا‚ح التجارب ،هل ف- - -ك- - -ي- - -ف Áك - -ن Œاوز ه - -ذه
اŸرحلة الصضعبة؟
لنا بوجهة نظركم؟
^^ ‘ ال -واق -ع ،ك -ل م -رح-ل-ة ان-ت-ق-ال-ي-ة
الÈوف -يسض-ور ع-ب-د ال-رزاق اıت-ار:

وع- -ل- -ى ا◊دود م- -ع- -ه- -ا ،و‘ ال- -واق -ع ف -إان
التعاون ا÷زائري التونسسي نتائجه كانت
دائما جيدة ومسساعدة على ضسبط اŸسسأالة
اأ’منية إا ¤حّد كب ،Òونأامل أان يتواصسل
التعاون مع إاخواننا ‘ ا÷زائر ‘ اŒاه
ال - -ت - -ع - -اون ا’ق - -تصس - -ادي أاك Ìودع- -م أاكÈ
للتجربة التونسسية ،كما نتمنى للجزائر دوام
ا’سس-ت-ق-رار وأان ي-ك-ون ال-وضس-ع ا’ج-ت-م-اعي
وا’قتصسادي من حسسن إا ¤أاحسسن.

^ ق -ط -اع السض -ي -اح-ة ‘ ت-ونسس
‚اح ال-ت-ج-رب-ة ال-ت-ونسس-ي-ة ي-أات-ي م-ن طبيعة تعقبها مرحلة اضسطرابا
ت اماجعتميا يعؤويثةرونعولعىا ه -و شض -ري-ان الق-تصض-اد ،ف-ك-ي-ف
ت
ج
لن؟
ال -ث -ورة ال-ت-ي  ⁄ت-ك-ن مسس-ل-ح-ة ،ك-انت ث-ورة اماŸناعخد ام’اسس’تسثستماقرراير ،اكم’ا أان اŸناخ العام ‘ هو حاله ا آ
ّ
وطنية ،كما أان التحّرك كان ع Èاحتجاج
^^ اŸؤوشس -رات ‘ اÛال السس -ي -اح -ي
الشسارع ،وبالتا‹  ⁄يكن –ركا انقÓبيا أاو اŸن- -ط- -ق- -ة وال- -ع- -ا ⁄ي- -و ّضس -ح وج -ود اأزم -ة ت- -ت- -حسس- -ن ،وأاؤوك- -د ه -ن -ا ع -ل -ى م -ا يسس -م -ى
ث -وري -ا ب -ل ك -ان ح -راك-ا شس-ع-ب-ي-ا ،ث-م  ⁄ي-ت-م
اع-ت-م-اد اŸق-ارب-ة اإ’قصس-ائ-ي-ة أاو ا’ج-تثاث

اقتصسادية ‘ اŸنطقة اأ’وربية وأارى أان
إاعادة اسسÎجاع ثقة اŸسستثمرين اأ’جانب

بالسسياحة البينية أاي ما ب Úبلدان اŸغرب
ال -ع -رب-ي ك-ك-ل ال-ت-ي “ث-ل ب-دي Ó-ل-لسس-ي-اح-ة

اأ’وروبية ،أاظن أان اŸوسسم السسياحي القادم
سس-ي-ك-ون م-وسس-م-ا اسس-ت-ث-ن-ائ-ي-ا ‘ ظّ-ل ه-دوء
الوضسع اأ’مني و‘ ظل التح ّسسن النسسبي
ل-ل-م-ؤوشس-رات ا’ق-تصس-ادي-ة ب-ال-نسس-بة للجهات
التي يأاتي منها السسائح التقليدي ‘ تونسش،
وبذلك أاتصسور أان الوضسع سسيكون أافضسل.

^ ما هي رؤويتكم لواقع وآافاق
ال - - - -ع Ó- - - -ق- - - -ات ا÷زائ- - - -ري- - - -ة
التونسضية؟
^^ رغم أان التحديات ﬂتلفة بالنسسبة

للحالة ا÷زائرية وا◊الة التونسسية ،إا’ أان
الشس- -ق -ي -ق -ة ال -كÈى ا÷زائ -ر ك -انت دائ -م -ا
وب - -غضش ال - -ن - -ظ - -ر ع - -ن ب - -عضش ال- -ظ- -روف
واإ’شسكا’ت الهامشسية إا ¤جانب التجربة
ال -ت -ونسس -ي -ة ،وأاع-ت-ق-د أان-ه ب-ال-ت-ع-اون ا◊ا‹
اŸوج- -ود م- -ا ب Úالسس- -ل- -ط- -ات ا÷زائ -ري -ة
والسس- -ل- -ط- -ات ال- -ت- -ونسس- -ي- -ة – ّق -ق ال -ه -دوء
وا’سس-ت-ق-رار اأ’م-ن-ي ون-ط-م-ح اإ ¤ت-دع-ي-مه
ع -ل -ى اŸسس -ت -وى ا’ق -تصس -ادي ،وأاتصس -ور أان
ال- -وضس- -ع ا◊ا‹ ‘ ا÷زائ- -ر ك -م -ا ال -وضس -ع
ا◊ا‹ ‘ ت - -ونسش ي- -ح- -م- -ل ال- -ع- -دي- -د م- -ن
التحديات ،لكن بتبادل التجارب واÈÿات
‘ ﬂتلف اŸيادين Ãا فيه التعاون ‘
اŸي -دان ال -ع -ل -م -ي سس -ي -م -ك -ن م -ن ت -ط -وي-ر
ال -ع Ó-ق -ات ال-ت-ي ه-ي عÓ-ق-ات م-وط-دة ‘
اأ’صسل.

^ ا÷زائ -ر وت-ونسس م-ع-ن-ي-ت-ان
لزم-ة ال-ل-ي-ب-ي-ة ،م-ا
م -ب -اشض-رة ب-ا أ
تعليقكم على اŸسضاعي اŸبذولة
م - - - -ن ال- - - -ط- - - -رف◊ Úل ه- - - -ذه
لزمة؟
ا أ
^^ أاعتقد أان إادارة اأ’زمة الليبية من

ا÷انب التونسسي وا÷زائري كانت إا ¤حّد
اآ’ن إادارة ذكية جدا و ⁄تسسمح بنقل اأ’زمة
من ليبيا إا ¤خارج حدودها ،كما  ⁄تتدّخل
‘ الشسأان الليبي وحاولت مسساعدة اإ’خوة
الليبي Úدون فوقية ودون إاسسقاط ◊لول،
وبالتا‹ فإان التفاعل التونسسي ا÷زائري
مع اŸلف الليبي كان قائما على ثوابت
وعلى أاخوة أايضسا وعلى إاعطاء أامل للفÎة
القادمة.

هل ُيعّد العّدة Ÿواجهة عسضكرية
مع اإيرا ن أاو كوريا الشضمالية؟

ترامب يضسع سسياسسة بÓده
اÿارجية بأايدي «صسقور»
اليم ÚاŸتطّرف

ب -ع -د سس -لسس -ل -ة ال -ت -غ-يÒات اأ’خÒة ال-ت-ي
أاجراها ‘ فريق عمله ‘ البيت اأ’بيضش،
يبدو أان الرئيسش اأ’مريكي دونالد ترامب
وضسع سسياسسة بÓده اÿارجية بأايدي صسقور
من أاصسحاب اŸيول ا◊ربية ،ليتزامن ذلك
مع اسستحقاقات حاسسمة خصسوصسا بشسأان
إايران وكوريا الشسمالية.
وبعد أان “يزت السسنة اأ’و ¤من و’يته
باÿروج من عدد من ا’تفاقات الدولية،
يتجه ترامب خÓل العام  ،2018إا ¤انتهاج
سسياسسة هجومية ،فيلوح بحرب Œارية مع
Óم-ن ال-ق-وم-ي
ب -ك ،Úوي -خ-ت-ار مسس-تشس-ارا ل -أ
جون بولتون اŸعروف Ãواقفه اŸتشسّددة
جدا من كوريا الشسمالية وايران.
ي- -ق- -ول ري- -تشس -ارد ه -اسش رئ -يسش «›لسش
ال- -عÓ- -ق- -ات اÿارج- -ي- -ة» ال- -ذائ -ع الصس -يت
واŸع -روف ب -ج -دي -ت -ه «إان دون -ال -د ت-رامب
مسستعد حاليا للدخول ‘ حروب على ثÓث
جبهات :سسياسسية ع Èانتقاد التحقيقات
ح- -ول دور روسس- -ي ﬁت- -م -ل ‘ ان -ت -خ -اب -ه،
واقتصسادية ضسد الصس ÚوغÒها من الدول،
وأاخÒا الدخول ‘ حرب فعلية ضسد إايران
و /أاو كوريا الشسمالية».
وأاضساف هذا الدبلوماسسي السسابق «إانها
الفÎة اأ’ك Ìخطورة ‘ تاريخ الو’يات
اŸتحدة ا◊ديث ،ويعود القسسم اأ’ك Èمن
السسبب بذلك إالينا».
وي-ك-م-ل ج-ون ب-ول-ت-ون السس-ف Òاأ’م-ري-كي
السسابق لدى اأ’· اŸتحدة تشسكيلة فريق
“ت
جديد ‘ اإ’دارة اأ’مريكية .وهكذا ّ
ا’طاحة بـ «اتشش ار ماكماسس »ÎاŸسستشسار

السس - - -اب - - -ق لشس - - -ؤوون
اأ’من القومي ،الذي
◊ق ب - - - - - - - - - - - - - - -ذلك
Ãسس- -اع- -دت- -ه دي- -ن- -ا
ب- -اول ،و◊ق ب -وزي -ر
اÿارج - -ي - -ة ري- -كسش
تيلرسسون الذي أاقصسي بطريقة فجة.
وتنقل أاوسساط دبلوماسسية ‘ واشسنطن أان
ه -ؤو’ء ال -ثÓ-ث-ة ك-ان-وا يشس-ك-ل-ون ثÓ-ث-ي-ا م-ن
«ال-ع-قÓ-ء» ال-قÓ-ئ-ل ال-ذي-ن ك-ان-وا يسس-هرون
على «الطفل» ترامب الكث Òالهفوات.
وŸا أاع -ل -ن ع -ن م -ايك ب -وم-ب-ي-و ل-ي-خ-ل-ف
تيلرسسون صسدم الكث Òمن اŸراقب Úأ’نهم
اعتÈوا هذا اÿيار عودة إا ¤اأ’سساليب
ال- -ت- -ي ك- -انت ق- -ائ- -م- -ة ‘ ع- -ه- -د ال -رئ -يسش
ا÷م- -ه -وري ج -ورج دب -ل -ي -و ب -وشش :ذلك أان
ب - -وم - -ب - -ي - -و ال- -ذي ي- -ن- -ت- -ق- -ل م- -ن رئ- -اسس- -ة
ا’سستخبارات اŸركزية اأ’مريكية «سسي اي
ايه» إا ¤اÿارجية «سسبق أان ع Èعن دعمه
’سستخدام تقنيات ا’سستجواب التي تعتÈ
Ãث -اب -ة ت -ع -ذيب» ،ك -م -ا أان -ه اسس -ت -خ -دم ‘
السس -اب -ق «ك Ó-م-ا م-ت-ح-ي-زا ضس-د اŸسس-ل-مÚ
اأ’مريكي Úوالنسساء واŸثلي ،»Úحسسب ما
أاع -ل -نت م -ن -ظ -م -ة ه -ي -وم -ن راي-تسش ووتشش
اأ’مريكية ‘ رسسالة طلبت فيها من أاعضساء
الكونغرسش عدم اŸوافقة على تعيينه.
وج -اء ت -ع -ي Úج -ي -ن -ا ه -اسس-ب-ل ،مسس-اع-دة
بومبيو ،على رأاسش «سسي اي ايه» ليزيد من
هذه اıاوف أ’ن هاسسبل متهمة بالتغطية
ع -ل -ى أاسس -ال -يب ال -ت -ع -ذيب ب -ع-د اع-ت-داءات
ا◊ادي عشسر من سسبتم.2001 È

تغي Òنظام؟

وعلى غرار ترامب يعارضش بومبيو ،الذي
ي- -ح -ظ -ى ب -احÎام ا÷م -ه -وري ،Úا’ت -ف -اق
النووي الدو‹ اŸوقع مع إايران ويعتÈه
غ Òك -اف لضس-ب-ط ال-ط-م-وح-ات ا’ي-ران-ي-ة.
ويرى اÈÿاء الذين يتابعون هذا اŸلف أان
ا’تفاق مع إايران مهّدد فع Óبعدم اجتياز
عتبة الثا Êعشسر من ماي ،وهو اŸوعد
اŸه - -ل- -ة ال- -ذي حّ- -دده ت- -رامب ◊ل- -ف- -ائ- -ه
اأ’وروبي’ Úإيجاد بديل عن ا’تفاق ليكون
أاك Ìتشسددا مع إايران.
وقال رئيسش «›موعة اأ’زمات الدولية»
روب- -رت م- -ا‹ اŸسس- -تشس- -ار السس- -اب- -ق ل- -دى
ال- -رئ- -يسش السس- -اب- -ق ب- -اراك أاوب- -ام -ا خ Ó-ل
مناقشسة ا’تفاق النووي مع إايران «إاذا كان
وصسول بومبيو يعني أان ا’تفاق قد Áوت
على اأ’رجح ،فإان وصسول بولتون يعني أان
ا’تفاق سسيموت وسسيدفن».
حتى أان مارك دوبوفيتز من ›موعة
الضسغط اÙافظة «مؤوسسسسة الدفاع عن
ال - -دÁوق- -راط- -ي- -ات» واŸع- -ارضس- -ة بشسّ- -دة
Óت -ف -اق ال -ن -ووي م -ع إاي -ران ،ي -ع -رب ع -ن
ل -إ
اأ’سس -ف أ’ن أانصس -ار ال -ت -خ -ل -ي ال-ك-ام-ل ع-ن
ا’ت -ف -اق سس -ي -ت -غ -ل -ب -ون ع -ل-ى م-ن ي-ح-ب-ذون
–سسينه.

ب- -ال- -نسس -ب -ة إا ¤اŸل -ف ال -ن -ووي ال -ك -وري
الشس -م -ا‹ ،ف -إان شس -ه -ر م-اي سس-ي-ك-ون أايضس-ا
حاسسما ،أ’نه سسيشسهد انعقاد قمة تاريخية
ب Úترامب والزعيم الكوري الشسما‹ كيم
جونغ اون.
وعند إاجراء هذه التعديÓت ‘ فريق
ال -ب -يت اأ’ب-يضش أاع-ل-نت اإ’دارة اأ’م-ري-ك-ي-ة
أانها تأاتي ‘ إاطار اإ’عداد للقمة مع كوريا
الشسمالية .فالرئيسش اأ’مريكي اŸقتنع بأان
خ -ط -اب -ه اŸتشس ّ-دد ه -و ال -ذي دف -ع ك -وري -ا
الشس -م -ال -ي -ة إا ¤ال-ت-ف-اوضش ،ي-ري-د ال-ي-وم أان
يتفاوضش مع بيونغ يانغ مع إابقاء اÿيار
العسسكري على الطاولة.
و ⁄ي- -خ -ف ب -ول -ت -ون آاراءه ب -ال -نسس -ب -ة إا¤
اŸلف الكوري الشسما‹ ،فهو مؤويد شسديد
لنظرية «ا◊روب الوقائية» و ⁄يعرب أابدا
عن الندم ’جتياح العراق ،ويعت Èأان من
اأ’فضسل أان تقوم واشسنطن بضسرب كوريا
الشسمالية من دون ا’نتظار كثÒا.
وخÓصسة اأ’مر أان «العقÓء» باتوا قلة
نادرة ‘ فريق البيت اأ’بيضش .أاحدهم هو
وزير الدفاع جيم ماتيسش الذي يدافع دائما
ع -ن اŸسس-ار ال-دب-ل-وم-اسس-ي ◊ّل ال-ن-زاع-ات
منذ تسسلمه مهامه مع ترامب.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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مهرجان عنابة  3للفيلم أŸتوسشطي

تكر Ëخأصس Ÿولود معمري واأفÓم تصسنع الفرجة
‘ إأطار ألسشهرأت أÿاصشة ألتي ينظمها مهرجان
عنابة للفيلم أŸتوسشطي ،كان جمهور بونة ،عششية
’ول ،على موعد مع فيلم «ألربوة أŸنسشية»،
أمسس أ أ
أل -ذي ” ع-رضش-ه ت-ك-رÁا ل-ل-ك-اتب أ÷زأئ-ري م-ول-ود
معمري ،كما توأصشلت ألعروضس ألسشينمائية بقاعة
«عزألدين ›وبي» ،وألتي كانت على أششدها للظفر
بجائزة «ألعناب ألذهبي».
عرف «فيلم الربوة المنسشية» إاقبا’ كبيرا للجمهور
العنابي ،الذي توافد بكثرة للوقوف على إاحدى
روائع الكاتب الكبير مولود معمري ،والتي برع في
ت-ق-دي-م-ه سش-ي-ن-م-ائ-ي-ا ال-مخرج الراحل عبد الرحمن
بوقرموح ،أاحد رواد السشينما الجزائرية ومؤوسشسشي
المركز الجزائري للسشينما في .1963
كما كان عششاق السشينما ،سشهرة اأ’ثنين ،على موعد
مع الفيلم السشينمائي التونسشي «الجايدة» لسشلمى
بكار ،والذي يتنافسس على جائزة «العناب الذهبي»،
حيث قدمت فيه المخرجة معاناة واضشطهاد المرأاة
التونسشية قبل أان تنال حقوقها ،وبالضشبط خÓل
اأ’ربعينيات من القرن الماضشي.
ومن خÓل «دار جواد» أابدعت المخرجة في نقل
الوقائع بأاسشلوب ششيق وأاحداث متسشلسشلة ،مبرزة
كيف كانت تعامل المرأاة داخل هذه الدار ،والتي
ي-ح-ت-ج-ز ف-ي-ه-ا نسش-اء م-ت-زوج-ات وم-ع-اق-ب-ت-هن لعدم
التزامهن بالعادات والتقاليد ،حيث تعمل السشجانة
«الجايدة» على تولي أامور  04نسشاء خالفن اأ’عراف
وتحّدين التقاليد البالية ،وهو ما عرضشهن لمختلف
أاششكال التعذيب الجسشدي والنفسشي ...وفي ذات
الوقت وفي نفسس الدار تتواجد «دار المعلمات»
ال -خ -اصش -ة ب -ال -نسش -اء غ -ي-ر ال-م-ت-زوج-ات ،ح-يث ي-ت-م
تعليمهن أامور الحياة الزوجية.
أاما فيلم «زوسس» فقد ششهد إاقبا’ معتبرا لرواد
السش- -ي- -ن- -م -ا ،وه -و ع -م -ل مشش -ت -رك ب -ي -ن ال -ج -زائ -ر
والبرتغال ،للمخرج البرتغالي باولو فيليب مونتيرو،
والمنتج الجزائري حكيم عبد الفتاح ،وهو يروي
قصشة الرئيسس البرتغالي مانويل تيكسشيرا غوميسس،
ال-ذي اخ-ت-ار ال-م-ن-ف-ى إال-ى ب-ج-اي-ة ب-ع-د ت-خ-ل-ي-ه ع-ن
السشلطة بعد مرور عامين عن انتخابه ،حيث عاشس
بها من  1931إالى  1941إالى غاية وفاته.
من جانب آاخر ،فإان العرضس الذي جلب ا’هتمام

أاك -ث -ر ال -ف-ي-ل-م ال-وث-ائ-ق-ي «»le vénérable w
للمخرج باربيت ششرودر ،إانتاج فرنسشي  -سشويسشري،
والذي يحاول إاعطاء نظرة صشحيحة عن اإ’سشÓم
والمسشلمين عكسس ما ينششره البوذيون ،حيث يقوم
« »wع- -ل- -ى نشش- -ر أاف- -ك -ار ضش -غ -ي -ن -ة ضش -د ال -دي -ان -ة
اإ’سشÓمية من خÓل جو’ته لدول آاسشيا ،وما نتج
عنها من حروب ضشد المسشلمين.

نوال مدا Êتصسنع ا◊دث
بدورها الفنانة البلجيكية من أاصشول جزائرية نوال
مداني ،صشنعت الحدث في مهرجان عنابة للفيلم
المتوسشطي ،والذي حلت ضشيفة عليه ،ولم تخل
روحها الفكاهية من المرح والدعابة ،حيث تحدثت
ل -ج -م-ه-ور ق-اع-ة «م-ج-وب-ي» وأام-ت-ع-ت-ه-م ب-ف-ك-اه-ت-ه-ا
وطرافتها ،وهو ما جعل هذه الجلسشة تبتعد عن جو
الحديث المأالوف عن اإ’خراج واإ’نتاج واأ’فÓم
المعروضشة.
وقد تم عرضس فيلمها الطويل خارج المنافسشة «كل
ششيء لي» ،وبالرغم من تأاخر وقت عرضشه ،إا’ أان
الجمهور بقي وفيا لها ،ولمدة  100دقيقة وقف
م-ت-ت-ب-ع-و ال-ف-ي-ل-م ع-ل-ى ال-ت-ج-ارب ال-واق-ع-ي-ة ل-ل-ف-نانة
الكوميدية نوال مدني ،التي واجهت الصشعاب من
أاجل تحقيق حلمها ودخول عالم الفن من أاوسشع
أابوابه ،وذلك من خÓل قصشة «لي »Óالتي واكبت
مششوارا حاف Óبالمتاعب والتحديات.
الفيلم وبالرغم من أانه مقتبسس من تجارب واقعية
للفنانة ،إا’ أانه قدم بأاسشلوب فكاهي ،تخللته بعد
المششاهد ا’سشتعراضشية ،وقد اعتبرت نوال مداني
الفيلم وقفة تقدير وعرفان لعائلتها ،وبالخصشوصس

أليوم ألعاŸي للمسشرح

والدها ،الذي كان سشندها في هذه الحياة.

لأÓطفأل موعدهم السسينمأئي
أاطفال بونة بدورهم كان لهم نصشيب من مهرجان
عنابة للفيلم المتوسشطي ،حيث تم تنظيم عروضس
خاصشة بهذه الفئة ،والتي جلبت اهتمامهم وإاقبالهم
على قاعات العرضس .كما أاثنى اأ’ولياء على هذه
المبادرة ورأاوا فيها فرصشة لتغيير الجو وا’ندماج
في عالم السشينما.
وق -د ك -ان م -وع -د ال -ب -راءة ،ع -ل-ى مسش-ت-وى ال-فضش-اء
Óط-ف-ال ب-ال-م-ك-ت-ب-ة الرئيسشية سشليمان
ال-م-خصشصس ل -أ
ب-رك-ات ،ب-ع-رضس ال-ف-ي-ل-م ال-قصش-ي-ر «’ف-ون-تين يصشنع
السشينما» ،حيث اسشتمتع اأ’طفال ولمدة  35دقيقة،
بـ 03قصشصس قصش- -ي- -رة ه- -ي «ال -غ -راب وال -ث -ع -لب»،
«الشش-ائ-ع-ات» و»ال-ق-ان-ون اأ’ق-وى» .وب-حسشب م-ديرة
المكتبة صشليحة نواصشر ،فإان السشلسشلة المقتبسشة
عن كتاب «جون ’فونتين» هدفها تربوي بالدرجة
اأ’ولى واكتسشاب الحكم من هذه القصشصس ،مششيرة
إالى أان اأ’فÓم المتحركة تسشلط الضشوء على قصشصس
ق -دي-م-ة ت-م ت-ك-ي-ي-ف-ه-ا م-ع ال-عصش-ر ال-راه-ن .ك-م-ا أان
Óطفال تبعتها جلسشة نقاشس
اأ’فÓم المعروضشة ل أ
م-ع ه-ذه ال-ف-ئ-ة ،أاشش-رفت ع-ل-ي-ه-ا م-نشش-ط-ة ال-م-ك-تبة
سشهيلة حقيقي ،للتعبير عن أافكارهم وما اسشتوعبوه
من هذه العروضس.
من جهة أاخرى ،وفي بادرة هي اأ’ولى من نوعها
ف -ي ع-ن-اب-ة ،ان-ت-ق-ل م-ه-رج-ان ال-ف-ي-ل-م ال-م-ت-وسش-ط-ي
لمؤوسشسشات إاعادة التربية ،حيث تم تنظيم عروضس
داخل السشجون ،وذلك على مدار أايام التظاهرة
الثقافية والفنية.

دار الثقأفة بألقليعة تنظم األيأم الوطنية الثألثة للمسسرح

ششهدت دأر ألثقافة ألدكتور أحمد عروة
Óيام
ب-ال-ق-ل-ي-ع-ة ،ف-ع-ال-ي-ات ألطبعة ألثالثة ل أ
أل -وط -ن-ي-ة ل-ل-مسش-رح ،ت-زأم-ن-ا وأل-ي-وم أل-ع-اŸي
لهذأ ألنمط ألفني وذلك Ãششاركة عّدة فرق
وفنان Úمن دأخل وخارج ألو’ية.

عرفت مششاركة وحضشورأ ‡يزأ

انطÓق فعأليأت مهرجأن القراءة ‘ احتفأل

أن-ط-ل-قت ،ن-ه-ار أمسس ،ب-اŸك-ت-بة ألرئيسشية
للمطالعة ألعمومية Ãيلة ،تظاهرة ألطبعة
ألسشابعة للمهرجان ألثقا‘ أÙلي «ألقرأءة
‘ إأحتفال» ألذي –تضشنه أŸكتبة ألرئيسشية
للمطالعة ألعمومية وسشط مدينة ميلة ،إأ¤
جانب نششاطات ثقافية وترفيهية جوأرية
ب -ب -عضس ب -ل -دي-ات أل-و’ي-ة’ ،سش-ي-م-ا أل-ن-ائ-ي-ة
منها.

ميلةﬁ :مد بوسسبتة

عنابة :هدى بوعطيح

وقد افتتحت تعاونية الباهية لمسشرح وفنون وهران
ه-ذه ال-ف-ع-ال-ي-ات ،ب-ع-رضس مسش-رح-ي ب-ع-ن-وان «بدون
عنوان» ،تلتها جمعية الحارة من بوسشماعيل بعرضس
آاخر بعنوان «كفن الموت» وهو عرضس من إاخراج
خالد بلحاج وكتب نصشه عبد الرزاق بكبة ،بمعية

Ãششاركة  10دول أجنبية

ع -رضس «إاق -ام-ة ح-ب-ري-ة» ل-ح-رك-ة ال-مسش-رح ل-م-دي-ن-ة
ال -ق -ل-ي-ع-ة وه-و ال-ع-رضس ال-ذي ك-تب نصش-ه وي-خ-رج-ه
رئ-يسس ال-ج-م-ع-ي-ة ي-وسش-ف ت-ع-وي-نت ،ع-ل-ى أان ت-ختتم
التظاهرة ،غدا ،بعرضس «مابقات هدرة» للمسشرح
الجهوي بسشكيكدة.
ولغرضس إاعطاء بعد ثقافي مميز للتظاهرة ،فقد
ب-رم-جت ال-ج-ه-ة ال-م-ن-ظ-م-ة ن-دوة ف-ك-ري-ة ي-ؤوط-ره-ا
الدكتور حبيب بوخاليفة من المعهد الوطني للفنون
والعرضس الدرامي والسشمعي البصشري لبرج الكيفان،
مسش- -اء ال- -ي- -وم ،ب- -حضش -ور ع ّ-دة شش -خصش -ي -ات ف -ن -ي -ة
متخصشصشة في هذا المجال ،بحيث يرتقب أان يتمّ
ال-ت-عّ-رضس ل-واق-ع ال-مسش-رح ال-ج-زائ-ري وت-ط-وره منذ
ف- -ت- -رة م- -ا ق- -ب -ل ا’سش -ت -ق Ó-ل ،م -ع ع -رضس اأ’ف -اق
المسشتقبلية وفقا لما يتجه إاليه المسشرح حاليا ،مع
سشرد التوجهات القائمة حاليا في هذا المجال .كما
أاق -ي -م ع -ل -ى ه -امشس ال -ت -ظ -اه -رة م -ع -رضس ل -لصش-ور
والمقا’ت الصشحفية التي يؤورخ للمسشرح الجزائري
عبر عقود خلت من الزمن ،في بادرة تهدف إالى
ربط الجيل الحالي بمختلف المبادرات المسشرحية
الهادفة التي سشاهمت بها اأ’جيال السشابقة.

القليعة :عÓء ملزي

اŸهـ ـ ـرجـ ـ ـأن ال ـ ـدو‹ األول للفن ـ ـ ـ ـون يتواصسـ ـ ـ ـل وسسـ ـ ـط تنظي ـ ـم ﬁكـ ـ ـم
ت-ت-وأصش-ل ب-دأر أل-ث-ق-اف-ة ط-اووسس ع-م-روشس ،ب-ب-ج-اي-ة ،فعاليات أول مهرجان دو‹
ل -ل -ف -ن -ون وأل -ذي ي -دوم إأ ¤غ-اي-ة  28م -ارسس أ÷اري ،م-ن ت-ن-ظ-ي-م ج-م-ع-ي-ة «ت-اف-ت-لت
إأن -ازورن» ،ب -ال -ت -ع -اون م -ع م -دي -ري -ة أل -ث -ق -اف -ة وألشش-ب-اب وب-ل-دي-ة ب-ج-اي-ة ،ح-يث ر ّك-ز
أŸتدخلون خÓل جلسشة أ’فتتاح ألتي حضشرتها ألسشلطات ألو’ئية وجمع غف Òمن
’يصشال أŸوروث
أŸوأطن ،Úعلى ألدور ألذي تكتسشيه مثل هذه ألتظاهرأت ألثقافية إ
ألثقا‘.

بجاية :بن النوي توهامي

ششهد هذا المهرجان ،بحسشب السشيد أاكرور ،أاحد المنظمين ،مششاركة  20و’ية
و 10دول أاجنبية ،تونسس وفرنسشا وأالمانيا ومصشر والسشودان واأ’ردن وليبيا
والعراق ودبي والمغرب ،حيث يطمح منظمو هذه التظاهرة إالى تطوير الثقافة
والحرف والسشياحة في و’ية بجاية ،فضش ً
 Óعن تنمية التبادل الثقافي بين
الششباب ،حيث نظمت معارضس متنوعة من المجوهرات البربرية ،ومعرضس
أالماني للنحت والخياطة والرسشم ،باإ’ضشافة إالى معارضس للفنون والحرف،
تخللتها جلسشات ندوات ولقاءات فكرية عن الفن والثقافة.
وأاضشاف ذات المتحدث« ،الهدف من هذه المبادرة مّد جسشور التواصشل الثقافي
وتعزيز روابط الصشداقة والسشÓم بين الششعوب ،فضش Óعن التعريف بالمكونات
الثقافية والفنية لهذه البلدان ،وكذا إابراز هذه الفنون التراثية التي تششكل جزءا
م-ن ال-ح-ي-اة ال-ي-وم-ي-ة م-ن ال-ه-وي-ة ،ال-م-ت-ج-ذرة ف-ي ال-ع-م-ق ال-ت-اريخي الحضشاري
واإ’نسشاني .مع اإ’ششارة إالى أانّ جمعية «تافتلت أاونازور» ،بادرت إالى تنظيم
عديد النششاطات وليسس أاول عمل من نوعه تقوم به ،حيث نظمت  11حدثًا
مششابًها في بجاية وو’يتي قسشنطينة وتلمسشان ،كما ششاركت في تظاهرات
خارج الوطن ،على غرار تونسس ،من  21إالى  24ديسشمبر  ،2017والمغرب من 14
إالى  21يناير .2018

واع-ت-ب-ر ال-مشش-ارك-ون أاّن ه-ذه ال-ط-ب-ع-ة جسش-را ل-ت-ب-ادل ال-خ-ب-رات ب-ي-ن الحرفيين
الممارسشين لمختلف الصشناعات التقليدية ،بحسشب السشيدة صشليحة حرفية،
وفرصشة يكتششف بفضشلها الزوار والضشيوف ثقافات الششعوب اأ’خرى ،وكذا خلق
جسشور للتواصشل وتبادل المعارف والتركيز أاكثر على دور الفنون الششعبية ،في
تكوين الهوية الوطنية التي تزخر بطبوع متنوعة وثرية في مختلف المجا’ت.
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أاششرف على إافتتاح هذه التظاهرة ،مدير الثقافة
ب-ال-و’ي-ة وم-ح-اف-ظ ال-م-ه-رج-ان ،ال-ت-ي ت-ب-دو غ-ن-ي-ة
بالنششاطات المتنوعة التي تطمح ،كما قال السشيد
الخميسشي ،محافظ المهرجان ،لنششر وتحبيب فعل
القراءة واإ’هتمام بالكتاب والتوعية بفوائده الجمة
في تنمية الرصشيد المعرفي للفرد والمجتمع.
يتضشمن برنامج التظاهرة ،إاقامة معرضس للكتاب

غ -ن -ي بشش -ت-ى اإ’صش-دارات وال-م-ؤول-ف-ات ،إال-ى ج-انب
نششاط عديد الورششات الفنية لصشالح اأ’طفال في
مجا’ت عديدة مثل القراءة واإ’لقاء والحكواتي
والرسشومات وغيرها...
ويسشتقبل المهرجان ،الذي يتواصشل لغاية  28مارسس
ال -ج-اري ،ب-ال-م-ن-اسش-ب-ة اأيضش-ا ،ع-ددا م-ن ال-م-ؤول-ف-ي-ن
ال-م-ح-ل-ي-ي-ن ال-ذي-ن سش-ب-ق ل-ق-ط-اع ال-ث-قافة أان أاصشدر
أاعمالهم المكتوبة في عمليات بيع باإ’هداء .كما
ت -ق -ام أايضش -ا مسش -اب -ق -ات ف-ك-ري-ة ي-وم-ي-ة وع-دد م-ن
العروضس في أالعاب الخفة بمسشاهمة دار الثقافة
مبارك الميلي ومديرية الثقافة للو’ية عبر و’ية
ميلة وتظاهرات عديدة ومتنوعة مهداة للمطالعة
والكتاب ونششره في أاوسشاط الششباب والطفولة على
وج -ه ال -خصش -وصس ،ت -زام -ن -ا م-ع اسش-ت-م-رار ال-ع-ط-ل-ة
Óطفال
ال-رب-ي-ع-ي-ة ال-ج-اري-ة وال-ت-ي سش-تكون فرصشة ل أ
لÓحتكاك بعالم الثقافة والفنون.

أŸهرجان ألتاسشع لـ «قرأءة ‘ أحتفال» باŸدية

أاطف ـ ـ ـأل مسستشسف ـ ـى القصسـ ـ ـر ونـ ـ ـزلء
اŸؤوسسسسة العقأبية بألÈواقية ‘ قلب ا◊دث

ق-دمت ﬁاف-ظ-ة م-ه-رج-ان ق-رأءة ‘
أح-ت-ف-ال ب-اŸدي-ة ،ط-ي-ل-ة ه-ذأ أأ’سش-ب-وع،
جملة من أأ’نششطة ألهادفة .فيما أطلق
إأط- -ارأت- -ه- -ا ح- -ف- -ل أإ’ف- -ت -ت -اح أل -رسش -م -ي
ب -ت -نشش -ي -ط ف -ن -ي م -ت -ن-وع ،عشش-ي-ة أمسس،
Ãشش- -ارك -ة أل -ف -رق -ة أل -ن -ح -اسش -ي -ة ،ف -رق
ف -ل -ك -ل -وري -ة م -ن ع -يسش -اوة وزرن -اج -ي-ة،
أل-دم-ى أل-ع-مÓ-ق-ة ،أŸه-رج-ون ،ألسش-ي-قان
أÿشش - -ب - -ي - -ة أل - -ع - -م Ó- -ق - -ة ،أل- -كشش- -اف- -ة
أإ’سشÓ-م-ي-ة ،أل-ن-وأدي أل-رياضشية أŸهتمة
Óط-ف-ال ب-اÙي-ط
ب -الÎب -ي -ة أل -ب-دن-ي-ة ل -أ
أÿارج-ي ل-دأر أل-ث-ق-اف-ة حسشن أ◊سشني
ب -اŸدي -ة .أت -ب -ع ه -ذأ أل -ت -نشش-ي-ط أل-ث-ق-ا‘
أŸتنوع بتقد Ëعرضس فني تربوي منوع
Óطفال بعنوأن« :ألعاب أÿفة وأزهار
لأ
أل -رب -ي -ع» م -ن ت -نشش -ي -ط أل -ف -ن -ان «ك-رÁو
أŸاج-يك وف-رق-ت-ه» ب-دأر أل-ث-ق-اف-ة حسش-ن
أ◊سشني.

اŸدية :علي ملياÊ

تضشمن برنامج اليوم الثاني ،صشبيحة
ه-ذا ال-ثÓ-ث-اء ،ع-رضش-ا ف-ن-ي-ا مماثÓ
من تنششيط الفنان عمو إابراهيم من
تيبازة ،متبوعا بتنظيم قافلة فنية
Óط -ف -ال «ال -م -ك -ت -ب-ة ال-م-ت-ن-ق-ل-ة -
ل -أ
ع -روضس ت -رف -ي -ه-ي-ة ،فضش-اء ال-رسش-م،
فضش -اء ال -ق -راءة وال -م -ط-ال-ع-ة» ع-ل-ى
مسش -ت -وى م-ك-ت-ب-ة ب-ل-دي-ة م-ج-ب-ر ،م-ع
Óط-ف-ال ال-م-رضش-ى
ب -رم -ج-ة زي-ارة ل -أ
المقيمين بمسشتششفى قصشر البخاري
أ’جل إامتاعهم بنششاط فني ترفيهي،
ث- -م ت- -ق- -دي- -م ع- -رضس ف -ن -ي ت -رب -وي
«ال -ح -ك -وات -ي» ت -حت شش -ع -ار« :ع -ب-ر
الحياة في حكايات اأ’جداد» بذات
المؤوسشسشة الثقافية ،مع عرضس فيلم
Óط -ف -ال م -ت -ب -وع-ا بـ
سش -ي -ن -م -ائ -ي ل  -أ
«مسش -اب -ق -ة ق -راءة ف -ي ف -ي -ل-م» ب-دار
الثقافة.
ك -م -ا ق -دمت ال -م -ح -اف -ظ -ة ع -رضش -ا
Óط-ف-ال ب-ع-ن-وان «أام-ن-ية
مسش-رح-ي-ا ل -أ
رم -ان -ة» م -ن ط -رف ج -م -ع-ي-ة ا’أم-ل
بتيارت بدار الثقافة حسشن الحسشني،
Óط-ف-ال
م -ت -ب -وع -ا ب -ق -اف -ل -ة ف-ن-ي-ة ل -أ
«ال -م -ك -ت -ب -ة ال -م -ت -ن -ق -ل -ة  -ع -روضس
ت- -رف -ي -ه -ي -ة ،فضش -اء ال -رسش -م ،فضش -اء
ال -ق -راءة وال-م-ط-ال-ع-ة»ع-ل-ى مسش-ت-وى
م-ك-ت-ب-ة ب-ل-دي-ة السش-واق-ي إال-ى ج-انب
ع -رضس ف -ن -ي ت -رب -وي «ال -ح-ك-وات-ي»
ت- -حت شش- -ع- -ار» ع- -ب- -ر ال- -ح -ي -اة ف -ي
حكايات اأ’جداد» بذات المؤوسشسشة
ال- -ث- -ق- -اف -ي -ة ب -دار ال -ث -ق -اف -ة حسش -ن
ال- - -حسش- - -ن - -ي ،فضش  Ó- -ع - -ن ع - -رضس
Óط -ف -ال م -ت -ب -وع-ا بـ
سش -ي -ن -م -ائ -ي ل  -أ
«مسش -اب -ق -ة ق -راءة ف -ي ف -ي -ل-م» ب-دار
الثقافة حسشن الحسشني.
ت-واصش-ل ذات ال-م-ح-اف-ظ-ة ف-ي ال-يوم
ال- -راب -ع ،ت -ق -دي -م ع -رضس مسش -رح -ي

بعنوان «غنية والسشاحرة» من طرف
ال -مسش -رح ال -ج -ه -وي ل-م-عسش-ك-ر ب-دار
ال -ث -ق-اف-ة حسش-ن ال-حسش-ن-ي ،م-ت-ب-وع-ا
Óطفال «المكتبة
أايضشا بقافلة فنية ل أ
المتنقلة  -عروضس ترفيهية ،فضشاء
ال-رسش-م ،فضش-اء ال-ق-راءة وال-م-طالعة»
ب-ال-م-ك-ت-ب-ة ال-ب-ل-دي-ة ب-ال-ع-م-ارية .إالى
ج -انب زي -ارة ث -ق -اف -ي -ة إال -ى ال -رب-وع
ال-فÓ-ح-ي-ة ب-م-ن-ط-ق-ة العمارية تحت
ششعار« :مصشافحة يد الفÓح» ،عÓوة
على تنظيم أامسشية ومسشابقة ششعرية
ل -ف -ائ-دة ن-ز’ء ال-م-ؤوسشسش-ة ال-ع-ق-اب-ي-ة
بالبرواقية مع عرضس فيلم سشينمائي
Óطفال متبوعا بـ «مسشابقة قراءة
لأ
في فيلم» بهذه الدار.
Óششارة ،ششهدت دار الثقافة حسشن
لإ
ال -حسش -ن -ي أايضش -ا ،ف -ي ه -ذه ال -ف-ت-رة
فضشاء المطالعة الحرة مع مسشابقة
في اإ’لقاء الششعري «قصشائد بإالقاء
ال- -بÓ- -ب- -ل» وورشش -ات ت -ع -ل -م ك -ت -اب -ة
التيفناغ واكتششاف القاموسس العربي
اأ’مازيغي بهدف تعلم لغة اأ’جداد
أاي ال -ل -غ -ة اأ’م -ازي -غ -ي -ة ،ال -تصش -وي -ر
ال-ف-وت-وغ-راف-ي م-ع مسش-اب-ق-ة «ق-راءة
ف- -ي صش -ورة ف -وت -وغ -راف -ي -ة» ،ال -ف -ن
ال-تشش-ك-ي-ل-ي م-ع مسش-اب-ق-ة «قراءة في
ل-وح-ة تشش-ك-ي-ل-ي-ة» ،السشمعي البصشري
Óط-ف-ال م-ع
ع -روضس سش -ي -ن -م -ائ-ي-ة ل -أ
مسش - -اب - -ق - -ة «ق - -راءة ف - -ي ف - -ي- -ل- -م»،
ال -م -وسش-ي-ق-ى م-ع مسش-اب-ق-ة «أاصش-وات
ال-بÓ-ب-ل تصش-دح ب-أان-اشش-يد الجزائر»،
فضش-اء ال-ح-ك-وات-ي «ع-ب-ر ال-ح-ياة في
حكايات اأ’جداد» ،وورششة تكوينية
ح-ول ال-م-م-ارسش-ة ال-مسش-رحية لفائدة
ه- -واة ال- -مسش- -رح ب- -و’ي- -ة ال- -م- -دي -ة،
ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع م-ح-افظة المهرجان
ال-وط-ن-ي ل-مسش-رح ال-ه-واة ب-مسش-ت-غ-انم
وتأاطير مختصشين .كما تنظم هذه
ال -م -ح -اف -ظ-ة ب-ه-ذه ال-م-ؤوسشسش-ة ،ف-ي
ن -فسس ال -ف -ت -رة ،م -ع -رضش -ا ل -ل -ك -ت -اب
بمششاركة دور نششر وطنية ،معارضس
ل -ك -ل م -ن الصش -ور ال -ف -وت -وغ -راف-ي-ة،

رسش -وم -ات اأ’ط -ف-ال ،م-ع-رضس ي-ب-رز
أاه -م ال -م -ط -ب -وع -ات وال -م -نشش -ورات
الصش -ادرة ع-ن م-خ-ت-ل-ف ال-ق-ط-اع-ات
ال-ع-م-وم-ي-ة ب-مشش-اركة الدرك واأ’من
الوطنيين ،الحماية المدنية ،النقل،
الشش - -ب - -اب وال - -ري - -اضش - -ة ،م- -ت- -ح- -ف
ال- -م- -ج -اه -د ،ال -ت -ج -ارة ،الصش -ن -اع -ة
وال -م -ن -اج -م ،ال -تشش -غ -ي -ل ،السش -ي-اح-ة
والصش -ن -اع -ة ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة ،ال -ب -ي -ئ-ة،
الكششافة اإ’سشÓمية ،متحف الفنون
وال- -ت- -ق- -ال- -ي- -د الشش -ع -ب -ي -ة ،ال -نشش -اط
ا’جتماعي وإاصشدارات مبدعي هذه
ال -و’ي -ة وك -ت -اب -ه -ا ،م-ع ت-ن-ظ-ي-م ف-ي
الوقت ذاته ندوة تفاعلية بعنوان:
«اآ’ل-ي-ات وال-ط-رق ال-ت-رب-وية الكفيلة
ب- - -ال- - -تصش - -دي ل - -خ - -ط - -ر اأ’ل - -ع - -اب
اإ’ل-ك-ت-رون-ي-ة ع-ل-ى ال-ن-اشش-ئ-ة ب-إاذاعة
المدية ،تناقشس فيها كيفية مراقبة
Óج- -ه -زة
اسش- -ت- -ع- -م- -ال اأ’ط- -ف- -ال ل - -أ
اإ’ل-ك-ت-رون-ي-ة ال-ذك-ي-ة وك-ي-فية توجيه
اهتماماتهم إالى الجوانب اإ’يجابية
ع -ل -ى الشش -ب -ك -ة ال -ع -ن -ك-ب-وت-ي-ة وذلك
ب - -مشش- -ارك- -ة أاول- -ي- -اء وم- -خ- -تصش- -ي- -ن
ومهتمين ،عÓوة على تنظيم ندوة
ثقافية بإاذاعة المدية تحت عنوان
«أانجال اأ’فذاذ» موضشوعها يتناول
التنششئة السشليمة بين ارادة اأ’ولياء
وواق -ع ال -م -ج -ت -م -ع ،ت -ق -دم خÓ-ل-ه-ا
شش- - -ه- - -ادات ون- - -م - -اذج م - -ن ط - -رف
الجامعيين.
بالمقابل ،سشيعرف كل من متحف
ال-ف-ن-ون وال-ت-ق-ال-يد الششعبية ومتحف
ال -م -ج -اه -د ب -ه -ذه ال -و’ي -ة زي -ارات
تربوية موجهة لتÓميذ كل اأ’طوار
ط-ي-ل-ة أاي-ام ال-م-ه-رج-ان ،م-ع ب-رم-جة
زي- -ارة ث- -ق- -اف -ي -ة ت -رب -وي -ة م -وج -ه -ة
ل -م -ن -خ -رط -ي ورشش -ات دار ال-ث-ق-اف-ة
حسشن الحسشني ،أامسس ،إالى قلعة بني
ح-م-اد ب-و’ي-ة ال-مسش-ي-ل-ة ،إال-ى ج-انب
زيارة مماثلة لفائدة أاطفال الو’ية
ي -وم  29م-ارسس إال-ى م-ق-ر ال-ب-رلمان
ومقر التلفزيون الجزائري.
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مسسعى تأسسيسس مدرسسة ‘ اŸوسسيقى األندلسسية بسسكيكدة

كششف ألفنان أحمد ششكاط لـ «ألششعب» ،عن مسشعى
’ن -دلسش -ي -ة ،أŸال -وف
ت- -أاسش- -يسس م- -درسش- -ة ‘ أŸوسش -ي -ق -ى أ أ
وأل -ط -رأب -ي -ة ،ع-ل-ى مسش-ت-وى دأر أل-ث-ق-اف-ة ﬁم-د سش-رأج،
بتششجيع من مديرها مغÓوي زيدأن.
ع -ن ه -دف أŸدرسش -ة ،ي -ق -ول شش -ك -اط« :ن -ه -دف ب -ه -ذأ
أŸسشعى أ◊فاظ على ألÎأث ألثقا‘ ألوطني ،وترسشيخ
’صش -ي -ل ل-دى أل-ن-اشش-ئ-ة ،خصش-وصش-ا وأن-ن-ا نÓ-ح-ظ
أل -ف -ن أ أ
’خÒة،
’قبال على هذأ ألفن ،خÓل ألسشنوأت أ أ
ضشعف أ إ
’خصس
’خ-رى وب-ا أ
ب -ع -د أن ط -غت أل -ط-ب-وع أŸوسش-ي-ق-ي-ة أ أ
ألعصشرية منها».
عن الفئة المسشتهدفة من هذه المدرسشة ،يضشيف الفنان

شش -ك -اط« ،ال -م-درسش-ة سش-تسش-ت-ق-طب ف-ي ال-مسش-ت-ق-ب-ل ال-ف-ئ-ة
العمرية من  10إالى  18سشنة ،من فئتي اإ’ناث والذكور،
ون -ع -م -ل سش -وي -ة م -ع إادارة دار ال -ث -ق -اف-ة ل-وضش-ع ال-ل-مسش-ات
اأ’خيرة ،لتجسشيد هذه الفكرة وتوفير الظروف المÓئمة
لنجاحها ،خصشوصشا وأان مسشيري دار الثقافة ،لهم إارادة
صشادقة في تبني هذه الفكرة التي تعود بالنفع على محبي
هذا الفن اأ’صشيل».
وتأاسشف الفنان لوضشعية قطاع الموسشيقى بالمدينة ،بعد أان
ط-ال ال-غ-ل-ق ال-م-ع-ه-د ال-ب-ل-دي ل-ل-م-وسش-ي-قى خÓل السشنوات
اأ’خ -ي -رة .وإ’ه -م -ال ه -ذا ال -فضش -اء م -ن ق -ب -ل السش -ل -ط-ات
ال -م -ح -ل -ي-ة ،ت-ح-ول ال-ى ب-ن-اي-ة آاي-ل-ة لÓ-ن-ه-ي-ار ،ك-م-ا ت-خ-لت

المصشالح المحلية عن النهوضس بهذا المجال الفني ،لو’
بعضس اأ’فراد والجمعيات التي دأابت على إاحياء هذا الفن
اأ’صشيل بالمدينة».

سسكيكدة :خالد العيفة

إاعداد :فتيحة كلواز

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

الطّالبة فاطمة حواصس تنال درجة مشضّرف جّدا ‘ أاطروحة شضهادة الدكتوراه

اإلعÓم ،من خÓل السستبيان و–ليل ﬁتوى النشسرات
اإلخ-ب-اري-ة ب-ال-ت-ل-ف-زي-ون ا÷زائ-ري ،اع-ت-مادا على نظرية
األطر اÈÿية وفق ‰وذج روبرت أانتمان ،اŸرتكز على ٤
وظائف ...وإلبقاء تلك الصسلة اŸنهجية ب ÚاŸقاربتÚ
(الركيزة واŸعا÷ة) ،التلفزيون وغرداية ،ازداد التعمق
‘ الشسكالية على النحو التا‹ :كيف ” ضسبط القضسية

ﬁل التناول من قبل التلفزيون ا÷زائري؟ وما
العامل اŸؤوثر فيها وهل ” إاحصساء إايجابياتها
وسس -ل -ب -ي -ات -ه -ا ضس -م -ن اإلط -ار ال -ع -ام السس -ي-اسس-ي
والثقا‘؟ وماهي القوى واألطراف الفاعلة‘ ،
الظاهرة ﬁل التناول اإلعÓمي؟ وكيف قدمت
النشسرة األسسباب؟ وفيما ظهر التقييم األخÓقي
ل -ل -ع -وام -ل السس -ب -ب -ي -ة وت -أاثÒات-ه-ا ع-ل-ى ﬂت-ل-ف
ا÷وانب األخ -رى ‘ ال -نشس -رة الخ -ب -اري -ة وه -ل
أاظهر التلفزيون كل جوانب القضسية أاو تسسÎ
على البعضس منها؟ وكيف اسستشسرف مسستقبل
األزمة وتأاثÒاتها؟
وهكذا ” توزيع السستمارات على قسسنطينة
 ،٦٣وهران  ،٩٨ا÷زائر  ،٢٠٨ورقلة  ،٣١و”
إاحصساء  ٤٧نشسرة أاخبار من ب ٣٧٣ Úنشسرة أاخبار
وأاختÒت  ١٢نشسرة بطريقة عشسوائية ‘ ( ٢٠١٤
جانفي ،فيفري ،أافريل ،جوان ،جويلية ،سسبتم،È
نوفم ،Èديسسم.)È
ع -ل -ى ضس -وء ه -ذه ال -ع-ي-ن-ات ت-وصس-لت ال-ط-ال-ب-ة
فاطمة حواصس ا ¤السستنتاجات التالية”““ :
ضسبط أازمة غرداية ‘ إاطارها اÙلي ،والعامل
اŸؤوث - -ر والصس - -راع ال - -دي - -ن - -ي ،ب ÚاŸال - -ك - -ي - -ة
واإلباضسية ،سسماها باألزمة (األحداث ،أاعمال
العنف ،القضسية ،األوضساع ،الصسراع).
والفاعل األول هي الشسخصسية اŸعنوية ،ظهور
التقييم األخÓقي ⁄ ،يÈز كل جوانب األزمة،
مسس-تشس-رف-ا مسس-ت-ق-ب-ل األزم-ة .وت-وصسلت الباحثة
ا ¤أان الفرضسيت Úاألوليت ⁄ Úتتحققا والثالثة
ﬁققة.
ونسس- -ج -ل ه -ن -ا ب -أان -ه ك -ان ب -اإلم -ك -ان –دي -د
اŸصسطلحات بدقة ،نظرا ◊سساسسية اŸوضسوع
سسياسسيا ،هل هي أاحداث أام أازمة أام قضسية!؟
هذا ما ورد ‘ هذا اŸلخصس الذي أامامنا...
كي ل يضسيع خيط الربط من وإا ...¤كما كان
يتطلب األمر شسرح مفهوم السسلطة لنزع طابع
التجريد عنها ألن هناك حديث عن غرداية
وليسس عن ا÷زائر ...ل يفهم من يقرأا ذلك اأين
ت-وج-د...ع-ل-م-ا أان نشس-رة األخ-ب-ار أاصس-ب-حت تسس-م-ى نشس-رة
““الثامنة““ لتكون األمور واضسحة ،ألن هناك نشسرات عديدة
‘ التلفزيون ا÷زائري ،بدءا من الصسباح إا ¤منتصسف
الليل.

لو ¤ضضمن فئتها بجنيف السضويسضرية
ا أ

ا÷زائرية نعيمة ﬁرز تتّوج با÷ائزة األوŸ ¤سسابقة جوائز القّمة العاŸية Ûتمع اŸعلومات

بلباسس تقليدي جزائري يعكسس
ال ّ-ث -ق -اف -ة ال -ع -اصض -م -ي -ة ،تسض ّ-ل-مت
لو¤
ن - -ع - -ي- -م- -ة ﬁرز ا÷ائ- -زة ا أ
ضض-م-ن ف-ئ-ت-ه-ا م-ن ج-وائ-ز مسض-اب-قة
مشض -اري -ع ال -قّ-م-ة ال-ع-اŸي-ة Ûت-م-ع
اŸعلومات  2018اŸنظمة من قبل
ال–اد الدو‹ لÓتصضالت ،على
مشض -روع -ه -ا ال -ذي ي -ح -م-ل ع-ن-وان
لل-ي-اف
““ال -وصض-ل-ة اÙوري-ة ذات ا أ
ال -بصض -ري -ة ال -ع -اب -رة ل -لّصض-ح-راء““،
خÓل حفل ”ّ تنظيمه Ãدينة
جنيف السضويسضرية Ãشضاركة 50
دول- - - -ة و 2000مشض -ارك ن -ه -اي-ة
لسض-ب-وع ال-ف-ارط ،ل-ت-ك-ون ب-ذلك
ا أ
ام -رأاة سض ّ-خ -رت ك -ل م -ا “ل -ك-ه م-ن
قدرات ÿدمة وطنها و“ثيله ‘
أاحسضن صضورة.
فتيحة ــ ك
هي واحدة من ا÷زائريات اللّواتي آامsن
بإامكانية اسسÎجاع ا÷زائر Ÿكانتها اإلقليمية
كما كانت ‘ القرن التاسسع ،حيث سسيطرت
اÙروسس -ة ع -ل -ى ح -وضس ال -ب -ح -ر اŸت -وسس -ط
وترّبعت على سسيادته ،هي أاحÓم كبÒة حملها
ق -لب ن -ع -ي -م -ة ﬁرز إاط -ار سس -ام ‘ اتصس -الت
ا÷زائ- -ر م- -ن- -ذ خ -ط -وات -ه -ا األو ‘ ¤ط -ري -ق
النجاح ،فكانت فخر اŸرأاة ا÷زائرية التي
ُخلقت لتكون وسسام شسرف Ûتمعها.
ويهتم اŸشسروع الذي قّدمته بالتعاون الدو‹
واإلقليمي ‘ ›ال األنÎنت Ÿا له من أاثر
ع -ل -ى اÛت -م-ع وعÓ-ق-ات-ه ب-أاه-داف ال-ت-ن-م-ي-ة
اŸسس -ت-دام-ة ،وق-الت ع-ن-ه ““ن-ع-ي-م-ة““ ‘ اتصس-ال
سسابق مع ““الشسعب““ إاّن ا÷زائر طمحت إا¤

بناء طريق الوحدة اإلفريقية ،ومن خÓل هذا
اŸشسروع سستنشسئ طريق الوحدة اŸعلوماتية
‘ القارة أاين تكون فيه ا÷زائر اŸركز وبّوابة
لكل إافريقيا خاصسة أانها مقبلة على إاطÓق
ا÷يل اÿامسس.
ويذكر أاّنها أاقصسيت ‘ نفسس اŸنافسسة العام
اŸاضسي ‘ الدور نصسف النهائي ،ولكن  ⁄يثن
ذلك عزÁتها وÁ ⁄نعها من اŸشساركة هذه
السسنة لتتح ّصسل على اŸرتبة األو ‘ ¤فئتها،
وقد تدّرجت نعيمة ﬁرز ‘ مسسÒتها اŸهنية
بخطى ثابتة Ÿا “لكه من قدرات وموؤّهÓت
ع -ل -م -ي -ة أاّه -ل -ت -ه -ا ل -ل-ع-م-ل ب-وزارة الÈي-د ب-ع-د
تخّرجها نهاية التسسعينيات أاين حرصست على
تطوير التطبيقات الرقمية داخلها ،وكانت من
األوائ -ل ال -ذي -ن ع -م -ل -وا ع -ل -ى وضس-ع األرضس-ي-ة
اŸعلوماتية للوزارة حتى تتمّكن من النتقال
م -ن ال -ورق -ي ا ¤ال -رق -م -ي بسسÓ-سس-ة تسس-ت-ح-ق
بجدارة أان تكون رئيسسة اŸكتب اللوجيسستيكي
ب- -ال- -وزارة ،ول- -ك- -ن ان- -ت- -ق -ال -ه -ا إا““ ¤اتصس -الت
ا÷زائ -ر““ ك -ان م -رح -ل -ة ج -دي -دة ‘ ح -ي -ات -ه-ا

اŸه- -ن- -ي- -ة ألّن ““ن -ع -ي -م -ة““ ك -انت ّ‡ن وضس -ع -وا
أاسساسساتها األو ¤كمؤوسسسسة عمومية جزائرية
تأاسّسسست عام  ٢٠٠٣تنشسط ‘ ›ال الهاتف
الثابت والنقال ““موبيليسس““ وخدمات األنÎنت
ج- -واب والتصس- -الت ال- -فضس- -ائ -ي -ة أاي -ن نشس -أات
Ãوجب قانون فÈاير  ،٢٠٠٠اŸرتبط بإاعادة
هيكلة قطاع الÈيد واŸواصسÓت لفصسل قطاع
الÈي- -د ع- -ن ق- -ط -اع التصس -الت ،وق -د دخ -لت
رسسمياً ‘ سسوق العمل ‘  ١يناير .٢٠٠٣
هذا التفا Êمنح نعيمة ﬁرز لقب أاّول امرأاة
““ويب  -ماسس ““Îتهتم بتكامل اÿدمات على
اŸواق -ع ال -ت -ي تشس -رف ع -ل -ى وضس-ع ب-ي-ان-ات-ه-ا،
وإاعطاء حلول رقمية للشسركات التي أارادت أان
–ذو حذو وزارة الشسباب والرياضسة النجاح
الباهر لـ ““نعيمة““ وزمÓئها ‘ وضسع أارضسية
Óل-ع-اب اإلف-ري-ق-ي-ة ال-ت-ي اح-تضس-ن-ت-ها
رق-م-ي-ة ل -أ
ا÷زائر ‘  ،٢٠٠٧فانهالت العروضس عليها من
ﬂتلف الوزارات والشسركات الكÈى لتصسبح مع
م -رور السس -ن -وات إاط -ارا سس -ام -ي -ا ‘ اتصس -الت
ا÷زائر ذات كفاءة عالية ‘ ›الها.

العـ ـدد
١٧٦٠٤

صسامدات ‘ معتقÓت وسسجون
الحتÓل

أاحداث غرداية ‘ النّشسرة الّرئيسسية للّتلفزيون ا÷زائري

ب -درج -ة مشسّ-رف جّ-دا ،ن-الت الّ-ط-ال-ب-ة ف-اط-م-ة ح-واصس
شس- -ه- -ادة ال- -دك- -ت- -وراه ال -ط -ور ال -ث -الث ‘ ع -ل -وم اإلع Ó-م
والتصسال ،تخصسصس إاذاعة وتلفزيون ،بإاشسراف األسستاذ
أاحمد شسوتري ،بعد مناقشسة ثرية وسساخنة حول موضسوع
األط -روح -ة““ :ع Ó-ق -ة السس -ل -ط-ة ب-ال-رأاي ال-ع-ام ع Èنشس-رة
األخبار الرئيسسية ‘ التلفزيون ا÷زائري““ ،ومن خÓل
أازمة غرداية  ،٢٠١5 - ٢٠١٣اسستنادا إا ¤نظرية ““لولب
الصسمت““.
ت -ت -ك -ون ÷ن -ة اŸن -اقشس -ة م -ن األسس -ات -ذة :نصس -رال -دي -ن
لعياضسي رئيسسا ،أاحمد شسوتري مقررا ،يوسسف “ار عضسوا
مناقشسا ﬁمد بن رقان عضسوا مناقشسا ،ونضس Òتامي
عضسوا مناقشسا.
حاولت الطالبة فاطمة حواصس ‘ اŸدخل– ،ديد
›ال البحث بدقة ،اعتمادا على ما أاسسمته باإلشسكالية
ال -ق -ائ -م -ة ع -ل -ى ضس -ب -ط م-ن-ط-ل-ق-ات اŸف-اه-ي-م ،ودللت
اŸصسطلحات .وأاول ما يÓحظ ‘ هذا الشسأان ،اسستعمال
““األزمة““ بدل من األحداث وهذا ‘ حد ذاته يÎجم أابعاد
ت -لك ال -وق -ائ -ع ‘ سسÒورت -ه-ا وت-داع-ي-ات-ه-ا ع-ل-ى أاك Ìم-ن
صس -ع -ي -د .ووصس -فت ال -ب -اح -ث -ة ذلك ب -ا÷ي -واسسÎات -ي -ج -ي-ة
وا÷يوسسياسسية ..يتبع بتحليل الواقع التصسا‹ اإلعÓمي
ومنه السسياسسي وانعكاسسه على اŸتلقي وإابراز قوة تأاثر
التلفزيون ‘ ا÷مهور ،لتشسكيل رأاي عام.
وÿصست كل هذه ا◊يثيات على النحو التا‹ :ماهي
ﬁددات العÓقة ب Úالسسلطة والرأاي العام من خÓل
مضسام Úالنشسرة الرئيسسية بالتلفزيون ا÷زائري؟ وكيف
Áكن العتماد على نظرية لولب الصسمت ‘ توصسيف هذه
العÓقة با÷زائر؟ و‘ هذا الشسأان عززت الباحثة ذلك
بالفرضسيات التالية:
 أاول :الرأاي العام ا÷زائري  ⁄يتشسكل Ãا يتناسسقوينسسجم مع توجه التلفزيون ا÷زائري ‘ قضسية غرداية.
 ثانيا :اŸسستوى التعليمي ﬁدد رئيسسي لعÓقة الرأايالعام بالسسلطة Ãا يتنافى ما تسسوقه ع Èالتلفزيون ،حيث
ي -ج -اه-ر أاصس-ح-اب اŸسس-ت-وى ال-ع-ا‹ ب-آارائ-ه-م ع Èج-م-ي-ع
الفضساءات اŸتاحة لهم.
 ثالثا :اÿوف من العزلة الجتماعية بالŒاه إا¤األغلبية ،أاو التزام الصسمت  ⁄يعد قائما ‘ ظل التفتح
اإلعÓمي ‘ ا÷زائر مع وجود فضساءات حرة.
وسسعت الباحثة فاطمة حواصس إا ¤شسرح معنى نظرية
لولب الصسمت إلليزابيت نويل نوÁان ،التي Œمع بÚ
اŸقاييسس اŸيدانية واŸسسحية للجمهور Ÿعرفة تأاثÒ
وسسائل اإلعÓم ،واهتدت ا ¤مسسح الرأاي العام ووسسائل

الثÓثاء  ٢٨مارسس  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ١٠رجب  ١٤٣٩هـ
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الشضعب  ‘ /بيان تسسلّمت ““الشسعب““ نسسخة منه ،كشسفت
سسفارة دولة فلسسط ‘ Úا÷زائر الّنقاب عن اŸعاناة التي
ت -ع -يشس -ه -ا اŸرأاة ال -ف -لسس -ط -ي -ن -ي -ة ‘ اŸع -ت-قÓ-ت والسس-ج-ون
اإلسسرائيلية التي  ⁄تسستثني من توحّشسها النسساء ول األطفال،
فبعد أان اغتصسبت األرضس –اول بكل ما أاوتيت من قوة منذ
ع -ق -ود ط -وي -ل-ة سس-لب ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي Úصس-وت ا◊ري-ة ال-ن-ابضس
با◊ياة.
وتعتقل سسلطات الحتÓل  ٦٢فلسسطينية من بينهن  ٦فتيات
قاصسرات تقل أاعمارهن عن سسن  ١٨و ،٩أاسسÒات جريحات
و ١٧من األمهات ،ويذكر أان الحتÓل اإلسسرائيلي اعتقل منذ
 ١٩٨٧أاك Ìمن  ١٦أالف امرأاة فلسسطينية أاغلبهن عرفن السسر
سسنوات انتفاضستي  ١٩٨٧و ٢٠٠٠فيما ”ّ اعتقال  ١5٦امرأاة ‘
 ،٢٠١٦ ‘ ١٦٤ ،٢٠١٧بينما سسجّلت سسنة  ٢٠١5اعتقال ٢٠٠
امراة.
ولن تفّرق قوات اÙتل ب Úامرأاة أاو رجل ،فكل فلسسطيني
رافضس لغتصساب أارضسه هو عرضسة للتعذيب والتنكيل ،األمر
الذي جعل الفلسسطينيات األسسÒات ‘ السسجون اإلسسرائيلية
ت -ت -عّ-رضس لشس-ت-ى أان-واع ال-ت-ع-ذيب ال-ن-فسس-ي وا÷سس-دي ،وال-ت-ي
تشسمل العتقال ‘ اŸنزل أاو مكان العمل مع إاطÓق النار
ع -ل -ي -ه -ن أاث -ن -اء الع-ت-ق-ال والح-ت-ج-از ‘ اŸع-ت-قÓ-ت ،وك-ذا
اخضس -اع -ه-ن ل-ل-ت-ح-ق-ي-ق ل-فÎات ط-وي-ل-ة .ط-ب-ع-ا ت-ف-ق-د اŸرأاة
خÓلها وÃجرد اعتقالها كامل حقوقها حتى اإلنسسانية منها
ما يجعلها –ت طائلة اإلهمال الطبي مع احتجازها ‘
زنزانات أاقل ما يقال عنها أانها غ Òآادمية كنوع من ا◊رب
ال -ن -فسس -ي-ة ع-ل-ي-ه-ا ،إا ¤ج-انب م-ن-ع ال-زي-ارات ع-ن-ه-ا ب-ل ح-ت-ى
التصسال الهاتفي مع أاهلها وذويها ‡نوع ‘ ﬁاولة بائسسة
من سسلطات الحتÓل عزلها لتخويفها وإاخضساعها.
ولكن هيهات أان يكون الظلم كاسسرا أاو قاهرا لقلوب تشسّبعت
ا◊رية حتى الثمالة ،ولن تثني عزÁتهن أاسساليب التعذيب
التي تفنّن فيها اÙتل ،فالسسر الذي  ⁄يدركه أاّنه كّلما زاد
ظلمه زادت قّوتهن وإان كنّ نسساء ،ألن الشّسجاعة والقوة ل
تسس -ت -ث -ن -ي م -ن ق -ام -وسس -ه -ا أاح -د ألن ج -وه -ره -ا ق-لب ت-زي-ده
الصسدمات إاصسرارا على –قيق ا◊لم ،وا◊رية حقيقة تنالها
سس- -واع- -د ال- -رج- -ال وال- -نسس- -اء واألط- -ف- -ال ،ول- -ن- -ا ‘ الّشس- -عب
الفلسسطيني خ Òدليل على ذلك ،فصسور اÿوف الذي تنقله
ﬂت -ل -ف وسس -ائ -ل الع Ó-م ل -ق-وات الح-تÓ-ل وه-م ي-ع-ت-ق-ل-ون
األطفال والفتيات خ Òدليل على ذلك ،ولعل ““عهد التميمي““
التي ترسّسخت ‘ ذاكرة العا ⁄مﬁÓها وهي مصسفدة بالقيود
‘ اÙك -م -ة اإلسس -رائ -ي -ل-ي-ة صس-ورة حّ-ي-ة عّ-م-ا Áك-ن ل-ل-م-رأاة
الفلسسطينية أان تزرعه من رعب ‘ قلب اÙتل بابتسسامة
هادئة ترسسمها قّوة وثقة داخلها.

لو ‘ ¤اŸسضابقة الدولية الّنسضوية
ا أ
للقرأان الكرË

نسسيبة حمزة””...مّثلت ا÷زائر
“ثي Óشسّرفها وشسّرف من ربّاها
وعلَّمها””

هي جزائرية أاخرى تفتك ا÷ائزة األو‘ ¤
مسس -اب -ق -ة دول -ي -ة ،وت -ث -بت م -رة أاخ-رى أان ح-رائ-ر
ا÷زائر كما يتماشس Úمع التطور والنفتاح هّن ل
 Óقلبها بالقرآان فصسدحت به عاليا لتكون طÒا من الطيور
يفّرطن ‘ األصسل ،نسسيبة حمزة امت أ
التي تغّرد كÓما ربّانيا يعطي الّروح طمأانينة تعينها على أاداء الواجب والعطاء ،فيكون القرآان
غذاء الروح الذي تنهل منه النفوسس العالية ويصسبح قوتها لتعيشس إانسسانيتها.
اسستطاعت نسسيبة حمزة افتكاك اŸركز األول ‘ اŸسسابقة الدولية النسسوية للقرآان الكرË
باŸملكة األردنية الهاشسمية ‘ دورتها الثالثة عشسر ،بعد – ّصسلها على ›موع  ٩٧من  ١٠٠ما
جعلها تتفّوق على باقي اŸتنافسسات الّÓئي مّثلن  ٢٩دولة شساركت ‘ اŸسسابقة التي تعنى
بحفظ القرآان الكر .Ëوقد نّوهت ÷نة التحكيم Ãسستوى ا÷زائرية نسسيبة ‘ القراءة والÎتيل
واألحكام ،وقد نالت اإلندونيسسية رغدة فرانكا اŸرتبة الثانية أاما الثالثة فكانت من نصسيب
اليرانية مر Ëاصسغر حا” شسفيعي ،ويذكر أان نسسيبة حمزة  ٢٣ربيعا تدرسس سسنة خامسسة طب
بجامعة باتنة.
وأاشساد ﬁمد عيسسى وزير الشسؤوون الدينية واألوقاف بفوزها فور وصسولها إا ¤ا÷زائر أاول
امسس الثن ،Úوكتب على صسفحته الرسسمية ‘ الفايسسبوك مهّنئا““ :يا جبال األوراسس أاuوبي مع
نسسيبة ا÷زائر!!!
ت ولية باتنة ا÷زائرية اŸاجدة ““نسسيبة حمزة““ إا ¤مطار هواري
منذ ◊ظات وصسلت بن ُ
بومدين الدو‹ قادمة من اŸملكة األردنية الهاشسمية رفقة والدها الكر ،Ëبعدما مثsلت
ا÷زائر “ثي Óشسsرَفها وشسsرف من ربsاها ومن علٌَمها.
وحظيت األخت الفاضسلة وأاسسرُتها باسستقبال رسسمي بالقاعة الشسرفية Ÿطار ا÷زائر ،مّثلنا
فيه الدكتور نور الدين ﬁمدي مدير التوجيه الديني والتعليم القرآا.Ê
وكانت األخت نسسيبة قد فازت باŸرتبة األو ‘ ¤اŸسسابقة الدولية النسسوية للقرآان الكر‘ Ë
دورتها الثالثة عشسرة التي جرت فعالياتها باŸملكة األردنية الهاشسمية ،و–صسلت على ›موع
Ã ١٠٠ / ٩٧شساركة  ٢٩دولة من ﬂتلف دول العا ⁄العربي واإلسسÓمي ،وا÷اليات اŸسسلمة ‘
أاوروبا وأامريكا.
وتعت““ Èنسسيبة حمزة““ من غَرسس مشستلة األسسبوع الوطني للقرآان الكر Ëاليانع ،ومن ثمر
مدرسسة جائزة ا÷زائر الدولية للقرآان الكر Ëاليافع اللّت Úتخّرج منهما كث Òمن أابناء ا÷زائر
ا◊اصسل Úعلى أاو ¤الرتب ‘ مسسابقات العا.⁄
مÈوك للجزائر ومبارك لنسسيبة هذا التتويج الدو‹.
وأاعتذر لغيابي عن اسستقبال ِ
ك ‘ اŸطار““.

ف ــ ك
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دورة ا÷زائر الدولية للدراجات

ولد علي يعطي إاشصارة انطÓق الطبعة الـ  21من “Ôاسصت
أاعطى ،صصبيحة أامسش ،وزير الشصباب والرياضصة «الهادي ولد علي» إاشصارة انطÓق الطبعة الـ  21من دورة ا÷زائر الدولية للدراجات باÙاذاة لسصاحة أاول
’ول مرة ‘ تاريخ التظاهرة ،بدخول  90متسصابقا من  7بلدان Áثلون جنسصيات
نوفم Èبو’ية “Ôاسصت بحضصور السصلطات اÙلية للو’ية وأاعيان اŸدينة ،أ
ﬂتلفة من  13فريقا ،بينهم  9فرق جزائرية وثÓث منتخبات عربية هي سصوريا وتونسش واŸغرب.

مبعوث إلشسعب إÔ“ ¤إسست:
ﬁمد فوزي بقاصص
تصسوير :فوإز بوطارن

فاز ألدرأج أ÷زأئري «عبد ألرحمن حمزة» من نادي
سسوفاك «ناتورأ فور إأيفر» باŸرحلة أأ’و ¤لدورة أ÷زأئر
ألدولية للدرأجات بعدما حل ‘ أŸركز أأ’ول بتوقيت
سساعت Úو 48دقيقية و 39ثانية متفوقا على «دوسسÓف
كونسستونتينوف» من نادي «مارتيغ» ألفرنسسي ألذي حل
ث -ان -ي -ا ،و»ي -اسس Úح -م -زة» م -ن ن -ادي أÛم -ع أل -ري-اضس-ي
ألبÎو‹ ألذي حل ‘ أŸركز ألثالث ‘ ،ألسسباق ألذي
أجري على مسسلك مغلق على ألطريق Ãسسافة  120كلم
مشسكل من  8دورأت بـ  15كلم للدورة ألوأحدة .حصسد «عبد
أل -رح -م -ن ح -م-زة» أل-ق-م-يصض أأ’صس-ف-ر ل-ل-ف-ائ-ز ب-اŸرح-ل-ة
وألقميصض أأ’خضسر أ’سسرع درأج ‘ ،ح Úنال «ياسسÚ
حمزة» ألقميصض أأ’بيضض أ’فضسل درأج آأمال.
عرفت ألدورة غياب فريق Úعن ألطبعة ألـ  ،21ويتعلق
أأ’مر بفريق «سستارت سسايكلينغ تيم» من بوليفيا أ’سسباب
ل-وج-يسس-ت-ي-ك-ي-ة ،وف-ري-ق «أسس-ب-ي-ك-و» م-ن إأي-ريÎيا ،ومنتخب
روأندأ للدرأجات.
وزير ألشسباب وألرياضسة ،أكد بأان إأعطاء إأشسارة أنطÓق
دورة أ÷زأئر ألدولية للدرأجات من “Ôأسست لديه عدة
د’’ت ،وقال بهذأ أÿصسوصض« ،بفضسل ألسسياسسة ألرشسيدة
لفخامة رئيسض أ÷مهورية ألسسيد عبد ألعزيز بوتفليقة
ألذي ألح على ضسرورة “ك Úأحتضسان كل و’يات ألوطن
للتظاهرأت ألرياضسية ألدولية ،قمنا أليوم بإاعطاء إأشسارة
أ’نطÓقة ألرسسمية لدورة أ÷زأئر ألدولية للدرأجات من
و’ية “Ôأسست با÷نوب ألكب Òأ’ول مرة ‘ تاريخ سسباق
ألدرأجات « ،وتابع حديثه« :هذأ أأ’مر دليل على أهتمام
فخامة رئيسض أ÷مهورية ألسسيد عبد ألعزيز بوتفليقة
بتطوير وترقية ألرياضسة على مسستوى كل و’يات ألوطن».
ع- -ن أ◊ضس- -ور أ÷م- -اهÒي أل -ك -ب Òم -ن سس -ك -ان و’ي -ة

“Ôأسست قال« :ولد علي»« ،أليوم شساهدنا إأقبا’ كبÒأ من
سس -ك -ان و’ي -ة “Ôأسست م -ن شس -ب -اب ومسس -ؤوول Úوأع -ي -ان
وسس -ل -ط -ات ﬁل -ي -ة وأŸن -ت-خ-ب Úع-ل-ى مسس-ت-وى أÛلسض
ألشسعبي ألوطني و›لسض أأ’مة وجمعيات ،وهو ما يؤوكد أن
ه-ذه أل-ت-ظ-اه-رة أح-تضس-ن-ه-ا سس-ك-ان ج-ن-وب-ن-ا أ◊ب-يب» ،أما
بخصسوصض ألرهان ألرياضسي فإان «دورة أ÷زأئر ألدولية
للدرأجات هي فرصسة للرياضسي Úأ÷زأئري Úوأأ’جانب
◊صس -د أل -ن -ق -اط أŸؤوه -ل -ة ل -ل-ب-ط-ول-ة أل-ع-اŸي-ة وأأ’ل-ع-اب
أأ’وŸب -ي -ة أŸق -ب-ل-ة ،ك-م-ا أن-ه-ا ف-رصس-ة م-ن أج-ل أك-تشس-اف
موأهب شسابة ،وكذأ ألتعريف وأكتشساف عادأت وتقاليد
وأŸوروث ألثقا‘ لهذه ألو’ية وللو’يات ألتي سستمر عليها
ألدورة من تلمسسان إأ ¤سسيدي بلعباسض إأ ¤معسسكر مرورأ
بتيارت وأŸدية وألبويرة وبجاية وصسو’ إأ ¤و’ية تيزي
وزو.
هذه ألدورة لها هدف رياضسي بالدرجة أأ’و ¤لكنها “لك
أهدأفا أخرى سسياحية وثقافية» ،وختم حديثه «’ تفوتني

أل-ف-رصس-ة لشس-ك-ر أعضس-اء أ’–ادي-ة أ÷زأئ-ري-ة ل-ل-درأجات
ألذين سسهروأ لي Óو نهارأ على ألوقوف على كل صسغÒة
وكبÒة إ’‚اح هذه ألتظاهرة كي يؤوكدوأ بأان أ÷زأئر
“لك أإ’م -ك -ان -ي -ات م -ن أج -ل ت -ن-ظ-ي-م كÈى أŸن-افسس-ات
ألدولية وألتحكم ‘ تنظيمها».
هذأ وعرفت زيارة وزير ألشسباب وألرياضسة «ألهادي ولد
علي» لو’ية “Ôأسست ،تفقده ıتلف ألورشسات وزيارة
معرضض ألسسياحة بسساحة أول نوفم Èبعاصسمة ألو’ية،
وكذأ زيارة أŸنطقة ألسسياحية «ع Úألشسبي».
Óشسارة ،تنقلت قافلة دورة أ÷زأئر ألدولية للدرأجات
لإ
أŸشسكلة من  210شسخصض ،مباشسرة بعد نهاية أŸرحلة
أأ’و ¤بتمÔأسست إأ ¤مدينة تلمسسان جوأ ،أين من أŸقرر
أن تنطلق أŸرحلة ألثانية من عاصسمة ألو’ية باŒاه و’ية
سسيدي بلعباسض ،مرورأ على بني صساف ألسساحلية وو’ية
ع Úتيموشسنت على مسسلك ‘ ألطريق من  1٦0كلم،
وسستتخلله نقطتي سسرعة ونقطة تسسلق.

«سصعيد عمارة مسصار ‘ الرياضصة وأا‰وذج للصصداقة»..
أسس -ع -ي -د ع -م -ارة كÓ-عب وم-درب ومسسÒ
لشسؤوون ألكرة أŸسستديرة ومدرب ألفريق
ألوطني ورئيسض ألفيدرألية أ÷زأئرية لكرة
ألقدم و‰وذج للصسدأقة،
ك-م-ا ي-ح-م-ل أل-ك-ت-اب م-رأح-ل ح-ي-اة سسعيد
عمارة ( 83سسنة) وما قدمه طوأل حياته
ومشسوأره ألرياضسي للكرة أ÷زأئرية لهذه
ألشسخصسية ألرياضسية ألغنية عن كل تعريف

’عب فريق جبهة ألتحرير ألوطني لكرة
ألقدم وما قدمه رفقاء ألدرب ﬂ ..لو‘
وكرما‹ وزوبا ومعوشض وروأي و›موعة
’ 32عبا ،إأبان ألثورة ألتحريرية أÛيدة
تسسلمت « ألشسعب» نسسخة من صساحب
ألكتاب مرأبطي بغدأد.

’سصاسصية
بن رقية يعود إا ¤التشصكيلة ا أ

«الصصف ـ ـ ـراء» –ضص ـ ـ ـر بجديـ ـ ـة –سصبا
Ÿواجهـ ـ ـة ن ـ ـ ـ ـادي ب ـ ـ ـارادو
يواصصل ا–اد ا◊راشش –ضصÒاته– ،سصبا Ÿواجهة نادي بارادو ‘ ا÷ولة الـ  24للرابطة ا’و¤
’رضش و ا÷مهور من اجل
موبيليسش ،حيث يسصعى أاشصبال اŸدرب عزيز عباسش ’سصتغÓل عاملي ا أ
–قيق الفوز .

’ “لك تشسكيلة أ–اد أ◊رأشض خيارأ آأخر غ Òألفوز
خ Ó-ل م -وأج -ه -ة ن -ادي ب -ارأدو م -ن أج -ل أ◊ف -اظ ع -ل-ى
حظوظها ‘ ضسمان ألبقاء ‘ ألرأبطة أÎÙفة أ’و،¤
وهي ألرسسالة ألتي فهمها ألÓعبون جيدأ .أكد عباسض
لÓعبيه خÓل أجتماعه بهم أن ألكرة ‘ مرماهم وعليهم
تقد Ëمبارأة كبÒة من أجل ألفوز على غرأر موأجهة
شسبيبة ألقبائل خاصسة أن –قيق نتيجة أخرى كالتعادل أو
أÿسس -ارة سس -ي -زي -د م -ن خ -ط -ورة أل -وضس -ع  .ق-ام أŸدرب
Ãع -اي -ن -ة ط -ري -ق -ة ل-عب ن-ادي ب-ارأدو م-ن خÓ-ل حصسصض
ألفيديو ألتي قام ب›Èتها مع ألÓعب Úوهو أ’مر ألذي
زأد من معرفتهم بنقاط قوة و ضسعف أŸنافسض من أجل
أسستغÓلها لÓطاحة به.
 ⁄يفّوت ألتقني أ÷زأئري ألفرصسة ليؤوكد لÓعبيه أنه
سسيقوم ببعضض ألتغيÒأت خاصسة أنه  ⁄يسستسسغ ألتهاون
أل -ذي ح -دث خ Ó-ل م -وأج-ه-ة أ–اد أل-ب-ل-ي-دة ،وه-و ك-ل-ف
ألفريق أÿسسارة بطريقة سساذجة .سستعرف تشسكيلة ألفريق
عودة ألثنائي بن رقية وبيطام حيث سسيعود هذأ أ’خ Òأ¤
منصسبه ‘ ألدفاع ،وهو ما سسيؤودي لتغي Òطريقة أللعب أ¤
ث Ó-ث -ة م -دأف -ع Úرف-ق-ة خ-ل-ي-ل-ي وم-ازأري ك-م-ا ح-دث ‘
أŸباريات ألسسابقة.
منحت هذه أÿطة نتائج أيجابية من خÓل أ◊فاظ على
ألشسباك ،وهي ألغاية أ’و ¤خاصسة أن تلقي هدف أو أكÌ
سسيعقد من ألوضسعية ‘ ظل ألضسغط ألكب Òألذي تعيشسه
ألتشسكيلة ‘ ألفÎة أŸاضسية .ركز عباسض على أ÷انب
ألبد Êبعد أن بقي ألفريق بدون منافسسة أ’سسبوع ،Úوهو
ما جعل أ÷هاز ألفني ،يقوم ب›Èة بعضض أŸباريات
ألودية من أجل أ◊فاظ على أللياقة ألبدنية لÓعب. Ú

بن علجية يندمج وخرباشش ُمصصاب
عرفت تدريبات ألفريق عودة بن علجية بعد أن “ت
معاقبته ماليا بسسبب ألغيابات أŸتكررة عن ألتدريبات و
هو ما جعل أ÷هاز ألفني يقدم تقريرأ لÓدأرة من أجل
معاقبته قبل عودته أ ¤ألتدريبات  .باŸقابل سستكون
مشساركة خرباشض أمام نادي بارأدو غ Òمؤوكدة ‘ ظل
أ’صسابة ألتي يعا Êمنها وهو ما جعل أŸدرب يقوم
باتخاذ أحتياطات أخرى لتفادي أي طارئ خاصسة أن

ألÓعب شسارك ‘ معظم أŸباريات أŸاضسية.

التعاقد مع اÙضصر البد Êشصراد
تعاقدت أدأرة أ–اد أ◊رأشض مع أÙضسر ألبد Êشسرأد
مليك بعد أن كان هذأ أŸنصسب شساغرأ حيث كان بشسوشض
يتو ¤مأامورية –ضس ÒألÓعب Úمن ألناحية ألبدنية خÓل
ألفÎة أŸاضسية .
طالب أŸدرب عزيز عباسض من أ’دأرة ألتعاقد مع شسرأد
Ÿعرفته ألكبÒة بامكانياته حيث ينتظر منه ألكث Òخاصسة
خÓل ألفÎة أŸقبلة ألتي تعرف تنافسض ألفريق على
ضسمان ألبقاء و هو ما يتطلب جاهزية كبÒة من طرف
ألÓعب .Úسسبق لشسرأد أ◊اصسل على دبلوم مسستشسار ‘
ألرياضسة أن عمل كمحضسر بد ‘ Êوفاق سسطيف و بعضض
أ’ندية ألسسعودية قبل أن يعود أ ¤أرضض ألوطن حيث
أتصسل به أŸدرب عباسض و عرضض عليه فكرة أ’نضسمام
للجهاز ألفني للفريق و هو ما حدث.

’و¤
الرابطة اÎÙفة ا أ

تأاخ Òلقاء إا .ا◊راشض ،ن .بارادو إا ¤يوم السصبت

سسعيدة :ج .علي

سصعيا لتطوير الرياضصة اŸكيفة Ÿهنة عون ا◊ماية اŸدنية

 720مشص ـ ـ ـارك م ـ ـن  17و’ي ـ ـة ‘ ال ـ ـدورة ا÷هويـ ـة بورقلة

انطلقت ،اأمسش ،باŸركب
الرياضصي الرويسصات ،بورقلة،
فعاليات الطبعة السصابعة
للدورة ا÷هوية ‘ الرياضصة
اŸكيفة Ÿهنة عون ا◊ماية
اŸدنية ،وذلك Ãشصاركة 720
عنصصر ‡ثل Úلـ  17و’ية من
وسصط وجنوب الوطن .

سسيجرى ألدأربي ألعاصسمي ب Úأ–اد أ◊رأشض
ونادي بارأدو ◊سساب أ÷ولة ألرأبعة وألعشسرين
من بطولة ألرأبطة أ’و ،¤موبيليسض ،يوم ألسسبت
أŸقبلÃ ،لعب أول نوفم( 1954 ÈأÙمدية) على
ألسس -اع -ة أل -رأب -ع -ة مسس -اء ،ب -حسسب ألÈن-ام-ج أل-ذي
نشسرته ألرأبطة أÎÙفة لكرة ألقدم على موقعها
ألرسسمي.
ك- -انت ه- -ذه أŸب- -ارأة م›Èة ،ي -وم أ÷م -ع -ة 30
مارسض ،قبل تأاجيلها بـ  24سساعة.

من جهة أخرى ،قامت ألرأبطة أÎÙفة بتقدË
ألدأربي ألعاصسمي ألثا Êب Úشسباب بلوزدأد وأ–اد
أ÷زأئر بسساعة حيث سسينطلق أللقاء على ألسساعة
أل -ث -ال -ث-ة م-ن أمسس-ي-ة ي-وم أ÷م-ع-ة ،ع-وضض ألسس-اع-ة
ألرأبعة.
سستعرف هذه أ÷ولة أجرأء مبارأة ‘ ألقمة بÚ
وفاق سسطيف ومولودية وهرأن ‘ ،ح Úسسيكون
رأئد ألÎتيب ،شسباب قسسنطينة ‘ مأامورية صسعبة
عند تنقله أ ¤أŸدية Ÿوأجهة أأ’وŸبي أÙلي.

سصطيف

تنظيم لقاء جهوي Ÿسصؤوو‹ الرياضصة غًدا

ورقلة :إÁان كا‘

تندرج ألدورة أ÷هوية ‘ إأطار ﬂطط
ألعمل ألسسنوي Ÿصسالح أ◊ماية أŸدنية
أل -ه -ادف إأ ¤ت -ط -وي -ر أل -ري-اضس-ة وألÎب-ي-ة
ألبدنية ‘ هذأ ألقطاع ،كما “ثل هذه
ألدورة إأحدى ألتصسفيات أ÷هوية شسرق،
غرب وجنوب ووسسط ،حيث تعد ألثانية
من نوعها بعد ألتصسفيات أ÷هوية لو’يات
شسرق ألبÓد وألتي نظمت بو’ية قاŸة .
ك-م-ا سس-ت-ح-تضس-ن و’ي-ة م-عسس-ك-ر تصس-ف-يات
و’ي- -ات غ- -رب أل- -وط- -ن ع- -ل- -ى أن ت -ك -ون
ألنهائيات ‘ و’ية عنابة بتاريخ  8ماي،
ك -م -ا ذك -ر ‡ث -ل أŸدي -ر أل-ع-ام ل-ل-ح-م-اي-ة
أŸدنية ألعقيد علي بروي ،مشسÒأ إأ ¤أن
أŸديرية ألعامة للحماية أŸدنية تعكف

1٧٦04

عمار حميسسي

اŸكتبة الرياضصية ا÷زائرية تتدعم Ãؤولف جديد

تدعمت أŸكتبة ألرياضسية مؤوخرأ بصسدور
كتاب حول أحد رموز ألكرة أ÷زأئرية،
’عب فريق جبهة ألتحرير ألوطني لكرة
أل -ق-دم ،ي-ح-م-ل ع-ن-وأن »...سس-ع-ي-د ع-م-ارة
مسسار ‘ ألرياضسة وأ‰وذج للصسدأقة «...
ألكتاب ألذي يضسم أك Ìمن  100صسفحة
م - -دع - -م ب - -الصس- -ور ذأت أل- -ل- -ون أ’ب- -يضض
وأ’سسود ،كل أŸرأحل ألتاريخية ومسسار

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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منذ سست سسنوأت على تنظيم ألتصسفيات
أŸتعلقة بالرياضسة أŸكيفة لعون أ◊ماية
أŸدنية ،سسعيا منها لتطوير أدأء أأ’عوأن
و–ق - -ي - -ق ج - -اه - -زي - -ة وك - -ف- -اءة أك‘ È
صسفوفهم.
م -ن ج -ان-ب-ه ،أŸدي-ر أل-و’ئ-ي ل-ل-ح-م-اي-ة
أŸدنية بورقلة ألعقيد حسسن بن قدور،
أك -د أن أŸت -أاه -ل Úم -ن ه -ذه أل -تصس-ف-ي-ات

أ÷ه-وي-ة سس-يشس-ارك-ون ‘ أل-ن-ه-ائ-ي-ات أل-تي
سستنظم بو’ية عنابة ،دأعيا إأ ¤ضسرورة
أل-ع-م-ل ب-ج-دي-ة وروح ت-ن-افسس-ي-ة وأخÓ-قية
عالية لرفع ألرأية ألوطنية و“ثيلها أحسسن
“ثيل ‘ ﬂتلف أÙافل على أŸسستوى
أإ’قليمي وألدو‹.
يذكر أن ألتصسفيات أ÷هوية وألتي تتوأصسل
فعالياتها Ÿدة يوم ÚوŒرى فيها ألعديد

بايرن ميونيخ

م -ن أŸن -افسس -ات أل -ري -اضس -ي-ة ت-ت-ع-ل-ق بـ14
أختصساصسا ‘ ألرياضسات أŸكيفة مع مهنة
ع -ون أ◊م -اي -ة أŸدن -ي-ة ل-ل-ذك-ور وأإ’ن-اث
وت-ت-م-ث-ل ‘ سس-ب-اق أ◊ق-ي-ب-ة ع-ل-ى أل-ظ-ه-ر
وسسباق حمل ألضسحية وألقيادة ‘ جميع
أŸسسالك وأأ’ماكن ألوعرة للوزن ألثقيل
وأÿف -ي -ف ،وشس -د أ◊ب -ل وك -ذأ ري -اضس-ات
ألكرة أ◊ديدية وألشسطر„ وألسسباحة.

فيلي ـ ـ ـب ’م يرفـ ـ ـضض منصصـ ـ ـب مدي ـ ـر رياضص ـ ـ ـ ـي ‘ النـ ـ ـ ـ ـ ـادي

أكد ألقائد ألسسابق لنادي بايرن ميونخ أ’Ÿا Êلكرة ألقدم فيليب ’م أنه رفضض منصسب
أŸدير ألرياضسي للنادي منذ فÎة بسسبب ألتوقيت غ ÒأŸناسسب وأنه ينتظر ألوقت
أŸناسسب للعودة وألعمل ‘ ألنادي ألبافاري.
قال ’م  ‘ -تصسريحات نقلتها صسحيفة (سسبورت بيلد) أأ’Ÿانية  « -ألتوقيت  ⁄يكن
مناسسبا ،وقلت ذلك حينها ،و ⁄أقل إأنني لن أعود لبايرن ..وأأ’مر كله يعتمد على ألتوقيت
أ÷يد وأŸنصسب أŸطلوب».
عن أŸوأهب ألشسابة ‘ أŸانيا ،قال ’م «يوجد ألكث Òمن مرأكز أأ’دأء ،ويوجد دأئما
شسباب جيدون ،ولديهم إأمكانيات وكفاءة ..و‘ ألفÎة أ◊الية أأ’ندية تعتمد على ’عبÚ
شسباب ،ولكنهم ’ يتأالقون على ألفور ،حيث ’ يتم ألعمل معهم لفÎة كافية رغم ألثقة ألتي
يحصسلون عليها ‘ ألبدأية».
كانت إأدأرة ألنادي ألبافاري قد عرضست منصسب أŸدير ألرياضسي على ’م ،ولكنه رفضض
أŸهمة ،وألتي ” إأسسنادها إأ ¤حسسن صسالح حميديتشض.

–تضسن و’ية سسطيف ،غدأ أÿميسض ،لقاء جهويا
Ÿدرأء و مسس -ؤوو‹ أل -ري -اضس -ة ب-اŸدرسس-ة أل-وط-ن-ي-ة
للرياضسات أأ’وŸبية بالباز ،غرب مدينة سسطيف.
يشس - -ارك ‘ أل - -ل - -ق - -اء أ÷ه - -وي م - -درأء ألشس - -ب- -اب
وأل- -ري- -اضس- -ة ،ورؤوسس -اء مصس -ال -ح ألÎب -ي -ة أل -ب -دن -ي -ة
وأل-ري-اضس-ة Ãدي-ري-ات ألشس-ب-اب وأل-ري-اضس-ة ورؤوسساء
أل-رأب-ط-ات أل-ري-اضس-ي-ة أ÷وأري-ة ،ل-و’يات سسطيف،
جيجل ،ميلة ،سسكيكدة ،باتنة ،قاŸة ،عنابة ،أم
أل -ب -وأق -ي ،خ -نشس -ل -ة ،سس -وق أه -رأسض ،قسس -ن -ط -ي-ن-ة،

ألطارف ،تبسسة.
يشسرف على هذأ أللقاء إأطارأت وزأرة ألشسباب
وأل -ري -اضس -ة ،وي -ع -د ه -ذأ أل -ل -ق -اء م -ه -م -ا م -ن أج-ل
ألتشسخيصض ألعام للقطاع بصسفة عامة ،وألتنسسيق مع
ألفاعل Úلتوحيد و–سس Úألعمل أŸيدأ ،Êووضسع
بنك أŸعطيات خدمة لقطاع ألشسباب وألرياضسة،
وأŸضسي به قدما نحو ألتطور وألتحسسن أŸسستمر.

سسطيف :نورإلدين بوطغان

Óندية
كؤووسش أاوروبا ل أ

السصماح لÓعب ÚاŸسصتقدم ‘ ÚاÒŸكاتو
الشصتوي اŸشصاركـ ـ ـة مع الن ـ ـ ـادي ا÷دي ـ ـ ـد
’وروبي لكرة القدم ،أامسش،
أاعلن ا’–اد ا أ
أانه سصيسصمح لÓعب ÚاŸنتقل Úمن فريق
إا ¤آاخر خÓل اŸوسصم بتمثيل النادي‘ Ú
دوري أابطال أاوروبا وفقا للوائح ا÷ديدة.
قال ا’–اد ‘ بيان إانه سصيسصمح لكل فريق
باسصتخدام تغي Òرابع خÓل الوقت
’قصصائية بدوري
’دوار ا إ
’ضصا‘ ‘ ا أ
ا إ
’وروبي.
’بطال والدوري ا أ
ا أ
سستدخل أللوأئح أ÷ديدة حيز ألتنفيذ ‘ أŸوسسم
أŸقبل ،وهو ما يعني أن ألÓعب ألذي يشسارك مع
فريق ‘ دور أÛموعات وينتقل إأ ¤فريق آأخر
’دوأر
‘ جانفي ،فإانه سسيمثل فريقه أ÷ديد ‘ أ أ
’م-ر ذأت-ه ع-ل-ى أل-دوري
’قصس -ائ -ي -ة .وي -ن-ط-ب-ق أ أ
أإ
’وروبي .وفقا للوأئح أ◊الية فإان ألنادي ألذي
أأ
’ب -ط -ال أو
’قصس -ائ -ي -ة ‘ دوري أ أ
’دوأر أ إ
ي- -ب- -ل -غ أ أ
’وروبي يسستطيع إأضسافة ثÓثة ’عبÚ
ألدوري أ أ
إأ ¤تشسكيلته..
تسسببت هذه أللوأئح ‘ منع برشسلونة من إأشسرأك

’بطال هذأ أŸوسسم
فيليب كوتينيو ‘ دوري أ أ
ب -ع -دم -ا خ -اضض دور أÛم -وع -ات م-ع ل-ي-ف-رب-ول.
و“كن أليكسسيسض سسانشسيز من أللعب مع مانشسسسÎ
’بطال هذأ
’قصسائية لدوري أ أ
’دوأر أ إ
يونايتد ‘ أ أ
أŸوسسم بعدما أنضسم من آأرسسنال ألذي يشسارك
’وروبي.
فقط ‘ ألدوري أ أ
’وروب - -ي ،إأن أل - -ل- -وأئ- -ح أ÷دي- -دة
ق - -ال أ’–اد أ أ
سستتماشسى مع بطو’ت ألدوري أÙلية حيث «’
توجد أي قيود على ألÓعب ÚأŸنتقل ÚخÓل
فÎة أ’ن- -ت- -ق- -ا’ت ألشس- -ت- -وي- -ة» .أضس -اف أ’–اد
’وروبي أنه وأفق على ألسسماح بالتغي Òألرأبع
أأ
’خضسر من
’مر على ألضسوء أ أ
بعدما حصسل هذأ أ أ
أÛلسض ألدو‹ لكرة ألقدم ،أŸسسؤوول عن قوأنÚ
أللعبة خÓل ألشسهر أ÷اري.
تابع أ’–اد أنه سسيكون بوسسع كل فريق أختيار
’ 23عبا ،بد’ من ’ 18عبا ‘ ،تشسكيلته بنهائي
’وروب -ي أو
’ب- -ط- -ال أو ن -ه -ائ -ي أل -دوري أ أ
دوري أ أ
’وروبي...
خÓل كأاسض ألسسوبر أ أ
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مواقيت
الصشÓة

^  ٢٨مارسش  :١٩٦٠مّثل أاحمد بومنجل جبهة
ال -ت -ح -ري -ر ال -وط -ن -ي ‘ اج -ت -م -اع ال -ل -ج-ن-ة
لفريقية ‘ أاكرا
اŸديرة لندوة الششعوب ا إ
(غانا).
^  ٢٨م-ارسش  :١٨٣٨ال-ق-وات ال-فرنسشية بقيادة
اŸاريششال «فا‹» – Valletتل مدينة القليعة.

الطقــسش اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

Oó©dG

لربعاء  ١٠رجب  ١٤٣٩هـ الموافق لـ  ٢٨مارسش  ٢٠١٨م
ا أ

تأام Úو اقتصصاد ا◊دود ‘ اŸغرب العربي و السصاحل ،الرهانات و اأ’فاق
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france prix 1

بفضشل جهود وحدات ا÷يشش الوطني الششعبي بتمÔاسشت

ا’رهابي يوسصف يسصلم نفسصه بحوزته مسصدسس رشصاشس وذخÒة
{ ‘ zÖ©°ûdGاإط -ار م -ك-اف-ح-ة اإ’ره-اب وب-فضش-ل
ج -ه -ود وح -دات ا÷يشس ال -وط -ن -ي الشش -ع -ب-ي ،سشّ-ل-م
إاره -اب-ي ن-فسش-ه ،ي-وم  26م -ارسس  ،2018ل-لسش-لطات
ال-عسش-ك-رية بتمÔاسشت/ن.ع ،6.وب -ح -وزت-ه مسش-دسس
( )01رششاشس من نوع كÓششنيكوف وﬂزن ‡لوء
ب-ال-ذخÒة وج-ه-از اتصش-ال .ي-ت-ع-ل-ق اأ’م-ر ب-اŸسشمى
““صس .سش- -ي -دي ﬁم -د““ ،اŸدع -و ““ي -وسش -ف““ ،ال -ذي
ال-ت-ح-ق ب-ا÷م-اع-ات ا’ره-اب-ي-ة سش-ن-ة  ،2012ف-ي-ما
أاوقفت مفرزة للجيشس الوطني الششعبي ،عنصشر دعم
للجماعات اإ’رهابية با÷لفة/ن.ع.1.
و‘ إاط- -ار ﬁارب- -ة ا÷رÁة اŸن- -ظ -م -ة ،أاوق -ف

ع- -ن- -اصش- -ر ال- -درك ال- -وط -ن -ي ،ب -ك -ل م -ن ت -ل -مسش -ان
وغليزان/ن.ع ،2.ث- -م -ان -ي -ة (- - -Œ )08ار - - ﬂدرات
ب-ح-وزت-هم ( )120ك -ي -ل -وغ -رام م -ن ال-ك-ي-ف اŸع-ال-ج
و( )1232قرصس مهلوسس ‘ ،ح Úضشبطت مفرزة
للجيشس الوطني الششعبي بÈج باجي ﬂتار /ن.ع6.
( )4200ل Îمن الوقود اŸوجه للتهريب ،فيما ”
حجز ( )216وحدة من ﬂتلف اŸششروبات ببسشكرة
/ن.ع.4.من جهة أاخرى ” توقيف ( )35مهاجرا
غ Òششرعي من جنسشيات ﬂتلفة بكل من أادرار
وميلة وتلمسشان و“Ôاسشت.

اŸفتشس العام للشصرطة اأ’نغولية يثمن نظام عملها ‘ دعم التعاون الشصرطي اإ’فريقي
خÈاء
و باحثون وطنيون وأاجانب ،إا ¤تسشليط
’وضش-اع ا’ق-تصش-ادي-ة ’سش-ي-م-ا
الضش-وء ع-ل-ى ا أ
على حدود بلدان اŸنطقة و كذا إاثراء و
تعميق التفكÒحول مسشأالة تأام Úا◊دود ‘

اŸغرب
’منية
العربي و السشاحل ‘ ظل التطورات ا أ
’ق -ل -ي -م-ي-ة ك-م-ا شش-ك-ل ف-رصش-ة
و ال -ت -غÒات ا إ
سشانحة للمششارك Úلتبادل الرؤوى والتحاليل
حول هذا اŸوضشوع الهام.

تفكيك عصصابة ترويج اّıدرات
بكمية إاجمالية 01:كلغ و  10غرامات ،كان
يخبئهما بإاحكام –ت حزام سشرواله ،كما ”
ح -ج -ز السش -ي -ج -ارة ال -ت -ي ك-ان ي-دخ-ن-ه-ا رف-ق-ة
شش-ري-ك-ه ،ه-ات-ف-ه ال-ن-ق-ال وم-ب-ل-غ م-ا‹ ب-العملة
الوطنية 11730:دج.كما مكّنت عملية التلمسس
ا÷سش -دي اÛرات ع -ل -ى السش -ائ-ق م-ن ح-ج-ز
مبلغ ما‹ 1900:دج وهاتفه النقال.
التحري مع اŸششتبه فيهما اŸوقوف ،Úتبّين
وج-ود صش-ل-ة ب-ي-ن-ه-م-ا ‘ ع-م-ل-ي-ة ن-ق-ل وت-روي-ج
اıدرات ،ح -يث ب-ا’سش-ت-غÓ-ل ا÷ي-د ل-ك-اف-ة
اŸع -ل -وم -ات ‘ شش -أان ال -قضش -ي -ة وه -ات -ف-ي-ه-م-ا
النقال ،Úوجود اتفاق مسشبق بينهما وتعاملهما
اŸششÎك ‘ ت - -روي - -ج اıدرات ‘ أاوسش- -اط
الششباب ،من خÓل تسشخ Òالسشيارة التي ”
توقيفهما بداخلها ،لنقل اıدرات وتسشهيل
توريجها ،كما ”ّ –ديد هوية ششريكهما ‘
ه -ذا ال -ف -ع -ل و‡ون -ه -م -ا ب-ه-ذه اŸادة وال-ذي

ت -وارى ع -ن اأ’ن -ظ -ار Ãج-رد ع-ل-م-ه ب-ت-وق-ي-ف
ششريكيه ‘ هذه القضشية.
ب -ال -ت -نسش-ي-ق م-ع ال-ن-ي-اب-ة ”ّ ،ح-ج-ز اŸرك-ب-ة
واعتبارها كوسشيلة نقل اسشتعملت لنقل وترويج
اıدرات ،وÃوجب م -ل -ف إاج -راء قضش -ائ -ي:
ال-ق-ي-ام ب-ط-ري-ق-ة غ Òمشش-روع-ة ب-ن-قل وحيازة
وبيع ووضشع للبيع والششراء قصشد البيع والنقل
للمواد اıدرة (كيف معالج) ‘ إاطار جماعة
إاجرامية منظمة ّ” ،تقد ËاŸششتبه فيهما
أام -ام السش ّ-ي -د وك-ي-ل ا÷م-ه-وري-ة ل-دى ﬁك-م-ة
بششار ،وبعد إاحالته Ÿلف القضشية واأ’طراف
أامام قاضشي التحقيق بذات اÙكمة ،صشدر
‘ حق اŸششتبه فيهما أامرا بوضشعهما رهن
ا◊بسس اŸؤوقت باŸؤوسشسشة العقابية.

بششار  /دحمان جمال

مباراة ودية –ضشÒية

اŸنتخب الوطني ينهزم أامام نظÒه اإ’يراÊ
ان -ه -زم اŸن -ت -خب ال -وط -ن-ي
مسش- - - -اء أامسس أام- - - -ام ن - - -ظÒه
ا’ي-را Êب-ن-ت-ي-ج-ة ‘ 1 – 2
اŸب -اراة ال -ودي -ة ال -ت-حضشÒي-ة
ال- -ت- -ي ج- -رت Ãدي- -ن- -ة غ- -راز
ال - -ن- -مسش- -اوي- -ة ال- -ت- -ي ع- -رفت
مسش - -ت - -وى ج - -ي- -د م- -ن ط- -رف
الفريق Úاللذان ““ تقاسشما ““
السش -ي -ط-رة ح-يث ك-ان ال-ف-ري-ق
ا’يرا Êاأ’حسشن ‘ اŸرحلة
اأ’و ، ¤قبل أان يعود ““ اÿضشر
““ ‘ الششوط الثا Êا ¤مسشتوى
أافضشل .

حامد حمور
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خÓل زيارته ا ¤مقر الفريبول وا ÈıاŸركزي للششرطة العلمية والتقنية

لمن بششار
قامت بها فرقة اŸكافحة أ

“ّك -نت ق -وات الشش -رط -ة ل -ف -رق -ة م-ك-اف-ح-ة
اّıدرات ب -اŸصش -ل -ح -ة ال -و’ئ -ي -ة ل -لشش -رط -ة
ال -قضش -ائ -ي -ة ب -أام -ن و’ي -ة بششـار ،م -ن ت -وق-ي-ف
ششخصش Úوحجز كمية من اıدرات ،قدرت
بأاك Ìمن  01كلغ .العملية جاءت من خÓل
دورية لقوات الششرطة على مسشتوى ﬂتلف
أاحياء اŸدينة ،و‘ حدود السشابعة والنصشف
مسش -اء ب -ال -ق -رب م -ن ح -ي  800مسش-ك-نَ ،لَ-فَت
انتباههم ششخصش Úمششتبه ‘ أامريهما داخل
م -رك-ب-ة ب-يضش-اء ال-ل-ون ‘ ،ه-ذه اأ’ث-ن-اء ،ت-ق-دّم
منهما عناصشر الششرطة ،ومن خÓل اŸراقبة
اأ’م-ن-ي-ة واإ’داري-ة ل-ل-م-رك-ب-ة ،ت-بّ-ي-ن أاّنهما كانا
يدخنان سشيجارة ﬁششوة Ãادة اıدرات،
ومن خÓل عملية التلمسس ا÷سشدي الدقيقة
اÛرات ع -ل -ي -ه -م -ا ،ضش -ب -ط ب -ح -وزة م-راف-ق
السشائق على كمية من اıدرات على ششكل
قالب Úوزن كل واحد منهما 505:غراما أاي

17

ا÷زائر
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‘ ملتقى نظمه اŸعهد العسشكري للوثائق والتقو Ëوالسشتقبالية بوزارة الدفاع الوطني

{– zÖ©°ûdGت رع -اي -ة ال-ف-ري-ق ن-ائب وزي-ر
الدفاع الوطني ،رئيسس اأركان ا÷يشس الوطني
الشش -ع -ب -ي ،ن -ظ -م اŸع-ه-د ال-عسش-ك-ري ل-ل-وث-ائ-ق
والتقو Ëوا’سشتقبالية لوزارة الدفاع الوطني،
امسس الثÓثاء بالنادي الوطني للجيشس ببني
مسش- -وسس ،م- -ل- -ت- -ق -ى ح -ول ““ت -أام Úو اق -تصش -اد
ا◊دود ‘ اŸغ - -رب ال - -ع - -رب - -ي و السش - -اح- -ل:
الرهانات و اأ’فاق““.
ترأاسس مراسشم افتتاح اŸلتقى اللواء
شش- -ري- -ف زراد  ،رئ -يسس دائ -رة ا’سش -ت -ع -م -ال
’ركان ا÷يشس الوطني الششعبي،
والتحضش Òأ
ب - -حضش- -ور إاط- -ارات م- -ن ا÷يشس ال- -وط- -ن- -ي
الششعبي ،وملحقي الدفاع لدول اŸنطقة،
‡ث -ل Úع -ن م -ع -اه -د ال-دراسش-ات وه-ي-ئ-ات
ال -ت -ك -وي -ن ال -ت-اب-ع-ة ل-وزارة ال-دف-اع ال-وط-ن-ي
’طارات من
’ضشافة إا ¤مششاركة بعضس ا إ
با إ
ا÷ام- -ع- -ات وم- -ع- -اه- -د وم- -راك- -ز ال- -ب -حث
اŸتخصشصشة.
يهدف هذا اŸلتقى ،الذي نششطه إاطارات
ﬂتصش Úم- -ن ا÷يشس ال- -وط -ن -ي الشش -ع -ب -ي،

الفجر٠5.١٣................:
الششروق٠٦.٤٠..............:
الظهر١٢.5٣.................:
العصشر١٦.٢5................:
المغرب١٩.١٠...............:
العششـاء٢٠.٢٩..................:

وسش -ج -ل ال -ف -ري -ق ال -وط -ن -ي
هزÁته اأ’و ¤منذ قدوم الطاقم الفني ا÷ديد بقيادة رابح ماجر  ،و
هذا بعد أايام قليلة من الفوز العريضس الذي سشجله ضشد اŸنتخب
التنزا ، Êلكن ظهر بعضس التحسشن على أاداء التششكيلة الوطنية من حيث
ا’نسشجام و اسشتغÓل امكانيات الÓعب ’ ، Úسشيما و أان مباراة أامسس
جرت أامام منتخب يحضشر للمششاركة ‘ اŸونديال القادم .
وكانت ا’نطÓقة ﬂيّبة بالنسشبة أ’ششبال ماجر الذين تلقوا هدف‘ Ú
ال  20دقيقة اأ’و ¤من أاخطاء دفاعية كبÒة بسشبب عدم التمركز ا÷يد
لÓعب ‘ Úاÿط اÿلفي  ،اأ’مر الذي يجعل ضشرورة إايجاد ا◊لول
اŸناسشبة ‘ هذه اŸنطقة من أاولويات الطاقم الفني ‘ اŸسشتقبل ،
خاصشة و أان ماجر عاد أامسس ا ¤الدفاع اŸسشطح ب  4عناصشر  ،كما
سشبق و أان أاششرنا اليه ‘ عدد أامسس  ،لكن نقصس ا’نسشجام ‘ وسشط
الدفاع جعل الفريق الوطني يتلقى الهدف Úعن طريق كل من سشاردار
أازموم ( د ) 11و مهدي تارومي ( د. ) 19
و اسشتفاق زمÓء بو‚اح نوعا ما و ““–رك الفريق““ بششكل أافضشل
بكرات ذكية ‘ الهجوم التي قادها ﬁرز  ،لكن التسشرع و غياب الÎكيز
الضشروري أامام اŸرمى جعل النتيجة تبقى على حالها .بوخنششوشس و

بن موسشى  ‘ ..اŸسشتوى
و‘ اŸرحلة الثانية نششط
ال - -ف- -ري- -ق ال- -وط- -ن- -ي ك- -ثÒا
ان- -طÓ- -ق -ا م -ن ال -دف -اع ’ ،
سش-ي-م-ا ب-ال-ع-م-ل ال-كب Òالذي
ق -ام ب -ه ال -ب -دي-ل ب-ن م-وسش-ى
ال- - -ذي ك- - -ان وراء ال - -ه - -دف
اŸسش-ج-ل م-ن ط-رف زم-ي-ل-ه
‘ ا–اد العاصشمة ششافعي (
د  ) 56الذي حّول الكرة ا¤
الشش-ب-اك ب-رأاسش-ي-ة ذك-ي-ة ب-عد
تنفيذ ﬂالفة .و ضشغط ““
اÿضشر ““ بششكل كب Òعلى
الدفاع ا’يرا Êبكرات على
ا÷هة اليسشرى من طرف بن
موسشى و سشودا ، Êلكن الكرة  ⁄تزر ششباك اŸنتخب ا’يرا Êمرة ثانية
 ..بالرغم من اعتماد ماجر على عدد كب Òمن اŸهاجم Úبعد دخول
كل من سشليما Êو عبيد و ا. ‹ÓŸكما أان خروج ﬁرز أاثّر على بناء
الهجومات على الناحية اليمنى حيث حاول الفريق الوطني اسشتغÓل
سشرعة بن موسشى و سشودا Êإ’يصشال الكرة ا ¤سشليما ، Êهذا اأ’خÒ
رغم غيابه عن اŸنافسشة Ÿدة طويلة  ،ا’ أانه حاول أان يخادع الدفاع
ا’يرا ‘ Êعدة مناسشبات .و Áكن القول أان ماجر جدد الثقة مرة
أاخرى ‘ ’عب الوسشط بوخنششوشس الذي كان حقا أاحسشن عنصشر فوق
اŸيدان بنششاطه الكب Òو –ركاته ‘ اللعب الدفاعي و الهجومي و كاد
أان يصشل ا ¤ششباك اŸنافسس ‡ ..ا يعني أانه ‘ منحنى تصشاعدي .
كما أان دخول بن موسشى ‘ مكان هني أاعطى حيوية كبÒة ‘ مسشتوى
أاداء الفريق الوطني  ،و قد يكون من ا◊لول اŸمكنة ‘ اŸسشتقبل .و
Óششارة  ،فان عدد من العناصشر غابت عن مباراة أامسس منهم ،
ل إ
براهيمي و بن طالب بسشبب ا’صشابة و بن ناصشر الذي عاد ا ¤ناديه
امبو‹  ‘ ..ح ⁄ Úيعتمد ماجر على وسشط اŸيدان تايدر ‘ مقابلتي
ششهر مارسس .

{ zÖ©°ûdGخ Ó-ل ال -زي -ارة ال -ت -ي ق -ادت السش -ي -د
اŸفتشس العام للششرطة اأ’نغولية ،أالفريدو إادواردو
مانوال مينكاسس ،رئيسس منظمة التعاون اإ’قليمية
ل -رؤوسش -اء أاج-ه-زة الشش-رط-ة ‘ إاف-ري-ق-ي-ا ا÷ن-وب-ي-ة ،
امسس ،ا ¤م -ق -ر ا’ف -ري -ب-ول ب Íع-ك-ن-ون ا÷زائ-ر،
لÓطÓع على مهام ﬂتلف مكاتب آالية التعاون
الشش-رط-ي ا’ف-ري-ق-ي (أاف-ري-ب-ول) ،وك-ذا ال-تجهيزات
ا◊ديثة اŸزود بها.وتزامنا مع اششراف اللواء عبد
الغني هامل ،رئيسس آالية التعاون الششرطي ا’فريقي
““أاف -ري -ب -ول““ اŸدي -ر ال -ع -ام ل Ó-أم -ن ال-وط-ن-ي ،ع-ل-ى
ف -ع -ال -ي -ات ا’ج-ت-م-اع ال-تشش-اوري ل-رئ-يسس ا÷م-ع-ي-ة
العامة آ’لية ا’–اد ا’فريقي للتعاون الششرطي،
مع مدراء الششرطة لدول ششمال إافريقيا ،اŸنظم
Ãق- -ر اأ’ف- -ري -ب -ول،حضش -ر السش -ي -د اŸف -تشس ال -ع -ام
ل -لشش -رط -ة اأ’ن -غ -ول -ي -ة،كضش-ي-ف شش-رف ،خÓ-ل ه-ذا
ا’جتماع.
باŸناسشبة ،و‘ كلمته القاها ،ثمن اŸفتشس العام
للششرطة اأ’نغولية ،الدور الفعال آ’لية اأ’فريبول ‘
›ال ترقية التعاون والتنسشيق اأ’مني Ÿكافحة
ا÷رÁة وا◊ف -اظ ع -ل -ى أام -ن اŸواط -ن وح -م -اي-ة

اŸم-ت-ل-ك-ات ،مشش-ي-دا ب-ج-ه-ود السش-ي-د ال-لواء اŸدير
Óمن الوطني رئيسس ا’فريبول ‘ ،تفعيل
العام ل أ
ﬂطط عمل اآ’لية ،من خÓل تنظيم مثل هذه
ا’جتماعات ،كما نوه بالتجربة اŸتميزة واحÎافية
الششرطة ا÷زائرية والنجاحات التي حققتها على
اŸسشتوى اإ’قليمي والدو‹.
مواصشلة لÈنامج الزيارة ،تنقل الضشيف والوفد
اŸرافق له إا ¤ا ÈıاŸركزي للششرطة العلمية
والتقنية ،حيث وقف عن قرب ،ع Èمعرضس أاقيم
ب -اŸن -اسش -ب -ة ،ع -ل -ى أاح -دث ال-وسش-ائ-ل وال-ت-ق-ن-ي-ات،
اŸسش -ت -خ -دم -ة م -ن ق -ب-ل خÈاء الشش-رط-ة ال-ع-ل-م-ي-ة
والتقنية باأ’من الوطني ،ليقوم بعدها باإ’طÓع
ع-ل-ى ﬂت-ل-ف ال-دوائ-ر واأ’قسش-ام ال-ت-اب-ع-ة ل-لمخ،È
على غرار دائرتي البيولوجيا ا÷نائية ،واسشتغÓل
النظام اآ’‹ لبصشمات اأ’صشابع ( ،)AFISأاين
تلقى ﬂتلف الششروحات حول ›ا’ت اسشتغÓل
اŸعدات ا◊ديثة والوسشائل التكنولوجية ،أاين أابدى
إاع-ج-اب-ه ب-احÎاف-ي-ة م-ن-تسش-ب-ي الشش-رط-ة ا÷زائرية
وخÈاتهم ‘ ›ال الششرطة العلمية والتقنية.

اليوم اŸغاربي للتÈع بالدم

اŸديرية العامة لألمن الوطني تطلق الطبعة  9للحملة
{ zÖ©°ûdGإاحياًء لليوم اŸغاربي للتÈع
Óم-ن
ب -ال -دم ،اأط -ل -قت اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل -أ
الوطني صشبيحة امسس الثÓثاء ،من مقر
مسش -تشش -ف -ى اأ’م -ن ال -وط -ن-ي ““ ل-غ-ل-يسش،““ Ú
اŸرح-ل-ة اأ’و ¤م-ن ال-ط-ب-ع-ة ال-ت-اسش-ع-ة 09
للحملة الوطنية للتÈع بالدم ‘ أاوسشاط
م -ن -تسش -ب-ي الشش-رط-ة ،وه-ذا ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع
الوكالة الوطنية للدم وا’–ادية ا÷زائرية
للمتÈع Úبالدم ،التي سشتمتد طيلة أايام
 28 ،27و 29مارسس  ،2018وتششمل كافة
م -ق -رات اأ’م -ن ال -وط -ن -ي اŸت-واج-دة عÈ
الÎاب الوطني .هذه اŸبادرة ذات الطابع اإ’نسشاÊ
منذ انطÓقتها سشنة  ،2010أاصشبحت تقليدا حميدا
Óمن الوطني وتكريسشا ◊رصس
باŸديرية العامة ل أ
Óم-ن
ورؤوي -ة ع -ن -اي -ة السش -ي-د ال-ل-واء اŸدي-ر ال-ع-ام ل -أ
الوطني الرامية إاŒ ¤سشيد قيم التضشامن اإ’نسشاÊ
وروح ال -تضش -ح-ي-ة ال-ت-ي ت-ع-ت Èج-وه-ر ع-م-ل اŸه-ن-ة
النبيل لرجل الششرطة وتعزيز التعاون ا÷واري مع
ﬂت -ل -ف ف -ئ-ات اÛت-م-ع.م-ن خÓ-ل ه-ذه ا◊م-ل-ة
Óمن الوطني إا ¤تزويد
تسشعى اŸديرية العامة ل أ
بنوك الدم بأاك Èعدد ‡كن من أاكياسس الدم ،ما
سشيسشهم ‘ إانقاذ أارواح اأ’ششخاصس الذين يعانون
من ا◊ا’ت اÿطÒة التي تسشتدعي مدهم بهذه

اŸادة
ا◊ي- -وي- -ة Ãخ- -ت -ل -ف اŸسش -تشش -ف -ي -ات ع ÈالÎاب
ال- -وط- -ن- -ي .وق- -د ع -رف ال -ي -وم اأ’ول ت -واف -د ك -بÒ
ل -ل -م-تÈع Úم-ن ق-وات الشش-رط-ة Ãخ-ت-ل-ف رت-ب-ه-م،
Óم-ن ال-وط-ن-ي،
ح -يث سش-خ-رت اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل -أ
إ’‚اح ه- -ذه اŸب- -ادرة اإ’نسش -ان -ي -ة ب -ال -ت -ع -اون م -ع
الهيئات اŸعنية كافة الوسشائل البششرية واŸادية
من أاطقم طبية وششبه طبية وسشيارات اإ’سشعاف،
ك -م -ا خصشصشت م -راك -ز ◊ق -ن ال -دم ع -ل -ى مسش-ت-وى
مقرات الششرطة مزودة بكل اŸعدات وفق مقاييسس
Óم-ن
الصش -ح -ة ،ح -يث تسش -ع -ى اŸدي -ري -ة ال -ع-ام-ة ل -أ
الوطني هذه السشنة Œاوز رقم  19976كيسس التي ”
جمعها السشنة اŸاضشية.

كاريكات /ÒعنÎ

